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نبذة مختصرة عن ابن قدامة
اسمه ونسبه:
ِّم ْشقيُ ،ولِد يف
هو موفق الدِّين أبو حممد ،عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي ،مث الد َ
بالد بيت املقدس (فِلَسطني) ،مث انتقل إىل ِ
(د َم ْشق) ،وهذا من حيث النسب إىل نشأته وسكناه فيما
ْ
بعد ،وإلا ِ
حيث النسب إىل مذهبِه فهو
فمن حيث
يرجع قرشيًّا عدويًّا ،ومن ُ
النسب إىل قبيلته فهو ُ
ُ
عص ِره يف فقه اإلمام أمحد؛ فهو ابن قُدامة
املرجع يف ْ
حنبلي ،وله مصنافات يف املذهب احلنبلي ،بل إليه ْ
وزْهد ،وهيبة ووقار ،استفرغ وقته يف
ِّم ْشقي القرشي العدوي احلنبلي ،كان صاحب َورٍع ُ
املقدسي الد َ
العمل.
الع ْلم و َ
مولده:

ِ
شهر
تقدام أنه ُولد يف (فِلَ ْسطني) يف بلدة تسمى ُ
(ُجااعيل) ،قرب (نابلس) ،و ْ
كانت ولدتُه يف ْ
شعبان سنة  145هـِّ ،
ودفِن يف م ْقربة م ْش ُهورة بـ(جبل قاسيون).
وتويف سنة  026هـ يف دمشقُ ،
رحالته:
ارحتل ابن قُدامة من (فِلَسطني) إىل ِ
استوىل الصليبيون على (فِلَ ْسطني) ،وعُ ْم ُر ابن
(د َم ْشق)؛ حينما َ
ْ
قدامة ٍ
حينئذ عشر سنوات ،فقدم هو وأهله فقرأ القرآن ،وحفظ "خمتصر اخلَِرقِي" ،وارحتل إىل بغداد هو
وابن خالته  -صاحب "عمدة األحكام"؛ عبدالغين املقدسي سنة  105هـ ،ومسع من مشايخ كثريين
يف بغداد ،ومكث ابن قدامة يف بغداد أربع سنوات؛ طلبا للعلم ،فربع يف ِ
الف ْقه واحلديث ،والنحو
ً
واللغة ،واحلساب والنجوم السياارة ،وغريها من العلوم ،مث ارحتل إىل ِ
(د َم ْشق) ،وهناك ذاع صيتُه ،وصار
َ
ويؤم الناس فيه بالصالة.
يقيم حلقات العلم هناك باجلامع املظفري بـ(دمشق)؛ لن ْشر املذهب احلنبليّ ،
شيوخه وتالميذه:
مشايخ ُكثُر ،منهم :والده أمحد ،وأبو ُزرعة طاهر امل ْقدسي ،وناصح اإلسالم أبو الفتح
لبن قدامة
ُ
نصر بن فتيان ،وغريهم.
أيضا؛ لكثْرة َمن يأتيه ويسمع منه يف اجلامع املظفري؛ منهم :سيف الدين أمحد بن
وله تالميذ ُكثُر ً
عيسى املقدسي ،ومشس الدين عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي  -وهو ابن أخ
شرح املقنع" ،وهو
صاحب الرتُجة ابن قدامة  -ولشمس الدين الكتاب املعروف بـ"الشرح الكبري يف ْ
مطبوع مع كتاب "املغين"؛ للموفق ابن قدامة.
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تصانيفه:
لقت قبولً من العلماء ،ن ْذ ُكر منها:
له كثريٌ من التصانيف اليت ْ
في الفقه" :املغين" ،و"الكايف" ،و"العُ ْمدة".
القدر" ،و"إثبات صفة العلُو".
وفي العقيدة" :لُ ْمعة العتقاد" ،و"ذم التأويل" ،و" َ
وفي أصول الفقه" :روضةُ الناظر وجناة املناظر".
وفي الرقائق والزهد :كتاب "الت اوابني".

ِ
للخالال".
وفي الحديث" :خمتصر علل احلديث َ
وله ُمصنفات أخرى.
صنِّف من حيث االعتقاد:
الم َ
عصر ُ
بأمريْن:
عصر املُصنف هو النصف الثاين من القرن السادسَ ،
ويتمياز من حيث العتقاد َ

 -5ظُ ُهور عقيدة األشاعرة؛ فهي العقيدة السائدة بني الناس يف ذلك الوقت بل الدولة ،كان هذا
منهجهم ،وهي الدولة األيوبية؛ ولذا من تأ امل تصانيف ابن قدامة يف العقيدة َو َج َدها تدور على توحيد
األمساء والصفات؛ ألنه يف هذا النوع من التوحيد خالَف األشاعرة.
 -2وجود الرافضة يف عصر املصنِّف ،ولكن ليس يف (دمشق) ،وإمنا يف مصر ،ودولتهم العبيدية
ِ
استيالؤهم عليها؛
اليت قضى عليها صالح الدين األيويب ،يُضاف إليه ُو ُجود الصليبيني يف فلَسطني ،و ُ
سن العاشرة.
ولذا خرج املصنف من (فِلَ ْسطني) يف ِّ
عالقة االعتقاد السابق برسالة "ل ُْمعة االعتقاد":

السنة واجلماعة ،ومها :األشاعرة والرافضة؛
لَ اما وجد يف عصر املصنّف فرقتان خالفتا م ْذهب أهل ُّ
جاءت رسالة "لُمعة العتقاد" يف بيان املذهب الصحيح فيما خالفت فيه الطائفتان؛ ولذا فإ ان رسالة
أمريْن:
"ملعة العتقاد" يف ُجلتها تناو ْ
لت َ
أ -مذهب أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهلل احلسىن وصفاته العُلَى ،وفيه ردٌّ على األشاعرة.

ب -مذهب أهل السنة واجلماعة يف صحابة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وزوجاته -
رضي اهلل عنه ان  -وفيه ردٌّ على الرافضة.
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"لمعة االعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد"
اللمعة :تُطلَق يف اللغة على ٍ
معان عداةٍ؛ منها :البُلغة من العيش ،واللُّ ْم َعة هي :البياض والصفاء،

كانت هذه العقيدة
املستمداة من الكتاب و ُّ
السناة ،وإذا ْ
و"لمعة االعتقاد" :بـُْلغَتُه وصفاؤه ،وصحته َ

مستمدُّها الكتاب والسنة ،فال شك أهنا طريقة للار َشاد يف الدنيا بسلوك العقيدة الصحيحة ،والبُعد عن
فمن مات على التوحيد الصحيح،
َ
البدع والضالل ،واهلوى وأهله ،وهي طريقة للار َشاد يف اآلخرة؛ َ
ض ِل من اهلل  -إىل جناات اخلُْلد.
أوصلته عقيدته  -ب َف ْ
تفصيل ،وإمنا هي بـُْلغَة يف العتقاد ،نسأل
واملصنِّف قال" :لمعة االعتقاد"؛ أي :إنه ََل يرد بذلك
ٌ
اهلل أن يـُثَبِّتَنا على الكتاب والسنة والعقيدة اخلالصة.
*********
 -1قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه
هلل ،المحم ه
"بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحم ُد ه
المعبود في ُك ِّل َزمان ،الَّ هذي ال
ود به ُك ِّل لهسان،
َْ
ُ
الص ه
احبَ هة
جل َع هن األشباهه واألنْداد ،وتَنَ َّزَه َع هن َّ
يَ ْخلُو هم ْن هعل هْم هه َمكان ،وال يشغَلُه شان عن شانَّ ،
القلوب
ُ
َّمهُ
كمهُ في جمي هع العباد ،ال تُ َمثِّ لُهُ
ُ
العقول بالتفكير ،وال تَتَ َوه ُ
واألوالد ،ونفذ ُح ُ
بالتصوير؛ ﴿لَي ه ه ه
الس هميع الب ه
والصفات العُلَى،
ص ُير﴾ ،1له األسماءُ الحسنَى،
ُ
س َكمثْله َش ْيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
ْ َ
ه
السماو ه
ات َوَما فهي ْاأل َْر ه
الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ه
ت الث ََّرى
﴿ َّ
ض َوَما بَ ْي نَ ُه َما َوَما تَ ْح َ
ش ْ
استَ َوى * لَهُ َما في َّ َ َ
3
2
ٍ
مخلوق
كل
َحا َ
* َوإه ْن تَ ْج َه ْر بهالْ َق ْو هل فَهإنَّهُ يَ ْعلَ ُم ِّ
ط به ُك ِّل َش ْي ٍء هعل ًْما﴾  ،وقهر َّ
الس َّر َوأَ ْخ َفى﴾ ﴿ ،أ َ
ووسع َّ ٍ
ه
هع َّزةً وح ْكما ،ه
لما﴿ ،يَ ْعلَ ُم َما بَ ْي َن أَيْ هدي ه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوالَ يُ هحيطُو َن به هه
َ
كل شيء رحمةً وع ً
ُ ً
هعل ًْما﴾.4

[ 5الشورى.]55 :
[ 2طه.]7 - 1 :
[ 3الطالق.]52 :
[ 4طه.]556 :
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الشرح
املؤلِّف عدة أ ُُمور:
تض امنَ ْ
ت ُمقدِّمة َ
 البداءة بالبسملة:بدأ املصنِّف رسالته بـ"بسم اهلل الرحمن الرحيم"؛ وذلك:
وجل  -العظيم.
 -5اقتداءً بكتاب اهلل  -عاز ا

 -2اقتداءً بكتاب نيب اهلل سليمان  -عليه السالم  -إىل بلقيس وقومها؛ قال تعاىل﴿ :إِناهُ ِم ْن
ُسلَْي َما َن َوإِناهُ بِ ْس ِم اللا ِه الار ْمحَ ِن الارِحي ِم﴾.1

باعا لسناة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقد ثبت يف "صحيح البخاري" ،من حديث
 -3اتِّ ً
أيب سفيان  -رضي اهلل عنه  :-أ ان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -كتب كتابًا إىل هرقل ابتدأه بـ(بسم
اهلل الرمحن الرحيم) ،فالبداءة بالبسملة ُسناةٌ ،ومعناها:
بكل
ومتَبَـِّرًكا ِّ
أ( -بسم اهلل)؛ أي :أفعل الشيء  -وهنا :أبدأ بتوضيح "لُمعة العتقاد"  -مستعينًا ُ
اسم من أمساء اهلل تعاىل.
وتعظيما.
صة به؛ ومعناه :املألوه حبًّا
ولفظ (اهلل) :اسم من أمساء اهلل اخلا ا
ً

صة به؛ ومعناه :ذو الرمحة الواسعة.
(الرحمن) :اسم من أمساء اهلل تعاىل اخلا ا

(الرحيم) :اسم من أمساء اهلل تعاىل؛ ومعناه :املوصل رمحته إىل َمن يشاء ِمن خلقه ،وهو ليس
ُ
وجل  -فقد قال  -تعاىل  -عن رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم ﴿ :-لََق ْد َجاءَ ُك ْم
ًّ
خاصا باهلل  -عاز ا
ول ِمن أَنْـ ُف ِس ُكم ع ِزيز علَي ِه ما عنِتُّم ح ِريص علَي ُكم بِالْم ْؤِمنِني رؤ ٌ ِ
يم﴾.0
َر ُس ٌ ْ
وف َرح ٌ
ْ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ٌ َْ ْ ُ َ َ

وصف له  -سبحانه وتعاىل  -والرحيم
والفرق بني (الرمحن) و(الرحيم) :أ ان الرمحن يُفيد بأن الرمحة ٌ
فعل له يُوصلها َمن يشاء ِمن خلقه.
يفيد بأن الرمحة ٌ
 -الثناء على اهلل بالحمد:

أيضا يف ُخطبِه؛ حلديث جابر
البداءة باحلَ ْم َدلة والثناء عليه ُسنة النيب  -صلى اهلل عليه وسلم ً -
بن مسرة عند مسلم ،قال :كان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -إذا خطب َِ
مح َد اهللَ ،وأثىن عليه ،قال
[ 1النمل.]36 :
[ 0التوبة.]521 :
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ابن القيم" :وكان  -أي :النيب صلى اهلل عليه وسلم  -ل خيطب خطبة إل افتتحها حبمد اهلل" ،7وأما
((كل أمر ذي بال ل يـُْب َدأ فيه باحلمد هلل  -ويف رواية :حبمد هلل  -فهو أقطع)) ،ويف رواية:
حديثُّ :
((فهو أبرت)) ،ويف رواية(( :فهو أجذم)) ،فهو حديث ضعيف؛ رواه أبو داود ،وابن ماجه ،وابن
فوعا ،والصواب أنه مرسل عن الزهري ،وكذلك اللفظ
حبان ،والدارقطين ،وضعافه األلباين؛ فال يصح مر ً
((كل أم ٍر ل يبدأ فيه بـ(بسم اهلل الرمحن الرحيم) ،فهو أبرت))؛ قال عنه األلباين" :ضعيف
اآلخر:
ُّ
جدًّا".1
للم ْحمود بصفات الكمال ،مع حمبته وتعظيمه ،وقولنا( :مع حمبته
معىن (الحمد هلل) :العرتاف َ
وتعظيمه) :قي ٌد يفرق بني احلمد وامل ْدح ،فامل ْدح :فيه ِذ ْكر صفات املمدوح لكن ل يستلزم احملبة

والتعظيم.

الفرق بني احلمد واملدح أن يقال :اإلخبار عن حماسن الغري ،إما أن
قال ابن القيم" :فالصواب يف ْ
حبب وإرادته ،فإن كان األول فهو املدح ،وإن كان الثاين
حب وإرادة ،أو مقرونًا ٍّ
إخبارا ُُمَارًدا من ٍّ
يكون ً
فهو احلمد".9
فرق آخر وهو :أن احلمد :الثناء بالصفات اليت يـُتَخلاق هبا :كالعلم ،واحللم ،والعدل،
وهناك ٌ
وحنوها ،وأما املدح :فهو الثناء بالصفات اليت ُجبِل عليها ،ول صنع له فيها؛ كاجلمال ،والطول،
واخللق ،وحنو ذلك.
ِ
ني﴾،56
احلمد يقتضي احملبة والتعظيم؛ افتتحت أعظم سورة بـ﴿ا ْحلَ ْم ُد لِلا ِه َر ِّ
ولَ اما كان ُ
ب الْ َعالَم َ
55
وجل ُُ -ي َم ُد على كمالِه وإنعامه ،وأمره
وأ ُِم ْرنا حبمد اهلل؛ قال تعاىل﴿ :قُ ِل ا ْحلَ ْم ُد لِلاه﴾  ،واهلل  -عاز ا
احلم َد عليه.
وهنيه ،وخلقه ،وكل شيء يستحق ْ
و(أل) في (الحمد هلل) :لالستغراق؛ أي :إ ان ُجيع ِ
وجل  -فال يستحق احلمد
احملامد هلل  -عاز ا
ص اهلل باحلمد
وجل  -وحرف اجلر (الالم) يف (اهلل) يُفيد الختصاص ،فيُ َخ ُّ
املطلق إل اهلل  -عاز ا
املطلق.

 7انظر" :زاد املعاد".5 /510 :
 1لِ َمزيد من التفصيل يف احلكم على ه َذيْن احلديثني؛ انظر" :إرواء الغليل"؛ لأللباين  -رمحه اهلل .36 - 29 /5 -
 9انظر" :بدائع الفوائد".130 /2 ،
[ 56الفاحتة.]2 :
[ 55النمل.]19 :
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ه
 الحمد من حيث ا ِّقسم ْين:
لذكر ين َقسم إلى َ
وردت هبا السنة :عند ابتداء اخلطبة ،وابتداء الدُّعاء ،وختام اجمللس:
أ -مقيَّد :يُقال يف َمواطن ْ
الركوع والسجود:
الله ام وحبمدك ،أشهد أن ل إله إل أنت ،أستغفرك وأتوب إليك)) ،ويف ُّ
((سبحانك ُ
الركوع ،وأدبار الصلوات ،وعند الستيقاظ من النوم:
((سبحانك اللهم ربنا وحبمدك)) ،وبعد الرفع من ُّ
((احلمد هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا ،وإليه النُّشور)) ،وبعد الفراغ من الطعام ،وغريها من املواطن
الواردة يف السنة.
العبد رباه على كل حال ،وهو ُُْي َمد على كل ساراء وضاراء ،فقد َرَوى
ب -مطلَق :وهو أن ُيمد ُ
ابن ماجه ،واحلاكم وصححه ،ووافقه الذهيب ،وقال النووي :إسناده جيِّد ،عن عائشة  -رضي اهلل
ُ
عنها  -قالت" :كان رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -إذا أصابته الساراء قال(( :احلمد هلل الذي
بنعمته تتم الصاحلات)) ،وإن أصابته الضاراء قال(( :احلمد هلل على كل حال))".
وجل  -محمو ٌد بكل لسان:
 اهلل َّ -عز َّ
أمريْن:
 محمود بكل لسان يشمل َأ -لسان الحال :فإنه وإن كفر بعضهم ،فال ُيمد اهلل مبقاله ،بل رمبا ينسب النعم لغري اهلل  -عاز
الفضل له سبحانه؛
وجل  -بقوله ،ولكن لسان حاهلم أهنم معرتفون حباجتهم هلل  -عاز ا
ا
وجل  -وأن ْ
أنكرت ذلك أقواهلم.
أهل أن ُُي َمد ،ولو
ْ
فهو ٌ
حممود على ُجيع األلْسنة ،وإن اختلفت اللُّغات.
ب -لسان المقال :فهو ٌ

 محمود بكل لسان :يشمل ُجيع املخلوقات ،فكلها حتمده وتسبحه؛ ودليل ذلك :قوله تعاىل:﴿ َوإِ ْن ِم ْن َش ْي ٍء إِال يُ َسبِّ ُح ِحبَ ْم ِدهِ﴾.52

حقيقي ،ل تدركه عقولنا؛ ولذا قال تعاىلَ ﴿ :ولَ ِك ْن لَ تَـ ْف َق ُهو َن
تسبيح
ٌّ
بيح املخلوقات حبمد اهلل ٌ
وتس ُ
53
تسبيحا ل
يح ُه ْم﴾  ،وسواء ْ
كانت هذه املخلوقات حيوانات أو ُجادات ،فكلُّها تسبِّح حبمد اهلل ً
تَ ْسبِ َ
نفقهه ،فسبحان اهلل وحبمده.
وجل  -معبو ٌد في كل زمان:
 اهلل َّ -عز َّ
[ 52اإلسراء.]44 :
[ 53اإلسراء.]44 :
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ُّ
لكل ما ُُيبه اهلل ويرضاه من
جامع ِّ
اسم ٌ
الشرعٌ :
 العبادة يف اللغة :هي الذل واخلضوع ،ويف ْاألقوال واألعمال الظاهرة والباطنة ،والرباءة مما ينايف ذلك ويضاده.
قسم ْني:
وشرعا ،يَـتَبَـ اني لنا أ ان عُبُودية اهلل  -عاز ا
 ومن خالل تعريف العبادة لغةً ًوجل  -على َ

كل اخل ْلق حتت قهره ،فهم م ْق ُهورون خاضعون هلل -
القسم األول :عبودية َّ
عامة :وهي أن ا
من العبودية يشمل ُجيع اخل ْلق،
سبحانه وتعاىل  -يفعل فيهم ما يشاء ،وُيكم ما يُريد ،وهذا النوع َ
ول خيرج منه أحد ،ويدل على هذه العبودية:
 -5قوله تعاىل﴿ :إِ ْن ُك ُّل من ِيف ال اسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض إِال ِآِت الار ْمحَ ِن َعْب ًدا﴾.54
َْ
ََ
ِ
ِ ِِ
ِ
اخلَبِري﴾.51
يم ْ
 -2قوله تعاىلَ ﴿ :وُه َو الْ َقاه ُر فَـ ْو َق عبَاده َوُه َو ا ْحلَك ُ

خاصة :وهي عُبُودية الطاعة ،وهي اليت يَـتَمياز هبا املسلمون عن الكفار،
القسم الثاني :عبوديةٌٌٌ َّ
ويدل عليها:
اِ
ِ
ين َيَْ ُشو َن َعلَى ْاأل َْر ِ
ض َه ْونًا﴾.50
 -5قوله تعاىلَ ﴿ :وعبَ ُ
اد الار ْمحَ ِن الذ َ
 -2قوله تعاىل﴿ :واعب ْد رباك ح اَّت يأْتِي ِ
ني﴾.57
َ ُْ َ َ َ َ َ َ
ك الْيَق ُ

كل زمان ،وهذا ظاهر يف العبودية
قسمي العبودية ،فاهلل  -عاز ا
معبود يف ِّ
وجل ٌ -
 ومن خالل َالعامة؛ فكل شيء يف هذا الكون إىل قيام الساعة حتت قهره  -سبحانه.
وجه ْني:
وأما العبودية اخلاصة؛ فدللة ذلك من َ
وجل  -ومن تبعهم من أقوامهم ،وأما آدم
 -5ما نقل إلينا من أخبار ُّ
الر ُسل وعبوديتهم هلل  -عاز ا
فقد أُهبِط إىل األرض وهو على التوحيد ،وأما خامت النبيني حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقد قال:
أمر
((ل تزال طائفةٌ من أميت ظاهرين على احلق ،ل ُّ
يضرهم َمن خذهلم ،ول َمن خالفهم ،حَّت يأِت ُ
الصحيح ْني.
مسلم من حديث ثَـ ْوبَان ،وبِنَ ْحوه عن معاوية يف
َ
اهلل  -تبارك وتعاىل)) ،رواه ٌ

[ 54مرمي.]93 :
[ 51األنعام.]51 :
[ 50الفرقان.]03 :
[ 57احلجر.]99 :
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وجل  -يف كل زمان ،ومن ذلك املالئكة؛ قال اهلل  -عاز
 -2بقية املخلوقات اليت تعبد اهلل  -عاز ا
اه َار ل يَـ ْفتُـ ُرو َن﴾ ،51وقال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -عنهم:
ا
وجل  -عنهم﴿ :يُ َسبِّ ُحو َن اللاْي َل َوالنـ َ
وح اق هلا أن تئط؛ ما فيها موضع أربع
((إين أرى ما ل ترون ،وأمسع ما ل تسمعون ،أطات السماء ُ
أصابع إل وملك واضع جبهته هلل ساجد)) ،رواه الرتمذي من حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه.
وجل  -ال يخلو من علمه مكان:
 اهلل َّ -عز َّ

ِ
ِ
اهر والْب ِ
اط ُن َوُه َو
فاهلل  -عاز ا
وجل  -يعلم كلا شيء؛ قال عن نفسهُ ﴿ :ه َو ْاألَاو ُل َو ْاآلخ ُر َوالظا ُ َ َ
بِ ُكل َشي ٍء علِيم﴾ ،59وقال﴿ :إِ ان اللاه بِ ُكل َشي ٍء علِ
يم﴾.26
َ ِّ ْ َ ٌ
ِّ ْ َ ٌ
عن شان:
 اهلل َّ -عز َّ
وجل  -ال يشغله شا ٌن ْ

فهو  -سبحانه  -لكمال صفاته؛ ل ينشغل بسماع هذا عن هذا ،بل يدعوه مئات األلوف وأكثر
يف حلظة واحدة ،ويسمع دعاءَهم ،ويعرف حاجاهتم ،ل خيتلف عليه شيء يف شيء  -سبحانه  -ول
ك ِم ْن ِمثْـ َق ِال ذَ ارةٍ ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوَل ِيف ال اس َم ِاء
ب َع ْن َربِّ َ
خي َفى عليه شي من ْأم ِرهم؛ قال تعاىلَ ﴿ :وَما يَـ ْع ُز ُ
ول أ ِ ِ
ك ول أَ ْكبـر إِال ِيف كِتَ ٍ
اب ُمبِني﴾.25
َ ْ
َصغََر م ْن ذَل َ َ َ َ
جل عن األشباه واألنداد:
 اهلل َّ -وجل َّ -
عز َّ

َح ٌد﴾.22
فء ،ا
األشباهُ :جع (شبيه) وهو :ال ُك ْ
وجل اهلل عن ذلك؛ قال تعاىلَ ﴿ :وََلْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أ َ

وجل اهلل وتعاىل عن ذلك؛ قال تعاىل﴿ :فَالَ ََْت َعلُوا لِلا ِه أَنْ َد ًادا
األندادُ :جع (نِ ّد) ،وهو :املثيل ،ا
َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن﴾.23

الصحيح ْ ِ
وأعظم ذنب أ ْن جيعل اإلنسان هلل ندًّا؛ ُّ
ني من حديث ابن
ويدل على ذلك :ما جاء يف
َ
َ
رسول اهلل :أي الذنب أعظم؟ فقال(( :أن َتعل هلل ندًّا وهو
سألت َ
مسعود  -رضي اهلل عنه  -قالُ :
خلقك)).
[ 51األنبياء.]26 :
[ 59احلديد.]3 :
[ 26األنفال.]71 :
[ 25يونس.]05 :
[ 22اإلخالص.]4 :
[ 23البقرة.]22 :
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وجل ُ -منَ َّزه عن الصاحبة والولد:
 اهلل َّ -عز َّ

وجل ُ -منَـازهٌ عن ِّاِّتاذ زوجة أو ولد؛ وذلك لكماله  -سبحانه
 الصاحبة :الازْوجة ،واهلل  -عاز ااىل ج ُّد ربِّـنَا ما ااِّتَ َذ ص ِ
احبَةً َول
َ
 وغناه ،وإمنا يتخذ ذلك املخلوق لضعفه؛ قال تعاىلَ ﴿ :وأَناهُ تَـ َع َ َ َ َ24
ََّن ي ُكو ُن لَه ولَ ٌد وََل تَ ُكن لَه ص ِ
احبَةٌ﴾ ،21وقال تعاىل﴿ :لَْو أ ََر َاد اللاهُ أَ ْن
َُ َْ ْ ُ َ
َولَ ًدا﴾  ،وقال تعاىل﴿ :أ ا َ
اخ َذ ولَ ًدا َلصطََفى ِمماا َخيْلُق ما ي َشاء سبحانَه هو اللاه الْو ِ
ِ
اح ُد الْ َق اهار﴾ ،20وقال تعاىلَ ﴿ :وقُ ِل ا ْحلَ ْم ُد
ْ
يَـت َ
ُ َ َ ُ ُْ َ ُ ُ َ ُ َ
لِلا ِه الا ِذي ََل يـت ِ
يك ِيف الْملْ ِ
ك َوََلْ يَ ُك ْن لَهُ َوِِلٌّ ِم َن ُّ
الذ ِّل َوَكبِّـ ْرهُ تَ ْكبِ ًريا﴾.27
اخ ْذ َولَ ًدا َوََلْ يَ ُك ْن لَهُ َش ِر ٌ
َْ
ُ
ِ
فزعمت النصارى أن املسيح ابن اهلل ،وزعمت اليهود أ ان عُز ًيرا
قوم أ ان هلل و ًلدا وصاحبةً؛
 َوز َعم ٌِ
ِ ِ
ِ
يح ابْ ُن اللا ِه﴾،21
ابن اهلل؛ قال اهلل  -عاز ا
وجل َ ﴿ :-وقَالَت الْيَـ ُه ُ
ود عَُزيْـٌر ابْ ُن اللاه َوقَالَت الن َ
اص َارى الْ َمس ُ
وجل ﴿ :-وَجيعلُو َن لِلا ِه الْبـنَ ِ
ات
وزعم املشركون من ْأهل اجلاهلية أ ان املالئكة بنات اهلل؛ فقال اهلل  -عاز ا
َ َْ
َ
29
كبريا ،وما يقوله هؤلء تَـتَـ َفطار له املخلوقات
ُسْب َحانَهُ َوَهلُ ْم َما يَ ْشتَـ ُهو َن﴾  ،تعاىل اهلل عما يقولون عُلًُّوا ً
ِ
ِ
ات
العظيمة ،وتنشق وَِّتر؛ قال تعاىلَ ﴿ :وقَالُوا ااِّتَ َذ الار ْمحَ ُن َولَ ًدا * لََق ْد جْئتُ ْم َشْيئًا إِ ًّدا * تَ َك ُ
اد ال اس َم َاو ُ
ِ
ال َهدًّا﴾36؛ وذلك لعِظَم شناعة ما قالوه؛ أل ان إثبات هذه
ض َوَِِّتُّر ا ْجلِبَ ُ
يَـتَـ َفطاْر َن مْنهُ َوتَـْن َش ُّق ْاأل َْر ُ
األشياء هلل يستلزم أنه حباجة إىل املساند وامل ِ
ساعد من الولد أو الصاحبة يعينه عند عجزه ،ويساعده
ُ
كبريا؛ فله الكمال املطلَق.
عند حاجته ،تعاىل اهلل عما يقولون عُلًُّوا ً

فء والنِّد ،ونفي الشريك والظهري  -أي :املعِني  -يف قوله
ونفي الصاحبة والولد ،وقبله نفي ال ُك ْ
ُ
35
ِ ِ
الوحدانية والت َفُّرد هلل  -جل
تعاىلَ ﴿ :وَما لَهُ مْنـ ُه ْم م ْن ظَ ِه ٍري﴾  ،كل هذا يقتضي إثبات صفات ْ
يصمد إليه عند احلاجات ،ول ُيتاج صاحبةً ول و ًلدا يعينُه؛ فله
شأنُه  -فهو الواحد األحد ،الذي َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِا
يم﴾ ،32وقال تعاىل﴿ :قُ ْل
الكمال املطلق؛ قال تعاىلَ ﴿ :وإ َهلُ ُك ْم إلَهٌ َواح ٌد ل إلَهَ إل ُه َو الار ْمحَ ُن الارح ُ
[ 24اجلن.]3 :
[ 21األنعام.]565 :
[ 20الزمر.]4 :
[ 27اإلسراء.]555 :
[ 21التوبة.]36 :
[ 29النحل.]17 :
[ 36مرمي.]96 - 11 :
[ 35سبأ.]22 :
[ 32البقرة.]503 :
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ِ
َحد﴾ ،33فنفي الصاحبة والولد،
َح ٌد * اللاهُ ال ا
ص َم ُد * ََلْ يَل ْد َوََلْ يُولَ ْد * َوََلْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أ َ
ُه َو اللاهُ أ َ
ويتض امن إثبات الوحدانية والت َفُّرد ،فال إله إل هو،
وال ُك ْ
فء والظهري ،والشريك والنِّد ،كل هذا يقتضي َ
وجل
الواحد األحد الصمد ،وسيأِت يف قواعد الصفات :أ ان الصفات السلبية اليت تُن َفى عن اهلل  -عاز ا
الو ْجه األكمل؛ ألن النفي ل يكون كمالً حَّت يتضمن ثبوتًا.
 جيب إثبات ضدها على َحكمه في جميع العباد:
 اهلل َّ -عز َّ
وجل  -ناف ٌذ ُ

ذكر صفات سلبياة ،ذكر صفة ثـُبُوتية ،وهي :أن اهلل  -عاز وجلا
وهذه صفةٌ ثبوتيةٌ ،واملصنِّف بعدما َ
أمره يف ُجيع العباد؛ قال تعاىل﴿ :إِ ِن ا ْحلُ ْك ُم إِال لِلا ِه﴾.34
 ناف ٌذ ُحكمه و ُ

ول
ضى أ َْمًرا فَِإامنَا يَـ ُق ُ
حكمه أح ٌد إذا أراد شيئًا قال له :كن فيكون؛ قال تعاىلَ ﴿ :وإِذَا قَ َ
 فال يـَ ُرُّد َلَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن﴾.31

ا
ِّب ِحلُ ْك ِم ِه﴾30؛
 وأمره  -سبحانه  -ل يـُ َؤ ِّخره ُم َؤ ِّخٌر إذا قضاه؛ قال تعاىلَ ﴿ :واللهُ َُْي ُك ُم ل ُم َعق َؤخر.
ل معقب؛ أي :ل ُم ِّ

وحكم على غريه ولكن قد يُ ُّرد
أمر
ٌ
أمر ،وقد يكون له ٌ
حكم أو ٌ
 وأما املخلوق فقد يأمر وليس له ٌآمرا
حكمه ،وقد ل يُ ُّرد حكمه وأمره ولكنه يؤ اخر ،فال ينفذ بسرعة ،ويعرتيه الن ْقص؛ يكون يف موطن ً
نقص هلل الواحد القهار﴿ :إِ ِن
مأمورا ،وأما احلكم واألمر املطلق الذي ل يلحقه ٌ
لغريه ،ويف موطن آخر ً
ا ْحلُ ْك ُم إِال لِلاه﴾.37
وجل  -ال تمثله العقول بالتفكير ،وال تتوهمه القلوب بالتصوير:
 اهلل َّ -عز َّ

لعجز
وهذه من ِّ
الصفات السلبية ،وهي ن ْفي ُّ
تصور العقول والقلوب لذاته  -سبحانه  -وذلك ْ
املخلوقات عن اإلحاطة به  -سبحانه  -قال تعاىلَ ﴿ :ول ُُِييطُو َن بِِه ِع ْل ًما﴾.31
وقال﴿ :لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء وهو ال اس ِميع الْب ِ
صريُ﴾.39
ُ َ
ْ ٌ ََُ
ْ َ

[ 33اإلخالص.]4 - 5 :
[ 34يوسف.]46 :
[ 31البقرة.]557 :
[ 30الرعد.]45 :
[ 37يوسف.]46 :
[ 31طه.]556 :
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وجل  -مع كمال عظمتِه ََل يأمرنا يف ُّ
تصور
لعجز عقولنا وقلوبنا عن ُّ
 اهلل  -عاز االتفكر بذاته؛ ْ
ْ
ض واختِ َال ِ
ِ
ذلك ،وأ ََمرنا ُّ
ف اللاْي ِل
بالتفكر يف خملوقاته وآياته؛ فقال تعاىل﴿ :إِ ان ِيف َخ ْل ِق ال اس َم َوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
َ
ِ 46
ِ
ٍ
اها ِر آليَات أل ِ
ُوِل ْاألَلْبَاب﴾  ،واآليات كثريةٌ يف هذا الباب.
َوالنـ َ

ص اور ذات اهلل تعاىل؛ فعن أيب هريرة
 بل إ ان عقولنا وقلوبنا تعجز عن ُّتصور ما يف اجلنة ،فكيف تُـتَ َ
أعددت لعبادي
 رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-قال اهلل تعاىل:ُ
بشر ،واقرؤوا إن شئتم﴿ :فَال تَـ ْعلَ ُم
عت ،ول خطر على قلب َ
الصاحلني ما ل عني ر ْ
أت ،ول أذن َمس ْ
ُخ ِفي َهلُم ِم ْن قُـارةِ أ َْع ُ ٍ
ني َجَزاءً ِمبَا َكانُوا يَـ ْع َملُو َن﴾)).45
س َما أ ْ َ ْ
نَـ ْف ٌ
لصفات العُلَى:
 اهلل َّ -وجل  -له األسماء الحسنى ،وا ِّ
عز َّ

وأمساءُ اهلل احلسىن وصفاته العلى موضوعان ،يندرج حتتهما قواعد َُْي ُسن باملسلم معرفتُها ،وألن هذا
املنت  -لُمعة العتقاد  -فيه نصيب كبري من الكالم على صفات اهلل تعاىل؛ ِ
أهم
فم َن األفضل معرفة ِّ
ٌ َ
هذه القواعد ،قبل الوصول إىل آيات الصفات.
أوالً :أسماء اهلل:
فمن القواعد يف أمساء اهلل تعاىل ما يلي:
القاعدة األولى :أسماء اهلل كلها حسنى:
َمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن فَ ْادعُوهُ ِهبَا﴾ ،42واملعىن :أهنا بالِغة يف احلُسن
ويدل على ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ولِلا ِه ْاأل ْ
ض ِّمنة لصفات كاملة ل نقص فيها َبو ْجه من الوجوه.
غايته؛ ألهنا ُمتَ َ

متضمن للعلْم الكامل الذي
السم بلَغ يف احلسن غايته؛ فهو ِّ
مثال ذلك :اسم اهلل (العليم) ،هذا ُ
ََل يسبق جبهل ،ول يلحقه نسيانِِ ،بالف اخللْق فقد َتد من الناس من عنده ع ْلم ،ولكن علمه يعرتيه
وجل ُ -منَـازه عن ذلك؛ ألن أمساءَه حسىن،
جهل ،ويلحقه ن ْقص ،واهلل  -عاز ا
الن ْقص ،ويسبقه ْ
بأي ٍ
وجه.
تتضمن صفات كاملة ل نقص فيها ِّ
القاعدة الثانية :أسماء اهلل تعالى أعالم وأوصاف:
[ 39الشورى.]55 :
[ 46آل عمران.]596 :
[ 45السجدة ،]57 :متافق عليه.
[ 42األعراف.]516 :
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تدل على ٍ
تدل على ذاته  -سبحانه وتعاىل  -وهي أوصاف ُّ
أعالم ُّ
معان تضمنتها؛ دليل
فهي ٌ
َين أَنَا
نفسه؛ فقال تعاىل﴿ :نَـبِّ ْئ ِعبَ ِادي أ ِّ
ذلك ومثاله :اسم اهلل (الرحيم) :مساى اهلل  -عاز ا
وجل  -به َ
الْغَ ُف ِ
يدل على أن الرحيم هو املت ِ
وجل  -يف آية أخرى ما ُّ
اصف بالرمحة؛
يم﴾ ،43ا
وبني اهلل  -عاز ا
ُ
ور الارح ُ
44
ور ذُو الار ْمحَة﴾ .
فقال تعاىلَ ﴿ :وَربُّ َ
ك الْغَ ُف ُ
اسم من أمساء اهلل تعاىلَ ،مساى به نفسه؛ فقال تعاىلَ ﴿ :وُه َو
مثال آخر :اسم اهلل (العظيم) :هو ٌ
41
ِ
ِ
تضمن ِ
لصفة العظَمة.
الس ُم ُم ِّ
يم﴾  ،وهذا ْ
الْ َعل ُّي الْ َعظ ُ
 -وتحت هذه القاعدة قاعدتان:

األولىَّ :
أعالم متر هادفة ،تدل على مسمى واحد ،وهو اهلل  -عاز
أن أسماء اهلل َّ -
عز َّ
وجل ٌ -
وصف ُّ
خاص تض امنه ذلك السم؛ مثال ذلك :أمساء اهلل
يدل على معىن ٍّ
ا
وجل  -وهي أوصاف ،كل ْ
تعاىل( :العليم ،الرمحن ،الرحيم ،احلي ،القدير ،العزيز ،احلكيم ،السميع ،البصري) ...وغريها من
األمساء الثابتة ،كلُّها أمساء لِمسمى واحد وهو اهلل  -سبحانه وتعاىل  -لكن املعىن الذي تض امنه
(العليم) غري معىن (الرمحن) ،ومعىن (الرمحن) غري معىن (البصري) ...وهكذا.
الثانيةَّ :
ضا.
وص ًفا متعدِّيًا ال بُ َّد من اإليمان به أي ً
أن هناك همن أسماء اهلل تعالى ما يَتَ َ
ض َّمن ْ
مثال ذلك :اسم اهلل (الرحمن) ،ال بُ َّد حين اإليمان به:
وجل  -يدل على ذاته تعاىل  -كما تقدم بيان هذا  -قال
 -5أن نؤمن بإثباته امسًا هلل  -عاز ا
تعاىل﴿ :الار ْمحَ ُن * َعلا َم الْ ُق ْرآ َن﴾.40
نؤمن مبا تض امنه هذا السم من معىن أو صفة :وهي الرمحة ،وتقدام بيان هذا.
 -2أن َ

وصف ُمتَـ َعدٍّ ،يُوصله اهلل  -عاز وجلا  -إىل َمن يشاء
 -3أن نؤمن بأنه يرحم َمن يشاء؛ ألن هذا ٌ
ِ
ب َم ْن يَ َشاءُ َويـَ ْر َح ُم َم ْن يَ َشاءُ َوإِلَْي ِه تُـ ْقلَبُو َن﴾.47
من عباده؛ قال تعاىل﴿ :يـُ َع ِّذ ُ
مثال آخر :اسم اهلل (السميع) ،حين اإليمان به فإننا:

[ 43احلجر.]49 :
[ 44الكهف.]11 :
[ 41البقرة.]211 :
[ 40الرمحن.]2 - 5 :
[ 47العنكبوت.]25 :
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وجل  -يدل على ذاته تعاىل؛ قال تعاىلَ ﴿ :واللاهُ يَ ْس َم ُع َحتَ ُاوَرُك َما
 -5نؤمن بإثباته امسًا هلل  -عاز ا
إِ ان اللاه َِمسيع ب ِ
صريٌ﴾.41
َ ٌَ
ِ
السمع هلل تعاىل.
 -2نؤمن مبا تض امنه هذا السم من معىن ،وهو إثبات صفة ْ

 -3نؤمن ِمبُْقتَضى ذلك ،وهو أنه يسمع ما يشاء؛ فيسمع ِّ
السار والناجوى؛ قال تعاىل﴿ :إِ ان اللاهَ
َِمسيع ب ِ
الكالم عليه.
صريٌ﴾ ،49مثال على اس ٍم هلل غري ُمتَـ َعدٍّ( :العظيم) ،وقد تقدام
ُ
ٌَ
القاعدة الثالثة :أسماء اهلل تعالى غير محصورة بعدد معين:
ُّ
ويدل على ذلك حديث ابن مسعود ،وفيه قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-أسألك بكل
أحدا من خلقك ،أو استأثرت به يف
اسم هو لك ،مسايت به نفسك ،أو أنزلتَهُ يف كتابك ،أو علا ْمتَهُ ً
ع ْلم الغَْيب عندك.16))...
حصره ،ول إحاطته.
ووجه الدللة :أن ما استأثر اهلل به يف ع ْلم الغيب عنده كثريٌ ،ل َُيكن ْ

مرفوعاَّ :
ٌ
إشكال :كيف نجمع بين هذه القاعدة ،وبين حديث أبي هريرة
((إن هلل تسعةً
ً
اسماَ ،م ْن أحصاها دخل الجنة))51؟
وتسعين ً
حصر أمساء اهلل تعاىل يف تسعة
اجلمع بينهما أن يـُ َقال :ليس يف حديث أيب هريرة ما يدل على ْ
كمن يقول
وتسعني امسًا ،وإمنا يدل على أ ان َمن أحصى هلل تسعة وتسعني امسًا من أمسائه َ
دخل اجلنة؛ َ
عندي مائة درهم أعددهتا للصدقة ،فال َينع أن يكون عنده أكثر من ذلك ،ولكن ما أعداه للصدقة
هو مائة فقط ،وأما ما رواه التـ ِّْرمذي ،وابن ماجه ،يف تَـ ْعداد التِّسعة وتسعني امسًا بعد احلديث السابق،
ابن تيمية
فليست من قول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -باتفاق أهل املعرفة ،كما قال ُ
شيخ اإلسالم ُ
يف "ُمموع الفتاوى" ()312 /0؛ وهلذا قال األلباين يف "ضعيف ابن ماجه" عن تعداد األمساء:
"صحيح دون َع ِّد األمساء".12
ٌ
[ 41اجملادلة.]5 :
[ 49اجملادلة.]5 :
 16احلديث رواه أمحد ،وابن حباان ،واحلاكم ،وصححه ابن تيمياة ،وتلميذه ابن القيم يف" :شفاء العليل" ص (،)274
وأمحد شاكر يف تعليقه على "املسند" ( ،)3725واأللباين يف "الصحيحة" (..)599
متفق عليه.
 15احلديث ٌ
 12انظر" :القواعد املثلى"؛ لشيخنا :ابن عثيمني صـ.26
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للع ْقل فيها:
القاعدة الرابعة :أسماء اهلل تعالى توقيفية ،ال مجال َ
ص ،إمنا نثبت ما جاء به
فال نثبت من أمسائه إل ما جاء يف الكتاب والسنة ،فال يـَُز ُاد ول يُن َق ُ
الناص؛ ويدل على ذلك قوله تعاىل﴿ :ول تَـ ْقف ما لَيس لَ َ ِ ِ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل
ك بِه ع ْل ٌم إِ ان ال اس ْم َع َوالْبَ َ
َ
ُ َ ْ َ
13
ِ
ِ
ِا
ش َما ظَ َهر مْنـ َها َوَما بَطَ َن َو ِْ
أُولَئِ َ
اإل ْمثَ
يب الْ َف َواح َ
َ
ك َكا َن َعْنهُ َم ْس ُؤولً﴾  ،وقوله تعاىل﴿ :قُ ْل إمنَا َحارَم َرَِّ
َوالْبَـ ْغ َي بِغَ ِْري ا ْحلَ ِّق َوأَ ْن تُ ْش ِرُكوا بِاللا ِه َما ََلْ يـُنَـِّزْل بِِه ُس ْلطَانًا َوأَ ْن تَـ ُقولُوا َعلَى اللا ِه َما ل تَـ ْعلَ ُمو َن﴾.14
القاعدة الخامسة :اجتناب ا هإللْحاد في أسماء اهلل تعالى:

واإلحلاد فيها :هو املْيل هبا عما جيب فيها ،وهو على أنواع:
َ
 -5إنكار شيء مما دلات عليه وتضمنته األمساء من صفات وأحكام ،كما فعل أهل التعطيل.
جعل أمساء اهلل تعاىل متضمنة لصفات تُشابه صفات املخلوقني ،كما فعل أهل التشبيه.
ْ -2
 -3إطالق اسم على اهلل ََل يُ َس ِّم به نفسه ،كتسمية النصارى له( :األب) ،وتسمية الفالسفة له:
إحلاد يف أمسائه ،وعدم تنزيه اهلل عما ل يليق به  -سبحانه.
(العلة الفاعلة) ،فهذا ٌ
 -4اشتقاق أمساء لألصنام واملعبودات من دونه من أمسائه  -جل وعال  -كما فعل املشركون يف
اشتقاقهم العُازى من (العزيز) ،والالت من (اهلل).
واإلحلاد بأمسائه  -جل وعال ُ -حمَارٌم ،وأوعد اهلل الذي يـُلْ ِح ُدون يف أمسائه؛ فقال تعاىلَ ﴿ :ولِلا ِه
اِ
ِ
َمسَائِِه َسيُ ْجَزْو َن َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن﴾ ،11ومن هذا
ين يـُْل ِح ُدو َن ِيف أ ْ
ْاأل ْ
َمسَاءُ ا ْحلُ ْس َىن فَ ْادعُوهُ هبَا َوذَ ُروا الذ َ
فرا ،حسب األدلة املقتضية له.
اإلحلاد ما يكون شرًكا أو ُك ً
ثانيًا :صفات اهلل تعالى:

وجه من الوجوه:
القاعدة األولى :صفات اهلل تعالى كلُّها صفات كمال ،ال نقص فيها ِّ
بأي ْ

ِ
َعلَى َوُه َو الْ َع ِز ُيز ا ْحلَ ِكيم﴾ ،10واملثل األعلى:
ويدل على هذه القاعدة قوله تعاىلَ ﴿ :وللا ِه الْ َمثَ ُل ْاأل ْ
هو الوصف األعلىِ ،
فصفات اهلل تعاىل صفات كمال لئقة به  -سبحانه  -ل نقص فيها ألْبَتاة.
ْ ُ
[ 13اإلسراء.]30 :
[ 14األعراف.]33 :
[ 11األعراف.]516 :
[ 10النحل.]06 :
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

06

نوع ْين:
 -وصفات الن ْقص على َ

 -5صفات ٍ
وجه كان؛ كاملوت؛
نقص ل كمال فيها ،فهذه ُممتنعةٌ يف ِّ
ت ِّ
حق اهلل تعاىل ،ل تُثبَ ُ
بأي ْ
قال تعاىل﴿ :وتَـواكل علَى ا ْحلي الا ِذي ل ََيُوت﴾ ،17واجلهل والنسيان؛ قال تعاىل﴿ :ل ي ِ
ض ُّل َرِّيب َول
ُ
َ َ ْ َ َ ِّ
َْ
َ
11
الصمم ،وحنوها.
يَـْن َسى﴾  ،و َ
الع ْجز ،والعمى ،و َ

 -2صفات ن ْقص فيها كمال ،فهي صفات ن ْقص من وج ٍه ،وصفات كمال من ٍ
وجه آخر ،فهذه
ْ
ت يف حال الكمال ،وتـُْنـ َفى يف
الصفات ل تُثبَت هلل إثباتًا مطْل ًقا ،ول تـُْنـ َفى عنه نفيًا مطل ًقا ،وإمنا تـُثْبَ ُ
حال النقص؛ مثال ذلك :صفة امل ْكر ،والكيد ،واخلداع ،فهذه صفات ٍ
نقص ،لكنها صفات كمال
من وجه آخر ،وذلك إذا كانت يف مقابلة مثلها؛ ألهنا ٍ
حينئذ تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن
ْ
جل  -لذاته حال
مقابلة ِّ
نقصا يف غري هذه احلال؛ ولذا أثبتها اهلل  -عاز و ا
عدوه مبثل فعله ،وتكون ً
الكمال ،وهي حال املقابلة.

ِ
ا ا
ين﴾19؛ قال تعاىل﴿ :إِنـا ُه ْم
مثال ذلك :قال تعاىلَ ﴿ :وَيَْ ُك ُرو َن َوَيَْ ُك ُر اللهُ َواللهُ َخْيـ ُر الْ َماك ِر َ
06
ِِ
ني ُخيَ ِادعُو َن اللاهَ َوُه َو َخ ِادعُ ُه ْم﴾ ،61قال
يدو َن َكْي ًدا * َوأَكِ ُ
يَ ِك ُ
يد َكْي ًدا﴾  ،قال تعاىل﴿ :إِ ان الْ ُمنَافق َ
تعاىل﴿ :وإِذَا خلَوا إِ َىل َشي ِ
ئ هبِِم﴾.02
اطينِ ِه ْم قَالُوا إِناا َم َع ُك ْم إِامنَا َْحن ُن ُم ْستَـ ْه ِزئُو َن * اللاهُ يَ ْستَـ ْه ِز ُ
َ
َ َْ
القاعدة الثانية :ليس ُّ ٍ
اسما هلل تعالى؛ فباب الصفات أ َْو َس ُع همن باب األسماء:
كل صفة تكون ً

يتض امن صفةً هلل تعاىل ول عكس يف ذلك،
تقدام يف القاعدة الثانية من قواعد األمساء :أ ان ا
كل اسم َ
ٍ
ِ
يتعلاق بأفعال اهلل تعاىل،
أوسع ،فمن صفات اهلل ما َ
فليس كل صفة تكون امسًا؛ أل ان باب الصفات ُ
صفًّا
ك َوالْ َملَ ُ
وأفعالُه ل منتهى هلا؛ مثال ذلك :صفة اهلل تعاىل (اجمليء)؛ قال تعاىلَ ﴿ :و َجاءَ َربُّ َ
ك َ
صفًّا﴾ ،03وصفة (اإلتيان)؛ قال تعاىلَ ﴿ :ه ْل يَـْنظُُرو َن إِال أَ ْن يَأْتِيَـ ُه ُم اللاهُ ِيف ظُلَ ٍل ِم َن الْغَ َماِم
َ
04
ِ
ِ
يد
َخ َذ ُه ُم اللاهُ بِ ُذنُوهبِِ ْم َواللاهُ َش ِد ُ
َوالْ َم َالئ َكةُ َوقُض َي ْاأل َْم ُر﴾  ،وصفة (األ ْ
َخذ)؛ قال تعاىل﴿ :فَأ َ
[ 17الفرقان.]11 :
[ 11طه.]12 :
[ 19األنفال.]36 :
[ 06الطارق.]50 - 51 :
[ 05النساء.]542 :
[ 02البقرة.]51 - 54 :
[ 03الفجر.]22 :
[ 04البقرة.]256 :
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ِ ِ 01
ك سو َط َع َذ ٍ
صا ِ
اب﴾ ،00وصفة (النزول)؛
الْع َقاب﴾  ،وصفة (البطْش)؛ قال تعاىل﴿ :فَ َ
ب َعلَْيه ْم َربُّ َ َ ْ
07
قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ينزل ربُّنا إىل ال اسماء ُّ
الصفات الواردة.
من ِّ
الدنيا))  ،وغريها َ

ِ
الو ْجه الوارد الالئق ،ولكن ل نُسميه هبا،
هذه ِّ
الص ُ
فات نُؤم ُن هبا ،ونثبتها هلل تعاىل ،فنصفه هبا على َ
فال نقول مثالً :إ ان ِمن أمساء اهلل تعاىل :اجلائي ،واآلِت ،و ِ
اآلخذ ،والباطش ،والنازل ،وإن كنُّا نصفه
كل صفة نأخذ منها امسًا
يتض امن صفةً ،وليس ُّ
فباب الصفات ْأو َس ُع من باب األمساء؛ ُّ
فكل اسم َ
هباُ ،
له  -سبحانه.01
القاعدة الثالثة :صفات اهلل تعالى تنقسم إلى قسمين :ثُبُوتيَّة ،وسلبيَّة:
فالثُّبُوتياة :ما أثبتها اهلل لنفسه يف كتابه ،أو على لسان رسولِه  -صلى اهلل عليه وسلم  -كاحلياة،
الو ْجه الالئق به  -سبحانه.
والعلم ،وال ُق ْدرة ،فيجب إثبا ُهتا على َ
والسلبياة :ما نفاها اهلل عن ِ
نفسه يف كتابه ،أو على لسان رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم -
ْ
كالظُّْلم ،وامل ْوت ،والنوم ،فيجب نفيُها عن اهلل تعاىل ،مع وجوب إثبات ضدها على الوجه األ ْك َمل؛
َ
مثال ذلك:
09
ِ
نفي الظ ْلم عن اهلل تعاىل ،مع ُو ُجوب إثبات
فيجب
،
َح ًدا﴾
 قال تعاىلَ ﴿ :وَل يَظْل ُم َربُّ َكأَ
ُ
الو ْجه األَ ْكمل.
الع ْدل هلل على َ

ِ
وت﴾ ،76فيجب ن ْف ُي امل ْوت عن اهلل تعاىل ،مع
 قال تعاىلَ ﴿ :وتَـ َواك ْل َعلَى ا ْحلَ ِّي الاذي ل ََيُُ
َ
ِ
الو ْجه األكمل.
ُو ُجوب إثبات احلياة هلل على َ
قسم ْين :ذاتيَّة ،وفعليَّة:
القاعدة الرابعة :صفات اهلل الثبوتيَّة تنقسم إلى َ

يزل ول يزال
فالصفات ال اذاتية :هي اليت ل تَن َف ُّ
حق اهلل تعاىل ََل ْ
ك عن املوصوف ُمطل ًقا ،وهي يف ِّ
ِّ
وقت دون ٍ
اصف هبا يف ٍ
اص ًفا هبا؛ يعين :أنه ل يت ِ
جل وعال  -مت ِ
وقت ،بل هي ُمالزمة له -
اهلل  -ا
ُ
[ 01آل عمران.]55 :
[ 00الفجر.]53 :
 07متافق عليه.
 01انظر" :بدائع الفوائد" (.)502/5
[ 09الكهف.]49 :
[ 76الفرقان.]11 :
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ك ذُو ا ْجل ِ
الل َو ِْ
اإل ْكَرِام﴾ِ ،75صفة
الو ْجه؛ قال تعاىلَ ﴿ :ويَـْبـ َقى َو ْجهُ َربِّ َ
َ
سبحانه  -مثال ذلك :صفة َ
72
ِ ِ
العظَمة.
َ
اليديْن :قال تعاىل﴿ :بَ ْل يَ َداهُ َمْب ُسوطَتَان يـُْنف ُق َكْي َ
صر ،والعُلُو و َ
السمع والبَ َ
ف يَ َشاءُ﴾  ،وكذا ْ

تنفك عنه ،إن شاء
الصفات الفعلياة :هي اليت تتعلاق مبشيئته  -سبحانه  -فهي
صفات قد ُّ
و ِّ
ٌ
يفع ْلها ،قد يتاصف هبا يف ح ٍ
ني دون حني؛ كالنزول إىل السماء ُّ
الدنيا ،والستواء
فَـ َعلَ َها ،وإن شاء ََل َ
الع ْرش ،وامل ِجيء.
على َ
َ
القاعدة الخامسة :إثبات صفات اهلل تعالى يلزم منه التَّ َخلِّي عن التمثيل والتكييف:

ت أمساء
التخلِّي عن التمثيل يكون َ
بعدم ُمماثَلة صفات املخلوقني بصفات اهلل ،ولو تشابَـ َه ْ
وجل  -ل ُُتاثِ ُل صفاتُه صفات املخلوقني ،تعاىل اهلل
اليديْن ،وحنوها ،فاهلل  -عاز ا
كالو ْجه ،و َ
الصفات؛ َ
كبريا.
عن ذلك عُلًُّوا ً
يدل على ذلك قوله تعاىل﴿ :لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء وهو ال اس ِميع الْب ِ
ُّ
صريُ﴾ ،73وقوله تعاىل﴿ :أَفَ َم ْن
ُ َ
ْ ٌ َ َُ
ْ َ
َخيْلُ ُق َك َم ْن ل َخيْلُ ُق أَفَال تَ َذ اك ُرو َن﴾.74
التعرض لكيفية صفات اهلل تعاىل ،ولو ََل يذكر ممَُاثِالً هلا؛ ألنه
بعدم ُّ
والتخلِّي عن التكييف يكون َ
أخبَـَرنا عن صفاته وََل ُخي ْربنا عن كيفيتها ،وأل ان عُ ُقولَنا قاصرة
ل ُُِيي ُ
ط بكيفيتها أح ٌد؛ وأل ان اهلل تعاىل ْ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َول ُُِييطُو َن بِِه ِع ْل ًما﴾.71
عن إدراك كيفيتها؛ قال تعاىل﴿ :يَـ ْعلَ ُم َما بَـ ْ َ
من التعطيل والتحريف:
 وأي ًضا ال بُ َّد من الح َذر َ

من األمساء والصفات ،إما كلها أو بعضها ،والواجب التخلِّي عن
التعطيل :هو إنكار ما جيب هلل َ
هذا ،والتعطيل ِ
إثبات ما أثْـبَتَه اهلل لن ْفسه ،أو على لسان رسوله  -صلى اهلل
ينايف اإلثبات ،فيجب ُ
70
عليه وسلم  -ويدل على ذلك قولُه تعاىل﴿ :لَي ِ ِ ِ
ِ
يع
س َكمثْله َش ْيءٌ﴾ ردٌّ على املَُمثِّلةَ ﴿ ،وُه َو ال اسم ُ
ْ َ
الْب ِ
صريُ﴾ 77ردٌّ على امل َعطِّلة.
َ
ُ
[ 75الرمحن.]27 :
[ 72املائدة.]04 :
[ 73الشورى.]55 :
[ 74النحل.]57 :
[ 71طه.]556 :
[ 70الشورى.]55 :
[ 77الشورى.]55 :
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بعضهم بـ :التأويل.
والتحريف :هو
تبديل باللفظ ،أو تغيريٌ يف املعىنِّ ،
ويعرب عنه ُ
التبديل والتغيريٌُ ،
ُ

إثبات ما أثْـبَتَه اهلل لن ْفسه ،أو على لِ َسان رسولِه  -صلى اهلل عليه وسلم  -من غري ُتَْثيل
والواجب ُ
ول تَ ْكييف ،ومن غري تَـ ْع ِطيل ول َْحتريف.
القاعدة السادسة :صفات اهلل تعالى توقيفية ،ال َمجال للع ْقل فيها:

الكتاب والسنة ،فكذلك صفاته  -سبحانه
كما أننا ل نُثبت هلل تعاىل من أمسائه إلا ما َد ال عليه
ُ
وتعاىل  -ل نثبت إلا ما ا
دل عليه الكتاب والسنة ،ل ُمال للعقل فيها ،فال يزاد ول ينقص ،ويستدل
لذلك مبا ت َق ادم من أدلاة القاعدة يف األمساء.
أوجه:
 فائدة :أدلاة صفات اهلل تعاىل من الكتاب والسنة على ثالثة ُالو ْجه ،واليدين ،والبطش؛ قال
 -5إما أن يأِتَ الدليل ُم َ
صِّر ًحا بالصفة؛ كالعزة ،والق اوة ،والرمحة ،و َ
71
ك ذُو ا ْجل ِ
الل َو ِْ
ك لَ َش ِدي ٌد﴾.79
ش َربِّ َ
تعاىلَ ﴿ :ويَـْبـ َقى َو ْجهُ َربِّ َ
اإل ْكَرام﴾  ،وقال﴿ :إِ ان بَطْ َ
َ
الدليل
أن
-2
يأِتَ
ص ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ ّّ ِّ َّ ِّر ًحا
ُم ِّ
ؤخذ من اسم (الغَ ُفور)،
بالسم ،والسم متضمنًا الصفة  -كما تقدم يف قواعد األمساء  -كاملغفرة تُ َ
ور الارِحيم﴾ ،16وقال:
وصفة السمع تؤخذ من امسه (السميع)؛ قال تعاىل﴿ :نَـبِّ ْئ ِعبَ ِادي أ ِّ
َين أَنَا الْغَ ُف ُ
﴿وَكا َن اللاه َِمسيعا ب ِ
ص ًريا﴾.15
ُ ً َ
َ

بوص ٍ
ف أو فعل ُّ
يدل على الصفة؛ كالستواء على العرش ،والنزول إىل
صِّر ًحا ْ
 -3أن يأِتَ الدليل ُم َ
استَـ َوى﴾ ،12وقال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
السماء الدنيا؛ قال تعاىل﴿ :الار ْمحَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
((يَـْنزل ربُّنا إىل ال اسماء الدنيا)).13
صر لها:
القاعدة السابعة:
ُ
صفات اهلل ال َح ْ
[ 71الرمحن.]27 :
[ 79الربوج.]52 :
[ 16احلجر.]49 :
[ 15النساء ،]534 :وانظر :القاعدة الثانية من قواعد األمساء.
[ 12طه.]1 :
 13متفق عليه.
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صر هلا  -كما تقدام يف القاعدة الثالثة
أل ان ا
كل اسم  -كما تقدم  -يَـتَ َ
ض امن صفة ،وأمساءُ اهلل ل َح ْ
من قواعد األمساء.
كل ما أُضيف هلل تعالى يَ ْستَ ْل هزم أن يكو َن صفة له:
القاعدة الثامنة :ليس ُّ
وتوضيح ذلك أن يـُ َقال:

كل ما أُضيف إىل اهلل مما هو غري بائن عنه – أي :ليس ُمستَ ِقالًّ عنه  -فهو صفة له غري
أ اولًُّ :
ك ذُو ا ْجل ِ
الل َو ِْ
اإل ْكَرام﴾ ،14يَ ُد اهلل﴿ :يَ ُد
وجه اهلل؛ قال تعاىلَ ﴿ :ويَـْبـ َقى َو ْجهُ َربِّ َ
خملوقة ،مثال ذلكْ :
َ
11
ِ
ِ
صر اهلل ،ورضاه ،وسخطه.
اللاه فَـ ْو َق أَيْدي ِه ْم﴾  ،وكذلكَ :مسْع اهلل ،وبَ َ

ثانيًا :كل ما أضيف إىل اهلل وهو بائن عنه ،فهو ليس بصفة له وهو خملوق؛ مثال ذلك( :ناقة اهلل)؛
ِ
ال َهلم رس ُ ِ
اها﴾( ،10بيت اهلل)؛ كما يف احلديث الذي رواه
ول اللاه نَاقَةَ اللاه َو ُس ْقيَ َ
قال تعاىل﴿ :فَـ َق َ ُ ْ َ ُ
((من تط اهر يف بيته ،مث مشى إىل بيت ِمن بيوت
مسلم من حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه َ :-
اهلل)) ،فالناقة  -وهي ناقة صاحل ،عليه السالم  -والبيت  -وهو املسجد  -خملوقان ،وليسا صفةً هلل
تعاىل ،مع أهنما مضافان إليه؛ ولكن اإلضافة هنا للتشريف والتعظيم.
النوع ْني :أ ان األول :ل يقوم بنفسه؛ فال بُ اد من إضافته هلل تعاىل ،ويكون بإضافته صفة
الفرق بني َ
و ْ
هلل تعاىل ،والثاين :يقوم بنفسه ،فالناقة ذات تقوم بنفسها من دون إضافة ،وكذلك البيت ،ولكنهما
باإلضافة اكتسبا التشريف والتعظيم.
اج ُع يف َمظَ ِّاهنا.17
هذه ُجلةٌ من قواعد األمساء والصفات وهي أمهها ،وهناك قواعد أخرى تُر َ
بيا ُن طر ه
يقة السلف في صفات اهلل تعالى
 -2قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
[ 14الرمحن.]27 :
[ 11الفتح.]56 :
[ 10الشمس.]53 :
 17انظر فيما تقدام من قواعد" :القواعد املثْـلَى يف صفات اهلل وأمسائه احلسىن"؛ لشيخنا :ابن عثيمني ،وانظر لالستزادة:
ُ
"ُمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية" (/0( ،)336 ،299 ،252 - 260 ،42 ،30 ،20 /1( ،)512 ،4 ،3 /3
 ،)273 /31( ،)151 - 229 - 543 - 31 - 30وانظر" :بدائع الفوائد"؛ لبن القيم (.)502 /5
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وصف به نفسهُ في كتابه هه العظيم ،وعلى ه
جاء في
صوف بما
"م ْو ٌ
لسان نَبهيِّ هه الكريم ،و ُّ
َ
َ
كل ما َ
َ
ه
ه
ب اإليما ُن بهه ،وتَ لَ ّقيه
ص َّح ع هن المصطفى  -عليه
ُ
القرآن ،أو َ
السالم ْ -
من صفات الرحم هن َو َج َ
ه
َّس ه
َّع ُّر ه
بالر ِّد والتَّأْويل ،والتَّ ْشبه هيه والت َّْمثهيل ،وما أَ ْش َكل هم ْن ذلك
ض لَهُ َّ
ليم وال َقبُول ،وتَ ْرك الت َ
بالت ْ
وجب إثْباتُه ل ْفظًا ،وتَر ُك التَّع ُّر ه ه
باعا
ونر ُّد هعل َْمه إلى قائله،
ونجعل عُ ْه َدته على ناقهلهه ،اتِّ ً
ضل ْ
ْ َ
ََ َ
معناهُ ،
ُ
هه
لطر هيق َّ ه ه
ه
المبين بقوله  -سبحانه وتعالى :-
الراسخين في العلْم ،الذين أثْ نَى اهللُ علَْي ه م في كتابه ُ
﴿و َّ ه
ه ه
آمنَّا به هه ُكلٌّ هم ْن هع ْن هد َربِّنَا﴾ ،88وقال في َذ ِّم ُم ْبتَغهي التَّأْ هو ه
يل
الراس ُخو َن في الْعل هْم يَ ُقولُو َن َ
َ
لمتشابه تَ ْن هزيله﴿ :فَأ ََّما الَّ هذ ه
شابهَ هم ْنهُ ابتهغَ ه ه ه
اء تَأْ هويله هه َوَما
ين في قُلُوبه ه ْم َزيْ ٌغ فَ يَتَّبهعُو َن َما تَ َ َ
اء الْف ْت نَة َوابْتغَ َ
ْ َ
َ
89
الزي هغ ،وقَ رنَهُ بابتهغَ هاء ه
ه
الف ْت نَ هة في َّ
اء التَّأ ه
الذ ِّم ،ثم
َ ْ
عالمة َّ ْ
ْويل َ
يَ ْعلَ ُم تَأْ هويلَهُ إهَّال اللَّهُ﴾  ،فَ َج َع َل ابْتغَ َ
ص ُدوه ،بقوله تعالىَ ﴿ :وَما يَ ْعلَ ُم تَأْ هويلَهُ إهَّال اللَّهُ﴾.90
اع ُه ْم َّ
َح َجبَ ُه ْم َّ
عما أ ََّملُوه ،وقَطَ َع أَط َْم َ
عما قَ َ
الشرح
الكالم على طر ِ
يقة ال اسلَف يف صفات اهلل تعاىل  -كما أوضح املصنِّف  -من ِعداةِ وجوه:

وصف اهلل به ن ْفسه في كتابه ،أو على لسان رسولهه  -صلى اهلل عليه
 -1طريقتهم فيما َ

وسلم :-

وصف اهلل به ن ْفسه يف كتابِه العظيم ،وعلى لسان نبيِّه الكرمي ،فال يصفونه
 -5يصفون ويُثبِتون ما َ
يردون ما ورد من صفاته يف الكتاب والسنة ،بل يثبتون ما ورد من الصفات يف الكتاب
مبا َل يَِرد ،ول ُّ
والسنة ،من غري زيادة ول نقصان ،وتقدم بيان ذلك يف القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
 -2يؤمنون هبا إَيانًا واجبًا مع تَـلَقِّيها بالتسليم ،وهو النقياد هلا ،وبالقبول.
اعرض هلا بالرد؛ كالتعطيل والتأويل ،والتشبيه والتمثيل والتكييف ،فالسلف يف إثباهتم
 -3يرتكون الت ُّ
لصفات اهلل تعاىل جيتنبون أربعة أمور:
األول :الرد؛ كتعطيلها بإنكارها وتكذيبها.

[ 11آل عمران.]7 :
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ِ ٍ 95
ٍ
وه َجَرها
ص ٍر َمشيد﴾ ؛ أيَ :خلَ ْ
تَ ،
التعطيل لغةً :اخلُلُّو والفراغ؛ قال تعاىلَ ﴿ :وبِْئ ٍر ُم َعطالَة َوقَ ْ
صوص
أهلُها ،وفي الشرع :إنكار ما جيب هلل تعاىل من األمساء والصفات ،وذلك بنَـ ْفي دللة نُ ُ
الكتاب والسنة على املراد هبا ،وهذا اإلنكار إما أن يكون كليًّا؛ كتعطيل اجلهمية ،فهم يُنكرون ُجيع
أمساء اهلل تعاىل وصفاته ،وإما أن يكون جزئيًّا؛ كتعطيل األشعرية ،الذين َل يثبتوا من الصفات إل سبع
صفات ،ا
دل عليها العقل ،وهي ُمموعة يف قول الناظم:

ه
ص ُر
ادةٌ َوَك َذ َ
اك َّ
يم قَ هد ٌير َوال َكالَ ُم لَهُ = إه َر َ
الس ْم ُع َوالبَ َ
َح ٌّي َعل ٌ
السنة واجلماعة بعيدون عن هذا املسلك ِّ
الضال؛ فهم يُثبِتُون ول يـُ َعطِّلون ما أثْـبَتَهُ اهلل لن ْف ِسه
و ْأه ُل ُّ
يف كتابه ،أو على لسان رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -من أمساء وصفات.
الثاني :التأويل:
التأويل :يف اللغة :الرجوع.
ت عليه ،والذي هو
واملراد به هنا :ت ْغيري معىن نصوص الكتاب والسنة من املعىن احلق الذي دلا ْ
إثبات األمساء احلسىن والصفات العلى إىل معىن آخر ََل يُِرْده اهلل تعاىل ورسوله  -صلى اهلل عليه وسلم
 كما يفعل اجلهمية واألشاعرة.استَـ َوى﴾ ،92فيقولون :استوى
مثال ذلك :تأويل الستواء يف قوله تعاىل﴿ :الار ْمحَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
استوىل.
مبعىنَ :

ِ ِ
ف يَ َشاءُ﴾،93
مثال آخر :تأويل صفة اليدين يف قوله تعاىل﴿ :بَ ْل يَ َداهُ َمْب ُسوطَتَان يـُْنف ُق َكْي َ
فيقولون :اليدان :النعمة ،أو القدرة ،أو النعمة والقدرة ،وأهل السنة واجلماعة بعيدون عن هذا املسلك
ِّ
الضال ،فهم يُثبتون األمساء والصفات هلل تعاىل ،كما يليق به وبعظمته من دون تأويل.
 فائدتان:بعض العلماء يـُ َع ِّرب بلفظ (التحريف) بدلً عن (التأويل) ،والتعبري بلفظ (التحريف)
الفائدة األولىُ :
أفضل من التعبري بلفظ (التأويل)؛ لعدة أمور:

[ 95احلج.]41 :
[ 92طه.]1 :
[ 93املائدة.]04 :
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أولً :ألن هذا هو تعبري القرآن؛ قال تعاىلِ ﴿ :من الا ِذين هادوا ُُيِّرفُو َن الْ َكلِم عن مو ِ
اضعِه﴾،94
َ َ َُ َ
َ َ ْ ََ
عرب القرآن أ َْوَىل.
والتعبري مبا ا

ثانيًا :ألن التعبري بالتحريف ُّ
أدل على احلال ،وأبلغ يف إظهار املعىن ،فالن ْفس حينما تسمع لفظ
ف طريق السلَف
(التحريف) تعرف أنه لف ٌ
ومن خالَ َ
ظ ل يقبل صوابًا ،بل َجانَـبَهِ ،بالف التأويلَ ،
نطلق عليهُ :حمَِّرفًا.
فاألفضل أن َ

مذموما كله  -كما سيأِت بيانه  -بل األصلُ يف إطالق السلَف أنه ليس
ثالثًا :ألن التأويل ليس
ً
مذموم كلُّه.91
التحريف فهو
ٌ
مذموماِ ،بالف ْ
ً
تبني مما ت َق ادم أ ان التعبري بل ْفظ التحريف أفضل ،والتحريف نوعان:
 -ا

يف لفظي :وهو تبديل الل ْفظ بلفظ آخر؛ كقول بين إسرائيلِ ( :حْنطَة) ،بدل ِ
(حطاة).
 -1تحر ٌ
صوص الكتاب والسنة إىل معىن ََل يُِرْده اهلل تعاىل ،ول
 -2تحريف معنوي :وهو تغيري معاين نُ ُ
رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهو التأويل الفاسد  -كما تقدام  -كتأويل صفة الستواء
بالستيالء ،وصفة اليدين بالنِّعمة أو ال ُقدرة.
الفائدة الثانية :ل ْفظ (التأويل) يُطلق على ثالثة معان:
املرجع والعاقبة يف املستقبل:
األول :الحقيقة التي يؤول إليها الشيء؛ أي :املَآل و ْ
وسف  -عليه
مثال ذلكُّ :
الرؤيا حقيقتها ستَـ ُؤول إىل شيء يف املستقبل؛ كما ْ
أخ َرب اهلل عن يُ ُ
ِ
ِ
اي ِم ْن قَـْب ُل﴾.90
السالم  -أنه قالَ ﴿ :وقَ َ
يل ُرْؤيَ َ
ال يَا أَبَت َه َذا تَأْو ُ
ٍ
أحداث ستَـ َق ُع فيه؛ كما قال تعاىلَ ﴿ :ه ْل يَـْنظُُرو َن إِال
مثال آخر :اليوم اآلخر حقيقته ستؤول إىل
تَأْ ِويلَهُ﴾.97
الثاني :بمعنى التفسير:

[ 94النساء.]40 :
 91انظر" :شرح الواسطية"؛ لشيخنا :ابن عثيمني ،ص (.)09
[ 90يوسف.]566 :
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مثال ذلك :قولك :تأويل هذه اآلية كذا وكذا؛ أي :تفسريها ،واملتتبِّع لـ"تفسري ابن جرير الطربي"
كثريا ما يقول :القول يف تأويل قول اهلل تعاىل؛ أي :تفسريها ،ومنه دعاء النيب  -صلى اهلل عليه
جيده ً
الدين ،وعلِّمه التأويل))؛ أي :التفسري ،91وهذان املعنيان
ِّههُ يف ِّ
وسلم  -لبن عباس(( :اللهم فق ْ
َخر.
صحيحان م ْشهوران عن السلَف الصاحل؛ ِِِبالف املعىن الثالث ،فهو ُمتَأ ِّ
ظاهره إلى معنى يخالف ه
الثالث :صرف اللفظ عن ه
التأويل هو الذي ُوجد ُم َؤ اخًرا،
الظاهر ،وهذا
ُ
ْ
ُ
متأخٌر عند املتكلِّمني وغريهم ،وهو على نوعني :تأويل صحيح ،وفاسد:
فهو
اصطالح ِّ
ٌ

ت
فالصحيح :هو ما دل الدليل على أنه ل يُراد به ظاهر اللفظ؛ مثاله :قوله تعاىل﴿ :فَِإ َذا قَـَرأْ َ
الْ ُقرآ َن فَاستَعِ ْذ بِاللا ِه ِمن الشايطَ ِ
ان الارِجيم﴾99؛ أي :إذا أردت أن تقرأ القرآن.
َ ْ
ْ
ْ

مثال آخر :قوله تعاىلَ ﴿ :وُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكْنتُ ْم﴾ ،566تأويله مبعية الع ْلم واإلحاطة ،كما دلات
عليه أدلاة أُخرى.
والفاسد :هو ما ََل يدل عليه دليلٌ يصرفه عن ظاهر اللفظ ،مثال ذلك :تأويل الستواء
بالستيالء ،و َ
اليديْن بالنِّعمة والقدرة ،وهذا هو مراد املُ َ
صنِّف ،وهذا هو التأويل امل ْذموم ،وما تقدام قبلُ
فهو تأويل صحيح ،ومن هنا يَـتَبَـ اني أ ان التعبري بل ْفظ التحريف أفْضل من التعبري بل ْفظ التأويل.
نوع ْني:
و ً
أيضا يُقال يف التأويل الفاسد :هو أحد نوعي التعطيل؛ فإ ان للتعطيل َ

األول :تعطيل َك ِذ ٍ
ب وجحد ،وهو الذي تقدام.

تعطيل ٍ
وجل  -على عرشه استوى ،لكن قال :معناه
والثاين:
تأويل؛ أل ان َمن أثبت أ ان اهلل  -عاز ا
ُ
تعطيل ٍ
احلقيقي كما يليق به  -سبحانه.
استوىل ،فهذا
َ
ا
تأويل؛ ألنه بتأويله أنْ َكر الستواءَ
ُ
الثالث :التمثيل والتَّ ْشبيه:

المثيل يف اللغة :هو الن ُّ
ِّد والناظري.

 91احلديث رواه البخاري ،ومسلم.
[ 99النحل.]91 :
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مسع
الشرع :هو مساواة  -أي :مماثلة  -غري اهلل باهلل بصفاته أو ذاته؛ مثال ذلك :أن يساوي َ
ويف ْ
مسع كسم ِع املخلوق ،وله يدان َكيَ َدي املخلوق ،وحنو ذلك مما يـُنَـازهُ اهلل
اهلل بسم ِع املخلوق ،فيقول :هلل ٌ
كبريا.
عنه ،تعاىل اهلل عن ذلك عُلًُّوا ً

وأهل السنة واجلماعة يـُثْبِتُون صفات اهلل تعاىل ،كما أثبتها لنفسه يف كتابه ،أو على لسان رسوله -
الوجه الالئق األ ْكمل ،من غري ُتَْثيل ِب ْل ِقه ،فهم بعيدون عن هذا
صلى اهلل عليه وسلم  -على ْ
الضال؛ قال اهلل عن نفسه﴿ :لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء وهو ال اس ِميع الْب ِ
املسلك ِّ
صري﴾.565
ُ َ
ْ
ْ ٌ َ َُ
ْ َ
كل ٍ
وجه على
بعضهم بني التمثيل والتشبيه ،بأ ان التمثيل :هو املماثلة من ِّ
 فائدة :يـُ َفِّر ُق ُالصفات ل كلها ،ومن أهل العلم من جيعلهما مبعىن واحد،
املشاهبة يف أكثر ِّ
اإلطالق ،والتشبيه :هو َ
كل وجه ،ومنه ما هو ُتثيل جزئي :وهو يف بعض
وأن التمثيل منه ما هو ُكلِّي :وهي املماثلة من ِّ
احدا.
الصفات دون البعض اآلخر  -الذي هو التشبيه  -ول مشاحة يف الصطالح ما دام املعىن و ً
فإن قيل :أيهما أفضل :التعبري بالتمثيل ،أم التعبري بالتشبيه؟
لسبَبَـ ْني:
األفضل هو التعبري بالتمثيل؛ َ

 -5أل ان هذا هو ل ْفظ القرآن؛ قال تعاىل﴿ :لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء وهو ال اس ِميع الْب ِ
صري﴾ ،562وَل يَِرد
ُ َ
ْ ٌ َ َُ
ْ َ
يف القرآن ن ْفي التشبيه ،والتعبري باللا ْفظ الذي ورد يف القرآن أ َْوَىل.

 -2أن امل َعطِّلة يسمون َمن يُثبت الصفات ُم َشبِّهة  -وأهل السنة واجلماعة يثبتون صفات اهلل تعاىل
ُ
ِ
الو ْجه الالئق به  -سبحانه  -فإن قُلت :من غري تشبيه ،فَ ِه َم املعطلةُ أن املراد :من غري
الواردة على َ
إثبات صفة ،ولذلك إقر ًارا للمعتقد الصحيح الذي ينفي عن أهل الضالل معىن غري مراد ،فإن التعبري
أفضل من التعبري بالتشبيه.563
بلفظ التمثيل ُ
الرابع :التكييف:

ِ
ف يُ َكيِّف تكيي ًفا ،إذا حكى الكيفية ،وهي ُكْنهُ الشيء.
التكييف لغةً :من َكيا َ

[ 565الشورى.]55 :
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الشرع :حكاية كيفية ما ل يعلمه إل اهلل تعاىل من املعاين؛ مثال ذلك :تكييف بعض صفات
ويف ْ
استَـ َوى﴾ :564كيفية
األفعال اخلاصة به  -سبحانه  -كأن يقول يف قوله تعاىل﴿ :الار ْمحَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
ِ
استوائه على عرشه َك َكْيفياة استواء اإلنسان على الكرسي ،أو ككيفية استوائه على السرير ،تعاىل اهللُ
كبريا.
عن ذلك عُلًُّوا ً
يدون عن هذا املسلك الض ِّ
اال؛ فهم يـُثْبِتُون صفات اهلل تعاىل كما أثْـبَتَـ َها
وأهل السنة واجلماعة بَعِ ُ
ٍ
تكييف؛ أل ان تكييف صفاته
لنفسه يف كتابه ،أو على لسان رسوله ،كما يليق به  -سبحانه  -من غري
ِا
يب
من ال َق ْول على اهلل بال ع ْلم؛ ألنه مما استأْثَر اهلل بعِْلمه ،واهلل  -عاز ا
وجل  -يقول﴿ :قُ ْل إمنَا َحارَم َرَِّ
ِ
ش َما ظَ َهر ِمْنـ َها َوَما بَطَ َن َو ِْ
اإل ْمثَ َوالْبَـ ْغ َي بِغَ ِْري ا ْحلَ ِّق َوأَ ْن تُ ْش ِرُكوا بِاللا ِه َما ََلْ يـُنَـِّزْل بِِه ُس ْلطَانًا َوأَ ْن
الْ َف َواح َ
َ
تَـ ُقولُوا َعلَى اللا ِه َما ل تَـ ْعلَ ُمون﴾.561

املشهور لِ َمن سألَه عن الكيفية ،ويَـتَبَـ اني مما
كالم اإلمام مالك
وسيأِت الكالم على صفة الستواء ،و ُ
ُ
ت َقدام أن أهل السنة واجلماعة يُثبتون ما أثبته اهلل لن ْفسه يف كتابه ،أو على لسان رسوله  -صلى اهلل
ٍ
تعطيل ول حتر ٍ
يف ،ومن غري ٍ
عليه وسلم  -من غري ٍ
تكييف.
ُتثيل ول
السلَف في المتشابه من نصوص الكتاب والسنة:
 طريقة َّقس َم ْني:
النصوص يف الكتاب والسنة تْنقسم إىل ْ

نصوص ُْحم َكمة ،ونصوص متشاهبة ،ويدل على ذلك قوله تعاىل﴿ :هو الا ِذي أَنْـزَل علَي َ ِ
اب
َ َْ
ك الْكتَ َ
َ
َُ
106
ِ
ِ
ات ُه ان أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
ات﴾  ،فالنصوص امل ْح َك َمة :هي الواضحة يف
اب َوأ
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
ات ُْحم َك َم ٌ
مْنهُ آيَ ٌ
َ
ُ
معناها ،اليت ل إ ْشكال فيها.
ِ
ِ
صوٍر يف فَـ ْهم قارئها ،أو ن ْق ٍ
ص يف علمه ،أو
واملتشاهبة :هي النُّصوص اليت ََل يتاضح معناها؛ ل ُق ُ
تقص ٍري يف طلب معناها ،فالتشابُه فيها تشابهٌ نسيب ،يَع ِرض لبعض الناس دون البعض اآلخر ،هذا هو
الراجح  -واهلل أعلم يف معناها  -وليس املر ُاد أن يف معاين القرآن ما هو ُمتشابه على ُجيع األمة ،فهذا
البدع ،ويدل على ذلك:
القول ُ
قول ْأهل َ
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ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات ُه ان أُمُّ
 -5قول ابن عباس يف قوله تعاىلُ ﴿ :ه َو الاذي أَنْـَزَل َعلَْي َ
ات ُْحم َك َم ٌ
اب مْنهُ آيَ ٌ
َ
107
ِ
الْ ِكتَ ِ
من الراسخني يف الع ْلم،
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
اب َوأ َ
ات﴾  ،قال ابن عباس  -رضي اهلل عنهما " :-أنا َ
الذين يعلمون تأويله"؛ أي :تأويل هذا املتشابه ،وكذا قال مثل قول ابن عباس ُمموعةٌ من السلف؛
كمجاهد ،والربيع بن أنس ،وحممد بن جعفر بن الزبري ،ونقلوا عن ابن عباس قولَه السابق.
ُ
ُجيع القرآن مبا فيه املتشابه ،ومن ذلك:
 -2إُجاعُ السلَف؛ فإهنم ف اسروا َ

السلَ ِمي :حداثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن :عثمان بن عفان ،وعبداهلل بن
 قول أيب عبدالرمحن ُّمسعود ،وغريمها ،أهنم كانوا إذا تعلا ُموا م َن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -عشر آيات ََل ُجياوزوها؛
ُجيعا.
العمل ً
العمل؛ قالواَ :
فتعلا ْمنا القرآ َن ،والع ْلم و َ
حَّت يتَـ َعلا ُموا ما فيها من الع ْلم و َ
ت املصحف على ابن عباس من فاحتته إىل خاُتته ،أوقِ ُفه عند كل آية،
 وقول ُماهدْ :عرض ُ
وأسأله عنها.
وجل  -أنْـزل القرآن ٍ
يستغلق
عريب ُمبني ،وما كان كذلك فال َُيكن أن
بلسان ٍّ
َ
 -3أن اهلل  -عاز ا َ
فهمه عن بعض معانيه.
على ُجيع األمة ،بل يستغلق على َمن قَ ُ
صَر ُ

أخ َرب أ ان القرآن بيان وهدى ،وشفاء ونور ،وَل يَ ْستَثْ ِن منه شيئًا عن هذا
 -4أ ان اهلل  -عاز وجلا ْ -
ٍ
انطباق هذا الو ْ ِ
فه ُم معناه.
الوصف ،ول َُيكن
ُ
صف على شيء ل يُ َ
َ

كالما ل معىن له ،ول
قال ُ
شيخ اإلسالم ابن تيمياة" :واملقصود هنا أناه ل جيوز أن يكو َن اهلل أنْزل ً
جيوز أن يكون الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -وُجيع األمة ل يعلمون معناه ،كما يقول ذلك َمن
القول جيب ال َقطْع بأنه َخطأ".
املتأخرين ،وهذا ُ
يقوله ِم َن ِّ

أخ َرب اهلل به عن نفسه من الصفات اليت ل يعلم كيفيتها إل
وقيل :إ ان التشابُه املقصود به حقيقة ما ْ
وجل  -أخربنا أنه (حي ،عليم ،قدير ،مسيع) ،وحنو ذلك ،نعلم معانيها ،لكننا
اهلل تعاىل؛ فاهلل  -عاز ا
ل نعلم كيفية الصفات ،فهي مما استأثر اهلل بعلمه ،وهذا التشابُه ليس نسبيًّا ،بل حقيقيًّا ل يعلمه إل
اهلل ،وهبذا يـُ َف ِّسر املعىن يف الوقف على قوله تعاىل﴿ :إِال اللاهُ﴾ من قوله تعاىلَ ﴿ :وَما يـَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إِال
اللاهُ﴾561؛ أي :كيفياته ،وهذا ْأرجح األقوال  -واهلل أعلم  -أ ان التشابُه يف القرآن نوعان:
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صور يف فَهمهم ،أو ن ْقص يف
 -5تشابهٌ ٌّ
شتبها على بعض الناس دون غريهم؛ ل ُق ُ
نسيب :فيكون ُم ً
علمهم ،أو تقص ٍري يف طلَبهم.
 -2تشابه حقيقي :وهو ما ل يعلمه إل اهلل؛ َك َكيفياة الصفات ،وهذا متشابه على ُجيع األمة ،ل
يعلم تأويله إل اهلل.
الصفات ما هو متشابه في معناه؟
 وهل في آيات ِّالصفات الواردة يف
ل يوجد يف آيات الصفات ما يشتبه معناه وخيفى على ُجيع األمة ،وآيات ِّ
نوع ْني:
الكتاب والسنة على َ
 -5آيات واضحات ،ل ِّتفى يف معناها على ُجيع الناس.
 -2آيات ِ
الناس دون ِ
بعض ِ
مشكلة ،قد َِّتْفى على ِ
الناس
بعضهم اآلخر ،فال ا
شك أ ان هلا معىن ،و ُ
فيها على طري َقتَـ ْني:
أولً :طريقة السلف فيها رد الذي ظاهره اخلفاء إىل امل ْح َكم من آيات اهلل تعاىل ،فُيف اسر به ويزول
ُ
ومعىن.
اخلفاء ،فهم يؤمنون هبا لفظًا ً
ثانيًا :طريقة أهل الازيْ ِغ يتابِعون املتشابه من آيات الصفات وينشروهنا؛ لسببني:

 -5صد الناس عن الدين ،والتلبيس عليهم ،وتشكيكهم يف دينهم؛ ابتغاء الفتنة.
اِ
ين ِيف قُـلُوهبِِ ْم
 -2تفسري هذه اآليات على مرادهم ،فيُـ َؤِّولوهنا ابتغاء تأويله؛ قال تعاىل﴿ :فَأَاما الذ َ
َزيْ ٌغ فَـيَتابِعُو َن َما تَ َشابَهَ ِمْنهُ ابْتِغَاءَ الْ ِفْتـنَ ِة َوابْتِغَاءَ تَأْ ِويلِ ِه﴾.109
ِ
وجل ﴿ :-وُهو الا ِذي ِيف ال اسم ِاء إِلَهٌ وِيف ْاألَر ِ ِ
يم
مثال ذلك :قول اهلل  -عاز ا
ْ
َ
َ
َ َ
ض إلَهٌ َوُه َو ا ْحلَك ُ
556
ِ
ط ِبلقه ،ويقولون يف قول النيب  -صلى اهلل
وجل  -خمتلِ ٌ
يم﴾ ْ ،أه ُل الازيْغ يقولون :إ ان اهلل  -عاز ا
الْ َعل ُ
عليه وسلم (( :-إذا صلاى أح ُدكم فال يبصق قِبَل وجهه؛ فإن اهلل قِبَل وجهه)) ،قالوا :إن اهلل أمامنا يف
كبريا.
اجلدار ،تعاىل اهلل عما يقولون عُلًُّوا ً
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فيفسروهنا به؛
وأما السلَف والراسخون يف العلم يـَ ُرُّدون ذلك إىل امل ْح َكم من آيات اهلل تعاىل ِّ
ُ
فريدوهنا إىل النصوص الكثرية اليت تثبت عُلُاو اهلل تعاىل؛ كقوله تعاىلَ ﴿ :وُه َو الْ َعلِ ُّي الْ َكبِريُ﴾ ،555وقوله:
552
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِِ
يم
﴿ َخيَافُو َن َربـا ُه ْم م ْن فَـ ْوقه ْم َويـَ ْف َعلُو َن َما يـُ ْؤَم ُرو َن﴾  ،وقولهَ ﴿ :وُه َو الْ َقاه ُر فَـ ْو َق عبَاده َوُه َو ا ْحلَك ُ
554
553
ِ
ِ
ْ
ب َوالْ َع َملُ ال ا
صالِ ُح يـَ ْرفَـعُه﴾  ،وقوله﴿ :تَـ ْع ُر ُج الْ َم َالئِ َكةُ
اخلَبِري﴾  ،وقوله﴿ :إِلَْيه يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطايِّ ُ
551
ٍ
ِ
ِ
الر ِ
من األدلة اليت تُـثْبت عُلُو اهلل تعاىل،
ني أَلْ َ
وح إِلَْيه ِيف يَـ ْوم َكا َن م ْق َد ُارهُ َخَْس َ
َو ُّ ُ
ف َسنَة﴾  ،وغريها َ
الصفة قريبًا.
واليت تَ ِزيد على ثالثة آلف دليل ،وسيأِت احلديث عن هذه ِّ
إشكال :هناك َمن يقف على ْقول اهلل تعاىل﴿ :إِال اللاهُ﴾ يف قولهَ ﴿ :وَما يَـ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إِال
ا 550
ف صحيح ،عليه ُجهور ال اسلَ ِ
ظاهر اآلية أن هناك ألفاظًا ل يعلم
فيكون
وعليه
،
ف
ق
و
وهو
،
اللهُ﴾
ْ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
معناها وتأويلَها إل اهلل ،وهذا يتناقض مع ما سبق بيانه؟

وجل -
واجلواب :أهنا على هذا الوقف يكون املعىن ل يعلم كيفياتَها وما تؤول إليه إل اهلل  -عاز ا
مذهب أهل السنة واجلماعة يف كيفياة صفات اهلل تعاىل ،وأن هذا مما استأثر اهلل بعلمه ،وأما
كما هو
ُ
وجل  -ومراد رسوله
معلوم
ومفهوم  -كما تقدام بيانُه  -لكن على ُمراد اهلل  -عاز ا
ٌ
معىن الصفات فهو ٌ
 صلى اهلل عليه وسلم.القول بأننا نُؤمن بألفاظها دون إَيان مبعانيها؛ ألن اهلل استأثر بعلمها ،استدللً بالوقف
وأما ُ
قول أهل البدع ،وأما الوقف على قولهَ ﴿ :والار ِاس ُخو َن ِيف الْعِْل ِم﴾ يف قولهَ ﴿ :وَما يَـ ْعلَ ُم
السابق ،فهذا ُ
557
ِ
ِ
بعض السلَف ،فيكون املعىن على
تَأْ ِويلَهُ إِال اللاهُ َوالاراس ُخو َن ِيف الْع ْل ِم﴾  ،فإن هذا َ
الوقف قال به ُ
قول ابن
وجل  -والراسخون يف العلم ،وعليه ُُي َم ُل ُ
هذا الوقف :أنه ل يعلم معناها إل اهلل  -عاز ا
عباس  -رضي اهلل عنهما " :-أنا من الراسخني يف الع ْلم ،الذين يعلمون تأويله" ،وقول غريه من
السلَف.551
[ 555سبأ.]23 :
[ 552النحل.]16 :
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الحذر من الذين يتَّبعون ما تشابه منه:
 يجبُ

اِ
ين ِيف
قالت" :تال ُ
عن عائشة  -رضي اهلل عنها ْ -
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ﴿ :-فَأَاما الذ َ
ِ ِ 559
ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ت رسول اهلل  -صلى
مسع ُ
قُـلُوهب ْم َزيْ ٌغ فَـيَتابِعُو َن َما تَ َشابَهَ مْنهُ ابْتغَاءَ الْفْتـنَة َوابْتغَاءَ تَأْ ِويله﴾  ،قالتْ :
اهلل عليه وسلم  -يقول(( :إذا رأيتم الذين ُجيادلون فيه  -ويف لفظ :يف آيات اهلل  -فهم الذين عىن
اهلل ،فاحذروهم)) ،526ويف رواية(( :إذا رأيتم الذين يتابعون ما تشابه منه ،فأولئك الذين مسى اهلل،
فاحذروهم)).
ويف هذا احلديث بيان أخذ احلَ َذر من الذين يتابِعُون املتشابه من اآليات ،وجيادلون فيها على غري
العمل باحملكم ،واإلَيان باملتشابه ،ورد املتشابه إىل احملكم.
ُمرادها ،ويـُ ْفهم منه احلث على َ
فائدة :القرآن حمكم كلُّه ،ومتشابه كله ،ومنه حمكم ومنه متشابه:

 -5حمكم كله؛ لقول اهلل تعاىل﴿ :الر كِتَاب أ ِ
ت ِم ْن لَ ُد ْن َحكِي ٍم َخبِري﴾525؛
ت آيَاتُهُ مثُا فُ ِّ
صلَ ْ
ُحك َم ْ
ٌ ْ
اضح ِّبني.
أي :إنه يف غاية اإلتقان واإلحكام؛ فهو و ٌ

 -2متشابه كله؛ لقول اهلل تعاىل﴿ :اللاه نـَازَل أَحسن ا ْحل ِد ِ
يث كِتَابًا ُمتَ َش ِاهبًا﴾522؛ أي :يُ ْشبُه بعضه
ٌ
ُ
ْ ََ َ
أمر ،وهذا نَـ ْهي وهذا هني ،وهذا خربٌ وهذا خرب ،وهكذا
ً
أمر وهذا ٌ
بعضا يف اإلتقان واإلحكام ،فهذا ٌ
النوع الثالث.
يشبه بعضه ً
بعضا ،وهذان النوعان يف معنامها خيتلفان عن ْ
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات
 -3منه حمكم ومنه متشابه؛ ل َق ْول اهلل تعاىلُ ﴿ :ه َو الاذي أَنْـَزَل َعلَْي َ
ات ُْحم َك َم ٌ
اب مْنهُ آيَ ٌ
َ
ِ
ُه ان أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
احلديث عنه ،وأن القرآن منه احملكم :وهو الواضح
ات﴾ ،523وهذا تقدام
ُ
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
اب َوأ َ
اجللي ،ومنه املتشابه :وهو الذي يف دللته خفاءَ ،خيْفى على بعض األمة دون بعضها اآلخر.
ُّ
فائدة أخرى :مما انتُ ِقد على اإلمام ابن قدامة يف هذه العقيدة املختصرة قوله يف املقطع السابق:
ه
التعرض له َم ْعناه"،
ب إثْباتُه ل ْفظًا ،وتَ ْرك ُّ
"وما أش َكل م ْن ذلك  -أي :من آيات الصفات َ -و َج َ
وال ا
وجب اإلَيان به لفظًا ومعىن ،وإذا جهلنا املعىن فإنانا نُؤمن به على ُمراد اهلل  -جلا
صو ُ
اب أن يُقالَ :
[ 559آل عمران.]7 :
 526متفق عليه.
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ت باهلل
"آمْن ُ
وعال  -أو على ُمراد َر ُسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -كما سيأِت من كالم الشافعيَ :
ت برسول اهلل ومبا جاء به رسول اهلل على ُمراد رسول اهلل".
وآمْن ُ
ومبا جاء عن اهلل على ُمراد اهللَ ،

القول بأنا نؤمن به لفظًا ُُمَارًدا عن املعىن ،فهو قَـول ِ ِ
ويس ُكتُون
وأما ُ
ْ
أهل الب َدع الذين يُثبتون اللفظْ ،
حد َز ْع ِمهم  -وهذا مذهب امل َف ِّوضة من ْأه ِل التجهيل
عن املعىن؛ ألن املعىن خيتلف ويتشابه  -على ِّ
ُ
وغريهم ،الذين يُثبتون اللفظ فقط دون أي معىن فيجهلونه.

أبدا ،وت ْش َهد له مصنافاته
وهم ُّ
شر املذاهب ،ول شك أن ابن قُدامة  -رمحه اهلل ََ -ل يُِرد هذا ً
يعتقدِ ،
ومن أعظمها كتابه" :ذم التأويل"؛ الذي راد به على امل َف ِّوضة من
األخرى ،فقد
أوضحت ما ُ
ُ
ُ
التعرض ملعىن
َّع ُّرض لمعناه"؛ أيْ :ترك ُّ
ْأهل التأويل ،وعليه فإن مقصده يف هذه العبارة" :وترك الت َ
الصفات والتكييف ،مع اإلَيان باملعىن احلق الذي أر َادهُ اهلل ورسوله؛ كقول اإلمام أمحد -
التأويل يف ِّ
وسيأِت " :-وما أشبه هذه األحاديث نؤمن هبا ،ونصدق هبا ،ل كيف ،ول معىن"؛ أي :ول معىن
متأ اول.
الصفات
أئمة السلَف في ِّ
كالم َّ
 -3قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ه
عبداهلل أحم ُد بن محمد بن حنبل  -رضي اهلل عنه  -في ه
قول النَّبي  -صلى
اإلمام أبو
َ
"قال ُ
ُ
((إن اهلل ين هز ُل إلى ه
َّ
سماء ُّ
و((إن اهلل يُرى في القي َام هة)) ،وما أشبه
الدنْ يَا))،
اهلل عليه وسلم َ َّ :-
ه
ص ِّد ُق بها ،ال َك ْيف ،وال َم ْعنَى ،وال نَ ُر ُّد شيئًا م ْنها ،ونَ ْعلَ ُم َّ
أن
هذه
َ
األحاديث ،قال :نؤم ُن بها ،ونُ َ
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وال نَ ه
رسول ه
سول حقٌّ ،وال نَر ُّد على ه
ف اهللَ بأ ْكثَر
الر ُ
جاء به َّ
ص ُ
ما َ
ُ
ف به هه نفسهُ ،بهالَ ح ٍّد وال غاي ٍة؛ ﴿لَي ه ه ه
الس هميع الب ه
ونقول
ص ُير﴾ُ ،124
ص َ
مما َو َ
س َكمثْله َش ْيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
َ
َ
َ
ْ َ
هه
ص ُفهُ بما وص َ ه ه
قال ،ونَ ه
ين ،نُ ْؤهم ُن
كما َ
ُ
سهُ ،ال نَتَ َع َّدى ذلك ،وال يَ ْب لُغُهُ
َ َ
وصف الواصف َ
ف به نَ ْف َ
شنَ َ ٍ
ه ه
ه
ومتَ َ ه ه
ت ،وال نَتَ َع َّدى
يل َع ْنهُ صفةً هم ْن صفاتهه ل َ
ِّع ْ
اعة ُشن َ
بالقرآن ُكلِّهُ ،م ْح َكمه ُ
شاب ه ،وال نُ هز ُ
الر ه
كيف ُك ْنه ذلك إالَّ
ه
سول  -صلى اهلل عليه وسلم -
بتصديق َّ
القرآ َن والحديث ،وال نَ ْعلَ ُم َ
وتَثْبهيت القرآن".
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الشرح
أوال :قول اإلمام أحمد:
ً

 اإلمام أمحد :إمام أهل السنة ،هو أبو عبداهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباينُ ،ولِ َد يف بغدادويف سنة (245هـ)ِّ ،
عام (504هـ) ،وتُ ِّ
تويف أبوه وهو صغري ،وحضنه جده حنبل؛ ولذلك اشتهر جبده،
ِ
وجه القائلني بذلك ،حَّت نصره اهلل؛
فُنت وعُ ِّذب يف فتنة القول ِبلق القرآن ،ولكنه صمد وثبت يف ْ
وقائدا هلم إىل احلق ،قال علي بن املديين" :لقد عصم اهلل األمة زمن الردة بأيب
فكان ميزانًا للناسً ،
بكر الصديق ،وزمن احملنة بأمحد بن حنبل".
ض امن ع ادة أُُمور:
املصنِّف يَـتَ َ
 قول اإلمام أمحد الذي أورده َُ -5و ُجوب اإلَيان بصفات اهلل تعاىل ،والتصديق هبا كما جاءت ،وأن له نزولً يليق جبالله ،وأنه
يُرى  -سبحانه.
ْ -2ترك ُّ ِ
أهل الضالل؛ كالتكييف ،وكالتأويل
التعرض لصفات اهلل تعاىل مبا ل يليق ،مما وقع به ُ
ٍ
مبعان باطلة؛ ولذلك قال  -رمحة اهلل " :-ال كيف ،وال معنى" ،وكالتعطيل؛ ولذلك قال" :وال نرد

شيئًا منها".

يوصف اهلل تعاىل إل مبا وصف به نفسه يف كتابه ،أو على لسان رسوله ،فاملرجع يف ذلك
 -3ألا َ
تعد ول زيادة.
الكتاب واحلديث ،ل خنرج عما جاء هبما من غري ٍّ
اضح – ومتشاهبه  -وهو ما
 -4وجوب اإلَيان بالقرآن كله؛ حمكمه  -وهو ما ظهر لنا معناه وات َ
ضح ،وإ ْن ََل يـت ِ
خفي علينا معناه وأش َكل  -فنَـرُّد املتشابه إىل احملكم؛ ليتا ِ
اضح نؤمن به لفظًا؛ وعلى
َ
ُ
املعىن الذي أراده اهلل تعاىل ،أو أراده رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم.
ضح املراد:
 -يف كالم اإلمام أمحد إ ْشكالن ،وهذا مما انتُ ِق َد على ابن قدامة؛ حيث ََل يـُ َو ِّ

البدع ،فهو مذهب
األول :قوله" :بال كيف وال معنى" :حقيقة هذا القول هو ما اشتهر عن ْأهل َ
ضون املعىن والكيفياة هلل
امل َف ِّوضة من أهل التجهيل ،الذين يـُثْبِتُون ألفاظ الصفات بال معاين ،فيُـ َف ِّو ُ
ُ
تعاىل ،وتقدام أن ألفاظ الصفات هلا ٍ
معان ل بُ اد من اإلَيان هبا ،وأن طريق املسلم فيما أش َكل عليه
وخفي على َْحن َويْن:
أ -أن يراد ِ
املشكل واملتشابه إىل احملكم؛ ليت ِ
اضح له املعىن.
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ب -إذا ََل يت ِ
اضح له املعىن َآمن هبا على املعىن الذي أراده اهلل تعاىل ،أو أراده رسوله  -صلى اهلل
احلق الذي تض امنه هذا املتشابه ،وسيأِت
أهل العلم؛ فيُـ َو ِّ
عليه وسلم  -حَّت َ
حوا له املعىن ّ
ضُ
يسأل فيه َ
ُ
الم الشافعي.
ك ُ
وتقدام أنه ل َُيكن أن تكو َن معاين القرآن خافيةً على ُجيع األمة ،وتقدام بيانُه باألدلة ،وكالم
فمن تَـتَبا َع كالمه -
اإلمام أمحد ل ا
شك أنه بعيد كل البُـ ْعد عن كالم ِّ
املفوضة ،ولو تشاهبت العباراتَ ،
عرف مقصده يف هذه العبارة ،وهو الرد على طائفتَـ ْني:
رمحه اهلل  -يف غري هذا املوضع َ
األوىل :امل َشبِّهة امل َج ِّس َمة ،رد عليهم بقوله" :بال كيف" ،فال نُ َكيِّف صفات اهلل تعاىل ،فهذا مما
ُ
ُ
استأثر اهلل بع ْلمه ،فال يعلم كيفية استوائه ونزوله وُميئه وغريه من الصفات إل هو  -سبحانه.

كل َمن أ اول صفةً إىل غري
املعطِّلة ،راد عليهم بقوله" :وال معنى"؛ أي :ول معىن باطل؛ أل ان ا
الثانيةَ :
اليديْن :املراد هبما النِّعمة والقدرة ،ويف
فمن يقول يف صفة َ
معناها احلقيقي فقد َعطال املعىن احلقيقيَ ،
الستواء الستيالء ،ويف الغضب النتقام ،وحنوها ،فقد عطال ُوُرود املعىن احلقيقي هلا.

فال بُ اد ِمن تَـْنزيل كالم األئمة على العقيدة الصحيحة؛ ألهنم هم الذين نافحوا عنها؛ حَّت ل
يستشكل عليه ما نقلوه ،فما جاء ُُْممالً من ِ
صالً يف موضع آخر؛ وعليه
كالمهم يف موض ٍع يكون ُم َف ا
َ
يفهم كالم األئمة.
فال بُ اد لطالب العلم من الهتمام بعقيدة أهل السنة واجلماعة؛ ل َ
اإلشكال الثاين :قوله" :بال َح ٍّد وال غاية":

قوله  -رمحه اهلل " :-بال َحدٍّ"؛ أي :بال هناية ،وهذه العبارات ََل تظهر يف كالم السلف ،إلا بعد
أن وجد من ِ
الفَرق الضالة َمن َخيُوض يف صفات اهلل  -سبحانه  -فقوله" :بال حد وال غاية"؛ أي:
إ ان صفاته ليس هلا ُمْنتَهى ،فعلمه ليس له ُمْنتَهى ،كما أ ان كالمه ليس له منتهى؛ قال تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو أَامنَا
ض ِمن َشجرةٍ أَقْالم والْبحر ََيدُّه ِمن بـع ِدهِ سبـعةُ أ َْحب ٍر ما نَِف َد ِ
ات اللا ِه﴾ ،521فهنا اإلمام
ْ
ت َكل َم ُ
ِيف ْاأل َْر ِ ْ َ َ ٌ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ
أمحد ن َفى احل اد فقال" :بال حد" ،يقصد به املعىن السابق.
ِ
ت أن اهلل تعاىل على العرش استوى؟
وجاء إثبات احلد يف قول عبداهلل بن املبارك حينما ُسئ َل :نـُثْبِ ُ
قال" :نعم ،نثبت أن اهلل على العرش استوى ،قال السائل :حبدٍّ؟ قال :حبدٍّ" ،520ويف هذا أراد ابن
املبارك وغريُه من السلف بإثباهتم احلد الاراد على َمن قال باحللولية؛ حيث قال بعض أهل الضالل:
[ 521لقمان.]27 :
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ليس هلل ٌّ
حد يف عظمته ،فهو يف كل مكان؛ ألنه ل منتهى لعظمته ،فهو يشمل حَّت خملوقاته ،فليس
هناك فارق بني اخلالق واملخلوق  -تعاىل اهلل عما يقولون  -فقال السلف ومنهم ابن املبارك"ِ :حبدٍّ"؛
بائن عن خلقه ،فقالوا :له َح ٌّد ،ل يعلمه إل هو؛ من أجل أن يفصلوا بني
من أجل أن يثبتوا أن اهلل ٌ
ويردوا على َمن أنكر عل او اهلل تعاىل واستواءَه على عرشه ،ومن قال :إنه خمتلط ِبلقه.
اخلالق وخلقهُّ ،

ومن السلَف َمن قال" :بال حد"؛ أي :إننا ل نثبت هذه الصفة ،ول نتكلم هبا؛ ألهنا ََل ت ِرْد يف
َ
كتاب اهلل ول سنة رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -فال نثبت من الصفات إل ما َورد ،ونقف عند
حد ،وهذا َْحم َم ٌل آخر عليه كالم اإلمام أمحد ،وهذا هو الصواب أن نقف عند ما ََل
هذا ،فنقول :بال ٍّ
املبتدع أو السائل ،نقول له :ما هو قصدك يف عبارة" :بال حد" ،مث جنيب
نص ،وإذا ناقشنا
يرد فيه ٌّ
ْ
َ
اختلفت عباراهتم يف النفي واإلثبات عند قوله" :بال ٍّ
حد"
عليه حبسب املعىن الذي يقول ،فالسلَف
ْ
تَـبَـ ًعا لعتقاد املخالف.

وقبل ذلك ل بد أن يفهم معتقد
وهنا مهسةٌ لطالب العلم :وهي أنه ل بد أن يفهم كالم السلفَ ،
تلتبس عليه عبارات األئمة ،ولكي ينزهلا يف منزهلا الصحيح ،فرمبا استدل
أهل السنة واجلماعة؛ لئال َ
أهل الضالل بعبارات بعض السلف؛ كقول اإلمام أمحد" :بال كيف ،وال معنى" ،وقوله" :بال حد"،

ضد
التعرض لمعناه"؛ ليربر ويـُ َع ِّ
وقول ابن قدامة" :وما أش َكل من ذلك وجب إثباته لفظًا ،وترك ُّ
الضال ،دون الرجوع إىل م ْقصد اإلمام يف قوله ،وجيعل ذلك دليالً له ،وهذا م َشاه ٌد إىل ِ
يومنا
اعتقاده ّ
َ
ُ َ
ُّ
يستدل ببعض كالم أئمة السلَف ،وينزله يف غري موضعه ،وعلى غري
هذا ،ففي بعض الكتابات َمن
استَطَاع
ليلبس على البعض يف مسائل العقيدة ،وإذا فَ ِه َم طالب العلم املنهج والعتقاد احلق ْ
حقيقته؛ َ
جييب عما ورد عن بعض أئ امة السلَف من ألفاظ رمبا خالف ظاهرها املعتقد.
أن َ
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 -4قال المصنف  -رحمه اهلل :-
اإلمام أبو عبداهلل محمد بن إدريس َّ
"آمنت باهلل ،وبما
الشافعي  -رضي اهلل عنه :-
"قال
َ
ُ
ُ
رسول اهلل ،على ُمر هاد ه
برسول اهلل ،وبما جاء َعن ه
ه
رسول اهلل".
وآمنت
جاء َعن اهلل ،على ُمر هاد اهلل،
ُ
َ
َ
ف وأَئه َّمةُ ال َخلَف  -رحمهم اهلل ُ -كلُّ ُه ْم ُمت هَّف ُقو َن على اإلقْرا هر،
ج َّ
السلَ ُ
 -5وعلى هذا َد َر َ
الص ه
واإلمرا هر ،واإلثْ ه
فات في ه
وسنَّة رسوله ،هم ْن غَْي هر تَ َع ُّر ٍ
ض لتأْ هويله هه".
بات لما َوَر َد همن ِّ
ْ
كتاب اهللُ ،
الشرح
ثانيًا :قول اإلمام الشافعي:

 اإلمام الشافعي :إمام السنة هو حممد بن إدريس الشافعي املطاليب القرشيُ ،ولد بغزه سنةُ
شيخ لإلمام أمحد يف الفقه ،وزار
516هـ ،ونشأ مبكة ،وأخذ العلم عن اإلمام مالك باملدينة ،وهو ٌ
بَـ ْغ َد َاد وتُـ ُو ِّيف مبصر سنة  264هـ ،قال اإلمام أمحد" :ما أحد ممن بيده حمربة أو ورق إل وللشافعي يف
رقبته مناة".
ض َّمن ْأم َريْن:
 -قول اإلمام الشافعي الذي أورده المصنف يَتَ َ

 -5اإلَيان باهلل تعاىل ،ومبا جاء عن اهلل يف كتابه ،على ما أراده اهلل تعاىل ،من غري نقص ،ول
زيادة ،ول حتريف.
 -2اإلَيان برسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -ومبا جاء عنه ،على ما أراده رسول اهلل  -صلى
اهلل عليه وسلم  -من غري ن ْق ٍ
ص ،ول زيادة ،ول َْحتريف.
مل ،ولكنه ليس كذلك.
وما قاله
ُّ
الشافعي  -رمحه اهلل ٌ -
كالم عظيمَ ،من يقرأه يظن أنه كالم ُُم ٌ

معناه :أننا نُؤمن مبا جاء عن اهلل تعاىل ،فيما َعلِمنا معناه وما ل نعلمه على ُمراد اهلل ،وعلى مراد
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وما ل نعلمه نسأل عنه ْأهل العلم؛ حَّت يـُبَـيِّـنُوا لنا معناه؛
ِ
المتثال ،وكمال
ُتام
فنعتقده على ُمراد اهلل ،وعلى ُمراد رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -ويف هذا ُ
التسليم لِما أ ُِم ْرنا به ،من غري حتريف ول تعطيل ،ومن غري ت ْكييف ول ُتثيل.
 -لماذا جاء المصنِّف بقول الشافعي على وجه الخصوص؟
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ألن عصر املصنِّف عصر األشاعرة ،وكانوا يف الفقه يْنتَ ِسبون للمذهب الشافعي ،لكنهم خالَفوه يف
األصول والعقائد ،واعتَـ َق ُدوا ما يعتقده أبو احلسن األشعري ،مث إن أبا احلسن األشعري رجع عن
ابن قُدامة بكالم
م ْذهب األشاعرة إىل املعتقد الصحيح يف مذهب أهل السنة ،وجاء املصنف ُ
إمامكم الذي تتابِعُونه وتقتدون به؟
الشافعي؛ ليقول :ملاذا ََل تعتقدوا ما اعتقد ُ
كالم ُممل ،وهذا ُّ
ف فيه.
يدل على أنه ََل يفهم املعىن وتَـ َوقا َ
فقال األشاعرة :إ ان كالم الشافعي ٌ َ

ص َد
والجواب عليه أن نقول :بل كالم الشافعي وإن كان ظاهره اإلُجال ،لكن ِّ
املتأمل فيه جيده قَ َ
اإلَيان باملعىن احلق الذي أراده اهلل ،وأراده رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -من َغ ْري تأويل للنُّصوص
 كما ت ْفعل األشاعرة  -ومن َغ ْري ُتثيل ،ول تكييف ،ول تعطيل ،فال زيادة ول ن ْقص ،كما أراد اهلل،وأراد رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم.
صوص
 مث ابني املصنِّ ُومن تبعهم من أئمة اخللَف يف نُ ُ
ف أ ان هذا هو ما درج عليه السلَفَ ،
جاءت
جاءت عن اهلل  -تعاىل  -وكما
الصفات؛ حيث اعتقدوها باإلقرار هبا ،وأثبتوها ،وأ ََمُّروها كما
ِّ
ْ
ْ
عن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -من غري تأويل هلا ،ومن غري تكييف ،ول ُتثيل ،ول تعطيل.
****
الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة وأهلها
 -4قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه
ه ه
ه
ه
ه
المح َدثات ،وأُ ْخبه ْرنا أنَّها هم َن
وح ِّذ ْرنا ْ
"وقد أُم ْرنا باالقْت َفاء آلثا هره ْم ،واالهتداء بمنا هرهمُ ،
((علَي ُكم بهسنَّتهي وسن هَّة الْ ُخلَ َفاء ه ه
ين
الضَّالالت؛ فقال ُّ
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم ْ َ :-
ُ َُ
الراشد َ
ّ
ه
ه
ضوا َعلَْي َها بهالن ه
ين هم ْن بَ ْع هديَ ،ع ُّ
األمور ،فَهإ َّن ُك َّل ُم ْح َدثٍَة به ْد َعةٌ،
َّواجذَ ،وإهيَّا ُك ْم َوُم ْح َدثَات ُ
َ
َ
الم ْهديِّ َ
ضالَلَةٌ)).
َو َّ
كل به ْد َع ٍة َ
الشرح
السنَّة:
تعريف ُّ
السناة لغةً :الطريقة.
ُّ
اصطالحا :ما َعلَْيه النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأصحابُه من عقيدة أو عمل.
و
ً
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السنَّة:
حكم اتباع ُّ
اجب على كل
حكم اتِّباع الطريقة اليت كان عليها النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأصحابه ،و ٌ
ِ
ِ ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ ل َم ْن َكا َن يَـ ْر ُجو اللاهَ
مسلم ،ويدل على ذلك قوله تعاىل﴿ :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِيف َر ُسول اللاه أ ْ
َوالْيَـ ْوَم ْاآل ِخَر َوذَ َكَر اللاهَ َكثِ ًريا﴾.527

ما ذكره املصنِّف ،وهو حديث العرباض بن سارية ،وقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
ضوا عليها
وع ُّ
بسنايت ،وسنة اخللفاء الراشدين املهديِّني من بعديُ ،تََ اسكوا هباَ ،
((عليكم ُ
بالنو ِاجذ)).521
صودة يف قول املصنف يف هذه العقيدة املوجزة ،فهو يريد التحذير من
وضد السنة الب ْدعة ،وهي امل ْق ُ
ْأهل الضالل ،وعقيدهتم املْبتَدعة.
ُ
والكالم على البدعة والتحذير منها ومن أهلها من ِعداةِ ُو ُجوه:
َّأوالً :تعريف الب ْدعة:

البدعة يف اللغة مأخوذة من البدع ،وهو اإلنشاء ،والخرتاع على غري مثال سابق ،ومنه قوله تعاىل:
﴿ب ِديع ال اسمو ِ
ض﴾529؛ أي :خمرتعها على َغ ْري ٍ
ات َو ْاأل َْر ِ
مثال سابق ،فالبدعة :هي الشيء
َ ُ ََ
املستحدث.536
َ

اصطالحا :هناك عدة تعاريف عند ْأهل العلم للبِ ْدعة ،وأوضحها تعريفان :هي التعبُّد هلل مبا ََل
و
ً
يشرعه اهلل ،أو هي :ما أ ِ
ث يف الدِّين على خالف ما كان عليه النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
ُحد َ
ْ
وخلفاؤه الراشدون؛ من عقيدة ،أو عمل.
ُّ
ويدل على ه َذيْن التعري َف ْني قولُه تعاىل﴿ :أ َْم َهلُ ْم ُشَرَكاءُ َشَرعُوا َهلُ ْم ِم َن الدِّي ِن َما ََلْ يَأْ َذ ْن بِِه
ا 535
بسنيت،
الله﴾  ،وحديث العرباض بن سارية :أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :عليكم ُ

[ 527األحزاب.]25 :
 521رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح ،ورواه ابن ماجه ،والدارمي.
[ 529البقرة.]557 :
 536انظر" :لسان العرب" مادة( :بدع) ،وانظر" :احلوادث والبدع"؛ للطرطوشي (ص .)26
[ 535الشورى.]25 :
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وحمدثات
وع ُّ
ضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم ُ
وسنة اخللفاء الراشدين املهديِّني من بعديُ ،تََ اسكوا هباَ ،
كل ُحمدثة ب ْدعة)).532
األمور؛ فإ ان ا
البدع ما كان حديثًا ،وليس من ْأم ِر الدِّين ،بل من أمور العادات ،وإن كانت يف
ول يدخل يف َ
يكن عليها النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ول خلفاؤه
اللغة هي ٌ
أمور مبتدعة؛ ألهنا أشياء جديدة ََل ْ
اليوم ،وحنوها من املخرتعات احلديثة ،فال تدخل
الناس َ
الراشدون؛ كالسيارات ،والطائرات اليت يركبها ُ
البدع املذمومة واملقصودة يف هذا الباب؛ أل اهنا ليست من أمر الدين والشرع.
يف َ
قسم ْني:
وعليه؛ فإ ان البتداع على َ

مباح؛ أل ان األصل يف العادات اإلباحة،
 -5ابتداع يف العادات :كابتداع املُ ْختَـَر َعات احلديثة ،وهذا ٌ
بل رمبا يكون مطلوبًا.

 -2ابتداع يف الدين :وهذا ُحمَارٌم؛ أل ان األصل فيه التوقيف ،وهذا النوع هو املقصود يف هذا الباب.
ثانيًا :حكم الب ْدعة:

"وح ِّذرنا من
ُّ
كل بدعة يف الدِّين فهي ُحمَارمةٌ وضاللة؛ ولذلك قال ابن قُدامة يف هذه العقيدةُ :
ُخِربنا أهنا من الضاللت" ،واستدل حبديث العرباض ،وقد تقدام ،ويدل على ذلك:
احملدثات ،وأ ْ

 -5قوله تعاىل﴿ :ومن يشاقِ ِق الارس َ ِ ِ
ِِ
ني نـُ َولِِّه َما
ََ ْ ُ َ
ني لَهُ ا ْهلَُدى َويَـتابِ ْع َغْيـَر َسبِ ِيل الْ ُم ْؤمن َ
ول م ْن بَـ ْعد َما تَـبَـ ا َ
ُ
تَـواىل ونُ ِ ِ
تم ِ
ص ًريا﴾.533
َ َ ْ
ام َو َساءَ ْ َ
صله َج َهن َ
 -2حديث العرباض بن سارية املتقدِّم ،وفيه(( :فإ ان ُك ال ٍ
حمدثة ب ْدعة ،وكل بدعة ضاللة)).

أحدث يف أ َْم ِرنا هذا ما ليس منه ،فهو رد)) ،534وملسلمَ (( :من
 -3حديث عائشة ً
((م ْن ْ
مرفوعاَ :
عمل عمالً ليس عليه أ َْمرنا ،فهو رد)).
يتفاوت بحسب نوعية البدعة:
وتحريم البدعة َ

ِ ِ
كفر :كالطواف على القبور؛ تَـ َقُّربًا إىل أصحاهبا ،وتقدمي الذبائح ،والن ُذور هلا،
 فم َن الب َدع ما هو ٌودعاء أصحاهبا.
 532رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح ،ورواه ابن ماجه ،والدارمي.
[ 533النساء.]551 :
 534متفق عليه.
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 ومنها ما هو وسيله إىل الشرك :كالبناء على ال ُقبُور. ومنها ما هو فِ ْسق اعتقادي :كبِ َدع اخلوارج ،واملرجئة ،والقدرية ،يف أقواهلم واعتقاداهتم املخالفةألدلة الشرع.
ِ
صائما ،والتعبُّد باخلصاء؛ لقطع شهوة اجلِماع.
 -ومنها ما هو معصية :كب ْدعة القيام يف الشمس ً

نوع ْين:
ثالثًا :البدعة في الدين على َ

النوع األول :بدعة في االعتقادات:
وهذا النوع هو الذي قصده ابن قدامة يف ِ
كالمه؛ ألن الكالم يف باب العتقاد ،ومثال هذه
البدعة :مقالت اجلهمية ،واملعتزلة ،والرافضة ،وغريها من ِ
الفَرق الضالاة ،تأويالً ،وحتري ًفا ،وتعطيالً،
ِ
يكن عليه السلَف الصاحل -
وتكيي ًفا ،وشرًكا ،وكل ما استحدثوه من أقوال يف باب العقائد مما ََل ْ
رمحهم اهلل.
النوع الثاني :بدعة في العبادات:
وهو التعبُّد هلل بعبادة ََل يشرعها ،وهلذا أنواع:

ِ
أصل يف الشرع؛ مثال ذلك :صالة أو
األول :ما يكون يف أصل العبادة؛ كأن ُُيدث عبادة ليس هلا ْ
أعيادا غري مشروعة؛ كأعياد املوالد ،وغريها.
صيام غري مشروعني ،أو ً
الثاين :ما يكون يف الزيادة على العبادة املشروعة؛ مثال ذلك :التعبُّد هلل بزيادة رْكعة خامسة يف
صالة الظهر أو العصر.
الثالث :ما يكون يف صفة أداء العبادة؛ كأن يؤديها على صفة غري مشروعة؛ مثال ذلك :أداء
األذكار املشروعة بأصوات ُجاعية مطربة.
ٍ
الشرع؛ مثال ذلكِّ :تصيص يوم
الرابع :ما يكون بتخصيص وقت للعبادة املشروعة ََل َخيصه ْ
التخصيص ُيتاج إىل دليل.
النِّصف من شعبان بصيام ،وليلته بقيام ،فنقول :هذا ْ
حديث عائشة  -رضي اهلل عنها :-
النوع ْني  -بدع العتقادات والعبادات -
ُ
ويدل على ه َذيْن َ
ث يف أمرنا هذا ما ليس منه ،فهو ردٌّ)) ،531ولفظ
أح َد َ
((من ْ
قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم َ :-
((من عمل
احلديث عامٌّ ،يدخل فيه كل َمن أحدث يف الدِّين من عقائد وعبادات ،ويف لفظ مسلمَ :
 531متفق عليه.
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

41

ص بالعمل ،وهو العبادات ،وفيه ردٌّ على َمن يقول :إ ان
عمالً ليس عليه أ َْمرنا ،فهو رد)) ،وهذا خا ٌّ
البدع فقط يف العقائد.
َ
كل ب ْدعة ضاللة:
ابعاُّ :
رً
ذهب البعض إىل تقسيم البدعة إىل :بدعة حسنة ،وبدعة سيئة ،والصواب يف هذه املسألة؛ كما
قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-كل بدعة ضاللة)) ،ول يوجد بدعة حسنة؛ أل ان َمن يَـ ُقول
هبذا القول سيقول :ليس كل بدعة ضاللة ،والقول ما قاله النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف حديث
كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة.
العرباض بن سارية ،الذي أورده املصنف؛ فإ ان ا

ابن رجب :قوله  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-كل بدعة ضاللة))ِ :من جوامع ال َكلِ ِم ،ل خيرج
قال ُ
((م ْن
عظيم من أصول الدين ،وهو شبيه بقوله  -صلى اهلل عليه وسلم َ :-
أصل ٌ
عنه شيء ،وهو ٌ
أحدث شيئًا ونسبه إىل الدين ،وََل يَ ُك ْن له
أح َد َ
ث يف أ َْمرنا هذا ما ليس منه ،فهو رد)) ،فكلُّ َمن ْ
ْ
530
أصل ِم َن الدين يرجع إليه ،فهو ضاللة ،والدِّين ب ِريءٌ منه .
ْ
*****

 -7قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ٍ
مسعود  -رضي اهلل عنه " :-اتَّبهعُوا وال تَ ْبتَ هدعُوا؛ فَ َق ْد ُك هفيتُ ْم".
بن
َ
"وقال عبداهلل ُ
املنت متتابعةً أفضل؛ فينقل هنا قول عمر بن عبدالعزيز ،وقول األوزاعي
لو وضعنا أقو َال ال اسلَف يف ْ
فقط ،ويرتك اآلذرمي يف موضعه.
القوم ،فَهإنَّ ُهم
َ -8
ف ُ
كالما معناه :قه ْ
حيث َوقَ َ
ف ُ
"وقال عمر بن عبدالعزيز  -رضي اهلل عنه ً -
ه
َح َرى،
صر نافه ٍذ كفوا ،ولهم على َك ْش هفها كانوا أَق َْوى ،وبال َف ْ
ضل ْلو كا َن فيها أ ْ
َع ْن عل ٍْم َوقَ ُفوا ،وبهبَ َ
ه
ه
ص ُفوا
فَ لَئه ْن قُلْتُمَ :ح َد َ
َح َدثَه إال َم ْن َخال َ
ث بَ ْع َد ُهم ،فَ َما أ ْ
ب َع ْن ُسنَّت ه ْم ،ول َق ْد َو َ
َف َه ْديَ ُه ْمَ ،وَرغ َ
ص َر َع ْن ُهم
س ٌر ،وما دونهم ُم َق ِّ
هم ْنهُ ما يَ ْش هفي ،وتَ َكلَّ ُموا هم ْنه بما يَ ْكفي ،فَما فَ ْوقَ ُهم ُم َح ِّ
ص ُر ،لََق ْد قَ ُ
ٍ
مستقيم".
ك ل ََعلَى ُه ًدى
جاوَزُه ْم آ َخ ُرون فَ غَلَوا ،وإهنَّ ُه ْم فهيما بَ ْي َن ذَله َ
قَ ْوٌم فَ َج َفواَ ،وتَ َ

ك
َ -9
اعي  -رضي اهلل عنه  :-عليك بآثا هر َم ْن َسلَ َ
ضَ
ف وإ ْن َرفَ َ
اإلمام أبو عمرو األوز ُّ
"وقال ُ
الر ه
بالقو هل".
الناس ،وإيّاك وآراء ِّ
جال وإ ْن َز ْخ َرفُوه ل َ
َك ْ
ُ
 530انظر "جامع العلوم واحلكم".200 /5 ،
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الشرح
المصنِّف من أقوال السلَف في ذم البدعة:
خامسا :ما ذكره َ
ً

األثر رواه عن ابن
 قول ابن مسعود  -رضي اهلل عنه " :-اتبعوا ول ْتبتدعوا؛ فقد كفيتم" ،وهذا ُأصحها ما أخرجه أبو خيثمة يف "العلم" ( )14من طريق العالء ،عن
مسعود ثالثةٌ من التابعنيُّ ،
أمريْن:
محاد ،عن إبراهيم النخعي ،وص احح َ
إسناده األلباين ،وأثر ابن مسعود تضمن َ
التمسك بالسنة؛ وذلك بالتزام آثار النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وخلفائه
 احلث على ُّالراشدين ،من غري زيادة ول نقصان ،وذلك يف قوله  -رضي اهلل عنه " :-اتابعوا".

من البتداع يف الدِّين ،فقد ُك ِفينا بكتاب اهلل تعاىل ،وسنة رسوله  -صلى اهلل عليه
 -2التحذير َ
ِ
ِ
ِ
يت لَ ُكم ِْ
الم
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأ َُْتَ ْم ُ
وسلم  -وقد قال اهلل تعاىل﴿ :الْيَـ ْوَم أَ ْك َملْ ُ
اإل ْس َ
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ ُ
ِدينًا﴾ ،537وكفانا من قبلنا من الصحابة ،ومن تبعهم من السلَف َمحْل الشريعة وبياهنا ،وذلك يف قوله
 رضي اهلل عنه " :-ول تبتدعوا؛ فقد ُك ِفْيتُم". قول عمر بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل :-اشتهرت خالفته بأهنا خالفةٌ راشدة عادلة؛ فاشتهر بالع ْدل  -رمحه
هو أمريُ املؤمنني اخلليفة الراشد،
ْ
اهلل ُ -ولِ َد سنة 03هـِّ ،
وتويف سنة  565هـ يف الشام ،وكانت ولدتُه ونشأته يف الشام.
وقوله  -رمحه اهلل  -تض امن عداة أمور:

 -5اتباع ما كان عليه القوم؛ ويعين هبم السلَف الصاحل من الصحابة والتابعني؛ وذلك ألهنم أخذوا
القوم يكون
هذا الدين من املبعوث هبذا الدين ،نبيِّنا  -صلى اهلل عليه وسلم  -واتباع ما كان عليه ُ
بأمريْن:
َ

الوقُوف عند ما وقفوا عليه من ْأمر الدين؛ عقيد ًة كان أو عمالً؛ ألهنم َل يقفوا عند ذلك
األولُ :
أعلَ ُم األمة ،فهم
إل بعلْ ٍم من كتاب اهلل  -عاز ا
وجل  -وسنة رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -فهم ْ
أفهامهم بكتاب اهلل ،وسنة رسوله  -صلى اهلل
أحَرى األمة بال َف ْ
ْ
ضل والعلم ،وأصفاها عقولًُ ،م ْستنريةٌ ُ
عليه وسلم.

[ 537املائدة.]3 :
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الثاين :ال َكف عما ُّ
املتأخ ُرون ََل يَ ُكن عند السلَف  -رمحهم
كفوا عنه وسكتوا ،فالذي خاض فيه ِّ
ُيدث خالف يف
عهد الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -وعهد التابعني  -رمحهم اهلل ََ -ل ْ
اهلل  -ففي ْ
العتقاد؛ كاخلوض يف الصفات حتري ًفا وتعطيالً ،وُتثيالً وتكيي ًفا ،فكل ذلك ََل خيوضوا فيه ،وإمنا بدأ
ضاللت اخلوارج ،مث
فظهرت
الختالف يف العتقاد يف أواخر عهد التابعني  -رمحهم اهلل -
اخلوض و
ُ
ْ
ُ
ُ
نكف عنه؛ ألهنم كفوا عن ذلك ببص ٍر
املعتزلة ،مث
كف عنه السلَف ل بد أن ا
انتشرت يف األمة ،فما ا
ْ
نافذ؛ أي :ثاقب ،وليس ألهنا َل حتدث عندهم ،فهم كانوا يعلَ ُمون من سنة النيب  -صلى اهلل عليه
أمور حمدثةٌ خمتلفة؛ فقد قال هلم النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-فإنه
وسلم  -أهنا ستكون ٌ
فنت ،و ٌ
ِ
كثريا ،فعليكم بسنيت ،وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي))...
من يَع ْ
ش منكم فسريى اختالفًا ً
احلديث ،وقد ت َقدام.
بدع وضاللت كان بسبب البُعد عن نَـ ْهجهم ،وخمالفة هديهم؛
 -2أن ما حدث بعد السلف من َ
ألهنم  -رمحهم اهلل  -وصفوا من الدين ما يشفي القلب املريض الذي وردت عليه الشبهات ،وتكلموا
مبا جاء به الدين ما يكفي لكل من كان له عقل ،وقلْب حي.
ومن ََتاوز
 -3أن من الناس َمن فارط وق ا
صر يف اتباع نـَ ْهج السلَف ،فكان جافيًا ً
بعيدا عنهمَ ،
بني على صراط مستقيم ،بني الغلُِّو
وأفْرط يف نَـ ْهجهم فكان غاليًا ،وطريقهم  -رمحهم اهلل ٌ ِّ -
ومن أراد أن يكون فوقهم وأفضل منهم
والتقصري ،ل إفراط ول تفريط ،فمن كان دوهنم فهو ِّ
مقصٌرَ ،
حمسر؛ أي :منقطع ،يرجع بال شيء؛ ألنه ل أفضل من هديهم.
فهو ِّ
هذا ما تض امنه كالم اخلليفة عمر بن عبدالعزيز  -رمحه اهلل.
لكل مسلم ،وعلى هذا املنهج سار األئمة  -رمحهم اهلل.
منهج قوميٌ ِّ
وهذه الكلمات ٌ
 قول األوزاعي  -رحمه اهلل :-ك ،وهو من كبار
هو أبو عمرو عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي ،من قبيلة األوزاع ،ولد يف بَـ ْعلَبَ ا
الفقهاء وأئمة التابعني ،إمام الشام يف الفقه والزهد ،وتُ ِّ
ويف  -رمحه اهلل  -يف بريوت سنة ( 517هـ).
أمريْن:
وقوله  -رحمه اهلل  -الذي أورده المصنِّف َّ
تضمن َ

التم ُّسك وال اس ْري على طريقة السلَف من الصحابة والتابعني  -رمحهم اهلل  -ألهنا هي طريق
َ -5
احلق املبين على الكتاب والسنة ،اليت ل بد لكل مسلم التزامها ،وإن أبعده الناس واجتنبوه.
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 -2التحذير من آراء الرجال اليت َل تستند إىل الكتاب والسنة ،وإن زخرفوها ،وح اسنوها ،وأيادوها
أهل الضاللت اليوم؛
حبُ َجج وأقوال باطلة ،فهي ْ
مردودةٌ عليهم يف الدنيا واآلخرة ،ولطاملا زيان ُ
ص ِّوفة ،والرافضة ،وأهل التعطيل والتحريف ،أقواهلم ،وظنوا أهنم على طريق النجاة ،ودعوا غريهم
كاملُتَ َ
لضاللهتم ،وُيسبون أهنم على شيء ،وما هم كذلك  -واهلل املستعان.
******
 -10قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ٍ
َّ
الناس إليهاَ :ه ْل َعله َم َها
َ
"وقال محمد بن عبد الرحمن اآلذرمي َلر ُج ٍل ت َكل َم بب ْد َعةَ ،و َد َعا َ
ُ ه
وعليْ ،أو لَم يعلَموها؟ قال:
وعمر ،وعثما ُنٌّ ،
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأبو ب ْك ٍرُ ،
أقول ق ْد عله ُموها،
الرجلُ :فإنِّي ُ
أنت؟! قال َّ
لَم يعلَموها ،قال :فَ َ
َعله ْمتَهُ َ
ش ْيءٌ لَم يعلَ ْمه هؤالء ،أ َ
ه
َّ
س ْع ُه ْم؟ قال :بَ ْل َو هسعهم ،قال:
قال :أَفَ َوس َع ُه ْم أال يتَ َكل ُموا به ،وال ي ْدعُوا َ
الناس إليهْ ،أم لَم يَ َ
جل،
ش ْيءٌ َو هس َع رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -
أنت؟! فانْ َقطَ َع َّ
فَ َ
سعُ َ
ك َ
َ
وخلفاءه ،ال يَ َ
الر ُ
ه
س ْعهُ ما َو هس َع ُهم".
فقال الخليفةُ ،وكان حاض ًرا :ال َو َّس َع اهللُ على َم ْن لَم يَ َ
الشرح

 قول اآلذرمي  -رحمه اهلل :-هو أبو عبدالرمحن عبداهلل بن حممد بن إسحاق اآلذرمي ،بالذال هكذا ،ل الدال  -كما يوجد يف
ُّسخ  -فأكثر النسخ بالذال (اآل َذ ْرِمي) نسبة إىل (آ َذ ْرم)؛ كما ذكر السمعاين يف
بعض الن َ
"األنساب" ،531وظن أهنا من قرى "أذنة" بلدة من الثغر منها اآلذرمي.
والذي ناظََره فيما نقله املصنف هو أمحد بن أيب ُدؤاد ،القاضي البغدادي اجلهمي عدو اإلمام أمحد
بن حنبل ،كان داعية للقول ِب ْلق القران ،كانت له حظوة ومنزلة عند اخلليفة املأمون ،مث املعتصم ،أبناء
الرشيد ،مث الواثق بن املعتصم ،الذي رجع عن فتنة القول ِبلق القرآن يف آخر حياته ،كان يقول ابن
أيب دؤاد للخليفة" :دعين أقتل هذا ا
حد زعمه.
املضل" ،يقصد اإلمام أمحد  -على ِّ
الضال ا
واخلليفة الذي حضر املناظرة هو الواثق باهلل من خلفاء الدولة العباسية يف العراق ،كان يقول ِبلق
وس َج َن ُجاعةً من الناس بسبب ذلك ،ويظهر أنه تاب عن ذلك كما يف ظاهر القصة اليت
القرآنَ ،
" 531األنساب" .02 :5
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نقلها املصنف ،والبدعة اليت كان اآلذَ ْرِمي وابن أيب ُدؤاد يتناظران فيها ،هي بدعة القول ِبلق القرآن،
ِ
فتبني من خالل ما تقدام حماور
اإلمام أمحد بن حنبل ،ا
وهي حمنةٌ عظيمةٌ ،على رأس من امتُح َن فيها ُ
املناظرة األربعة:
ِ
(املناظر :اآل َذ ْرمي ،وضده :ابن أيب دؤاد ،واخلليفة :هو الواثق باهلل ،والبدعة :هي القول ِب ْلق
ال ُقرآن).
وهذه املناظرة ذكرها املصنِّف  -رمحه اهلل  -يف كتابه "التاـ اوابني"؛ بعنوان (توبة الواثق باهلل وابنه
املهتدي باهلل).539
 هذه املناظرة اليت أوردها املصنف لآلذَ ْرمي  -رمحه اهلل  -مناظرةٌ أفحم فيها املبتدع ابن أيب دؤاد،ِ
املرجع احلقيقي ،واملنهج
وأجلمه ً
إجلاما ،وهكذا ينبغي ملن يناظر أهل الباطل أن ي ْفحمهم بالرجوع إىل ْ
القومي ،هدي رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وخلفائه الراشدين ،وهذا ما فعله اآل َذ ْرمي مع ابن
أيب دؤاد؛ حيث قارن بني ما عنده وبني ما عند رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وخلفائه
الراشدين يف هذه الفتنة والبدعة اليت دعا هلا الناس؛ ألن ه ْديهم هو الطريق املستقيم ،واملنهل الصايف،
ومن جاء بغري ما جاؤوا به من أمر الدين فقد ابتدع؛ ولذا قال اخلليفة الواثق باهلل يف آخر املناظرة" :ل
َ
و اسع اهلل على َمن َل يسعه ما وسعهم"؛ أي :ما وسع رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وخلفاءَه
الراشدين.
* * * **

 539انظر حتقيق الشيخ :أشرف عبداملقصود على "ملعة العتقاد" ،ص ()47 - 41؛ حيث نقل من املراجع ما ُّ
يدل على
َ
أبعاد املناظَرة.
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 -11قال المصنف  -رحمه اهلل :-
رسول ه
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأصحابَه ،والتَّابعين ل َُهم
س ْعهُ ما َو هس َع َ
"وهكذا َم ْن لَم يَ َ
بإحسان ،واألئمة همن ب ع هد ههم ،ه
الص ه
ه ه ه
فات ،وقهراءَةه أ ْخبا هرها،
الوةه آيات ِّ
ْ َْ
والراسخين في العلْم ،م ْن ت َ
ّ
جاءت ،فال َو َّس َع اهللُ عليه".
وإه ْمرارها كما َ
وهكذا قال ابن قدامة فيمن خاض يف آيات الصفات ،وقال فيها ببعض الضاللت :ل و اسع اهلل
على َمن ََل يسعه ما وسع رسول اهلل ،وأصحابه ،والتابعني هلم بإحسان ،واألئمة من بعدهم،
والراسخني يف العلم ،يف قراءة أخبار آيات الصفات وإمرارها كما جاءت.
ٍ
ابن قدامة يف هذه العقيدة،
 هذه املناظرة اليت أوردها املصنف ،ذكرها غريُ واحد بأوسع مما ذكر ُفقد ذكرها الذهيب يف ِ
"س َري أعالم النبَالء" عند ترُجة اإلمام أمحد بن حنبل ،546وتقدام أن ابن قُدامة
صة من إجلام
ذكرها يف كتابه "التوابني" ،وذكرها اخلطيب البغدادي يف "تارخيه" ،545وملا يف هذه الق ا
ألهل البدع ،وظهور احلق وأهله؛ نذكرها برواية اخلطيب البغدادي هلا؛ قال  -رمحه اهلل  :-عن اخلليفة
صدرا من أيام الواثق ،حَّت أقدم أمحد بن أيب
املهتدي باهلل أنه قال" :ما ز ُ
لت أقول :إن القرآن خملوق ً
قيدا ،وهو ُجيل الوجه،
شيخا من أهل الشام من أهل أذنة ،فأدخل الشيخ على الواثق ُم ً
دؤاد عليناً ،
تام القامة ،حسن الشيبة ،فرأيت الواثق قد استحيا منه ،ا
ورق له ،فما زال يُ ْدنِيه ويـُ َقِّربُه؛ حَّت قرب منه،
ُّ
فسلم الشيخ فأحسن ،ودعا فأبلغ وأوجز.
فقال له الواثق :اجلس ،فجلس ،وقال له" :يا شيخِ ،
ناظر ابن أيب دؤاد على ما يناظرك عليه".
فقال الشيخ :يا أمري املؤمنني ،ابن أيب دؤاد يصبو ويضعف عن املناظرة.
فغضب الواثق ،وعاد مكان الرقة له غضبًا عليه ،وقال :أبو عبداهلل بن أيب دؤاد يصبو ويضعف عن
مناظرتك أنت؟!
هون عليك يا أمري املؤمنني ما بك ،وائذن يف مناظرته.
فقال الشيخِّ :
فقال الواثق :ما دعوتك إل للمناظرة.
فقال الشيخ :يا أمري املؤمنني ،إن رأيت أن حتفظ علي وعليه ما نقول.
 546انظر" :سري أعالم النبالء" (.)350 - 352 /55
" 545تاريخ بغداد" ( ،)79 - 74 /56طبعة دار الغرب اإلسالمي؛ بتحقيق :بشار عواد.
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قال :أفعل.
فقال الشيخ :يا أمحد ،أخربين عن مقالتك هذه ،هي مقالة واجبة داخلة يف عقد الدين ،فال يكون
قلت؟
الدين كامالً حَّت يقال فيه مبا َ
قال :نعم.
قال الشيخ :يا أمحد ،أخربين عن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -حني بعثه اهلل إىل عباده،
رسول اهلل شيئًا مما أمره اهلل به يف أمر دينهم؟
هل سرت ُ
فقال :ل.
فقال الشيخ :فدعا رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -األمة إىل مقالتك هذه؟
الشيخ إىل الواثق ،فقال :يا أمري
فالتفت
فسكت،
فسكت ابن أيب دؤاد ،فقال الشيخ :تكلام،
ُ
َ
َ
املؤمنني واحدة؟
فقال الواثق :واحدة.
أخِ ْربين عن اهلل  -عز وجل  -حني أنزل القرآ َن على رسول اهلل  -صلى اهلل
فقال الشيخ :يا أمحدْ ،
ِ
ِ
ِ
يت لَ ُكم ِْ
الم
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَُْتَ ْم ُ
عليه وسلم  -فقال﴿ :الْيَـ ْوَم أَ ْك َملْ ُ
اإل ْس َ
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ ُ
ِدينًا﴾ ،542كان اهلل  -تعاىل  -الصادق يف إكماله دينه ،أو أنت الصادق يف نقصانه؛ حَّت يُقال فيه
مبقالتك هذه؟
ِ
ِ
ب ،فقال الشيخ :يا أمري املؤمنني،
فسكت ابن أيب دؤاد ،فقال الشيخ :أجب يا أمحد ،فلم ُجي ْ
اثنتان؟ فقال الواثق :نعم ،اثنتان.
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -أم
قال الشيخ :يا أمحد ،أخربين عن مقالتك هذه ،أَ َعلِ َمها ُ
جهلها؟
قال ابن أيب دؤاد :علمها.
قال :فدعا الناس إليها؟
فسكت ،قال الشيخ :يا أمري املؤمنني ،ثالث؟ فقال الواثق :ثالث.
[ 542املائدة.]3 :
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فقال الشيخ :يا أمحد ،فاتاسع لرسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن علمها وأمسك عنها كما
يطالب أمته هبا؟
زعمت ،وَل
ْ
قال :نعم.

قال الشيخ :واتاسع أليب بكر الصديق ،وعمر بن اخلطاب ،وعثمان ،وعلي  -رضي اهلل عنهم؟
قال ابن أيب دؤاد :نعم.
ول أن أمحد يصبو
الشيخ عنه ،وأقبل على الواثق ،فقال :يا أمري املؤمنني ،قد
فأعَرض
قدمت الق َ
ْ
ُ
ُ
ويضعف عن املناظَرة ،يا أمري املؤمنني ،إن ََل يتسع لك من اإلمساك عن هذه املقالة ما زعم هذا أنه
اتاسع لرسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأليب بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي ،فال و اسع اهلل على َمن
َل يتسع له ما اتسع هلم  -أو قال :فال وسع اهلل عليك.
فقال الواثق :نعم ،إ ْن ََل يتسع لنا من اإلمساك عن هذه املقالة ما اتاسع لرسول اهلل  -صلى اهلل
عليه وسلم  -وأيب بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي ،فال و اسع اهلل علينا ،اقطعوا قيد الشيخ ،فلما قطع
القيد ضرب الشيخ بيده إىل القيد حَّت يأخذه ،فجاذبه احل اداد عليه.
كمه.
فقال الواثق :دع الشيخ يأخذه ،فأخذه فوضعه يف ِّ

فقال له الواثق :يا شيخَِ ،لَ جاذبت احلداد عليه؟

مت أن جيعلَهُ بيين وبني كفين ،حَّت أخاصم به
نويت أن أتق ادم إىل من أوصي إليه إذا أنا ُّ
قال :ألين ُ
ِ
عبدك هذا َِلَ قيادين وراوع أهلي ،وولدي،
هذا الظاَل عند اهلل يوم القيامة ،وأقول :يا ربَ ،س ْل َ
علي ،وبكى الشيخ ،فبكى الواثق ،وبكينا.
وإخواين ،بال حق أوجب ذلك ا
مث سأله الواثق أن جيعله يف ِح ٍّل وسعة مما ناله ،فقال له الشيخ :واهلل  -يا أمري املؤمنني  -لقد
كنت رجالً من
جعلتُك يف ٍّ
حل وسعة من أول يوم؛ إكر ًاما لرسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -إذ َ
أهله.
فقال الواثقِ :ل إليك حاجة؟
فعلت.
فقال الشيخ :إن كانت ممكنة ُ

فقال له الواثق :تقيم قِبَـلَنا؛ فننتفع بك ،وينتفع بك فتيانُنا.
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فقال الشيخ :يا أمري املؤمنني ،إن رادك إياي إىل املوضع الذي أخرجين عنه هذا الظاَل أنفع لك من
مقامي عليك ،وأخربك مبا يف ذلك أصري إىل أهلي وولدي ،فأ ُكف دعاءهم عليك ،فقد خلافتهم على
ذلك.
فقال له الواثق :فتقبل منا صلة تستعني هبا على َد ْه ِرك؟
ُيل ِل؛ أنا عنها غين ،وذو مرة سوي.
قال :يا أمري املؤمنني ،ل ُّ
فقال :سل حاجة.
قال :أتقضيها يا أمري املؤمنني؟
قال :نعم.
قال :تأذن أن خيلاى ِل السبيل الساعة إىل الثغر؟
أذنت لك ،فسلام عليه وخرج.
قال :قد ُ
أظن أن الواثق قد كان رجع عنها
قال صاحل بن علي :قال املهتدي باهلل:
فرجعت عن هذه املقالة ،و ُّ
ُ
منذ ذلك الوقت".543

 543انظر" :تاريخ بغداد".79 - 74 /56 ،
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باب ما جاء من آيات الصفات
 -12قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
الص ه
فم َّما جاء همن ه
ه
ك﴾.144
فات ُ
قول اهلل َّ -
آيات ِّ
عز َّ
وجل َ ﴿ :-ويَ ْب َقى َو ْجهُ َربِّ َ
َ ْ
الشرح
ابن قدامة  -رمحه اهلل  -يف هذه العقيدة مثاين عشرة صفة من صفات اهلل  -تعاىل -
 ذَ َكر ُونعرض الصفات اليت ذكرها  -رمحه اهلل  -على حسب ترتيبه ،ومما يُالحظ أن ابن قدامة ََل يذكر مع
هذه الصفات الصفات اليت يثبتها األشاعرة؛ ألنه ََل يكن بني أهل السنة اجلماعة وبينهم خالف يف
إثبات هذه الصفات ،وعددها سبع ،وهي :صفة الع ْلم ،واحلياة ،وال ُقدرة ،والكالم ،واإلرادة ،والسمع،
صر.
والبَ َ
وهي ُمموعة يف قول الناظم:
ح ٌّي َعله ه
ص ُر
ادةٌ َوَك َذ َ
اك َّ
الم لَهُ = إه َر َ
الس ْم ُع َوالبَ َ
يم قَد ٌير َوال َك ُ
َ
ٌ
وإمنا عرض ما ينكره األشاعرةُ وغريُهم من أهل الضالل من صفات ،وهي:

الصفة األولى :صفة الوجه:

وتحت هذه الصفة عدة مباحث:
الص َفة:
 -المبحث األول :معتَ َقد أهل السنة والجماعة في هذه ِّ

أهل السنة واجلماعة يثبتون صفة الوجه هلل  -تعاىل  -من َغ ْري تكييف ول ُتثيل ،ومن غري َْحتر ٍ
يف
ْ
ول ٍ
اخلربية.
تعطيل ،وهي من ِّ
الصفات الذاتية َ
المبحث الثاني :صفة الوجه ثابتةٌ بالكتاب ،والسنة ،واإلجماع:
ك ذُو ا ْجل ِ
الل
 فمن الكتاب :ما استدل به املصنف؛ وهو قوله  -تعاىل َ ﴿ :-ويَـْبـ َقى َو ْجهُ َربِّ ََ
َو ِْ
اإل ْكَرِام﴾.541
[ 544الرمحن.]27 :
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السنَّة :حديث سعد بن أيب وقاص :أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال له(( :إنك
 ومن ُّلن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهلل ،إل أ ُِجرت عليها)).540
 ومن اإلجماع :قال اإلمام ابن خزَية يف كتاب "التوحيد"" :547فنحن وُجيع علمائنا ،من أهلنقر بذلك
ت هلل ما أثبته لنفسهُّ ،
احلجاز ،وهتامة ،واليمن ،والعراق ،والشام ،ومصر – مذهبنا :أنا نـُثْبِ ُ
بألسنتنا ،ونصدق ذلك بقلوبنا ،من غري أن نُ َشبِّه َو ْجه خالقنا بوجه أحد من املخلوقنيَ ،عاز ربُّنا أن
وج ال ربُّنا عن مقالة امل َعطِّلِني".
يشبه املخلوقنيَ ،
ُ
المبحث الثالث :المخالفون ألهل السنة:
املخالفون ألهل السنة واجلماعة من املبتدعة أ اولوا صفة الوجه بعدة تأويالت:

541
اب ربكُ ﴿ ،ك ُّل َش ْي ٍء
 -5فقالوا املراد هبا( :الثواب)َ ﴿ ،ويَـْبـ َقى َو ْجهُ َربِّ َ
ك﴾ ؛ أي :ويب َقى ثو ُ
ك إِال َو ْج َههُ﴾549؛ أي :إل ثوابه ،وهذا قول اجلهمية.
َهالِ ٌ

والرد عليهم من وجوه:

أ اولً :أن يف هذا ُخمالفة لظاهر ل ْفظ اآلية ،فاآليةُ ظاهرها بلفظ الوجه ل الثواب.
بالو ْجه الثواب.
ثانيًا :أن فيه خمالفة إلُجاع السلَف ،فال يـُ ْعَر ُ
ف أح ٌد منهم قال :إ ان املراد َ

ثالثًا :أنه جاء يف اآلية بيان صفات عظيمة هلذا الوجه؛ فقال  -تعاىل ﴿ :-ذُو ا ْجل ِ
الل
َ
َو ِْ
اإل ْكَرام﴾ ،516فهل َيكن أن نقول عن الثواب :ذو اجلالل واإلكرام؟!

ابعا :جاء يف حديث أيب موسى -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال:
رً
ات وج ِهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)) ،515فهل َيكن أن
النور ،لو كشفه ألحرقت ُسبُ َح ُ
((حجابُه ُ
يقال :إن الثواب له النور الذي ُيرق ما انتهى إليه بصر اهلل من اخللق؟!
[ 541الرمحن.]27 :
 540متفق عليه.
 547كتاب "التوحيد".21 /5 ،
[ 541الرمحن.]27 :
[ 549القصص.]11 :
[ 516الرمحن.]27 :
 515رواه مسلم.
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خامسا :جاء يف "صحيح البخاري" ،من حديث جابر  -رضي اهلل عنه  :-أن رسول اهلل  -صلى
ً
ِ
ث َعلَْي ُك ْم َع َذابًا ِم ْن
اهلل عليه وسلم  -ملا نزل عليه قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-قُ ْل ُه َو الْ َقاد ُر َعلَى أَ ْن يَـْبـ َع َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
س بَـ ْع ٍ
ض﴾ ،512فقال النيب  -صلى
يق بَـ ْع َ
فَـ ْوق ُك ْم أ َْو م ْن َْحتت أ َْر ُجل ُك ْم أ َْو يَـ ْلبِ َس ُك ْم شيَـ ًعا َويُذ َ
ض ُك ْم بَأْ َ
يصح أ ْن يُستعاذ به؟! وهل
اهلل عليه وسلم (( :-أعوذ بوجهك)) ،ولو كان الثواب هو املقصود ،فهل ُّ
يُستَـ َعاذُ مبخلوق؟!
ومن وافقهم من
 -2ومنهم َمن قال بأن املراد هبا( :الذات) ،وهو قول اجلهمية ً
أيضا واملعتزلةَ ،
الرافضة ،وهو قول األشاعرة.
والرد عليهم من ُو ُجوه:
أولً :أن هذا خمالف لظاهر اآلية.
ف أح ٌد منهم أ اوهلا بالذات.
ثانيًا :أنه خمالف إلُجاع السلف ،فال يـُ ْعَر ُ

وجل  -وصف وجهه بقوله﴿ :ذُو اجل ِ
الل َو ِْ
اإل ْكَرِام﴾ ،ولو كان ذلك وص ًفا
ثالثًا :أن اهلل  -عاز ا
َ
للذات لقال( :ذي اجلالل واإلكرام)؛ ألن لفظ (ربك) ُمرورةٌ باإلضافة.
الختالف ،ففي حديث ابن عمرو :أن النيب -
ابعا :أن من املعلوم أن العطف يقتضي املغَايـََرة و
َ
رً
ُ
صلى اهلل عليه وسلم  -كان إذا دخل املسجد قال(( :أعوذ باهلل العظيم ،وبوجهه الكرمي ،من الشيطان
الرجيم))؛ رواه أبو داود ،وهنا عطف الوجه على اهلل  -جل وعال.
تنبيهٌ وبيا ٌن:
املؤولة
صحيح
أسلوب
إطالق اجلزء ويراد به الكل
ٌ
معروف يف اللغة العربية؛ ولذا ُت اسك به بعض ِّ
ٌ
ٌ
جل وعال  -فأطلق اجلزء  -وهو الوجه  -واملراد به
لصفة الوجه ،فقالوا :إن املراد هبا ذات اهلل  -ا
ٍ
ك
ك﴾؛ أي :ذاته  -سبحانه  -وقالواُ ﴿ :ك ُّل َش ْيء َهالِ ٌ
الكل ،وهو الذات ،فقالواَ ﴿ :ويَـْبـ َقى َو ْجهُ َربِّ َ
صحيح لو أهنم أثبتوا
إِال َو ْج َههُ﴾513؛ أي :كل شيء هالك إل ذاته  -سبحانه  -واملعىن الذي قالوه
ٌ
صفة الوجه هلل  -تعاىل  -يف اآليات السابقة؛ أل ان الناص ورد يف صفة الوجه ،وهي جزء من الذات،
والنص على الوجه يدل على ثبوت الذات ،لكن اخلطأ الذي وقعوا فيه :أهنم جعلوا املراد بالوجه هو
الذات ،وهذا تأويل باطل ،ولو قال قائل :ملاذا نذكر الذات مع إثبات صفة الوجه؟
[ 512األنعام.]01 :
[ 513القصص.]11 :
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فاجلواب :حَّت ل نقع فيما ذهب إليه َمن ل يقدِّرون اهلل ح اق قدره؛ حيث قالوا يف قوله  -تعاىل -
ٍ
ك إِال َو ْج َههُ﴾ ،وقالوا :إن اهلل يفىن إل وجهه -
ك﴾ ،وقولهُ ﴿ :ك ُّل َش ْيء َهالِ ٌ
َ ﴿ :ويَـْبـ َقى َو ْجهُ َربِّ َ
كبريا.514
تعاىل اهلل عما يقولون عُلًُّوا ً
المبحث الرابع :وقفةٌ مع ٍ
آية اختلف السلَف في تفسيرها:

ِِ
ب فَأَيْـنَ َما تُـ َولُّوا فَـثَ ام َو ْجهُ اللاه﴾ ،511اختلف
وهي ُ
قول اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-وللاه الْ َم ْش ِر ُق َوالْ َم ْغ ِر ُ
الوجه ،على قولَ ْني:
ُ
السلف فيها مع إثباهتم لصفة ْ
القول األول :أهنا ليست من آيات الصفات ،وأن املراد هنا اجلهة والقبلة ،واملعىن :فثم جهة اهلل؛
أي :فثم اجلهة اليت يقبل اهلل صالتكم فيها ،وهذا قول ُماهد ،والشافعي ،وشيخ اإلسالم ابن تيمياة يف
جاءت يف سياق
القبلة؛ أل ان اآليات
ْ
الفتاوى عند كالمه عن العقيدة الواسطية ،فقال :إ ان املراد هنا ْ
بيان القبلة.
والقول الثاين :أهنا من آيات الصفات ،وتدل على صفة الوجه ،وهذا قول الدارمي ،وابن ُخزَية يف
كتاب" :التوحيد" ،واختاره ابن القيم ،ونَافَ َح عن هذا القول ،وأطال يف كتابه" :خمتصر الصواعق
510
ُجيعا يـُثْبِتُون صفة الوجه هلل  -تعاىل.
حمتمل ويسري ،و ُّ
املهم أن َ
نعرف أهنم ً
َ
املرسلة"  ،واخلالف ٌ

بالوجه يف اآلية وجه اهلل احلقيقي؛ واملعىن :إىل أي جهة تتو اجهون
واألظْ َهر  -واهلل أعلم  :-أن املراد ْ
ٍ
إثبات صفة الوجه هلل -
فث ام وجه اهلل  -سبحانه وتعاىل  -أل ان اهلل حمي ٌ
ط ِّ
بكل شيء ،ففي هذه اآلية ُ
تعاىل.
القول األظْهر؛ لع ادة أمور:
هذا هو ُ

صلِّي،
السناة ما يوافِق هذا املعىن؛ فقد جاء يف
 -5ألنه جاء يف ُّ
الصحيح ْني :أن املصلي إذا قام يُ َ
َ
فإن اهلل قِ
القبلة؛ ألن اهلل قِبَل وجهه إذا صلى.
جاء
وهلذا
؛
وجهه
ل
ب
النهي عن ْ
البصق جهة ْ
َ
ُ
الوجه املضاف إىل اهلل  -تعاىل.
 -2أن هذا هو املناسب لظاهر اآلية ،وأن املراد بهْ :

مستمس ًكا هلم على
للم َؤِّولة الذين جيدون مثل هذا القول
 -3أن فيه َسدًّا لباب التأويل ،وإسكاتًا ُ
َ
ص احة تأويل آيات الصفات ،كما فعلوا مع ابن تيمياة ،حينما ناظروه يف العقيدة الواسطية ،قائلني له:
 514انظر" :شرح الواسطية"؛ لشيخنا :ابن عثيمني ص (.)243
[ 511البقرة.]551 :
" 510خمتصر الصواعق املرسلة" (.)516 /2
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وجدنا عند السلف تأويالً ،وقبل أن يذكروه لشيخ اإلسالم انقدح يف ذهنِه  -رمحه اهلل  -هذه اآلية،
فقال :لعلكم تقصدون قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-فَأَيْـنَ َما تُـ َولُّوا فَـثَ ام َو ْجهُ اللاه﴾ ،517قالوا :نعم نقصد هذه
ليست من آيات الصفات.511
اآلية ،فراد عليهم  -رمحه اهلل  -مبا يراه ،وأن هذه اآلية ْ
ك
المبحث الخامس :اآلية اليت استدل هبا املصنف ،وهي :قول اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-ويَـْبـ َقى َو ْجهُ َربِّ َ
ذُو ا ْجل ِ
الل َو ِْ
اإل ْكَرِام﴾ ،صفة لوجه اهلل  -تعاىل  -بدليل أهنا جاءت بالرفع (ذو) ،ولو كانت صفةً
َ
وقعت مضافًا إليه ،و(ذو) صفة ،والصفة تتبع املوصوف
للرب
ْ
جلاءت باجلر (ذي)؛ ألن كلمة( :ربك) ْ
يف اإلعراب ،وكلمة (وجه) جاءت مرفوعة؛ ألهنا وقعت فاعالً( ،اجلالل) معناه :العظمة والسلطان،
ِ
القيام
(اإلكرام)
كرم ،وإكرامه ُ
ٌ
مصدر من (أكرم ،يُك ِرم) صاحلة ُ
للم ْكَرم واملُ ْكرم ،فاهلل  -سبحانه ُ -م َ
ومك ِرم لِ َمن يستحق اإلكرام ِمن خلقه ،مبا أع اد هلم من الثواب.519
بطاعتهُ ،
المبحث السادس :الصورة صفة هلل  -تعالى :-

أهل السنة واجلماعة يـُثْبِتُون صفةَ الصورة هلل  -تعاىل  -كما يليق جبالله وعظمته ،من غري َْحتريف
ول تعطيل ،ومن غري ُتثيل ول تكييف ،وهي صفةٌ ذاتيةٌ.
ويدل عليها:
اجلبار يف
 -5احلديث الطويل
ُ
حديث أيب سعيد يف رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة ،وفيه(( :فيأتيهم ُ
صورته اليت رأوه فيها أول مرة ،فيقول :أنا ربُّكم ،فيقولون :أنت ربنا.506))...
 -2حديث ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  :-قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-رأيت ريب
يف أحسن صورة)).505
******
 قال المصنف  -رحمه اهلل :-[ 517البقرة.]551 :
 511انظر" :خمتصر الصواعق املرسلة"؛ لبن ال َقيِّم ،وانظر" :شرح الواسطية"؛ للشيخ ابن عثيمني ،ص (.)245
 519انظر" :العقيدة الواسطية وشرحها"؛ لبن عثيمني ،ص.231
 506متفق عليه.
البخاري والرتمذي ،ومن املتأخرين :أمحد شاكر،
مروي عن ُجَْ ٍع من الصحابة ،وصححه
ُّ
 505رواه الرتمذي ،واحلديث ٌّ
واأللباين  -رحم اهلل اجلميع
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وقولُه  -سبحانَهُ وتعالى ﴿ :-بل ي َداهُ مبسوطَتَ ه
شاءُ﴾.162
ف يَ َ
ان يُ ْن هف ُق َك ْي َ
َ ْ َ َْ ُ

الشرح

الصفة الثانية :صفة اليدين:
وتحت هذا الصفة عدة مباحث:
المبحث األول :معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة:
أهل السنة واجلماعة يُثبتون صفة اليدين هلل  -تعاىل  -كما يليق جبالله وعظيم سلطانه ،من غري
تكييف ول ُتثيل ،ومن غري حتر ٍ
ٍ
يف ول تعطيل ،وهي من الصفات الذاتية اخلربية.
المبحث الثاني :صفة اليدين ثابتةٌ بالكتاب ،والسنة ،واإلجماع:
استدل به املصنِّف ،وهو قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
ا
ان يـُْن ِف ُق
 فمن الكتاب :ماَ ْ َ ُ َْ ُ
خصوصا وجيهٌ؛ ألن فيه إثباتًا أن هلل يدين اثنتني.
ف يَ َشاءُ﴾ ،503واستدلل املصنِّف هبذه اآلية
َكْي َ
ً

حديث أيب موسى األشعري  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم
السنَّة:
 ومن ُُّ
ليتوب مسيء الليل،
ليتوب مسيء النهار ،ويبسط يده بالنهار؛ َ
 قال(( :إن اهلل يبسط يده بالليل؛ َ504
فوعا(( :إ ان اهلل  -عاز
حَّت تطلع الشمس من مغرهبا))  ،وحديث أيب سعيد  -رضي اهلل عنه  -مر ً
وجلا  -يقول ألهل اجلنة :يا أهل اجلنة ،فيقولون :لبيك وسعديك ،واخلري يف يديك)).501
وجل  -يَ ْس َم ُع ويـََرى ،وأن له
األشعري" :وأُجعوا على أنه  -عاز ا
احلسن َ
 ومن اإلجماع :قال أبو َ تعاىل  -يدين مبسوطتَـ ْني".500المبحث الثالث :المخالفون ألهل السنة:
املخالفون ألهل السنة واجلماعة من املعطِّلة؛ كاجلهمية واملعتزلة ،يـُ َؤِّولُون صفة اليدين ،ويقولون:
الص َفات فقد عطالها عن
املراد هبا :القدرة ،أو النعمة ،أو القدرة والنعمة ،وتقدام أن من أَاول صفة من ِّ
[ 502املائدة.]04 :
[ 503املائدة.]04 :
 504رواه مسلم.
 501متفق عليه.
 500انظر" :رسالته إىل أهل الثغر" ،ص(.)221
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أيضا ،وهذا أشهر تأويالهتم :أن املراد باليدين النعمة والقدرة،
معناها احلقيقي؛ ولذا نقول :هم معطِّلة ً
تأويالت أخرى هلم فيؤولوهنا بـ(القوة ،وامللك ،والسلطان ،والرزق ،واخلزائن ،والربكة ،والكرامة،
وهناك
ٌ
والعناية) ،ولكن كما تقدام :أن أشهر تأويالهتم النِّعمة والقدرة ،فهذا قول اجلهمية ،واملعتزلة ،ومتأخري
األشاعرة ،ويسمون (األشاعرة احملضة)ِ ،بالف متقدمي األشاعرة فهم يـُثْبِتُون صفة اليدين ول
يـُ َؤِّولوهنا.
والرد عليهم من وجوه:
ِ
خمالف لظاهر لفظ اآلية ،ول دليل على هذا التأويل.
تفسري اليد بالقدرة والنعمة ٌ
 -5أن َ
ف أح ٌد أَاوَهلَا بالقدرة والنِّعمة.
خمالف إلُجاع السلَف ،فال يـُ ْعَر ُ
 -2أنه ٌ

ِ
ممتنع يف ِ
ت
بعض اآليات؛ مثال ذلك قوله  -تعاىل ﴿ :-ل َما َخلَ ْق ُ
 -3أ ان تأويلها بال ُقدرة والنِّعمة ٌ
ي﴾ ،507اليد جاءت بالتثنية ،وتأويلها بالنعمة يلزم أن تكو َن النعمة نعمتني فقط ،وهذا ممتنع؛ ألن
بِيَ َد ا
501
ِ
ِ
أيضا تأويلها بالقدرة
وها﴾  ،و ً
صَ
صى؛ قال  -تعاىل َ ﴿ :-وإِ ْن تَـعُ ُّدوا ن ْع َمةَ اللاه ل ُْحت ُ
نعم اهلل ل ُْحت َ
يستلزم أن يكون له  -سبحانه  -قدرتان ،ول جيوز أن يكون له  -سبحانه  -قدرتان بإُجاع العلماء،
ِ ِ
ف يَ َشاءُ﴾ ،509يلزم أن يكون له
فهذا ل يقوله أح ٌد ،وكذلك يف قوله﴿ :بَ ْل يَ َداهُ َمْب ُسوطَتَان يـُْنف ُق َكْي َ
كبريا.
قدرتان  -تعاىل اهلل عن ذلك عُلًُّوا ً
ِ
ي﴾ ،576ولو كان املراد
ت بِيَ َد ا
 -4أن اهلل  -عاز ا
وجل  -يقولَ ﴿ :ما َمنَـ َع َ
ك أَ ْن تَ ْس ُج َد ل َما َخلَ ْق ُ
القدرةََ ،ل يكن آلدم فضلٌ على غريه؛ أل ان اخل ْلق كلهم ُخلِ ُقوا بقدرة اهلل ،بل ََل يكن آلدم فضلٌ على
وجل  -يف اآلية أمره بالسجود
إبليس يف هذه اآلية ،فإبليس ُخلِ َق بقدرة اهلل  -تعاىل  -واهلل  -عاز ا
ذاكرا مزية آلدم :أنه خلق بيديه  -سبحانه وتعاىل.
آلدم ً
 -1أ ان اليد اليت أثبتها اهلل لنفسه جاءت يف األدلة مقرونة بأمور كثرية تدل على أهنا يد حقيقية،
فجاءت على وجوه َيتنع تأويلها بالقدرة والنعمة ،فجاءت مقرونةً بالطا ِّي ،و ِ
القبض ،والبسط ،واليمني.

[ 507ص.]71 :
[ 501إبراهيم.]34 :
[ 509املائدة.]04 :
[ 576ص.]71 :
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

56

"وَرَد لفظ اليد يف القرآن ،والسنة ،وكالم الصحابة والتابعني ،يف أكثر من مائة
قال ابن القيمَ :
متنو ًعا ،متصرفًا فيه ،مقرونًا مبا يدل على أهنا ي ٌد حقيقية ،من اإلمساك ،والطي ،والقبض،
ورودا ِّ
موضع ً
والبسط ،واملصافحة ،واحلثيات ،والنضح باليد ،واخللق باليدين ،واملباشرة هبما ،وكتب التوراة بيده،
و َغَرس جنة عدن بيده ،وِّتمري طينة آدم بيده ،ووقوف العبد بني يديه ،وكون املقسطني عن َيينه،
وقيام رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -يوم القيامة عن َيينه ،وِّتيري آدم بني ما يف يديه ،فقال:
َيني ريب)) ،وأخذ الصدقة بيمينه يربِّيها لصاحبها ،وكتابته بيده على نفسه :أن رمحته تغلب
اخرتت َ
(( ُ
اخرتت َيني
ظهر آدم بيده ،مث قال له  -ويداه مقبوضتان " :-اخرت" ،فقالُ (( :
غضبه ،وأنه َم َس َح َ
ريب)) ،وكلتا يديه َيني مباركة ،وأن َيينه مألى ،ل يغيضها نفقةَ ،س احاء الليل والنهار ،وبيده األخرى
القسط ،يرفع وخيفض ،وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من ُجيع األرض ،وأنه يطوي السموات يوم
القيامة ،مث يأخذهن بيده اليُ ْم َىن ،مث يطوي األرض باليد األخرى ،وأنه َخ ا
اح اليت كتبها ملوسى
ط األلو َ
بيده".575
ِ
وجها.
وراد ابن القيم على َمن ِّ
يؤول اليد بالنعمة والقدرة من ُو ُجوه عديدة ،تَص ُل إىل عشرين ً

المبحث الرابع :أهل السنة والجماعة يثبتون َّ
أن هلل يدين اثنتَ ْين:

أهل السنة واجلماعة أن هلل يدين اثنتني ،كما يليق جبالله وعظمته  -سبحانه  -وهذا بإُجاع
يعتقد ُ
السلف  -رمحهم اهلل ُّ -
ويدل على ذلك:
ِ ِ
ف يَ َشاءُ﴾.572
 -5قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-بَ ْل يَ َداهُ َمْب ُسوطَتَان يـُْنف ُق َكْي َ

ِ
ي﴾ ،573فإ ْن قيل :كيف جنمع بني معتقد أهل السنة
ت بِيَ َد ا
 -2قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-ل َما َخلَ ْق ُ
واجلماعة بأن هلل يدين اثنتني ،وبني ما ورد يف بعض اآليات من ُوُرود اليد بلفظ امل ْفَرد؛ كقوله  -تعاىل
ُ
574
ِ ِِ
اجلمع؛ كقوله  -تعاىل ﴿ :-أ ََوََلْ يـََرْوا أَناا َخلَ ْقنَا َهلُ ْم
﴿ :تَـبَ َارَك الاذي بِيَده الْ ُملْ ُك﴾  ،ورودها بلفظ ْ
ِ ِ
ت أَيْ ِدينَا أَنْـ َع ًاما فَـ ُه ْم َهلَا َمالِ ُكو َن﴾571؟
مماا َعملَ ْ
فالجواب كما يلي:

 575انظر" :خمتصر الصواعق املرسلة" ،ص (.)341
[ 572املائدة .]04 :
[ 573ص.]71 :
[ 574امللك.]5 :
[ 571يس.]75 :
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اجلواب عن لفظ املفرد بثالثة أجوبة:
ظ لبيان العدد ،وإمنا لبيان اجلنس ،ولبيان اجلنس يكفي لفظ املفرد؛ ألن
األول :أنه ََل يُ َسق اللف ُ
اسم الواحد يدل على اجلنس املراد.
ِ ِِ
ك﴾،
الثاين :أن لفظ املفرد يف اآلية جاء مضافًا؛ فقوله  -تعاىل ﴿ :-تَـبَ َارَك الاذي بِيَده الْ ُم ْل ُ
حمل جر مضاف إليه ،وكذلك يف اآليات األخرى؛ كقوله﴿ :يَ ُد اللا ِه
(بيده) :اليد مضاف واهلاء يف ِّ
جل وعال  -إعرابه :مضاف إليه ،ومعلوم أن
فَـ ْو َق أَيْ ِدي ِه ْم﴾ ،570فل ْفظ اليد
ٌ
مضاف ،ولفظ (اهلل)  -ا
املفرد املضاف يفيد العموم ،فيع ُّم كل ما ثبت هلل  -تعاىل  -من يد ،والثابت هلل  -تعاىل  -يدان.

الثالث :أن اهلل قال لبيان سعة عطائه ،وكثرة جوده﴿ :بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
فبني أن كثرة العطاء
ان﴾ ،ا
َ ْ َ ُ َْ ُ
577
وسعة اجلود وبسط النعمة باليدين كلتَـْي ِهما ،ر ًّادا به على اليهود الذين قالوا﴿ :يَ ُد اللا ِه َم ْغلُولَةٌ﴾
أفردوها؛ ألن اليد الواحدة أقل من عطاء الثنتني ،ووصفوها بأهنا مغلولة؛ أي :قليلة العطاء ،ولو
يدا واحدة لََراد عليهم ببيان أن البسط واجلود يف اليد الواحدة ،ولو كانت أكثر من اثنتني
كانت ً
وجل  -ألن املقام يقتضي بيان كثرة العطاء جبميع ماله من يد  -سبحانه  -فقال -
لذكرها اهلل  -عاز ا
ِ
ني  -سبحانه  -أ ان كل ما لديه من يد فهي مبسوطة ،ومها
تعاىل ﴿ :-بَ ْل يَ َداهُ َمْب ُسوطَتَان﴾؛ ليُبَـ ِّ َ
اثنتان.
 -الجواب عن لفظ الجمع بثالثة أجوبة:

باجلمع هنا ليس بيان العدد ،وإمنا للتعظيم ،وليس املراد أ ان هلل أكثر ِمن اثنتني.
األول :أن املراد ْ
ُ
قول اهلل  -تعاىل :-
الثاين :أن ِمن لغة العرب استعمال ل ْفظ اجلمع يف الثنتني ،ويدل على ذلك ُ
ِ
املقصود عائشة وح ْفصة  -رضي اهلل عنهما  -ومها
ت قُـلُوبُ ُك َما﴾ ،571و
صغَ ْ
ُ
﴿إِ ْن تَـتُوبَا إِ َىل اللاه فَـ َق ْد َ
املتبادر إىل ِّ
الذهن أن يُقال( :قلباكما)؛ أل ان املقصود قَـ ْلبان لعائشة وحفصة  -رضي اهلل
اثنتان ،و َ
عنهما  -ومع ذلك جاء بصيغة اجلمع (قلوبكما) ،وهذا دليلٌ على أ ان استعمال ل ْفظ اجلمع يكو ُن
لالثنني يف لسان العرب.

[ 570الفتح.]56 :
[ 577املائدة.]04 :
[ 571التحرمي.]4 :
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الثالث :أ ان يف لسان العرب :أن املثىن إذا أُضيف إىل ضمري اجلمع جيوز ُجعه من أجل خف ِ
اة اللفظ،
ُ
وهنا املثىن أضيف إىل ضمري اجلمع( :نا) ،فجاز ُجعه (أيدينا) ،بدلً من( :يَ َديْـنَا)؛ ِخل افة النُّطق.
موعا.
يزول
ُ
ومبا سبق ُ
فردا َْ
وُم ً
اإلشكال يف ُوُرود لفظ اليد ُم ً

توصف إحدى يدي اهلل  -تعالى  -بالشمال:
المبحث الخامس :هل َ

هذه من املسائل اليت اختلف فيها أهل العلم  -رفع اهلل قدرهم  -على قولَ ْني ،وقبل ِذ ْك ِر القولني ل
ب اد من معرفة أهنم متافقون على أن يدي اهلل  -تعاىل َ -يني يف الب ْذل والعطاء ،وأن إحدامها َيني يف
السم ،واختلفوا يف اسم اليد األخرى على قولَ ْني:
الدارمي ،وأبو يَـ ْعلى ،والشيخ
القول
ف بالشمال ،واختار هذا َ
ُّ
ص ُ
القول األول :أن األخرى تُـ ْو َ
حممد بن عبدالوهاب يف آخر كتاب "التوحيد" ،والشيخ عبداهلل الغنيمان ،579واستدلوا:
وجل  -السموات يوم
مرفوعا(( :يطوي اهلل  -عاز ا
 -5حبديث ابن عمر  -رضي اهلل عنه ً -
املتكربون؟ مث يطوي األرضني
القيامة ،مث يأخذهن بيده اليُمىن ،مث يقول :أنا امللك ،أين اجلبارون؟ أين ِّ
بشماله.516))...
فوعاَ(( :يني اهلل
 -2األحاديث الواردة بإثبات اليمني هلل؛ كحديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -مر ً
515
مرفوعا(( :ويطوي السماء بيمينه))،512
مألى))  ،وحديث أيب ُهريرة  -رضي اهلل عنه ً -
أيضا ً
َيني؛ وهذا ي ْقتضي أن إحدى اليدين ليست
وغريها من األدلة اليت
صف إحدى اليدين بأهنا ٌ
ْ
جاءت بَِو ْ
َيينًا؛ فتكون مشالً.
الدارمي باليسار ،والشمال ،واستدل حبديث أيب الدرداء عند أمحد؛ وفيه :أن اهلل -
أيضا
ووصفها ً
ُّ
وجل  -قال لليت يف يساره  -أي :يف يده اليسار (( :-إىل النار ،ول أباِل)).
عاز ا

 579انظر" :إبطال التأويالت"؛ أليب يعلى الفاراء ،ص ( ،)570وكتاب "التوحيد"؛ لإلمام :حممد بن عبدالوهاب ،املسألة
السادسة ،و"شرح الغنيمان لكتاب التوحيد من صحيح البخاري" ،اجمللد األول.
 516احلديث رواه مسلم.
 515متفق عليه.
 512متفق عليه.
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َيني ،ل مشال ،ول يسار فيهما ،واختار هذا القول اإلمام ابن ُخزَية
القول الثاين :أن كلتا يدي اهلل ٌ
 يف كتاب" :التوحيد"  -واإلمام أمحد ،والبيهقي ،واأللباين ،513واستدلوا:مرفوعا(( :إ ان املقسطني عند اهلل
 -5حبديث عبداهلل بن عمرو بن العاص  -رضي اهلل عنهما ً -
على منابر من نور عن َيني الرمحن  -عز وجل  -وكلتا يديه َيني)).514
الرتمذي ،وفيه قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
 -2حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -عند ِّ
((اخرتت َيني ريب ،وكلتا يدي ريب َيني مباركة)).
وناقشوا ِأدلاة ِ
القول األول :بأ ان حديث ابن عمر  -رضي اهلل عنه  -وفيه لفظة( :الشمال) ،هي
لفظةٌ شاذاةٌ ،تفارد هبا عمر بن محزة ،عن ساَل ،عن ابن عمر ،واحلديث عند البخاري من طريق
عبيداهلل ،عن نافع ،عن ابن عمر ،وعند مسلم من طريق عبيداهلل بن مقسم ،عن ابن عمر ،وليس
احلديث رواه أبو داود ،وقال بدل (بشماله)( :بيده األخرى) ،وهذا
أيضا
ُ
عندمها لفظة (الشمال) ،و ً
هو املوافق لقوله  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-وكلتا يَ َديْه َيني)).
أيضا؛ وعليه
وأما استدلهلم الثاين ،فليس بصريح؛ ألنه ل َينع أن تكو َن اليد األخرى َيينًا ً
أصحاب القول األول أدلة أصحاب
ش
فالستدلل األول ليس بصحيح ،والثاين ليس بصريح ،ونَاقَ َ
ُ
القول الثاين ،بأن قول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-كلتا يديه َيني)) ،ل َينع أ ْن تكون إحدى
العطاء.
يديه مشالً يف السم ،وهي َيني يف اخلَْري والبَـَركة و َ

ِ
النيب -
األظهر  -واهلل أعلم  -أن يُقال :إ ان صفات اهلل  -تعاىل  -توقيفية؛ فنقول كما قال ُّ
و ُ
صلى اهلل عليه وسلم (( :-كلتا يديه َيني)) ،حَّت يصح عندنا خرب أن يده األخرى تسمى مشالً أو
يسارا؛ فنقول هبذا الوصف.511
ً
المبحث السادس :صفة ال َك ِّ
ف:

أهل السنة واجلماعة يـُثْبِتُون صفة الكف هلل  -تعاىل  -كما يليق جبالله وعظمته ،من غري حتريف
ُ
ول تعطيل ،ومن َغ ْري ت ْكييف ول ُتثيل ،وهي صفة ذاتية خربية.

 513انظر كتاب "التوحيد"؛ لبن خزَية ( ،)519 /5و"طبقات احلنابلة"؛ أليب يعلى (.)353 /5
 514رواه مسلم.
 511انظر كتاب" :صفات اهلل"؛ لعلوي السقاف ص (.) 379
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صداق أح ٌد بصدقة من
ويدل على ذلك:
ُ
حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه ً -
مرفوعا(( :ما تَ َ
ٍ
كف الرمحن
ب  -إل أخذها الرمحن بيمينه ،وإن كانت ُترًة ،فرتبو يف ِّ
طيِّب  -ول يقبل اهلل إل الطيِّ َ
حَّت تكون أعظم من اجلبل)).510
المبحث السابع :ه
صفة األصابع:
أهل السنة واجلماعة يُثبتون صفة األصابع هلل  -تعاىل  -كما يليق جبالله وعظمته ،من غري حتريف
ول تعطيل ،ومن غري تكييف ول ُتثيل ،وهي صفة ذاتية خربية.
ويدل على ذلك:
 -5حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص  -رضي اهلل عنهما  :-أنه مسع رسول اهلل يقول(( :إن
قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحنٍ ٍ ،
صِّرفه كيف يشاء)) ،مث قال النيب
كقلب واحد ،يُ َ
ف قُـلُوبنا إىل طاعتك)) ،517وهذا احلديث
صِّر ْ
صِّرف ال ُقلُوبَ ،
((الله ام ُم َ
 صلى اهلل عليه وسلم ُ :-من الصحابة؛ كالنواس بن مسعان ،وعائشة ،وأيب ذر  -رضي اهلل عنهم أُجعني.
رواه ٌ
ُجع َ

النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -رجلٌ من
 -2حديث ابن مسعود -رضي اهلل عنه  -قال :أتى ا
اليهود فقال :يا حممد ،إ ان اهلل جيعل السموات على إصبع ،واألرضني على إصبع ،واجلبال والشجر
على إصبع ،فيهزه ان ،فيقول :أنا امللك ،قال :فضحك النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -حَّت بدت
نواجذه؛ تصدي ًقا ملا يقول الرجل ،مث قرأ﴿(( :وما قَ َدروا اللاه ح اق قَ ْد ِرهِ و ْاألَرض َِ
ضتُهُ يـَ ْوَم
ُج ًيعا قَـْب َ
َ ْ ُ
ََ ُ َ َ
ِ ِ
ات بِيَ ِمينِه﴾.519))511
ات َمطْ ِويا ٌ
الْقيَ َامة َوال اس َم َو ُ

وبعض ِ
أهل العلم جيعل األصابع تابعة لليد؛ ألن هذا مقتضى اللغة العربية ،وفهم العرب ،إل أن
يسكت اإلنسا ُن عن نسبة األصابع إىل اليد ،ويفعل كما يفعل السلف ،يُثبتون
األحوط يف املسألة أن
َ
ْ
األصابع هلل ،ول خيصصها بيد اهلل؛ إذ ل مستند من السناة لذلك ،وإمنا نُثبت صفة األصابع هلل ،وهذا
أَد ُّق وأَحوط ،فنُثبتها على الوجه الالئق به  -سبحانه  -ل يعلم كيفيتها إل هو؛ ﴿لَي ِ ِ ِ
َْ
س َكمثْله َش ْيءٌ
َ َْ
ْ َ
وهو ال اس ِميع الْب ِ
صريُ﴾.596
ُ َ
َ َُ
 510رواه مسلم.
 517رواه مسلم.
[ 511الزمر.]07 :
 519متفق عليه.
[ 596الشورى .]55 :
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المبحث الثامن :صفة األنامل:
أهل السنة واجلماعة يُثبتون صفة األنامل هلل  -تعاىل  -كما يَلِيق جبالله ،من َغ ْري حتريف ول
تعطيل ،ومن غري تكييف ول ُتثيل ،وهي صفة ذاتية خربية.
ويدل على ذلك :حديث معاذ بن جبل  -حديث اختصام املأل األعلى  -ويف احلديث :قال النيب
وجل  -بني كتفي ،حَّت وجدت برد
 صلى اهلل عليه وسلم (( :-فرأيتُه وضع كفه  -أي :اهلل عاز اأنامله يف صدري.595))...
رده على الرازي يف كتابه "نقض
شيخ اإلسالم ابن تيمياة ،يف ِّ
وأثبت األنامل استدللً هبذا احلديث ُ
أساس التقديس".592
المبحث التاسع :وقفة مع آية ،وصفة اليد:
وهي قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-وال اسماء بـنَـيـنَاها بِأَي ٍد وإِناا لَم ِ
ليست ِمن
وسعُو َن﴾ ،593وهذه اآلية
ْ
َ َ ََْ َ ْ َ ُ
لوجه ْني:
آيات الصفات ،فال َ
يؤخذ منها صفة اليد هلل  -تعاىل َ -
األول :أهنا ليست مضافة هلل  -تعاىل ِ -بالف آيات الصفاتَ ،تدها مضافةً هلل  -تعاىل  -فال
نثبت صفة حَّت تكون مضافة هلل  -تعاىل  -وهذه قاعدة مهمة ،وهنا ََل يقل اهلل( :بأيدينا) ،فلم
ضف.
تُ َ
الثاين :أن (أيد) هنا ليست من اليد ،وإمنا مصدر آد ،يئيد ،مبعىن" :قَ ِوي" ،قال الشنقيطي" :قوله
 تعاىل ﴿ :-وال اسماء بـنَـيـنَاها بِأَي ٍد وإِناا لَم ِالصفات املعروفة هبذا السم؛
وسعُو َن﴾ ،ليس من آيات ِّ
َ َ ََْ َ ْ َ ُ
ألن قوله( :بأيد) ليس ُجع "يد" ،وإمنا األيد القوة ...واأليد واآلد يف لغة العرب مبعىن القوة ،ورجل
وح الْ ُق ُد ِس﴾594؛ أي :ق اويناه به ،فمن ظ ان أهنا ُجع يد
ي ،ومنه قوله  -تعاىل َ ﴿ :-وأَيا ْدنَاهُ بُِر ِ
أيِّ ٌد :قَ ِو ٌّ
فاحشا ،واملعىن :والسماء بَـنَـْيناها بقوة" ،591وكذا قال ابن فارس،
يف هذه اآلية فقد غلط َغلَطًا
ً
595
الرتمذي،
وصححه البخاري ،و ِّ
من الصحابةّ ،
احلديث رواه أمحد ،والرتمذي ،وابن خزَية ،واحلديث ْمروي عن ُجَْ ٍع َ
وكذلك أمحد شاكر.
 592انظر كتاب" :صفات اهلل"؛ لعلوي السقاف ص (.)72
[ 593الذاريات.]47 :
[ 594البقرة.]17 :
 591انظر" :أضوء البيان" (.)756 /7
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والفريوزآبادي يف "القاموس احمليط" ،وابن دريد يف "اجلمهرة" :أن األيد :مصدر آد يئيد ،واأليد القوة،
فال مستمسك هبا ألهل التحريف.
******
 قال المصنف  -رحمه اهلل :-عن عيسى  -عليه السالم  :-أنَّه قال﴿ :تَ ْعلَ ُم َما فهي نَ ْف هسي َوال
بارا ْ
"وقولُهُ  -تعالى  -إ ْخ ً
ت َعالَّ ُم الْغُيُ ه
وب﴾.196
ك إهنَّ َ
أَ ْعلَ ُم َما فهي نَ ْف هس َ
ك أَنْ َ
الشرح
الصفة الثالثة :صفة النَّ ْفس (بسكون الفاء):
الصفة عدة مباحث:
وتحت هذه ِّ
المبحث األول :معتَ َقد ه
أهل السنة والجماعة في هذه الصفة:

ِ
نفسا إثباتًا يليق جبالله وعظمته ،من غري تكييف ول حتريف ،ومن
أهل السنة واجلماعة يـُثْبتُون هلل ً
غري ُتثيل ول تعطيل.
المبحث الثانيَّ :
سا:
دل الكتابُّ ،
والسنَّة ،واإلجماع على أن هلل نَ ْف ً

ك﴾،597
 فمن الكتاب :قوله  -تعاىل  -عن عيسى﴿ :تَـ ْعلَ ُم َما ِيف نَـ ْف ِسي َول أ َْعلَ ُم َما ِيف نَـ ْف ِس َك لِنَـ ْف ِسي﴾.591
اصطَنَـ ْعتُ َ
صنِّ ُ
ف ،وقوله تعاىلَ ﴿ :و ْ
وهو ما استَ َد ال به املُ َ
ذر  -رضي اهلل عنه  -عند مسلم ،وفيه :قال اهلل تعاىل(( :يا عبادي،
السنَّة:
 ومن ُّحديث أيب ٍّ
ُ
ت الظُّْل َم على نفسي)) ،ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه (( :-يقول
ِّ
إين حارْم ُ
اهلل تعاىل :أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معه إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفسه ،ذكرته يف نفسي)).
 وإُجاع السلَف على أن هلل  -تعاىل  -نـَ ْف ًسا تليق به  -سبحانه  -من غري حتريف ول تكييف،ومن غري مثَْثيل ول تعطيل.
[ 590املائدة .]550 :
[ 597املائدة.]550 :
[ 591طه.]45 :
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السلف ُُممعون على هذا؟ وكذلك ما تقدام ذكره من
قائل :ما الدليلُ على أن
َ
 فائدة :قد يقول ٌإُجاع للسلَف يف الارد على َم ْن أ اول بعض الصفات ،ما الدليل على إُجاع السلف؟

البدع -
أهل َ
اجلواب :أ ان إثبات السلف بأن هلل ً
نفسا ول يُعرف من ينكر ذلك ،وََل يُنكر ذلك إل ُ
دليل على إُجاعهم  -رمحهم اهلل  -وكذلك يف الرد على من أ اول بعض الصفات ،نقول هلم:
هو ٌ
خالفتُم إُجاع السلَف ،فإن قالوا :أين الدليلُ على إُجاعهم؟ هات ِل قولً ألحد الصحابة ،أو
السلف ،ينقل اإلُجاع ،أو يقول بأ ان املراد باليدين هلل تعاىل ،والوجه ،وغريها من الصفات أهنا صفات
حقيقية ل تُؤاول.
نقول :إ ان السلَف  -رمحهم اهلل  -لو كان عندهم معىن آخر ُخيالف ظاهر اآلية ،واملعىن احلقيقي
الذي دلت عليه اآلية ،لنُ ِق َل إلينا عنهم ،فل اما ََل يُن َق ْل شيء عُلِ َم أهنم يأخذون بظاهر اللفظ ،ول
يـُ َؤِّولون ،فهذا كاإلُجاع؛ حيث ل يُعلم خمالف لذلك ،وأنتم أعطونا قولً ألحد الصحابة والتابعني
يؤول صفة الوجه بالثواب ،وصفة اليدين بالنِّعمة والقدرة ،فلن َتد هلم قولً ،وهذا ُّ
يدل على أهنم
ِّ
يؤولون.599
يأخذون  -رمحهم اهلل ،ورضي عنهم  -بظاهر اللفظ ،ول ِّ
المبحث الثالث :هل (النَّ ْفس) هي ذات اهلل  -تعالى؟
وهذا مما اختلف فيه السلَف  -رمحهم اهلل  -على قولَ ْني:

القول األول :أ ان الن ْفس مبعىن الذات ،فليست صفة ،بل هي ذاته  -سبحانه  -املت ِ
اص َفة بصفاته،
ُ
اختيار
وهو
العلماء،
شيخ اإلسالم ابن تيمياة  -رمحه اهلل  -وقال :هو قول ُُجهور
واختار هذا َ
القول ُ
ُ
الشيخ ابن باز  -رمحه اهلل.266
وعلالُوا ذلك :بأ ان هذا هو املعروف من لغة العرب ،فأنت تقول :جاء زيد عينه ونفسه؛ أي :ذاته،
وسقط اجلدار نفسه؛ أي :ذاته ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن نفس اهلل تعاىل" :ونفسه هي ذاته
262
265
نفسه وعينَه،
أيضا " :ويـَُر ُاد بنَـ ْفس الشيء :ذاتُه وعينه ،كما يقال :رأيت ز ً
املق ادسة"  ،وقال ً
يدا َ
ك﴾ ،263فهذه املواضع املر ُاد فيها بلفظ
وقد قال تعاىل﴿ :تَـ ْعلَ ُم َما ِيف نَـ ْف ِسي َول أ َْعلَ ُم َما ِيف نَـ ْف ِس َ
 599انظر "شرح الواسطية"؛ لبن عثيمني ،ص (.)211
 266انظر "ُملة الفرقان" العدد ( )566يف ربيع الثاين .5459
 265انظر "ُمموع الفتاوى".)590 /54( ،
ُ" 262مموع الفتاوى" (.)293 - 292 /9
[ 263املائدة.]550 :
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الناـ ْفس عند ُجهور العلماء :اهلل نفسه ،اليت هي ذاته ،املت ِ
اص َفة بصفاته ،ليس املراد هبا ذاتًا ُمْنـ َف اكة عن
ُ
الصفات ،ول املراد هبا صفة للذات".
وجل  -وليس املقصود هبا الذات اليت هلا الصفات،
والقول الثاين :أن النَـ ْفس صفةٌ هلل  -عاز ا
ابن خزَية يف كتاب "التوحيد" ،264وعبدالغين املقدسي يف عقيدته ،261واملصنِّف ابن
واختار هذا َ
القول ُ
قدامة املقدسي يف هذه العقيدة؛ حيث أوردها مع الصفات؛ ولذا قولنا يف أول الكالم عن النفس:
اخلالف يف هذه
أيضا إثباتًا يليق جبالله – سبحانه  -و ُ
(صفة النفس)ُ ،تََشِّيًا مع مقصود املصنف ،و ً
اخلالف هل النفس هي الذات
جل وعال  -و ُ
نفسا  -ا
املسألة يسريٌ ،فأصحاب القولني يُثبتون أن هلل ً
اليت هلا الصفات ،أو أن النفس صفة من الصفات؛ كالسمع ،والبصر ،واحلياة ،وغريها من الصفات؟
وحتت هذا اخلالف تنبيهان:
األول :القائلون بأن النفس هي ذاته  -سبحانه  -ل يقولون بأهنا ذات ُماردة عن الصفات ،كما
كبريا  -وهبذا افرتقوا عن أهل البدع فتنباه ،فما قاله
أهل البدع  -تعاىل اهلل عن هذا القول عُلًُّوا ً
يقوله ُ
أهل البدع هو الذي يـُ َع ُّد تأويالً.
الثاين :القائلون بأن النفس صفةٌ من الصفات يثبتوهنا هلل  -تعاىل  -على الوجه الالئق به -
فم َجارد اتِّفاق السم ل يستلزم التفاق يف الكيفية ،فليس
سبحانه  -فهي ليست كأنفس املخلوقنيُ ،
نفسا ،فيقولون :خرجت نفسه؛ يعين:
كما يُقال بالنسبة للمخلوق الذي له جسد وله روح تسمى ً
خرجت روحه  -تعاىل اهلل عن الشبيه والنظري ﴿ :-لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء وهو ال اس ِميع الْب ِ
صريُ﴾.260
ُ َ
ْ ٌ َ َُ
ْ َ
المبحث الرابع :المخالفون ألهل السنة:

يؤولون ،ويقولون :إن
املخالفون ألهل السنة واجلماعة من املعطلة؛ كاجلهمية ،واملعتزلة ،وغريهم ِّ -
املراد بالنفس هي الذات اجملاردة عن الصفات.
والرد عليهم من وجوهٍ أشهرها:

خمالف لطريقة السلف  -رمحهم اهلل.
 -5أن تأويلهم ٌ
كبريا.
 -2أنه ل يوجد ٌ
ذات ُُمردةٌ عن الصفات  -فتعاىل اهلل عما يقولون عُلًُّوا ً
" 264التوحيد" .55 /5
" 261عقيدة عبدالغين املقدسي" ص .46
[ 260الشورى.]55 :
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ذات كاملةٌ ُُمَاردةٌ عن الصفات -
ذات ناقصة ،فال يوجد ٌ
 -3أن الذات اجملردة عن الصفات ٌ
جل شأنُه.
فتعاىل اهلل ا

 -4أن هذا التأويل يقتضي تعطيل نصوص الصفات عن معناها احلقيقي ،وحتريفها إىل ٍ
معان غري
َ
مرادة ،فهو خمالف لظاهر النصوص ،ول دليل على هذا التأويل.
******
قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ك﴾ ،207وقوله  -تعالى َ ﴿ :-ه ْل يَنظُُرو َن إهَّال أَ ْن يَأْتهيَ ُه ْم
اء َربُّ َ
وقوله  -سبحانه َ ﴿ :-و َج َ
اللَّهُ﴾.208
الشرح
الصفة الرابعة والخامسة :المجيء واإلتيان:
الص َفتَـ ْني عداة مباحث:
وحتت هاتَـ ْني ِّ
السنَّة والجماعة في هاتَ ْين الصفتين:
المبحث األول :معتَقد أهل ُّ

أهل السنة واجلماعة يُثبتون ص َفيت اجمليء واإلتيان هلل  -تعاىل  -وأنه جييء ويأِت بنفسه – سبحانه
 ِمن غري تكييف ول ُتثيلِ ،الصفات الفعلياة اخلربية ،وت َق ادم يف
ومن غري حتريف ول تعطيل ،ومها من ِّ
قواعد الصفات :أن الصفات الفعلية هي اليت يتاصف هبا اهلل  -تعاىل  -إذا شاء ،وليس على ال ادوام،
بل يتاصف هبا  -سبحانه  -يف ٍ
وقت دون وقت.
المبحث الثاني :صفتا المجيء واإلتيان ثابتتان بالكتاب ،والسنة ،واإلجماع:
 هفم َن الكتاب :ما ا
صفًّا﴾.269
ك َوالْ َملَ ُ
استدل به املصنِّف؛ قوله  -تعاىل َ ﴿ :-و َجاءَ َربُّ َ
صفًّا َ
ك َ

وقوله  -تعاىل ﴿ :-هل يـْنظُرو َن إِال أَ ْن يأْتِيـهم اللاه ِيف ظُلَ ٍل ِمن الْغَم ِام والْمالئِ َكةُ وقُ ِ
ض َي
َ َُ ُ ُ
َ
َ َ َ َ
َْ َ ُ
ْاأل َْم ُر﴾.256
[ 267الفجر.]22 :
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فوعا :قال اهلل  -تعاىل (( :-وإن تقارب
 ومن السنة :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -مر ًبباع،
باعا ،وإن أتاين َيَْشي أتيتُه هرولة)) ،255ويف رواية ملسلم(( :وإذا تلقاين ٍ
ا
ت إليه ً
إِل ذر ً
اعا ،ت َقاربْ ُ
جئتُه  -ويف رواية  :-جئته؛ أتيته بأسرع)).
 وإجماع السلف على ذلك:أُجَعُوا على أنه  -عاز وجل َِ -جييء يوم القيامة وامللك صفًّا صفًّا".252
قال أبو حسن األشعري" :و ْ

السنَّة:
المبحث الثالث :المخالهفون ألهل ُّ

املخالفون ألهل السنة واجلماعة ِمن املعطِّلة؛ كاجلَ ْه ِمياة ،واملعت ِزلة ،واألشاعرة ،يـُ َؤِّولُون اجمليء واإلتيان
هلل ،فيُـ َقدِّرون حمذوفًا ،ويقولون" :جاء أمر ربك ،وأتى أمر ربك" ،فال يثبتون اجمليء واإلتيان هلل بنفسه،
ك﴾؛ أيْ :أم ُر
ك﴾؛ أيْ :أم ُر ربك ،ويف قوله ﴿أ َْو يَأِِْت َربُّ َ
ويقولون يف قوله  -تعاىل َ ﴿ :-و َجاءَ َربُّ َ
253
ِ
ِ
اِ
ِّ
وص ْرف
تأويل باطلٌَ ،
ربك ،مستدلني ب َق ْوله  -تعاىل ﴿ :-أَتَى أ َْم ُر الله فَال تَ ْستَـ ْعجلُوهُ﴾  ،وهذا ٌ
عن ظاه ِره.
للن ِّ
اص ْ
والرد عليهم:
خمالف لطريقة السلَف  -رمحهم اهلل.
 -5أ ان هذا التأويل ٌ
خمالف لظاهر النُّصوص ،ول دليل على هذا التأويل.
 -2أن تأويلَكم هذا ٌ
 -3أ ان قولكم بأن املراد" :جاء أمر اهلل ،وأتى أمر اهلل" ،واستدللكم بقوله  -تعاىل ﴿ :-أَتَى أ َْم ُر
اللا ِه فَال تَ ْستَـ ْع ِجلُوهُ﴾ ،254هو استدلل عليكم ل لكم؛ أل ان فيه بيانًا بأ ان اهلل  -عاز وجل  -لو أراد
هذا املعىن ل َذ َكَرهُ يف بقياة اآليات ،كما ذ َكَرهُ هنا ،بل أصرح من ذلك :أ ان اهلل  -تعاىل  -يف آية واحدة
ابني صفة اإلتيان لنفسه ،واإلتيان لغريه؛ فقال  -تعاىل َ ﴿ :-ه ْل يَـْنظُُرو َن إِال أَ ْن تَأْتِيَـ ُه ُم الْ َمالئِ َكةُ أ َْو
ك يـوم يأِِْت بـعض آي ِ
ِ
ك﴾ ،251وهذا التاـ ْقسيم والبيان إلتيان
ات َربِّ َ
يَأِِْتَ َربُّ َ
ك أ َْو يَأِِْتَ بَـ ْع ُ
ض آيَات َربِّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ

 255متفق عليه.
 252انظر" :رسالته ألهل الثغر" من (.)227
[ 253النحل.]5 :
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سيم يبعد معه التقدير؛ ألنه لو أراد ْأمَره -
املالئكة ،وإتيانه  -سبحانه  -وإتيان بعض آياته  -ت ْق ٌ
عمون ،لَ َذ َكَرهُ يف هذه اآلية ،فليس هناك ما َينع ِذ ْكره.
سبحانه  -كما ْتز ُ
ت ْنبيه:

ِ
األشاعرة يف إثبات ِ
كالما ع ِن
بعض امل َف ِّسرين املتَأثِّرين مب ْذهب
بعض الصفات ،ينقلون ً
ُ
إُجاعا و ً
ُ
فم اما نقلوه ونسبوه للسلَف :تنزيه اهلل  -تعاىل  -عن صفيت ِ
يصحِ ،
السلَف ل ِ
اجمليء واإلتيان ،وأ ان
َ
ْ
السلَف كانوا يسكتون ول يعتَ ِقدون أ ان هلل  -تعاىل ُ -ميئًا حقيقيًّا ،بل يقولون :ل نتكلام ،ول ندري
نسبتُه للسلَف غري صحيحة ،بل السلَف  -رمحهم اهلل
ما معناها ،ول نبحث يف دللتها ،وهذا القول ْ
 يُثبتون ص َفيت اجمليء واإلتيان هلل  -تعاىل  -كما يليق جبالله وعظمته  -سبحانه  -ول يبحثون عنكيفية ُميئه وإتيانه  -سبحانه  -كما يثبتوهنا من غري تكييف ول حتريف ،ومن غري تعطيل ول
ُتثيل.250
فائدة:
طرب وتناقَض ،وحار يف أم ِره ومعتقده
ُّ
كل َمن سلك طريق التأويل يف صفات اهلل  -تعاىل ْ -
اض َ
ِ
فعطالُوا
فه ْم أنكروا َ
كثريا من الصفات؛ ليفُّروا َبز ْعمهم من ُمشاهبة اخلالق باملخلوقَ ،
ذلك؛ ُ
وعطالُوا ً
ٍ
صفات كثرية؛ كاليدين ،والوجه ،واجمليء ،واإلتيان ،والرضاء ،واحملبة ،وغريها من الصفات الذاتية
وبز ْعمهم أهنم لو أثبتوا هذه الصفات وقعوا يف احملذور الذي
والفعلية؛ لئالا يشبهوا اخلالق باملخلوقَ ،
يفرون.
منه ُّ
ويُقال هلم :ماذا تقولون :هل اهلل موجود ،أو غري موجود؟ فإن قالوا :غري موجود ،فقد ك َفروا ،وإن
أيضا موجود ،فأثبتُّم للخالق واملخلوق
قالوا :موجود ،يُقال هلم :وقعتم بالذي منه ُّ
تفرون ،فاملخلوق ً
صفة الوجود ،فإن قالوا :حنن نثبت وجود اهلل  -تعاىل  -ولكن ليس كوجود املخلوق ،الذي هو قابل
وجود يليق جبالله ،فيقال هلم :وحنن كذلك نقول يف صفات اهلل
َ
للعدم والن ْقص ،واهلل  -عز وجل  -له ٌ
 تعاىل  -الثابتة يف كتابه وسنة رسوله :نثبتها له كما يليق جباللِه وعظمتهِ ،من غري ٍُتثيل وتشبيه
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ﴾ ،257ومن غري تكييف ،ول حتريف ،ول تعطيل ،فهذا
باملخلوق ،فهو القائل﴿ :لَْي َ
الو ُجود ،ويف ُجيع الصفات ،نُثبتها كما يليق به  -سبحانه.
ُ
اعتقادنا يف صفة ُ
 250انظر" :شرح اللمعة"؛ للشيخ عبدالرمحن احملمود ص (.)529 - 521
[ 257الشورى.]55 :
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********
صنِّف  -رحمه اهلل :-
الم َ
 -قال ُ

وقولُه  -تعالى ﴿ :-ر ه
ضوا َع ْنهُ﴾.218
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
َ

الشرح

الصفة السادسة:صفة الرضا:
وتحت هذه الصفة عدة مباحث:
المبحث األولُ :معتَقد أهل السنة والجماعة في صفة الرضا:

أهل السنة واجلماعة يُثبتون صفة الرضا هلل  -سبحانه وتعاىل ِ -من غري تكييف ول تعطيل ،ومن
غري ُتثيل ول حتريف.
ِ
ت صفة ذاتية،
وهي من ِّ
فليس ْ
الصفات الفعلياة اخلََربياة؛ فاهلل  -عز وجل  -يتاصف هبا مَّت شاءَ ،
أي :مالزمة للذات ،ل تنفصل عنه  -سبحانه  -بل هي صفة فعلية ،يتاصف ِهبا اهلل  -تعاىل  -مَّت
الفرق بينهما باألمثلة.
شاء ،وتَـ َقدام يف قواعد الصفات :تقسيم الصفات إىل :ذاتية ،وفعلية ،وبيان ْ
المبحث الثاني :صفة الرضا َّ
دل عليها الكتاب ،والسنة ،واإلجماع:

 هضوا َعْنهُ﴾.259
فمن الكتاب :ما استدل به املصنِّف ،قوله  -تعاىل َ ﴿ :-ر ِض َي اللاهُ َعْنـ ُه ْم َوَر ُ

إين أعوذ برضاك
مرفوعا(( :اللهم ِّ
 ومن السنة :حديث عائشة  -رضي اهلل عنها  -عند مسلم ًِمن سخطك ،ومبعافاتك من عقوبتك)).
 -وإجماع السلف على ذلك :حيث ل يُعلم فيهم خمالِف  -رمحهم اهلل ،ورضي عنهم.

قال أبو إمساعيل الصابوين" :وكذلك يقولون  -أي :يثبتون  -يف ُجيع الصفات اليت نزل ِ
بذ ْكرها
القرآن ،ووردت هبا األخبار الصحاح؛ من :السمع ،والبصر ،والعني ...والرضا ،والسخط".226
السنَّة:
المبحث الثالث :المخالفون ألهل ُّ
[ 251املائدة.]559 :
[ 259املائدة.]559 :
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املعطِّلة؛ كاجلهمياة ،واملعتزلة ،واألشاعرة ،وغريهم  -يـُ َؤِّولون
املخالفون ْ
من َ
ألهل السنة واجلماعة َ
صفة الرضا بإرادة الثواب ،فيقولون  -رضي اهلل عنهم  :-أي :أثاهبم اهلل  -تعاىل.
والرد عليهم:
 -5أ ان هذا خمالِف لطريقة السلف.
 - 2أن هذا التأويل خمالف لظاهر النصوص ،ول دليل على هذا التأويل.
الرضا ،ف َف ْرق بني الصفة ومثراهتا.
الرضا ،وليس هو ِّ
 -3أن إرادة الثواب َمثَرة من مثرات ِّ
المسلم رضا اهلل  -تعالى:
من األعمال التي ينال بها
المبحث الرابعَ :
ُ

 -1اإليمان باهلل ،والعمل الصالح؛ لقوله  -تعاىل ﴿ :-إِ ان الا ِذين آمنوا وع ِملُوا ال ا ِ
احل ِ
ك
ات أُولَئِ َ
َ َُ َ َ
ص َ
هم خيـر الْ ِربياِة * جزاؤهم ِعْن َد رِّهبِم جناات ع ْد ٍن ََت ِري ِمن َحتتِها ْاألَنْـهار خالِ ِد ِ
ِ
ين ف َيها أَبَ ًدا َرض َي اللاهُ
ُ ْ َْ ُ َ
ََ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ْ َ َ ُ َ َ
ِ
ك لِ َم ْن َخ ِش َي َرباهُ﴾.225
ضوا َعْنهُ َذل َ
َعْنـ ُه ْم َوَر ُ
اِ
ين يـُْن ِف ُقو َن أ َْم َوا َهلُ ُم
 -2ن َفقة المال طلبًا لرضا اهلل  -جل وعال  -لقوله  -تعاىل َ ﴿ :-وَمثَ ُل الذ َ
ٍ ٍ
ِ
ِ
ابتِغَاء مر ِ ِ
ت أُ ُكلَ َها ِض ْع َف ْ ِ
ني﴾.222
ْ َ َْ َ
َصابَـ َها َوابِ ٌل فَآتَ ْ
ضاة اللاه َوتَـثْبِيتًا م ْن أَنْـ ُفس ِه ْم َك َمثَ ِل َجناة بَِربْـ َوة أ َ
 -3الرضا بالبالء؛ حلديث أنس  -رضي اهلل عنه (( :-إ ان ِعظَم اجلزاء مع ِعظَم البالء ،وإ ان اهلل
ط فله السخط)).223
ابتالهم ،فمن رضي فله الرضا ،ومن َس ِخ َ
قوما ُ
إذا أحب ً
َ - 4ح ْمد اهلل على األ ْكل ُّ
لريضى
مرفوعا(( :إ ان اهلل َ
والش ْرب؛ حلديث أنس  -رضي اهلل عنه ً -

يأكل األكلة فيحمده عليها ،أو يشرب الشربة فيحمده عليها)).224
عن العبد أن َ

مرضاة
 -5السواك؛ حلديث عائشة  -رضي اهلل عنها -
ً
مرفوعا(( :السواك مطْهرة لل َفمْ ،
ب)).221
للار ِّ
********
[ 225البينة.]1 :
[ 222البقرة.]201 :
الرتمذي ،وابن ماجه ،وص اح َحه األلباين.
 223رواه ِّ
 224رواه مسلم.
 221رواه البخاري تعلي ًقا ،ووصله أمحد.
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قال المصنف  -رحمه اهلل :-"وقولُه  -تعالى ﴿ :-يُ هحبُّ ُه ْم َويُ هحبُّونَهُ﴾.226
الشرح
الصفة السابعة :صفة المحبة:
وحتت هذه الصفة عدة مباحث:
المبحث األولُ :معتقد أهل السنة والجماعة في صفة المحبة:
أهل السنة واجلماعة يُثبتون صفة احملبة هلل  -تعاىل  -كما يليق جبالله وعظمته ،من غري تكييف ول
اخلربياة.
تعطيل ،ومن غري ُتَْثيل ول حتريف ،وهي من ِّ
الصفات الفعلية َ
المبحث الثاني :صفة المحبة َّ
الكتاب والسنة واإلجماع:
دل عليها
ُ

 -فمن الكتاب :ما استدل به املصنِّف؛ قوله  -تعاىل ُُِ ﴿ :-يبُّـ ُه ْم َوُُِيبُّونَهُ﴾.

غدا رجالً يفتح
مرفوعا(( :ألعطني الراية ً
 من السنة :حديث سهل بن سعد  -رضي اهلل عنه ً -اهلل على يديهُ ،يب اهلل ورسوله ،وُيبه اهلل ورسوله)) ،227ويف احلديث :أنه  -صلى اهلل عليه وسلم -
أعطاها عليًّا.
 وإجماع السلف على ذلك:قال شيخ اإلسالم ابن تيمياة" :إن الكتاب والسنة وإُجاع املسلمني أثبتت حمبة اهلل ِ
لعباده املؤمنني
ْ
ُ
221
وحمبتهم له" .
المبحث الثالث :المخالفون ألهل السنة:
املعطِّلة أنْ َك ُروا صفة احملبة ،وقالوا :أل ان احملبة ل تكون إلا بني
من َ
املخالفون ألهل السنة واجلماعة َ
أبدا ،فهي تكون بني املخلوقات فقط ،هذا هو
تجانس ْني ،فال تكون بني ِّ
الرب واملخلوق ً
اثنني ُم َ

[ 220املائدة.]14:
 227متفق عليه.
 221انظرُ" :مموع الفتاوى" (.)314 / 2
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فم َحباة اهلل للمؤمنني إثابتهم؛ وهذا قول
زعمهم ،وأَاولُوا نصوص إثبات صفة احملبة بإرادة الثوابَ ،
ُ
التحريف.
األشاعرة وغريهم من أهل ْ
والرد عليهم:
 -5أن هذا خمالِف لطريقة السلَف ِ -رمحهم اهلل.
 -2أن هذا التأويل خمالف لظاهر القرآن ،ول دليل على هذا التأويل.
الصفة ومثرهتا.
فرق بني ِّ
 -3أن إرادة الثواب مثرة من مثرات احملباة ،و ْ
ليست هي احملبة ،ف ْ

املتجانس ْني ،فال تكون إل بني املخلوقات  -هي دعوى
 -4أن قولكم :إ ان احملبة ل تكون إلا بني
َ
ل دليل عليها.
المبحث الرابع :أقوى أنواع المحبَّة هي ال ُخلَّة:
فمعتَقد أهل السنة واجلماعة
وصفة اخللاة ص َفة ثابتة هلل  -تعاىل  -بـ :الكتاب والسناة واإلُجاعُ ،
إثبات صفة اخلُلاة هلل  -تعاىل  -بال تكييف ،ول ُتثيل ،وبال تعطيل ،ول حتريف ،وهي صفة فعلياة
خربياة ،ويدل عليها:
ا ا ِ ِ
يم َخلِيالً﴾.229
من الكتاب :قوله  -تعاىل َ ﴿ :-واِّتَ َذ اللهُ إبْـَراه َ

السنَّة :ما جاء يف "صحيح مسلم" :أ ان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :ولقد ااِّتذ
ومن ُّ
اهلل صاحبكم خليالً))؛ يعين :نفسه  -صلى اهلل عليه وسلم.
وإجماع السلف على إثبات هذه الصفة:
وتحت هذه الصفة هعدة فوائد:
األوىل :صفة اخللاة هلل  -تعاىل  -صفة توقيفية ،فال جيوز أن نثبت ألحد من البشر أنه خليل هلل -
تعاىل  -ولو كان نبيًّا ،إل بدليل ،وََل يدل الدليل إل على نبياـ ْني :إبراهيم ،وحممد  -عليهما الصالة
والسالم  -فال نثبتها إل هلما ،وت َقدام الدليل على ذلكِِ ،بالف احملبة؛ فهي تكون لكث ٍري من الناس،
وهلا أسباب سيأِت بيا ُن ِ
بعضها.

[ 229النساء.]521 :
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الثانية :اخللاة هي هناية احملبة وكماهلا وأعلى أنو ِ
ت بذلك؛ أل اهنا ِّتالل شغاف القلب،
اعهاُ ،
ومسِّيَ ْ
القلب ألكثر من خليل واحدِ ،بالف احملبة
السويْداء ،ولذا هي عند املخلوق ل يتاسع ُ
وتصل إىل َ
تسع لكثري من الناس ،وهلذا امتأل ق ْلب النيب  -صلى اهلل عليه وسلم ِ -بلاة اهلل  -تعاىل  -فلم
فهي َ
ِ
كنت متخ ًذا ِمن
يتاسع ألحد حَّت أحب الناس إليه ،فقد قال نبيُّنا  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-لو ُ
ا
ٍ
من الناس؛
أميت خليالً ،لِّت ْذت أبا بكر خليالً)) ،وأما حبُّه  -صلى اهلل عليه وسلم  -فكان لكثري َ
منهم :أبو بكر ،وابنته عائشة ،وزيد بن حارثة ،وابنه أسامة ،وعمرو بن العاص  -رضي اهلل عنهم -
وغريهم.
أس املعطِّلة اجلهمية :اجلعد بن درهم؛ فأنْ َكَر ِّاِّتاذ اهلل إبراهيم -
الثالثة :أول َمن أنكر املخالة هو ر ُ
عليه السالم  -خليالً ،وأنكر تكليم اهلل لِموسى  -عليه السالم  -فقتله خالد بن عبداهلل القسري؛
حيث خرج به موث ًقا يف يوم األضحى ،وخطب الناس ،فقال" :أيها الناس ،ضحوا تقبال اهلل
زعم أ ان اهلل ََلْ يتاخذ إبراهيم خليالً ،وَل يُكلِّم موسى
ضحاياكمِّ ،
فإين ُم َ
ض ٍّح باجلَ ْعد بن درهم؛ ألنه َ
تكليما ،مث نزل فذحبه ،ويف هذا يقول ابن القيم  -رمحه اهلل  -يف نونيته:
ً
ٍ ه
ه
ي ي وم ذَبائه هح الْ ُقرب ه
ان
َج هل ذَا َ
َوهأل ْ
َْ
ض َّحى به َج ْعد َخال ُد الْ = ق ْس هر ُّ َ ْ َ َ
ه
ه
إه ْذ قَ َ ه ه
يم َّ
الدانهي
س َخليلَهُ = َكالَّ َوالَ ُم َ
وسى َكل ُ
ال إبْ َراه ُ
يم ل َْي َ
ب سن ٍَّة = لهلَّ هه د ُّر َك همن أ ه
َّحيَّةَ ُك ُّل ه
َش َكر الض ه
َخي قُرب ه
ان
َ
َ
َْ
صاح ه ُ
ْ
َ

236
الود هلل -
يؤخذ منه ِصفة ِّ
ور الْ َو ُد ُ
ود﴾  :اسم اهلل "الودود"َ ،
الرابعة :قوله  -تعاىل َ ﴿ :-وُه َو الْغَ ُف ُ
الود هو:
تعاىل  -نُثبتها هلل  -تعاىل  -من غري حتريف ،ول تكييف ،ومن غري ُتثيل ،ول تعطيل ،و ُّ
ِ
الود.
خالص احملبة ،فصارت الصفةُ حتت هذا الباب ثالثة :احملبة ،واخلُلاة ،و ّ

المبحث الخامس :األسباب الجالبة لمحبة اهلل  -تعالى:
ابن ال َقيِّم  -رمحه اهلل  -عشرة أسباب َتلب حمباة اهلل  -تعاىل  -للعبد ،أذْ ُكرها بإجيا ٍز:
ذَ َكر ُ

 -5قراءة القرآن بالتدبُّر والتفهم ملعانيه وما أُريد به.
التقرب إىل اهلل بالنوافِل بعد الفرائض.
ُّ -2

ِ
كل حال؛ باللسان ،والقلب ،والعمل ،واحلال.
 -3دوام ذ ْكره على ِّ
[ 236الربوج.]54 :
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 -4إيثار حمابِّه على حمابك عند غلبات اهلوى.
 -1مطالَعة القلب ألمسائه وصفاته ومشاهدهتا ومعرفتها ،وتقلّبه يف رياض هذه املعرفة.
مشاهدة ّبره وإحسانه وآلئه ونعمه الظاهرة والباطنة.
َ -0

 -7انكسار القلب ب ُكلِّياته بني يدي اهلل  -تعاىل  -قال ابن القيم" :وهو أعجبها".
التأدب بأدب
 -1اخللوة به وقت النزول اإلهلي ملناجاته ،وتالوة كالمه ،والوقوف بالقلب ،و ُّ
العبودية بني يديه ،مث َخْت ُم ذلك بالستغفار والتوبة.

ِ
ِ
ِ
الثمر.
ُ -9مالَسة املُحبِّني الصادقني ،والتقاط أطايب َمثرات كالمهم؛ كما تُنتقى أطايب َ
وجل.235
َ - 56
مباعدة كل سبب ُيول بني القلْب ،وبَـ ْني اهلل  -عاز َ
ضا يضاف إليها أسباب أخرى يحب اهلل المتَّ ه
صفين بها؛ منها:
وأي ً ُ
ِ
 -1اتِّباع ه ْدي النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  :-قال اهلل  -تعاىل ﴿ :-قُ ْل إِ ْن ُكْنتُ ْم ُحتبُّو َن اللاهَ
فَاتابِعُ ِوين ُُْيبِْب ُك ُم اللاهُ َويَـ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم﴾.232
 -2الت ْقوى :قال اهلل  -تعاىل ﴿ :-إِ ان اللاه ُُِي ُّ ِ
ني﴾ ،233وقال النيب  -صلى اهلل عليه
ب الْ ُمتاق َ
َ
وسلم (( :-إ ان اهلل ُُيب العبد الغين اخلفي التا ِقي)).234
َتعل بينك وبني عذاب اهلل وقاية ،بامتثال أوامره ،واجتناب نواهيه.
والتاـ ْقوى هي :أن َ

ب ال ا ِ
ين﴾.231
 -3الصبر :قال  -تعاىل َ ﴿ :-واللاهُ ُُِي ُّ
صاب ِر َ

ِِ
ني﴾.230
 -4اإلحسان :قال  -تعاىل ﴿ :-إِ ان اللاهَ ُُِي ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ

 -5الع ْدل ه
ِِ
ني﴾.237
والق ْسط :قال  -تعاىل ﴿ :-إِ ان اللاهَ ُُِي ُّ
َ
ب الْ ُم ْقسط َ
 235انظر" :مدارج السالكني".
[ 232آل عمران.]35 :
[ 233التوبة.]4 :
 234رواه مسلم.
[ 231آل عمران.]540 :
[ 230البقرة.]591 :
[ 237احلجرات.]9 :
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231
من التوبة :قال اهلل  -تعاىل ﴿ :-إِ ان اللاهَ ُُِي ُّ
ني﴾  ،ول بُ اد أن تكون التوبةُ
ب التاـ اوابِ َ
 -6اإل ْكثار َ
صادقة.

ين﴾.239
 -7الطهارة :قال اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-وُُِي ُّ
ب الْ ُمتَطَ ِّه ِر َ

ين﴾؛ أي :املتَـنَـِّزهني ع ِن اآلثام ،وهذا
ب املتَطَ ِّه ِر
قال الشيخ ال اس ْعدي عند تفس ِريه هلذه اآليةَ ﴿" :وُُِي ُّ
َ
ُ
ُ
التطهر املعنوي
مل
ش
وي
،
ا
ق
طل
م
الطهارة
مشروعية
التطهر احلِسي من األجناس واألحداث ،ففيه
ُّ
يشمل ُّ
ُ ً َْ
َ
عن األخالق الارذيلة ،والصفات القبيحة ،واألفعال اخلسيسة".
ين﴾ :إذا غسلت ثوبك من النجاسة ،حتس بأن
وقال تلمي ُذه شيخنا ابن عثيمنيَ ﴿" :وُُِي ُّ
ب املُتَطَ ِّه ِر َ
توضأت حتس بأن اهلل أحبك؛ ألنك تط اه ْرت ،وإذا اغتسلت
املتطهرين ،إذا
اهلل أحبك؛ أل ان اهلل ُيب ِّ
َ
املتطهرين ،وواهلل إننا لغافِلون عن هذه املعاين ،أكثر ما نستعمل
حتس أن اهلل أحبك؛ أل ان اهلل ُيب ِّ
تفسد صالتنا ،لكن
شرط لصحة الصالة؛ خوفًا من أن َ
الطهارة من النجاسة أو من األحداث؛ ألهنا ْ
نشعر بأن هذا ْقربة وسبب حملباة اهلل لنا ،ولو كناا نستحضر عندما يغسل اإلنسان
يغيب عناا ً
كثريا أن َ
كثريا ،لكنانا يف غ ْفلة".246
نقطة بول
أصابت ثوبَه أ ان ذلك جيلب حمبة اهلل له ،حل ا
ْ
صلنا خرياً ً
ِ
ني﴾.245
 -8ال َتوُّكل على اهلل :قال اهلل  -تعاىل ﴿ :-إِ ان اللاهَ ُُِي ُّ
ب الْ ُمتَـ َوِّكل َ

 -9القتال في سبيل اهلل :قال اهلل  -تعاىل ﴿ :-إِ ان اللاه ُُِي ُّ ا ِ
ِِ
ِ
صفًّا
َ
ين يـُ َقاتلُو َن ِيف َسبِيله َ
ب ا لذ َ
وص﴾ ،242وجيتمع مع القتال خصلتان :اإلخالص؛ لقولهِ﴿ :يف َسبِيلِ ِه﴾،
ص ٌ
َكأَنـا ُه ْم بـُْنـيَا ٌن َم ْر ُ
ِ
ومعىن ،فال ِّتتلف األبدان ول القلوب ،وإمنا
واملصاففة وإحكامها بالتعاون كالبنيان املرصوص ،ح ًّسا ً
وتعاون.
أُلْ َفةٌ ُ
ذكرها يف كالم ابن القيم  -لقول اهلل  -عز
ُّ -10
التقرب إلى اهلل بالنوافل بعد الفرائض :وتَـ َقدام ُ
إىل بالنوافل
وجل  -كما يف حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -القدسي(( :ول يزال عبدي يتقارب ا
حَّت أحباه)).243
[ 231البقرة.]222 :
[ 239البقرة.]222 :
 246انظر" :شرح العقيدة الواسطية" ص (.)262
[ 245آل عمران.]519 :
[ 242الصف.]4 :
 243رواه البخاري.
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ذكرها يف كالم ابن ال َقيِّم؛ حلديث عائشة  -رضي اهلل
 -11محبَّة أسماء اهلل وصفاته :وت َق اد َم ُ
عنها  :-أ ان رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -بعث رجالً على سرية ،فكان يقرأ ألصحابه يف
َح ٌد﴾ ،244فل اما رجعوا ذكروا ذلك لرسول اهلل  -صلى اهلل عليه
صالهتم فيختم بـ﴿ :قُ ْل ُه َو اللاهُ أ َ
وسلم  -فقال(( :سلوه ألي شيء يصنع ذلك؟)) ،فقال :ألهنا صفةُ الرمحن ،فأنا أحب أن أقرأ هبا،
فقال  -صلى اهلل عليه وسلم (( : -أخربوه أ ان اهلل  -تعاىل ُ -يبه)).241
أخا له يف
 -12الحب في اهلل :حلديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -يف قصة الرجل الذي زار ً
اهلل ،فأرصد اهلل على م ْدرجتِه مل ًكا فقال" :هل لك عليه من ٍ
نعمة ترهبا؟  -أي :هل لك مصلحة يف
َ ََ
رسول اهلل إليك ،بأن اهلل قد
أين أحببتُه يف اهلل  -عز وجل" ،قالِّ :
زيارتك؟  -قال" :ل ،غري ِّ
"فإين ُ
أحبك كما أحببته".240
أحب إىل
مرفوعا(( :املؤمن القوي خريٌ و ُّ
 -13قوة اإليمان :حلديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه ً -

كل خري)).247
اهلل من املؤمن الضعيف ،ويف ٍّ

مرفوعا(( :إ ان اهلل ُُيب العبد
 -14غنى النفس :حلديث سعد بن أيب وقاص  -رضي اهلل عنه ً -
التقي الغين اخلفي)) ،241واملقصود بالغىن هنا ليس كثرة املال ،وإمنا املقصود :غىن النفس ،وهو القانع
مبا أعطاه اهلل  -جل وعال  -ورزقه ،يرضى مبا قسم اهلل له ،ول يَلِ ُّح يف الطلب والزدياد ،وإمنا اقتنع مبا
أبدا ،ويشهد هلذا املعىن مناسبةُ احلديث الذي رواه مسلم؛ فعن عامر بن سعد قال:
عنده ،فكأنه غين ً
شر هذا الراكب،
كان سعد بن أيب وقاص يف إبله ،فجاءه عامر ،فل اما رآه سع ٌد قال :أعوذ باهلل من ِّ
فنزل فقال له :أنزلت يف إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك بينهم؟! فضرب سعد يف صدره،
مسعت رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -يقول(( :إن اهلل ُيب العبد التقي الغين
فقال :اسكتُ ،
اخلفي)).249
 -15الخفاء في العمل والطاعة :للحديث السابق.
[ 244اإلخالص.]5 :
 241متفق عليه.
 240رواه مسلم.
 247رواه مسلم.
 241رواه مسلم.
 249رواه مسلم.
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ب األنصار :حلديث الرباء؛ قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف األنصار(( :ل ُيبهم
ُ -16ح ُّ
ِ
ومن أبغضهم أبغضه اهلل)).216
مؤمن ،ول يـُْبغ ُ
َحباهم أحبه اهللَ ،
ضهم إل منافقَ ،م ْن أ َ
إل ٌ
ط ٌّ من اليهود على رسول اهلل
الرفق :حلديث عائشة  -رضي اهلل عنها  -قالت" :دخل ره ٌ
ِّ -17
فقلت:
 صلى اهلل عليه وسلم  -فقالوا :ال اسام عليكم ،قالت عائشة  -رضي اهلل عنها  :-ففهمتُهاُ ،عليكم ال اس ُام واللعنة ،فقال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-مهالً يا عائشة ،إ ان اهلل ُيب
الرفق يف األمر كله)) ،فقلت :يا رسول اهلل ،أَ ََل تسمع ما قالوا؟ قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم
ِّ
215
ِ
ني اجلانب يف القول والفعل.
قلت :وعليكم)) ؛ و ِّ
الرفق :هو ل ْ ُ
(( :قد ُ -18اجتناب األعمال التي ال يحب اهلل المت ه
َّصفين بها؛ ومنها:

اإلَيَ ِ
الردة؛ قال  -تعاىل َ ﴿ :-وَم ْن يَ ْك ُف ْر بِ ِْ
ط َع َملُهُ َوُه َو ِيف ْاآل ِخَرةِ ِم َن
ان فَـ َق ْد َحبِ َ
اجتناب ِّ
212
ِ
ْ ِ
يما﴾،213
ين﴾  ،واجتناب اخليانة؛ لقوله  -تعاىل ﴿ :-إِ ان اللاهَ ل ُُِي ُّ
ب َم ْن َكا َن َخ اوانًا أَث ً
اخلَاس ِر َ
214
ب ْ ِِ
وقوله﴿ :إِ ان اللاهَ ل ُُِي ُّ
ني﴾  ،وكذلك الختيال و ْ
اخلَائن َ
الكرب والفخر؛ لقوله  -تعاىل ﴿ :-إِ ان اللاهَ
210
211
ِِ
ب ُك ال خمُْتَ ٍال فَ ُخوٍر﴾ ﴿ ،إِناهُ ل ُُِي ُّ
ل ُُِي ُّ
ين﴾  ،واإلفساد؛ لقوله  -تعاىل َ ﴿ :-واللاهُ
ب الْ ُم ْستَ ْكرب َ
217
ل ُُِي ُّ ِ ِ
ب
ين﴾  ،وغريها من األعمال اليت جاء النص هبا؛ كقوله  -تعاىل َ ﴿ :-واللاهُ ل ُُِي ُّ
ب الْ ُم ْفسد َ
211
ِ
ِِ
ني﴾،219
ني﴾  ،وكذلك املسرفني؛ قال  -تعاىل َ ﴿ :-ول تُ ْس ِرفُوا إِناهُ ل ُُِي ُّ
ب الْ ُم ْس ِرف َ
الظاالم َ
واألعمال اجلالبة لِ َم َحباة اهلل  -تعاىل  -كثرية ،وباجلُملة ْترجع لألسباب اليت ذكرها ابن القيم  -رمحه
اهلل تعاىل.
********
 216رواه مسلم.
 215متفق عليه.
[ 212املائدة.]1 :
[ 213النساء.]567 :
[ 214األنفال.]11 :
[ 211لقمان.]51 :
[ 210النحل]23 :
[ 217املائدة.]04 :
[ 211آل عمران.]17 :
[ 219األنعام.]545 :
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 قال المصنف  -رحمه اهلل :-ه
"وقولُه  -تعالى  -في َّ
ب اللَّهُ َعلَْي ه ْم﴾ ،260وقولُه  -تعالى ﴿ :-اتَّبَ عُوا َما
الكفا هر﴿ :غَض َ
ط اللَّهَ﴾ ،261وقولُه  -تعالى َ ﴿ :-ك هرَه اللَّهُ انْبه َعاثَ ُه ْم﴾.262
َس َخ َ
أْ
الشرح
ضب والسخط والكراهية:
الصفة الثامنة والتاسعة والعاشرة :صفة الغ َ
وتحت هذه الصفات عدة مباحث:
المبحث األول :معتَ َقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفات:

أهل السنة واجلماعة يـُثْبِتُون صفة الغضب والسخط والكراهية من اهلل  -تعاىل  -لِ َمن يستحقها،
إثباتًا يليق جبالله وعظمته ،من غري تكييف ول ُتثيل ،ومن غري حتريف ول تعطيل ،وهي من الصفات
الفعلية ،فمَّت شاء  -سبحانه  -غضب وسخط وكره.
المبحث الثاني :هذه الصفات ثابتةٌ بالكتاب والسنة واإلجماع:
ضب:
ً
أوال :صفة الغ َ

اِ
ِ
ا
ب اللاهُ َعلَْي ِه ْم﴾.203
ين َآمنُوا ل تَـتَـ َول ْوا قَـ ْوًما َغض َ
 -من الكتاب :قوله  -تعاىل ﴿ :-يَا أَيـُّ َها الذ َ

 من السنة :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-أ ان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :ملاخلَق اهلل اخل ْلق ،كتَب يف كتاب فهو عنده فوق العرش :إ ان رمحيت تغلب غضيب)).204
ضب هلل  -تعالى  -كما يليق به -
وأجمع السلَف  -رحمهم اهلل  -على إثبات صفة الغ َ
ْ -

سبحانه.

(السخط).
ثانيًا :صفة السخط :يقال( :ال اسخط) بفتح السني ،وبضمها ُّ

[ 206اجملادلة[ ،]54 :املمتحنة.]53 :
[ 205حممد.]21 :
[ 202التوبة.]40 :
[ 203املمتحنة.]53 :
 204متفق عليه.
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ِ
ط
َحبَ َ
َس َخ َ
ط اللاهَ َوَك ِرُهوا ِر ْ
 من الكتاب :قوله  -تعاىل ﴿ :-ذَل َض َوانَهُ فَأ ْ
ك بِأَنـا ُه ُم اتاـبَـعُوا َما أ ْ
أ َْع َما َهلُ ْم﴾.265
إين أعوذ برضاك من سخطك)).
مرفوعا(( :اللهم ِّ
 -ومن السنة :حديث عائشة عند مسلم ً

 -وأجمع السلَف  -رحمهم اهلل  -على إثبات صفة السخط هلل  -تعالى  -كما يليق به -

سبحانه.

ثالثًا:صفة الكراهية:

ِ
ِ ِ ا ِ
يل اقْـعُ ُدوا َم َع
 من الكتاب :قوله  -تعاىل َ ﴿ :-ولَك ْن َكرَه اللهُ انْب َعاثـَ ُه ْم فَـثَباطَ ُه ْم َوق َِِ
ين﴾.200
الْ َقاعد َ

فوعا(( :إ ان اهلل كره لكم ثالثًا :قيل وقال ،وكثرة السؤال،
 ومن ُّالسنَّة :حديث املغرية بن شعبة مر ً
وإضاعة املال)).207
 -وأجمع السلف  -رحمهم اهلل  -على إثبات صفة ال ُكره هلل  -تعالى  -كما يليق به -

سبحانه.

[ 201حممد.]21 :
[ 200التوبة.]40 :
 207متفق عليه.
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المبحث الثالث :المخالفون ألهل السنة:
يؤولون ص َف َيت :الغضب،
املخالفون ألهل السنة واجلماعة من املعطِّلة؛ كاألشاعرة وغريهم ِّ -
والسخط ،بالنتقام والكره بعدم التوفيق؛ فيقولونَ ﴿ :ك ِرَه اللاهُ انْبِ َعاثـَ ُه ْم﴾؛ أيََ :ل يوفِّـ ْقهم.
والرد عليهم:

خمالف لطريقة السلَف  -رمحهم اهلل.
 -5أن هذا ٌ
خمالف لظاهر النصوص الدالة على هذه الصفات ،ول دليل على هذا التأويل.
 -2أنه ٌ
فالغضب والسخط نتيجتهما
 -3أنكم بتأويلكم هذا ََل تـُ َفِّرقوا بني الصفة ومثرهتا ونتيجتها،
َ
النتقام والكره نتيجته عدم التوفيق ،وتأويلكم هذا جعل النتائج هي الصفات ،ول شك أن هناك فرقًا
بينهما.
آس ُفونَا
 -4أ ان اهلل  -عز وجل  -فارق بني صفة الغضب والنتقام؛ فقال  -تعاىل ﴿ :-فَـلَ اما َ
انْـتَـ َق ْمنَا ِمْنـ ُه ْم﴾ ،201وآسفونا؛ أي :أ ْغضبونا ،ومن هذه اآلية نُثبت صفة الغضب ،وصفة النتقام هلل
 تعاىل  -كما يليق به  -سبحانه.فائدة:
ِ
آس ُفونَا﴾ أخذ منه صفة (األسف) هلل -
آس ُفونَا انْـتَـ َق ْمنَا مْنـ ُه ْم﴾؛ قولهَ ﴿ :
قوله  -تعاىل ﴿ :-فَـلَ اما َ
الغضب ،كما نقل ذلك ابن جرير الطربي يف
ف يف هذه اآلية هو َ
تعاىل  -اليت هي َ
فاألس ُ
الغضبَ ،
تفسريه عن ابن عباس ،وُماهد ،وقتادة ،والسدي.
واألسف يف اللغة على معنَـيَـ ْني يأِت مبعىن :شدة احلزن ،ويأِت مبعىن :شدة الغضب ،واملعىن الثاين هو
املراد يف اآلية ،وهو الذي نثبته هلل  -تعاىل ِ -بالف األول ،فهو ُممتنع بالنِّسبة هلل  -تعاىل.209
الفرح والغضب،
 قال ابن القيم" :إن ما وصف اهلل  -سبحانه  -به نفسه من احملبة والرضا ،و َوالبُغض والسخط ،من أعظم صفات الكمال".276

[ 201الزخرف.]11 :
 209انظر" :هتذيب اللغة" ( ،)90 /53وانظر" :شرح الواسطية"؛ لل اهراس ،ص (.)555
 276انظر" :الصواعق املراسلة" (.)5415/4
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

81

 قال المصنف  -رحمه اهلل :-ه
كل ٍ
ليلة
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-يَن هز ُل ربُّنا َ -
"وم َن ُّ
تبارك وتعالى َّ -
السن هَّة قَ ْو ُل ِّ
ه
ك هم َن َّ
الش ِّ
س ْ
ضح ُ
ب َربُّ َ
ت لَهُ َ
ك اهللُ
ص ْب َوة)) ،وقوله(( :يَ َ
إلى سماء ال ّدنيا)) ،وقولُه(( :يَ ْع َج ُ
اب ل َْي َ
إلى رجلَين ي ُقتل أح ُدهما اآلخر يد ُخ ه
الن الجنَّة)).
ََ
ُ َ ُ
الشرح

الصفة الحادية عشرة :صفة النزول:
ٍ
صفات استدل عليها املصنف من كتاب اهلل  -جل وعال  -وما سيأِت من صفات
ما تقدام من
تؤخذ من
استدل عليها املصنف من السنة النبوية ،وهو يريد هبذا أن ِّ
صوص الصفات َ
يبني أ ان نُ ُ
الكتاب والسنة ،وبدأ بصفة النزول ،وحتت هذه الصفة عدةُ مباحث:
السنَّة والجماعة في صفة النُّزول:
المبحث األول :معتَ َقد أهل ُّ
جل وعال  -كما يليق جبالله وعظمته ،من غري
أهل السنة واجلماعة يُثبتون صفة النُّزول هلل  -ا
اخلربية.
تكييف ول حتريف ،ومن غري ُتثيل ول تعطيل ،وهي من الصفات الفعلية َ
المبحث الثاني :صفة النزول َّ
دل عليها السنة النبوية واإلجماع:

مرفوعا(( :ينزل
 فمن السنة :حديث النزول املشهور ،وهو حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه ً -ثلث الليل اآلخر.275))...
ربُّنا إىل السماء الدنيا كل ليلة ،حني يبقى ُ
وأج َم َع السلَف  -رحمهم اهلل  -على إثبات صفة النُّزول هلل  -تعالى  -كما يَليق به -
ْ -

سبحانه.

السنَّة:
المبحث الثالث :المخالفون ألهل ُّ
املخالفون ألهل السنة واجلماعة من املبتدعة امل َعطِّلَة؛ كاملعتزلة ،واجلهمية ،واألشاعرة ،وغريهم -
ُ
يؤولون صفة النزول هلل  -تعاىل – ويقولون :املراد هبا نزول رمحته ،أو أمره ،أو مالئكته ،ول شك أ ان
ِّ
باطل.
تأويل ٌ
هذا ٌ
والرد عليهم:
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خمالف إلُجاع السلف ،أو لطريقة السلف  -رمحهم اهلل.
 -5أن هذا ٌ
خمالف لظاهر النصوص ،ول دليل على هذا التأويل.
 -2أنه ٌ
كل حني،
تأويل باطل؛ أل ان الرمحة نازلة على العباد يف ِّ
 -3أ ان تأويلَكم بأ ان املراد نُزول الرمحة ٌ
صة بالثلُث األخري من الليل ،بل إن العباد ل
وكذلك أمره ينزل يف كل وقت ،وليست الرمحة خا ا
كانت ل تنزل عليهم إل يف الثلُث اآلخر من الليل ،لفسدت
يستغنون عن رمحة اهلل  -عز وجل  -ولو ْ
أنفسهم يف األوقات األخرى.
معيشتهم ،وهلَ َك ْ
ت ُ

يرده آخر احلديث؛ ففي آخره أن اهلل  -عز وجل
 -4أن تأويلكم بأن املراد نـُُزول أمره أو مالئكته ُّ
((من ي ْدعوين فأستجيب له؟ َمن يسألين فأعطيه؟ َمن يستغفرين فأغفر له؟)) ،فهل يُعقل أن
 يقولَ :تقول الرمحة أو األمر أو املالئكة هذا القول؟!
هذا ل َيكن أن يقوله إل اهلل  -عز وجل  -وهذا ُّ
يدل على أنه  -سبحانه  -هو الذي ينزل إىل
السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر ل غريه.
المبحث الرابع :حديث النُّزول ،والرد على إشكال:

حديث النزول هو حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -
قال(( :ينزل ربنا  -تبارك وتعاىل  -كل ليلة إىل السماء الدنيا ،حني يبقى ثلث الليل اآلخر ،يقول:
َمن يدعوين فأستجيب له؟ َمن يسألين فأعطيه؟ َمن يستغفرين فأغفر له؟)) ،272ويف رواية ملسلم:
((فيقول :أنا امللك ،أنا امللكَ ،من ذا الذي يدعوين فأستجيب له؟ َمن ذا الذي يسألين فأعطيه؟ َمن
((من
ذا الذي يستغفرين فأغفر له؟ فال يزال كذلك حَّت يُضيء الفجر)) ،ويف رواية أخرى ملسلمَ :
يدعوين فأستجيب له؟ أو يسألين فأعطيه؟ مث يقولَ :من يُق ِرض غري عدمي ول ظلوم؟)) ،وهذا احلديث
حديث عظيم ،ولشيخ اإلسالم ابن تيمياة رسالةٌ مستقلاة فيه بعنوان" :شرح حديث النزول" ،وحتت
ٌ
إشكال ٌّ ،وعدة فوائد عقدية.
هذا احلديث
ٌ
أوالً :اإلشكال:
بعض الناس يستشكل يف نزول اهلل  -عز وجل  -حني يبقى ثلث الليل اآلخر ،كيف ينزل يف ثلث
الليل اآلخر ،والليل خيتلف باختالف البالد؟ فقد يكون ثلث الليل اآلخر يف بلدنا مثالً اململكة العربية
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السعودية ،بينما البالد األخرى ََل يأهتم الثلث اآلخر من الليل ،وبعد ساعات ينتقل إليهم ثلث الليل
نازل يف كل وقت؟
اآلخر ،مث إىل دولة أخرى ،وهكذا ،وهذا يقتضي أ ان اهلل  -جل وعال ٌ -
والجواب على هذا اإلشكال من ثالثة وجوه:
أولً :يقال :ل ب اد لإلنسان أن يؤمن بأن اهلل  -تعاىل  -له نزول يليق جبالله يف هذا الوقت املعني،
فهي صفةٌ من صفاته الفعلية  -سبحانه  -وأهل السنة واجلماعة يؤمنون بالصفة ومبعناها من غري
تكييف ،فال يسألون ،ويقولون :كيف؟ وكيف؟ بل يؤمنون هبا ،ويثبتوهنا على الوجه الالئق به -
الثلث اآلخر
ثلث الليل اآلخر يف بلدنا ،وإذا انتقل ُ
سبحانه  -وأن اهلل  -عز وجل  -ينزل حني يبقى ُ
أيضا ،وإذا طلع الفجر يف أي مكان انتهى وقت
لبلد آخر ،فإننا نؤمن بأن اهلل  -تعاىل  -ينزل فيه ً
النزول فيه.
ثانيًا :أن مثل هذا اإلشكال ََل يسأل عنه الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -الذين عاصروا زمن
من السلَف الصاحل  -رمحهم اهلل  -ألهنم ُجعوا يف عقيدهتم اإلَيان
الرسالة ،ول َمن اقتفى أثرهم َ
والتسليم ،ولنا فيهم أسوة.
مشاهبة صفات اهلل  -تعاىل  -بصفات
ثالثًا :أ ان مثل هذه اخلواطر واإلشكالت ناشئةٌ ِمن َتوُّهم َ
املخلوقني ،واهلل  -عز وجل  -قال عن نفسه﴿ :لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء وهو ال اس ِميع الْب ِ
صريُ﴾ ،273فال
ُ َ
ْ ٌ َ َُ
ْ َ
يقول إنسان يف صفة أخرى إشكالً كهذا
يُقاس اهلل  -عز وجل ِ -بلقه؛ ألن مثل ذلك يقتضي أن َ
اإلشكال ،فيقول مثالً :كيف يسمع اهلل  -عز وجل  -دعاء ُجيع الداعني يف ٍ
حلظة واحدة؟ وكيف
َ
ُياسب اهلل  -عز وجل ُ -جيع األمم يف وقت واحد؟ وهكذا ،وهذا ل شك أنه نشأ من هذا
كبريا  -فمن تعظيم اهلل -
املنطلق ،وهو َ
مشاهبة اهلل  -عز وجل ِ -بلقه  -تعاىل اهلل عن ذلك عُلًُّوا ً
تصور كيفيتها ،تأمل قول اهلل  -عز وجل َ ﴿ :-وَما قَ َد ُروا اللاهَ َح اق
عز وجل  -اإلَيان بصفاته ،وعدم ُّ
ِ ِ 274
ِ ِ
قَ ْد ِرهِ و ْاألَرض َِ
ُجيعا أين هي
ُج ًيعا قَـْب َ
ات َمطْ ِويا ٌ
ضتُهُ يـَ ْوَم الْقيَ َامة َوال اس َم َو ُ
َ ْ ُ
ات بِيَمينه﴾  ،تأمل األرض ً
يوم القيامة؟ والسموات يف ذلك اليوم أين هي؟ إهنما يف صفتَـ ْني من صفاته  -جل وعال  -لتعلم أنه
 سبحانه  -كما قال عن نفسه﴿ :لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء وهو ال اس ِميع الْب ِصريُ﴾ ،271مث تأ امل كيف قرن
ُ َ
ْ ٌ َ َُ
ْ َ

[ 273الشورى.]55 :
[ 274الزمر.]07 :
[ 271الشورى.]55 :
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اهلل  -عز وجل  -ذلك الوصف يوم القيامة بتعظيمه؛ فقالَ ﴿ :وَما قَ َد ُروا اللاهَ َح اق قَ ْد ِرهِ﴾ ،وهكذا
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ﴾.
املؤمن ،فمن تعظيمه هلل  -ا
جل وعال  -إَيانُه بأنه ﴿لَْي َ
المبحث الخامس :فوائد عقدية في حديث النُّزول:

 من الفوائد العقدية يف حديث النزول ما يلي:الصفات الفعلية هلل  -جل وعال  -ووجه ذلك :أن اهلل  -عز وجل  -ينزل إىل
أولً :إثبات ِّ
وجل
السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر ،وصفة النزول من الصفات الفعلية اليت يفعلها  -عاز ا
 مَّت شاء ،كيف شاء.ثانيًا :يف احلديث إثبات صفة العُلُو هلل  -تعاىل  -وهذا يؤخذ من قوله(( :ينزل)).
ثالثًا :يف احلديث إثبات القول هلل  -تعاىل  -وصفة الكالم ،وهذا يؤخذ من قوله(( :يقول)).
أيضا من
ابعا :يف احلديث إثبات أن صفة الكالم من الصفات الفعلية له  -سبحانه  -وهي ً
رً
الصفات الذاتية ،وسيأِت احلديث عن هذه الصفة قريبًا.
خامسا :فيه الرد على اجلهمية ،واملعتزلة ،واألشاعرة ،وغريهم ،الذين أنكروا صفة النزول له -
ً
سبحانه.
سادسا :فيه الرد على اجلهمية وأمثاهلم الذين يقولون بأن اهلل  -تعاىل  -يف كل مكان بذاته ،ولو
ً
كان اهلل  -عز وجل  -بذاته يف كل مكانََ ،ل يقل(( :ينزل ربنا)).
سابعا :اإلَيان بأن نزول اهلل  -تعاىل  -يكون يف ثلث الليل اآلخر ،وينتهي بطُلُوع الفجر؛ لقوله -
ً
صلى اهلل عليه وسلم (( :-فال يزال كذلك حَّت يضيء الفجر)).
جهلة الصوفية ،الذين يقولون :الدعاء ل ينفع الداعي ،واهلل  -عز
ثامنًا :يف احلديث الارُّد على َ
((من يدعوين فأستجيب له؟)) ،بل ا
دل الكتاب والسنة والعقل على ن ْفع الدعاء.
وجل  -يقولَ :

بس ِطها،
من الفوائد العقدية ،وأما الفوائد الرتبوياة من هذا احلديث فليس هذا حمل ْ
هذه ُجلةٌ َ
وأجلُّها بيان كرم اهلل  -تعاىل  -على عبده؛ حيث يبسط اهلل  -عز وجل  -ما عنده يف هذه الساعة
ٍ
املباركة؛ من مغفرةٍ
أي حاجة من احلاجات ،فما أكثر
وعطاء ملن يسأله ،وإجابة ملن يدعوه يف ِّ
أيضا يقول فيها:
حاجاتنا! وما أعظم غفلتنا عن هذه الساعة املباركة! ففيها مغفرة وإجابة دعاء ،و ً
يقرض غري عدمي ول ظلوم؟)) ،ولسعة ما عنده  -سبحانه  -قال(( :غري عدمي))؛ والعدمي -
((من ُ
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كما يقول أهل اللغة  :-أعدم الرجل إذا افتقر ،ويف هذا بيان كمال الغىن هلل  -سبحانه  -وهو غري
ظلوم ،فلن ينقص العامل أجر ٍ ِ
((م ْن
العدل
لوجهه  -سبحانه  -فله ُ
عمل َعمله ْ
الكامل ،وقولهَ :
ُ
املبادرة إىل الطاعة
قرضا مالطفةً لعباده ،وحتر ً
يُقرض)) ،مسااه  -سبحانه وتعاىل ً -
يضا هلم على َ
وتفضالً منه عليهم  -سبحانه  -وانظر كالم النووي يف شرحه هلذا احلديث.
ُّ
*******
 قال المصنف  -رحمه اهلل :-ك هم َن َّ
ص ْب َوةٌ)).
الش ِّ
س ْ
ب َربُّ َ
ت لَهُ َ
وقولُه(( :يَ ْع َج ُ
اب ل َْي َ

الشرح

الع َجب:
ِّ
الصفة الثانية عشرة :صفة َ
وتحت هذه الصفة عدة مباحث:
الع َجب:
المبحث األول :معتقد أهل السنة والجماعة في صفة َ
الع َجب هلل  -تعاىل  -كما يليق جبالله وعظمته ،من غري تكييف
أهل السنة واجلماعة يُثبتون صفة َ
ول تعطيل ،ومن غري حتريف ول ُتثيل ،وهي من الصفات الفعلية واخلربية.
الع َجب َّ
دل عليها الكتاب والسنة واإلجماع:
المبحث الثاني :صفة َ

270
ِ
بض ِّم التاء ،وسيأِت بيان هذه القراءة.
ت َويَ ْس َخ ُرو َن﴾ َ ،
 -فمن الكتاب﴿ :بَ ْل َعجْب ُ

277
ِ
الطربي يف تفسريه" :قوله:
ابن جرير َ
ب فَـ َع َج ٌ
وقوله  -تعاىل َ ﴿ :-وإ ْن تَـ ْع َج ْ
ب قَـ ْو ُهلُ ْم﴾  ،قال ُ
ِ
ب﴾؛ إن عجبت يا حممد ،فَـ َعجب قوهلم﴿ :أَإِ َذا ُكناا تُـَرابًا أَإِناا لَِفي َخ ْل ٍق
ب فَـ َع َج ٌ
﴿ َوإ ْن تَـ ْع َج ْ
ج ِد ٍ
يد﴾ ،271عجب الرمحن  -تبارك وتعاىل  -من تكذيبهم بالبعث بعد املوت.
َ

مرفوعا(( :قد عجب اهلل من صنيعكما
 من السنة :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه ً -279
فوعا(( :عجب اهلل من
بضيفيكما الليلة))  ،وحديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -عند البخاري مر ً
[ 270الصافات.]52 :
[ 277الرعد.]1 :
[ 271الرعد.]1 :
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قوم يدخلون اجلنة يف السالسل)) ،واحلديث الذي استدل به املصنف(( :يعجب ربك من الشاب
ليست له صبوة)) ،216ومعناه :أن اهلل  -عز وجل  -يعجب من شاب يف قوته ونشاطه وشهواته ل
تكون له صبوة؛ أي :ل يكون له ذنب ،ول ْيرتَكِب كبرية.
الع َجب هلل  -تعالى  -على الوجه
 -وأجمع السلَف  -رحمهم اهلل  -على إثبات صفة َ

الالئق به  -سبحانه.

المبحث الثالث :المخالفون ألهل السنة:
الع َجب
املخالفون ألهل السنة واجلماعة من املعطِّلة؛ كاملعتزلة ،واجلهمية ،واألشاعرة ِّ -
يؤولون صفة َ
باطل.
هلل  -تعاىل  -ويقولون :املراد هبا إرادة الثواب واجملازاة ،وهذا تأويل ٌ
والرد عليهم:

 -5أن هذا خمالف لطريقة السلف  -رمحهم اهلل.
 -2أن هذا خمالف لظاهر الناص.
 -3أنه ل دليل على تأويلكم هذا.
الع َجب نوعان:
المبحث الرابعَ :
عجب الذهول عن السبب؛ جلهله وخفاء السبب على
ناشئ عن جهل :وهو
األول:
عجب ٌ
ٌ
ُ
مستحيل على اهلل
املتعجب ،كأن يأتيه األمر بغتةً ،وََل يتوقع حصول أم ٍر ما تعجب منه ،وهذا النوع
ٌ
بكل شيء عليم.
 تعاىل  -أل ان اهلل ِّاألمر والسبب؛ ولكن ألن هذا األمر خرج
الثاين :عجب ناشئ عن علم ،فاملتعجب ََل َ
خيف عليه ُ
عن نظائره تعجب منه ،فسبب التعجب هو أن املتعجب منه جاء على خالف املعهود ،ل عن جهل،
وهذا النوع هو املراد يف صفة التعجب هلل  -جل وعال.
فائدة:
ِ
ت َويَ ْس َخ ُرو َن﴾( :عجبت) فيها قراءتان سبعياتان مشهورتان:
قوله  -تعاىل ﴿ :-بَ ْل َعجْب َ
األوىل :بالفتح ِ
عجبت أنت يا حممد ،ويسخرون من هذا القرآن.
ت)؛ واملعىن:
َ
َ
(عجْب َ

حديث ضعيف ،يف سنده ِ
احلديث ضعافه األلباين يف "السلسلة
 216وهو حديث أخرجه أمحد يف "مسنده" ،وهو
ٌ
ابن َهل َيعة ،و ُ
ٌ
ََ ُ
الضعيفة" برقم (.)2420
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الثانية :بالضم ِ
الكسائي ،ومحزةُ ،وثبت أن ابن مسعود  -رضي اهلل عنه
ت) وهي قراءةٌ قرأ هبا
ُّ
َ
(عجْب ُ
"مستدركه" ،وهي على هذه القراءة يكون الستدلل هبا من القرآن على
 قرأ هبا كما روى احلاكم يف ُالع َجب هلل  -تعاىل.
إثبات صفة َ
********
 قال المصنف  -رحمه اهلل :-ك اهلل إلى رجلَين ،ي ُقتل أح ُدهما اآلخر يد ُخ ه
الن الجنّة)).
ضح ُ ُ
وقولُه(( :يَ َ
ََ
ُ
َ ُ

الشرح

الصفة الثالثة عشرة :صفة الض ه
َّحك:
وتحت هذه الصفة عده مباحث:
المبحث األول :معتَ َقد أهل السنة والجماعة في صفة الضحك:
أهل السنة واجلماعة يُثبتون صفة الضحك هلل  -تعاىل  -كما يليق بعظمته وجالله ،من غري حتريف
ول تكييف ،ومن غري تعطيل ول ُتثيل ،وهي صفة فعلية خربية.
الض هحك َّ
المبحث الثاني :صفة َّ
دل عليها السنة واإلجماع:
 -فمن السنة :ما استدل به املصنف ،وهو حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب -

صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :يضحك اهلل إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر ،كالمها يدخل
اجلنة)).215
وهذا احلديث فُ ِّسر بأن أحدمها كافر يقتل املسلم ،فاملسلم شهيد ،والشهيد يف اجلنة ،مث يسلم
الكافر ،واملسلم مآله إىل اجلنة ،فصار كالمها يدخل اجلنة.
 أجمع السلف  -رحمهم اهلل  :-على إثبات صفة الضاحك هلل  -تعاىل  -على الوجه الالئقبه  -سبحانه  -قال اإلمام ابن خزَية يف كتاب "التوحيد" :212باب ذكر إثبات ضحك ربنا  -عز
جل ثناؤه  -ول يُشبه ضحكه
وجل  -بال صفة تصف ضحكه؛ أي :بال تكييف لضحكه  -ا
بضحك املخلوقني ،وضحكهم كذلك ،بل نؤمن بأنه يضحك ،كما أعلم النيب  -صلى اهلل عليه
 215متفق عليه.
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وسلم  -ونسكت عن صفة ضحكه  -جل وعال  -إذ اهلل  -عز وجل  -استأثر بصفة ضحكهََ ،ل
يطلعنا على ذلك ،فنحن قائلون مبا قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -مصدِّقون بذلك بقلوبنا،
يبني لنا مما استأثر اهلل بعمله".
منصتون ع اما ََل ِّ
المبحث الثالث :المخالفون ألهل السنة:
من املبتدعة؛ كاجلهمياة ،واملعتزلة ،واألشاعرة  -يـُ َف ِّسرون صفة
املخالفون ألهل السناة واجلماعة َ
الض ِ
احك بال َقبول والثواب ،وهو تأويل باطل.
والرد عليهم:
خمالف لطريقة السلَف  -رمحهم اهلل.
 -5أن هذا ٌ
الصفة.
 -2أن هذا خمالف لظاهر النصوص اليت فيها إثبات هلذه ِّ
 -3أ ان تأويلكم هذا ل دليل عليه.
********
 -14قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ص َّح َسنَ ُدهُ ،وعُدِّلت رواته ،نُ ْؤهم ُن به هه ،وال نرده ،وال نَ ْج َحده ،وال نَتَأ ََّوله
فهذا وما أ ْشبَهه مما َ
ف ه
شبِّهه بصفات المخلوقين ،وال بسمات المحدثين ،ونعلَم َّ
بهتَأْ هو ٍ
أن اهللَ -
ظاه َره ،وال نُ َ
يل يُخاله ُ
283
سبحانَه وتعالى  -ال شبيه له وال نظير؛ ﴿لَي ه ه ه
الس هميع الب ه
كل ما
ص ُير﴾  ،و ُّ
س َكمثْله َش ْيءٌ َو ُه َو َّ ُ َ
ْ َ
تُ ُخيِّل في ِّ
الذهنْ ،أو َخطََر بالبَالَّ ،
فإن اهللَ  -تعالى  -بخالفه.
َ
الشرح

 املصنِّف  -رمحه اهلل  -بعدما سرد آيات وأحاديث الصفات اليت تقدام بيا ُهنا ،رجع مرة أخرىليُ َذ ِّكر بطريقة السلَف  -رمحهم اهلل  -مع هذه الصفات ،وأن األحاديث الواردة يف الصفات إذا ص اح
سندها ،وكان رواهتا ٍ
ثقات عدولً؛ فإننا نؤمن مبا جاء يف هذه األحاديث ،قال" :ول نرده ،ول
ُ
جنحده"؛ أي :بال تعطيل" ،ول نتأوله بتأويل خيالف ظاهره"؛ أي :بال حتريف عن ظاهر النص" ،ول
أيضا ،فاهلل  -عز وجل  -ل شبيه له ول نظري ،هو القائل
نشبهه بصفات املخلوقني"؛ أي :بال ُتثيل ً
عن نفسه  -جل وعال ﴿ :-لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء وهو ال اس ِميع الْب ِ
صريُ﴾ ،وبِنَاءً على هذا ذكر املصنف
ُ َ
ْ ٌ َ َُ
ْ َ
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قاعدةً عظيمة ،وهي :أن كل ما يتخياله الذهن أو خيطر على البال ،فإن اهلل  -تعاىل ِ -بالفه؛ ملاذا؟
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ﴾ ،واإلنسان ل يستطيع أن يتخيال شيئًا ويتص اوره ويكون قريبًا مما
ألنه سبحانه﴿ :لَْي َ
حق اهلل
خيطر بباله ،إل إذا رأى هذا الشيء ،أو رأى مثيله ،أو وصفت له كيفياتُه ،وكل هذا ممتَنع يف ِّ
 جل وعال.فائدة:
قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-لَيس َك ِمثْلِ ِه َشيء وهو ال اس ِميع الْب ِ
صريُ﴾ فيه عداة فوائد:
ُ َ
ْ ٌ َ َُ
ْ َ

من األدلة على قاعدة عقدية معروفة يف صفات اهلل  -تعاىل " :-أن النفي يف
األوىل :هذه اآلية َ
ا
س
الغالب يكون ُممالً ،واإلثبات مف ا
صالً"ْ ،
ووجه ذلك :أن اهلل  -عز وجل  -حني النفي قال﴿ :لَْي َ
تفصيل يف نفي صفات معينة ،وحني اإلثبات قالَ ﴿ :وُه َو
َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ﴾ ،وهذا الن ْفي ُُم َمل ليس فيه
ٌ
ال اس ِميع الْب ِ
صريُ﴾ ،فأثبت السمع والبصر بأن ذكرمها يف هذه اآلية ،وذكر بقية الصفات يف نصوص
ُ َ
أخرى ،فاإلثبات فيه تفصيل.
املشبهة وذلك بقوله  -تعاىل :-
الثانية :هذه اآلية فيها ردٌّ على طائفتني ضالاتني ،ففيها ردٌّ على ِّ
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ﴾ ،وفيها ردٌّ على املعطلة الذين عطالوا صفات اهلل وأنكروها ،وذلك بقوله  -تعاىل
﴿لَْي َ
﴿ :وهو ال اس ِميع الْب ِصريُ﴾.
ُ َ
َ َُ

الفائدة الثالثة :قوله  -تعاىل ﴿ :-لَي ِ ِ ِ
حرف
معلوم يف اللغة العربية أن الكاف ٌ
س َكمثْله َش ْيءٌ﴾ٌ ،
ْ َ
وسبِ َقتَا بنف ٍي ،فصار املعىن نفي املثيل هلل  -تعاىل -
يفيد التشبيه ،وكلمة (مثل) ً
أيضا تفيد التشبيهُ ،
واختلف يف (الكاف) هنا؛ ألهنا هي و(مثل) مبعىن واحد:
فقيل :هي زائدة؛ أي :زائدة لفظًا ،وإل من حيث املعىن فإهنا تفيد التوكيد ،فذكرها له فائدة
معروف عند العرب ،أهنم يزيدون حرفًا أو كلمة من أجل تأكيد اجلملة ،وهذا مثل قوله
التوكيد ،وهذا
ٌ
 تعاىل ﴿ :-ل أُقْ ِس ُم بِيَـ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة﴾( ،214ل) هنا زائدة ،تُفيد معىن تأكيد القسم ،واملعىن :أقسمبيوم القيامة ،أقسم بيوم القيامة.
ِ
ثل مثله شيء ،وهذا ي ْقتَضي
وقيل :إن الكاف هنا ٌ
حرف مبعىن( :مثل) ،فيكون املعىن :ليس م َ
املبالَغة يف نفي املثيل.
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ِ
ِ
اص على ص َفيت
من احل َكم الن ُّ
الفائدة الرابعة :قوله  -تعاىل َ ﴿ :-وُه َو ال اسم ُ
يع الْبَصريُ﴾ ،قيلَ :
املتأمل هلذه
كثريا من املخلوقات تشرتك يف هاتني الصفتني ،و ِّ
السمع والبصر يف هذه اآلية؛ ألن ً
فس ْم ُع اهلِارة ليس كسمع اإلنسان ،وكذا
املخلوقات جيدها َ
تتفاوت يف قوة وضعف هاتني الصفتنيَ ،
البصر ،وبصر الذباب ليس كبصر الكلب ،وهكذا يف بقياة املخلوقات ،فإذا كان هذا التفاوت يكون
جل وعال -
بني املخلوقات اليت فيها من النقص يف حو ِّ
اسها وصفاهتا الشيء الكثري ،فكيف مبا هلل  -ا
مسعا
من الصفات؟! فال مثيل له  -سبحانه  -ول يعلم كيفية صفاته إل هو  -سبحانه  -فنثبت له ً
وبصرا يليقان جبالله وعظمته  -سبحانه.
ً
********

 -15قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه
الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ه
استَ َوى﴾ ،285وقولُه  -تعالى :-
لك قولُه  -تعالى َّ ﴿ :-
"وم ْن ذَ َ
ش ْ
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ربُّنَا اهلل ه
الذي في
الس َم هاء﴾ُ ،286
﴿أَأ هَمنتُ ْم َم ْن فهي َّ
وقول ِّ
َ
الس ه
َّ ه
ماء ،قال(( :أَ ْعته ْق َها؛ فَهإنَّ َها
قالت :في َّ
ك)) ،وقال للجارية(( :أيْ َن اهلل؟))ْ ،
اس ُم َ
س ْ
السماء تَ َق َّد َ
ُم ْؤهمنَة)).287
ه
سبعة :هستَّة
َ -16
وقال ُّ
ص ْي ٍنَ (( :ك ْم ً
إلها تَ ْعبُ ُد؟)) ،قالْ :
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -ل ُح َ
السماء ،قال:
ك َوَر ْهبَتهك؟))َ ،
قال :الذي في َّ
في األرض ،وواح ًدا في َّ
((م ْن لهَر ْغبَته َ
السماء ،قالَ :
َّبي  -صلى
الستَّةَ ،وا ْعبُد الذي في َّ
((فَاتْ ُرك ِّ
ُعلِّ ُم َ
َسلَ َمَ ،و َعلَّ َمهُ الن ُّ
السماءَ ،وأَنَا أ َ
ك َد ْع َوتَ ْين)) ،فَأ ْ
اهلل عليه وسلم  -أَ ْن يَ ُقول(( :اللَّ ُه َّم ألْ ه ْمني ُر ْش هديَ ،وقهني َش َّر نَ ْف هسي)).
 -17وفيما نُهقل همن َع ه
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم َ -وأصحابهه في ال ُكتُ ه
ب
المات ِّ
َ َ َ ْ
الس ه
ه
ض ،ويَ ْزعُمون َّ
باألر ه
ماء".
أن إلههم في َّ
المتقدِّمة :أنَّهم يَ ْس ُ
جدون ْ
الشرح
الصفة الرابعة عشرة :صفة االستواء:
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أيضا إثبات الرؤية،
ومن هذه الصفة وما بعدها؛ كصفة الكالم ،والعلو ،وأن اهلل فعا ٌ
ال ملا يريد ،و ً
حتديدا هي اليت كثر النزاع والكالم عليها يف زمن
هي من األمور اليت أطال فيها املصنف؛ ألهنا ً
الستدلل هلذه
املصنف ،ل سيما وقد كان يعيش  -رمحه اهلل  -يف وسط األشاعرة؛ ولذا أكثَـَر
َ
ام ،فإناه اكتفى ٍ
بدليل واحد من الكتاب أو السنة ،وأ او ُل صفة أطال فيها صفةُ
األمورِ ،بالف ما تَـ َقد َ
الصفة عدة مباحث:
العُلُو والستواء ،وحتت هذه ِّ
المبحث األول :معتَ َقد أهل السنَّة والجماعة في صفة االستواء:
العرش هلل  -تعاىل  -كما يليق بعظمته وجالله ،من
أهل السناة واجلماعة يُثبتون صفة الستواء على ْ
ُ
غري َْحتريف ول تكييف ،ومن غري ُتثيل ول تعطيل ،وهي صفة فعلياة خربية.
المبحث الثاني :صفة االستواء على العرش َّ
دل عليها الكتاب والسنة واإلجماع:

 فمن الكتاب :ما استدل به املصنف ،وهو قوله  -تعاىل ﴿ :-الار ْمحَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِشاستَـوى﴾ ،211وجاء إثبات صفة الستواء على العرش يف سب ِع ٍ
آيات ِم ْن كتاب اهلل  -تعاىل.
ُ
ْ
َْ

رسول اهلل يقول(( :ملا
مسعت َ
 ومن السنة :حديث قتادة بن النعمان  -رضي اهلل عنه  -قالُ :فرغ اهلل من خلقه ،استوى على عرشه)).219

ٍ
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :إ ان ما
وأ اما ما أ َْوَرَدهُ املصنِّف من حديث رواه أبو داود :أ ان ا
العرش ،واهلل  -سبحانه
بني مساء إىل مساء مسرية كذا وكذا)) ،وذكر َ
اخلرب إىل قوله (( :-وفوق ذلك ْ
حسن غريب ،وضعافه األلباين.296
 فوق ذلك)) ،فهوٌ
حديث رواه أبو داود ،والرتمذي ،وقالَ :
********

 -19قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه
ضوا لهَردِّهه وال
َج َم َع َّ
السلَ ُ
ف َ -رهح َمهم اهللُ  -على نَ ْقله هه وقَ بُولهه ،ولَم يَتَ َع َّر ُ
فَ َه َذا َوَما أ ْشبَهه م َّما أ ْ

تَأْويله ،وال تشبيهه وال تمثيله.
الشرح
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ِّف يف هذه
 وأجمع السلف على إثبات صفة االستواء هلل  -تعالى  :-ونقلصن ُ
َ
اإلُجاع املُ َ
أُجَع السلَف  -رمحهم اهلل -
العقيدة؛ حيث قال بعد إيراده احلديث السابق" :فهذا وما أشبهه مما ْ
على نقله وقبوله."...
ونقل اإلُجاع غري و ٍ
احد من أهل العلم على ذلك؛ منهم األئمة األربعة يف عصر تابعي التابعني
َ ُ
وهم" :مالك" إمام أهل احلجاز ،و"األوزاعي" إمام أهل الشام ،و"اللايث" إمام أهل مصر ،و"الثـ ْاوري"
إمام أهل العراق.295
ثابت بالكتاب والسنة ،واتِّفاق
أصل الستواء على العرش ٌ
قال ُ
شيخ اإلسالم ابن تيمياة" :مع أ ان َ
كل كتاب أنزل على كل نيب أرسل".292
سلَف األمة ،وأئمة السنة ،بل ثابت يف ِّ
المبحث الثالث :معنى االستواء:
الستواء يف اللغة :العُلُو والستقرار.293

وجاء معىن الستواء يف كالم السلَف  -رمحهم اهلل  -على أربعة ٍ
معان:

العلو ،والرتفاع ،والصعود ،والستقرار ،واملعاين الثالث األُول  -وهي :العلو ،والرتفاع ،والصعود
 -مبعىن واحد ،وأما الستقرار :فهو خيتلف عنها ،فيتحصل مما سبق أن الستواء هو العُلُو والستقرار.

استَـ َوى إِ َىل ال اس َم ِاء َوِه َي ُد َخا ٌن﴾ ،294قال بعض السلَف :إن معىن
 قال اهلل  -عز وجل ﴿ :-مثُا ْاستَـ َوى إِ َىل
(استوى) هنا( :قصد) ،وهذا التفسري يُسمى تفسري بالالزم؛ فإنه  -سبحانه  -يف قولهْ ﴿ :
ِ
أيضا ،واملعاين األربعة السابقة
أفاده لفظ (استوى) من العلُو ،فإنه ُمتَ ِّ
صد ً
ال اس َماء﴾ ،مع ما َ
ضم ٌن لل َق ْ
ٍ
بعض السلَف ،وكلها تُفيد العُلُو والستقرار.
هي املشهورةُ عند السلَف ،وهناك معان أخرى قال هبا ُ
********
 -18قال المصنف  -رحمه اهلل :-
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((إن ما ب ين ٍ
"وروى أبو داود في ُسننهَّ :
إلى
أن َّ
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -قالَ َ ْ َ َ َّ :
سماء َ
ه
ٍ ه
شَ ،واهلل ُ -س ْب َحانَه  -فَ ْو َق
الع ْر ُ
َس َماء َمس َيرة كذا وكذا  -وذَ َك َر ال َخبَ َر إلى قَ ْوله َ :-وفوق ذلك َ
ك))".
ذَله َ
الشرح
المبحث الرابع :معنى العرش:
العرش يف اللغة :هو سرير امللك291؛ قال  -تعاىل  -عن يوسفَ ﴿ :وَرفَ َع أَبَـ َويِْه َعلَى الْ َع ْر ِش﴾،290
وقال عن ملكة سبأ﴿ :وَهلا عر ِ
يم﴾.297
َ َ َْ ٌ
ش َعظ ٌ

سقف العاَل؛
وعرش الرمحن :خمَْ ٌ
املخلوقات ،فهو ُ
أعظم ْ
لوق ٌ
ائم حتمله املالئكة ،وهو ُ
عظيم ،له قو ُ
يبني اهللُ  -جل وعال  -مماا
ألنه حمي ٌ
جل وعال  -مث استوى عليه ،وََل ِّ
باملخلوقات ،خلَ َقهُ اهلل  -ا
ط ٌّ ْ
ِ
يبني ذلك؛ فاهلل أعلم
دليل صحيح ع ِن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم ِّ -
ُخلق هذا ْ
العرش ،وَل يَرد ٌ
موضع
بذلك ،والكرسي غري العرش؛ ألن العرش هو ما استوى عليه اهلل  -جل وعال  -والكرسي ْ
الكرسي خلق صغري بالنسبة
ص اح موقوفًا على ابن عباس عند احلاكم يف "مستدركه" ،و
َ
ُّ
القد َم ْني؛ كما َ
ِ
ِ
ِ
من
ض﴾ ،291فهو
للعرش ،واهلل أخربنا عن كرسيه فقالَ ﴿ :وس َع ُك ْرسيُّهُ ال اس َم َوات َو ْاأل َْر َ
أعظم َ
ُ
السموات واألرض ،فكيف بالعرش ووصفه؟!
وتحت هذا المبحث عدة فوائد:

ِ
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظي ِم﴾ ،299وبأنه كرمي؛
العرش بأنه عظيم؛ قال  -تعاىل َ ﴿ :-وُه َو َر ُّ
أولًُ :وصف هذا ْ
ِ
ب الْ َع ْر ِش الْ َك ِرِمي﴾.366
قال  -تعاىل ﴿ :-فَـتَـ َع َ
ك ا ْحلَ ُّق ل إِلَهَ إِلا ُه َو َر ُّ
اىل اللاهُ الْ َمل ُ
ثانيا :مدح اهلل ن ْفسه بأنه ذو العرش؛ فقال  -تعاىل ﴿ :-رفِيع الدارج ِ
ات ذُو الْ َع ْر ِش﴾.365
ً
َ ُ ََ
ْ
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ِ
ك
ش َربِّ َ
ثالثًا :أخبَـَر اهلل  -عز وجل  -أ ان للعرش َمحَلَة ،وأن عددهم مثانية؛ فقالَ ﴿ :وَُْيملُ َع ْر َ
فَـ ْوقَـ ُه ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ َمثَانِيَةٌ﴾.362

عر َشه كان على املاء قبل خ ْلق السموات األرض؛ فقال  -تعاىل
رً
ابعا :أخرب اهلل  -سبحانه  -أ ان ْ
ِ
ِ
ض ِيف ِست ِاة أَيا ٍام َوَكا َن َع ْر ُشهُ َعلَى الْ َما ِء﴾ ،363وجاء يف "صحيح
َ ﴿ :وُه َو الاذي َخلَ َق ال اس َم َوات َو ْاأل َْر َالبخاري" ،من حديث عمران بن حصني :أ ان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :كان اهلل وََل
يكن شيء غريه ،وكان َع ْرشه على املاء)).
ائم؛ فعن أيب سعيد اخلدري :أ ان النيب
خامساْ :
أخبَـَر النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أ ان للعرش قو َ
ً
ص َع ُقون يوم القيامة؛ فأكون
 صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :ل ِِّّتريوين من بني األنبياء ،فإن الناس يُ ْ
أول من يُفيق ،فإذا أنا مبوسى آخ ٌذ بقائمة من قوائم العرش.364))...

سادسا :أخرب النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أ ان العرش فوق ِ
الف ْرَد ْوس؛ فعن أيب هريرة  -رضي اهلل
ً
عنه  :-أ ان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :فإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط
اجلنة ،وأعلى اجلنة ،وفوقه عرش الرمحن.361))...
العرش؛ فعن
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  :-أن الشمس كلما غر ْ
سابعا :أخرب ُّ
ً
بت تسجد حتت ْ
أيب ذر -رضي اهلل عنه  -قال" :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -أليب ذر حني غربت
تسجد حتت
قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قال(( :فإهنا تذهب حَّت
َ
الشمس(( :أتدري أين تذهب؟))ُ ،
العرش ،فتستأذن فيؤ َذن هلا)).360
السنَّة:
المبحث الخامس :المخالفون ألهل ُّ
يؤولون صفة
املخالفون ألهل السنة من املبتدعة؛ كاجلهمية ،واملعتزلة ،ومتأخري األشاعرة ِّ -
الستواء بالستيالء ،وي َف ِّسرون العرش بامللك ،فيقولون( :استوى على العرش)؛ أي :استوىل على
امللك ،وهذا تأويل باطل.

[ 362احلاقة.]57 :
[ 363هود.]7 :
 364احلديث رواه البخاري ،ورواه مسلم من حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه.
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واستدلوا ٍ
ببيت نسبوه لألخطل النصراين ،وليس هذا البيت مبشهوٍر عنه ،بل قُ ِد َح يف هذا البيت،
مصنوع ل يُعرف يف اللغة ،وهذا البيت هو قول الشاعر  -إن صح :-
وأنه خمتلق ْ
ه ه ه
ه
ف أَو َدٍم م ْهر ه
ٍ
ه
اق
قَد ْ
استَ َوى ب ْش ٌر َعلَى الْع َراْق = م ْن غَْي هر َس ْي ْ ُ َ

فقالوا :استوى هنا مبعىن استوىل بِ ْشر ،وهو امللك على العراق ،وليس املعىن :أن ب ْشًرا اعتلى وارتفع
عريب ا
دل على معىن
بيت ٌّ
على العراق ،كما يظن َمن يـُ َف ِّسر الستواء بالعلُو والرتفاع ،فقالوا :هذا ٌ
ُّ
نستدل بلغة العرب ،هذا البيت هو حجتهم.
الستيالء ،فنحن
والرد عليهم من عده وجوه منها:
 -5أن تأويلَكم خمالف لطريقة السلف وإُجاعهم.
خمالف لظاهر النصوص.
 -2أنه ٌ
 -3أنه ل دليل عليه ،فقد جاء إثبات الستواء يف سبع آيات من القرآن ،ليس يف واحدة منها أن
لبني اهلل  -عاز وجل  -ذلك ،ولو يف آية واحدة.
استوى مبعىن استوىل ،ولو كان كذلك ا
 -4أن استدللكم يف البيت نوقش بعدة أمور منها:
ٍ
معروف يف ديوان
وخمتلق على اللغة؛ فال يعرف له سنَ ٌد يَـثْبُت ،وهو غري
أ -أن هذا البيت مصنوعٌ ٌ
األخطل ،وأنكره غريُ واحد من أئمة اللغة ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمياة.367
ْ

تغري اللسان العريب ،وشيوع اللحن فيه؛ وحينئذ ل
ب -أنه لو ص اح فيحتمل أن يكون قيل بعد ُّ
يصلح أن يكو َن حجة يف لغة العرب ،ودخل اللحن يف اللغة بعدما اتسعت الفتوح ،ودخل األعاجم
يف اإلسالم ،واختلطوا مع املسلمني.
ج  -أنه لو صح قوله قبل شيوع اللحن ،فإ ان القرينة يف البيت تعضد أن يكون "استوى" مبعىن
"استوىل"؛ ألنه ليس من املمكن أن يكون ب ْشر اعتلى العراق وصعد فوقها.
 -4أنه لو جاز تفسري "الستواء" بـ"الستيالء" ،جلاز أن نقول :إن اهلل  -عز وجل  -مست ٍو على
السموات واألرض ،وأنه مست ٍو على اهلواء والبحار واجلبال واإلنسان والبعري وغريه من احليوانات؛ ألن
ٍ
فتعاىل اهلل
اهلل
مستول عليها؛ فهي حتت قهره وأمره ،ول شك أن املؤولة ل يقولون هبذا الستواء َ -
كبريا.
ع اما يَـ ُقولون عُلًُّوا ً
 367انظرُ" :مموع الفتاوى" .540 /1
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 -1أ ان تفسري الستواء بالستيالء ُّ
ومنازعة يف الستيالء على العرش ،إذ
يدل على أن هناك مغالبة َ
يفهم منه أ ان العرش قبل ذلك ليس حتت ملك اهلل  -تعاىل  -مث إ ان اهلل  -تعاىل  -استوىل عليه
وملكه ،ول يقول هذا عاقل  -فتعاىل ربُّنا عما يقولون.
املعتربين؛ قال ابن
 -0أنه ل يُعرف يف اللغة أن استوى مبعىن َ
استوىل ،فلم يَـ ُق ْله أحد من أئمة اللغة َ
طلق ،ومقيا ٌد؛
القيِّم" :ولفظ الستواء يف كالم العرب الذي خاطبنا اهلل به وأنزل به كالمه نوعانُ :م ٌ
استَـ َوى آتَـْيـنَاهُ ُح ْك ًما َو ِع ْل ًما﴾،361
حبرف؛ مثل قولهَ ﴿ :ولَ اما بَـلَ َغ أ ُ
َشداهُ َو ْ
فاملطلق :ما ََل يوصل معناه ْ
ومتا ،يُقال :استوى الازرع ،واستوى الطعام.
وهذا معناهَ :ك ُم َل َ
َضر ٍ
ب:
وأما امل َقياد :فثالثة أ ْ ُ

استَـ َوى إِ َىل ال اس َم ِاء َوِه َي ُد َخا ٌن﴾ ،369وهذا مبعىن :العُلُو
أحدها :مقيد بـ(إىل)؛ كقوله﴿ :مثُا ْ
والرتفاع بإُجاع السلَف.
356
ِ
ت َعلَى
استَـ َو ْ
الثاين :مقيد بـ(على)؛ كقوله  -تعاىل ﴿ :-لتَ ْستَـ ُووا َعلَى ظُ ُهوِرهِ﴾  ،وقولهَ ﴿ :و ْ
ِ ِ 352
355
ا ْجل ِ
أيضا :العُلُو والرتفاع والعتدال،
ود ِّ
استَـ َوى َعلَى ُسوقه﴾  ،وهذا معناه ً
ي﴾  ،وقوله﴿ :فَ ْ
ُ
بإُجاع أهل اللغة.
اخلشبة ،مبعىن:
الفعل إىل املفعول معه؛ حنو :استوى املاء و َ
الثالث :املقرون بواو املعية اليت تُـ َعدِّي ْ
ساواها.
فهذه معاين الستواء املعقولة يف كالمهم ،ليس فيها "استوىل" ألبتة ،ول نقله أح ٌد من أئمة اللغة
متأخ ُرو النحاة ،ممن سلك طريق املعتزلة واجلهمية.
الذين يعتمد قوهلم ،وإمنا قاله ِّ

والذين قالوه ََل يقولوه نقالً ،فإن ذلك ُماهرةٌ بالكذب ،ولكن قالوه استنباطًا ومحالً منهم للفظة
"استوى" على "استوىل"؛ ولذلك ملا مسع أهل اللغة ذلك أنْ َك ُروه غاية اإلنكار.
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قال ابن األعرايب وقد ُسئل :هل يصح أن يكون "استوى" مبعىن "استوىل"؟ فقال :ل تعرف العرب
353
ابن القيم على َمن يفسر الستواء بالستيالء باثنني وأربعني
ذلك ،وهو من أكابر أئمة اللغة"  ،وراد ُ
وجها.354
ً
لما فقالوا( :استوى) مبعىن:
 وخالصة الكالم :أن هؤلء املبتدعة حارفوا يف هذه الصفة ،وزادوا ًومعنوي ،وشاهبوا اليهود بذلك حينما زادوا نونًا ،لَ اما قيل هلم :قولوا:
لفظي
ٌّ
(استوىل) ،وهذا حتر ٌ
يف ٌّ
(حطاة) ،فقالوا( :حنطة) ،ويف هذا يقول ابن القيم:
ه
ش َزائه َدتَ ه
ب ال َْع ْر ه
ان
الم َج ْه هم ٍّي ُه َما = فهي َو ْح هي َر ِّ
نُو ُن الْيَ ُهود َو ُ
********
 -20قال المصنف  -رحمه اهلل :-
الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ه
ش
"سئه َل
اإلمام مالك بن أنس  -رحمه اهلل  -فقيل :يا أبَا عبداهللَّ ﴿ ،
ُ
ُ
315
مع ٍ
ٍ
قول ،واإليما ُن به
غي ُر
والكي ُ
غي ُر ْ
ف ْ
مجهولْ ،
االستهواءُ ْ
استَ َوى﴾ ْ ،
كيف استوى؟ فقالْ :
ْ
هج".
والس ُ
ؤال ع ْنه بدعةٌ ،ثُ َّم أ ََم َر َّ
واجبُّ ،
ٌ
بالر ُج هل فأُ ْخر َ
الشرح
المبحث السادس :وقفةٌ مع كالم اإلمام مالك في االستواء:
قال اإلمام مالك  -رمحه اهلل  -عندما جاءه رجل فقال :يا أبا عبداهلل﴿ ،الار ْمحَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش
350
ٍ
كوجده من مقالته ،وعاله
ْ
استَـ َوى﴾  ،كيف استوى؟ قال الراوي :فما رأينا مال ًكا َو َج َد من شيء َ
"الكيف غري معقول،
ضاء ،وأَطَْر َق ،وجعلنا ننظر ما يأمر به فيه ،قال :مث ُسِّري عن مالك ،فقال:
ُّ
الر َح َ
ُ

 353انظر" :خمتصر الصواعق املرسلة"؛ لبن القيم ،ص .326
354
وجها ،انظره (- 544 /1
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.)549
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والستواء منه غري ُمهول ،واإلَيان به واجب ،والسؤال عنه بدعة ،وإين ألخاف أن تكون ضالًّ ،مث
أمر به فأخرج".357
 قوله" :الكيف غري معقول"؛ أي :إن كيفية استواء اهلل  -تعاىل  -غري ُم ْد َرَكة بالعقل؛ ألن اهلل -أعظم من أن تدرَك العقول كيفية صفاته ،فهذا مما استأثر اهلل  -تعاىل  -به.
تعاىل ُ -
 -وقوله" :والستواء منه غري ُمهول"؛ أي :إنه معلوم معىن الستواء ،فهو العُلُو والستقرار.

اجب؛ لدللة الكتاب والسنة واإلُجاع
 وقوله" :واإلَيان به واجب"؛ أي :إن اإلَيان بالستواء و ٌعليه.
 وقوله" :والسؤال عنه بدعة"؛ أي :إن السؤال عن كيفية الستواء بدعةٌ؛ ألن السؤال ََل يكن يفعهد النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأصحابه.
نت الناس يف عقيدهتم ،وتأديبًا له مبنعه من ُمالس العلم ،وعبارة
 مث أمر بالسائل فأخرج؛ لئال يَـ ْفِ َكل صفة هلل  -تعاىل  -بأن نقول :كيفية الصفات ل
اإلمام مالك عبارة عظيمة ،يتَـ َو اجه قوهلا يف ِّ
تدركها عقولنا ،فهي مما استأثر اهلل بعلمه ،وأما معناها فغري ُمهول بل نعلم معناها ،وجيب أن نؤمن مبا
ا
الكتاب والسنة من صفات اهلل ،والسؤال عن كيفيتها بدعةٌ؛ ألنه ََل يسأل عن ذلك من هم
دل عليه
ُ

خريٌ مناا ،وهم السلف من الصحابة والتابعني.

 357رواه البيهقي يف "العتقاد" ،ونقلَه الذهيب يف "العلُو" عن البيهقي ،وقال" :إسناده صحيح" ،وقال ابن حجر  -يف
"الفتح" (" :- )457 /53سنده جيد" ،وقال حنو هذه العبارة شيخ اإلمام مالك ،وهو ربيعةُ بن أيب عبدالرمحن.
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 قال المصنف  -رحمه اهلل :-ه
الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ه
استَ َوى﴾.318
لك قولُه  -تعالى َّ ﴿ :-
"وم ْن ذَ َ
ش ْ

النبي  -صلى اهلل عليه وسلم :-
الس َم هاء﴾ُ ،319
وقولُه  -تعالى ﴿ :-أَأ هَمنتُ ْم َم ْن فهي َّ
وقول ِّ
الس ه
ماء،
قالت :في َّ
ك)) ،وقال للجارية(( :أيْ َن اهلل؟))ْ ،
اس ُم َ
س ْ
(( َربُّنَا اهلل الذي في السماء ،تَ َق َّد َ
بن أنَ ٍ
وغيرهما هم َن األئمة.
س،
قال(( :أَ ْعته ْق َها؛ فَهإنَّ َها ُم ْؤهمنَةٌ))؛ رواه ُ
ٌ
مالك ُ
ومسلمُ ،
ه
إلها تَ ْعبُ ُد؟)) ،قال:س ْبعة؛ هستَّة
َ -16
وقال ُّ
ص ْي ٍنَ (( :ك ْم ً
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -ل ُح َ
الس ه
األرض ،ه
ه
قال:
في
السماءَ ،
ك؟))َ ،
ماءَ ،
قال :الذي في َّ
وواح ًدا في َّ
ك َوَر ْهبَته َ
((م ْن لهَر ْغبَته َ
قالَ :
الذي في َّ ه
ه
الستَّة ،وا ْعب هد ه
َّبي  -صلى
ُعلِّ ُم َ
َسلَ َم َو َعلَّ َمهُ الن ُّ
السماءَ ،وأَنَا أ َ
ك َد ْع َوتَ ْين)) ،فَأ ْ
((فَاتْ ُرك ِّ َ ُ
ول(( :اللَّ ُه َّم ألْه ْمني ُر ْش هديَ ،وقهني َش َّر نَ ْف هسي))".
اهلل عليه وسلم  -أَ ْن يَ ُق َ
الشرح
الصفة الخامسة عشرة :صفة العُلُو:
وهي من الصفات اليت أطال فيها املصنف استدللً ،وحتت هذه الصفة عدة مباحث:
المبحث األول :معتقد أهل السنة والجماعة في صفة العُلُو:
أهل السنة واجلماعة يثبتون صفة العُلُِّو هلل  -تعاىل  -كما يليق به  -سبحانه  -من غري حتريف ول
تكييف ،ومن غري ُتثيل ول تعطيل ،وهي من الصفات الذاتية.
فائدة:
العُلُ ُّو هلل  -تعالى  -على ثالثة أقسام:
األول :عُلُُّو شأن؛ أي :عُلُو شرف وق ْدر وعظمة.
الثاين :عُلُُّو قهر.
خيالف فيهما أح ٌد ممن ينتسب لإلسالم؛ سواء كان من أهل السنة أم أهل
وهذان القسمان ََل
ْ
البدعة.
[ 351طه.]1 :
[ 359امللك.]50 :
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الثالث :عُلُُّو الذات ،وهذا هو الذي جرى فيه اخلالف بني أهل السنة فأثبتوه ،وبني أهل البدعة
فأنكروه ،وهو املقصود يف املباحث القادمة ،يقول احلافظ حكمي:
ض َد هاد و ْاألَ ْعو ه
ه
ان
عُلُ ُّو قَ ْه ٍر َوعُلُ ُّو َشان = َج َّل َع هن ْاألَ ْ َ َ
َك َذا لَهُ العلُ ُّو والْ َفوقهيَّ ْه = َعلَى هعب ه
ادهه بهال َك ْي هفيَّ ْه
َ
ُ َ ْ

ومن أهل العلم من يقسم العُلُاو إىل قسمني:
عُلُو صفة ،وعُلُو ذات ،وعُلُُّو الصفة يدخل فيه عُلُُّو الشأن وعُلُو القهر ،ومنهم من يُقسمه إىل
قسمني :عُلُو معنوي ،وعُلُو ذاِت ،والعلو املعنوي يدخل فيه علو الشأن وعلو القهر ،والفرق فقط يف
طريقة التقسيم ل يف املضمون.
المبحث الثاني :صفة العُلُو َّ
الكتاب والسنة واإلجماع:
دل عليها
ُ

ِ
ِ
ِ
ف
فمن الكتاب :ما استدل به املصنِّف ،وهو قوله  -تعاىل ﴿ :-أَأَمْنتُ ْم َم ْن ِيف ال اس َماء أَ ْن َخيْس َ
 َبِ ُكم ْاألَر ِ ِ
ور﴾ ،326قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :قد وصف اهلل  -تعاىل  -نفسه يف
ُ ْ َ
ض فَإذَا ه َي ُتَُ ُ
كتابه ،وعلى لسان رسوله بالعلُو ،والستواء على العرش والفوقية ،ويف كتابه يف آيات كثرية ،حَّت قال
دليل أو أ َْزيد تدل على أ ان اهلل  -تعاىل ٍ -
ألف ٍ
عال على
بعض أكابر أصحاب الشافعي :يف القرآن ُ
اخل ْلق ،وأنه فوق عباده ،وقال غريه :فيه ثالمثائة دليل يدل على ذلك".325
أيضا أدلة كثرية؛ منها ما استدل به املصنِّف ،وهو حديث معاوية بن احلكم
 ومن السنَّة ًالسلَمي ،وفيه قصة اجلارية وقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -هلا(( :أين اهلل؟)) ،قالت :يف
السماء ،قال(( :أ َْعتِ ْقها فإهنا مؤمنة)).322
بائن عنهم،
 وأجمع السلَف على إثبات عُلُو اهلل  -تعالى  -بذاته :فهو فوق ُجيع خلقهٌ ،اإلُجاع على ذلك غريُ واحد من أهل العلم؛ منهم املصنف يف هذه العقيدة؛ حيث قال بعد
ونقل
َ
أُجَ َع السلَف  -رمحهم اهلل  -على نقله
ذكره ألدلة الستواء على العرش والعلو" :فهذا وما أشبهه مما ْ
وقبوله".

[ 326امللك.]50 :
 325انظرُ" :مموع الفتاوى" .525 /1
 322رواه مالك ،ومسلم ،وغريمها من األئمة.
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بل نقل عن بعض السلَف أنه يُكفار َمن يُنكر أ ان اهلل يف السماء ،ففي "شرح كتاب التوحيد"؛
للغنيمان" :قال شيخ اإلسالم :ويف "الفقه األكرب" املروي عن اإلمام أيب حنيفة  -رمحه اهلل  -قال:
"من قال :ل أعرف ريب يف السماء أم يف األرض ،فقد كفر؛ أل ان اهلل  -تعاىل  -يقول﴿ :الار ْمحَ ُن َعلَى
استَـ َوى﴾ ،323وعرشه فوق سبع مساواته" ،قلت :فإن قال :إنه على العرش استوى ،ولكنه
الْ َع ْر ِش ْ
يقول :ل أدري ،العرش يف السماء أم يف األرض؟ قال :هو كافر؛ ألنه أنكر أن يكو َن يف السماء؛ ألنه
 تعاىل  -يف أعلى عليني" ،قال الشيخ الغنيمان :وهذا تصريح من أيب حنيفة  -رمحه اهلل  -بتكفريَمن أنكر أن يكو َن اهلل يف السماء".324
أيضا ا
دل على
ثابت بالكتاب والسنة واإلُجاع ،و ً
 يتلخص مما سبق :أن عُلُاو اهلل  -تعاىل ٌ -ذلك:

 العقل :أل ان نفي عُلُو ذات اهلل  -تعاىل  -نفي لصفة كمال ،وكونه  -سبحانه  -يف السفلصفة نقص َتعل بعض املخلوقات فوقه.
 والفطرة :أل ان اخللق مفطورون على أ ان اهلل  -تعاىل  -يف السماء ،حَّت البهائم والعجماوات،كما سيأِت يف خرب النملة اليت تستقي رافعة قوائمها إىل السماء ،وكذلك ابن آدم إذا أراد أن يدعو اهلل
 تعاىل  -ينصرف قلبُه إىل السماء ،ويُذكر أ ان أحد أئمة السلف  -وهو أبو العالء اهلمذاين  -دخلدرسا على املنرب ،يـُ َقِّرر فيه عقيدة األشاعرة ،وكان
على اإلمام اجلويين  -أحد األشاعرة  -وهو يلقي ً
مما قارر إنكار أن اهلل يف العلو ،وقال :إن اهلل كان ول مكان ،وهو اآلن على ما كان عليه ،ويقرر نَـ ْف َي
العُلُِّو عن اهلل  -تعاىل  -فقال له أبو العالء اهلمذاين أمام الناس :يا إمام ،دعنا من أقوالك وحججك،
ما هذه احلاجة اليت جيدها كل واحد منا ،ما أراد أح ٌد رباه ُّ
قط إل رفع بصره إىل السماء ،فنزل اإلمام
حريين اهلمذاين ،حريين اهلمذاين ،وجلس بني أصحابه يبكي ،وتاب يف آخر
اجلويين من منربه يقول :ا
أمره عن هذا التأويل.
فائدة:
كالم شيخ اإلسالم ابن
تقدام أ ان األدلة على إثبات عُلُِّو اهلل  -تعاىل  -كثريةٌ مستفيضةٌ ،وتقدم ُ
أيضا ورد عن غريه من السلف ،وهذه األدلة تن اوعت يف دللتها على عُلُو اهلل  -تعاىل :-
تيمياة ،و ً
[ 323طه.]1 :
 324انظر" :شرح العالمة عبداهلل الغنيمان لكتاب "التوحيد" من صحيح البخاري" (.)273 - 272 /5
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 -فتارة تأِت بالتصريح بالفوقية؛ كقوله  -تعاىل َ ﴿ :-خيَافُو َن َربـا ُه ْم ِم ْن فَـ ْوقِ ِه ْم﴾.321

ِ
ِ
ب﴾.320
 وتارة بالتصريح بالصعود إليه؛ كقوله  -تعاىل ﴿ :-إِلَْيه يَ ْص َع ُد الْ َكل ُم الطايِّ ُ
وح إِلَْي ِه﴾.327
 وتارة بالعروج إليه؛ كقوله  -تعاىل ﴿ :-تَـ ْع ُر ُج الْ َمالئِ َكةُ َو ُّالر ُ

 -وتارة برفْع بعض املخلوقات إليه؛ كقوله  -تعاىل ﴿ :-بَ ْل َرفَـ َعهُ اللاهُ إِلَْي ِه﴾.321

 -وتارة بأنه  -سبحانه  -يف السماء؛ كقوله  -تعاىل ﴿ :-أَأ َِمْنتُ ْم َم ْن ِيف ال اس َم ِاء﴾.329

ِ
ِ
يم﴾ ،336وقولهَ ﴿ :وُه َو الْ َعلِ ُّي
 وتارة بالعُلُو املطلَق؛ كقوله  -تعاىل َ ﴿ :-وُه َو الْ َعل ُّي الْ َعظ ُالْ َكبِريُ﴾.335
استَـ َوى﴾.332
 -وتارة بالتصريح باستوائه على العرش؛ كقوله  -تعاىل ﴿ :-الار ْمحَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ

 وتارة برفْع األيدي إليه  -سبحانه  -كقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-إن ربكم -تبارك وتعاىل َ -حيِ ٌّي كرمي ،يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يَـ ُردمها ِص ْفًرا)).333

 وتارة بالتصريح بنزوله  -جل وعال  -والنزول ل يكون إل من عُلُو؛ كقوله النيب  -صلى اهللعليه وسلم (( :-ينزل ربنا  -تبارك وتعاىل  -كل ليلة ،حني يبقى ثلث الليل اآلخر)).334
الطرق ،وهناك أنواع أخرى غري
وكل األدلة السابقة فيها دللةٌ على عُلُو اهلل  -تعاىل  -ولو تنوعت ُ
نوعا.
ما تقدم تزيد مبجموعها على العشرين ً
المبحث الثالث :المخالفون ألهل السنة:

[ 321النحل.]16 :
[ 320فاطر.]56 :
[ 327املعارج.]4 :
[ 321النساء.]511 :
[ 329امللك.]50 :
[ 336البقرة.]211 :
[ 335سبأ.]23 :
[ 332طه.]1 :
 333رواه أبو داود ،والرتمذي ،من حديث سلمان الفارسي.
 334واحلديث متفق عليه ،عن أيب هريرة  -رضي اهلل عنه.
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املخالفون ألهل السنة من املبتدعة؛ كاجلهمية ،واملعتزلة ،ومتأخري األشاعرة  -ينكرون عُلُو الذات،
نصوص العُلُِّو بعُلُِّو الشأن وعُلُِّو القهر وامللك ،وانقسموا يف صفة عُلُو الذات بعد إنكارها
ويفسرون
َ
إىل قسمني:
 -5فاجلهمية واملعتزلة يقولون :إن اهلل  -عز وجل  -يف كل مكان  -والعياذ باهلل  -وهذا معناه أن
اهلل َُِيلُّ يف كل شيء ،وهذا مذهب احللولياة ،الذي أصله من اجملوس ،والبوذيني يف اهلند.

ِ
األشاعرة فينفون عن اهلل ُجيع اجلهات ،ويقولون :ل نقول :إن اهلل داخل العا ََل ،ول
 -2وأما
خارجه ،يريدون بذلك ن ْفي ُجيع اجلهات ،فيقولون :إن اهلل ل داخل العا ََل ول خارجه ،ول حتته ول
أمامه ول وراءه ،ول عن َيينه ول عن مشاله ،وهذا مذهب الفالسفة.
والرد عليهم:
 -5أن هذا خمالف لطريقة السلف  -رمحهم اهلل.
 -2أنه خمالف لظاهر النصوص اليت فيها إثبات عُلُو اهلل  -تعاىل.
فمن
القهر ،والشأنَ ،
 -3أن اهلل  -تعاىل  -أثبت لنفسه العُلُو املطلق ،وهذا يشمل عُلُاو الذات ،و َ
أثبت البعض ونفى البعض ،فقد جحد بعض ما أثبته اهلل لنفسه.

 -4أن تأويلكم للنصوص الدالة على عُلُِّو ذات اهلل  -تعاىل  -بعلو القهر وامللك؛ كما يف قوله:
﴿أَأ َِمْنتُ ْم َم ْن ِيف ال اس َماء﴾ ،331يَـ ُرُّده أن ملك اهلل وسلطانه ليس يف السماء فقط ،بل يف األرض ،وعلى
كل شيء هو قادر  -سبحانه.
يرده العقل؛ ألن نفي علُِّو الذات نفي ِ
لصفة كمال.
 -1أن تأويلكم هذا ُّ
ُ
ٌ

ترده الفطرة؛ ألن اخللق مفطورون على أن اهلل يف السماء ،حَّت البهائم فطرت
 -0أن تأويلكم هذا ُّ
على ذلك؛ فقد جاء يف "مسند اإلمام أمحد" ،وصححه احلاكم من حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه
 :أن رسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :خرج سليمان  -عليه السالم  -يستسقي ،فرأى منلةًمستلقيةً على ظهرها ،رافعة قوائمها إىل السماء ،تقول :اللهم إنا خ ْل ٌق من خلقك ،ليس بنا غىن عن
سقياك ،فقال هلم سليمان :ارجعوا فقد ُس ِقْيتُم بدعوة غريكم)).

[ 331امللك.]50 :
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 -7أن قول اجلهمية واملعتزلة ومن وافقهم بأن اهلل يف كل مكان ،مع إثباهتم أن هلل  -تعاىل  -ذاتًا،
وافَـ ُقوا بذلك قول احللولية الذين يقولون بأن اهلل ٌّ
حال يف كل مكان ،وهم هبذا أشنع من النصارى
الذين قالوا باحللول يف املسيح فقط ،وأشنع من بعض الصوفية الذين قالوا باحللول يف بعض
األشخاص ،ويلزم من قوهلم هذا أن اهلل ٌّ
حال يف كل مكان يف السماء واألرض ،واجلبال والبحار ،بل
وجل اهلل
كبريا ،ا
يف ما ينزه اهلل عنه من أماكن األقذار واألجناس ،وحنو ذلك  -تعاىل اهلل عن ذلك عُلًُّوا ً
ِ
عاقل!
يل إلزهاق الباطل ،فهذا ل يقوله ٌ
عن هذا اللزوم ،ولكنه ق َ
أبدا أن يكون
تناقض؛ فال يتصور ً
 - 1أن قول األشاعرة بأ ان اهلل ل داخل العا ََل ول خارجه قول ُم ٌ
موجودا ،فالذي ليس خارج العاَل
الوصف ينطبق على من ليس
ً
اهلل ل داخل العا ََل ول خارجه ،فهذا ْ
ول داخله معدوم.

شيخ اإلسالم ابن تيمياة" :فاجلهميةُ وأشباههم ل يصفونه  -سبحانه  -بالعُلُو ،بل إما أن
قال ُ
الس ُفول؛ فهم نوعان:
الس ُفول ،وإما أن ينفوا عنه العُلُاو و ُّ
يصفوه بالعلو و ُّ

كل مكان بذاته ،والقسم اآلخر يقولون :إناه ل داخل العاَل ول خارجه،
قسم يقولون :إنه يف ِّ
ٌ
وصفوه باحللول يف األمكنة ،وَل يـُنَـِّزهوه عن احملال املستقذرة ،والقسم الثاين :وصفوه
فالقسم األولَ :
بالعدم".330
المبحث الرابع :سبب نفي المبتدعة عُلُو ذات اهلل  -تعالى :-
املبتدعة من اجلهمية واملعتزلة ،واألشاعرة ومن شاهبهم ،نـَ َفوا عُلُاو ذات اهلل  -تعاىل  -ونفوا استواءَه
التحديد ،بأن يكو َن اهلل  -تعاىل -
التجسيم و
على عرشهُ ،ح اجتُهم يف ذلك :أ ان إثبات ذلك يستلزم
َ
َ
حمصورا يف جهة السماء؛ وأن اجلهة حتويه
حمدودا ُيمله العرش وُيتويه؛ ويستلزم أن يكو َن اهلل
جسما ً
ً
ً
إىل غري ذلك من اللوازم الباطلة.
والرد عليهم:
رد األدلة املثبتة لصفات اهلل  -تعاىل  -كعلو ذاته ،واستوائِه على ِ
أجل
 -5أنه ل جيوز ُّ
عرشه من ْ
ْ
تعليالت ل دليل عليها.
فاسدا
 -2أناه لو كانت نصوص إثبات عُلُِّو ذات اهلل  -تعاىل  -واستوائه على عرشه تستلزم معىن ً
جل وعال  -ألناه  -سبحانه  -هو الذي ابني صفاته يف كتابه ،ا
فدل
 كما تزعمون  -لبيانه اهللُ  -ا 330انظر" :التنبيهات السنية"؛ للشيخ عبدالعزيز الرشيد ،ص (.)262
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هذا على أ ان إثباهتا ل يستلزم املعىن الفاسد الذي ذَ َك ْرُتوه ،فاهلل  -جل وعال  -فوق عباده كلهم ،ول
اصف مبا وصف به نفسه؛ ومن ذلك علوه  -جل وعال  -واستو ُاؤه
حتويه اجلهة اليت يُشار إليها ،مت ٌ
عرِشه.
على ْ
المبحث الخامس :الفرق بين العُلُِّو واالستواء على العرش:
الفرق بني العُلُِّو والستواء على العرش يتل اخص فيما يلي:

أولً :أ ان صفة الستواء على العرش وصفة العُلُو كالمها تَ ُدلان على إثبات العُلُِّو هلل  -تعاىل  -لكن
العرش.
صفة الستواء تدل على عُلٍُّو خاص ،وهو العُلُُّو على ْ

دل عليها الن ْقل فقط  -أي :النص  -فلو ََل ِ
الصفات اليت ا
يأت
من ِّ
ثانيًا :الستواء على العرش َ
نص أثبتناها ،وأما صفة العُلُِّو فقد ا
دل عليها النقل
دليل يدل على هذه الصفة ََل نعلم هبا ،فلما جاء ٌّ
والعقل والفطرة ،حَّت البهائم مفطورة على معرفة هذه الصفة.

تنفك عنه ٍ
حبال من األحوال،
ثالثًا :أن صفة العُلُِّو ذاتيةٌ؛ فهي ُمالزمة هلل  -جل وعال  -ل ُّ
كانت بعد خلق السموات
ِبالف صفة الستواء فهي صفة فعلية؛ ألهنا تَـتَـ َعلاق مبشيئته  -سبحانه  -و ْ
ِ
ِِ
ِ
استَـ َوى َعلَى
واألرض؛ لقوله  -تعاىل ﴿ :-إِ ان َربا ُك ُم اللاهُ الاذي َخلَ َق ال اس َم َوات َو ْاأل َْر َ
ض ِيف ستاة أَيا ٍام مثُا ْ
الْعر ِش﴾ِ ،337
ومن أهل العلم من قال :إ ان الستواء على العرش صفةٌ فعليةٌ من جهة ،وذاتية من جهة
َْ
أخرى؛ فهي فعلياة باعتبار أنه  -جل وعال ََ -ل يزل مستويًا على عرشه منذ استوى عليه؛ مبعىن :أن
وصف الستواء على العرش ََل يَـْنـ َفك عنه منذ أن استوى عليه  -جل وعال.
المبحث السادس :إشكاالت وأجوبتها:
ِ
ِ
ِ
ض فَِإذَا ِه َي
اإلشكال األول :قوله  -تعاىل ﴿:-أَأَمْنتُ ْم َم ْن ِيف ال اس َماء أَ ْن َخيْس َ
ف بِ ُك ُم ْاأل َْر َ
331
يدا داخل يف
معلوم أن (يف) تدل على الظرفية ،فلو قلت :زيد يف املسجد ،فهذا يعين أن ز ً
ور﴾ ٌ ،
ُتَُ ُ
ط باملظُْروف ،وكذا لو قلت :املاء يف الكأس ،فهذا يعين
ط به؛ ألن
الظرف حمي ٌ
املسجد ،واملسجد حمي ٌ
َ
َ
أن الكأس حميط باملاء وُيتويه؛ ألنه أوسع منه ،ويف قوله  -تعاىل ﴿ :-أَأ َِمْنتُ ْم َم ْن ِيف ال اس َم ِاء أَ ْن
ِ
ض﴾ ،قد يقول قائل معىن باطالً ،فيقول :ظاهر اآلية أ ان السماء حميطة باهلل  -جل
َخيْس َ
ف بِ ُك ُم ْاأل َْر َ
وعال  -ول شك أنه معىن باطل ،واجلواب عن هذا اإلشكال بأحد طريقني:
[ 337األعراف.]14 :
[ 331امللك.]50 :
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

015

ال :إ ان السماء يف اآلية معناها العُلُُّو ،وهذا وارد يف اللغة كقوله  -تعاىل :-
األول :إما أن يـُ َق َ
ِ
ِ
ت أ َْوِديَةٌ بَِق َد ِرَها﴾ ،339واملراد بالسماء :العلو؛ أل ان املاء ينزل من
﴿أَنْـَزَل م َن ال اس َماء َماءً فَ َسالَ ْ
السحاب ل من السماء الذي هو السقف احملفوظ ،فيكون معىن﴿ :أَأ َِمْنتُ ْم َم ْن ِيف ال اس َماء﴾؛ أي :من
يف العُلُو؛ فال إشكال حينئذ.

الثاين :أو يقال :إن (يف) مبعىن (على) ،ومعروف يف اللغة أ ان احلروف تتداخل؛ أي :إن بعضها
ِ
ِ ِ ٍ
ُصلِّبَـنا ُك ْم
يأخذ معىن غريه؛ كقوله  -تعاىل  -عن فرعون﴿ :فَ َألُقَطِّ َع ان أَيْديَ ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم م ْن خالف َوَأل َ
اخ ِل﴾346؛ أي :على ُج ُذوع النخل ،وبناءً على هذا املعىن يكون قوله﴿ :أَأ َِمْنتُ ْم َم ْن ِيف
ِيف ُج ُذ ِ
وع الن ْ
ال اس َماء﴾؛ أي :من على السماء ،ول إشكال حينئذ.
ِ
اإلشكال الثاين :قوله  -تعاىل ﴿ :-وُهو الا ِذي ِيف ال اسم ِاء إِلَهٌ وِيف ْاألَر ِ ِ
يم
ْ
َ
َ
َ َ
ض إلَهٌ َوُه َو ا ْحلَك ُ
ِ
يم﴾ ،345ليس معناه كما يفهم البعض من أهل الضالل :أن اهلل  -جل وعال  -يف األرض كما
الْ َعل ُ
اجلر
أنه يف السماء؛ بل املعىن :أ ان اهلل  -جل وعال  -أُلُوهيته ثابتة يف السماء ويف األرض،
ُ
فحرف ِّ
(يف) يدل على الظرفية لأللوهية ،ل لذاته  -سبحانه.
معلوم أ ان السماء حميطةٌ باألرض ،والقول بأن اهلل  -جل وعال  -يف السماء ل
اإلشكال الثالثٌ :
صنيع أهل
يقتضي أن يكو َن اهلل  -ا
جل وعال  -بذاته َك ِريًّا  -أي :كرويًا  -حميطًا مبخلوقاته ،فهذا ُ
ِ
صفات اهلل  -جل وعال  -واجلواب عن ذلك أن يقال :إن هذه األرض اليت
الضالل ،الذين يُ َكيِّـ ُفون
نعيش فيها ما هي إل ذ ارة صغرية يف هذا الكون العظيم ،الذي حتيط به ماليني اجملار ِ
ات ،وحتيط هبذه
ُ َ
اجملَارات السموات ،وفوق السموات عرش الرمحن ،واهلل  -جل وعال  -مست ٍو على عرشه ،وهو أعظم
منها ،ل يقدر قدره إل هو  -سبحانه  -بل إ ان هذه السموات واجملرات يَـتَبَـ اني قدرها يف قوله  -تعاىل
ِ ِِ
ِ ِ
﴿ :وما قَ َدروا اللاه ح اق قَ ْد ِرهِ و ْاألَرض َُِج ًيعا قَـْب َ
ات َمطْ ِويا ٌ
ضتُهُ يَـ ْوَم الْقيَ َامة َوال اس َم َو ُ
َ ْ ُ
ات بِيَمينه ُسْب َحانَهُ
ََ ُ َ َ
342
ناتج عن فَـ ْه ٍم خاطئ؛ فعقولُنا قاصرة.
اىل َع اما يُ ْش ِرُكو َن﴾  ،ول َش ا
َوتَـ َع َ
ك أن هذا اإلشكال ٌ
فائدة:

مما استدل به المصنِّف على إثبات عُلُو اهلل  -تعالى  -ما يلي:
[ 339الرعد.]57 :
[ 346طه.]75 :
[ 345الزخرف.]14 :
[ 342الزمر.]07 :
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 قول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -لعمران بن عبيد اخلزاعي(( :كم إهلًا تعبد؟)) ،قال :سبعة؛((من لرغبتك ورهبتك؟)) ،قال :الذي يف السماء ،قال:
ستة يف األرض ،وواحد يف السماء ،قالَ :
((فاترك الستة ،واعبد الذي يف السماء ،وأنا أعلمك دعوتني)) ،فأسلم وعلامه النيب  -صلى اهلل عليه
وسلم  -أن يقول(( :اللهم أهلمين رشدي ،وقين شر نفسي))؛ احلديث أخرجه ابن قدامة يف "العلو"،
وهو حديث ضعيف يف سنده عمران بن خالد ،قال عنه الذهيب" :ضعيف" ،ويف سنده خالد بن
طليق ،قال عنه الدارقطين" :ليس بالقوي".343
 قول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ربنا الذي يف السماء تقداس امسك)) ...احلديث؛ رواهأبو داود ،ويف سنده زياد بن حممد األنصاري ،قال عنه البخاري" :منكر احلديث"؛ فاحلديث
ضعيف.344
ٌ

 استدل مبا نقل ِمن عالمات النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأصحابه يف الكتب املت َقدِّمة:حديث
"أهنم يسجدون باألرض ،ويزعمون أ ان إهلهم يف السماء" ،قال الذهيب يف "العلو"" :341هذا
ٌ
شيخنا ابن عثيمني يف شرحه لـ"ملعة العتقاد"" :هذا النقل غري صحيح؛ ألنه ل
يب" ،وقال عنه ُ
غر ٌ
سند له".340
 مسألة العُلُِّو من املسائل املهمة اليت أسهب السلَف يف تقريرها قدَيًا؛ لكثْرة َمن يُنكر هذهالصفة ،ومن أ ْشهر ما أُلِّف فيها كتاب "العلو"؛ للذهيب ،اختصره األلباين وخارج أحاديثه ،وكذلك
ِّ
كتاب "إثبات صفة العلو"؛ لبن قدامة ،حقاقه الشيخ بدر البدر.

 343انظر" :العلو" صـ ( ،)24 - 23و"لسان امليزان"؛ لبن حجر.379/2 ،
 344انظر" :امليزان"؛ للذهيب .91 /2
" 341العلو" صـ (.)21
" 340ملعة العتقاد" صـ (.)01
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فصل
من صفات اهلل  -تعالى  -الكالم
 -21قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ه
"ومن ه
بكالم قَ ٍ ه
صفات اهلل  -تعالى  -أنَّه ُمتَ َكلِّ ٌم ٍ
اء هم ْن َخل هْقهَ ،س هم َعهُ ُموسى
ْ
ديم ،يُ ْسمعُه َم ْن َش َ
 عليه السالم  -هم ْنهُ ،همن غير و هاسطَة ،ه ه
السالم َ -وَم ْن أ هَذ َن لَهُ هم ْن
عليه
يل ْ -
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
وسم َعه ج ْبر ُ
مالئكته ههَ ،وُر ُسلهه.

ه
ورونَه؛ قال
 -22وأنَّه ُ -س ْب َحانَه  -يُ َكلِّ ُم المؤمنين في اآلخ َرة ،ويُكلِّ ُمونَهُ ،ويَأْذَن لهم فَ يَ ُز ُ
347
ه
وسى إهنِّي
يما﴾  ،وقال ْ -
سبحانه ﴿ :-يَا ُم َ
اهلل  -تعالى َ ﴿ :-وَكلَّ َم اللَّهُ ُم َ
وسى تَ ْكل ً
ك َعلَى الن ه
َّاس به هر َساالتهي َوبه َك َال همي﴾ ،348وقال  -سبحانه  ﴿ :-هم ْن ُه ْم َم ْن َكلَّ َم
اصطََف ْيتُ َ
ْ
ش ٍر أَ ْن يُ َكلِّ َمهُ اللَّهُ إهَّال َو ْحيًا أ َْو هم ْن َوَر هاء هح َج ٍ
اب﴾ ،350وقال -
وقال  -سبحانه َ ﴿ :-وَما َكا َن لهبَ َ
سبحانه ﴿ :-فَ لَ َّما أَتَ َ ه
ك﴾ ،351وقال سبحانه﴿ :إهنَّنهي أَنَا اللَّهُ ال
وسى * إهنِّي أَنَا َربُّ َ
اها نُودي يَا ُم َ
إهلَهَ إهَّال أَنَا فَا ْعب ْدنهي﴾ ْ ،352ه
غير اهلل.
َح ٌد ْ
ُ
وغي ُر جائز أ ْن يقول هذا أ َ
َ -23
بالو ْح هي َس هم َع َ
وقال عبداهلل بن مسعود  -رضي اهلل عنه  :-إذَا تَ َكلَّ َم اهللُ َ
ص ْوتَهُ أ َْهلُ
الس ه
ماء؛ ُروي ذلك َع هن النبي -صلى اهلل عليه وسلم.
َّ
َ -24وَروى عبداهلل بن أُنَ ْي ٍ
ش ُر اهلل
س َع هن النَّبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنَّه َ
قال(( :يَ ْح ُ
الخالئه َق يوم القيام هة عُراةً حفاةً غُرالً ب ْهما ،فَ ي نَ ه
اديهم بصو ٍ
ت يَ ْس َمعُهُ َم ْن بَعُ َدَ ،ك َما يَ ْس َمعُهُ َم ْن
ْ ُ ً ُ
َْ َ َ ُ
ْ
ك ،أنَا َّ
البخاري".
واستَ ْش َه َد به
ُّ
ب :أَنَا المله ُ
الديَّان))؛ رواهُ األئمةُْ ،
قَ ُر َ
الشرح
الصفة السادسة عشرة :صفة الكالم:
[ 347النساء.]504 :
[ 341األعراف.]544 :
[ 349البقرة.]213 :
[ 316الشورى.]15 :
[ 315طه.]54 - 55 :
[ 312طه.]54 :
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

018

الصفات اليت أطال املصنِّف فيها ،وحتت هذه الصفة عدة مباحث:
من ِّ
وهي َ

المبحث األول :معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكالم:

أهل السنة واجلماعة يثبتون صفة الكالم هلل  -تعاىل  -كما يليق جبالله ،من غري حتريف ول
تعطيل ،ومن غري تكييف ول ُتثيل ،فيعتقد أهل السنة واجلماعة أن اهلل  -عز وجل  -يتكلم ،ويقول،
وينادي ،وأن كالمه بصوت وحرف ،وأن القرآن كالمه ،منزل غري خملوق ،وصفة الكالم هلل  -تعاىل -
صفة ذاتية فعلية  -كما سيأِت بيانُه.
المبحث الثاني :صفة الكالم َّ
دل عليها الكتاب والسنة واإلجماع:

ِ
يما﴾ ،313وعلى ال َق ْول
 فمن الكتاب :على الكالم قوله  -تعاىل َ ﴿ :-وَكلا َم اللاهُ ُم َوسى تَ ْكل ً
الِت وبِ َك ِ
ك َعلَى الن ِ ِ
المي﴾ ،314وعلى النداء
قوله  -تعاىل ﴿ :-قَ َ
اصطََفْيتُ َ
وسى إِ ِّين ْ
ال يَا ُم َ
ااس ب ِر َس ِ َ
ِ
وسى﴾ ،311وهناك أدلاة أخرى وما سبق مما استدل به
قوله  -تعاىل ﴿ :-فَـلَ اما أَتَ َ
ي يَا ُم َ
اها نُود َ
املصنف  -رمحه اهلل.
 ومن السنة :على الكالم ،قصة اإلفك وقول عائشة  -رضي اهلل عنها ..." :-ولشأين يفيف بأم ٍر يـُْتـلَى"؛ رواه البخاري ،ومسلم.
نفسي أحقر من أن يَـتَ َكلام اهلل ا
مرفوعا(( :يقول اهلل :يا آدم،
وعلى القول والنداء حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي اهلل عنه ً -
فيقول :لبايك وسعديك ،فيُـنَادي بصوت :إ ان اهلل يأمرك أن ِّتر َج من ذريتك بعثًا إىل النار))؛ رواه
البخاري.
أيضا ما استدل به املصنِّف ،من حديث عبداهلل بن أُنَـْيس ،عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
و ً
أنه قالُ(( :يشر اهلل اخلالئق يوم القيامة عراةً حفاةً غُ ْرلً ُهب ًما ،فيناديهم بصوت يسمعه من بَـعُد كما
يسمعه َم ْن قَـ ُرب :أنا امللِك ،أنا الدياان)).310
[ 313النساء.]504 :
[ 314األعراف.]544 :
[ 311طه.]55 :
310
أيضا يف "األدب املفرد" ،وح اسنه األلباين يف
وهذا احلديث استشهد به البخاري ،ورواه تعلي ًقا يف صحيحه ،ورواه ً
"صحيح األدب" رقم ( ،)740ويف "السلسلة الصحيحة" رقم ( ،)506وأخرجه اإلمام أمحد يف "مسنده" ،والبيهقي يف
"األمساء والصفات" ،وقال عنه احلافظ يف "الفتح" (" :)269 /5إسناده صاحل".
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قال اإلمام البخاري يف "خلْق أفعال العباد" عن هذا احلديث" :وإن اهلل  -عز وجل  -ينادي
جل ِذ ْكره  -ويف هذا دليلٌ على
بصوت يسمعه َمن بَـعُد كما يسمعه من قَـ ُرب ،فليس هذا لغَ ْري اهلل  -ا
سمع ِمن
أ ان صوت اهلل ل يُشبه أصوات اخللق؛ أل ان صوت اهلل  -ا
ذكره  -يُسمع من بـُ ْع ْد ،كما يُ َ
جل ُ
قُـ ْرب ،وأ ان املالئكة يُصعقون ِمن صوته فإذا تنادى املالئكة َل يصعقوا".
 -وأجمع السلَف على إثبات صفة الكالم هلل  -تعالى  -وأن كالمه بصوت وحرف:

قوما  -من أهل مكة
قال األصبهاين يف "احلجة"َ :
"وخاطَر أبو بكر  -رضي اهلل عنه  -أي :راهن ً
فقرأ عليهم القرآن ،فقالوا :هذا من كالم صاحبك ،فقال" :ليس بكالمي ،ول كالم صاحيب ،ولكنه
كالم اهلل  -تعاىل" ،وَل ينكر عليه أحد من الصحابة ،وقال عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -على
املنرب" :إن هذا القرآن كالم اهلل" ،فهو إُجاع الصحابة ،وإُجاع التابعني بعدهم ،ويف قول أيب بكر -
رضي اهلل عنه " :-ليس بكالمي ،ول كالم صاحيب ،إمنا هو كالم اهلل  -تعاىل" ،إثبات احلرف
والصوت؛ ألنه إمنا تال عليهم القرآن باحلرف والصوت".
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "ُمموع الفتاوى"" :317واستفاضت اآلثار ع ِن النيب  -صلاى اهلل
صحابة والتابعني ومن بعدهم من أئمة السنة :أنه  -سبحانه  -ينادي بصوت ،وَل
عليه وسلم  -وال ا
ينقل عن ٍ
أحد من ال اسلَف أنه قال :إن اهلل يتكلام بال صوت أو بال حرف ،ول أنه أنكر أن يتكلم اهلل
بصوت أو حبرف".
أيضا ا
دل العقل على إثبات صفة الكالم :ووجه ذلك أن عدم الكالم صفةُ ن ْقص يف مقاييس
و ًالبشر األخرس الذي ل يتكلام فيه علاة ونقص ،واهلل  -عز وجل -
البشر ،فكيف ِّ
البشر؟! فعند َ
برب َ
َ
جعل َع ْجَز اآلهلة عن الكالم دليالً على أهنا ل تصلح آهلة؛ فقال عن عجل بين إسرائيل﴿ :أَ ََلْ يَـَرْوا أَناهُ
311
وه ْم إِ ْن َكانُوا يَـْن ِط ُقو َن﴾.319
اسأَلُ ُ
ل يُ َكلِّ ُم ُه ْم﴾  ،وقال عن األصنام﴿ :فَ ْ
المبحث الثالث :المخالفون ألهل السنة:

أشهر َمن خالف السنة يف صفة الكالم من املبتدعة طائفتان:

ُ" 317مموع الفتاوى" (.)364 /52
[ 311األعراف.]541 :
[ 319األنبياء.]03 :
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األوىل :املعتزلة واجلهمياة ،وهؤلء ينكرون صفة الكالم ،ويقولون :إنه ليس من صفات اهلل  -تعاىل
خلق من ِ
خملوقات منفصلةٌ ٌّ،
خلق اهلل كسائر املخلوقات؛ كالسموات واجلبال وغريها،
ٌ
 وإمنا هو ٌفكذلك الكالم هو من خ ْلق اهلل ،خلقه يف اهلواء ،أو يف املكان الذي يُسمع منه ،وأما إضافته هلل -
تعاىل  -فهي إضافةُ تشر ٍ
أيضا نقول :كالم اهلل من باب إضافة
يف ،فكما تقول :ناقة اهلل ،وبيت اهللً ،
التشريف ،ومن هنا جاءت مقالتهم الضالة املشهورة ِبلق القرآن ،وقصتهم مع اإلمام أمحد مشهورة.
والرد عليهم:
ام بيانُه.
 -5أن هذا العتقاد ٌ
خمالف لطريقة السلَف وإُجاعهم الذي تَـ َقد َ

 -2أن هذا خمالف لظاهر النصوص الدالة على إثبات صفة الكالم هلل  -تعاىل  -ومنها :أ ان
اعبُ ْدِين﴾،306
موسى  -عليه السالم  -مسع اهلل  -جل وعال  -يقول﴿ :إِناِين أَنَا اللاهُ ل إِلَهَ إِال أَنَا فَ ْ
ول َُيكن ول جيوز أن يقول ذلك أح ٌد إل اهلل ،كما ذكر املصنِّف.
قائما بنفسه ،بل الكالم دليل
 -3أن قولكم هذا يَـ ُرُّده العقل ،فال َيكن أن يكون الكالم وص ًفا ً
على املتكلِّم ،فهو صفة للمتكلم ل تْنـ َف ِ
صل عنه.
فالقول بنفي صفة الكالم وصف
 -4أن ن ْف َي صفة الكالم عن اهلل  -تعاىل  -نفي لصفة كمالُ ،
أخرس ،تعترب يف حقِّه صفة نقص ،فكيف
ناقص ،فإذا كان املخلوق الذي ل يتكلم كأن يكون
َ
باخلالق؟! وهلل املثل األعلى ،وتعاىل اهلل عما تقولُه ِ
وجل  -عاب عجل بين
املبتدعة ،واهلل  -عاز ا
َ
استفاضت األدلة على إثبات
إسرائيل بقوله﴿ :أَ ََلْ يـََرْوا أَناهُ ل يُ َكلِّ ُم ُه ْم َول يَـ ْه ِدي ِه ْم َسبِيالً﴾ ،305وقد
َ
هذه الصفة.
 -1نقول مما يدل على أن كالم اهلل غري خملوق :إنه ثبَت يف "الصحيح" ،من حديث خولة بنت
حكيم :أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قالَ (( :م ْن نَـَزل منزلً فقال :أعوذ بكلمات اهلل التا امات
كلمات اهلل خملوقة ملا جازت
كانت
من ِّ
شر ما خلَقََ ،ل يَ ُ
ضُّره شيءٌ حَّت يرحل من منزله ذلك)) ،ولو ْ
ُ
شرك.
الستعاذة هبا؛ أل ان الستعاذة باملخلُوق ٌ
فائدة:

[ 306طه.]54 :
[ 305األعراف.]541 :
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تقدام أ ان أول َمن أنكر التكليم ،وابتدع هذا العتقاد ا
بن درهم ،وذلك يف أوائل
الضال  -هو ْ
اجلع ُد ُ
فض احى به أمريُ العراق واملشرق خالد بن عبداهلل القسري يوم األضحى ،بعد أ َْم ِر العلماء
املائة الثانيةَ ،
ض ُّحوا
يف ذلك الوقت كاحلسن البصري وغريه بقْتله ،فخرج القسري يوم األضحى وقال" :أيها الناس َ
ض ٍّح باجلَ ْعد بن درهم؛ فإنه زعم أ ان اهلل ََل يتخذ إبراهيم خليالً ،وَل
 تقبال اهلل ضحاياكم ِّ -فإين ُم َ
تكليما" ،ف َقتَـلَهُ؛ ألنه أول َمن أنكر التكليم واملخالاة ،وتقدام بيان ذلك حتت مباحث
يُ َكلِّم موسى ً
صفة احملبة.
الطائفة الثانية :األشاعرة ،وهم يثبتون صفة الكالم؛ فهي من الصفات السبع اليت يُثبتوهنا ،لكنهم
يقولون :إ ان الكالم الذي نثبته هو الكالم القائم بذاته  -سبحانه  -ل ينفصل عنه ،فالكالم عندهم
اصف بالكالم أ ََزلً ،ول يَـتَ َكلام مبشيئته  -سبحانه  -مث إن
هو املعىن القائم يف النفس فقط ،فاهلل ُمت ٌ
كالم اهلل عندهم من غري صوت ول حرف ،وإذا قيل :ماذا تقولون يف القرآن الذي هو كالم اهلل -
يل أو حمم ٌد
تعاىل؟ قالوا :هذا ليس هو كالم اهلل ،وإمنا هو عبارةٌ أو حكايةٌ عن كالم اهلل ،ا
عرب به جرب ُ
باطل وفاس ٌد يقتضي أن يقولوا :إ ان
 صلى اهلل عليه وسلم  -وليس كالم اهلل حقيقة ،وهذاٌ
اعتقاد ٌ
القرآن خملوق؛ ألنه إذا كان القرآن الذي بني أيدينا هو من كالم حممد أو جربيل ،فهو عندهم خملوق،
فال فرق هبذا العتبار بينهم وبني املعتزلة واجلهمية.
َّص معتقدهم في صفة الكالم:
إذًا؛ ُملَخ ُ
 -5أهنم يُثبتون صفة الكالم ،ولكن هذا الكالم هو القائم يف ذات اهلل  -سبحانه  -ل ينفصل
عنه ،فهو معىن قائم يف النفس من غري صوت ول حرف ،أشبه ِبواطر النفس وحنو ذلك ،وما يوجد
يف القرآن هو حكاية عن كالم اهلل ل حقيقته.
 -2أهنم يثبتون أ ان اهلل تَ َكلام أزلً؛ أي :إن نوعه قدمي ،وإنه ل يتكلام مبشيئته وإرادته  -سبحانه.
والرد عليهم:
خالف طر ِ
يقة السلف وإُجاعهم الذي تقدم بيانه.
 -5أن هذا
ُ
 -2أن هذا خالف ظاهر النصوص اليت تدل على أنه  -سبحانه  -يتكلم بصوت وحرف.
 -3أن اعتقادكم خيالف األدلة اليت تدل على أ ان كالم اهلل يُ ْس َمع ،ول يسمع إل الصوت ،فلو
كان معىن قائم بالنفس  -كما تظنون  -ملا ُمسع ،وتقدام حديث عبداهلل بن أنيس ،وأ ان اهلل ينادي
اخلالئق يوم القيامة بصوت مسموع.
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من الكالم هو ما ينطق به املتكلم ،ل ما يضمره يف نفسه.
 -4أ ان املعروف َ

ردا على هذا العتقاد الباطلَ :من زعم أن كالم اهلل هو املعىن النفسي،
 -1أ ان بعض العلماء يقول ًّ
ينزل كتابًا؛ ألنه إذا كان بال صوت ول حرف ،فكيف يرسل
فقد زعم أن اهلل ََل يرسل رسولً ،وَل ِّ
رسولً أو ينزل كتابًا؟!

 -0أ ان َمن زعم أن كالم اهلل هو معىن نفسي ،فقد زعم أن اهلل أخرس ،وهذه صفة نقص كما
كبريا.
تقدم  -تعاىل اهلل عما يقولون عُلًُّوا ً
شيخ اإلسالم ابن تيمياة على َمن زعم أ ان كالم اهلل هو املعىن النفسي ،كما تعتقد األشاعرة
وقد راد ُ
وجها؛ ولذا يقول ابن القيم يف نونيته:
من تسعني ً
س هذي الْبط ه
ه
الم النَّ ْف ه
ْالن
ته ْسعُ ْو َن َو ْج ًها بَيَّ نَ ْ
ت بُطْالنَهُ = أَ ْعن ْي َك َ
ُ

ِ
ت يف صفة الكالم بعقيدة باطلة ،فخالَفوا السلَف؛ منهم :ال ُكالابياة،
ائف َ
خاض ْ
وهناك فَر ٌق وطو ُ
املتأخرين ،وغريهم.
والحتادياة ،وفالسفة ِّ
********
 قال المصنِّف  -رحمه اهلل:ه
ومن ه
صفات اهلل  -تعالى  :-أنَّه ُمتَ َكلِّ ٌم ٍ
بكالم قَ ٍ
ديم.
ْ
الشرح
قديم النوع ،حادث اآلحاد:
المبحث الرابع :كالم اهلل  -جل وعال ُ -

وهذا هو معىن قول املصنف" :ومن صفات اهلل  -تعاىل  -أنه متكلِّم بكالم قدمي"؛ أي :قدمي
النوع ،حادث اآلحاد ،وإن كان كالم املصنف ُيتمل أنه قدمي النوع واآلحاد ،وهذا العموم مما انتقد
يف هذه العقيدة ،ولكن ل شك أنه  -رمحه اهلل  -يريد مذهب أهل السنة واجلماعة ،وأ ان كالم اهلل -
تعاىل  -قدمي النوع حادث اآلحاد.
 قدمي النوع؛ أي :إن جنس الكالم قدمي  -ليس له بداية  -فاهلل مت ِف بصفة الكالم أ ََزلً.
اص ٌ
ُ

فالكالم متعلِّق مبشيئته
 حادث اآلحاد؛ أي :إ ان اهلل  -عز وجل  -يتكلم مَّت شاء ،وكيف شاء،ُ
أيضا ،وهذا ما ينكره األشاعرة كما تقدم ،ويثبتون قدمي النوع.
وإرادته ً
********
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 قال المصنف  -رحمه اهلل :-ه ه
"يس همعه من َش ه
هه
عليه
وس هم َعهُ
اء م ْن َخلْقهَ ،س هم َعهُ ُموسى ْ -
ُ
السالم  -م ْنهُ ،م ْن غير َواسطةَ ،
ُ ْ ُُ َ ْ َ
ه
السالم َ -وَم ْن أ هَذ َن لَهُ هم ْن مالئكته هه َوُر ُسلهه".
عليه
يل ْ -
ُ
ج ْبر ُ
الشرح

المبحث الخامس :األدلة على َّ
أن كالم اهلل بصوت وحرف ،وهو كالم مسموع:
هذه هي عقيدة أهل السنة واجلماعة.
 أن كالم اهلل بصوت؛ ويدل على ذلك:ِ 302
اديْـنَاهُ ِم ْن َجانِ ِ
ادى
ب الطُّوِر ْاأل ََْيَ ِن َوقَـاربْـنَاهُ َجنيًّا﴾  ،وقولهَ ﴿ :وإِ ْذ نَ َ
 -5قوله  -تعاىل َ ﴿ :-ونَ َ
ِِ
ِ ِ
ني﴾.303
َربُّ َ
وسى أَن ائْت الْ َق ْوَم الظاالم َ
ك ُم َ

اديْـنَاهُ﴾ ،واملناجاة يف قولهَِ ﴿ :جن اي َّا﴾ ل تكون إل بصوت،
ووجه الدللة :املناداة يف قولهَ ﴿ :ونَ َ
فاملناداة للبعيد ،واملناجاة للقريب.

مرفوعا  -وقد تقدم (( :-يقول اهلل :يا آدم ،فيقول:
 -2حديث أيب سعيد  -رضي اهلل عنه ً -
لبيك وسعديك ،فينادي بصوت :إن اهلل يأمرك))؛ واحلديث متفق عليه.
ووجه الدللة :أن قوله(( :فينادي)) ،والنداء ل يكون إل بصوت بإُجاع أهل اللغة ،وأ اكد ذلك
بقوله(( :بصوت)).
حروف ،وهو من كالم اهلل ،وجاء يف "سنن الرتمذي" من
 وكالم اهلل بحرف :فكلمات القرآنٌ
فوعا(( :من قرأ حرفًا من كتاب اهلل فله به حسنة ،واحلسنة بعشرة أمثاهلا ،ل
حديث ابن مسعود مر ً
أقول( :اَل) حرف ،ولكن ألف حرف ،ولم حرف ،وميم حرف)).
 وكالم اهلل مسموع؛ ويدل على ذلك:ِ
استَ ِم ْع
اختَـ ْرتُ َ
 -5أ ان موسى  -عليه السالم  -مسعه من غري واسطة؛ قال  -تعاىل َ ﴿ :-وأَنَا ْ
ك فَ ْ
304
ِ
ِ
الرسل؛ قال  -تعاىل -
من املالئكة و ُ
ل َما يُ َ
وحى﴾  ،ومسعه جربيل  -عليه السالم  -ومن أَذ َن اهلل له َ
[ 302مرمي.]12 :
[ 303الشعراء.]56 :
[ 304طه.]53 :
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حيح ْني من حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه
ك بِا ْحلَ ِّق﴾ ،301ويف ال ا
وح الْ ُق ُد ِس ِم ْن َربِّ َ
ص َ
﴿ :قُ ْل نـَازلَهُ ُر ُ
 :أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :إذا قضى اهلل األمر يف السماء ضربت املالئكةبأجنحتها خضعانًا لقوله ،كأنه سلسلة على صفوان ،فإذا فُـِّزع عن قلوهبم قالوا :ماذا قال ربكم؟ قالوا:
حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -ليلة
أيضا كلام اهلل  -عز وجل ً -
احلق ،وهو العلي الكبري)) ،و ً
املعراج.
اخلالئق ،كما تقدم من حديث عبداهلل بن أُنَـْي ٍ
س ،وفيه(( :فيناديهم
أيضا يف اآلخرة تسمع كالمه
و ً
ُ
أيضا ما جاء يف الصحيحني عن النيب  -صلى اهلل
ب)) ،و ً
بصوت يسمعه َم ْن بـَعُ َد ،كما يسمعه َم ْن قَـ ُر َ
عليه وسلم  -قال(( :إن اهلل يقول :يا أهل اجلنة ،فيقولون :لبيك وسعديك)).
أيضا :ما استشهد به املصنِّف من كالم ابن سعود(( :إذا تَ َكلام اهلل بالوحي مسع صوته أهل
و ً
السماء)) ،300وكالم ابن مسعود مما ل يُقال بالرأي ،فله حكم الرفع.

ٍ
ٍ
مسموع ،كما قال شيخ اإلسالم ابن
وحرف
بصوت
مستفيضة يف أ ان اهلل يَـتَ َكلام
واألدلة واآلثار
ٍ
َ
تيمية ،وتقدام نقل كالمه ،وأن هذا بإُجاع السلف ،ول يعرف فيهم ُمنكر هلذا العتقاد.

ش ٍر أَ ْن يُ َكلِّ َمهُ اللَّهُ إهَّال َو ْحيًا أ َْو هم ْن َوَر هاء
المبحث السادس :قوله  -تعالى َ ﴿ :-وَما َكا َن لهبَ َ
هح َج ٍ
اب أ َْو يُ ْر هس َل َر ُسوالً﴾.367
اشتملت هذه اآلية على أنواع الوحي الثالثة:
املصنِّف  -رمحه اهلل  -و
ْ
هذه اآلية استَ َد ال هبا َ

الوحي يف ق ْلب الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -من غري إرسال ملك ،ول
األول :أن يـُْل َقى
ُ
تكليم منه  -سبحانه؛ قال  -تعاىل َ ﴿ :-وَما َكا َن لِبَ َش ٍر أَ ْن يُ َكلِّ َمهُ اللاهُ إِال َو ْحيًا﴾.

جل وعال  -ولكن ِمن وراء احلجاب ،كما كلام اهللُ موسى  -عليه السالم
الثاين :أن يكلمه اهلل  -ا
حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -ليلة املعراج ،حني فرض الصالة مباشرة بال واسطة؛ قال -
 وكلام ًتعاىل ﴿ :-أَو ِمن ور ِاء ِحج ٍ
اب﴾.
ْ ْ ََ َ

يرسل َمل ًكا يبلغ عن اهلل كالمه؛ كجربيل  -عليه السالم  -قال  -تعاىل ﴿ :-أ َْو
الثالث :أن َ
يـُْرِس َل َر ُسولً﴾.
[ 301النحل.]562 :
 300رواه البخاري ُم َعلا ًقا ،وص اححه األلباين يف "السلسلة الصحيحة" (.)5293
[ 307الشورى.]15 :
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تكليم اهلل  -عز وجل  -لرسوله بال
ومقصود املصنِّف من إيراد هذه اآلية هو النوعُ الثاين ،وهو ُ
واسطة.
********
 -25قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ض اآلثا هرَّ :
"وفي ْبع ه
عليه
ع م ْنها ،فَ نَاداهُ
السالم ْ -ليلةَ رأى النار فَ َهالَْتهُ ،فَ َف هز َ
أن موسى ْ -
ُ
بالصو ه
ربُّهُ :يا موسى ،فأجاب سريعا ه
ك ،وال أ ََرى
ت ،فَ َق َ
صوتَ َ
ك لبَّ ْي َ
ال :لبَّ ْي َ
كْ ،
َ ً ْ
است ْئ ً
أس َم ُع ْ
ناسا َّ ْ
َ
هذهه
أن ه
ك ،فَ َعله َم َّ
وع ْن هش َماله َ
أنت؟ فقال :أنا فَ ْوقَ َ
مكانَ َ
ك ،فأين َ
وع ْن يَ همينكَ ،
كَ ،وأ ََمامكَ ،
الص َفةَ ال تَ ْنب هغي إالَّ ه
أسمع ْأم كالم رسولك؟
ِّ
هلل  -تعالى  -قالَ :ك َذله َ
ك أنْ َ
َ
ت يَا إهلهي ،أفَكالمك ُ
بل كالمي يا موسى".
قالْ :
الشرح
فائدة:
مسموعا :أن موسى  -عليه
مما استَ َد ال به املصنِّف على إثبات كالم اهلل  -تعاىل  -وأن له صوتًا
ً
استئناسا بالصوت:
فهالَْته وفزع منها ،ناداه ربه" :يا موسى ،فأجاب سر ًيعا
السالم  -ليلة رأى النار َ
ً
لبيك لبيك ،أمسع صوتك ،ول أرى مكانك ،فأين أنت؟ فقال :أنا فوقك ،ووراءك ،وعن َيينك ،وعن
مشالك" ،فَـ َعل ِم أن هذه الصفة ل تنبغي إل هلل  -تعاىل  -قال" :فكذلك أنت يا إهلي ،أفكالمك
أمسع أم كالم رسولك؟ قال :بل كالمي يا موسى".
َخ ِذه عن
أثر
ٌ
ضعيف من اإلسرائيليات ،فهو من رواية وهب بن ُمنَبِّه ،وهو معروف بأ ْ
وهذا ٌ
اإلسرائيليات ،ويف األدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الكثري مما يُغين عن هذا األثر؛ لالستدلل هلذا
العتقاد الصحيح.
********
قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ه
ورونَهُ.
وأنَّه ُ -س ْب َحانَه  -يُ َكلِّ ُم المؤمنين في اآلخ َرة ،ويُكلِّ ُمونَهُ ،ويَأْذَ ُن لهم فَ يَ ُز ُ

وتقدم بيان أ ان اهلل  -جل وعال  -يُ َكلِّم عباده يف اآلخرة ،وأما الزيارة فاملصنِّف أورد ذلك
استدللً حبديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :إن أهل
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اجلنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعماهلم ،مث يؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة من أيام الدنيا فيزورون
راهبم)).301

 301احلديث رواه ابن ماجه ،والرتمذي وضعفه ،فقال" :هذا حديث غريب"؛ ألن يف سنده عبداحلميد بن حبيب بن أيب
العشرين.
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فصل
القرآن كالم اهلل
 -26قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ه
"وم ْن ه
وح ْب لُه المتين ،وصراطُهُ
كالم اهلل ْ -
سبحانه  -القرآ ُن العظيم ،وهو ُ
كتاب اهلل المبينَ ،
ه
الروح األ هَمينَ ،علَى قَ ل ه ه
ه
ٍ
ب َ ه
بلسان َع َربه ٍّي
ين،
المستقيم ،وتَ ْن هزيلُ َر ِّ
ْب َسيِّد َ
العالَمين ،نَ َز َل بهه ُّ ُ
المرسل َ
غي ُر مخلوق ،هم ْنهُ بَ َدأَ وإه ْلي هه يَعُود.
ُمبهينُ ،منَ َّز ٌل ْ
وف وَكلهماتَ ،م ْن قَ َرأَهُ فَأَ ْع َربَهُ فَ لَهُ به ُك ِّل
وه َو ُس َوٌر ُم ْح َك َمات،
وح ُر ٌ
ٌ
ُ -27
وآيات بَيِّ نَاتُ ،
ه
ه
الصدور،
محفو ٌ
ظ في ُّ
وأجزاءٌ وأَبْعاضَ ،م ْت لٌُّو باأللسنَةْ ،
حسنات ،لَهُ أ ََّو ٌل وآخرْ ،
َح ْرف ع ْش ُر َ
ه
ه
المصاحف ،فه هيه ُم ْح َكم ُ ه
وخاص وعام،
سوخ،
توب في
ٌّ
َم ْس ُموع باآلذانَ ،م ْك ٌ
ٌ
ومتَشابه ،ونَاس ٌخ وم ْن ُ
هه ه
يم ح هم ٍ
اطل همن ب ي هن ي َدي هه وال همن َخل هْف هه تَن هز ه ه
يد﴾ ،369وقَوله -
ْ
يل م ْن َحك ٍ َ
وأم ٌر ونَ ْهي؛ ﴿ال يَأْتيه الْبَ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ٌ
ْج ُّن َعلَى أَ ْن يأْتُوا به همثْ هل َه َذا الْ ُقر ه
اإلنْس وال ه
تعالى ﴿ :-قُل لَئه هن ْ ه
آن ال يَأْتُو َن به همثْله هه َول َْو
َ
ْ
اجتَ َم َعت ْه ُ َ
ْ
ض ُه ْم لهبَ ْع ٍ
ض ظَ ه ًيرا﴾.370
َكا َن بَ ْع ُ
بي الذي قال فيه الذين َك َفروا﴿ :لَن نُ ْؤهمن به َه َذا الْ ُقر ه
آن﴾،371
وه َذا ُهو
الكتاب العر ُّ
َ -28
ُ
ْ
ْ َ
ُ
372
ُصله هيه َس َق َر﴾،373
ضهم﴿ :إه ْن َه َذا إهَّال قَ ْو ُل الْبَ َ
وقال بع ُ
ش هر﴾  ،فَقال اهلل ُ -س ْبحانه َ ﴿ :-سأ ْ
ضهم :هو هش ْع ٌر؛ فقال اهلل  -تعالى َ ﴿ :-وَما عَلَّ ْمنَاهُ ِّ
الش ْع َر َوَما يَ ْنبَ هغي لَهُ إه ْن ُه َو إهَّال هذ ْك ٌر
وقَال بَ ْع ُ
ُب في َّ
ين﴾ ،374فَ لَ َّما نَ َفى اهللُ ع ْنهُ أنَّهُ هش ْع ٌر وأثبتَهُ قُ ْرآنًا ،لَم يُ ه
أن القرآ َن
بق ُش ْبهةً له هذي ل ٍّ
َوقُ ْرآ ٌن ُمبه ٌ
وف ،وكلهمات ،وآيات؛ َّ
أح ٌد:
هو هذا
ألن ما ْليس كذلهك ال ي ُق ُ
بي الَّذي ُه َو ُح ُر ٌ
العر ُّ
ُ
ول َ
الكتاب َ
إنَّه ش هع ٌْ ٌر.

[ 309فصلت.]42 :
[ 376اإلسراء.]11 :
[ 375سبأ.]35 :
[ 372املدثر.]21 :
[ 373املدثر.]20 :
[ 374يس.]09 :
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 -29وقال  -عز وجل ﴿ :-وإه ْن ُكنتم فهي ري ٍ ه
ه
ه
ورةٍ هم ْن همثْله هه
َ ُ ْ َْ
سَ
ب م َّما نَ َّزلْنَا َعلَى َع ْبدنَا فَأْتُوا ب ُ
375
اهم بهاإلتْ ه
وا ْدعُوا ُش َه َداء ُكم همن ُد ه
يان به همثْ هل ما ال يُ ْد َرى ما ُه َو وال
ون اللَّ هه﴾  ،وال ُ
َ ْ ْ
يجوز أ ْن يَتَ َح َّد ُ ْ
َ
يُ ْع َقل.
وقال  -تعالى ﴿ :-وإهذَا تُ ْت لَى َعلَي ه م آياتُنَا ب يِّ نَ ٍ
ال الَّ هذين ال ي رجو َن لهَقاءنَا ائْ ه
ت
ات قَ َ
َ -30
َ َْ ُ
ْ ْ َ َ
َ
َ
376
به ُقر ٍ
ت أ َّ
َن ال ُق ْرآ َن ُه َو
آن غَْي هر َه َذا أ َْو بَ ِّدلْهُ قُ ْل َما يَ ُكو ُن لهي أَ ْن أُبَ ِّدلَهُ هم ْن تهْل َق هاء نَ ْف هسي﴾  ،فأَثْ بَ َ
ْ
اآليات الَّتي تُ ْت لَى َعلَْي ه م.
ُ
َّ ه
ات ب يِّ نَ ٌ ه
ه
ْم﴾ ،377وقال -
ات في ُ
 -31وقال  -تعالى ﴿ :-بَ ْل ُه َو آيَ ٌ َ
ص ُدوهر الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
378
تعالى ﴿ :-إهنَّهُ لَ ُقرآ ٌن َك هر ه ه
اب م ْكنُ ٍ
ون * ال يَ َم ُّ ه
ْس َم
يم * في كتَ ٍ َ
ٌ
ْ
سهُ إ َّال ال ُْمطَه ُ
َّرو َن﴾  ،بَ ْع َد أ ْن أَق َ
َعلَى ذَلهك.

380
379
ه
ه
ين ُسورةً
 -32وقال  -تعالى ﴿ :-كهيعص﴾ ﴿ ،حم * عسق﴾  ،وافْ تَتَ َح ت ْس ًعا وع ْشر َ
ه
بالحروف المقطَّ َع هة.

الشرح
ابن قدامة  -رمحه اهلل  -بعدما أورد ما يدل على إثبات صفة الكالم هلل  -تعاىل  -انتقل إىل
مسألة أخرى هلا عالقة بكالم اهلل  -تعاىل  -وهي القرآن الكرمي ،فذكر ما يعتقده أهل السنة واجلماعة
يف القرآن العظيم ،وما ذكره ابن قدامة يتلَ اخص يف األمور اآلتية:
أوالً :عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن:
املكتوب بني دفاـ َيت املصحف هو كالم اهلل
وع و
املس ُم َ
َ
أهل السنة واجلماعة يقولون :إن القرآن املَْتـلُاو و ْ
حقيقةًُ ،منَـازٌل غري خمَْلوق ،منه بدأ وإليه يعود.

[ 371البقرة.]23 :
[ 370يونس.]51 :
[ 377العنكبوت.]49 :
[ 371الواقعة.]79 - 77 :
[ 379مرمي.]5 :
[ 316الشورى.]2 -5 :
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

009

ويف هذا ردٌّ على الذين قالوا :إنه ليس كالم اهلل حقيقة ،بل عبارة أو حكاية عن كالم اهلل ،وردٌّ
على الذين يقولون :إن القرآن خملوق غري منزل ،وتقدام بيان عقيدهتم من اجلهمياة واملعتزلة واألشاعرة،
ويدل على اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف القرآن ما يلي:
ِ
 أنه كالم اهلل؛ قال  -تعاىل ﴿ :-وإِ ْن أ ِاستَ َج َارَك فَأ َِج ْرهُ َح اَّت يَ ْس َم َع َك َال َم
َح ٌد م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ني ْ
َ َ
اللا ِه﴾.315
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ني نَ ِذ ًيرا﴾.312
 ُمنَ َّزل؛ قال  -تعاىل ﴿ :-تَـبَ َارَك الاذي نَـازَل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َعْبده ليَ ُكو َن ل ْل َعالَم َك بِا ْحلَ ِّق﴾.313
وح الْ ُق ُد ِس ِم ْن َربِّ َ
وقال – تعاىل ﴿ :-قُ ْل نـَازلَهُ ُر ُ

ضا َن الا ِذي أُنْ ِزَل فِ ِيه الْ ُق ْرآ ُن﴾ ،314وأدلة أخرى.
وقال  -تعاىل َ ﴿ :-ش ْه ُر َرَم َ

 -غير مخلوق:

 -5ألن األدلة السابقة وغريها دلات على أنه ُمنَـازل غري خملوق.
اخلَْل ُق َو ْاأل َْم ُر﴾ ،311فجعل اخللق غري األمر ،والقرآن من
 -2وألن اهلل  -عز وجل -يقول﴿ :أَل لَهُ ْ
310
ِ
ِ
ِ
وحا ِم ْن أ َْم ِرنَا﴾  ،وقال﴿ :ذَل َ
ك أ َْو َحْيـنَا إِلَْي َ
األمر؛ لقوله  -تعاىل َ ﴿ :-وَك َذل َ
ك أ َْم ُر اللاه أَنْـَزلَهُ
ك ُر ً
إِلَْي ُك ْم﴾ ،317وأما ما احتج به َمن قال ِب ْلق القرآن :وهو قوله  -تعاىل ﴿ :-اللاهُ َخالِ ُق ُك ِّل
خمصوص مبا تقدام من أدلة.
عام
نص ٌّ
َش ْي ٍء﴾ ،311فهذا ٌّ
ٌ
جل وعال  -صفة من صفاته غري خملوقة ،منه بدأ؛ أي :من اهلل  -جل
 -3وألن كالم اهلل  -ا
وعال  -بدأ؛ بدليل أن اهلل  -عز وجل  -أضافَهُ إليه ،ول يضاف الكالم إل إىل قائله.

[ 315التوبة.]0 :
[ 312الفرقان.]5 :
[ 313النحل.]562 :
[ 314البقرة.]511 :
[ 311األعراف.]14 :
[ 310الشورى.]12 :
[ 317الطالق.]1 :
[ 311الرعد.]50 :
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ول بُ اد من هذه العبارة يف تعريف القرآن؛ ألن املبتدعة ل يقولون بأن بداية القرآن من اهلل؛ ألهنم
يـُْن ِك ُرون صفةَ الكالم ،فيقولون :إن جربيل أخذ القرآن من اللوح احملفوظ ،وأنزله على حممد؛ لينفوا أن
اهلل تكلم به.
 وإليه يعود :وذلك يف آخر الزمان يـُْرفَ ُع القرآ ُن من الصدور واملصاحف؛ فال يبقى منه ول آية،ا
اإلسالم كما
دل عليه حديث حذيفة بن اليمان؛ قال الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-يَ ْد ُرس
ُ
ك ،ول صدقةٌ ،ولَيسرى على ِ
ي ْدرس و ْشي ِ
كتاب
الثوب ،ا
صيام ،ول صالةٌ ،ول نُ ُس ٌ
حَّت ل يُ ْد َرى ما ٌ
ُ َْ
ََُُ ُ
319
اهلل  -عز وجل  -يف الليلة فال يَـْبـ َقى يف األرض منه آية)) .
الكفار و َّ
تحداهم اهللُ به:
ثانيًا :القرآن العظيم ردَّه
ُ

ِ
ِ ِ
ِ
ني يَ َديِْه﴾ ،396وقدحوا فيه؛ فنسبوه
وهم َرُّدوه تصرُيًا فقالوا﴿ :لَ ْن نـُ ْؤم َن هبَ َذا الْ ُق ْرآن َول بِالاذي بَـ ْ َ
لغَ ْري اهلل ،فقال بعضهم﴿ :إِ ْن َه َذا إِال ِس ْحٌر يـُ ْؤثـَ ُر﴾ ،395وقال بعضهم﴿ :إِ ْن َه َذا إِال قَـ ْو ُل
392
ُصلِ ِيه َس َقَر﴾ ،393وأراد املصنِّف أن يـَ ُراد على َم ْن
الْبَ َش ِر﴾  ،فقال اهلل هلم تكذيبًا َلز ْعمهمَ ﴿ :سأ ْ
البشر؛ كمحمد  -صلى اهلل عليه وسلم  -واملعاين
يقول :إن األلفاظ املوجودة يف القرآن هي ألفاظ َ
هي من اهلل  -جل وعال  -كما يعتقد األشاعرة.
ِّعَر َوَما
بعض الكفار عن القرآن :إنه شعر؛ فراد اهلل عليهم وك اذهبم فقالَ ﴿ :وَما َعلا ْمنَاهُ الش ْ
وقال ُ
ِ
ِ
ني﴾.394
يَـْنبَغي لَهُ إِ ْن ُه َو إِال ذ ْكٌر َوقُـ ْرآ ٌن ُمبِ ٌ

بل َحتَدااهم اهلل  -عز وجل  -ما داموا يُ َش ِّك ُكون فيه بأن يأتوا مبثله؛ فقال  -تعاىل َ ﴿ :-وإِ ْن ُكْنتُ ْم
ِيف ريْ ٍ
ب ِمماا نَـازلْنَا َعلَى َعْب ِدنَا فَأْتُوا بِ ُس َورةٍ ِم ْن ِمثْلِ ِه﴾ ،391وقال  -تعاىل ُ -مبَـيِّـنًا أهنم لن يقدروا على
َ

 319احلديث رواه ابن ماجه ،واحلاكم ،وقال :صحيح على شرط مسلم ،ووافقه الذهيب ،وصححه األلباين يف "السلسلة
الصحيحة" رقم (.)71
[ 396سبأ.]35 :
[ 395املدثر.]24 :
[ 392املدثر.]21 :
[ 393املدثر.]20 :
[ 394يس.]09 :
[ 391البقرة.]23 :
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ِِ ِ ِ
ِ
ِ
اإلنْس وا ْجلِ ُّن علَى أَ ْن يأْتُوا مبِِثْ ِل ه َذا الْ ُقر ِ
ض ُه ْم
آن ل يَأْتُو َن مبثْله َولَ ْو َكا َن بَـ ْع ُ
اجتَ َم َعت ِْ ُ َ َ
ذلك﴿ :قُ ْل لَئ ِن ْ
َ
َ ْ
لِبَـ ْع ٍ
ض ظَ ِه ًريا﴾.390

أي جهة كان؛ فقال  -تعاىل :-
وبَـ اني اهلل  -عز وجل  -أن هذا القرآن ٌّ
باطل من ِّ
حق ل يأتيه ٌ
مح ٍ
ِِ ِ ِ
ني ي َدي ِه ول ِمن خ ْل ِف ِه تَـْن ِزيل ِمن ح ِكي ٍم َِ
يد﴾.397
﴿ل يَأْتيه الْبَاطلُ م ْن بَـ ْ ِ َ ْ َ ْ َ
ٌ ْ َ

املصنِّف ،وهي أوصاف عظيمة ،وذكر قبلها :أنه كتاب اهلل املبني،
وهذه
ٌ
أوصاف للقرآن ذكرها َ
وآيات بيِّنات ،وغريها من األوصاف؛ أراد هبا الرد على أهل البدع،
سور حمكماتٌ ،
وحبله املتني ،فيه ٌ
ات
وأن القرآن كالم اهلل  -جل وعال -
صدور أهل العلم؛ فقال  -تعاىل ﴿ :-بَ ْل ُه َو آيَ ٌ
ْ
امتألت به ُ
ِ اِ
ين أُوتُوا الْعِْل َم﴾ ،391وهو يف كتاب حمفوظ؛ قال  -تعاىل ﴿ :-إِناهُ لَ ُق ْرآ ٌن َك ِرميٌ *
بَـيِّـنَ ٌ
ات ِيف ُ
ص ُدور الذ َ
اب م ْكنُ ٍ
ِ ٍ
ون﴾399؛ أي :حمفوظ.
ِيف كتَ َ
واختلف يف هذا الكتاب املكنون؛ فقيل:
املقصود بقوله﴿ :ل ََيَ ُّسهُ إِال الْ ُمطَ اه ُرو َن﴾ :املالئكة.
 هو اللوح احملفوظ ،فيكونُ

احلدث واجلنابة.
وقيل :هو املصحف الذين بني أيدينا ،فيكون املقصود باملطهرين هم َمن تَطَ اهَر من َ

الرد على أهل البدع ،الذين خالفوا العتقاد
ومقصود املصنِّف من إيراد هذه اآليات كلهاُّ :
فبني هلم باألدلة أن هذا هو كالم اهلل  -تعاىل  -املنازل ،حَّت ما فيه
الصحيح يف كتاب اهلل  -تعاىل  -ا
من احلروف املقطعة؛ كقوله  -تعاىل ﴿ :-كهيعص﴾﴿ ،466حم * عسق﴾ ،465وغريها من السور
تسع وعشرون سورة مفتتحة
اليت افتتحت باحلروف املقطعة هي من كالم اهلل  -تعاىل  -ويف القرآن ٌ
باحلروف امل َقطاعة.
ُ
يتأجلُونه:
ثالثًا :الحذر من قوم يَتَ َع َّجلُون القرآ َن وال َّ

[ 390اإلسراء.]11 :
[ 397فصلت.]42 :
[ 391العنكبوت.]49 :
[ 399الواقعة.]71 - 77 :
[ 466مرمي.]5 :
[ 465الشورى.]2 - 5 :
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حديث سهل بن سعد  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
أ َْوَرَد املصنف
َ
ِ
ِ
أجره ول
((اقرؤوا القرآن قبل أن يأِتَ ٌ
قوم يُقْي ُمون حروفَهُ إقامةَ السهم ،ل جياوز تَـَراقيَهم ،يَـتَـ َع اجلون َ
يتأ اجلونه)).462
اشبُّه بقوم يتعاملون مع القرآن على غري الغاية اليت من أجلها أنزل،
حتذير من الت َ
 واحلديث فيه ٌوأوصافهم كما يلي:
صحيحا بال حلن
 -1يقيمون حروفه؛ أي :إقامةً صحيحةً دقيقةً ،متقنةً طيبةً يف ظاهرها؛ فيقرؤونه
ً
وُم اوًدا ،ولكن هذا القرآن الذي يقرؤونه:
احللق ،أو احللقوم؛ أي :إن هذا القرآن الذي يقرؤونه ل جياوز
 -2ال يجاوز تراقيهم :والتـ ُّْرقُـ َوةُ :
حلوقهم؛ أي :ل يقرؤونه بقلوهبم؛ فيتدبرونه مع التلفظ به ،بل يقرؤونه بألسنتهم فقط؛ وذلك لضعف
إَياهنم ،فهم َل يقرؤوه هلل  -تعاىل  -خملصني ،بل قرؤوه ليقال :قارئ ،أو ُُمَِّود ،أو حسن الصوت؛
فيتفاخرون بذلك ،ومعلوم أن من كان هذا حاله فهو أحد الثالثة الذين هم أول من تُ َسعار هبم النار؛
كما يف حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -عند مسلم ،فهو قرأ القرآن ليقال :قارئ ،وقد قيل ،مث
يسحب على وجهه إىل نار جهنم  -نسأل اهلل السالمة والعافية.
َج َره :فهذا من أوصافهم أهنم يتعجلون أجره يف الدنيا ،إما عن طريق أخذ األجرة
 -3يَتَ َع َّجلون أ ْ
عليه ،أو عن طريق أخذ الشهرة؛ ليقال :قارئ ،أو ُمود ،وحنو ذلك.
َجلُونه؛ أي :ل يقرؤون القرآن يقصدون به وجه اهلل فيتأجلون؛ أي :ينتظرون أجره يف
 -4وال يَتَأ َّ
اآلخرة؛ ألهنم قرؤوه لغَ ْري اهلل  -نسأل اهلل السالمة والعافية.
********
 -33قال المصنف  -رحمه اهلل :-
"وقال النبي  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-من قَ رأَ ال ُقرآ َن فَأَ ْعربه ،فَ لَه به ُك ِّل حر ٍ
ف هم ْنهُ َع ْش ُر
ََُ َ
َْ
َْ َ ْ
ٍ
ح ٍ
ات ،وَم ْن قَرأَهُ ول َ ه ه ه
صحيح.
حديث
سنَةٌ))؛
ٌ
ٌ
سنَ َ َ َ
َح َن فيه فَ لَهُ ب ُك ِّل َح ْرف َح َ
ََ
462
مقبول إذا تُوبِ َع
الصديف ،وهو ٌ
ضعف؛ ألن فيه وفاء بن ُشَريْ ٍح َ
واحلديث رواه أمحد ،وأبو داود ،وابن حبان ،ويف سنده ٌ
كما يف "التقريب" ،واحلديث له شواهد منها :حديث جابر بن عبداهلل عند أمحد ،وأيب داود ،وص احح إسناده األلباين كما
يف "السلسلة الصحيحة" (.)219
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ه
ه
يمو َن ُح ُروفَهُ
عليه ّ
 -34وقال ْ -
والس ُ
الم (( :-اق َْرؤوا ال ُق ْرآ َن قَ ْب َل أَ ْن يَأت َي قَ ْوٌم يُق ُ
الصالةُ ّ
ه
َجلُونَهُ)).
َج َرهُ َوالَ يَتَأ َّ
إهقَ َامةَ َّ
الس ْه هم ،ال يُ َجا هوُز تَ َراقيَ ُهم؛ يَتَ َع َّجلُو َن أ ْ
 -35قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه
ٍ
إلي نَا هم ْن هح ْف هظ ْبع ه
ض
"وقَ َ
َح ُّ
رضي اهللُ ْ
ب ْ
عن ُهما  :-إه ْعر ُ
اب ال ُقرآن أ َ
ال أَبُو بَ ْكر وعُ َم ُر َ -
ُح ُروفه هه.
الشرح
فضل إعراب القرآن ل تَ ِ
ص ُّح؛ ومن ذلك:
ما ذكره املصنِّف من آثا ٍر يف ْ
أ  -ما رواه الطرباين يف "األوسط" ،من حديث ابن مسعود :أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
قال(( :أعربوا القرآن ،فإن َم ْن قرأ القرآن فأعربه ،فله عشر حسنات ،وكفارة عشر سيئات ،ورفع عشر
درجات)).463
ب  -ما ذكره من اآلثار ،عن أيب بكر وعمر  -رضي اهلل عنهما  -أهنما قال" :إعراب القرآن
أحب إلينا من ح ْفظ بعض حروفه".464
ُّ
********
 -36قال المصنف  -رحمه اهلل :-
علي  -رضي اهلل عنه  :-من َك َفر بهحر ٍ
ف هم ْنهُ فَ َق ْد َك َف َر به هه ُكلَّهُ.
َ
"وقال ٌّ
َ ْ َ َْ
ه هه ه هه
وحروفه هه.
 -37واتَّ َف َق المسلمون على َع ِّد ُس َوهر القرآن وآياته وكلماته ُ
ه
ه
ه
الف ْبين المسلمين في َّ
حرفًا،
 -38وال هخ َ
ورًة أو آيَةً ،أو كل َمةً أو ْ
أن َم ْن َج َح َد م َن ال ُقرآن ُس َ
متَّ َف ًقا عليه أنَّه كافهر ،وفي هذا ح َّجةٌ ه
روف.
قاط َعةٌ على أنَّهُ ُح ٌ
ْ
ُ
ُ
ٌ
الشرح
من القرآن الكريم فقد كفر:
رً
ابعاَ :م ْن َج َحد آية َ
ضعيف ِجدًّا؛ ففي سنده هنشل بن سعيد الورداين ،ك اذبه إسحاق بن راهويه ،وقال عنه اهليثمي" :مرتوك"،
 463واحلديث
ٌ
يب من اللفظ الذي أورده املصنِّف.
ولفظ هذا احلديث قر ٌ
ضعيف جدًّا ،أخرجه ابن األنباري يف كتابه "الوقف والبتداء" ،ففيه انقطاع بني أيب بكر وعمر والراوي عنهما،
 464وهو
ٌ
ضعيف.
ويف سنده جابر بن يزيد اجلعفي وهو
ٌ
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وهذا آخر ما أورده املصنِّف يف هذا الفصل ،وهذا العتقاد هو بإُجاع املسلمني  -كما ذكر
املصنف  -ونقل اإلُجاع غري و ٍ
احد من أهل العلم ،ومن ذلك ما أورده املصنِّف ،عن علي بن أيب
َ ُ
طالب  -رضي اهلل عنه  -موقوفًا" :من َك َفر ٍ
حبرف منه ،فقد كفر به كله".461
َْ
ليبني من ُجيع ما تقدم أ ان هذا القرآن بسوره وكلماته وحروفه إمنا هو من عند
وختم املصنِّف هبذا؛ ِّ
اهلل  -جلا وعال  -بإُجاع أهل العلم؛ ليُـ َقِّرر بذلك ُم ْعتَـ َقد أهل السنة واجلماعة.
تنبيه:
الرُّد على َمن يقول ِبلق
تقدام يف الفصل الذي قبله ُم ْعتَـ َق ُد املبتدعة يف القرآن ،وأنه ٌ
خملوق ،وتقدام ُّ
القرآن حتت مباحث صفة الكالم اليت هي املباحث يف الصفات  -واهلل أعلم.
********

461
صحيح ،رواه ابن أيب شيبة ( )154 ،153 /56يف "مصنفه".
أثر
ٌ
وهذا األثر ٌ
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فصلٌ
رؤية المؤمنين لربِّهم في اآلخرة
 -39قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ه
ه
ه
ورونَهُ ،ويُ َكلِّ ُم ُهم ويُ َكلِّ ُمونَهُ؛ قال اهللُ -
"والمؤمنون يَ َرْو َن َربَّ ُه ْم في اآلخرة بأبْصا هرهم ،ويَ ُز ُ
اضرةٌ * إهلَى ربِّها نَ ه
هٍ ه
اظ َرةٌ﴾.406
ََ
تعالى ُ ﴿ :-و ُجوهٌ يَ ْوَمئذ نَ َ
ب أولئك
َ -40
وقال  -تعالى َ ﴿ :-كالَّ إهنَّ ُه ْم َع ْن َربِّه ْم يَ ْوَمئه ٍذ ل ََم ْح ُجوبُو َن﴾َّ ،407
فلما َح َج َ
أن المؤمنين يَرْونَهُ في ه
في ه
الس ْخ هطَ ،د َّل على َّ
ضا ،وإهَّال لم يَ ُك ْن بَ ْي نَ ُه َما فَ ْر ٌق.
حال ُّ
حال ِّ
الر َ
َ
الشرح
وحتت هذا الفصل ِع ادةُ مباحث:
المبحث األول :تقسيم مسألة رؤية اهلل  -تعالى  -إلى ثالثة أقسام:
أوال :رؤية اهلل  -تعالى  -في الدنيا:
ً
رؤية اهلل  -تعاىل  -يف الدنيا مستحيلةٌ ،ا
دل على ذلك الكتاب والسنة واإلُجاع:
قول اهلل  -تعاىل  -ملوسى﴿ :لَ ْن تَـَرِاين﴾ ،461وكان قد طلَب رؤية اهلل  -تعاىل.
فمن الكتابُ :

السنَّة :حديث الناـ اواس بن مسعان يف ذكر ال اد اجال ،وفيه قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
ومن ُّ
أحدا منكم لن يرى رباه حَّت َيوت))؛ رواه مسلم.
((اعلموا أن ً
وأجمع العلماء على أن اهلل  -عز وجل  -ال يراه أحد في الدنيا بعينيه:
جل وعال  -يُرى يف الدنيا؛ أي :لو كان
نقل اإلُجاع غري واحد من أهل العلم ،ولو كان اهلل  -ا
صل لكليم اهلل  -تعاىل  -موسى  -عليه السالم  -حني سأل رباه
ذلك حاصالً ألحد من العبادَ ،حلَ َ
ب من أولئك السفهاء من املبتدعة ،الذين يعتقدون أنه قد حتصل رؤية اهلل -
تعجب َ
ذلك ،وإن َ
فع َج ٌ
بعض علماء
تعاىل  -يف الدنيا لبعض أوليائهم ،كما هو
ٌ
موجود يف ُكتُب الزنادقة والصوفياة ،وأفَّت ُ
أحدا من األولياء يرى اهلل  -سبحانه
اإلسالم  -ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمياة  -أن َمن قال :إ ان ً
[ 460القيامة.]23 -22 :
[ 467املطففني.]51 :
[ 461األعراف.]543 :
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الدليل؛ فإن تاب وإل قُتل ،وإن اعتقد هبذا العتقاد مع اعتقاده
وتعاىل  -بعينه يف الدنيا ،فإنه ا
يبني له ُ
صل
التفضيل؛ أي :يعتقد بأن أولياءه الذين يزعم أهنم يرون اهلل يف الدنيا أفضل من األنبياء الذين ََل َحت ُ
هلم الرؤيا يف الدنيا؛ كموسى  -عليه السالم  -وغريه من األنبياء ،فإنه يكفر هبذا العتقاد ،ويقتل
مرتَدًّا إن كان م ِ
صًّرا على هذا القول ،فاحلاصل أن رؤية اهلل يف الدنيا ممتنعة بإُجاع العلماء.
ُ
ُْ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمياة" :469وكذلك كل َمن ا ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل املوت ،فدعواه
أحدا من املؤمنني ل يرى ربه بعيين
باطلة باتفاق أهل السنة واجلماعة؛ ألهنم اتفقوا ُجيعهم على أن ً
رأسه حَّت َيوت ،وثبت ذلك يف "صحيح مسلم" عن الن اواس بن مسعان ،عن النيب  -صلى اهلل عليه
أحدا منكم لن يرى ربه حَّت َيوت)).
وسلم  :-أنه ملا ذكر الدجال قال(( :واعلموا أن ً
مسألة :وهل رأى محمد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ربَّه؟
هذه املسألة على قسمني:
األول :هل رأى حمم ٌد  -صلى اهلل عليه وسلم  -رباه يف األرض؟
أبدا باتفاق العلماء ،وتقدم أنه ََل يره ،ولن يراه أحد بعينيه يف األرض حَّت َيوت.
الجوابَ :ل يـََره ً

456
حممدا  -صلى اهلل
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "ُمموع الفتاوى" " :وكل حديث فيه أ ان ً
ِ
ب باتفاق املسلمني وعلمائهم ،هذا شيء َل يَـ ُقلْه
عليه وسلم  -رأى رباه بعينه يف األرض ،فهو َكذ ٌ
أح ٌد من علماء املسلمني ،ول رواه أحد منهم".

الثاني :هل رأى محمد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ربَّه ليلة المعراج؟
فهذا فيه خالف ،قال شيخ اإلسالم بعد كالمه السابق" :وإمنا كان النِّزاع بني الصحابة يف أن
حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -هل رأى ربه ليلةَ املعراج؟ فكان ابن عباس  -رضي اهلل عنه  -وأكثر
ً
حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -رأى ربه ليلة املعراج ،وكانت عائشة -
علماء السنة يقولون :إن ً
رضي اهلل عنها  -وطائفةٌ معها تُـْن ِكر ذلك".
وبِنَاءً عليه يُقال:

ُ" 469مموع الفتاوى" .319 /3
ُ" 456مموع الفتاوى" .310 /3
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قول ابن عباس  -رضي اهلل
حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -رأى ربه؛ وهذا هو ُ
القول األول :إن ً
عنهما  -من الصحابة ،واختاره ابن ُخزَية يف كتاب "التوحيد" ،455والنووي يف "شرح مسلم".452

الرتمذي ،وقال" :حسن غريب" ،ورواه النسائي يف "الكربى" ،أن ابن عباس ذكر
واستدلُّوا مبا رواه ِّ
حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -رأى ربه ،ولكن جاء يف "صحيح مسلم" من حديث ابن عباس-
أن ً
حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -رأى ربه بفؤاده مرتني.
رضي اهلل عنه  -أن ً

وتعددت الروايات عن اإلمام أمحد؛ ففي رواية :أنه رأى ربه بعيين رأسه ،ويف رواية :أنه رأى ربه
بعيين قلبه  -أي :رآه بفؤاده  -ويف رواية :أنه توقاف فال يقال :رآه بعيين رأسه ،ول بعيين قلبه.
حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم َ -ل يَـَر ربه؛ وهذا قول عائشة  -رضي اهلل عنها
والقول الثاين :إن ً
 وابن مسعود من الصحابة ،وهو قول ُجهور العلماء.واستدلوا:
حممدا رأى ربه فقد أعظم
"م ْن حداثكم أن ً
 -5حبديث عائشة  -رضي اهلل عنها  -أهنا قالتَ :
الفرية على اهلل"؛ متفق عليه.
ذر  -رضي اهلل عنه  -قال :سألت رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  :-هل
 - 2حديث أيب ٍّ
نص يف
أَّن أراه))؛ رواه مسلم؛ ا
((نور ا
((أَّن أراه؟!))؛ أي :كيف أراه؟! وهذا ٌّ
ر َ
أيت ربك؟ قالٌ :
املسألة.
 -3حديث أيب موسى األشعري :أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :إن اهلل ل ينام ،ول
وعمل الناهار قبل
عمل الليل قبل عمل النهار،
ُ
ينبغي له أن ينام ،خيفض القسط ويرفعه ،يـُْرفَع إليه ُ
عمل الليل ،حجابُه النُّور ،لو كشفه ألحرقت ُسبُ َحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه))؛ رواه
مسلم.
ات وجهه ما انتهى إليه بصره
ووجه الدللة :أن اهلل  -عز وجل  -لو كشف حجابه ألحرقت ُسبُ َح ُ
حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم
من خلقه ،ومن ذلك َم ْن رآه  -لو كان أح ٌد رآه  -وهذا دليل على أن ً
َ -ل يره.

" 455التوحيد" (ص .)220
" 452شرح مسلم" (.)52 /3
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ض بني القولني ،ول اختالف بني
وهذا القول هو الراجح  -واهلل أعلم  -على أنه يقال :إنه ل تَـ َع ُار َ
الصحابة أصالً  -كما قال ُجع من أهل العلم؛ منهم :اإلمام أمحد ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية  -وأن
اخلالف خالف لفظي.453
حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -رأى ربه ليلة
واجلمع بني القولني :بأن ُُْي َمل قول ابن عباس :إن ً
حديث
ي عن ابن عباس
ٌ
املعراج ،أنه رآه بعيين قلبه ل بعيين رأسه  -أي :رآه بفؤاده  -ألن الذي ُرِو َ
حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -رأى ربه ،وحديث آخر مقياد بأنه رآه بفؤاده ،فيحمل
مطلق بأن ً
ٌ
بعيين
املطلق على املقياد؛ ألنه ََل يـُْرَو عن ابن عباس أن ً
حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -رأى ربه َ
رأسه ،وُيمل قول عائشة  -رضي اهلل عنها  -أنه ََل يره بعيين رأسه ،فال خالف ٍ
حينئذ ،فيكون َم ْن
َُ
وم ْن أثبتها محلها على رؤية الفؤاد.
نَـ َفى الرؤية محلها على رؤية البصرَ ،
 قال شيخ اإلسالم" :وليس يف األدلة ما يقتضي بأنه رآه بعينه ،ول ثبت ذلك عن أحد منالصحابة صرُيًا ،ول يف الكتاب والسنة ما يدل على ذلك ،بل النُّصوص الصحيحة على نفيه ُّ
أدل؛

ذر  -رضي اهلل عنه  -قال :سألت رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
كما يف "صحيح مسلم" ،عن أيب ٍّ
أَّن أراه؟!)) ،وليس يف شيء من أحاديث املعراج الثابتة ذكر
أيت ربك؟ فقال(( :نور ا
وسلم  -هل ر َ
ذلك ،ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه".454
مسألة أخرى :هل َُيكن ألحد أن يرى اهلل يف املنام؟
الصحيح :أنه قد يرى املؤمن ربه يف املنام.
ويدل على ذلك :ما رواه أمحد والرتمذي من أ ان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :رأيت ريب
يف املنام يف أحسن صورة)) ،وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وقد يرى املؤمن ربه يف املنام يف صوٍر
صحيحا ََل يره إل يف صورة حسنة ،وإذا كان يف إَيانه
متنوعة على ق ْدر إَيانه ويقينه ،فإذا كان إَيانه
ِّ
ً
نقص رأى ما يشبه إَيانه ،ورؤيا املنام هلا حكم غري رؤيا احلقيقة يف اليقظة ،وهلا تعبريٌ وتأويل؛ ملا فيها
من األمثال املضروبة للحقائق".
فم ْن أنعم اهلل عليه بأن رأى ربه يف املنام ،فليتذكر أن رؤيا
وبناء على كالم شيخ اإلسالم ابن تيميةَ :
أبدا؛
املنام غري رؤية احلقيقة ،فال يذهب لذهنه ما يراه من األوصاف يف منامه بأهنا كأوصاف احلقيقة ً
 453انظر" :منهاج السنة النبوية" (.)037 ،030 /2
 454انظرُ" :مموع الفتاوى" .116 /0
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أحدا منكم لن يرى ربه حَّت َيوت))،451
أل ان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :واعلموا أن ً
فهذه هي الرؤية احلقيقية العيانية.
ثانيًا :رؤية اهلل في اآلخرة قبل دخول الجنة:
أهل العلم يف رؤية اهلل  -تعاىل  -يف احملشر وقبل احلساب :هل هي خاصة للمؤمنني؟ أو
اختلف ُ
أهنا عامة ألهل احملشر كلهم؛ مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم؟ وقبل ذكر اخلالف ل بد من معرفة عدة
أمور:
خيالف يف ذلك
األول :أهل السنة واجلماعة متافقون على أن املؤمنني َيرْون رهبم يف احملشر ،فلم
ْ
أحد.
ِ
صات يوم القيامة ل تكون رؤية نعي ٍم
الثاين :أهل السنة واجلماعة ُمتافقون على أن رؤية اهلل يف َعَر َ
ٍ
وتكرمي ُّ
وتلذ ٍذ إل للمؤمننيِ ،بالف غريهم من الكفار واملنافقني ،فعلى قول أهنم يرونه ،فإهنا ليست
رؤية نعيم وتكرمي.
الثالث :أن اخلالف يف هذه املسألة نشأ بعد املائة الثالثة؛ أي :يف بداية القرن الرابع ،وأما قبل ذلك
ودا عند السلف  -رمحهم اهلل  -وإمنا كانت املسألة السائغة عندهم :هل يُرى
فلَم ي ُكن اخلالف َم ْو ُج ً
اهلل  -جل وعال  -أو ل يُرى؟
الرابع :أن اخلالف يف هذه املسألة ليس من اخلالف الذي يؤثِّر يف العتقاد ،فسواء قيل بأن الكفار
واملنافقني يرونه أو ل يرونه؛ فالقضية قضيةُ نظ ٍر واجت ٍ
هاد ،ول تؤثِّر يف العتقاد ،ولشيخ اإلسالم ابن
تيمية قصة يف هذه املسألة ،حينما حصل النزاع والفرقة والعداوة بني أهل البحرين بسبب هذه املسألة،
وبني هلم أن هذه املسألة من املسائل اليت ل ُيصل هبا هجران وتبديع
فكتبوا لشيخ اإلسالم يسألونه ،ا
فليست من مسائل األصول اليت يكون فيها موالة أو معاداة ،وإمنا هي من املسائل
وافرتاق،
ْ
الجتهادية.
وخالف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثالثة:
ُجيعا للمؤمنني والكافرين ،ومنهم
القول األول :إن رؤية اهلل يف احملشر تكون ألهل املوقف ً
املنافقون.

 451رواه مسلم.
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وقالوا بأن الكفار َيرْونه ابتداءً ،مث ُيجبون عن رؤيته؛ لقوله  -تعاىل َ ﴿ :-كالا إِنـا ُه ْم َع ْن َرِّهبِ ْم
يَـ ْوَمئِ ٍذ لَ َم ْح ُجوبُو َن﴾ ،450ولكنهم قالوا :إ ان رؤية الكفاار هلل  -تعاىل  -رؤية عذاب ،واستدلُّوا
باألحاديث اليت فيها تكليم اهلل  -تعاىل  -ألهل احملشر وقت احلساب؛ كحديث أيب سعيد وحديث
أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -وكالمها يف الصحيحني ،وفيه :أ ان اهلل  -عز وجل  -يقول ألهل احملشر:
((من كان يعبد شيئًا فليتبعه ،فيذهب الذين يعبدون الطواغيت ،ويأِت اليهود والنصارى فيمثل هلم
"م ْن كان يعبُد
شيطان عزير ،وشيطان املسيح)) ،واحلديث فيه دللة على تكليم اهلل هلم؛ حيث قالَ :
شيئًا فليتبعه" ،فقالوا :ما دام أنه يكلمهم فهم يَـَرْونه ،فجعلوا من التكليم دليالً على الرؤية ،والصواب
أنه ل يلزم من التكليم الرؤية؛ فهذا قول مرجوح  -واهلل أعلم.
والقول الثاين :إنه يراه املؤمنون واملنافقون دون الكافرين األصليني ،واختار هذا القول ابن ُخزَية يف
"التوحيد".
واستدلوا حبديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -يف الصحيحني بعدما ذكر ذهاب كل طائفة من
الكفار مع معبودهم فيلقون يف النار  -كما تقدم  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-وتبقى
هذه األمة فيها منافقوها ،فيأتيهم اهلل  -تبارك وتعاىل  -يف صورة غري صورته اليت يعرفون ،فيقول :أنا
ربكم ،فيقولون :نعوذ باهلل منك ،هذا مكاننا حَّت يأتينا ربنا ،فإذا جاء ربنا عرفناه ،فيأتيهم اهلل -
تبارك وتعاىل  -يف صورته اليت يعرفون ،فيقول :أنا ربكم ،فيقولون :أنت ربنا فيتبعونه))؛ احلديث.
النووي ،وشيخ
القول
القول الثالث :إن الرؤية يف احملشر خاصة باملؤمنني فقط ،واختار هذا َ
ُّ
اإلسالم ابن تيمية  -رمحهما اهلل.457
ناسا
واستدلوا حبديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -يف الصحيحني الذي تقدم؛ ففي أوله :أن ً
قالوا :يا رسول اهلل ،هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-هل
ض ُّارون يف رؤية الشمس
ض ُّارون يف رؤية القمر ليلة البدر؟)) ،قالوا :ل يا رسول اهلل ،قال(( :هل تُ َ
تُ َ
ليس دوهنا سحاب؟)) قالوا :ل ،قال(( :فإنكم تَـَرْونَه كذلك)) ،وأما غري املؤمنني فال يَـَرْو َن رهبم؛ لقوله
 -تعاىل َ ﴿ :-كالا إِنـا ُه ْم َع ْن َرِّهبِ ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ لَ َم ْح ُجوبُو َن﴾.451

[ 450املطففني.]51 :
 457انظر" :شرح مسلم"؛ للنووي ( ،)31 /5وانظرُ" :مموع الفتاوى" (.)401 /0
[ 451املطففني.]51 :
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أصحاب هذا القول على أصحاب القول الثاين بأن استدلهلم ليس فيه دللة على أن املنافقني
وراد
ُ
َيرْون رهبم.

قال النووي" :مث اعلم أ ان هذا احلديث قد يـُتَـ َواه ُم منه أ ان املنافقني َيرْون اهلل  -تعاىل  -مع املؤمنني،
وقد ذهب إىل ذلك طائفةٌ ،حكاه ابن فورك؛ لقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-وتبقى هذه
األمةُ فيها منافقوها فيأتيهم اهلل  -تعاىل)) وهذا الذي قالوه باطل ،بل ل يراه املنافقون؛ بإُجاع من
يح برؤيتهم اهلل  -تعاىل  -وإمنا فيه أن اجلمع
يـُ ْعتَ ُّد به من علماء املسلمني ،وليس يف هذا احلديث تصر ٌ
الذي فيه املؤمنون واملنافقون يرون الصورة ،مث بعد ذلك يرون اهلل  -تعاىل  -وهذا ل يقتضي أن يراه
قامت دلئلُ الكتاب والسنة على أ ان املنافق ل يراه  -سبحانه وتعاىل  -واهلل أعلم".
ُجيعهم ،وقد ْ
ثالثًا :رؤية اهلل  -تعالى  -في الجنة:

نفس مؤمنةٌ،
باتفاق أهل السنة واجلماعة :أن املؤمنني َيرْون رهبم يف اجلنة ،واجلنة ل يدخلها إل ٌ
ورؤية اهلل يف اجلنة أعظم نعيم ،ورؤية املؤمنني لرهبم يف اجلنة ا
دل عليها الكتاب والسنة واإلُجاع:
فمن الكتاب:
ِ
اظرةٌ﴾459؛ ﴿نَ ِ
ٍِ ِ ِ
اضَرة﴾؛ أي :حسنة من
 -5قوله  -تعاىل ُ ﴿ :-و ُجوهٌ يَـ ْوَمئذ نَاضَرةٌ * إ َىل َربـِّ َها نَ َ
النضارة ،و﴿نَ ِ
اظَرة﴾ من النظر.

قال اإلمام البيهقي يف كتابه "الرؤية"" :هذا تفسريٌ قد استفاض واشتهر فيما بني الصحابة
والتابعني ،ومثله ل يقال إل بتوقيف ،وف اسروا قوله  -تعاىل ﴿ :-وجوه يـومئِ ٍذ نَ ِ
اضَرةٌ * إِ َىل َربـِّ َها
ُ ُ ٌ َْ َ
نَ ِ
اظَرةٌ﴾ ،قال ابن عباس﴿ :ناضرة﴾ :حسنة﴿ ،إىل رهبا ناظرة﴾ :ناظرة إىل اخلالق ،وقال عكرمة:
نظرا".
ناضرة من النعيم ،إىل رهبا ناظرة تنظر إىل اهلل ً
ِِ
ادةٌ﴾ ،426فاحلسىن :اجلنة ،والزيادة :النظر إىل
َح َسنُوا ا ْحلُ ْس َىن َوِزيَ َ
ين أ ْ
 -2وقوله  -تعاىل ﴿ :-للاذ َ
وجه اهلل الكرمي ،كما سيأِت.
من السنة:
فاألحاديث متواترة عن الصحابة يف إثبات هذا املعتقد ،ومن ذلك:
[ 459القيامة.]23 ،22 :
[ 426يونس.]20 :
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ِِ
َح َسنُوا ا ْحلُ ْس َىن
ين أ ْ
 -5حديث صهيب قال :قرأ رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ﴿ :-للاذ َ
وِزيادةٌ﴾ ،قال(( :إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ،وأهل النار النار ،نادى ٍ
مناد :يا أهل اجلنة ،إن لكم عند
َََ
موعدا ،يريد أن يـُْن ِجزكموه ،فيقولون :ما هو؟ أَل يـُثَـقِّل موازيننا ،ويبيِّض وجوهنا ،ويدخلنا اجلنة،
اهلل ً
وجيرنا من النار؟! فيكشف احلجاب؛ فينظرون إليه ،فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه،
ُ
مسلم ،وهكذا فسرها الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -كأيب بكر الصديق،
وهي الزيادة))؛ رواه ٌ
وحذيفة ،وأيب موسى ،وابن عباس.
وسا مع النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -إذ نظر إىل
 -2حديث جرير بن عبداهلل ،قالُ :كناا ُجلُ ً
ض ُّامون يف رؤيته ،فإن
القمر ليلة البدر فقال(( :إنكم ستَـَرون ربكم عيانًا ،كما ترون هذا القمر ل تُ َ
استطعتم أل تُغلبوا على صالةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا))؛ يعين بذلك :صالة الفجر
والعصر؛ واحلديث متفق عليه.
 -3حديث أيب موسى  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم :-
((جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ،وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ،وما بني القوم وبني أن
يروا رهبم إل رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن))؛ متفق عليه.
 وأُجع املسلمون على إثبات رؤية اهلل  -تعاىل  -يف اجلنة وَل خيالف ذلك إل مبتدع.أيضا :وقد بلغه
"ومن ََل يقل بالرؤية فهو
جهمي ،وقال مارة :هو زنديق ،وقال ً
ٌّ
 قال اإلمام أمحدَ :شديدا وقالَ :م ْن قال :إن اهلل ل يُرى يف
عن رجل قال :إن اهلل ل يُرى يف اآلخرة ،فغضب غضبًا ً
اآلخرة ،فهو كافر  -أو فقد كفر  -عليه لعنة اهلل وغضبه ،كائنًا من كان من الناس ،أليس يقول اهلل -
اضرةٌ * إِ َىل ربـِّها نَ ِ
ٍِ ِ
اظَرةٌ﴾ ،وقالَ ﴿ :كالا إِنـا ُه ْم َع ْن َرِّهبِ ْم يَـ ْوَمئِ ٍذ
ََ
عز وجل ُ ﴿ :-و ُجوهٌ يَـ ْوَمئذ نَ َ
أيضا" :نؤمن هبا  -أي :الرؤية -
أيضا" :يُ ْستَتَاب ،فإن تاب وإل قُتل" ،وقال ً
لَ َم ْح ُجوبُو َن﴾؟! وقال ً
وأحاديثها ،ونعلم أهنا حق".
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 -41قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-إهنَّ ُك ْم ستَ َرْو َن َربَّ ُك ْم َك َما تَ َرْو َن َه َذا ال َق َم َر ،الَ
وقال ُّ
ض ُّامو َن فهي ُرْؤيَته هه)).421
تُ َ
ه
ه
ئي؛ َّ
فإن اهلل  -تعالى  -ال شبيهَ له وال
للرؤية
 -42وهذا تشبيه
ئي بالمر ِّ
بالرؤية ،ال للمر ِّ

نظير.

الشرح
ضْي ٌم ول َم َش اقةٌ يف
قوله  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ل تُ َ
ض ُّامون يف رؤيته))؛ أي :ل يلحقكم َ
ضرر ،ومنه قول النيب  -صلى اهلل عليه
رؤيته ،ويف حديث آخر(( :ل تُ َ
ض ُّارون))؛ أي :ل يلحقكم ٌ
ض ُّارون يف رؤية القمر؟))؛ أي :هل
وسلم  -يف حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -املتقدِّم(( :هل تُ َ
ضرر يف رؤيته؟
يلحقكم ٌ
امحُون ،كما أهنم ل يتزامحون يف رؤية القمر
واملعىن :أ ان املؤمنني حني يـََرْون رهبم فإ اهنم ل يَـتَز َ
والشمس ليس دوهنا سحاب ،وقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-فإنكم ترونه كذلك كما تَـَرْو َن
هذا القمر)) ،ليس معناه :أنه يُشبه القمر؛ فاهلل  -جل وعال  -ليس َك ِمثْله شيء ،فال شبيه له ول
امحون ،ول يلحقهم
نظري  -كما قال املصنِّف  -وإمنا التا ْشبيه يف الرؤية ،فكما أن الناس اليوم ل يَـتَز َ
ضْي ٌم ول مشقةٌ ٌّ يف رؤية القمر ليلة الب ْدر ،ويف رؤية الشمس ليس دوهنا سحاب ،فكذلك
ضرر ول َ
ٌ
ضْي ٌم أو مش اقةٌ يف ذلك.
ضرر أو َ
َسيَـَرْون راهبم دون أن يلح َقهم ٌ
ألهل السنَّة:
المبحث الثاني :المخالهفون ْ

قسم ْني:
املخالِفون ألهل السناة يف مسألة ُّ
الرؤية على َ

صَراحة ،وهم :اجلهمية ،واملعتزلة ،والرافضة ،واإلباضية  -وهي إحدى
 -5قسم أنكروا الرؤية َ
طوائف اخلوارج  -وغريهم ،فهؤلء يـُْن ِك ُرون الرؤية ،ويـُ َؤِّولون األدلة املثْبِتَة للرؤية ،فيقولون يف قوله -
ُ
ِ
اظرةٌ﴾422؛ أي :إىل ثو ِ
ِ
اب رِّهبا ناظرة.
تعاىل ﴿ :-إ َىل َربـِّ َها نَ َ
والرد عليهم:

 425حديث صحيح ،متفق عليه.
[ 422القيامة.]23 :
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 -5أن هذا خمالِف لطريقة السلَف وإُجاعهم على إثبات الرؤية  -كما تقدام بيانُه.
صِ ،
الرؤية.
 -2أن هذا خمالِف لظاهر النا ِّ
فظاه ُر النصوص دالاةٌ على إثبات ُّ
وخمالف لقواعد اللغة ،ووجه ذلك :أن لفظ( :نظر) إذا عُدِّي حبرف
ضعيف جدًّا،
 -3أن تأويلَ ُكم
ٌ
ٌ
اجلر (إىل) كما يف قوله  -تعاىل ﴿ :-إِ َىل ربـِّها نَ ِ
اظَرةٌ﴾ - 423ل َُيكن أن يكو َن املقصود منه إل النظَر
ََ
البصري ُمعاينة؛ ِبالف ما لو عُدِّي حبرف اجلر (يف) ،فإنه يكون مبعىن التاـ َف ُّكر؛ كقوله  -تعاىل :-
وت ال اسمو ِ
ض﴾ ،424وقوله  -تعاىل ﴿ :-أَوََل يـْنظُروا ِيف ملَ ُك ِ
﴿قُ ِل انْظُروا ماذَا ِيف ال اسمو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ات
ََْ ُ َ
ُ َ
ََ
ََ
421
َو ْاأل َْر ِ
ض﴾  ،وأما إذا عُدِّي بنفسه فإنه يكون مبعىن التوقُّف والنتظار؛ كقوله  -تعاىل ﴿ :-انْظُُرونَا
ِ
س ِم ْن نُوِرُك ْم﴾ ،420وامل ِه ُّم أنه إذا عُدِّي بنفسه أو بـ(إىل) ،فإنه يكون مبعىن النظَر بالعني؛ كقوله -
نَـ ْقتَب ْ
ُ
427
ِ
ِ
ِ
ف
استَـ َقار َم َكانَهُ فَ َس ْو َ
تعاىل ﴿ :-إِ َىل َربـِّ َها نَاظَرةٌ﴾  ،وقوله  -تعاىل َ ﴿ :-ولَك ِن انْظُْر إِ َىل ا ْجلَبَ ِل فَِإن ْ
تَـَرِاين﴾ ،421وقوله﴿ :انْظُُروا إِ َىل َمثَِرهِ إِذَا أَْمثََر َويَـْنعِ ِه﴾ [األنعام.]99 :
المبحث الثالث :هناك فَ ْر ٌق بين الرؤية واإلدراك:

املبحث هو تنبيهٌ إىل أنه ل ْيع ِين من إثبات الرؤية ،وأن املؤمنني يـََرْو َن رهبم :أهنم ُييطون به؛
وهذا
ُ
جل يف عاله  -يراه املؤمنون بأبصارهم ،لكن ل ُحتيط به األبصار؛ ُّ
ويدل على ذلك قوله -
بل اهلل  -ا
429
ِ
ومن نـَ َهج
يف ْ
ص َار َوُه َو اللاط ُ
ص ُار َوُه َو يُ ْد ِرُك ْاألَبْ َ
تعاىل ﴿ :-ل تُ ْد ِرُكهُ ْاألَبْ َ
اخلَبِريُ﴾ ؛ ولذا فإ ان املعتزلة َ
هنجهم يستدلون هبذه اآلية على إنكا ِر ُرؤية اهلل  -تعاىل.
والرد عليهم:

الرؤية؛ لدللة األدلة على هذا املعتقد ،ول
الرؤية واإلدراك ،وحنن نُثبت ُّ
أن يقال :إن هناك فرقًا بني ُّ
جل وعال  -ل تُدركه األبصار ول حتيط به.
نثبت اإلدراك؛ أل ان اهلل  -ا
ومما يدل على هذا الفرق بين الرؤية واإلدراك:
[ 423القيامة.]23 :
[ 424يونس.]565 :
[ 421األعراف.]511 :
[ 420احلديد.]53 :
[ 427القيامة.]23 :
[ 421األعراف.]543 :
[ 429األنعام.]563 :
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 -5قول أصحاب موسى  -عليه السالم  -حينما حلقهم فرعون وقومه ،وكانوا يرون فرعون وقومه
ويراهم ،لكن حينما خشوا أن َيسك هبم ،ويتمكن منهم ،قالوا﴿ :إِناا لَ ُم ْد َرُكو َن﴾.436

ووجه الداللة :أنه لو كان اإلدراك مبعىن الرؤية ،لوقع هذا اإلدراك من أول األمر ،ل حينما خافوا
أن يَـتَ َم اكن منهم فرعون وقومه؛ ألنه رآهم من حني اللحاق هبم.

كثريا من األشياء يف الواقع نراها لكن
 -2و ً
أيضا يُقال :مما يدل على ْ
الفرق بني الرؤية واإلدراك :أ ان ً
القمر ،والنجوم واجلبال ،والبحار الواسعة ،لكننا ل ندركها يف
ل ندركها؛ فنحن نرى الشمس و َ
عظمها ،وكرب حجمها ،وما فيها من أسرار؛ فال نُدرك حقيقتها.

[ 436الشعراء.]05 :
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فائدة:
أيضا :قوله  -تعاىل  -لِ ُموسى  -عليه السالم  -حينما
مما استدل به املعتزلة على إنكار الرؤية ً
435
الرؤية يف الدُّنيا واآلخرة.
طلب رؤيته ،قال  -تعاىل ﴿ :-لَ ْن تَـَرِاين﴾  ،فقالوا :هذا دليل على ن ْفي ُّ
شيخ اإلسالم ابن تيمياة ،وكذا ذَ َكَرها ابن أيب العز شارح
والارد عليهم من عشرة أوجه ،ذَ َكَرها ُ
الطحاوية؛ منها:

ِ
ِ
استَـ َقار
 -5أن اهلل  -عز وجل َ -تلاى للجبل؛ فقال  -تعاىل َ ﴿ :-ولَك ِن انْظُْر إِ َىل ا ْجلَبَ ِل فَِإن ْ
ِ
صعِ ًقا﴾.432
َم َكانَهُ فَ َس ْو َ
وسى َ
ف تَـَرِاين فَـلَ اما ََتَلاى َربُّهُ ل ْل َجبَ ِل َج َعلَهُ َد ًّكا َو َخار ُم َ
ووجه الداللة:

أن اهلل  -عز وجل ََ -تَلاى للجبل ا
فاندك ،ويف هذا دللة على أ ان اهلل  -عاز وجل  -قد يَـتَ َجلاى
لبعض ِ
عباده َفريونه ،ل كما يعتَ ِقد املعتزلة بأناه  -سبحانه  -ل يُرى.

يقل ملوسى  -عليه السالم  -بأن رؤييت غري ُممكنة ،أو أنك لن تراين
 -2أ ان اهلل  -عز وجل َ -ل ْ
جل وعال  -بأنه ل يَـ ْقوى على
أخبَـَرهُ  -ا
بل ْ
يف الدنيا واآلخرة ،أو أنين ل أ َُرى  -كما يعتقد املعتزلة ْ -
جل وعال  -يف الدنيا.
رؤيته  -ا
للرؤية يف الدنيا
 -3أن قولكم يف قوله  -تعاىل ﴿ :-لَ ْن تَـَرِاين﴾ :فيه الن ْفي بـ(لن) ،وهو ن ْف ٌي مؤبا ٌد ُّ
يرده لغةُ العرب؛ حيث إن (لن) ل تفيد النفي املؤباد  -كما تقوله املعتزلة  -بل هذا ل
واآلخرة ُّ -
ردا على هذا
يـُ ْعَرف يف باب النحو ،وغلط على العربية؛ ولذا يقول ابن مالك يف "الكافية الشافية"ًّ ،
املعتَقد ،ومبينًا أن (لن) ل تُفيد الن ْفي املؤبد:
ض َدا
َن) ُم َؤبَّ َدا = فَ َق ْولَهُ ْار ُد ْد َو هس َواهُ فَا ْع ُ
َوَم ْن يَ َرى النَّ ْف َي به (ل ْ

 -2والقسم الثاني:

أنكروا الرؤية ليس صراحة ،وإمنا يف مفهوم معتقدهم ،وهم :األشاعرة ،واملاتريدية ،فهؤلء باعتقادهم
أهنم يثبتون الرؤية ،ويقولون :نـُثْبِت رؤية املؤمنني لرِّهبم ،ولكن حينما نْنظُر كيف يثبتون الرؤية؛ فإننا
كمن ينكرها.
جندهم َ
[ 435األعراف.]543 :
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وو ْجه ذلك أهنم يقولون :إ ان اهلل  -عز وجل  -يُرى يوم القيامة ،ولكنه ل يُرى عن مواجهة
َ
ومعاينة ،بأن ينظروا إليه بأبصارهم ،وإمنا الرؤية عندهم رؤية علمياة؛ مبعىن :العلم واليقني وال َك ْشف،
نفي للرؤية يف حقيقة معناه؛ ألهنم يقولون :حنن نُثبت الرؤية ،وأ ان املؤمنني يَـَرْو َن رهبم ،لكناهم
وهذا ٌ
الرؤية هبذا املفهوم؛ ألهنم  -كما سبق  -يُنكرون العل او
يَـَرْونَه ب ُقلُوهبم ل بأبْصارهم ،وهم اعتقدوا ُّ
الذاِتا هلل  -تعاىل َ -فوقَـعُوا يف تناقُ ٍ
ص ِرياة ل ب اد أن يـُثْبِتُوا العلُو الذاِت هلل -
ض؛ ألهنم إذا أثبتوا الرؤية البَ َ
تعاىل  -فوقعوا يف هذا احلََرج ،وهم عند أنفسهم أهنم يثبتون رؤية اهلل ،بل إ ان هؤلء األشاعرة ألافوا
ردوا عليهم بأن اعتقادكم متناقِض؛ أل ان َمن
وردوا على املعتزلة ،واملعتزلة ُّ
املؤلافات يف إثبات الرؤيةُّ ،
ِ
ومن تبِ َعهم.
أثبت الرؤية ل بد أن يُثبت العلُاو ،هذا هو مل اخص اعتقاد األشاعرة َ
والرد عليهم كما سبق:
َّ
 -5أن هذا خمالف لطريقة السلَف وإُجاعهم.
فاآليات تدل على النظر
خمالف لظاه ِر النصوص الدالة على إثبات حقيقة الرؤية؛
 -2أن هذا ٌ
ُ
بالبصر ل بغريه ِمن تأويالتكم الباطلة.
للرؤية ،مع ما فيه من
للرؤية مفهوم
خاطئ؛ فهو يف حقيقتِه إنكار ُّ
 -3أن مفهومكم يف إثباتكم ُّ
ٌ
التناقُض والفساد.

يدل على أن الرؤية تكون بالبصر قولَه  -تعاىل ﴿ :-وجوه يـومئِ ٍذ نَ ِ
 -4أن مما ُّ
اضَرةٌ * إِ َىل َربِّـ َها
َ
ُ ُ ٌ َْ َ
نَ ِ
اظَرةٌ﴾.433

ووجه الداللة :أ ان اهلل  -عاز وجل  -جعل الوجوه هي الناظرة لرهبا ،والوجوه عُِّرب هبا؛ ألهنا حملٌّ
لألبصار.
المبحث الرابع :من أسباب رؤية اهلل تعالى:

وجهه الكريم؛ حلديث عمار بن ياسر ،وفيه دعاء النيب -
النظر إلى ْ
 -5أن يسأل العب ُد ربَّه َ
الشوق إىل لقائك يف َغ ْري
صلى اهلل عليه وسلم  -ومنه(( :وأسألك ل اذةَ النظر إىل وجهك الكرمي ،و ْ
ضاراء م ِ
ضارة ،ول فتنة ُمضلة)).434
ُ
[ 433القيامة.]23 ،22 :
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الفجر والعصر؛ حلديث جرير بن عبداهلل  -الذي تقدام  -قالُ :كناا
 -2المحافَظة على صالة ْ
جلوسا مع النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -إذ نظر إىل القمر ليلة البدر ،فقال(( :إنكم َستَـَرْون رباكم
ً
ٍ
ِ
استَطَ ْعتُم أل تـُ ْغلَبُوا على صالة قبل طُلُوع
عيَانًا كما ترون هذا القمر ،ل تُ َ
ض ُّامون يف رؤيته ،فإن ْ
الشمس وقبل غروهبا ،فافعلوا)) ،431واملقصود هبما :صالة الفجر والعصر.

 431متفق عليه.
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

039

في القضاء والقدر
 -43قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ال لهما يري ُد ،ال ي ُكو ُن َشيء َّإال بهإر َ ه
ه ه ه ه
َ
"وم ْن صفات اهلل  -تعالى  -أنَّهُ ال َفعَّ ُ َ ُ
ج َشيءٌ
ٌ
ادتهَ ،وال يَ ْخ ُر ُ
ه
ه ه
ه
ص ُد ُر إهال َع ْن تدبهي هره ،وال َم هحي َد َعن
ج َع ْن تَ ْقدي هره ،وال يَ ْ
شيءٌ يَ ْخ ُر ُ
س في العالَم ْ
َع ْن َمشيئَتهَ ،ول َْي َ
ه
يتجاوُز ما ُخ َّ
ص َم ُهم لما
المسطورَ ،أراد ما العالم فاعلوهَ ،ول َْو َع َ
الق َدر المقدور ،وال َ
ط في اللَّوح ْ
وآجال َُهم،
شاء أ ْن يُ هطيعُوه َج هم ًيعا ألَطاعُوهَ ،خلَ َق ال َخل َ
ْق وأفعالَهم ،وقَ َّد َر ْأرَزاقَ ُهم َ
خالَفوهَ ،ول َْو َ
َل َع َّما يَ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َن﴾ ،436وقال
يَ ْه هدي َم ْن يَشاءُ به هح ْك َمتهه؛ قال اهللُ  -تعالى ﴿ :-ال يُ ْسأ ُ
437
ٍ
ٍ
اهللُ  -تعالى ﴿ :-إهنَّا ُك َّل َش ْيء َخلَ ْقنَاهُ بهَق َد ٍر﴾  ،وقال  -تعالى َ ﴿ :-و َخلَ َق ُك َّل َش ْيء فَ َق َّد َرهُ
تَ ْق هديرا﴾ ،438وقال  -تعالى ﴿ :-ما أَصاب همن م ه
صيبَ ٍة فهي ْاأل َْر ه
ض َوال فهي أَنْ ُف هس ُك ْم إهَّال فهي
َ َ َ ْ ُ
ً
439
كهت ٍ ه
ه
ص ْد َرهُ
َ
اب م ْن قَ ْب هل أَ ْن نَ ْب َرأ ََها﴾  ،وقال  -تعالى ﴿ :-فَ َم ْن يُ هر ْد اللَّهُ أَ ْن يَهديَهُ يَ ْش َر ْح َ
ه
له ْهْل ْس ه
ضيِّ ًقا َح َر ًجا﴾.440
ص ْد َرهُ َ
الم َوَم ْن يُ هر ْد أَ ْن يُضلَّهُ يَ ْج َع ْل َ
 -44وروى ابن عُمر َّ ه
السالم  -قال للنبي  -صلى اهلل عليه وسلم " :-ما
يل  -عليه
ُ
ََ ُ َ َ
أن ج ْب هر َ
اإليمان؟ قال(( :أ ْن تُ ْؤهمن بهاهلل ،ومالئه َكتهه ،وُكتبه هه ،ورس هٌله ،والي وهم ه
اآلخرَ ،وتُ ْؤهمن بهالْ َق َد هر َخ ْي هره
ََ
َ َْ
َ
َ ُ َُ ُ

ْت".441
"ص َدق َ
َو َش ِّره)) ،فقال جبريلَ :

ه
ه
َّ
َّ
الحس َن بن َعله ٍّي ،يَ ْدعُو به في
 -46وم ْن ُد َعاء الن ِّ
َّبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -الذي عل َمهُ َ
ه
ت)).
((وقهنهي َش َّر َما قَ َ
ض ْي َ
قُنُوت ال هوتْرَ :
اهلل وق َدره ح َّجةً لنا في تَر هك ه
ه
أوام هره ْ ،ه
 -47وال نجعل قضاء ه
يجب أ ْن
َ ُ
ْ
بل ُ
ُ َ
واجتناب نَ َواهيه؛ ْ
نُ ه
ؤم َن ونَ ْعلَ َم َّ
الر ُسل؛ قال اهللُ  -تعالى ﴿ :-لهئَالَّ يَ ُكو َن
الح َّجةَ بإنزال الكتُب ،وبَ ْعثَة ُّ
أن هلل علينا ُ
لهلن ه
الر ُس هل﴾.442
َّاس َعلَى اللَّ هه ُح َّجةٌ بَ ْع َد ُّ
[ 430األنبياء.]23 :
[ 437القمر.]49 :
[ 431الفرقان.]2 :
[ 439احلديد.]22 :
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ه
ه
 -48ونعلَ ُم َّ
لم
أن اهللَ  -سبحانه وتعالى  -ما أ ََم َر ونَهى َّإال
َ
المستطيع للف ْع هل والت َّْرك ،وأنَّه ْ
ٍ
اعة ،وقال اهللُ  -تعالى ﴿ :-ال يُ َكلِّ ُ َّ
سا
َح ًدا على
معصية ،وال ا ْ
ضطََّرهُ إلى تَ ْر هك طَ َ
يُ ْجبه ْر أ َ
ف اللهُ نَ ْف ً
443
استَطَ ْعتُ ْم﴾ ،444وقال  -تعالى ﴿ :-الْيَ ْوَم
إهَّال ُو ْس َع َها﴾  ،وقال  -تعالى ﴿ :-فَاتَّ ُقوا اللَّهَ َما ْ
تُ ْج َزى ُك ُّل نَ ْف ٍ ه
ْم الْيَ ْوَم﴾.445
سبَ ْ
ت ال ظُل َ
س ب َما َك َ
أن للعب هد فه ْعالً وَكسبا ،يجزى على حسنهه بالثَّواب ،وعلى سيِّئهه ه
بالعقاب،
 -49فَ َد َّل على َّ ْ
ًْ ُ ْ َ
َ
ََ
وهو واقه ٌع بقضاء اهلل وقَ َد هره".
الشرح
وحتت هذا الفصل عدة مباحث:
المبحث األول :إثبات صفة اإلرادة هلل  -تعالى :-
ابتدأ املصنِّف  -رمحه اهلل  -هذا الفصل بإثبات صفة اإلرادة هلل  -تعاىل  -وأ ان اهلل فعاال لِما يريد،
وهو ابتداء ِ
مناسب من املصنف؛ حيث ربط هذا الفصل مبا ذكره قبل ذلك من الصفات ،فذكر صفة
اإلرادة يف َم ْع ِر ِ
كل شيء قدير ،وأن كل شيء ب ُق ْدرته وإرادته ،ل خيرج شيء عن
ض بيانه :أن اهلل على ِّ
ُّ
أهل السنة واجلماعة يُثبتون صفةَ اإلرادة هلل
ذلك ،مث ذ َكر اآليات اليت تدل على قدرة اهلل  -تعاىل  -و ُ
 تعاىل  -كما يَليق جبالله ،وعظيم سلطانهِ ،من غري حتريف ،ول تكييف ،ومن غري تعطيل ول ُتثيل،وهي صفةٌ ثابتة بالكتاب ،والسنة ،واإلُجاع:

 فمن الكتاب :قوله  -تعاىل ﴿ :-فَمن ي ِرِد اللاهُ أَ ْن يـ ْه ِديهُ ي ْشرح ص ْدرهُ لِ ِْإل ْس ِالم َوَم ْن يُِرْد أَ ْن
َْ ُ
َ َ َ َْ َ َ
ِ
ضيِّـ ًقا َحَر ًجا﴾.440
ص ْد َرهُ َ
يُضلاهُ َْجي َع ْل َ
فوعا(( :إذا أراد اهللُ بقوم عذابًا ،أصاب
ومن السنة :حديث ابن عمر -رضي اهلل عنهما  -مر ً
العذاب من كان فيهم ،مث بعثوا على أعماهلم)).447
الصفة.
وأجمع السلَف على إثبات هذه ِّ
[ 443البقرة.]210 :
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بقسمْيها :الكوين والشرعي  -كما سيأِت.
وجيب ُ
إثبات اإلرادة َ

المبحث الثاني:

لْلرادة قسمان :إرادة كونية ،وإرادة شرعية:
القسم األول :اإلرادة الكونية:
يكن حمبوبًا إليه  -سبحانه -
واإلرادة الكونية :هي ما يلزم ُوقُوعه مما أراده اهلل  -تعاىل  -ولو ََل ْ
فكل ما يف هذا الكون؛ من خ ٍري أو شر ،فإنه كان بإرادة اهلل  -تعاىل  -وقدره ،ومن أمثلة هذه اإلرادة
ّ
والدليل عليها:
 -5قوله  -تعاىل ﴿ :-ول يـْنـ َفع ُكم نُ ِ
يد أَ ْن
ص َح لَ ُك ْم إِ ْن َكا َن اللاهُ يُِر ُ
صحي إِ ْن أ ََرْد ُ
َ َ ُ ْ ْ
ت أَ ْن أَنْ َ
يـُ ْغ ِويَ ُك ْم﴾.441

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ْد َرهُ
ص ْد َرهُ ل ِْإل ْسالم َوَم ْن يُِرْد أَ ْن يُضلاهُ َْجي َع ْل َ
 -2وقوله  -تعاىل﴿ :فَ َم ْن يُِرد اللاهُ أَ ْن يَـ ْهديَهُ يَ ْشَر ْح َ
ضيِّـ ًقا َحَر ًجا﴾.449
َ

فكل شيء خل َقه اهلل  -عاز وجل  -وقداره؛ من خري أو شر ،فهو داخل حتت اإلرادة الكونية؛
ُّ
ولذلك تسمى( :إرادة كونية خلقية قدرية) ،ول شك أ ان اهلل  -عز وجل  -ل يُقدِّر ول خيلق إل ما
يشاء  -سبحانه  -فهذه اإلرادة الكونية تُرادف املشيئة ،وهي إرادة تَـعُ ُّم املؤمن والكافر.
القسم الثاني :اإلرادة الشرعية:

كل ما أحبه
جل وعال  -ول يلزم ُوقُوعه ،فهي ُّ
واإلرادة الشرعية :هي ما يلزم أن يكو َن حمبوبًا هلل  -ا
ِ
أمرا أم نـَ ْهيًا من أحكام
اهلل  -عاز َ
وج ال َ -ورضيَه من أحكام ْ
الشرع يف الكتاب والسنة؛ سواءٌ كان ً
الشرع ،ولكن هذه اإلرادة ل يلزم وقوعها ،ف ِم َن الناس َمن أطاع اهلل  -عز وجل  -و ْامتَثَ َل إرادته
ْ
يستجب ،ومن أمثلة هذه اإلرادة والدليل عليها:
الشرعية ،ومنهم من ََل يُ ِطع اهلل  -جل وعال  -وَل
ْ
ِ
َسَرى َح اَّت يـُثْ ِخ َن ِيف ْاأل َْر ِ
ض ُّ
الدنْـيَا
ض تُِر ُ
 -5قوله  -تعاىل َ ﴿ :-ما َكا َن لنَِ ٍّ
يدو َن َعَر َ
يب أَ ْن يَ ُكو َن لَهُ أ ْ
ِ
واللاه ي ِر ُ ِ
يم﴾.416
َ ُُ
يد ْاآلخَرةَ َواللاهُ َع ِز ٌيز َحك ٌ

[ 441هود.]34 :
[ 449األنعام.]521 :
[ 416األنفال.]07 :
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يد الا ِذين يـتابِعو َن الشاهو ِ
ات أَ ْن َُتِيلُوا َمْيالً
 -2وقوله  -تعاىل َ ﴿ :-واللاهُ يُِر ُ
وب َعلَْي ُك ْم َويُِر ُ َ َ ُ
يد أَ ْن يَـتُ َ
ََ
ِ
يما﴾.415
َعظ ً
داخل حتت اإلرادة الشرعية؛ ولذلك تس امى:
ُّ
شر َعهُ اهلل  -عز وجل  -و َأمَر به ،فهو ٌ
فكل شيء َ
ويرضاه ،وعليه
(إرادة شرعية أ َْمرية) ،ول شك أ ان اهلل  -عز وجل  -ل ُ
يأمر إل مبا ُُيبه  -سبحانه – ْ
صةٌ باملؤمن؛ أل ان الكافر ل َيَْتَثِل ألوامر اهلل  -تعاىل.
فإن اإلرادة الشرعية تُرادف احملبة والرضا ،وهي خا ا
ومن خالل ما َّ
فالفرق بين اإلرادة الكونيَّة والشرعيَّة:
تقدمْ ،

كل ما خل َقه اهلل وقدارهِِِ ،بالف اإلرادة الشرعية،
 -5أن اإلرادة الكونية ل بُ اد ِمن وقوعها ،فهي ُّ
فال يلزم وقوعها.
 -2أن اإلرادة الكونية ل يَـلْزم أن تكون حمبوبة هلل  -تعاىل ِ -بالف اإلرادة الشرعية ،فهي ما
أحباهُ  -سبحانه  -ورضيه.
 -3أن اإلرادة الكونية عا امة للمؤمن والكافرِ ،بالف اإلرادة الشرعية فال يناهلا إل املؤمن؛ ألنه هو
ِ
وشرعا ،وِّتتلف يف حق
شرعه اهلل  -تعاىل  -فتجتمع اإلرادتان يف ِّ
حق املؤمن كونًا ً
الذي َيَْتَثل ملا َ
شرعه اهلل  -تعاىل.
الكافر ،فال ُ
يدخل إل يف اإلرادة الكونية؛ ألنه ل َيَْتثل ملا َ
فائدة:

ف املشيئة ،وهبذا يَـتَ ابني الفر ُق بني اإلرادة واملشيئة ،وأ ان املشيئة
ا
تبني مما تقدام أن اإلرادة الكونية تـَُر ِاد ُ
ل تكون إل كونية قدريةِ ،بالف اإلرادة فإهنا تكون إرادة كونية ،وتكون إرادة شرعية ،وهذا الفر ُق هو
فاملتأمل للنصوص الواردة يف املشيئة جيدها كلها كونياة
السناة،
صوص الكتاب و ُّ
الذي دلات عليه نُ ُ
ُ
ِ
ضلِْله ومن ي َشأْ َجيع ْله علَى ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم﴾،412
قدرية؛ ومن ذلك قوله  -تعاىل َ ﴿ :-م ْن يَ َشأ اللاهُ يُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ
َ
ام إير ُادها مع أدلتها.
وأ اما اإلرادة فقد
ْ
قسم ْني ،تقد َ
جاءت يف النصوص على َ

 قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  -رمحه اهلل " :-اإلرادة إرادتان :كونية قدرية ،وشرعيةدينية ،وأما املشيئةُ فلم ترد يف النصوص إل كونية قدرية ،فال تنقسم".413
المبحث الثالث :المخالفون ألهل السنة في هذه الصفة:

[ 415النساء.]27 :
[ 412األنعام.]39 :
 413انظر" :شرح العقيدة الواسطية" ص .49
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املبتَ ِدعة يف هذه الصفة طائفتان مشهورتان:
أهل السنة من ْ
خالَف َ

 -1الجبرية :فلم يثبتوا إل اإلرادة الكونية فضلُّوا.

 -2المعتزلة :فلم يثبتوا إل اإلرادة الشرعية فضلُّوا.
ول شك أن هاتني الطائفتني خالفتا النصوص الدالة على إثبات اإلرادتني الكونية والشرعية؛ ولذا
مذهب أهل السنة َو َسطًا بني هاتَـ ْني الطائفتَـ ْني الضالاتَـ ْني يف هذه الصفة ،وتقدام بيا ُن األدلة على
جاء
ُ
إثبات اإلرادتَـ ْني  -واهلل أعلم.
المبحث الرابع :اإليمان بالق َدر:
اجب ،وهو أحد أركان اإلَيان الستاة ،وقد استدل املصنِّف مبا يدل على أ ان اهلل -
اإلَيان بالقدر و ٌ
ديرا؛ كقوله  -تعاىل ﴿ :-إِناا ُكلا َش ْي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر﴾ ،414وقوله:
عز وجل  -قدار كل شيء ت ْق ً
﴿وخلَق ُك ال َشي ٍء فَـ َقداره تَـ ْق ِديرا﴾ [الفرقان ،]2 :وقوله﴿ :ما أَصاب ِمن م ِ
صيبَ ٍة ِيف ْاأل َْر ِ
ض َوَل ِيف
ََ َ
َ َ َ ْ ُ
َُ ً
ْ
أَنْـ ُف ِس ُكم إِال ِيف كِتَ ٍ
استدل املصنِّف مبا ُّ
اب ِم ْن قَـْب ِل أَ ْن نَـْبـرأ ََها﴾ ،411و ا
بالقدر -
يدل على أ ان اإلَيان َ
ْ
َ
اجب ،وأنه أحد أركان اإلَيان الستة ،فاستدل مبا رواه مسلم ،من حديث ابن عمر -
خريه ِّ
وشره  -و ٌ
رضي اهلل عنهما  :-أن جربيل  -عليه السالم  -قال للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  :-ما اإلَيان؟
تؤمن باهلل ،ومالئكته ،وُكتُبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه وشره)) ،فقال جربيل -
قال(( :أن َ
عليه السالم  :-صدقت ،وبدعاء النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -الذي علامه احلسن بن علي؛ ليدعو
ِ
قضْيت)).410
به ،وفيه(( :وقين شر ما َ
********
 -45قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ت بالق َد هر َخ ْي هرهه َو َش ِّرههَ ،و ُح ْل هوه َوُم ِّره))".
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-آم ْن ُ
"وقال ُّ
فائدة:

[ 414القمر.]49 :
[ 411احلديد.]22 :
 410احلديث رواه أمحد ،وأبو داود ،والرتمذي ،والنسائي ،وابن ماجة ،وص احح إسناده الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على
الرتمذي.
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((آمنت بالقدر؛
وأما احلديث الذي ْأوَرَدهُ املصنف ،وفيه قول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
ُ
ضعيف ،قال النسائي
ضعيف اإلسناد ،يف سنده يزيد الرقاشي
ومره)) ،فهو حديث
وحل ِوه ِّ
خ ِريه ِّ
ٌ
ُ
وشرهُ ،
مرتوك ،وقال أمحد :منكر احلديث.417
عنهْ :
المسلم مؤمنًا بالق َدر؟
 كيف يكونُ

تاما إل باإلَيان بأربعة أمور ،هي مراتب القدر األربع:
اإلَيان بالقدر ل يكون ًّ

لكل شيءُ ،جملةً وتفصيالً:
ً
أوال :اإليما ُن بعلم اهلل الشامل ِّ

فعلِ َم ما كان ،وما ََل يكن لو كان
فيؤمن ُ
العبد بأن اهلل  -عز وجل  -أحاط ِّ
علماَ ،
بكل شيء ً
ي.
كيف يكون ،فعلم ما سبق ،وما سيأِت؛ أي :إ ان ع ْلمه  -جل وعال  -أ ََزِِلٌّ وأَبَ ِد ٌّ
ومن أدلة هذه المرتبة:
 -5قوله  -تعاىل ﴿ :-هو اللاه الا ِذي َل إِلَه إِال هو ع ِ
اَلُ الْغَْي ِ
ادةِ﴾.411
اه َ
َ َُ َ
َُ ُ
ب َوالش َ

ٍ ِ
ِ
َحا َط بِ ُك ِّل َش ْي ٍء
 -2وقوله  -تعاىل ﴿ :-لتَـ ْعلَ ُموا أَ ان اللاهَ َعلَى ُك ِّل َش ْيء قَد ٌير َوأَ ان اللاهَ قَ ْد أ َ
ِع ْل ًما﴾.419
ثانيًا :اإليمان َّ
كل شيء:
بأن اهلل  -تعالى َ -كتَب في اللوح المحفوظ مقادير ِّ

في ِ
مكتوب يف اللوح
العبد بأنه ما من شيء كان يف السابق ،أو يكون يف املستقبل ،إل وهو
ؤم ُن ُ
ٌ
ُ
مقادير كل شيء إىل قيام الساعة.
احملفوظ قبل أن يكون؛ فيؤمن بأ ان اهلل َكتَب يف اللاوح احملفوظ
َ
ه
ومن أدلة هذه المرتبة:

 -5قوله  -تعاىل ﴿ :-ما أَص ِ ِ ٍ
ض ول ِيف أَنْـ ُف ِس ُكم إِال ِيف كِتَ ٍ
اب ِم ْن قَـْب ِل أَ ْن
َ َ َ
ْ
اب م ْن ُمصيبَة ِيف ْاأل َْر ِ َ
نَـْبـَرأ ََها﴾.406

 417انظر" :التقريب" ( ،)7013وانظر" :امليزان" (.)451 /4
[ 411احلشر.]22 :
[ 419الطالق.]52 :
[ 406احلديد.]22 :
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

045

رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
ت َ
مسع ُ
 -2حديث عبداهلل بن عمرو  -رضي اهلل عنهما  -قالْ :
مقادير اخلالئق قبل أن خيل َق السموات واألرض ِبمسني ألف سنة ،وكان
وسلم  -يقولَ (( :كتَب اهلل
َ
عرشه على املاء)).405
ُ
ِ
ك ِيف كِتَ ٍ
أيضا قوله  -تعاىل ﴿ :-أَ ََلْ تَـ ْعلَ ْم أَ ان اللاهَ يَـ ْعلَ ُم َما ِيف ال اس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
اب إِ ان
ض إِ ان َذل َ
 -3و ً
ِ
ك َعلَى اللا ِه يَ ِسريٌ﴾ ،402وهذه اآليةُ فيها دللة على املرتَـبَتَـ ْني األوىل والثانية.
ذَل َ
ثالثًا :اإليمان بأنه ال يكو ُن شيء إال بمشيئة اهلل  -تعالى  -وإرادته:

العبد بأنه ل يكو ُن شيءٌ يف السموات واألرض إل مبشيئة اهلل  -تعاىل  -وإرادتهْ ،يه ِدي َمن
فيؤمن ُ
يشاء برمحته ،ويُضل َمن يشاء حبكمته.
ومن أدلة هذه المرتبة:
 -5قوله  -تعاىل َ ﴿ :-ويَـ ْف َع ُل اللاهُ َما يَ َشاءُ﴾.403

ِ
ِ
الم ومن ي ِرْد أَ ْن ي ِ
ِ ِ
ضلاهُ َْجي َع ْل
 -2وقوله  -تعاىل ﴿ :-فَ َم ْن يُِرد اللاهُ أَ ْن يَهديَهُ يَ ْشَر ْح َ
ُ
ص ْد َرهُ ل ِْإل ْس َ َ ْ ُ
ضيِّـ ًقا َحَر ًجا﴾.
ص ْد َرهُ َ
َ
كل شيء ال خالق غيره:
ابعا :اإليما ُن بأن اهلل خالهق ِّ
رً
كل ما يف السموات وما يف األرض وما يف سوامها ،ل
فيؤمن العبد بأن اهلل  -جل وعال  -خلَق ا
جل يف عاله.
خالق سواه  -ا
ومن أدلة هذه المرتبة:
ٍ
ارهُ تَـ ْق ِد ًيرا﴾.404
 -5قوله  -تعاىل َ ﴿ :-و َخلَ َق ُك ال َش ْيء فَـ َقد َ
-2وقوله  -تعاىل َ ﴿ :-واللاهُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَـ ْع َملُو َن﴾.401
ه
ب الق َدر األربع:
هذه هي مرات ُ

 405رواه مسلم.
[ 402احلج.]76 :
[ 403إبراهيم.]27 :
[ 404الفرقان.]2 :
[ 401الصافات.]90 :
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 -4الخلق.

ُمموعة يف قول الشاعر:
ه
ه
ين
عل ٌ
ْم َكتَابَةُ َم ْوالنَا َمشيئَتُهُ = َو َخ ْل ُقهُ َو ْه َو إهيْ َجا ٌد َوتَ ْك هو ُ
ومن ِ
أهل العلم َمن يـُ َق ِّسم هذه املراتب األربع على مرتَـبَتَـ ْني:
األوىل :ما يسبق حصول املقدار ،ومها :العلم ،والكتابة.
الثانية :ما يكون حال وقوع املقدار ،ومها :املشيئة ،واخللق.
واملراتب األربع :العلم ،والكتابة ،واملشيئة ،واخللق ،ذَ َكَرها املصنِّف يف أول الفصل ضمن كالمه؛
فمن آمن هبذه املراتب األربع ،فقد آمن بالقضاء والقدر الذي هو
ليُبَـ ِّني عقيدة أهل ُّ
السناة واجلماعةَ ،
كن من أركان اإلَيان الستاة؛ كما قال عبداهلل بن عمر  -رضي اهلل عنهما  -حيث قال" :والذي
رٌ
يعلم أن ما أصابه ََل يكن ليخطئه ،وأن ما أخطأه ََل
ُيلف به عبداهلل بن عمر ،ل يؤمن أحدهم حَّت َ
يكن ليصيبه".400
األزِل
 ومن خالل مراتب القدر األربع ،نـُ َعِّرف ال َق َدر فنقول :هو ع ْل ُم اهلل  -جل وعال ُّ -باألشياء قبل ُوقُوعها ،وكتابته هلا يف اللوح ،قبل خ ْلق السموات واألرض ِبمسني ألف سنة ،مث مشيئته
 جل وعال  -هلا ،وخلقه  -جل وعال  -جلميع األشياء.المبحث الخامس :المخالفون ألهل السنة في القدر:
خالَف أهل السنة من ِ
بالقدر:
املبتدعة طائفتان يف مسألة اإلَيان َ
َ
َ

القدر؛ أي :إن اهلل  -عز وجل َ -ل يُقدِّر
األولى :القدرية :وهم املعتزلة ،الذين يقولون بنَـ ْفي َ
قسم ْني:
شيئًا ،وهؤلء القدرية على َ

 -1غالة القدرية :وهم نفاة الع ْلم ،فنفوا املرتبة األوىل ِمن مراتب القدر ،وهي العلم ،فقالوا :إ ان
اهلل  -عز وجل  -ل يعلَم مبا ُيدث وما حدث قبل أن ُيدث ،ول شك أن ن ْفيَهم للعلم يقتَضي نفي
ومن أنكر ع ْلم اهلل فقد
ما بعده من املراتب؛ كالكتابة ،واملشيئة ،واخللْق ،وهذه الطائفة َ
انقرض ْ
تَ ،
كفر ،وهؤلء هم الذين كفارهم ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -كما يف "صحيح مسلم" ،حني قيل له
عن قوم" :يزعمون أن ل قدر ،وأن األمر أُنُف  -أي :مستأنف  -فقال :إذا لقيت أولئك؛ فأخربهم
 400رواه مسلم.
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ُح ٍد ذهبًا ما قَبِلَه اهلل منه
ِّ
أين ب ِريءٌ منهم ،وأهنم بَـَراء مين ،والذي نفسي بيده ،لو أنْـ َف َق أحدهم مثل أ ُ
حَّت ِ
بالقدر".
يؤم َن َ

 -2القدرية غير الغالة :وهم معتزلة اليوم ،الذين يـُثْبِتون املرتبة األوىل والثانية؛ فيثبتون العلم
والكتابة ،وينفون اخل ْلق واملشيئة ،فيقولون :كل شيء َخلَ َقهُ اهلل  -تعاىل  -وشاءه إل أفعال العباد؛ فإن
اهلل  -تعاىل َ -علِمها وكتَبَها ،ولكنه ََل يشأها ،وَل خيلقها ،فالعبد هو الذي خلَق أفعال نفسه وليس
كبريا.
هلل  -تعاىل  -مشيئةٌ فيها ول قدرة ول خلق  -تعاىل عما يقولون عُلًُّوا ً
والرد عليهم من طريق النقل والعقل:

النصوص الكثريةُ على إثبات ق ْدرة اهلل  -تعاىل  -ومشيئته وخلقه
أوال :من طريق النقل :دلات
ً
ُ
اِ
ين ِم ْن بَـ ْع ِد ِه ْم
ألفعال عباده؛ ومن ذلك قوله  -تعالى  -في المشيئةَ ﴿ :ولَ ْو َشاءَ اللاهُ َما اقْـتَتَ َل الذ َ
ِ ِ
ات﴾ ،407وقولهَ ﴿ :ولَ ْو ِشْئـنَا آلتَـْيـنَا ُك ال نَـ ْف ٍ
س ُه َد َاها﴾ ،401وقولهَ ﴿ :وَما
م ْن بَـ ْعد َما َجاءَتْـ ُه ُم الْبَـيِّـنَ ُ
تَ َش ُاؤو َن إِال أَ ْن يَ َشاءَ اللاهُ﴾.409
وقوله  -تعالى  -في الخلق﴿ :اللاهُ َخالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء﴾ ،476وقولهَ ﴿ :واللاهُ َخلَ َق ُك ْم َوَما
475
ت على أ ان العبد ل ي ْفعل إل ما شاء اهلل  -تعاىل  -وأ ان
تَـ ْع َملُو َن﴾  ،فهذه النُّصوص وغريها دلا ْ
أفعالَه َخلَ َقها اهلل  -تعاىل.
ومن فيهن أن يكون يف
ثانيًا :من طريق العقل :حيث ل يُع َقل أن َم ْن َيلك السموات واألرض َ
ِ
تتعلاق فيه مشيئته وإرادته ،ومن ذلك اإلنسان ،فهو وأفعاله حتت مشيئة اهلل  -تعاىل.
ملكه ما ل َ
صلون يف
الطائفة الثانية :الجبرية :وهم اجلهمية ،وكذلك األشاعرة ،وإن كان األشاعرةُ يـُ َف ِّ
تفسريا؛ فهم
اجلرب ،وف ا
اعتقادهم بني الباطن والظاهر يف ْ
صلوا تفصيالً هم ََل يتافقوا عليه ،وََل جيدوا له ً
يف النهاية جربياة.

[ 407البقرة.]213 :
[ 401السجدة.]53 :
[ 409اإلنسان.]36 :
[ 476الزمر.]02 :
[ 475الصافات.]90 :
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أجبَـَرُهم على
واجلربية يقولون :إن العبد َُْمبور ،وليس له اختيار يف ذلك ً
أبدا ،فاهلل  -عاز وجل ْ -
الريح.
فج َعلُوا اإلنسان كالريشة يف َم َه ِّ
ب ِّ
أفعاهلم َ
ضا؛ النقل والعقل:
والرد عليهم همن طريقين أي ً

أوال :من طريق النقل:
ً

فيقال :دلات النُّصوص على إثبات أ ان للعبد مشيئةِ ،
ومن ذلك:
ُ
ُ

 ما استدل به املصنِّف :قوله  -تعاىل ﴿ :-الْيـوم َُْتزى ُك ُّل نَـ ْف ٍ ِت﴾ ،472وقوله﴿ :ل
س مبَا َك َسبَ ْ
ََْ َ
473
استَطَ ْعتُ ْم﴾.474
يُ َكلِّ ُ
ف اللاهُ نَـ ْف ًسا إِال ُو ْس َع َها﴾  ،وقوله﴿:فَاتاـ ُقوا اللاهَ َما ْ

جعل له عمالً جيازى به عقابًا أو ثوابًا،
ووجه الداللة :أ ان اهلل  -عاز وجل  -يف اآليات السابقة َ
ولو كان َُْمبورا ،لكان عقابه من الظ ْلم ،وكذلك كلافه وأ ََمرهُ مبا يستطيع مما ُّ
يدل على أن له مشيئة ،ولو
ً
َ
َ
مستطيعا على فِ ْعل ما أمر
ُمبورا ملا جعل له عمالً جيازى به حسبما خيتار من عمل ،وملا جعله
ً
كان ً
به.
ثانيًا :من طريق العقل :أ ان كل إنسان يُدرك الفرق بني األفعال الختيارية ،واألفعال الضطرارية،
ِ
من األمثلة ما لو احت اج فيه بالقدر ،وأنه ُمبور ،لعُ اد ذلك من ال اس َفه وقلاة العقل ،فلو
ويف واقع العبد َ
ٍ
إلنسان :أغلق
قَـتَل رجلٌ رجالً آخر ،واحت اج بأنه ُمبورََ ،ل يُقبَل منه؛ ألهنا ح اجة واهية ،وكذا لو قيل
ِ
من السفه،
اجلس يف بيتك ،وإذا ُسئ ْل َ
ت :ملاذا ل تتكسب؟ فقل :أنا ُمبور  -لعُ اد ذلك َ
َتارتك ،و ْ
وقلة العقل ،وكذا يف سائر األ ُُمور الدنيوية اليت لإلنسان فيها مصلحة دنيوية ظاهرة ،فإنه ل ُيتج فيها
بالقدر؛ فيقال له :ملاذا
بالقدر بتاتًا ،ويرى أ ان ذلك من السفه ،وقلة العقل ،وعند أهوائه فإنه ُيتج َ
َ
حتتج يف القدر يف هذا دون هذا؟!
وهلذا يقول ابن القيم يف امليمياة:
و هع ْن َد مر هاد ه
اهلل تَ ْفنَى َكميِّ ٍ
ت = َو هع ْن َد ُم َر هاد النَّ ْف ه
ْح ُم
س تُ ْس َدى َوتُل َ
َ
َ َُ
ه
و هع ْن َد هخ ه
ْج ْب هر تَ ْزعُ ُم
ضا = ظَه ًيرا َعلَى َّ
الف ْاأل َْم هر تَ ْحتَ ُّج بهالْ َق َ
الر ْح َم هن لل َ
َ
[ 472غافر.]57 :
[ 473البقرة.]210 :
[ 474التغابن.]50 :
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

049

اب
 وأهل السنة واجلماعة َو َس ٌط بني القدرية واجلربية ،فهم يقولون :للعبد قدرةٌ وإرادةٌ وحبسبها يـُثَ ُ
ب ،وقدرته ومشيئته حتت قدرة اهلل ومشيئته.
ويـُ َعاقَ ُ
فال يقولون :ليس هلل قدرة أصالً ،فهذا قول القدرية املعتزلة.

ول يقولون :ليس للعبد قدرة أصالً ،فهذا قول اجلربية.
بل يقولون :إن هلل قدرةً عا امةً ،وللعبد قدرة خاصة حتت قدرة الرب  -سبحانه  -فقدرةُ الرب غالبة
على قُ ْدرة العبد.
ودليل هذا المعتقد الحق:
ِ
ِ
ِ
ب
يم * َوَما تَ َشاؤو َن إِال أَ ْن يَ َشاءَ اللاهُ َر ُّ
 - 5قوله  -تعاىل ﴿ :-ل َم ْن َشاءَ مْن ُك ْم أَ ْن يَ ْستَق َ
ِ
ني﴾471؛ ففي اآلية األُوىل :إِثْبات أ ان للعبد مشيئة ،ويف الثانية :إثبات أ ان مشيئة العبد حتت
الْ َعالَم َ
مشيئة اهلل  -تعاىل.
 -2قوله  -تعاىل َ ﴿ :-وَما يَ ْذ ُك ُرو َن إِال أَ ْن يَ َشاءَ اللاهُ﴾.470

ِ ِِ ِ
ا ِ ِ ِ
ِا
 -3قوله  -تعاىل ﴿ :-إ ان َهذه تَ ْذكَرةٌ فَ َم ْن َشاءَ اِّتَ َذ إ َىل َربِّه َسبيالً * َوَما تَ َش ُاؤو َن إل أَ ْن يَ َشاءَ
ِ
ِ
ِ
يما﴾.477
يما َحك ً
اللاهُ إ ان اللاهَ َكا َن َعل ً
أيضا يف الستدللَ ْني :يف اآلية األوىل منهما :إثبات أ ان للعبد مشيئة ،ويف الثانية :إثبات أن
فيُقال ً
ِ
ضها.
ُخر تَـ َقدام بَـ ْع ُ
مشيئة العبد َْحتت مشيئة اهلل  -تعاىل  -وهلذا املعتقد آيات أ َ
املب َحث عدة فوائد:
هذا هو ْمبحث مسألة اإلَيان َ
بالقدر بني ْأه ِل السناة واملبتدعة ،وحتت هذا ْ
الفائدة األولى:
ت يف ذلك أحاديث مرفوعة إىل النيب  -صلى اهلل
وس هذه األمةَ ،وَوَرَد ْ
يُقال يف القدرية :إهنم َُمُ ُ
فوعا:
عليه وسلم  -من ذلك ما رواه أبو داود يف "سننه" ،عن ابن عمر  -رضي اهلل عنه  -مر ً
وُموس
ُموس،
مرفوعا:
َ
ِّ
((القدرية ُموس هذه األمة)) ،وعند أيب داود ً
أيضا ،عن ُح َذيفة ً
((لكل أمة ٌ
ُ

[ 471التكوير.]29 ،21 :
[ 470املدثر.]10 :
[ 477اإلنسان.]36 ،29 :
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قدر))؛ واحلديث وكل األحاديث املرفوعة يف هذا الباب ضعيفة،
هذه األمة الذين يقولون :ل َ
والصحيح هو امل ْوقُوف على ابن عباس.
َ
الم ُجوس هو :أ ان اجملوس يـُثْبِتُون خال َق ْ ِ
وو ْجه َّ
ني :آهلة للخري ،وآهلة للشِّار،
الشبَه بين الق َدرية و َ
َ
القدرية ،فإهنم يثبتون خال َق ْ ِ
ني ،فيثبتون أ ان اهلل  -تعاىل  -خلقهم ،ويثبتون أهنم خلقوا أفعاهلم،
وكذلك َ
فلم خيل ْقها اهللُ  -تعاىل.
القدرية الذين أنْ َك ُروا ع ْلم اهلل  -تعاىل  -باألشياء
أهل العلم يف ت ْكفري هؤلء ،وأما غُالة َ
و َ
اختلف ُ
أمحد وغريمها من األئمة على تكفريهم ،وتقدام ِ
ت اإلشارة إىل أن ابن
ص
حَّت َْحت ُدث ،فنَ ا
الشافعي و ُ
ُّ
َ
َ
عمر  -رضي اهلل عنهما َ -كفَارُهم.
الفائدة الثانية:

شاهبوا بقوهلم قول املشركني ،وإهنم َُْمبُورون على عبادة األوثان؛ فقالوا﴿ :لَ ْو
اجلربية :إهنم َ
يُقال يف ْ
ال فَبِ َما أَ ْغ َويْـتَِين َألَقْـعُ َد ان َهلُ ْم
اه ْم﴾ ،471وكذا هي ُح اجةُ إبليس؛ حيث قال﴿ :قَ َ
َشاءَ الار ْمحَ ُن َما َعبَ ْدنَ ُ
479
ِ
بور على الغَواية ،وهو هبذه
ِصَراطَ َ
وو ْجه الشاهد قوله﴿ :فَبِ َما أَ ْغ َويْـتَِين﴾ ،فكأنه َُْم ٌ
يم﴾ َ ،
ك الْ ُم ْستَق َ
احلجة ُخياصم اهلل  -تعاىل  -ولن تنفعه لبُطْالهنا.
السناة وعلى لسان السلَف:
القدرية املذمومون يف ُّ
تقي الدين يقولَ :
ت الشيخ ا
"مسع ُ
قال ابن ال َقيِّمْ :
هم هؤلء ِ
الفَرق الثالثة نـُ َفاتُه وهمَ :
القدرية اجملوسياة ،واملعارضون به للشريعة ،الذين قالوا﴿ :لَ ْو َشاءَ
416
القدرية املشركياة ،واملخاصمون به للرب ،وهم أعداءُ اهلل وخصومه،
اللاهُ َما أَ ْشَرْكنَا َول آبَ ُاؤنَا﴾  ،وهم َ
بالقدر؛ فقال﴿ :فَبِ َما أَ ْغ َويْـتَِين﴾ ،وََل
القدرية اإلبليسية ،وشيخهم إبليس ،وهو أول َمن احتج َ
وهم َ
ومن
ْ
فمن أَقَـار بالذنب ،وبَاءَ به ،ونـَازَه ربه ،فقد أشبه أباهَ ،
يعرتف بالذنب ويبوء به كما اعرتف به آدمَ ،
بالقدر ،فقد أشبه إبليس".415
ومن بارأ نفسه ،واحتج على ربِّه َ
أشبه أباه فما ظَلَمَ ،
الفائدة الثالثة:
كثريا ُخياض فيها ،وهي:
ظهر َوفْ َق اخلالف يف القدر وقول املبتدعة فيه مسألةً ،
[ 471الزخرف.]26 :
[ 479األعراف.]50 :
[ 416األنعام.]541 :
 415انظر" :التنيهات السنياة"؛ للشيخ عبدالعزيز الرشيد ،ص (.)205
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 هل اإلنسان مخيَّر أو ُمسيَّر؟والجواب :أ ان َمن تأ امل مذهب اجلربية والرد عليهم ،عرف أن جييب على هذا السؤال ،واجلربية هم
القدرية واملعتزلة هم الذين يقولون :إن العبد هو الذي
العبد ا
اختيار ،و َ
الذين يقولون :إ ان َ
مسري فليس له ٌ
يتبني لك القول
خيتار َ
أفعال نفسه ،وليس هلل  -تعاىل  -قدرة ول خلق يف أفعال العبد ،وهبذا ا
وخمري ،وَيكن إجياز اجلواب عن هذا السؤال هبذه النقاط التالية:
سري ا
الصحيح ،وهو أن العبد ُم ا

أولً :هذا السؤال ََل يَِرد عن الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -ول عن السلَف الصاحل  -رمحهم اهلل
ت باملعتقد الصحيح ،وإمنا يرد هذا السؤال يف ُكتُب َمن تع امق يف قضايا
 أل ان عُ ُقوَهلم وقلوهبم اطمأنا ْعميقة دقيقة ،ليست من الشرع؛ َك ُكتُب الفلسفة.
ثانيًا :أ ان على املسلم َم ْعرفة ُُْم َمل اعتقاد ِ
القدر باألدلاة ،وجيتنب
أهل السنة واجلماعة يف مسألة َ
ضل يف
اخلَْوض يف دقائقه؛ ألنه إذا سار على غَ ْري بصرية وقَع يف الضالل ،واشتبه عليه األمر؛ أل ان َمن ا
يسري على
مسألة َ
القدر كان ضاللُه بسبب خوضه يف أفعال اهلل  -تعاىل  -وتعليلها ،فعلى املسلم أن َ
القدرية ،اليت راد هبا على اليهودي
ت عليه النصوص؛ ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمياة يف تائيته َ
ما دلا ْ
قدر اهلل وأفعالِه:
الذي ش اكك يف َ
ه
ه ٍ
ض ه
ض فهي فه ْع هل ْه
اإلل هَه به هعلَّ هة
َص ُل َ
َوأ ْ
الل الْ َخل هْق م ْن ُك ِّل ف ْرقَة = ُه َو الْ َخ ْو ُ
فَهإنَّهم لَم ي ْفهموا هح ْكمةً لَه = فَصاروا علَى نَوٍع همن الج ه
اهلهيَّ هة
َ ُ
َُ َ ْ َ َ
ُُ ْ َ َُ

ردا على نظم اليهودي ،الذي قال
وباملناسبة ،فقصةُ هذه التائية عجيبة؛ فقد نظمها شيخ اإلسالم ًّ
أبياتًا يُ ِّ
نثرا؛ فإذا هو
شكك يف َ
قدر اهلل  -تعاىل  -وجعل شيخ اإلسالم يكتب ،وهم يظنُّون أنه ي ْكتُب ً
ادت على مائة وثالثني بيتًا ابتدأها بقوله:
يكتب تائية منظومة ،مرَتالً هباًّ ،
ردا عليه ،ز ْ
ه412

ال معانه ٍد = م َخ ه
ب ال َْع ْر ه
ش بَا هري الْبَ هريَّة
اص هم َر ِّ
ُس َؤال َ
ُك يَا َه َذا ُس َؤ ُ ُ َ
ُ

مسري  -أيَُْ :مبُور  -على اإلطالق  -خطأ ،وال َق ْول بأنه ُخمياـٌر على
ثالثًا :أن القول بأ ان العبد ا
وتبني لك َم ْن ضلا يف هذا من املبتدعة مع الرد عليهم ،وبيان املعتقد الصحيح الذي
اإلطالق خطأٌ ،ا
عليه نصوص الكتاب والسنة ،وهو :أن لإلنسان إرادة ومشيئة ،وأنه فاعل حقيقة؛ لكن ذلك كله ل

 412ومن أراد هذه التائية فلينظرها يف "ُمموع الفتاوى" (.)241 /1
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ِ
ِ
ِ
يم *
خيرج عن علم اهلل وإرادته ومشيئته؛ ويدل على ذلك قوله  -تعاىل ﴿ :-ل َم ْن َشاءَ مْن ُك ْم أَ ْن يَ ْستَق َ
وما تَ َش ُاؤو َن إِال أَ ْن ي َشاء اللاه ر ُّ ِ
ني﴾ ،413وغري ذلك من النُّصوص اليت ت َقدام بيا ُهنا.
ب الْ َعالَم َ
ََ
َ َ َُ

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمياة" :وكذلك لفظ اجلرب ،إذا قال :هل العبد َُْمبور ،أو غري ُمبور؟العبد
باطل؛ فإ ان َ
قيل :إن أراد باجلرب أنه ليس له مشيئة ،أو ليس له قدرة ،أو ليس له فعل  -فهذا ٌ
باجلرب أنه خالق مشيئته وقدرته وفعله،
فاعل ألفعاله الختيارية ،وهو يفعلها بقدرته ومشيئته ،وإن أراد ْ
فإ ان اهلل  -تعاىل  -خالق ذلك كله".414
 ِشيخنا ابن عثيمني :هل اإلنسان خمياـٌر أو مسياـٌر؟
وسئ َل ُ
ُ

فأجاب بقوله" :على السائل أن يسأل نفسه :هل أجربه أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وهل هو
خمري.
مسري أو ا
خيتار نوع السيارة اليت يقتنيها؟ إىل أمثال ذلك من األسئلة؛ وسيَتَ ابني له اجلواب هل هو ا
مث يسأل نفسه :هل يصيبه احلادث باختياره؟ هل يصيبه املرض باختياره؟ هل َيوت باختياره؟ إىل
خمري.
أمثال ذلك من األسئلة؛
مسري أو ا
وسيتبني له اجلواب هل هو ا
ا
والجواب :أ ان األمور اليت يفعلها اإلنسان العاقل يفعلها باختياره بال ريب ،وامسع إىل قول اهلل -
411
يد ُّ
يد
الدنْـيَا َوِمْن ُك ْم َم ْن يُِر ُ
تعاىل ﴿ :-فَ َم ْن َشاءَ ااِّتَ َذ إِ َىل َربِِّه َسبِيالً﴾  ،وإىل قولهِ ﴿ :مْن ُك ْم َم ْن يُِر ُ
410
ك َكا َن َس ْعيُـ ُه ْم
ْاآلَ ِخَرة﴾  ،وإىل قولهَ ﴿ :وَم ْن أ ََر َاد ْاآل ِخَرَة َو َس َعى َهلَا َس ْعيَـ َها َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
ٍ 411
417
ِ ِ ِ ٍ
خري الفادي فيما يفدي
ص َدقٍَة أ َْو نُ ُس
حيث ا
ك﴾ ؛ ُ
َم ْش ُك ًورا﴾  ،وإىل قوله﴿ :فَف ْديَةٌ م ْن صيَام أ َْو َ
به.
ِ
ِ
ولكن َ
العبد إذا أراد شيئًا وفعله ،عل ْمنا أن اهلل  -تعاىل  -قد أراده؛ لقوله  -تعاىل ﴿ :-ل َم ْن َشاءَ
ب الْعالَ ِم ِ 419
ِ
ِ
يم * َوَما تَ َش ُاؤو َن إِال أَ ْن يَ َشاءَ اللاهُ َر ُّ َ َ
ني﴾  ،فل َكمال ربُوبيته؛ ل يقع شيءٌ
مْن ُك ْم أَ ْن يَ ْستَق َ

[ 413التكوير.]29 ،21 :
 414انظرُ" :مموع الفتاوى" (.)044 :7
[ 411املزمل.]59 :
[ 410آل عمران.]512 :
[ 417اإلسراء.]59 :
[ 411البقرة.]590 :
[ 419التكوير.]29 ،21 :
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يف السموات واألرض إل مبشيئته ،وأ اما األمور اليت تقع على العبد أو منه بغري اختياره؛ كاملرض،
اختيار ول إرادة ،واهلل املوفِّق" .اهـ.496
واملوت ،واحلوادث ،فهي مبَ ْحض َ
القدر ،وليس للعبد فيها ٌ
الفائدة الرابعة:
ُيتج
القدر والرد عليهم ،نعرف كيف نرد على َمن ُّ
اجلربية يف َ
من خالل ما تقدام من بيان اعتقاد ْ
وبني املصنِّف  -رمحه اهلل  -أنه ل ُيتج بقضاء اهلل وقَ َد ِره يف فعل
بالقدر على فِ ْعل املعاصي ،ا
َ
ِ
ٍ
كت الصالة؟ أو ملاذا سرقت؟ فيقول:
كمن يُقال له :ملاذا تر َ
املعاصي؛ من ْترك أوامر ،أو ف ْعل نواه؛ َ
علي ،ول شك أ ان هذه ُح اجة باطلة ،والرد عليه من عدة وجوه:
وقدٌر ،هذا شيء
قضاء َ
مكتوب ا
ٌ
الر ُسل إىل أقوامهم؛ لئال يكون للناس حجةٌ؛ فقطع هبم أي ُح اجة،
 -5أن اهلل  -عز وجل  -بعث ُّ
ِِ
ين لِئَالا
بالقدر
ولو كان
الحتجاج َ
ً
ُ
ين َوُمْنذر َ
صحيحا ،لكان خمال ًفا هلذه اآلية ،يف قولهُ ﴿ :ر ُسالً ُمبَ ِّش ِر َ
يَ ُكو َن لِلن ِ
الر ُس ِل﴾.495
ااس َعلَى اللا ِه ُح اجةٌ بَـ ْع َد ُّ
 -2أن اهلل  -عز وجل  -جعل للعبد عمالً جيازى به يوم القيامة ثوابًا وعقابًا؛ فقال  -تعاىل :-
492
﴿الْيـوم َُْتزى ُك ُّل نَـ ْف ٍ ِ
ب من العمل إىل العبد ،وهذا يدل على أن له
س مبَا َك َسبَ ْ
ََْ َ
الكس َ
ت﴾  ،فأضاف ْ
اختيارا ُجيازى به ،فال ح اجة بالقدر ٍ
حينئذ؛ أل ان هذا اختياره.
ُ
ً

ِ
ب مقعده من النار
 -3أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :ما منكم من أحد إل وقد ُكت َ
أو من اجلنة)) ،فقال رجل :أل نتاكل يا رسول اهلل؟ قال  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ل ،اعملوا؛
فكلٌّ ُميَ اسٌر لِ َما ُخلِ َق له)).493
ووجه الداللة:

القدر ،وهذا يدل على أنه
أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أمر بالعمل ،وهنى عن التِّكال على َ
ل حجة فيه على عمل املعصية.

 496انظرُ" :مموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني" ( ،)96 - 95 /2وللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز  -رمحه اهلل
 مزي ٌد من التفصيل والبيان؛ انظر يف فتوى برقم ( )4017يف فتاوى اللجنة الدائمة (.)157 /3[ 495النساء.]501 :
[ 492غافر.]57 :
 493رواه البخاري.
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ِ
سرق من بيتك أو
 -4أن نقول هلذا الذي ُّ
ُيتج َ
بالقدر على ف ْعل املعاصي :ما رأيك لو أ ان إنسانًا َ
لقدر ،فهل ستعذره حبجته؟ وكذلك لو أنه ضربك أو قتل آخر ،واحتج
سيارتك شيئًا ،واحتج با َ
بالقدر ،فهل حجته قوية ،أو أهنا باطلة؟
َ
من ال اس َفه الحتجاج هبا ،وكذلك يف سائر أمور
ل شك أنه سيقول :إ ان هذه احلجة باطلة؛ بل َ
الدنيا ل ُيتج بالقدر ،فلو قيل له :ل تذهب لوظيفتك ،و ِ
ديرك عن
ْ
اجلس يف بيتك ،وإذا سألك ُم ُ
وسيَـَرى أنه من الس َفه الحتجاج بذلك؛
غيابك ،فقل :قضاء َ
وقدٌر ،ل شك أنه لن يقول ذلكَ ،
قت بني هذا وهذا؟! فكما
فيقال له :ملاذا حتتَ ُّج بالقدر يف أمور دينك ،ول حتتج به يف أمور دنياك ،ففار َ
أن لك مشيئة يف أمور دنياك يف فعلك وترككَُ ،تَ َازى عليها ،فكذلك احلال يف أمور دينك  -واهلل
أعلم.
وتقدام قول ابن القيم يف ميميته:
و هع ْن َد مر هاد ه
اهلل تَ ْفنَى َكميِّ ٍ
ت = َو هع ْن َد ُم َر هاد النَّ ْف ه
ْح ُم
س تُ ْس َدى َوتُل َ
َ
َ َُ
ه
و هع ْن َد هخ ه
ْج ْب هر تَ ْزعُ ُم
ضا = ظَ ه ًيرا َعلَى َّ
الف ْاأل َْم هر تَ ْحتَ ُّج بهالْ َق َ
الر ْح َم هن لل َ
َ
الفائدة الخامسة :شبهة في حديثَ ْين ،والرد عليها:
 الحديث األول :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -أخر ْجتنا من اجلنة ،قال له
قال(( :احت اج ُ
آدم وموسى ،فقال له موسى :يا آدم ،أنت أبونا ،خيابتنا و َ
آدم :يا موسى ،اصطفاك اهلل بكالمه ،وخ ا
علي قبل أن خيلقين
ط لك بيده ،أتلومين على أم ٍر قداره اهلل ا
آدم موسى)).494
آدم موسى ،فح اج ُ
بأربعني سنة؟! فح اج ُ

ِ
ت له النيب  -صلى اهلل
الشبهة :أ ان آدم  -عليه السالم  -احتج َ
وموطن ْ
بالقدر على ف ْعله ،فأثبَ َ
آدم موسى)) ،وهذا ُّ
بالقدر
يدل على جواز الحتجاج َ
((فح اج ُ
عليه وسلم  -ص احة الحتجاج ،وقالَ :
على فِ ْعل املعاصي.

بالقدر على املعصية؛ ألن
والجواب عن هذه الشبهة أن يُقال :آدم  -عليه السالم ََ -ل ُيتج َ
بالقدر على املصيبة ،وهي اإلنزال من األرض ،فموسى -
اهلل قد غفر له أَ ْكلَه من الشجرة ،وإمنا احت اج َ
ِ
ص اور أن موسى يَ ْسأل ذلك،
عليه السالم َ -ل يَـ ُقل آلدم  -عليه السالم َ :-لَ تَـ ْعصي ربك؟ ول يـُتَ َ
فضالً على أن آدم  -عليه السالم  -قد غفر اهلل  -تعاىل  -له ذنبه ،واإلنزال إىل األرض مصيبةٌ
 494متفق عليه.
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َكتَبَها اهلل على آدم  -عليه السالم  -ولذا جاء يف رواية الشعيب" :أَ ََل تقرأ يف التوراة :أ ان اهلل  -تعاىل
 كتب أنه سوف ينزلين إىل األرض ،وأنه سيجعلين خليفة يف األرض؟!"؛ وأصل احلديث يفمذهب أهل
َخذ
البخاري؛ ولذا استدل آدم باملكتوب املقدار على هذه املصيبة ،ومن هذا احلديث أ َ
ُ
بالقدر على املصائب ،ول ُيتج بالقدر على املعايب"،
السنة واجلماعة قاعدةً عقدية ،وهي" :أنه ُيتج َ
اب
اليت هي املعاصي والذنوب؛ ويدل على الحتجاج َ
بالقدر على املصائب قوله  -تعاىل َ ﴿ :-ما أ َ
َص َ
ِا ِ ِ ٍ 491
ِمن م ِ
صيبَ ٍة ِيف ْاأل َْر ِ
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -بأن
ض َوَل ِيف أَنْـ ُف ِس ُك ْم إل يف كتَ
اب﴾  ،وأ ََمر ُّ
ُْ
490
نقول" :قل :قدار اهلل ،وما شاء فعل" .
 الحديث الثاني :حديث علي بن أيب طالب  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليهمن اجلنة أو النار)) ،قالوا :يا رسول اهلل،
وسلم  -قال(( :ما من نفس منفوسة إل وكتب اهلل مقعدها َ
أفال نتاكل على الكتاب ،وندع العمل؟ قال(( :ل ،بل اعملوا؛ فكلٌّ ُميَ اسٌر لِ َما ُخلِق له)) ،497ويف
ٍ
اق بِا ْحلُ ْس َىن * فَ َسنُـيَ ِّس ُرهُ لِْليُ ْسَرى * َوأَاما َم ْن َِِب َل
صد َ
رواية ملسلم مث قرأ﴿ :فَأَاما َم ْن أ َْعطَى َواتاـ َقى * َو َ
ب بِا ْحلُ ْس َىن * فَ َسنُـيَ ِّس ُرهُ لِْلعُ ْسَرى﴾.491
َو ْ
استَـ ْغ َىن * َوَك اذ َ
وموطن ُّ
بالقدر على ْترك العمل ،فيقول :ما دام أنه ُكتِب يف اللوح
من الناس َمن ُيتج َ
الشبهة :أ ان َ
احملفوظ أهل اجلنة من أهل النار ،فلماذا نعمل؟
والجواب عن هذه الشبهة أن يقال:
أولً :ل غرابة يف هذا السؤال؛ حيث ورد عن الصحابة  -كما يف احلديث السابق  -فقالوا" :يا
رسول اهلل ،أفال نتاكل على الكتاب وندع العمل؟ وكذلك يف حديث جابر عند مسلم؛ حيث قالوا:
ففيم العمل؟
ثانيًا :أ ان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أجاب عن هذه الشبهة ،فقال هلم(( :اعملوا)) ،وََل جيعل
ما قالوه حجة تستوقف اإلنسان عن العمل ،بل ْأر َش َد ُهم إىل العمل ،وهكذا نقول للمسلم ،وتَـ َقدام أن
يدع للشيطان ُمالً ِّ
فيشككه يف عقيدته؛ ليدع العمل ،فهو
العبد ل يُوغل يف مسائل القدر؛ حَّت ل َ
يفسد عمل العبد بالشهوات ،أو جيعله ل يعمل بإلقاء الشبهات ،فعلى العبد أن يؤمن ويعمل
إما أن َ
[ 491احلديد.]22 :
 490رواه مسلم عن أيب هريرة  -رضي اهلل عنه.
 497رواه البخاري ومسلم.
[ 491الليل.]56 - 1 :
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فالعبد ل يدري ما الذي ُكتِب له يف اللوح احملفوظ؛ قال اهلل
َوفْ َق ما جاء من نصوص الكتاب والسنةُ ،
 تعاىل ﴿ :-وَما َكا َن اللاهُ لِيُطْلِ َع ُكم َعلَى الْغَْي ِحتث
ب﴾ ،499ولكن جاءت النصوص الكثرية اليت ُّ
ْ
َ
على العمل ،وأن اإلنسان سيُ َج َازى بعمله؛ فعليه الجتهاد.

ثالثًا :أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أخرب أن اإلنسان يـُيَ اسر لِ َما ُخلِق له بعمله ،فيوفِّقه اهلل
لعمل أهل اجلنة إن كان من أهلها ،ويوفقه لعمل أهل النار إن كان من أهلها ،إل أنه  -سبحانه
ومن أعرض واستكرب س اهل اهلل
وتعاىل  -ل يظلم ً
فمن سعى لعمل أهل اجلنة وفاـ َقه اهلل لعملهاَ ،
أحداَ ،
له طري ًقا إىل النار  -والعياذ باهلل  -ولذا يف رواية مسلم قرأ قوله  -تعاىل ﴿ :-فَأَاما َم ْن أ َْعطَى َواتاـ َقى
ِ
ِ
صد َ
ب بِا ْحلُ ْس َىن * فَ َسنُـيَ ِّس ُرهُ
اق بِا ْحلُ ْس َىن * فَ َسنُـيَ ِّس ُرهُ ل ْليُ ْسَرى * َوأَاما َم ْن َِب َل َو ْ
* َو َ
استَـ ْغ َىن * َوَك اذ َ
لِْلعُ ْسَرى﴾.166
المبحث السادس :التقدير الكتابي على أقسام:

واملقصود :أ ان تقدير اهلل  -تعاىل  -لألشياء وكتابة ذلك يف اللوح احملفوظ هو األصل يف هذه
األقسام ،وما يأِت بعده من أقسام إمنا هو كالتفصيل له:
أوالً :التقدير العام الشامل لكل شيء (التقدير األصلي):
وهو املكتوب يف اللوح احملفوظ من مقادير كل شيء إىل قيام الساعة.
مسعت النيب  -صلى اهلل عليه
ويدل عليه :حديث عبداهلل بن عمر  -رضي اهلل عنهما  -قالُ :
خيلق السموات واألرض ِبمسني ألف سنة ،وكان
وسلم  -يقول(( :كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن َ
عرشه على املاء)).165
ُ
فما كتب يف اللوح احملفوظ هو األصل ،وما سيأِت من تقسي ٍم إمنا هو مبثابة التفصيل ملا ُكتِب يف
اللوح احملفوظ.
ثانيًا :التقدير العمري:

بكل ٍ
إنسان على ِح َدة ،فيُكتب ما يكون يف عمره
وهذا النوع من التقدير أو الكتابة إمنا هو ٌّ
خاص ِّ
األجل والعمل ،والسعادة أو الشقاء.
من حيث ِّ
الرزق ،و َ
[ 499آل عمران.]579 :
[ 166الليل.]56 - 1 :
 165رواه مسلم.
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ويدل عليه :حديث ابن مسعود  -رضي اهلل عنه  -قال :حداثنا الصادق املصدوق(( :إ ان أح َدكم
يوما ،مث يكون علقةً مثل ذلك ،مث يكون مضغةً مثل ذلك ،مث يرسل
جيمع خ ْلقه يف بطن أمه أربعني ً
الروح ،ويؤمر بأربع كلمات :بكتب رزقه ،وأجله ،وعمله ،وشقي أو سعيد)).162
امللك فينفخ فيه ُّ
ثالثًا :التقدير السنَوي (الحولي):

وهو ما يكون يف ليلة القدر ،ففيها تُكتب مقادير السنة من َم ْوت وحياة ،وِرْزق ومطر وحنوه ،إىل
السنة اليت تليها؛ ويدل عليه:
ِ 163
ِ
ِ ِ ِ
فس ِّميَت ليلة
 -5قوله  -تعاىل ﴿ :-إناا أَنْـَزلْنَاهُ يف لَْيـلَة الْ َق ْدر * َوَما أ َْد َر َاك َما لَْيـلَةُ الْ َق ْدر﴾ ُ ،
القدر؛ ألن هبا يكون تقدير ما ُيصل يف تلك السنة ،وقوله  -تعاىل ﴿ :-إِناا أَنْـَزلْنَاهُ ِيف لَْيـلَ ٍة ُمبَ َارَك ٍة إِناا
164
ِ
ِ
ِِ
من اللا ْوح احملفوظ إىل
ين * ف َيها يـُ ْفَر ُق ُك ُّل أ َْم ٍر َحكي ٍم﴾  ،و﴿يـُ ْفَرق﴾؛ أي :يفصل َ
ُكناا ُمْنذر َ
حف اليت هي يف أيدي املالئكة  -كما يف أحد أ َْو ُجه التفسري  -وذلك كل سنة يف ليلة الق ْدر.
ال ُّ
صُ

ابعا :التقدير اليَ ْومي:
رً

كل يـَ ْوم؛ ويدل عليه قوله  -تعاىل ُ ﴿ :-ك ال يَـ ْوٍم ُه َو ِيف َشأْ ٍن﴾.161
وهو التقدير الذي ُيصل يف ِّ

ووجه الداللة:

كل يوم أن
ُجعا من ِّ
املفسرين قالوا يف تفسري هذه اآلية" :إ ان اهلل  -عز وجل  -من شأنه يف ِّ
أ ان ً
ِ
ِ
يضا ،ويفك عانيًا ،ويفرج مكروبًا،
قوما ،ويُذ ال آخرين ،ويَ ْشفي مر ً
ُُييي وَُييت ،وخيلق ويَـ ْرُزق ،ويُعاز ً
وجييب داعيًا ،ويعطي سائالً ،ويغفر ذنبًا ،إىل ما ل ُُيصى من أفعاله وأحداثه يف خلقه".160
ُ
القدر السابق ،ويف ذلك دليل على
كل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من َ
قال ابن ال َقيِّم" :و ُّ
كمال ع ْلمه  -سبحانه  -وقدرته وحكمته ،وزيادة تعريفه املالئكة وعباده املؤمنني بنفسه وأمسائه"،

 162متفق عليه.
[ 163القدر.]2 - 5 :
[ 164الدخان.]4 ،3 :
[ 161الرمحن.]29 :
 160انظر" :معارج القبول" ( ،)340 /5وانظر" :تفسري البغوي".
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القدر السابق ل َينع العمل ،ول يوجب التِّكال
ت هذه األحاديث ونظائرها على أ ان َ
قال" :فاتاـ َف َق ْ
عليه؛ بل يوجب اجلد والجتهاد".167
المب َحث مسألتان:
 وتحت هذا ْالمكتوب في التقديرات السابقة؟
المسألة األولى :هل يَتَ غَيَّر
ُ

اب :أ ان املكتوب الذي بأيدي املالئكة؛ كالتقدير العمري وحنوه ،فإنه يَـتَـغَاري ،فيزيد وينقص
فاجلو ُ
ت و ِعْن َدهُ أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
ِ
اب﴾ ،161وأما
حبسب األسباب؛ لقول اهلل  -تعاىل َ﴿ :-يَْ ُحو اللاهُ َما يَ َشاءُ َويـُثْب ُ َ
جل وعال  -يف اللوح احملفوظ فال يَـتَـغَاري؛ قال  -تعاىل -
املكتوب يف أ ُِّم الكتاب الذي هو عند اهلل  -ا
ت و ِعْن َدهُ أُُّم الْ ِكتَ ِ
ِ
اب﴾ ،فالذي يقبل التغيري من َْحم ٍو وإثبات وتغيري ،هو ما
َ﴿ :يَْ ُ
حو اللاهُ َما يَ َشاءُ َويـُثْب ُ َ
كان مكتوبا يف صحف املالئكة ،كالذي تكتبه املالئكة حني ينفخ يف اجلنني الروح من أَج ٍلٍ ،
ورزق،
ً ُُ
َ
ٍ
وعمل ،وشقي أم سعيد ،فإن شاء اهلل تغيريه فَـ َع َل  -سبحانه وتعاىل ِ -بالف ما يف اللوح احملفوظ فال
حف املالئكة ،فإناه مكتوب يف اللوح احملفوظ ،ل َُيكن تغيريه
يَـتَـغَاري ،بل كل ما ُيدث من ُّ
تغري يف ُ
صُ
 واهلل أعلم. قال شيخ اإلسالم ابن تيميَّة:"الرزق نوعان :أحدمها :ما علمه اهلل أنه يرزقه ،فهذا ل يَـتَـغَاري ،والثاين :ما كتبه وأعلم به املالئكة،
تكتب له رزقًا ،وإن وصل َرِمحَه
فهذا يزيد وينقص حبسب األسباب؛ فإن العبد يأمر اهلل املالئكة أن َ
((م ْن ساره
زاده اهلل على ذلك؛ كما ثبت يف "الصحيح" ،عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه قالَ :
ط له يف رزقه ،وينسأ له يف أَثَِره ،ف ْلي ِ
صل ِرمحه)) ،وكذلك عُمر داود زاد ستني سنةً ،فجعله اهلل
أن يـُْب َس َ
َ
كنت كتبتين شقيًّا،
مائة بعد أن كان أربعني ،ومن هذا الباب ُ
قول عمر -رضي اهلل عنه " :-اللهم إن َ
سعيدا؛ فإنك ُتحو ما تشاء وتثبت" ،ومن هذا الباب قولُه  -تعاىل  -عن نوح﴿ :أ َِن
فاحمين واكتبين ً
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َج ٍل ُم َس ًّمى﴾ ،169وشو ِاهده كثريةٌ.
ْاعبُ ُدوا اللاهَ َواتاـ ُقوهُ َوأَطيعُون * يَـ ْغف ْر لَ ُك ْم م ْن ذُنُوبِ ُك ْم َويـُ َؤ ِّخ ْرُك ْم إ َىل أ َ

 167انظر" :التنبيهات السنية"؛ للشيخ :الرشيد ،ص (.)213
[ 161الرعد.]39 :
[ 169نوح.]4 - 3 :
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ُيصل هبا الرزق هي من ُُجلة ما قداره اهللُ وكتَبَه ،فإن كان قد تقدام بأنه يَـ ْرزق العبد
واألسباب اليت ُ
بس ْعيه واكتسابه ،أ ْهلََمهُ السعي والكتساب ،وذلك الذي قداره له بالكتساب ،وما قداره له بغَ ْري
َ
اكتساب؛ كموت موروثه يأتيه به بغَ ْري اكتساب.
والسعي َس ْعيان:

ِ
كالصناعة ،والتجارة.
للرْزق؛ ِّ
ب ِّ
سعي فيما نُص َ
ٌ -

العبد
التوُّكل ،واإلحسان إىل اخل ْلق ،وحنو ذلك ،فإ ان اهلل يف َع ْون العبد ما كان ُ
 وسعي بالدُّعاء و َيف عون أخيه" .اهـ.156
للم ْحو واإلثبات؛ لقول
شيخنا ابن عثيمني" :هذا املكتوب الذي بأيدي املالئكة عُ ْر َ
 وقال ُضةٌ َ
ت و ِعْن َدهُ أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
ِ
اب﴾155؛ أي :أصل ِّأم الكتاب هو اللوح
اهلل  -تعاىل َ﴿ :-يَْ ُحو اللاهُ َما يَ َشاءُ َويـُثْب ُ َ
للم ْحو واإلثبات ،فهذا الذي يف أيدي
احملفوظ،
مكتوب فيه ما يَ ْستَ ِق ُّر عليه ُ
ٌ
العبد ،لكن ما كان قابالً َ
ِ ِ
ِ
ْب
املالئكة؛ قال اهلل  -عاز وجل َ ﴿ :-وأَقِ ِم ال ا
اها ِر َوُزلًَفا م َن اللاْي ِل إِ ان ا ْحلَ َسنَات يُ ْذه ْ َ
صالةَ طََر َِيف النـ َ
ِ 152
بت ،وهذا باعتبار ما يف أيدي املالئكة،
ال اسيِّئَات﴾  ،انظر :حسنة تُذهب سيئةُ ،تحوها بعد أن كت ْ
أما ُّأم الكتاب األصل ،فمكتوب فيه ما ِ
العبد.
يستقُّر عليه ُ
المسألة الثانية :كيف يكون ُّ
الدعاء رادًّا للقضاء والق َدر؟

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمياة" :قول ِبعضهم :إ ان الدعاء ليس هو إل عبادة َْحمضة؛ أل ان املقدور
يقع
كائن ،دعا أو ََل يدعُ ،فيُقال له :إذا كان اهللُ قد جعل الدعاء سببًا لنَـْيل املطلوب املقدار ،فكيف ُ
ٌ
153
بدون الدعاء؟!" .
 وقال ابن القيم" :الدُّعاء من أنفع األدوية ،وهو َع ُد ُّو البالء؛ يُدافعه ويُعاجله ،وَينع نُزوله ،ويرفعهثالث مقامات:
أو خيفضه إذا نزل ،وهو سالح ،وله مع البالء ُ
أحدها :أن يكون أقوى من البالء فيدفعه.

 156انظرُ" :مموع الفتاوى" .145 - 146 /1
[ 155الرعد.]39 :
[ 152هود.]554 :
 153انظرُ" :مموع الفتاوى" .217 /1
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الثاين :أن يكو َن أضعف من البالء؛ فيقوى عليه البالء ،فيصاب به العبد ،لكن قد خيففه وإن كان
ضعي ًفا.
يتقاوما ،وَينع كل واحد منهما صاحبه".154
الثالث :أن َ

يرد
من األسباب اليت ُيصل هبا املدعو ،وهو يف الواقع ُّ
 وقال ُشيخنا ابن عثيمني" :الدُّعاء َ
القضاء ،ول يرد القضاءَ إل الدعاءُ؛ يعين :له جهتان ،فمثالً :هذا املريض قد يدعو اهلل  -تعاىل –
يضا ،لكن بالدُّعاء ُش ِف َي ،إل أنا نقول :إن اهلل -
بالشِّفاء ،فيشفى ،فهنا لول هذا الدعاء لبقي مر ً
سبحانه وتعاىل  -قد قضى بأن هذا املرض يشفى منه املريض بواسطة الدعاء ،فهذا املكتوب".151
فائدة:
لكين أسألك اللطف به"؛ لسببَـ ْني:
ل جيوز الدعاء بـ" :اللهم ِّ
إين ل أسألك رد القضاء ،و ِّ

التعدِّي؛ حيث إ ان هذا اللفظ يُوحي بأن بعض القضاء ل لُطف فيه ،وهذا
من َ
األول :ملا فيه َ
لطيف بعباده يف كل قضاء قضاه.
خالف الصواب؛ فاهلل  -تعاىل ٌ -
عدم
الثاين :أل ان الدُّعاء يرد القضاء  -كما ت َقدام  -والداعي ل يسأل اهلل راد القضاء ،وهذا فيه ُ
اجب أن يسأل اهلل راد القضاء مع ما يف دعائه ذلك من مواجهة لقضاء اهلل -
عزَية على الدعاء ،فالو ُ
ابن عثيمني يف فتوى له.
عدم اجلواز ُ
تعاىل  -ورجح َ
شيخنا ُ
الفرق بين الق َدر والقضاء:
المبحث السابعْ :

الفرق بين القضاء والق َدر:
اختلف العلماءُ في ْ
فقيل :مها مبعىن واحد ،ول ْفرق بينهما ،واختار هذا القول ابن القيِّم  -رمحه اهلل  -وكثريٌ من أهل
العلم.
وقيل :إهنما إذا اجتمعا فكلُّ واحد له معىن ،وإذا افرتقا بأن ذكر القدر ،فإن القضاء يدخل يف
القدر يدخل يف معناه ،وإذا اجتمعا بأن ذكر القضاء والقدر ،فكلُّ
معناه ،وإذا ذكر القضاء ،فإن َ
كل واحد له
واحد منهما له معىن ،فإذا افرتقا اجتمعا  -أي :يف املعىن  -وإذا اجتمعا افرتقا ،فيكون ُّ
 154انظر" :اجلواب الكايف" صـ.4
 151انظر" :اجملموع الثمني من فتاوى ابن عثيمني" ( ،)517 /5وانظر حنو هذا الكالم :وهو أن املرض مكتوب ،وأن
كالما لشيخ اإلسالم ابن تيمياة يف "ُمموع فتاواه" ( ،)90 /1وانظر "فتاوى اللجنة"
الشفاء بواسطة الدعاء ً
أيضا مكتوب ً -
( ،)591 /5و(.)243 /24
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علم اهلل السابق الذي يسبق ُوقُوع املقدار ،فإذا وقع املقدار ُمسِّي قضاءً؛
معىن ،فيكون معىن َ
القدر :هو ُ
157
ضي ْاألَمر﴾ ،150وقال﴿ :واللاه يـ ْق ِ
ِ
فالقدر هو
ضي بِا ْحلَ ِّق﴾ َ ،
َ َُ
ولذا يقول اهلل  -عز وجل َ ﴿ :-وقُ َ ْ ُ
األزل ،والقضاء قضاؤه به عند وقوعه ،واختار هذا القول الشيخ ابن
تقدير اهلل  -تعاىل  -للشيء يف َ
عثيمني.151
بالقدر يستلزم أن يؤمن العبد بأن اهلل ل خيلق
ذكره حتت هذا املبحث :أن اإلَيان َ
و ً
أيضا مما ينبغي ُ
ضا  -أي :ل خري فيه  -فهذا ل َُيكن؛ لقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-واخلري كلُّه
ًّ
شرا َْحم ً
إليك ،والشر ليس إليك)).159
شر بالنسبة لإلنسان ،ل لقضاء اهلل  -عز وجل  -ذلك؛ ولذا جاء يف
وأما القضاءُ :فقد يكون فيه ٌّ
ضْيت؛ فإنك تقضي ول يُقضى عليك))،
دعاء القنوت ،الذي رواه اإلمام أمحد وغريه(( :وقين شر ما قَ َ
رمحة وحك ٍ
أبدا؛ ألنه صادر عن ٍ
مة ،ولكنه بالنسبة للمخلوقني قد
فقضاءُ اهلل  -تعاىل  -ليس فيه ٌّ
شر ً
ٌ
شر ،والواقع يشهد لكث ٍري من
شرا ،ولو
كثريا مما كرهه ،وظن أنه ٌّ
يكون ًّ
َ
انكشف الغيب للعبد؛ َ
لتم اىن ً
ذلك؛ ولذلك قال اهلل  -عز وجل ﴿ :-إِ ان الا ِذين ج ُاؤوا بِ ِْ ِ
صبَةٌ ِمْن ُك ْم ل َْحت َسبُوهُ َشًّرا لَ ُك ْم بَ ْل
اإلفْك عُ ْ
َ َ
126
ب الشر إليه  -جل وعال -
نس
ي
فال
وعال
جل
اهلل
مع
ب
اأد
ت
ال
ينبغي
لذا
و
؛
ُه َو َخْيـٌر لَ ُك ْم﴾
ُّ
ُ
َ ُ
كما قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-والشر ليس إليك)) ،وقال اهلل  -عز وجل  -عن نبيِّه
إبراهيم  -عليه السالم ﴿ :-الا ِذي َخلَ َق ِين فَـ ُهو يَـ ْه ِدي ِن * والا ِذي ُهو يُطْعِم ِين ويَس ِق ِ
ت
ني * َوإِذَا َم ِر ْ
ضُ
َ
َ ُ َ ْ
َ
ِ ِ 125
املرض لغري اهلل ،مع أ ان كل شيء من عند اهلل  -عز وجل ِ -بالف عدمي
س
فن
،
فَـ ُه َو يَ ْشفني﴾
َ
ب َ
َ َ
األدب إبليس؛ فإنه قال﴿ :فَبِ َما أَ ْغ َويْـتَِين﴾ ،122فنسب الغَواية هلل يف خطابِه؛ ولذا ََل يأت يف
مفردا ،فإما ينسب للسبب وهو اخل ْلق؛ كقوله  -تعاىل ِ ﴿ :-م ْن
النصوص نسبة الشر هلل  -تعاىل ً -

[ 150هود.]44 :
[ 157غافر.]26 :
151
كتاب ابن القيم" :شفاء العليل يف مسائل القضاء واحلكمة
انظرُ" :مموع فتاواه" ( ،)79 /2وانظر مز ً
يدا يف هذا َ
والتعليل".
 159رواه مسلم.
[ 126النور.]55 :
[ 125الشعراء.]16 - 71 :
[ 122األعراف.]50 :
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123
يد ِمبَ ْن ِيف ْاأل َْر ِ
ض أ َْم
َشٌّر أُِر َ
َشِّر َما َخلَ َق﴾  ،وُيذف فاعل الشار؛ كقوله  -تعاىل َ ﴿ :-وأَناا ل نَ ْد ِري أ َ
أ ََر َاد هبِِ ْم َربـُّ ُه ْم َر َش ًدا﴾.124

ويتلخص مما سبق:

نسب الشار إليه  -جل وعال  -ويشهد لذلك أمران:
أولً :ينبغي الت ُّ
اأدب مع اهلل  -تعاىل  -فال يُ َ

مفردا.
 -5أ ان ِّ
صوص الكتاب والسنة جيد أ ان ال اشار ل يُنسب هلل  -تعاىل ً -
املتأمل لنُ ُ

 -2تأدب األنبياء مع رِّهبم  -جل وعال  -ومن ذلك قول إبراهيم  -عليه السالم  -كما يف قوله
ت فَـ ُهو يَ ْش ِف ِ
ني﴾.121
 تعاىل َ ﴿ :-وإِذَا َم ِر ْضُ َ

شرا للمخلوقني ،وأما بالنسبة
حمض ،بل قد يكون ًّ
ثانيًا :أنه ليس يف قَ َد ِر اهلل  -تعاىل ٌّ -
شر ٌ
ٍ
شر حمض؛ ألنه صادر عن ٍ
شرا من وجه فيما يراه
رمحة
وحكمة ،فإن كان ًّ
للخالق فليس يف قدره ٌّ ٌ
ٍ
طبيب
املخلوق ،فهو خريٌ من وجه آخر قد خيفى على املخلوق ،وقد أطال يف هذه املسألة وأجاد ُ
ِ
ابن القيِّم  -رمحه اهلل  -يف كتابه" :شفاء العليل يف مسائل القضاء واحلكمة والتعليل" ،فكان
القلوب ُ
العدم احملض ،فإن
مما قال ابن القيم" :أما ُّ
الشر احملض الذي ل خري فيه ،فذاك ليس له حقيقةٌ؛ بل هو ُ
فأي خري يف وجود إبليس
حمض ،والكفر والشرك كذلك ،وقد دخلوا يف الوجودُّ ،
قيل :فإبليس ٌّ
شر ٌ
ِ
ت على وجوده ما ل يعلمه
ووجود الكفر؟! قيل :يف خلق إبليس من احل َك ِم واملصاحل واخلريات اليت ترتـابَ ْ
إل اهلل ،كما سننبِّه على بعضه ،"...مث ابني ما يف ذلك ِم ْن َخ ْريَ ،فر ِاج ْعه يف كتابه  -رمحه اهلل.120
فائدة:

خالف السنة،
قول بعض الناس يف دعائه" :احلمد هلل الذي ل ُُيمد على مكروهٍ سواه" -
ُ
فاألفضل اجتنابه؛ لسببَـ ْني:
كل حال".
يقول فيما يكره:
السناة؛ فالسناة أن َ
األول :ألنه خالف ُّ
ُ
"احلمد هلل على ِّ
بالقدر.127
الثاين :أل ان هذا يوحي بعدم ِّ
الرضا َ
[ 123الفلق.]2 :
[ 124اجلن.]56 :
[ 121الشعراء.]16 :
120
أيضا" :فتاوى شيخنا ابن عثيمني" (.)211 :3
وانظر ً
 127انظر" :تفسري جزء عم"؛ لشيخنا ابن عثيمني ،صـ.527
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فصل
في اإليمان
 - 50قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ص بالعصيان.
بالجنَان ،يزي ُد بالطاعةْ ،
باألركانَ ،
وع ْق ٌد َ
وين ُق ُ
"واإليما ُن ْ
قو ٌل باللسانَ ،
وعم ٌل ْ

ه
ه
صين لَهُ الدِّين حنَ َف ه
هه
يموا
اء َويُق ُ
َ ُ َ
 -51قال اهلل  -تعالى َ ﴿ :-وَما أُم ُروا إهَّال ليَ ْعبُ ُدوا اللَّهَ ُم ْخل َ
ه 528
الزَكا َة و َذله َ ه
عباد َة اهلل  -تعالى  -وإخالص القلب،
َّ
فجع َل َ
ين الْ َقيِّ َمة﴾ َ ،
الصال َة َويُ ْؤتُوا َّ َ
كد ُ
وإيتاء َّ
الزكاةُ ،كله همن الدِّين.
وإقام َّ
َ
الصالةَ ،
ض ٌع َو َس ْب عُو َن ُش ْعبَة ،أَ ْعالَ َها
وقال ُ
َ -52
يما ُن به ْ
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ا هإل َ
والع َم َل همن اإليمان.
َش َه َ
ادةُ أَن الَ إهلَهَ إهال اهللَ ،وأَ ْدنَ َ
فجع َل ال َق ْو َل َ
اها إه َماطَةُ األَ َذى َعن الط هريق))َ ،
529
يمانًا﴾.530
يمانًا﴾  ،وقال﴿ :لهيَ ْز َد ُ
 -53وقال  -تعالى ﴿ :-فَ َز َ
ادوا إه َ
ادتْ ُه ْم إه َ
ال :الَ إهلهَ إهالَّ اهلل
ج هم َن النَّا هر َم ْن قَ َ
 -54وقال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-يَ ْخ ُر ُ
ٍه
وفهي قَ ْلبه هه همثْ َق ُ ٍ
ٍ
ه
فجعلَهُ متفاضالً.
ال بُ َّرة أ َْو َخ ْر َدلَة أ َْو ذَ َّرة م َن اإليمان))َ ،
َ
الشرح
اخلالف بعد عصر
اإلَيان ومعتقد أهل السنة واجلماعة فيه هو من أوائل املسائل اليت وقع فيها
ُ
ِ
العمل يف مس امى اإلَيان؟ وما الذي يدخل يف
الصحابة والتابعني هلم بإحسان ،فاختلَ ُفوا :هل يدخل ُ
مسمى اإلَيان؟ وهل يزيد وينقص؟ إىل غري ذلك مما سيأِت يف املباحث القادمة ،ففي هذا الفصل عدة
مباحث:
المبحث األول :معتَ َقد أهل السنة والجماعة في اإليمان:
 اإلَيان يف اللغة :هو التصديق واإلقرار ،وأما يف الشرع فكما سيأِت يف معتقد أهل السنةواجلماعة.

[ 121البينة.]1 :
[ 129التوبة.]524 :
[ 136الفتح.]4 :
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قول باللسان،
 معتقد أهل السنة واجلماعة يف اإلَيان :أنه  -كما قال املصنِّف " :-اإلَيان ٌوع ْق ٌد باجلَنَان" ،واملقصود باألركان :اجلوارح ،واجلَنان هو :القلب ،فيكون اإلَيان:
وعمل باألركانَ ،
ٌ
وعمل باجلوارح ،يزيد بالطاعة وينقص باملعصية،
اعتقاد وقول وعمل؛ اعتقاد بالق ْلبْ ،
وقول باللِّسانَ ،
أُجَ َع علَْيه السلَف  -رمحهم اهلل  -ونقل اإلُجاع غريُ واحد من أهل العلم؛
وهذا التعريف مما ْ
بد ُخول العمل والقول يف
كالشافعي ،وأمحد ،والبخاري ،وابن عبدالرب ،والبغَوي ،وغريهم ،نقلُوا اإلُجاع ُ
مفهوم اإلَيان.
كت أل ًفا من العلماء ،كلُّهم يقولون :اإلَيان قول
قال البخاري يف كتابه "خلق أفعال العباد"" :أدر ُ
وعمل".135
ومثال ذلك ودليله كما يلي:
الطويل ،وسؤال جربيل -
 مثال االعتقاد بالقلْب ودليله :حديث عمر بن اخلطاب عند مسل ٍمُ
عليه السالم  -للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن اإلَيان واإلسالم واإلحسان؛ فقال  -صلى اهلل
بالقدر
تؤمن باهلل ،ومالئكته ،وُكتُبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن َ
عليه وسلم  -عن اإلَيان(( :أن َ
خريه وشره)).132
العمل بالجوارح ودليله :حديث ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -املتافق عليه ،وقول
 مثال َالنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -لوفد عبدالقيس(( :أتدرون ما اإلَيان باهلل وحده؟)) قالوا :اهلل ورسوله
حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم
أعلم ،قال(( :شهادة أن ل إله إل اهلل ،وأن ً
من املغنم)).
رمضان ،وتعطوا اخلمس َ

ووجه الداللة :أناه  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف هذا احلديث ف اسر اإلَيان باألعمال الظاهرة؛
كإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وإعطاء اخلمس ،بينما يف احلديث الذي قبله ف اسر اإلَيان
أيضا ما استدل به املصنِّف وهو قول اهلل -
باألعمال الباطنة اليت يعقد عليها الق ْلب من املغيبات ،و ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ك
يموا ال ا
صالةَ َويـُ ْؤتُوا الازَكاةَ َوذَل َ
عز وجل َ ﴿ :-وَما أُم ُروا إِال ليَـ ْعبُ ُدوا اللاهَ خمُْلص َ
ِّين ُحنَـ َفاءَ َويُق ُ
ني لَهُ الد َ

 135وانظر" :فتح الباري .05 /5
132
أيضا عن أيب هريرة  -رضي اهلل عنه.
احلديث رواه البخاري ً
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ِ
ين الْ َقيِّ َم ِة﴾ ،133حيث جعل الدين  -وهو اإلَيان  -عمل القلب؛ كاإلخالص ،وعمل اجلوارح؛
دُ
كالصالة والزكاة.
 مثال القول باللِّسان ودليله :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -عند مسلم؛ قال  -صلىوسبعون ُشعبة؛ فأعالها :قول ل إله إل اهلل ،وأدناها :إماطة األذى
اهلل عليه وسلم (( :-اإلَيان ْ
بضع ْ
عن الطريق ،واحلياءُ ُشعبة من اإلَيان)).

من اإلَيان ما هو قول باللسان؛ كقول :ل إله
ووجه الداللة :أنه  -صلى اهلل عليه وسلم  -جعل َ
أيضا
دليل ً
إل اهلل ،و ً
أيضا هو دليل على أ ان اإلَيان عمل باجلوارح؛ كإماطة األذى عن الطريق ،وهو ٌ
على أ ان اإلَيان عمل القلب كاحلياء.

 (يزيد بالطاعة) دليله :ما استدل به املصنِّف ،وهو قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-فَـَز َادتْـ ُه ْم إَِيَانًا﴾ يفاِ
ِِ ِ
ين َآمنُوا
ت ُس َورةٌ فَ ِمْنـ ُه ْم َم ْن يَـ ُق ُ
قول اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-وإِذَا َما أُنْ ِزلَ ْ
ول أَيُّ ُك ْم َز َادتْهُ َهذه إَيَانًا فَأَاما الذ َ
134
ِ
أيضا استدل بقوله  -تعاىل ﴿ :-لِيَـ ْزَد ُادوا إَِيَانًا﴾ يف قوله تعاىل:
فَـَز َادتْـ ُه ْم إَِيَانًا َوُه ْم يَ ْستَْبش ُرو َن﴾  ،و ً
﴿هو الا ِذي أَنْـزَل ال اس ِكينَةَ ِيف قـُلُ ِ ِ ِ
ني لِيَـ ْزَد ُادوا إَِيَانًا َم َع إَِيَاهنِِ ْم﴾.131
وب الْ ُم ْؤمن َ
َ
َُ
املوحدين من
 (ينقص بالمعصية) ،دليله :حديث أنَس  -رضي اهلل عنه  -املتافق عليه يف خروج ِِّ
َخر ِْج منها من كان يف
النار ،يقول اهلل  -عز وجل  -ل ُم َح امد  -صلى اهلل عليه وسلم " :-انطلق فأ ْ
َخ ِر ْجه" احلديث.
قلبه مثقال ذرةٍ أو خردلة من إَيان فأ ْ

يصري إىل هذا القدر اليسري ،وهو الذرة أو
ووجه الداللة :أ ان من الناس َمن ين ُقص إَيانُه ،حَّت َ
ظ النِّساء
أيضا ما جاء يف
ايب  -صلاى اهلل عليه وسلم َ -و َع َ
اخلردلة من اإلَيان ،و ً
الصحيح ْني :أ ان الن ا
َ
ِ
فقال(( :ما ر ِ
ب الرجل احلازم من إحداكن)) ،فأثبت نُقصان
أذهب لِلُ ِّ
ُ
أيت من ناقصات ع ْقل ودين َ
بعضها.
اإلَيان وهو الدِّين ،واألدلاة على ِّ
كل جزئياة يف هذا التعريف كثريةٌ وما ت َقدام ُ
ت ْنبيه:
يظن ٌّ
يتعلاق به إل العتقاد ،وأ ان القول والعمل يكون فقط
يف تعريف اإلَيان ل ُّ
ظان أ ان القلب ل َ
باللِّسان واجلوارح ،فهذا ليس هو ُمراد السلف ،بل هذا فَهم املرجئة وغريهم ،حينما نقلوا معتقد أهل
[ 133البينة.]1 :
[ 134التوبة.]524 :
[ 131الفتح.]4 :
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السنة واجلماعة يف اإلَيان ،وهذا فَهم خاطئ ،فقول القلب وعمله يدخل يف مفهوم اإلَيان؛ ولذا أثر
فالباطن :قول القلب
عن السلف أهنم قالوا" :اإلَيان قول وعمل" ،وجيعلونه شامالً للظاهر والباطن؛
ُ
وعمله ،والظاهر :قول اللسان وعمله وعمل اجلوارح؛ ولذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "العقيدة
ِ
ُصول أهل السنة واجلماعة أ ان الدين
الواسطية" جاءَ بتعريف السلَف ُُم َمالً ،مث ف ا
صله فقال" :ومن أ ُ
وعمل ،قول ال َق ْلب واللسان ،وعمل القلب واللسان واجلوارح".
واإلَيان ٌ
قول ٌ
 فيقال على التافصيل مع التمثيل والستدلل :إن اإليمان:قول القلب :وهو العتقاد والتصديق.
تؤمن باهلل،
ويدل عليه :حديث عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -السابق وفيه(( :أن َ
ومالئكته ،وُكتُبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خريه وشره)).
 -وعمل القلب :وهي األعمال القلبية؛ كاإلخالص ،واخلوف ،والرجاء ،واحلياة ،وغريها من

األعمال القلبية.

ِ
ِ
ِِ
ا
ويدل عليه :ما
املصنِّف قول اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-وَما أُم ُروا إِال ليَـ ْعبُ ُدوا اللاهَ خمُْلص َ
ني لَهُ
استدل به َ
130
عم ٌل قليب ،وكذلك حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -السابق،
ِّين ُحنَـ َفاءَ﴾  ،فاإلخالص َ
الد َ
من اإلَيان)) ،فاحلياء عمل قليب.
وفيه(( :واحلياء ُش ْعبَةٌ َ
 وقول اللسان وعمله :فقول اللسان هو نطقه ،وعمله حركاته اليت ينشأ عنها النُّطق ،ومن أهلاحدا.
أمرا و ً
العلم من جيعلهما ً
بضع وسبعون ُشعبة؛
ويدل عليه :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -السابق وفيه(( :اإلَيان ْ
فأعالها :قول :ل إله إل اهلل ))...احلديث ،فقول :ل إله إل اهلل من ُش َع ِ
ب اإلَيان ،وكذا ذكر اهلل
بالتهليل والتسبيح ،والتحميد والتكبري ،وسائر أنواع ِّ
تدخل يف قول اللسان وعمله.
الذكر ُ

البدن؛
القدم ْني ،وبقية أجزاء َ
البدن؛ َ
 وعمل الجوارح :ما يقع ِمن عمل يف أعضاء َكاليديْن ،و َ
الركوع ،والسجود ،والصالة عامة ،واحلج ،وغريها من األعمال البدنية.
كالقيام ،و ُّ

ِ
ِ
ويدل عليه :ما استدل به املصنِّف ،وهو ُ
قول اهلل  -عز وجل َ ﴿ :-وَما أُم ُروا إِال ليَـ ْعبُ ُدوا اللاهَ
صالةَ ويـؤتُوا الازَكاةَ وذَلِ ِ
ِ
ِِ
ين الْ َقيِّ َم ِة﴾ [البينة ،]1 :وكذلك حديث
َ َ
يموا ال ا َ ُ ْ
خمُْلص َ
ِّين ُحنَـ َفاءَ َويُق ُ
كد ُ
ني لَهُ الد َ
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ابن عباس وقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -لوفد عبدالقيس يف اإلَيان(( :شهادة أن ل إله إل
وص ْوم رمضان ،وأن تعطوا اخلمس من
اهلل ،وأن ً
حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاةَ ،
املغنم)) ،فذكر له أعمالً بدنية.
ا
أردت هبذا التنبيه أ ْن أ ِّ
و ُ
ُبني أ ان َ
عمل القلب ي ْد ُخل يف م ْفهوم اإلَيان  -كما دل علَْيه التفصيلُ
ِ
عمل
السابق  -أل ان التعريف السابق والذي جاء به َ
املصنِّف جعل لبعض الفَرق مدخالً يف إخراج َ
القلب من مفهوم اإلَيان ،ول يعين هذا أ ان التعريف الذي جاء به املصنف تعريف ناقص ،ل ،ولكنه
يسوغ ملن عنده فَـ ْهم ناقص يف معرفه اعتقاد السلف يف اإلَيان أن يدخل فيه ما يدخل ،والتعريف
قد ِّ
عمل القلب من
يف
الذي جاء به املصنف تعر ٌ
ٌ
متداوٌل عند ْأه ِل العلم ،ول ُخيْر ُ
مشهور َ
ِج أح ٌد منهم َ
عمل القلب؛ أل ان
هذا التعريف ،بل قول املصنف" :وعمل باألركان"  -أي :اجلوارح  -فيه دللة على َ
البدن  -واهلل أعلم.
القلب أحد جوارح َ
المبحث الثاني :المخالفون ألهل السنة في اإليمان:
املخالفون ألهل السنة واجلماعة يف مفهوم اإلَيان عدةُ طوائف ندخلها حتت طائفتَـ ْني:
الطائفة األولى المرجئة :وهم على أقسام يتفاوتون في إرجائهم:
أوالً :غُالة المرجئة:
وهؤلء يقولون :إن اإلَيان هو املعرفة فقط؛ أي :معرفة القلب ل غري.
ويلزم من كالمهم أن إبليس مؤمن؛ ألنه يعرف اهلل ،وكذلك فرعون ،وقريش ،وأبو طالب ،وغريهم
من رؤوس الضالل؛ ألهنم يعرفون اهلل ،وهذه طائفة منغَ ِمسة يف اإلرجاء؛ ولذلك ُمسُّوا غالةَ املرجئة،
ومن وافَقهم.
وهذا املفهوم لإلَيان َم ْو ُجود اليوم عند غالة ُّ
الصوفية واجلهمية َ
ثانيًا :ال َك َّرامية:

وهم يأتون بعد غالة املرجئة يف مفهوم اإلَيان؛ فاإلَيان عندهم املعرفة وقول اللسان فقط؛ فال
ِ
عرف اهلل ونطَق بلسانه كلمة التوحيد فهو
يُ ْدخلُون فيه التصديق فضالً عن العمل ،فعندهم أ ان َمن َ
مؤمن ،فهم يُ ْد ِخلُون املنافق مع املؤمنني؛ فاملنافقون عندهم مؤمنون يف الدُّنيا؛ ألهنم يْن ِطقون بكلمة
التوحيد ،ولو أ ان تصديقهم بقلُوهبم خيالف قوهلم ،وأما يف اآلخرة فكفاار ُخمَلا ُدون ،هذا اعتقادهم يف
املنافقني بناءً على مفهومهم لإلَيان.
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ثالثًا :األشاعرة:
فهم يـُ ْعتَبَـ ُرون مرجئة يف باب اإلَيان ،فاإلَيان عندهم التصديق  -أي :العتقاد  -ووافقهم يف ذلك
فمن اعتقد وصداق بقلبه فهو مؤمن ،ولو ترك أقوالً وأعمالً ِعظَ ًاما فال ِّترجه من اإلَيان،
املاتريديةَ ،
ِ
جازما؛
ويقال هلم :بناء على قولكم يكون ف ْرعون مؤمنًا؛ ألنه كان ُم َ
ص ِّدقًا ،بل تصديقه كان تصدي ًقا ً
أل ان اهلل  -عاز وجل  -مسااه يقينًا ،واليقني هو التصديق اجلازم؛ فقال  -تعاىل َ ﴿ :-و َج َح ُدوا ِهبَا
137
ك
حممدا رسول اهلل ،ومع ذلك ل َش ا
استَـْيـ َقنَْتـ َها أَنْـ ُف ُس ُه ْم﴾  ،وكذا اليهود كانوا مصدِّقني بقلوهبم أ ان ً
َو ْ
يف ُك ْفر هؤلء.
ابعا :مرجئة الفقهاء:
رً
اعتقاد بالق ْلب وقول
ومذهبهم أ ان اإلَيان تصديق وقول ،فيخرجون العمل ،فاإلَيا ُن عندهم هو
ٌ
العمل يف ُمس امى اإلَيان ،وهؤلء يس امون مرجئة الفقهاء؛ ألنه مذهب كثري
باللسان فقط ،فلم يُدخلوا َ
من احلنفية ،فقد قال به أبو حنيفة  -رمحه اهلل تعاىل.
َ
ويـَُرُّد على طوائف املرجئة بأن النصوص الصرُية دلات على دخول العتقاد والقول والعمل يف
مسمى اإلَيان ،وتقدم بعض النصوص يف املبحث األول.

وقول
وهناك َمن يعتقد اعتقاد أهل السنة يف اإلَيان ،إل أن عنده إرجاء ،فاإلَيان عنده
اعتقاد ٌ
ٌ
ٍ
صحة ،وإمنا هو شرط كمال ،فال يكفِّر باألعمال حَّت
وعمل ،إل أ ان العمل عنده ليس شر َط
ٌ
يستحل.
الطائفة الثانية :الخوارج والمعتزلة:
وهؤلء اإلَيان عندهم كأهل السنة واجلماعة اعتقاد وقول وعمل ،إل أن األعمال عندهم شر ٌط يف
خرج من اإلَيان ،لكن اخلوارج يقولون :إنه كافر،
بقاء اإلَيانَ ،
فمن فعل معصيةً من كبائر الذنوب َ
واملعتزلة يقولون :هو يف مْنزلة بني مْنزلتَـ ْني ،ل نقول مؤمن ول كافر ،بل نقول :خرج من اإلَيان وَل
يدخل يف الكفر؛ فهو يف مْنزلة بني هاتني املنزلتَـ ْني.
اجب
أما أهل السنة واجلماعة فإ ان األعمال عندهم منها ما هو شر ٌ
ط يكفر بتَـ ْركه ،ومنها ما هو و ٌ
مستحب جيوز له تركه حسب ما ت ْقتضيه األدلة.
يفسق بتَـ ْركه ،ومنها ما هو
ٌّ
[ 137النمل.]54 :
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ض الكبائر يبقى مؤمنًا؛
ويـَُرُّد على اخلوارج واملعتزلة بأنه جاءت النصوص الدالة على أن َم ْن فَـ َعل بَـ َع َ
ِ
ت عليهم احلدود اليت جاء هبا
يم ْ
كالقاتل مثالً ،والزاين ،والسارق ،وشارب اخلمر ،فهم مؤمنون وإن أُق َ
تدادا عن الدين ،وهذا يدل على عدم خروجهم عن
اارا َلو َجب قتلهم ار ً
الشرع يف حقِّهم ،ولو كانوا كف ً
اإلَيان مبا فعلوا.
ط بني هاتَـ ْني الطائفتَـ ْني ،بني املرجئة واخلوارج معهم
وأهل السنة واجلماعة يف مفهوم اإلَيان َو َس ٌ
املعتزلة.
المبحث الثالث :المخالفون ألهل السنة في زيادة اإليمان ونقصانه:
أيضا خالف اخلوارج واملرجئة مذهب أهل السنة واجلماعة يف زيادة اإلَيان ونقصانه:
ً
 فاملرجئةُ جبميع أقسامها اإلَيان عندهم ل يزيد ول ينقص؛ فالناس فيه سواءٌ؛ أل ان اإلَيان عندهمالتصديق بالقلب فقط؛ فال يزيد ول ينقص ،فعندهم العبد التقي الذي يعبد اهلل آناء الليل وأطراف
النهار ،هو يف إَيانه كمن يعصي اهلل آناء الليل وأطراف النهار بأعماله ،فيزين ويسرق ويشرب اخلمر
وغريها من املعاصي؛ ألن األعمال عندهم غري داخله يف اإلَيان.
أيضا اإلَيان عندهم ل يزيد ول ينقص ،وإمنا إما أن يذهب ُجيعه وذلك بفعل
 واخلوارج واملعتزلةً :ِ
اعتقادهم يف زيادة
أصل
الكبرية ،وإما أن يبقى ُجيعُه ،فهو ليس متفاضالً يزيد وينقص ،هذا هو ْ
مال،
ونُقصان اإلَيان ،على أ ان املعتزلة َيرْون أن اإلَيان قد يزيد حسب التكليف؛ فالغين الذي عنده ٌ
التكليف عليه أكثر ،فهو إن أدى زكاته فهو أكثر إَيانًا من الفقري الذي ل ََِتب عليه الزكاة.
ُ
مذهب ِ
أهل السنة واجلماعة ،وأن اإلَيان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،وتقدام الستدلل
وتقدام
ُ
يصل أح ٌد
على هذا؛ ولذا فإ ان أبا بكر الصديق  -رضي اهلل عنه  -أعلى الصحابة إَيانًا ،بل لن َ
لدرجة إَيانِه  -رضي اهلل عنه  -قال بكر املَزين" :ما فاق أبو بكر أصحاب حممد  -صلى اهلل عليه
ٍ ُ
ِ 131
وسلم ٍ -
بصوم ول صالة ،ولكن بشيء وقَـَر يف قلبه" .
المبحث الرابع :من أسباب زيادة اإليمان ونقصانه:

اإلَيان يزيد بأمور وبضدها ينقص اإلَيان ،فمما يزيد اإلَيان عشرة أسباب ،أسوقها لك مع أدلاتِها:
الح ْسنى وصفاته العلى:
ً
أوال :معرفة اهلل َّ -
جل وعال  -بأسمائه ُ
أيضا موجود يف "الفتاوى"
 131ولالزدياد يف هذا الباب انظر" :كتاب اإلَيان"؛ لبن تيمياة ،وهو مطبوع يف كتاب
ٍّ
مستقل ،و ً
اجمللد السابع.
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ومما ُّ
يدل على ذلك :قول اهلل  -عز وجل ﴿ :-إِامنَا َخيْ َشى اللاهَ ِم ْن ِعبَ ِادهِ الْعُلَ َماءُ﴾َ ،139وَو ْجه
أعرف الناس بأمساء اهلل  -تعاىل  -وصفاته ،فاستحضروها يف دعائهم ويف ُجيع
ذلك أ ان العلماء ُ
أخشى الناس ،واخلشية أثر لقوة اإلَيان يف قلوهبم ،وإل فالع ْل ُم الذي ل
شؤون حياهتم ،حَّت كانوا ْ
مدخول  -نسأل اهلل السالمة والعافية.
يورث هذه اخلشية علم
ٌ
أمريْن:
قال ابن رجب" :العلم ُ
النافع يدل على َ

أحدمها :على معرفة اهلل ،وما يستحقه من األمساء احلسىن والصفات العُلَى واألفعال الباهرة ،وذلك
ِ
الصرب على
التوُّكل عليه ،والرضا بقضائه ،و ْ
يستلزم إجالله وإعظامه ،وخ ْشيته ومهابته ،وحمبته ورجاءه ،و َ
بالئه.
من العتقادات واألعمال الظاهرة
واألمر الثاين :املعرفة مبا ُُيبه ويرضاه ،وما يكرهه وما يسخطه َ
ِ
املسارعة إىل ما فيه حمبة اهلل ورضاه ،والتباعُد عما يكرهه
والباطنة واألقوال ،فيوجب ذلك لمن علمه َ
ووقَر يف القلْب؛ فقد
علم ٌ
نافع ،فمَّت كان العلم ً
نافعا َ
ويسخطه ،فإذا ْأمثر العلْم لصاحبه هذا فهو ٌ
خشع القلب هلل وانْ َكسر له ،ا
وتعظيما".146
وذل هيبةً ،وإجاللً ،وخشيةً ،وحمبةً،
ً
ِ
ا
س به واستحى من
أيضا" :فالعلم النافع ما عارف َ
وقال ً
العبد بربِّه ،ودله عليه حَّت عرفه وو احده ،وأَن َ
وعبَده كأنه يراه" .145اهـ.
قربهَ ،
ٍ
وإذا وصل العبد إىل عبادة ربه كأنه يراه ،ل شك أناه وصل إىل مر ٍ
عظيمة من اإلَيان؛ ألنه وصل
تبة
إىل أعظم املراتب ،وهي اإلحسان.
ثانيًا :طلب العلْم َّ
الش ْرعي:

فالعلم
ويدل عليه ما ت َقدام :قول اهلل  -عز وجل ﴿ :-إِامنَا َخيْ َشى اللاهَ ِم ْن ِعبَ ِادهِ الْعُلَ َماءُ﴾،142
ُ
طريق للخ ْشية اليت هي عالمةٌ لِ َما وقَـَر يف الق ْلب من إَيان ،وذلك يأِت بالعلم النافع  -كما تقدام -
ولذا يقول اإلمام أمحد" :أصل العلم اخلشية".

[ 139فاطر.]21 :
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"فضل ِع ْلم السلَف على علْم اخللَف" ص (.)07
انظرْ :
[ 142فاطر.]21 :
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

072

أيضا ملا ت َكلام أحد الناس عن اإلمام الزاهد العابد معروف الكرخي  -رمحه اهلل  -يف ُملس اإلمام
و ً
"أم ِسك  -عافاك اهلل  -وهل يراد من العلم
أمحد وقال عنه :إنه قصري العلم ،هنره اإلمام أمحد ،وقالْ :
((من
إل ما وصل إليه معروف"؛ ولذا جعله النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -طري ًقا إىل اجلنة فقالَ :
علما ،س اهل اهلل له به طري ًقا إىل اجلنة)).143
َسلَ َ
ك طري ًقا يلتمس فيه ً
التأمل في آيات اهلل الكونية ومخلوقاته  -جل وعال :-
ثالثًاُّ :

ضو ِ ِ
ِ
اها ِر
ويدل على ذلك :قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-إِ ان ِيف َخ ْل ِق ال اس َم َوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
اختالف اللاْي ِل َوالنـ َ
ٍِ
اب﴾ ،144وقوله  -تعاىل ﴿ :-وِيف أَنْـ ُف ِس ُكم أَفَال تُـب ِ
ُوِل ْاألَلْب ِ
ص ُرو َن﴾ ،141وقوله﴿ :قُ ِل انْظُُروا
ْ
َآليَات أل ِ َ
ْ
َ
140
ٍ
ماذَا ِيف ال اسمو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
العبد إذا تف اكر يف
ات َوالنُّ ُذ ُر َع ْن قَـ ْوم ل يـُ ْؤِمنُو َن﴾  ،فإن َ
ض َوَما تـُ ْغ ِين ْاآليَ ُ
َ
ََ
فازداد إَيانُه ،قال عامر بن
آيات اهلل  -تعاىل  -يف هذا الكون ،عرف عظمة اهلل  -تعاىل ْ -
عبدقيس" :مسعت غري واحد ول اثنني ول ثالثة من أصحاب ٍ
حممد  -صلى اهلل عليه وسلم -
ُ
يقولون :إ ان ضياء اإلَيان  -أو نور اإلَيان  -الت َف ُّكر".147
ابعا :قراءة القرآن وتدبُّره:
رً
ففي قراءته وتالوته ْيزداد اإلَيان ،ويدل على ذلك :قول اهلل  -عز وجل  -يف وصف املؤمنني
ِ
ت َعلَْي ِه ْم آيَاتُهُ َز َادتْـ ُه ْم إَِيَانًا﴾ ،141وكذلك تدبُّره؛ ففيه أعظم النفع لزيادة
الصادقنيَ ﴿ :وإِ َذا تُليَ ْ
اإلَيان.
وأما القلوب الغافلة فال تتدباره؛ ويدل على ذلك قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-أَفَال يَـتَ َدبـا ُرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم
َعلَى قُـلُ ٍ
وتفه ٍم خريٌ من قراءة خْتمة
وب أَقْـ َفا ُهلَا﴾ ،149قال ابن القيِّم  -رمحه اهلل " :-قراءة آية بتَـ َف ُّك ٍر ُّ
أيضا" :فليس
بغري تدبُّر وت َف ُّهم ،وأنفع للقلب ،وأدعى يف حصول اإلَيان ،وذوق حالوة القرآن" ،وقال ً
شيء أنفع للعبد يف ِ
التأمل ،وُجع الفكر
معاشه ومعاده ،وأقرب إىل جناته  -من تدبُّر القرآن ،وإطالة ُّ
ٌ
 143رواه مسلم.
[ 144آل عمران.]596 :
[ 141الذاريات.]25 :
[ 140يونس.]565 :
147
ُّر املنثور" (.)469 /2
انظر" :الد ُّ
[ 141األنفال.]2 :
[ 149حممد.]24 :
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على معاين آياته؛ فإهنا تطلع العبد على ِ
معاَل اخلري والشر حبذافريها ،وتُـثَبِّت قواعد اإلَيان يف قلبه،
وتُ َشيِّد بُنيانه ،وتُـ َوطِّد أركانه".116
العبد آيات اهلل  -تعاىل  -وما فيها من ٍ
وعد ووعيد ،وجناة ونار ،واألعمال اليت تسوق
فإذا تدبار ُ
إليهما  -زاد إَيانه ويقينه َبو ْعد ربِّه ووعيده.
خامسا :اإلكثار من هذ ْكر اهلل  -تعالى :-
ً

اِ
ين َآمنُوا َوتَطْ َمئِ ُّن قُـلُوبـُ ُه ْم بِ ِذ ْك ِر اللا ِه أََل بِ ِذ ْك ِر اللا ِه
ويدل على ذلك :قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-الذ َ
115
ِ
((مثَ ُل الذي
تَطْ َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
وب﴾  ،وقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -كما يف حديث أيب موسىَ :
ِ 112
وج ال  -فيه حياةٌ للقلْب؛ فيزداد
يذكر ربه والذي ل يذكر ربه مثل احلي وامليت))  ،فذ ْكر اهلل  -عاز َ
بعيدا عن ِذ ْكر ربه،
العبد كلما أَ ْكثَـَر من ذكر ربِّه ،وَيوت القلب وينقص إَيا ُن العبد كلما كان ً
إَيان ْ
ِ ِ
اِ
صالةِ ِم ْن يَـ ْوِم ا ْجلُ ُمعَ ِة
ي لِل ا
ين َآمنُوا إذَا نُود َ
ويف هذا عالمة على الغ ْفلة؛ قال  -تعاىل ﴿ :-يَا أَيـُّ َها الذ َ
113
ِ
ِ
ِ
وصف املنافقني
اس َع ْوا إِ َىل ذ ْك ِر اللاه َوذَ ُروا الْبَـْي َع َذل ُك ْم َخْيـٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن﴾  ،وقال يف ْ
فَ ْ
ِ
عدا عن اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-ول يَ ْذ ُك ُرو َن اللاهَ إِال قَلِيالً﴾ ،114قال أبو الدرداء
كفرا وبُ ً
الذين ُملئَت ُ
قلوهبم ً
 رضي اهلل عنه " :-لكل شيء جالءٌ ،وإن جالء القلوب ذ ْكر اهلل  -عز وجل".111قال عمري بن حبيب" :اإلَيان يزيد وينقص" ،فقيل :فما زيادته وما نقصانه؟ قال :إذا ذكرنا ربانا
وخشيناه فذلك زيادته ،وإذا غفلنا ونسيناه وضياعنا فذلك نقصانه".110
شيخ اإلسالم ابن تيمياة" :الذ ْكر للقلب مثل املاء للسمك ،فكيف يكون حال السمك إذا
وقال ُ
فارق املاء".117
سادسا :تقديم ما يُحبه اهلل ورسوله على هوى النفس:
ً
 116انظر" :مدارج السالكني" .411 /5
[ 115الرعد.]21 :
 112رواه البخاري.
[ 113اجلمعة.]9 :
[ 114النساء.]542 :
111
صيِّب" (.)06
"ش َعب اإلَيان" ( ،)390 /5و"الوابل ال ا
انظرُ :
 110انظر" :اإلَيان"؛ لبن أيب شيبة (.)7
 117انظر" :الوابل الصيب" (.)03
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

074

((ثالث َمن ك ان فيه وجد هب ان
ويدل على ذلك :حديث أنس قال  -صلى اهلل عليه وسلم :-
ٌ
حالوة اإلَيان :أن يكو َن اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها ،وأن ُيب املرءَ ل ُيبه إل هلل ،وأن يكره أن
111
حجر" :قال البَـْيضاوي :وإمنا جعل هذه
يعود يف الكفر كما يكره أن يـُ ْق َذ َ
ابن َ
ف يف النار))  ،قال ُ
األمور الثالثة عنوانًا ل َكمال اإلَيان؛ أل ان املرء إذا تأ ام َل أ ان املنعم بالذات هو اهلل  -تعاىل  -وأن ل
مانح ول مانع يف احلقيقة سواه ،وأن ما عداه وسائط ،وأ ان الرسول هو الذي يـُبَـ ِّني ُمراد ربه  -اقتضى
ذلك أن يَـتَـ َو اجه ب ُكلياته حنوه؛ فال ُيب إل ما ُيب ،ول ُيب َمن ُيب إل من أجله.119"...
ِ
ومن أعظم عالمات حمباة اهلل ورسوله :تقدميُ ما ُُيبُّه اهلل ورسوله على هوى نفسه؛ قال  -تعاىل :-
﴿قُل إِ ْن ُكْنتُم ُِحتبُّو َن اللاه فَاتابِع ِوين ُُيبِب ُكم اللاه ويـ ْغ ِفر لَ ُكم ذُنُوب ُكم واللاه َغ ُف ِ
يم﴾ ،106وكذا مما
َ ُ ْ ْ ُ ُ ََ ْ ْ َ ْ َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
ْ
ْ
كل ما يهوي به إىل ذلك.
يزيد اإلَيان احلب يف اهلل ،وكراهة الوقوع يف الكفر؛ فيبتعد عن ِّ
سابعا :حضور مجالس الذكر ،والحرص عليها:
ً
ويدل على ذلك حديث حنظلة األُسيدي قال" :قلت :نَافَ َق حنظلةُ يا رسول اهلل ،فقال  -صلى
اهلل عليه وسلم (( :-وما ذاك؟)) قلت :يا رسول اهلل ،نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة ،حَّت كأناا رأي
ِ
كثريا ،فقال  -صلى اهلل عليه
األولد وال ا
عني ،فإذا خرجنا من عندك عافَ ْسنَا األزواج و َ
ضْيـ َعات ،نَسينا ً
وسلم (( :-والذي نفسي بيده ،لو تدومون على ما تكونون عندي ويف الذكر ،لصافَ َحْتكم املالئكة
ِ
طرقكم ،ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)).105
على فُـ ُرشكم ويف ُ
والضايعات :هي معاش الرجل؛ من مال ،أو حرفة ،أو صناعة.

102
حجر يف
ابن َ
وقال معاذ بن جبل ألحد أصحابه يتذاكر معه(( :اجلس بنا نؤمن ساعة))  ،وقال ُ
ِ
س بنا نؤمن ساعة" ،ويف رواية:
"الفتح"" :وهو ع ِن األسود بن هالل قال :قال ِل معاذ بن جبل" :اجل ْ
للرجل من إخوانه" :اجلِس بنا نؤمن ساعة ،فيجلسان فيذكران اهلل  -تعاىل
"كان معاذ بن جبل يقول ُ
 -وُيمدانه".103

 111متفق عليه.
 119انظر" :الفتح" اجمللد األول ،كتاب اإلَيان ،باب حالوة اإلَيان.
[ 106آل عمران.]35 :
 105رواه مسلم.
 102رواه البخاري يف "صحيحه" معلا ًقا.
 103انظر" :الفتح" اجمللد األول ،كتاب اإلَيان ،باب" :بين اإلسالم على اخلمس".
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ال نؤمن ساعة ،إن القلب أسرعُ تَـ َقلُّبًا
قال أبو الدرداء" :كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول" :تَـ َع َ
من ِ
الق ْد ِر إذا استجمعت غلياهنا".104
"ش َع ِ
ال
ب اإلَيان" للبيهقي :عن عطاء بن يسار :أن عبداهلل بن رواحة قال لصاحب له" :تَـ َع َ
ويف ُ
حَّت نؤمن ساعة" ،قال :أ ََولَ ْسنا مؤمنني؟! قال" :بلى ،ولكنا نذكر اهلل ،فنَزداد إَيانًا".

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "الفتاوى"" :كان الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -جيتمعون أحيانًا:
يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون ،وكان عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -يقول :يا أبا موسى
ِّ
ذكرنا ربنا ،فيقرأ وهم يستمعون".
ٍ
وأل ان العبد يف ُمالس الذكر يسمع ما ُيثُّه على ٍ
معصية َوقَع فيها؛
طاعة غفل عنها ،وما يذكره يف
ُ
لينتهي.
مقويَات اإلَيان ،وهو مصاحبة األخيار ،وتقدم مناذج
سبب آخر من ِّ
 ويدخل حتت هذا السبب ٌللصحابة يف ذلك.
اِ
يدو َن
ين يَ ْدعُو َن َربـا ُه ْم بِالْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ِّي يُِر ُ
اصِ ْرب نَـ ْف َس َ
ويدل عليه :قول اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-و ْ
ك َم َع الذ َ
يد ِزينَةَ ا ْحلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َول تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َف ْلنَا قَـ ْلبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرنَا َواتـابَ َع َه َواهُ َوَكا َن
َو ْج َههُ َول تَـ ْع ُد َعْيـنَ َ
اك َعْنـ ُه ْم تُِر ُ
أ َْم ُرهُ فُـ ُرطًا﴾ ،101وحديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال:
((املرءُ على دين خليله ،فلينظر أحدكم َمن ُخيالل)).100
قال املباركفوري((" :على دين خليله))؛ أي :على عادة صاحبه ،وطريقته ،وسريته(( ،ف ْليَـْنظُر))؛
ا
وخلُقه،
فمن رضي دينه ُ
أي :فليتأمل وليتدبرَ ،
((م ْن ُخيَالل))؛ من املخالة ،وهي :املصادقة واإلخاءَ ،
ِ
ومن لََ ،تنْابه ،فإن الطباع ساراقةٌ ،والصحبة مؤثرةٌ يف إصالح احلال وإفساده ،قال الغزاِل:
خال ْلهَ ،
ُمالسة احلريص وخمالطته حترك احلرص ،وُمالسة الزاهد وخماللته تزهد يف الدنيا؛ أل ان الطباع ُمبولة على
التشبُّه والقتداء".107
قال الشاعر:
 104انظر" :الزهد و الرقائق"؛ لبن املبارك ،وانظر" :اإلبانة الكربى"؛ لبن بطة.
[ 101الكهف]21 :
 100رواه أمحد ،وأبو داود ،والرتمذي ،واحلديث ص اححه احلاكم ،وص اح َح إسناده النووي.
 107انظر" :حتفه األحوذي" ،كتاب الزهد.
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َع هن ال َْم ْرهء ال تَ ْسأ َْل َو َس ْل َع ْن قَ هرينه هه = فَ ُك ُّل قَ هري ٍن بهال ُْم َق َار هن يَ ْقتَ هدي
وقال آخر :
فَ ه
ه ه
اح ه
ب
الما تَ ْنتَف ْع بهه = فَ ُ
َ
ص ْ
ب تَقيًّا َع ً
ص ْحبَةُ أ َْه هل الْ َخ ْي هر تُ ْر َجى َوتُطْلَ ُ
ه
ب
َوإهيَّ َ
اك َوالْ ُف َّ
سا َق ال تَ ْ
ص َحبَ ن ُ
َّه ْم = فَ ُق ْربُ ُه ُم يُ ْعدي َو َه َذا ُم َج َّر ُ
اإلل ه
فَهإنَّا َرأَيْ نَا ال َْم ْرَء يَ ْس هر ُق طَْب َعهُ = هم َن ْه
الش ُّر لهلن ه
ْف ثُ َّم َّ
ب
َّاس أَ ْغلَ ُ
ويف املثَل( :الصاحب ساحب) ،فصاحب اإلَيان يسحبه إىل ما فيه زيادة اإلَيان ،والعكس
بالعكس.
الصحيح ْنيِ ،من حديث أيب موسى  -رضي اهلل عنه  -ع ِن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
ويف
َ
املسك ونافخ الكري؛ فحامل املسك :إما أن ُيذيك،
قال(( :مثَل اجلليس الصاحل والسوء ،كحامل ْ
َتد منه رُيًا طيبة ،ونافخ الكري :إما أن َُْي ِر َق ثيابَك ،وإما ََِتد رُيًا
وإما أ ْن تَـْبتاع منه ،وإما أن َ
خبيثة)) ،و((ُيذيك))؛ أي :يعطيك.
الص ْحبة الصاحلة يف زيادة اإلَيان.
واألدلة وأقوال السلف كثريةٌ يف أثر ُّ
ثامنًا :البُعد عن المعاصي:

ل شك أ ان اقرتاف املعاصي سبب يف نقصان اإلَيان ،والبعد عنها ومدافعتها سبب زيادتهِ ،
فم ْن
ُ
ٌ
عقيدة ْأهل السناة واجلماعة :أ ان اإلَيان يَزيد بالطاعة ،وينقص باملعصية ،وأ ان من طاعة اهلل  -تعاىل -
يبتعد اإلنسان عن املعاصي والفنتٍ ُّ ،
تضره الفنت
سليما من األمراض ل ُّ
أن َ
فأي عبد أراد أن َ
يعيش قلبُه ً
ما دامت السموات واألرض؛ فليبتع ْد عنها ولينكرها.
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -
ويدل عليه:
مسعت َ
ُ
حديث حذيفة  -رضي اهلل عنه  -قالُ :
ِ
فأي ٍ
ت فيه نكتةٌ سوداء،
وداُّ ،
ودا عُ ً
الفنت على القلوب كاحلصري عُ ً
يقول(( :تُـ ْعَرض َ
قلب أشرهبا ،نُك َ
ِ
ي ٍ
ت فيه نكتةٌ بيضاء؛ حَّت تصري القلوب على قلبني؛ على أبيض مثل الصفا ،فال
وأ ُّ
قلب أنكرها نُك َ
ادا ،كالكوز ُُمَ ِّخيًا ،ل يعرف معروفًا ول
مربَ ًّ
تَ ُ
ضُّره فتنةٌ ما دامت السموات واألرض ،واآلخر ُ
أسود ْ
101
ادا)؛ أي :خملوطًا محرة بسواد( ،كالكوز ُُمَ ِّخيًا)؛ أي:
و(م ْربَ ًّ
منكرا ،إل ما أُ ْش ِر َ
ب من هواه)) ُ ،
يُنكر ً
انصب فيه شيءٌ ل يدخل فيه.
كالكأس املنكوس املقلوب الذي إذا
ا
 101رواه مسلم.
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قال القاضي عياض" :ليس تشبيهه بالصفا بيانًا لبياضه ،لكن صفة أخرى لشداته على عقد اإلَيان
وسالمته من اخللَل ،وأن الفنت َل تلصق به ،وَل تؤثِّر فيه ،كالصفا :وهو احلجر األملس".109
وهكذا املؤمن ُكلاما كان من الفنت واملعاصي أبعد ،كان حفاظه على سالمة قلبه وازدياد إَيانه
هتاون بالذنوب وتَـ َعارض للفنت ،كلما نقص إَيانه.
أكثر ،وكلاما َ

ثالث فوائد :حالوة اإلَيان ولذته ،ونور القلب،
قال شيخ اإلسالم ابن تيميةَ " :غ ُّ
ض البصر يُوِرث َ
والفراسة ،وقوة القلب وثباته وشجاعته".176
قال ابن المبارك:
ث ُّ
ت ُّ
الذ َّل إه ْد َمانُ َها
وب = َوقَ ْد يُوهر ُ
وب تُ هم ُ
َرأَيْ ُ
يت الْ ُقلُ َ
الذنُ َ
وب = و َخي ر لهن ْف هس َ ه
الذنُ ه
َوتَ ْر ُك ُّ
صيَانُ َها
وب َحيَاةُ الْ ُقلُ ه َ ْ ٌ َ
كع ْ

تاسعا :اإلكثار من النوافل والطاعات:
ً

ٍ
ف ُكلاما أكثر ُ ِ
ومعِيته؛ فال يصدر ِمن جوارحه
العبد م َن النوافل ،نال مثرات كثريًة؛ منها :حمبة اهلل له َ
العبد هذه الثمرات ،زاد إَيانُه؛
اب الداعوة ،وإذا نال ُ
إل ما يرضي اهلل  -جل وعال  -و ً
أيضا يكون ُُمَ َ
ألنه نال حمباة اهلل ورضاه عنه ،مع ما يف النوافل ِمن مثرات.
ويدل عليه :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -عند البخاري ،قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
كنت
وسلم  :-قال اهلل  -عز وجل (( :-وما يزال عبدي يتقرب ا
إِل بالنوافل حَّت أحباه ،فإذا أحببتُهُ ،
مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجله اليت َيشي هبا ،ولئن سألين
ألعطيناه ،ولئن استعا َذين ألُعيذنه)) ،ف ْليَ ْجتَهد العبد ويُكثر من النوافل يف الصيام ،والصالة ،والذكر،
وسائر أعمال الرب.
عاشرا :سؤال اهلل  -تعالى  -زيادة اإليمان وتجديده:
ً

ويدل عليه :حديث عبداهلل بن عم ٍرو  -رضي اهلل عنه  -وعبداهلل بن عُمر  -رضي اهلل عنه -

قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-إن اإلَيان لَيَ ْخلَ ُق يف َج ْوف أحدكم كما َخيْلَ ُق

 109انظر" :شرح مسلم"؛ للنووي ،اجمللد األول ،كتاب اإلَيان.
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الثاوب ،فاسألوا اهلل  -تعاىل  -أن ُجيَدِّد اإلَيان يف قلوبكم)) ،175وقوله(( :إن اإلَيان ليخلق))؛ أي:
ِّد
َح ا
بقسوة يف ق ْلبِه وفتور ونقص يف اإلَيان ،سأل اهلل  -تعاىل  -أن ُجيَد َ
إنه ْ
ليبلى ،فاملؤمن إذا أ َ
س ْ
السلف ُيرصون على هذا اجلانب ،فيسألون اهلل  -عز وجل  -زيادة
اإلَيان ويزيده يف قلبه ،فقد كان
ُ
وفقها"،172
اإلَيان ،فهذا عبداهلل بن مسعود  -رضي اهلل عنه  -يقول" :اللهم ِزْدنا إَيانًا ،ويقينًاً ،
قول معاذ لبعض أصحابه" :اجلس بنا نؤمن ساعة" ،وكذلك قول ابن رواحة أليب الدرداء:
وتقدام ُ
عال نؤمن ساعة" ،وكان أبو الدرداء يقولِ :
"م ْن فِ ْق ِه العبد أن يعلم ُأم ْزَد ٌاد هو أو ُمنتَقص  -أي :من
"تَ َ
أَّن تأتيه".
اإلَيان  -وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان ا
ما تقدام من األسباب العشرة هي من أهم أسباب زيادة اإلَيان ،وهناك أسباب أخرى؛ كاألمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وزيارة القبور.
وتأ امل سرية النيب  -صلاى اهلل عليه وسلم  -والقراءة يف ِس َري السلَف ،والهتمام بأعمال القلوب؛
كاخلوف والرجاء ،واحملبة والتوُّكل ،وغريها ،والدعوة إىل اهلل  -تعاىل  -والتاـ َقلُّل من الدنيا ومن
املباحات ،والفضول يف الطعام والكالم والنظر ،وتنويع العبادة ،وتَ َذ ُّكر منازل اآلخرة ،ومناجاة اهلل -
الرباء.
تعاىل  -والنكسار بني يديه ،وتعظيم ُح ُرماته ،والولء و َ
وبِ ِ
وجيَدده يف قُـلُوبنا.
ض ِّد أسباب زيادة اإلَيان نعرف أسباب نقصانه ،أسأل اهلل أن يزيدنا إَيانًاُ ،

175

الطرباين عن ابن عمر ،وقال اهليثمي:
ُ
رواه َ
حسن" ،ورواه احلاكم عن ابن عمرو ،وقال" :رواتُه ثقات" ،وأقارهُ
"إسناده َ
الذهيب ،وح اسنه األلباين يف "الصحيحة" (.)5111
َ
 172قال احلافظ يف "الفتح" (" :)41 /5رواه أمحد يف "اإلَيان" وإسناده صحيح".
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فصل
في اإليمان
 - 50قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ص بالعصيان.
بالجنَان ،يزي ُد بالطاعةْ ،
باألركانَ ،
وع ْق ٌد َ
وين ُق ُ
"واإليما ُن ْ
قو ٌل باللسانَ ،
وعم ٌل ْ

ه
ه
صين لَهُ الدِّين حنَ َف ه
هه
يموا
اء َويُق ُ
َ ُ َ
 -51قال اهلل  -تعالى َ ﴿ :-وَما أُم ُروا إهَّال ليَ ْعبُ ُدوا اللَّهَ ُم ْخل َ
ه 573
الزَكا َة و َذله َ ه
عباد َة اهلل  -تعالى  -وإخالص القلب،
َّ
فجع َل َ
ين الْ َقيِّ َمة﴾ َ ،
الصال َة َويُ ْؤتُوا َّ َ
كد ُ
وإيتاء َّ
الزكاةُ ،كله همن الدِّين.
وإقام َّ
َ
الصالةَ ،
ض ٌع َو َس ْب عُو َن ُش ْعبَة ،أَ ْعالَ َها
وقال ُ
َ -52
يما ُن به ْ
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ا هإل َ
والع َم َل همن اإليمان.
َش َه َ
ادةُ أَن الَ إهلَهَ إهال اهللَ ،وأَ ْدنَ َ
فجع َل ال َق ْو َل َ
اها إه َماطَةُ األَ َذى َعن الط هريق))َ ،
574
يمانًا﴾.575
يمانًا﴾  ،وقال﴿ :لهيَ ْز َد ُ
 -53وقال  -تعالى ﴿ :-فَ َز َ
ادوا إه َ
ادتْ ُه ْم إه َ
ال :الَ إهلهَ إهالَّ اهلل
ج هم َن النَّا هر َم ْن قَ َ
 -54وقال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-يَ ْخ ُر ُ
ٍه
وفهي قَ ْلبه هه همثْ َق ُ ٍ
ٍ
ه
فجعلَهُ متفاضالً.
ال بُ َّرة أ َْو َخ ْر َدلَة أ َْو ذَ َّرة م َن اإليمان))َ ،
َ
الشرح
اخلالف بعد عصر
اإلَيان ومعتقد أهل السنة واجلماعة فيه هو من أوائل املسائل اليت وقع فيها
ُ
ِ
العمل يف مس امى اإلَيان؟ وما الذي يدخل يف
الصحابة والتابعني هلم بإحسان ،فاختلَ ُفوا :هل يدخل ُ
مسمى اإلَيان؟ وهل يزيد وينقص؟ إىل غري ذلك مما سيأِت يف املباحث القادمة ،ففي هذا الفصل عدة
مباحث:
المبحث األول :معتَ َقد أهل السنة والجماعة في اإليمان:
 اإلَيان يف اللغة :هو التصديق واإلقرار ،وأما يف الشرع فكما سيأِت يف معتقد أهل السنةواجلماعة.
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قول باللسان،
 معتقد أهل السنة واجلماعة يف اإلَيان :أنه  -كما قال املصنِّف " :-اإلَيان ٌوع ْق ٌد باجلَنَان" ،واملقصود باألركان :اجلوارح ،واجلَنان هو :القلب ،فيكون اإلَيان:
وعمل باألركانَ ،
ٌ
وعمل باجلوارح ،يزيد بالطاعة وينقص باملعصية،
اعتقاد وقول وعمل؛ اعتقاد بالق ْلبْ ،
وقول باللِّسانَ ،
أُجَ َع علَْيه السلَف  -رمحهم اهلل  -ونقل اإلُجاع غريُ واحد من أهل العلم؛
وهذا التعريف مما ْ
بد ُخول العمل والقول يف
كالشافعي ،وأمحد ،والبخاري ،وابن عبدالرب ،والبغَوي ،وغريهم ،نقلُوا اإلُجاع ُ
مفهوم اإلَيان.
كت أل ًفا من العلماء ،كلُّهم يقولون :اإلَيان قول
قال البخاري يف كتابه "خلق أفعال العباد"" :أدر ُ
وعمل".170
ومثال ذلك ودليله كما يلي:
الطويل ،وسؤال جربيل -
 مثال االعتقاد بالقلْب ودليله :حديث عمر بن اخلطاب عند مسل ٍمُ
عليه السالم  -للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن اإلَيان واإلسالم واإلحسان؛ فقال  -صلى اهلل
بالقدر
تؤمن باهلل ،ومالئكته ،وُكتُبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن َ
عليه وسلم  -عن اإلَيان(( :أن َ
خريه وشره)).177
العمل بالجوارح ودليله :حديث ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -املتافق عليه ،وقول
 مثال َالنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -لوفد عبدالقيس(( :أتدرون ما اإلَيان باهلل وحده؟)) قالوا :اهلل ورسوله
حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم
أعلم ،قال(( :شهادة أن ل إله إل اهلل ،وأن ً
من املغنم)).
رمضان ،وتعطوا اخلمس َ

ووجه الداللة :أناه  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف هذا احلديث ف اسر اإلَيان باألعمال الظاهرة؛
كإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وإعطاء اخلمس ،بينما يف احلديث الذي قبله ف اسر اإلَيان
أيضا ما استدل به املصنِّف وهو قول اهلل -
باألعمال الباطنة اليت يعقد عليها الق ْلب من املغيبات ،و ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ك
يموا ال ا
صالةَ َويـُ ْؤتُوا الازَكاةَ َوذَل َ
عز وجل َ ﴿ :-وَما أُم ُروا إِال ليَـ ْعبُ ُدوا اللاهَ خمُْلص َ
ِّين ُحنَـ َفاءَ َويُق ُ
ني لَهُ الد َ

 170وانظر" :فتح الباري .05 /5
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ِ
ين الْ َقيِّ َم ِة﴾ ،171حيث جعل الدين  -وهو اإلَيان  -عمل القلب؛ كاإلخالص ،وعمل اجلوارح؛
دُ
كالصالة والزكاة.
 مثال القول باللِّسان ودليله :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -عند مسلم؛ قال  -صلىوسبعون ُشعبة؛ فأعالها :قول ل إله إل اهلل ،وأدناها :إماطة األذى
اهلل عليه وسلم (( :-اإلَيان ْ
بضع ْ
عن الطريق ،واحلياءُ ُشعبة من اإلَيان)).

من اإلَيان ما هو قول باللسان؛ كقول :ل إله
ووجه الداللة :أنه  -صلى اهلل عليه وسلم  -جعل َ
أيضا
دليل ً
إل اهلل ،و ً
أيضا هو دليل على أ ان اإلَيان عمل باجلوارح؛ كإماطة األذى عن الطريق ،وهو ٌ
على أ ان اإلَيان عمل القلب كاحلياء.

 (يزيد بالطاعة) دليله :ما استدل به املصنِّف ،وهو قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-فَـَز َادتْـ ُه ْم إَِيَانًا﴾ يفاِ
ِِ ِ
ين َآمنُوا
ت ُس َورةٌ فَ ِمْنـ ُه ْم َم ْن يَـ ُق ُ
قول اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-وإِذَا َما أُنْ ِزلَ ْ
ول أَيُّ ُك ْم َز َادتْهُ َهذه إَيَانًا فَأَاما الذ َ
179
ِ
أيضا استدل بقوله  -تعاىل ﴿ :-لِيَـ ْزَد ُادوا إَِيَانًا﴾ يف قوله تعاىل:
فَـَز َادتْـ ُه ْم إَِيَانًا َوُه ْم يَ ْستَْبش ُرو َن﴾  ،و ً
﴿هو الا ِذي أَنْـزَل ال اس ِكينَةَ ِيف قـُلُ ِ ِ ِ
ني لِيَـ ْزَد ُادوا إَِيَانًا َم َع إَِيَاهنِِ ْم﴾.116
وب الْ ُم ْؤمن َ
َ
َُ
املوحدين من
 (ينقص بالمعصية) ،دليله :حديث أنَس  -رضي اهلل عنه  -املتافق عليه يف خروج ِِّ
َخر ِْج منها من كان يف
النار ،يقول اهلل  -عز وجل  -ل ُم َح امد  -صلى اهلل عليه وسلم " :-انطلق فأ ْ
َخ ِر ْجه" احلديث.
قلبه مثقال ذرةٍ أو خردلة من إَيان فأ ْ

يصري إىل هذا القدر اليسري ،وهو الذرة أو
ووجه الداللة :أ ان من الناس َمن ين ُقص إَيانُه ،حَّت َ
ظ النِّساء
أيضا ما جاء يف
ايب  -صلاى اهلل عليه وسلم َ -و َع َ
اخلردلة من اإلَيان ،و ً
الصحيح ْني :أ ان الن ا
َ
ِ
فقال(( :ما ر ِ
ب الرجل احلازم من إحداكن)) ،فأثبت نُقصان
أذهب لِلُ ِّ
ُ
أيت من ناقصات ع ْقل ودين َ
بعضها.
اإلَيان وهو الدِّين ،واألدلاة على ِّ
كل جزئياة يف هذا التعريف كثريةٌ وما ت َقدام ُ
ت ْنبيه:
يظن ٌّ
يتعلاق به إل العتقاد ،وأ ان القول والعمل يكون فقط
يف تعريف اإلَيان ل ُّ
ظان أ ان القلب ل َ
باللِّسان واجلوارح ،فهذا ليس هو ُمراد السلف ،بل هذا فَهم املرجئة وغريهم ،حينما نقلوا معتقد أهل
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السنة واجلماعة يف اإلَيان ،وهذا فَهم خاطئ ،فقول القلب وعمله يدخل يف مفهوم اإلَيان؛ ولذا أثر
فالباطن :قول القلب
عن السلف أهنم قالوا" :اإلَيان قول وعمل" ،وجيعلونه شامالً للظاهر والباطن؛
ُ
وعمله ،والظاهر :قول اللسان وعمله وعمل اجلوارح؛ ولذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "العقيدة
ِ
ُصول أهل السنة واجلماعة أ ان الدين
الواسطية" جاءَ بتعريف السلَف ُُم َمالً ،مث ف ا
صله فقال" :ومن أ ُ
وعمل ،قول ال َق ْلب واللسان ،وعمل القلب واللسان واجلوارح".
واإلَيان ٌ
قول ٌ
 -فيقال على التافصيل مع التمثيل والستدلل :إن اإليمان:

قول القلب :وهو العتقاد والتصديق.
تؤمن باهلل،
ويدل عليه :حديث عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -السابق وفيه(( :أن َ
ومالئكته ،وُكتُبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خريه وشره)).
 -وعمل القلب :وهي األعمال القلبية؛ كاإلخالص ،واخلوف ،والرجاء ،واحلياة ،وغريها من

األعمال القلبية.

ِ
ِ
ِِ
ا
ويدل عليه :ما
املصنِّف قول اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-وَما أُم ُروا إِال ليَـ ْعبُ ُدوا اللاهَ خمُْلص َ
ني لَهُ
استدل به َ
115
عم ٌل قليب ،وكذلك حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -السابق،
ِّين ُحنَـ َفاءَ﴾  ،فاإلخالص َ
الد َ
من اإلَيان)) ،فاحلياء عمل قليب.
وفيه(( :واحلياء ُش ْعبَةٌ َ
 وقول اللسان وعمله :فقول اللسان هو نطقه ،وعمله حركاته اليت ينشأ عنها النُّطق ،ومن أهلاحدا.
أمرا و ً
العلم من جيعلهما ً
بضع وسبعون ُشعبة؛
ويدل عليه :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -السابق وفيه(( :اإلَيان ْ
فأعالها :قول :ل إله إل اهلل ))...احلديث ،فقول :ل إله إل اهلل من ُش َع ِ
ب اإلَيان ،وكذا ذكر اهلل
بالتهليل والتسبيح ،والتحميد والتكبري ،وسائر أنواع ِّ
تدخل يف قول اللسان وعمله.
الذكر ُ
البدن؛
القدم ْني ،وبقية أجزاء َ
البدن؛ َ
 وعمل الجوارح :ما يقع ِمن عمل يف أعضاء َكاليديْن ،و َ
الركوع ،والسجود ،والصالة عامة ،واحلج ،وغريها من األعمال البدنية.
كالقيام ،و ُّ

ِ
ِ
ويدل عليه :ما استدل به املصنِّف ،وهو ُ
قول اهلل  -عز وجل َ ﴿ :-وَما أُم ُروا إِال ليَـ ْعبُ ُدوا اللاهَ
صالةَ ويـؤتُوا الازَكاةَ وذَلِ ِ
ِ
ِِ
ين الْ َقيِّ َم ِة﴾ [البينة ،]1 :وكذلك حديث
َ َ
يموا ال ا َ ُ ْ
خمُْلص َ
ِّين ُحنَـ َفاءَ َويُق ُ
كد ُ
ني لَهُ الد َ
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ابن عباس وقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -لوفد عبدالقيس يف اإلَيان(( :شهادة أن ل إله إل
وص ْوم رمضان ،وأن تعطوا اخلمس من
اهلل ،وأن ً
حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاةَ ،
املغنم)) ،فذكر له أعمالً بدنية.
ا
أردت هبذا التنبيه أ ْن أ ِّ
و ُ
ُبني أ ان َ
عمل القلب ي ْد ُخل يف م ْفهوم اإلَيان  -كما دل علَْيه التفصيلُ
ِ
عمل
السابق  -أل ان التعريف السابق والذي جاء به َ
املصنِّف جعل لبعض الفَرق مدخالً يف إخراج َ
القلب من مفهوم اإلَيان ،ول يعين هذا أ ان التعريف الذي جاء به املصنف تعريف ناقص ،ل ،ولكنه
يسوغ ملن عنده فَـ ْهم ناقص يف معرفه اعتقاد السلف يف اإلَيان أن يدخل فيه ما يدخل ،والتعريف
قد ِّ
عمل القلب من
يف
الذي جاء به املصنف تعر ٌ
ٌ
متداوٌل عند ْأه ِل العلم ،ول ُخيْر ُ
مشهور َ
ِج أح ٌد منهم َ
عمل القلب؛ أل ان
هذا التعريف ،بل قول املصنف" :وعمل باألركان"  -أي :اجلوارح  -فيه دللة على َ
البدن  -واهلل أعلم.
القلب أحد جوارح َ
المبحث الثاني :المخالفون ألهل السنة في اإليمان:
املخالفون ألهل السنة واجلماعة يف مفهوم اإلَيان عدةُ طوائف ندخلها حتت طائفتَـ ْني:
الطائفة األولى المرجئة :وهم على أقسام يتفاوتون في إرجائهم:
أوالً :غُالة المرجئة:
وهؤلء يقولون :إن اإلَيان هو املعرفة فقط؛ أي :معرفة القلب ل غري.
ويلزم من كالمهم أن إبليس مؤمن؛ ألنه يعرف اهلل ،وكذلك فرعون ،وقريش ،وأبو طالب ،وغريهم
من رؤوس الضالل؛ ألهنم يعرفون اهلل ،وهذه طائفة منغَ ِمسة يف اإلرجاء؛ ولذلك ُمسُّوا غالةَ املرجئة،
ومن وافَقهم.
وهذا املفهوم لإلَيان َم ْو ُجود اليوم عند غالة ُّ
الصوفية واجلهمية َ
ثانيًا :ال َك َّرامية:

وهم يأتون بعد غالة املرجئة يف مفهوم اإلَيان؛ فاإلَيان عندهم املعرفة وقول اللسان فقط؛ فال
ِ
عرف اهلل ونطَق بلسانه كلمة التوحيد فهو
يُ ْدخلُون فيه التصديق فضالً عن العمل ،فعندهم أ ان َمن َ
مؤمن ،فهم يُ ْد ِخلُون املنافق مع املؤمنني؛ فاملنافقون عندهم مؤمنون يف الدُّنيا؛ ألهنم يْن ِطقون بكلمة
التوحيد ،ولو أ ان تصديقهم بقلُوهبم خيالف قوهلم ،وأما يف اآلخرة فكفاار ُخمَلا ُدون ،هذا اعتقادهم يف
املنافقني بناءً على مفهومهم لإلَيان.
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ثالثًا :األشاعرة:
فهم يـُ ْعتَبَـ ُرون مرجئة يف باب اإلَيان ،فاإلَيان عندهم التصديق  -أي :العتقاد  -ووافقهم يف ذلك
فمن اعتقد وصداق بقلبه فهو مؤمن ،ولو ترك أقوالً وأعمالً ِعظَ ًاما فال ِّترجه من اإلَيان،
املاتريديةَ ،
ِ
جازما؛
ويقال هلم :بناء على قولكم يكون ف ْرعون مؤمنًا؛ ألنه كان ُم َ
ص ِّدقًا ،بل تصديقه كان تصدي ًقا ً
أل ان اهلل  -عاز وجل  -مسااه يقينًا ،واليقني هو التصديق اجلازم؛ فقال  -تعاىل َ ﴿ :-و َج َح ُدوا ِهبَا
112
ك
حممدا رسول اهلل ،ومع ذلك ل َش ا
استَـْيـ َقنَْتـ َها أَنْـ ُف ُس ُه ْم﴾  ،وكذا اليهود كانوا مصدِّقني بقلوهبم أ ان ً
َو ْ
يف ُك ْفر هؤلء.
ابعا :مرجئة الفقهاء:
رً
اعتقاد بالق ْلب وقول
ومذهبهم أ ان اإلَيان تصديق وقول ،فيخرجون العمل ،فاإلَيا ُن عندهم هو
ٌ
العمل يف ُمس امى اإلَيان ،وهؤلء يس امون مرجئة الفقهاء؛ ألنه مذهب كثري
باللسان فقط ،فلم يُدخلوا َ
من احلنفية ،فقد قال به أبو حنيفة  -رمحه اهلل تعاىل.
َ
ويـَُرُّد على طوائف املرجئة بأن النصوص الصرُية دلات على دخول العتقاد والقول والعمل يف
مسمى اإلَيان ،وتقدم بعض النصوص يف املبحث األول.

وقول
وهناك َمن يعتقد اعتقاد أهل السنة يف اإلَيان ،إل أن عنده إرجاء ،فاإلَيان عنده
اعتقاد ٌ
ٌ
ٍ
صحة ،وإمنا هو شرط كمال ،فال يكفِّر باألعمال حَّت
وعمل ،إل أ ان العمل عنده ليس شر َط
ٌ
يستحل.
الطائفة الثانية :الخوارج والمعتزلة:
وهؤلء اإلَيان عندهم كأهل السنة واجلماعة اعتقاد وقول وعمل ،إل أن األعمال عندهم شر ٌط يف
خرج من اإلَيان ،لكن اخلوارج يقولون :إنه كافر،
بقاء اإلَيانَ ،
فمن فعل معصيةً من كبائر الذنوب َ
واملعتزلة يقولون :هو يف مْنزلة بني مْنزلتَـ ْني ،ل نقول مؤمن ول كافر ،بل نقول :خرج من اإلَيان وَل
يدخل يف الكفر؛ فهو يف مْنزلة بني هاتني املنزلتَـ ْني.
اجب
أما أهل السنة واجلماعة فإ ان األعمال عندهم منها ما هو شر ٌ
ط يكفر بتَـ ْركه ،ومنها ما هو و ٌ
مستحب جيوز له تركه حسب ما ت ْقتضيه األدلة.
يفسق بتَـ ْركه ،ومنها ما هو
ٌّ
[ 112النمل.]54 :
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ض الكبائر يبقى مؤمنًا؛
ويـَُرُّد على اخلوارج واملعتزلة بأنه جاءت النصوص الدالة على أن َم ْن فَـ َعل بَـ َع َ
ِ
ت عليهم احلدود اليت جاء هبا
يم ْ
كالقاتل مثالً ،والزاين ،والسارق ،وشارب اخلمر ،فهم مؤمنون وإن أُق َ
تدادا عن الدين ،وهذا يدل على عدم خروجهم عن
اارا َلو َجب قتلهم ار ً
الشرع يف حقِّهم ،ولو كانوا كف ً
اإلَيان مبا فعلوا.
ط بني هاتَـ ْني الطائفتَـ ْني ،بني املرجئة واخلوارج معهم
وأهل السنة واجلماعة يف مفهوم اإلَيان َو َس ٌ
املعتزلة.
المبحث الثالث :المخالفون ألهل السنة في زيادة اإليمان ونقصانه:
أيضا خالف اخلوارج واملرجئة مذهب أهل السنة واجلماعة يف زيادة اإلَيان ونقصانه:
ً
 فاملرجئةُ جبميع أقسامها اإلَيان عندهم ل يزيد ول ينقص؛ فالناس فيه سواءٌ؛ أل ان اإلَيان عندهمالتصديق بالقلب فقط؛ فال يزيد ول ينقص ،فعندهم العبد التقي الذي يعبد اهلل آناء الليل وأطراف
النهار ،هو يف إَيانه كمن يعصي اهلل آناء الليل وأطراف النهار بأعماله ،فيزين ويسرق ويشرب اخلمر
وغريها من املعاصي؛ ألن األعمال عندهم غري داخله يف اإلَيان.
أيضا اإلَيان عندهم ل يزيد ول ينقص ،وإمنا إما أن يذهب ُجيعه وذلك بفعل
 واخلوارج واملعتزلةً :ِ
اعتقادهم يف زيادة
أصل
الكبرية ،وإما أن يبقى ُجيعُه ،فهو ليس متفاضالً يزيد وينقص ،هذا هو ْ
مال،
ونُقصان اإلَيان ،على أ ان املعتزلة َيرْون أن اإلَيان قد يزيد حسب التكليف؛ فالغين الذي عنده ٌ
التكليف عليه أكثر ،فهو إن أدى زكاته فهو أكثر إَيانًا من الفقري الذي ل ََِتب عليه الزكاة.
ُ
مذهب ِ
أهل السنة واجلماعة ،وأن اإلَيان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،وتقدام الستدلل
وتقدام
ُ
يصل أح ٌد
على هذا؛ ولذا فإ ان أبا بكر الصديق  -رضي اهلل عنه  -أعلى الصحابة إَيانًا ،بل لن َ
لدرجة إَيانِه  -رضي اهلل عنه  -قال بكر املَزين" :ما فاق أبو بكر أصحاب حممد  -صلى اهلل عليه
ٍ ُ
ِ 113
وسلم ٍ -
بصوم ول صالة ،ولكن بشيء وقَـَر يف قلبه" .
المبحث الرابع :من أسباب زيادة اإليمان ونقصانه:

اإلَيان يزيد بأمور وبضدها ينقص اإلَيان ،فمما يزيد اإلَيان عشرة أسباب ،أسوقها لك مع أدلاتِها:
الح ْسنى وصفاته العلى:
ً
أوال :معرفة اهلل َّ -
جل وعال  -بأسمائه ُ
أيضا موجود يف "الفتاوى"
 113ولالزدياد يف هذا الباب انظر" :كتاب اإلَيان"؛ لبن تيمياة ،وهو مطبوع يف كتاب
ٍّ
مستقل ،و ً
اجمللد السابع.
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ومما ُّ
يدل على ذلك :قول اهلل  -عز وجل ﴿ :-إِامنَا َخيْ َشى اللاهَ ِم ْن ِعبَ ِادهِ الْعُلَ َماءُ﴾َ ،114وَو ْجه
أعرف الناس بأمساء اهلل  -تعاىل  -وصفاته ،فاستحضروها يف دعائهم ويف ُجيع
ذلك أ ان العلماء ُ
أخشى الناس ،واخلشية أثر لقوة اإلَيان يف قلوهبم ،وإل فالع ْل ُم الذي ل
شؤون حياهتم ،حَّت كانوا ْ
مدخول  -نسأل اهلل السالمة والعافية.
يورث هذه اخلشية علم
ٌ
أمريْن:
قال ابن رجب" :العلم ُ
النافع يدل على َ

أحدمها :على معرفة اهلل ،وما يستحقه من األمساء احلسىن والصفات العُلَى واألفعال الباهرة ،وذلك
ِ
الصرب على
التوُّكل عليه ،والرضا بقضائه ،و ْ
يستلزم إجالله وإعظامه ،وخ ْشيته ومهابته ،وحمبته ورجاءه ،و َ
بالئه.
من العتقادات واألعمال الظاهرة
واألمر الثاين :املعرفة مبا ُُيبه ويرضاه ،وما يكرهه وما يسخطه َ
ِ
املسارعة إىل ما فيه حمبة اهلل ورضاه ،والتباعُد عما يكرهه
والباطنة واألقوال ،فيوجب ذلك لمن علمه َ
ووقَر يف القلْب؛ فقد
علم ٌ
نافع ،فمَّت كان العلم ً
نافعا َ
ويسخطه ،فإذا ْأمثر العلْم لصاحبه هذا فهو ٌ
خشع القلب هلل وانْ َكسر له ،ا
وتعظيما".111
وذل هيبةً ،وإجاللً ،وخشيةً ،وحمبةً،
ً
ِ
ا
س به واستحى من
أيضا" :فالعلم النافع ما عارف َ
وقال ً
العبد بربِّه ،ودله عليه حَّت عرفه وو احده ،وأَن َ
وعبَده كأنه يراه" .110اهـ.
قربهَ ،
ٍ
وإذا وصل العبد إىل عبادة ربه كأنه يراه ،ل شك أناه وصل إىل مر ٍ
عظيمة من اإلَيان؛ ألنه وصل
تبة
إىل أعظم املراتب ،وهي اإلحسان.
ثانيًا :طلب العلْم َّ
الش ْرعي:

فالعلم
ويدل عليه ما ت َقدام :قول اهلل  -عز وجل ﴿ :-إِامنَا َخيْ َشى اللاهَ ِم ْن ِعبَ ِادهِ الْعُلَ َماءُ﴾،117
ُ
طريق للخ ْشية اليت هي عالمةٌ لِ َما وقَـَر يف الق ْلب من إَيان ،وذلك يأِت بالعلم النافع  -كما تقدام -
ولذا يقول اإلمام أمحد" :أصل العلم اخلشية".

[ 114فاطر.]21 :
111
"فضل ِع ْلم السلَف على علم اخللَف" ص (.)01 - 04
انظرْ :
110
"فضل ِع ْلم السلَف على علْم اخللَف" ص (.)07
انظرْ :
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أيضا ملا ت َكلام أحد الناس عن اإلمام الزاهد العابد معروف الكرخي  -رمحه اهلل  -يف ُملس اإلمام
و ً
"أم ِسك  -عافاك اهلل  -وهل يراد من العلم
أمحد وقال عنه :إنه قصري العلم ،هنره اإلمام أمحد ،وقالْ :
((من
إل ما وصل إليه معروف"؛ ولذا جعله النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -طري ًقا إىل اجلنة فقالَ :
علما ،س اهل اهلل له به طري ًقا إىل اجلنة)).111
َسلَ َ
ك طري ًقا يلتمس فيه ً
التأمل في آيات اهلل الكونية ومخلوقاته  -جل وعال :-
ثالثًاُّ :

ضو ِ ِ
ِ
اها ِر
ويدل على ذلك :قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-إِ ان ِيف َخ ْل ِق ال اس َم َوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
اختالف اللاْي ِل َوالنـ َ
ٍِ
اب﴾ ،119وقوله  -تعاىل ﴿ :-وِيف أَنْـ ُف ِس ُكم أَفَال تُـب ِ
ُوِل ْاألَلْب ِ
ص ُرو َن﴾ ،196وقوله﴿ :قُ ِل انْظُُروا
ْ
َآليَات أل ِ َ
ْ
َ
195
ٍ
ماذَا ِيف ال اسمو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
العبد إذا تف اكر يف
ات َوالنُّ ُذ ُر َع ْن قَـ ْوم ل يـُ ْؤِمنُو َن﴾  ،فإن َ
ض َوَما تـُ ْغ ِين ْاآليَ ُ
َ
ََ
فازداد إَيانُه ،قال عامر بن
آيات اهلل  -تعاىل  -يف هذا الكون ،عرف عظمة اهلل  -تعاىل ْ -
عبدقيس" :مسعت غري واحد ول اثنني ول ثالثة من أصحاب ٍ
حممد  -صلى اهلل عليه وسلم -
ُ
يقولون :إ ان ضياء اإلَيان  -أو نور اإلَيان  -الت َف ُّكر".192
ابعا :قراءة القرآن وتدبُّره:
رً
ففي قراءته وتالوته ْيزداد اإلَيان ،ويدل على ذلك :قول اهلل  -عز وجل  -يف وصف املؤمنني
ِ
ت َعلَْي ِه ْم آيَاتُهُ َز َادتْـ ُه ْم إَِيَانًا﴾ ،193وكذلك تدبُّره؛ ففيه أعظم النفع لزيادة
الصادقنيَ ﴿ :وإِ َذا تُليَ ْ
اإلَيان.
وأما القلوب الغافلة فال تتدباره؛ ويدل على ذلك قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-أَفَال يَـتَ َدبـا ُرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم
َعلَى قُـلُ ٍ
وتفه ٍم خريٌ من قراءة خْتمة
وب أَقْـ َفا ُهلَا﴾ ،194قال ابن القيِّم  -رمحه اهلل " :-قراءة آية بتَـ َف ُّك ٍر ُّ
أيضا" :فليس
بغري تدبُّر وت َف ُّهم ،وأنفع للقلب ،وأدعى يف حصول اإلَيان ،وذوق حالوة القرآن" ،وقال ً
شيء أنفع للعبد يف ِ
التأمل ،وُجع الفكر
معاشه ومعاده ،وأقرب إىل جناته  -من تدبُّر القرآن ،وإطالة ُّ
ٌ
 111رواه مسلم.
[ 119آل عمران.]596 :
[ 196الذاريات.]25 :
[ 195يونس.]565 :
192
ُّر املنثور" (.)469 /2
انظر" :الد ُّ
[ 193األنفال.]2 :
[ 194حممد.]24 :
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

088

على معاين آياته؛ فإهنا تطلع العبد على ِ
معاَل اخلري والشر حبذافريها ،وتُـثَبِّت قواعد اإلَيان يف قلبه،
وتُ َشيِّد بُنيانه ،وتُـ َوطِّد أركانه".191
العبد آيات اهلل  -تعاىل  -وما فيها من ٍ
وعد ووعيد ،وجناة ونار ،واألعمال اليت تسوق
فإذا تدبار ُ
إليهما  -زاد إَيانه ويقينه َبو ْعد ربِّه ووعيده.
خامسا :اإلكثار من هذ ْكر اهلل  -تعالى :-
ً

اِ
ين َآمنُوا َوتَطْ َمئِ ُّن قُـلُوبـُ ُه ْم بِ ِذ ْك ِر اللا ِه أََل بِ ِذ ْك ِر اللا ِه
ويدل على ذلك :قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-الذ َ
190
ِ
((مثَ ُل الذي
تَطْ َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
وب﴾  ،وقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -كما يف حديث أيب موسىَ :
ِ 197
وج ال  -فيه حياةٌ للقلْب؛ فيزداد
يذكر ربه والذي ل يذكر ربه مثل احلي وامليت))  ،فذ ْكر اهلل  -عاز َ
بعيدا عن ِذ ْكر ربه،
العبد كلما أَ ْكثَـَر من ذكر ربِّه ،وَيوت القلب وينقص إَيا ُن العبد كلما كان ً
إَيان ْ
ِ ِ
اِ
صالةِ ِم ْن يَـ ْوِم ا ْجلُ ُمعَ ِة
ي لِل ا
ين َآمنُوا إذَا نُود َ
ويف هذا عالمة على الغ ْفلة؛ قال  -تعاىل ﴿ :-يَا أَيـُّ َها الذ َ
191
ِ
ِ
ِ
وصف املنافقني
اس َع ْوا إِ َىل ذ ْك ِر اللاه َوذَ ُروا الْبَـْي َع َذل ُك ْم َخْيـٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن﴾  ،وقال يف ْ
فَ ْ
ِ
عدا عن اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-ول يَ ْذ ُك ُرو َن اللاهَ إِال قَلِيالً﴾ ،199قال أبو الدرداء
كفرا وبُ ً
الذين ُملئَت ُ
قلوهبم ً
 رضي اهلل عنه " :-لكل شيء جالءٌ ،وإن جالء القلوب ذ ْكر اهلل  -عز وجل".066قال عمري بن حبيب" :اإلَيان يزيد وينقص" ،فقيل :فما زيادته وما نقصانه؟ قال :إذا ذكرنا ربانا
وخشيناه فذلك زيادته ،وإذا غفلنا ونسيناه وضياعنا فذلك نقصانه".065
شيخ اإلسالم ابن تيمياة" :الذ ْكر للقلب مثل املاء للسمك ،فكيف يكون حال السمك إذا
وقال ُ
فارق املاء".062
سادسا :تقديم ما يُحبه اهلل ورسوله على هوى النفس:
ً
 191انظر" :مدارج السالكني" .411 /5
[ 190الرعد.]21 :
 197رواه البخاري.
[ 191اجلمعة.]9 :
[ 199النساء.]542 :
066
صيِّب" (.)06
"ش َعب اإلَيان" ( ،)390 /5و"الوابل ال ا
انظرُ :
 065انظر" :اإلَيان"؛ لبن أيب شيبة (.)7
 062انظر" :الوابل الصيب" (.)03
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((ثالث َمن ك ان فيه وجد هب ان
ويدل على ذلك :حديث أنس قال  -صلى اهلل عليه وسلم :-
ٌ
حالوة اإلَيان :أن يكو َن اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها ،وأن ُيب املرءَ ل ُيبه إل هلل ،وأن يكره أن
063
حجر" :قال البَـْيضاوي :وإمنا جعل هذه
يعود يف الكفر كما يكره أن يـُ ْق َذ َ
ابن َ
ف يف النار))  ،قال ُ
األمور الثالثة عنوانًا ل َكمال اإلَيان؛ أل ان املرء إذا تأ ام َل أ ان املنعم بالذات هو اهلل  -تعاىل  -وأن ل
مانح ول مانع يف احلقيقة سواه ،وأن ما عداه وسائط ،وأ ان الرسول هو الذي يـُبَـ ِّني ُمراد ربه  -اقتضى
ذلك أن يَـتَـ َو اجه ب ُكلياته حنوه؛ فال ُيب إل ما ُيب ،ول ُيب َمن ُيب إل من أجله.064"...
ِ
ومن أعظم عالمات حمباة اهلل ورسوله :تقدميُ ما ُُيبُّه اهلل ورسوله على هوى نفسه؛ قال  -تعاىل :-
﴿قُل إِ ْن ُكْنتُم ُِحتبُّو َن اللاه فَاتابِع ِوين ُُيبِب ُكم اللاه ويـ ْغ ِفر لَ ُكم ذُنُوب ُكم واللاه َغ ُف ِ
يم﴾ ،061وكذا مما
َ ُ ْ ْ ُ ُ ََ ْ ْ َ ْ َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
ْ
ْ
كل ما يهوي به إىل ذلك.
يزيد اإلَيان احلب يف اهلل ،وكراهة الوقوع يف الكفر؛ فيبتعد عن ِّ
سابعا :حضور مجالس الذكر ،والحرص عليها:
ً
ويدل على ذلك حديث حنظلة األُسيدي قال" :قلت :نَافَ َق حنظلةُ يا رسول اهلل ،فقال  -صلى
اهلل عليه وسلم (( :-وما ذاك؟)) قلت :يا رسول اهلل ،نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة ،حَّت كأناا رأي
ِ
كثريا ،فقال  -صلى اهلل عليه
األولد وال ا
عني ،فإذا خرجنا من عندك عافَ ْسنَا األزواج و َ
ضْيـ َعات ،نَسينا ً
وسلم (( :-والذي نفسي بيده ،لو تدومون على ما تكونون عندي ويف الذكر ،لصافَ َحْتكم املالئكة
ِ
طرقكم ،ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)).060
على فُـ ُرشكم ويف ُ
والضايعات :هي معاش الرجل؛ من مال ،أو حرفة ،أو صناعة.

067
حجر يف
ابن َ
وقال معاذ بن جبل ألحد أصحابه يتذاكر معه(( :اجلس بنا نؤمن ساعة))  ،وقال ُ
ِ
س بنا نؤمن ساعة" ،ويف رواية:
"الفتح"" :وهو ع ِن األسود بن هالل قال :قال ِل معاذ بن جبل" :اجل ْ
للرجل من إخوانه" :اجلِس بنا نؤمن ساعة ،فيجلسان فيذكران اهلل  -تعاىل
"كان معاذ بن جبل يقول ُ
 -وُيمدانه".061

 063متفق عليه.
 064انظر" :الفتح" اجمللد األول ،كتاب اإلَيان ،باب حالوة اإلَيان.
[ 061آل عمران.]35 :
 060رواه مسلم.
 067رواه البخاري يف "صحيحه" معلا ًقا.
 061انظر" :الفتح" اجمللد األول ،كتاب اإلَيان ،باب" :بين اإلسالم على اخلمس".
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ال نؤمن ساعة ،إن القلب أسرعُ تَـ َقلُّبًا
قال أبو الدرداء" :كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول" :تَـ َع َ
من ِ
الق ْد ِر إذا استجمعت غلياهنا".069
"ش َع ِ
ال
ب اإلَيان" للبيهقي :عن عطاء بن يسار :أن عبداهلل بن رواحة قال لصاحب له" :تَـ َع َ
ويف ُ
حَّت نؤمن ساعة" ،قال :أ ََولَ ْسنا مؤمنني؟! قال" :بلى ،ولكنا نذكر اهلل ،فنَزداد إَيانًا".

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "الفتاوى"" :كان الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -جيتمعون أحيانًا:
يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون ،وكان عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -يقول :يا أبا موسى
ِّ
ذكرنا ربنا ،فيقرأ وهم يستمعون".
ٍ
وأل ان العبد يف ُمالس الذكر يسمع ما ُيثُّه على ٍ
معصية َوقَع فيها؛
طاعة غفل عنها ،وما يذكره يف
ُ
لينتهي.
مقويَات اإلَيان ،وهو مصاحبة األخيار ،وتقدم مناذج
سبب آخر من ِّ
 ويدخل حتت هذا السبب ٌللصحابة يف ذلك.
اِ
يدو َن
ين يَ ْدعُو َن َربـا ُه ْم بِالْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ِّي يُِر ُ
اصِ ْرب نَـ ْف َس َ
ويدل عليه :قول اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-و ْ
ك َم َع الذ َ
يد ِزينَةَ ا ْحلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َول تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َف ْلنَا قَـ ْلبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرنَا َواتـابَ َع َه َواهُ َوَكا َن
َو ْج َههُ َول تَـ ْع ُد َعْيـنَ َ
اك َعْنـ ُه ْم تُِر ُ
أ َْم ُرهُ فُـ ُرطًا﴾ ،056وحديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال:
((املرءُ على دين خليله ،فلينظر أحدكم َمن ُخيالل)).055
قال املباركفوري((" :على دين خليله))؛ أي :على عادة صاحبه ،وطريقته ،وسريته(( ،ف ْليَـْنظُر))؛
ا
وخلُقه،
فمن رضي دينه ُ
أي :فليتأمل وليتدبرَ ،
((م ْن ُخيَالل))؛ من املخالة ،وهي :املصادقة واإلخاءَ ،
ِ
ومن لََ ،تنْابه ،فإن الطباع ساراقةٌ ،والصحبة مؤثرةٌ يف إصالح احلال وإفساده ،قال الغزاِل:
خال ْلهَ ،
ُمالسة احلريص وخمالطته حترك احلرص ،وُمالسة الزاهد وخماللته تزهد يف الدنيا؛ أل ان الطباع ُمبولة على
التشبُّه والقتداء".052
قال الشاعر:
 069انظر" :الزهد و الرقائق"؛ لبن املبارك ،وانظر" :اإلبانة الكربى"؛ لبن بطة.
[ 056الكهف]21 :
 055رواه أمحد ،وأبو داود ،والرتمذي ،واحلديث ص اححه احلاكم ،وص اح َح إسناده النووي.
 052انظر" :حتفه األحوذي" ،كتاب الزهد.
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َع هن ال َْم ْرهء ال تَ ْسأ َْل َو َس ْل َع ْن قَ هرينه هه = فَ ُك ُّل قَ هري ٍن بهال ُْم َق َار هن يَ ْقتَ هدي
وقال آخر :
فَ ه
ه ه
اح ه
ب
الما تَ ْنتَف ْع بهه = فَ ُ
َ
ص ْ
ب تَقيًّا َع ً
ص ْحبَةُ أ َْه هل الْ َخ ْي هر تُ ْر َجى َوتُطْلَ ُ
ه
ب
َوإهيَّ َ
اك َوالْ ُف َّ
سا َق ال تَ ْ
ص َحبَ ن ُ
َّه ْم = فَ ُق ْربُ ُه ُم يُ ْعدي َو َه َذا ُم َج َّر ُ
اإلل ه
فَهإنَّا َرأَيْ نَا ال َْم ْرَء يَ ْس هر ُق طَْب َعهُ = هم َن ْه
الش ُّر لهلن ه
ْف ثُ َّم َّ
ب
َّاس أَ ْغلَ ُ
ويف املثَل( :الصاحب ساحب) ،فصاحب اإلَيان يسحبه إىل ما فيه زيادة اإلَيان ،والعكس
بالعكس.
الصحيح ْنيِ ،من حديث أيب موسى  -رضي اهلل عنه  -ع ِن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
ويف
َ
املسك ونافخ الكري؛ فحامل املسك :إما أن ُيذيك،
قال(( :مثَل اجلليس الصاحل والسوء ،كحامل ْ
َتد منه رُيًا طيبة ،ونافخ الكري :إما أن َُْي ِر َق ثيابَك ،وإما ََِتد رُيًا
وإما أ ْن تَـْبتاع منه ،وإما أن َ
خبيثة)) ،و((ُيذيك))؛ أي :يعطيك.
الص ْحبة الصاحلة يف زيادة اإلَيان.
واألدلة وأقوال السلف كثريةٌ يف أثر ُّ
ثامنًا :البُعد عن المعاصي:

ل شك أ ان اقرتاف املعاصي سبب يف نقصان اإلَيان ،والبعد عنها ومدافعتها سبب زيادتهِ ،
فم ْن
ُ
ٌ
عقيدة ْأهل السناة واجلماعة :أ ان اإلَيان يَزيد بالطاعة ،وينقص باملعصية ،وأ ان من طاعة اهلل  -تعاىل -
يبتعد اإلنسان عن املعاصي والفنتٍ ُّ ،
تضره الفنت
سليما من األمراض ل ُّ
أن َ
فأي عبد أراد أن َ
يعيش قلبُه ً
ما دامت السموات واألرض؛ فليبتع ْد عنها ولينكرها.
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -
ويدل عليه:
مسعت َ
ُ
حديث حذيفة  -رضي اهلل عنه  -قالُ :
ِ
فأي ٍ
ت فيه نكتةٌ سوداء،
وداُّ ،
ودا عُ ً
الفنت على القلوب كاحلصري عُ ً
يقول(( :تُـ ْعَرض َ
قلب أشرهبا ،نُك َ
ِ
أي ٍ
ت فيه نكتةٌ بيضاء؛ حَّت تصري القلوب على قلبني؛ على أبيض مثل الصفا ،فال
و ُّ
قلب أنكرها نُك َ
ادا ،كالكوز ُُمَ ِّخيًا ،ل يعرف معروفًا ول
مربَ ًّ
تَ ُ
ضُّره فتنةٌ ما دامت السموات واألرض ،واآلخر ُ
أسود ْ
053
ادا)؛ أي :خملوطًا محرة بسواد( ،كالكوز ُُمَ ِّخيًا)؛ أي:
و(م ْربَ ًّ
منكرا ،إل ما أُ ْش ِر َ
ب من هواه)) ُ ،
يُنكر ً
انصب فيه شيءٌ ل يدخل فيه.
كالكأس املنكوس املقلوب الذي إذا
ا
 053رواه مسلم.
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قال القاضي عياض" :ليس تشبيهه بالصفا بيانًا لبياضه ،لكن صفة أخرى لشداته على عقد اإلَيان
وسالمته من اخللَل ،وأن الفنت َل تلصق به ،وَل تؤثِّر فيه ،كالصفا :وهو احلجر األملس".054
وهكذا املؤمن ُكلاما كان من الفنت واملعاصي أبعد ،كان حفاظه على سالمة قلبه وازدياد إَيانه
هتاون بالذنوب وتَـ َعارض للفنت ،كلما نقص إَيانه.
أكثر ،وكلاما َ
ث فوائد :حالوة اإلَيان ولذته ،ونور القلب،
قال شيخ اإلسالم ابن تيميةَ " :غ ُّ
ض البصر يُوِرث ثال َ
والفراسة ،وقوة القلب وثباته وشجاعته".051
قال ابن المبارك:
ث ُّ
ت ُّ
الذ َّل إه ْد َمانُ َها
وب = َوقَ ْد يُوهر ُ
وب تُ هم ُ
َرأَيْ ُ
يت الْ ُقلُ َ
الذنُ َ
وب = و َخي ر لهن ْف هس َ ه
الذنُ ه
َوتَ ْر ُك ُّ
صيَانُ َها
وب َحيَاةُ الْ ُقلُ ه َ ْ ٌ َ
كع ْ

تاسعا :اإلكثار من النوافل والطاعات:
ً

ٍ
ف ُكلاما أكثر ُ ِ
ومعِيته؛ فال يصدر ِمن جوارحه
العبد م َن النوافل ،نال مثرات كثريًة؛ منها :حمبة اهلل له َ
العبد هذه الثمرات ،زاد إَيانُه؛
اب الداعوة ،وإذا نال ُ
إل ما يرضي اهلل  -جل وعال  -و ً
أيضا يكون ُُمَ َ
ألنه نال حمباة اهلل ورضاه عنه ،مع ما يف النوافل ِمن مثرات.
ويدل عليه :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -عند البخاري ،قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
كنت
وسلم  :-قال اهلل  -عز وجل (( :-وما يزال عبدي يتقرب ا
إِل بالنوافل حَّت أحباه ،فإذا أحببتُهُ ،
مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجله اليت َيشي هبا ،ولئن سألين
ألعطيناه ،ولئن استعا َذين ألُعيذنه)) ،ف ْليَ ْجتَهد العبد ويُكثر من النوافل يف الصيام ،والصالة ،والذكر،
وسائر أعمال الرب.
عاشرا :سؤال اهلل  -تعالى  -زيادة اإليمان وتجديده:
ً

ويدل عليه :حديث عبداهلل بن عم ٍرو  -رضي اهلل عنه  -وعبداهلل بن عُمر  -رضي اهلل عنه -

قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-إن اإلَيان لَيَ ْخلَ ُق يف َج ْوف أحدكم كما َخيْلَ ُق

 054انظر" :شرح مسلم"؛ للنووي ،اجمللد األول ،كتاب اإلَيان.
 051انظر" :الفتاوى" (.)212 /56
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الثاوب ،فاسألوا اهلل  -تعاىل  -أن ُجيَدِّد اإلَيان يف قلوبكم)) ،050وقوله(( :إن اإلَيان ليخلق))؛ أي:
ِّد
َح ا
بقسوة يف ق ْلبِه وفتور ونقص يف اإلَيان ،سأل اهلل  -تعاىل  -أن ُجيَد َ
إنه ْ
ليبلى ،فاملؤمن إذا أ َ
س ْ
السلف ُيرصون على هذا اجلانب ،فيسألون اهلل  -عز وجل  -زيادة
اإلَيان ويزيده يف قلبه ،فقد كان
ُ
وفقها"،057
اإلَيان ،فهذا عبداهلل بن مسعود  -رضي اهلل عنه  -يقول" :اللهم ِزْدنا إَيانًا ،ويقينًاً ،
قول معاذ لبعض أصحابه" :اجلس بنا نؤمن ساعة" ،وكذلك قول ابن رواحة أليب الدرداء:
وتقدام ُ
عال نؤمن ساعة" ،وكان أبو الدرداء يقولِ :
"م ْن فِ ْق ِه العبد أن يعلم ُأم ْزَد ٌاد هو أو ُمنتَقص  -أي :من
"تَ َ
أَّن تأتيه".
اإلَيان  -وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان ا
ما تقدام من األسباب العشرة هي من أهم أسباب زيادة اإلَيان ،وهناك أسباب أخرى؛ كاألمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وزيارة القبور.
وتأ امل سرية النيب  -صلاى اهلل عليه وسلم  -والقراءة يف ِس َري السلَف ،والهتمام بأعمال القلوب؛
كاخلوف والرجاء ،واحملبة والتوُّكل ،وغريها ،والدعوة إىل اهلل  -تعاىل  -والتاـ َقلُّل من الدنيا ومن
املباحات ،والفضول يف الطعام والكالم والنظر ،وتنويع العبادة ،وتَ َذ ُّكر منازل اآلخرة ،ومناجاة اهلل -
الرباء.
تعاىل  -والنكسار بني يديه ،وتعظيم ُح ُرماته ،والولء و َ
وبِ ِ
وجيَدده يف قُـلُوبنا.
ض ِّد أسباب زيادة اإلَيان نعرف أسباب نقصانه ،أسأل اهلل أن يزيدنا إَيانًاُ ،

050

الطرباين عن ابن عمر ،وقال اهليثمي:
ُ
رواه َ
حسن" ،ورواه احلاكم عن ابن عمرو ،وقال" :رواتُه ثقات" ،وأقارهُ
"إسناده َ
الذهيب ،وح اسنه األلباين يف "الصحيحة" (.)5111
َ
 057قال احلافظ يف "الفتح" (" :)41 /5رواه أمحد يف "اإلَيان" وإسناده صحيح".
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فصلٌ
بكل ما أخبر به النبي  -صلى اهلل عليه وسلم:-
في اإلخبار ِّ
 قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-َّقل َع ْنه فيما
"ويجب اإليما ُن ِّ
بكل َما أَخبَ َر به ُّ
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم َ -
ُ
وص َّح به الن ُ
ه
وج ههلناهُ ،ولم نَطَّله ْع على
َش َ
اه ْدناه ،أو َ
غاب َعنَّا نَ ْعلَ ُم أنَّه َح ٌّق وصد ٌق ،وسواءٌ في ذلك ما عقلناه َ
ه
ه
ناماَّ ،
شا أنْ َك َرته وأَ ْكبَ َرته،
فإن قُريْ ً
حقيقة معناه ،مثْل :حديث ْ
اإلسراء والمعراج ،وكان يَ َقظَةً ال َم ً
ولم تُ ْن هكر المنامات".
الشرح
ْ
ذكرهُ املصنف؛ ألنه يتعلق مبسألة عظيمة من مسائل اإلَيان ،وهي التاسليم واإلَيان
هذا ْ
الفصل َ
بكل ما أخرب به رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -سواءٌ شاهدها العبد ،أو كانت من األمور
الغيبية ،وسواء أدركْتها عقولُنا ،أو قصرت عقولنا عنها ،فعلى العبد اإلَيا ُن والتسليم دون الدخول يف
تأويل أو حتريف؛ ألن الدخول يف التأويل والتحريف مما خاض فيه ِ
املبتدعة؛ كالفالسفة ،والعقالنيني،
والقرآنيني ،واحلديث على هذا الفصل حتت املباحث اآلتية:
المبحث األول :عقيدة أهل السنة والجماعة في أخبار النبي  -صلى اهلل عليه وسلم -

وشرط ذلك:

النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -سواء كان ذلك مما
أهل السنة واجلماعة يؤمنون ِّ
بكل ما أخرب به ُّ
يشاهده العبد ،أو كان من األمور الغيبية ،وسواء أدركْتها عقولُنا وحواسنا ،أو قصرت عن ذلك ،إمنا
هو التصديق والتسليم دون الدخول يف تأويل أو ْحتريف.
أخبَـَر به النيب  -صلى اهلل
وذكر املصنِّف يف هذه األخبار شرطَ ْني؛ فقال" :وجيب اإلَيان ِّ
بكل ما ْ
عليه وسلم  -وص اح به النقل"؛ إ ًذا ل بد من شرطَ ْني يف هذه األخبار:
يؤخذ من قوله" :بكل ما أخرب به
األول :أن تأِت هذه األخبار بالغيبيات من جهة الشرع ،وهذا َ
عام ،سواء ما جاء به النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -من جهة
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم" ،وهذا ٌّ
من األخبار الغيبية اليت ل ُمال للرأي فيها ،وأما غريها
القرآن ،أو جهة السنة ،أو ما جاء به الصحابة َ
من األشياء غري املدركة ،وََل ِ
تأت ِمن جهة الشرع  -كأن تأِت عن طريق الظن  -فال جيب اإلَيان هبا.
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صحيحا ،فيشرتط أن يكو َن
الثاين :أن يكو َن هذا اخلربُ عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
ً
اقل به" ،أما الضعيف فال يكون
احلديث أو األثر
صحيحا ،وهذا َ
يؤخذ من قول املصنفَ :
ً
"وص اح الن ُ
مقبول عند السلَف  -رمحهم اهلل -
مقبولً ،أما احلديث الصحيح  -ولو كان ِمن قبيل اآلحاد  -فإنه ٌ
ويردون اآلحاد ،وهناك من املتبدعة َمن ل يقبل
ِبالف املبتدعة فال يقبلون إل األحاديث املتواترةُّ ،
الحتجاج بالسنة مطل ًقا ،ويرد كل ما جاء هبا ،ويكتفون بالقرآن فقط ،وهؤلء يسمون بالقرآنيني،
ألجل ذلك ،وهم بذلك تركوا القرآن
حجتهم يف ذلك :أ ان السنة فيها الصحيح والضعيف؛ فنرتكها ْ
السناة.
صوص القرآن تفسرها ُّ
كثريا من نُ ُ
والسنة؛ إذ إ ان ً
وإحلادا ،وهم الفالسفة والعقالنيون ،الذين يُنكرون اخل ْلق واخلالق،
وهناك طائفة أعظم ضاللً
ً
وجدت ،ورد عليهم حافظ حكمي يف منظومته قائالً:
كل شيء للطبيعة ،وأهنا هكذا
ويَـ ُرُّدون ا
ْ

وال نُ ه ه
ه
ض َّ
ع أ َْو إهيَّاهُ يَ ْعتَ هق ُد
ص هر ٍّ
الش ْر َ
صي ُخ ل َع ْ
ي يَ ُفوهُ به َما = يُنَاق ُ
َ
ول إه ْذ ُو هج ُدوا؟!
يَ َرى الطَبه َيعةَ فهي ْاألَ ْشيَ هاء ُم ْؤثهَرةً = أَيْ َن الطَبه َيعةُ يَا َم ْخ ُذ ُ
وهؤلء يُ َس امو َن الفالسفة الطبيعيون ،وهناك قسم آخر من الفالسفة ويُ َس امون :الفالسفة اإلهليني،
أو فالسفة إسالميني؛ أي :ينتسبون لإلسالم ،وهؤلء يُِقُّرون بأن هناك إهلًا ،ولكنهم ل يؤمنون
بالغيب ،ول شك أ ان َمن ك اذب بآية من كتاب اهلل ،فقد ك َفر باتِّفاق العلماء ،هذا باختصا ٍر َم ْن
خالف أهل السنة واجلماعة يف هذه العقيدة.
المبحث الثاني :األمور الغيبية التي ذكرها المصنِّف:
نقل الشرع هبا ،وهي:
يؤمن هبا؛ ألنه َ
من األ ُُمور الغيبية اليت ل ب اد للعبد أن َ
املصنِّف ذَ َكر ُُجلةً َ
ص اح ُ

أوالً :اإلسراء والمعراج:

والكالم على اإلسراء واملعراج من ِعداة وجوه:

 معنى اإلسراء والمعراج:اإلسراء لغة :السري بالشخص ليالً.
وشرعا :سري جربيل بالنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -من مكة إىل بيت املقدس ليالً.
ً
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ِ
َسَرى بِ َعْب ِدهِ لَْيالً ِم َن الْ َم ْس ِج ِد ا ْحلََرِام إِ َىل
ويدل على ذلك :قوله  -تعاىل ُ ﴿ :-سْب َحا َن الاذي أ ْ
الْمس ِج ِد ْاألَقْصى الا ِذي بارْكنَا حولَه لِنُ ِريه ِمن آياتِنَا إِناه هو ال اس ِميع الْب ِ
صريُ﴾.051
َ
ُ َ
َْ
َ َ َ ْ ُ َُ ْ َ ُ ُ َ
واملعراج لغة :اآللة اليت يُعرج هبا ،وهي املصعد.

وشرعا :عُ ُروج النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -من األرض إىل السماء ،واهلل أعلم بكيفية اآللة اليت
ً
عرجت به.
ويدل على ذلك :قوله  -تعاىل  -من أول سورة النجم﴿ :والناج ِم إِ َذا هوى * ما ض ال ص ِ
احبُ ُك ْم
َ ْ
ََ َ َ َ
وما َغوى﴾ ،059إىل قوله﴿ :لََق ْد رأَى ِمن آي ِ
كْبـ َرى﴾.026
ات َربِِّه الْ ُ
َ ْ َ
ََ َ
ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع:
 -اإلسراء والمعراج ٌ

ِ
َسَرى بِ َعْب ِدهِ لَْيالً ِم َن الْ َم ْس ِج ِد ا ْحلََرِام إِ َىل
فمن الكتاب :قوله  -تعاىل ُ ﴿ :-سْب َحا َن الاذي أ ْ
الْمس ِج ِد ْاألَقْصى الا ِذي بارْكنَا حولَه لِنُ ِريه ِمن آياتِنَا إِناه هو ال اس ِميع الْب ِ
صريُ﴾ ،025واألقصى يعين:
َ
ُ َ
َْ
َ َ َ ْ ُ َُ ْ َ ُ ُ َ
عن م اكة.
األبعد ،مسي بذلك؛ قيل :لبُـ ْعده ْ
أيضا حديث
السنَّة :األحاديث كثرية؛ منها :حديث مالك بن صعصعة يف
ومن ُّ
الصحيح ْني ،و ً
َ
الصحيح ْني ،وورد يف
أنس ،وحديث أيب ذر ،وحديث ابن عباس  -رضي اهلل عنهم  -وكلها يف
َ
الصحيح ْني ،حَّت ذَ َكَر القامسي أن حادثة اإلسراء واملعراج رواها عشرون
أحاديث أخرى يف غري
َ
صحابيًّا.
ِج به.
وأُجع السلَف  -رمحهم اهلل  -على أنه  -صلى اهلل عليه وسلم  -أ ْ
ي وعُر َ
ُس ِر َ
 -واإلسراء والمعراج باختصار:

الرباق ،وصفها النيب  -صلى اهلل عليه وسلم
أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أُِِتَ بدابة يُقال هلاُ :
 بأهنا دون البغل وفوق احلمار ،فأسري به من مكة إىل بيت املقدس ،مث ربط دابته هناك باحللقة اليتيربط هبا األنبياء ،مث دخل املسجد فصلى فيه ركعتني مث خرج ،فجاءه جربيل  -عليه السالم  -مث
بدأت رحلةُ املعراج ،فعرج به إىل السماء ،فوجد يف السماء األوىل آدم  -عليه السالم  -ويف السماء
[ 051اإلسراء.]5 :
[ 059النجم.]2 -5 :
[ 026النجم.]51 :
[ 025اإلسراء.]5 :
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

097

الثانية عيسى وُيىي  -عليهما السالم  -ويف السماء الثالثة يوسف  -عليه السالم  -ويف السماء
الرابعة إدريس  -عليه السالم  -ويف السماء اخلامسة هارون  -عليه السالم  -ويف السماء السادسة
موسى  -عليه السالم  -ويف السماء السابعة إبراهيم  -عليه السالم ُ -م ْسنِ ًدا ظهره إىل البيت
ب بالنيب  -صلى
املعمور ،كل نيب من األنبياء يسلم عليه النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهو يـَُر ِّح ُ
اهلل عليه وسلم  -مث رفع للنيب البيت املعمور ،وسأل جربيل عنه فأخربه جربيل :أن البيت املعمور
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا َل يعودوا مرة أخرى ،ورفعت له ِس ْد َرةُ املنتهى،
ض على النيب  -صلى اهلل عليه وسلم
ووصفها النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وما فيها من أهنار ،وعُ ِر َ
َخر ،فأخذ الذي فيه اللْب فشرب؛ فقيل
 ثالثةُ أقداح ،قَ َد ٌح فيه لْب ،وقَ َد ٌح فيه عسل ،وقَ َد ٌح فيه ٌاجلبار  -جل وعال  -ف َفَرض عليه وعلى أمته َخسني صالة ،مث نزل إىل
له :أصبت الفطرة ،ودنا ُ
يرجع ويسأل اهلل  -جل وعال – التخفيف ،فسأل اهلل ذلك؛ فجعلها اهلل
موسى ،و َأمَره موسى أن َ
أربعني ،فجعل النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -يرتادد بني موسى وبني اهلل  -جل وعال  -ويف كل مرة
َخسا ،فقال
يأمره موسى أن يسأله التخفيف؛ فجعلها اهلل أربعني ،مث ثالثني ،مث عشرين ،مث ً
عشرا ،مث ً
ت عن عبادي ،وأ ْ ِ
عشرا"؛ أي :إن َخس
اهلل  -عز وجل " :-إين أ َْم َ
وخ اف ْف ُ
ضْي ُ
ت فريضيتَ ،
َجزي احلسنة ً
ط  -صلى اهلل عليه وسلم َ -ور َجع من
صلوات ِبمسني صالة ،وهذا من فضله  -جل وعال  -مث أ ُْهبِ َ
الصحيح ْني.
ليلته إىل املسجد احلرام ،وكل ما تقدام ذكره هو يف
َ
 مكان اإلسراء والمعراج ووقته:مكانه :بالتِّفاق أن اإلسراء كان من مكة إىل بيت املقدس ،وبالتفاق أن املعراج كان من بيت
املقدس.
ِ
َسَرى بِ َعْب ِدهِ لَْيالً ِم َن الْ َم ْس ِج ِد ا ْحلََرِام إِ َىل
ويدل على ذلك :قوله  -تعاىل ُ ﴿ :-سْب َحا َن الاذي أ ْ
022
ِِ
يدلّن
أيضا أنس بن مالك يف
الصحيح ْنيُ :
صى﴾  ،وحديث مالك بن صعصعة ،و ً
الْ َم ْسجد ْاألَقْ َ
َ
على أن املعراج كان من بيت املقدس.
صحيح يف حتديد تاريخ اإلسراء واملعراج ،والذي يـُ ْعَرف من كتب
يح
ٌ
وأما وقتهََ :ل يثبت دليلٌ صر ٌ
السرية أ ان اإلسراء واملعراج كانت بعد عام احلزن ،الذي تُـ ُو ِّيف فيه َع ُّم النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
أبو طالب ،وزوجة النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -خدجية ،وفيه طُِرَد النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
حكم شرعي،
من الطائف ،وليس يف معرفة تاريخ اإلسراء واملعراج كبريُ فائدة؛ ألنه ل يَـتَـَرتاب عليه ٌ
[ 022اإلسراء.]5 :
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

098

يح؛ فقيل :قبل البعثة ،وقيل :بعد اهلجرة،
واألقوال يف حتديدها كثريةٌ ،وليس هناك ٌّ
نص صحيح صر ٌ
بلغت أكثر من عشرة أقوال.023
وقيل :قبل اهلجرة ِبمس ،وقيل :بست ،وقيل :بسنة وشهرين ،حَّت ْ
مناما.
 واإلسراءُ واملعراج كان ُبروحه  -صلاى اهلل عليه وسلم  -وبدنه ،وكان يقظةً َمارة واحدةً ل ًمناما مرة واحدة.
وهذا ُ
قول ُُجهور العلماء :أنه كان بروحه وجسده يقظةً ل ً

ويدل عليه :أن لفظ (عبد) يصدق على اجلسد والروح ،واهلل  -عز وجل  -يقولُ ﴿ :سْب َحا َن
024
ِِ
ِ
ِِ ِ
ِِ ِ
أيضا لو كان بروحه فقطَ ،ل
صى﴾  ،و ً
الاذي أ ْ
َسَرى بِ َعْبده لَْيالً م َن الْ َم ْسجد ا ْحلََرام إِ َىل الْ َم ْسجد ْاألَقْ َ
كالرَؤى املنامية،
كفار قريش ويـُْنكِروه ويستهزئوا بالنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ألنه يكون ُّ
يستبعده ُ
ولكنها معجزة جعلَها اهلل لنبيِّه.
مناما ،وقيل :كان بروحه دون جسده ،وقيل :كان اإلسراءُ مر ًارا :مرة بروحه،
وقيل :اإلسراءُ كان ً
قول اجلُ ْم ُهور  -واهلل أعلم.
مناما ،والصواب كما تقدام ،وهو ُ
ومرة جبسده ،ومرة يقظة ،ومرة ً
ُجهور األمة من
قال ابن حجر" :وإىل هذا – يعين :اإلسراء واملعراج بالروح واجلسد  -ذَ َهب
ُ
العلماء؛ احملدِّثني ،والفقهاء ،واملتكلِّمني ،وتَـ َو َاردت عليه األخبار الصحيحة ،ول ينبغي العدول عن
ذلك".021
القول بأنه عُرِج به جبسده وروحه.020
ابن القيِّم يف "زاد املعاد" ،ونصر َ
وإىل هذا َذ َهب ُ

 -واالحتفال بليلة اإلسراء والمعراج بدعة:

وذلك فعل بعض اجلُ اهال حيث يتعبادون بالحتفال بليلة سبع وعشرين من شهر رجب؛ زاعمني
أهنا هي ليلة اإلسراء ،والحتفال بتلك الليلة ََلْ ي ْف َع ْله النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ول الصحابة ول
ِ
صحيح يف حتديدها كما
يح
ٌ
دليل صر ٌ
التابعون ،فضالً على أنه ل يـُ ْعَرف َْحتديد هذه الليلة؛ إذ ََل يأت ٌ
تقدام بيانُه ،وهؤلء ُيتفلون هبذه الليلة ،فيجتمعون يف املساجد ،ويأِت القارئ فيقرأُ ﴿ :سْب َحا َن الا ِذي
ِِ
ِِ ِ
ِِ ِ
صى﴾ ،027وكذلك اإلذاعات وبعض القنوات
أْ
َسَرى بِ َعْبده لَْيالً م َن الْ َم ْسجد ا ْحلََرام إِ َىل الْ َم ْسجد ْاألَقْ َ
 023انظر" :فتح الباري" .263 /7
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احلق وسط بني هؤلء الذين أفرطوا وغالوا فاحتفلوا يف
تستفتح ذلك اليوم بسورة اإلسراء ،واملذهب ُّ
عيدا؛ فابتدع ،وبني كفار قريش الذين فارطوا وكذبوا باإلسراء
تلك الليلة ،ومنهم َمن جيعلها ُسناة أو ً
واملعراج ،وعلى املؤمن كما ذكر املصنف أ ْن يقول :آمناا وص ادقْنا مبا جاء به نبيُّنا  -صلى اهلل عليه
وسلم  -وثبت يف صحيح األخبار ،ومنها حادثة اإلسراء واملعراج.
********
 -56قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ه
ك المو ه
"وم ْن ذلك َّ
روحهُ لَطَ َمهُ فَ َف َقأَ
ت َّ
لما جاءَ إلى موسى  -عليه السالم  -ليَ ْقبه َ
ض َ
أن ملَ َ ْ
َع ْي نَهُ ،فَ َر َج َع إلى ربِّهه فَ َر َّد َعلَْي هه َع ْي نَهُ".
الشرح
ثانيًاَ :مجيء ملك الموت له ُموسى  -عليه السالم  -فلَطَ َمه موسى  -عليه السالم  -وفَ َقأ

عينه.

النيب  -صلى اهلل
من األخبار الغيبياة ،اليت أخرب هبا ُّ
واملقصود من إيراد املصنِّف هلذا اخلرب :أنه خربٌ َ
يؤمن مبا جاء هبذا اخلرب ،ول يقول :كيف يَـ ْل ِطم موسى
عليه وسلم  -وص اح هبا الن ْقل؛ فعلى العبد أن َ
ك املوت ،وكيف يفقأ عينه؟ وهل عرفه؟ وإىل غري ذلك من األسئلة اليت أرادوا هبا اإلنكار
َملَ َ
التصديق ،وما دام أنه ص اح اخلربُ عن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
التسليم و
والتكذيب ،بل على املؤمن
ُ
ُ
وسلم  -فال بُ اد من اإلَيان به ،ول يشابه املبتدعة من العقالنيني والفالسفة وغريهم من املعتزلة الذين
أنْ َك ُروا هذا احلديث ،وح اكموا عُ ُقوَهلم؛ ألهنم يُنكرون األمور الغيبية.
ملك املوت إىل موسى
ويدل على هذا الخبر :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال" :أ ُْرِس َل ُ
 عليه السالم  -فلما جاءه ص اكه ،ففقأ عينه ،فرجع إىل ربه ،فقال :أرسلتين إىل ٍعبد ل يريد املوت،
قال :فراد اهلل عليه عينه ،وقال :ارجع إليه ،ف ُقل له :يضع يده على َم ْ ِ
يده بكل
نت ثـَ ْوٍر ،فله مبا غطات ُ
ْ
شعرة سنة ،قال :أي رب ،مث َم ْه؟ قال :مث املوت ،قال :فاآلن ،فسأل اهلل أن يدنيه من األرض املقدسة
رميةً حبجر".021
 قال ابن حجر" :قال ابن خزَية :أنكر بعض ِاملبتدعة هذا احلديث ،وقالوا :إن كان موسى عرفه،
ُ
ُ
فق ِء عينه؟
فقد
ا
استخف به ،وإن كان ََل يعرفه ،فكيف ََل يقتص له من ْ
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ٍ
حينئذ ،وإمنا بعثه إليه
ملك املوت ملوسى ،وهو يريد قبض روحه
والجواب :أن اهلل ََل يبعث َ
ك املوت؛ ألنه رأى آدميًّا دخل داره بغري إذنه ،وَل يعلم أنه ملك املوت،
اختبارا ،وإمنا لطم موسى َملَ َ
ً
وقد أباح الشارع فقء عني الناظر يف دار املسلم بغري إ ْذ ٍن ،وقد جاءت املالئكة إىل إبراهيم وإىل لوطٍ
ْ
يف صورة آدميِّني ،فلم يعرفاهم ابتداءً ،ولو َعَرفَهم إبراهيم ،لَ َما قدام هلم املأكول ،ولو عرفهم لوط ملا
خاف عليهم من قومه".029
المصنِّف  -رحمه اهلل :-
 -58قال َ

كل
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -هم ْنهُ ،وأ ََم َر به هه في ِّ
ونعيمه حقٌّ ،وقد استعا َذ ُّ
"وعذاب ْ
ُ
القب هر ُ
صالةٍ.
ه
ؤال ُم ْن َكر ونَكي ٍر حقٌّ".
وس ُ
 -59وف ْت نَةُ ال َق ْب هر حقٌُّ ،
الشرح
ونعيمه:
ابعاْ :
رً
القبر :فتنته ،عذابُهُ ،
السناة
القرب هي سؤ ُال امللَ َك ْني للميت عن :ربِّه ،ونبيه ،ودينه ،وهي فتنةٌ ثابتة بالكتاب و ُّ
فتنة ْ
َ
واإلُجاع:
فمن الكتاب :قول اهلل  -عز وجل ﴿ :-يـثَبِّت اللاه الا ِذين آمنُوا بِالْ َقوِل الثاابِ ِ
ت ِيف ا ْحلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َوِيف
ُ ُ ُ َ َ
ْ
ْاآل ِخَرة﴾.036
الرباء بن عازب  -رضي اهلل عنه  :-أ ان رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -
ومن ُّ
السنَّة :حديث َ
حممدا رسول اهلل)) ،فذلك قوله  -تعاىل
قال:
((املسلم إذا ُسئِ َل يف القرب يشهد أن ل إله ل اهلل وأن ً
ُ
﴿ :يـثَبِّت اللاه الا ِذين آمنُوا بِالْ َقوِل الثاابِ ِت ِيف ا ْحلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َوِيف ْاآل ِخَرة﴾.035
ُ ُ ُ َ َ
ْ
وحديث أمساء بنت أيب بكر  -رضي اهلل عنهما  -يف حديث صالة ال ُك ُسوف  -وفيه قال النيب -
صلى اهلل عليه وسلم (( :-وإنه قد أ ِ
إِل أناكم تُفتنون يف ال ُقبُور)).032
ُوح َي ا

 029انظر" :الفتح" اجمللد السادس ،باب وفاة موسى وذكره بعد ،حديث (.)3467
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من ال َك َسل
وحديث عائشة :أ ان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان يقول(( :اللهم ِّ
إين أَعُوذُ بك َ
033
ِ
ف على
القرب وعذاب القرب))  ،واألحاديث يف هذا كثريةٌ ،وأُجع السلَ ُ
اهلرم ،واملأْ َمث واملَْغرم ،ومن فتنة ْ
و َ
القرب.
على إثبات فتنة ْ
الميِّت؟
الملَ َك ْين اللذين يَ ْسأالن َ
 ما اسم َ"سنَنه" حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل
روى ِّ
الرتمذي يف ُ
عليه وسلم (( :-إذا قُِ َرب امليت  -أو قال :أحدكم  -أتاه َملَكان أسودان أزرقان ،يُقال ألحدمها:
كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول :هو عبداهلل
املُْن َكر ،واآلخر :النكري ،فيقولن :ما َ
حممدا عبده ورسوله ،فيقولن :قد ُكناا نعلم أنك تقول هذا ،مث
ورسوله ،أشهد أن ل إله إل اهلل وأن ً
اعا يف سبعني ،مث ين اور له فيه ،مث يُقال لهََْ :ن ،فيقول :أرجع إىل أهلي
يـُ ْف َسح له يف ْقربه سبعون ذر ً
ضجعه
فأخربهم؟ فيقولنََْ :ن كنومة العروس الذي ل يُوقظه إل أحب أهله إليه حَّت يبعثه اهلل ِم ْن َم ْ
ذلك.
ت مثله ،ل أدري ،فيقولن :قد ُكناا نعلم أنك تقول
مسعت الناس يقولون فق ْل ُ
وإن كان مناف ًقا؛ قالُ :
ذلك ،فيُـ َقال لألرض :الْتَئِ ِمي عليه ،فتختلف فيها أضالعه ،فال يزال فيها ُم َع اذبًا حَّت يبعثه اهلل من
مضجعه ذلك)).034
ٍ
حديث :أ ان اسم امللكني :مبشِّر ،وبَ ِشري ،ويف حديث :أ ان عددهم أربعة ،وأن اسم
 وجاء يفالثالث والرابع :ناكور ،ورمان ،وكلها أحاديث ضعيفة.
ـ(من َكر ،ونكري)؛ ألهنما امسان ل يليقان باملالئكة الذين
ومن أهل العلم َمن أنكر تسميتهما ب ُ
وراد هذا القول بأن تسميتهما
وصفهم اهلل  -عز وجل  -بأوصاف الثناء؛ فض اعفوا احلديث السابقُ ،
بذلك ليس ألهنما منكران من حيث ذواهتما ،وإمنا من حيث إ ان امليت ل يعرفهما فينكرمها ،كما قال
إبراهيم  -عليه السالم  -ألضيافه املالئكة﴿ :قَـ ْوٌم ُمْن َك ُرو َن﴾031؛ ألنه ل يعرفهم.
فائدة:

(مْن َكر) بفتح الكاف على الصحيح؛ ولذا يقول السيوطي:
كلمة ُ
 033متفق عليه
 034صححه ابن حبان ،وحسنه األلباين.
[ 031الذاريات.]21 :
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ت أَ ْد هري فه هيه همن هخ ه
ط م ْن َك ٍر بهَف ْت هح الْ َك ه
الف
اف = فَ لَ ْس ُ
َو َ
ض ْب ُ ُ
ْ
عامة؟
القبر َّ
خاصة بهذه األمة ،أو أنها َّ
 -هل فتنة ْ

القول األولَّ :
األمة:
خاص بهذه َّ
القبر ٌّ
إن السؤال في ْ
واستدلُّوا:

 -5بقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-إن هذه األمة تُبتلى يف قبورها)).030
إِل أنكم تُفتَـنُون يف قبوركم)).037
 -2وقوله  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ولقد أوحي ا
والقول الثانيَّ :
عام لجميع األ َُمم:
إن السؤال ٌّ
شيخنا ابن عثيمني يف شرحه للواسطية.031
ابن القيِّم ،وال ُقرطيب ،واختاره ُ
واختاره ُ

واستدلوا بأدلة العموم منها:

 -5قول اهلل  -جل وعال ﴿ :-يـثَبِّت اللاه الا ِذين آمنُوا بِالْ َقوِل الثاابِ ِ
ت ِيف ا ْحلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َوِيف
ُ ُ ُ َ َ
ْ
ْاآل ِخَرة﴾.039

الرباء الطويل ،وفيه(( :إ ان العبد املؤمن ،...وإن العبد الكافر ))...احلديث ،وفيه سؤال
 -2حديث َ
ص ُدق على ُجيع العباد املؤمنني والكافرين من هذه األمة وغريها،
العبد تَ ْ
العبد املؤمن والكافر ،وكلمة ْ
وكذلك حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -السابق ،وفيه سؤال ِ
املؤمن واملنافق ،وغريها من األدلة
القول هو األظْ َه ُر  -واهلل أعلم.
العامة ،وهذا ُ
واخلالف يف األطفال واجملانني :هل يُ ْسأَلُون يف قبورهم؟

يرد أنـاهم ل يسألون؛ ِ
فم ْن ْأه ِل العلم َمن قال :إهنم
فلم يَِرْد يف النصوص أنـا ُهم يُسألون ،وَل ْ ُ
ُ
يُ ْسأَلُون؛ ألنـا ُهم ي ْد ُخلُون يف عُ ُموم األحاديث الدالاة على السؤال ،ومنهم َمن قال :إنـا ُهم ل يُ ْسألون؛
ألهنم غري مكلافني ،وأهنم ُولِ ُدوا على الفطرة.
 -وهل هناك أحد ال يُفتَن؟

 030رواه مسلم.
 037متفق عليه.
" 031شرح ابن عثيمني للواسطية" صـ (.)471
[ 039إبراهيم.]27 :
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هناك َمن يُستَثْـ َىن فال يفنت يف القرب:
أوالًُ :شهداء المعركة:
فعن ٍ
بال املؤمنني يـُ ْفتَـنُون
رجل من أصحاب النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال :يا رسول اهلل ،ما ُ
يف قبورهم إل الشهيد؟ قال(( :كفى ببَا ِرقة السيوف على رأسه فتنة)).046
وكذلك األنبياء؛ أل ان األنبياء يُ ْسأ َُل عنهم يف فتنة القرب ،فيقالَ :من نبيُّك؟

ثانيًا :المرابط في سيبل اهلل:

فعن س ْلمان  -رضي اهلل عنه  -قال  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-رباط يوم وليلة خريٌ من صيام
شهر وقيامه ،وإن مات جرى عليه َع َملُه الذي كان يعمله ،وأجري عليه رزقُه ،وأ ُِم َن الفتاان)).045
 -وبعدما يُ ْسأ َُل العبد يف قربه يكون املصري إما النعيم وإما العذاب.

ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع:
القبر ونعيمه ٌ
 -عذاب ْ

ِ
ات ما م َكروا وح َ ِ
آل فِر َعو َن سوء الْع َذ ِ
اب *
اق بِ ْ ْ ُ ُ َ
َ
فمن الكتاب :قوله  -تعاىل ﴿ :-فَـ َوقَاهُ اللاهُ َسيِّئَ َ َ ُ َ َ
الناار يـعرضو َن علَيـها غُ ُد ًّوا وع ِشيًّا ويـوم تَـ ُقوم ال اساعةُ أَد ِخلُوا َ ِ
َش اد الْع َذ ِ
اب﴾ ،042قال ابن
َ َ ََْ َ ُ َ ْ
آل ف ْر َع ْو َن أ َ َ
ُ ُ َْ ُ َ ْ َ
أصل كبري يف استدلل أهل السنة على عذاب البَـ ْرزخ يف القبور".
كثري يف "تفسريه"" :هذه اآلية ٌ

ايب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :إ ان
ومن السنة :حديث أنس  -رضي اهلل عنه  :-أ ان الن ا
العبد إذا و ِض َع يف ِْ
قربه ،ا
ع نِ َعاهلم  -أتاه ملكان فأقعداه،
وتوىل عنه أصحابه ،حَّت إنه ليسمع قَـ ْر َ
ُ
كنت تقول يف هذا الرجل ،حممد  -صلى اهلل عليه وسلم؟ فيقول :أشهد أنه عبد اهلل
فيقولن له :ما َ
ُجيعا ،وأما الكافر
ك اهلل به ً
ورسوله ،فيقال :انظر إىل مقعدك من النار ،أبْ َدلَ َ
مقعدا من اجلنة ،فريامها ً
ضَرب
ت ،مث يُ ْ
يت ول تَـلَْي َ
كنت أقول ما يقوله الناس ،فيقال :ل در َ
 أو املنافق  -فيقول :ل أدريُ ،ٍ
مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه ،فيصيح صيحة يَ ْس َمعها من يليه إل الثقلني)).043

 046رواه النسائي ،وص اححه األلباين.
 045رواه مسلم.
[ 042غافر.]40 - 41 :
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ايب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال هلا(( :عذاب القرب
وحديث عائشة يف الصحيحني :أ ان الن ا
الرتمذي ،وحديث عائشة املتافق عليه ،وأن
حق)) ،وت َقدام حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -عند ِّ
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -استعاذ من عذاب القرب ،واألحاديث يف هذا الباب كثريةٌ.
وأج َم َع السلَف على إثبات عذاب القبر :بل كل املسلمني يقولون يف صالهتم" :اللهم إنا
 ْنعوذ بك من عذاب القرب ،ومن عذاب جهنم ،"...ولو كان غري ُممع عليه ملا قالوه يف صالهتم ،وإمنا
يتمياز املؤمن من الزنديق امل ْل ِحد،
يـُْن ِكر ذلك املالحدة والزنادقة ،ونقول هلم :احلمد هلل ،مبِِثْل هذا
َ
ُ
وسلَ ْكتُم هذا املسلك؛ ألنكم ح اكمتُم عقولكم ،فكان ِم ْن أقواهلم :لو وضعنا الزئبق يف عيين هذا
َ
امليت ودفناه ،وجئنا إليه من الغد؛ لََو َج ْدنا الزئبق َل يَـتَأَثار ،وأنتم تقولون :إ ان امللَ َك ْني ُْجيلِ َسان امليت،
ب أو من اعم ،وهذه التج ِربةُ تُبطل ما تعتقدون ،ولكن هذا هو حال َم ْن طَ َمس
ويسألنه ،وبعدها مع اذ ٌ
يعيد الزئبق
قادر على أن َ
اهلل قلوهبم؛ فهم ُُياولون التشكيك يف عقيدة املسلم ،ويقال هلم :إ ان اهلل ٌ
ِ
ف
مكانه بعد ذلك ،و ً
أيضا هذه األمور غيبياة ل تُدركها العقول ،ولو كل شيء من أمور الغيب ُكش َ
اِ
ِ
ين يـُ ْؤِمنُو َن
من املُلحد ،ولكنها صفات املؤمنني﴿ :الذ َ
املؤمن َ
لإلنسان على ما يدركه عقله ،لَ َما َُتَياز ُ
ب وي ِقيمو َن ال ا ِ
ِ ِ
اه ْم يـُْن ِف ُقو َن﴾.044
صالةَ َومماا َرَزقْـنَ ُ
بالْغَْي َ ُ ُ
كل شيء إال الجن واإلنس:
 -عذاب القبر يسمعه ُّ

ويدل على ذلك :ما تقدام من حديث أنس  -رضي اهلل عنه  -املتفق عليه ،وفيه قال النيب -
ب مبطرقة من حديد ضربةً بني أذنيه؛ فيصيح صيحةً يسمعها ما
صلى اهلل عليه وسلم (( :-مث يُ ْ
ضَر ُ
يليه إل الثقلَ ْني)).
 لماذا أخفى اهلل  -عز وجل  -عذاب القبر؟أخفى اهلل  -عز وجل  -عذاب القرب لعِداة ِح َكم؛ منها:
اصلت أحزا ُهنم.
 -5رمحته  -جل وعال – بعباده؛ إذ لو َك َشف
العذاب هلم ،لتن اكد عيشهم ،وتو ْ
َ
 -2أن يف كشف العذاب فضيحة للميت.
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ِ
ِ
ف العذاب ملا َدفَن أح ٌد ميتًا؛
 -3أن يف ك ْشف
العذاب عدم تدافن الناس بعضهم لبعض ،فلو ُكش َ
خوفًا من سوء العاقبة ،كما قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-لول أل تدافنوا ،لدعوت اهلل أن
يسمعكم من عذاب القرب)).041
لكل إنسان أيًّا كان:
 عذاب القبر أو نعيمه حاصل ُِّح ِر َق أو غرق ،أو أكلْته السباعُ والطيور ،أو مات على أياة حال كان ،فإنه مبوته ينتقل حلياته
سواءٌ أ ْ
ِ
جسد وروح ،وهذه الروح بعد املوت
الربزخية؛ سواءٌ ٌّ ُدف َن أو ََل يُدفن؛ وذلك أل ان اإلنسان ُمَراكب من َ
ِّترج من اجلسد ،فتبقى إ اما ُم َع اذبة أو ُمنَـعا َمة.
وهل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو الب َدن؟

"مذهب سلَف األمة وأئمتها :أن العذاب والنعيم ُيصل لروح امليت
شيخ اإلسالم ابن تيمياة:
قال ُ
ُ
بالبدن أحيانًا؛ فيحصل له
البدن ُم َع اذبة أو ُمنَـ اع َمة ،وأهنا تتاصل َ
وبدنه ،وأ ان الروح تبقى بعد ُمفارقة َ
معها النعيم والعذاب".040
فائدة:
بالبدن يف
تقدام أ ان
البدن والروحُّ ،
تتعلاق َ
مذهب سلَف األمة :أن عذاب القرب يكون على َ
فالروح َ
َ
َخسة مواطن:
 -5تعلقها يف بطن األم جنينًا.
 -2تعلقها به بعد ولدته.
 -3تعلقها به يف حال النوم.
 -4تعلقها به يف الربزخ.
 -1تعلقها به يوم البَـ ْعث.
 وهل يستمر عذاب القبر؟صول
قال ُ
كافرا  -والعياذ باهلل  -فإنه ل طريق إىل ُو ُ
شيخنا ابن عثيمني" :أ اما إذا كان اإلنسا ُن ً
أبدا ،ويكون عذابُه ُم ْستَ ِمًّرا ،وأ اما إن كان عاصيًا وهو مؤمن ،فإنه إذا عُ ِّذب يف قربه يعُ اذب على
النعيم ً
 041رواه مسلم من حديث أنس  -رضي اهلل عنه.
 040انظرُ" :مموع الفتاوى" .212 /4
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ق ْدر ذُنُوبه ،ورمبا يكون عذاب ذنوبه أقل من الربزخ الذي بني موته وقيام الساعة ،وحينئذ يكون
منقطعا".047
ً
المسلم من فتنة القبر بتخفيف سيئاته أو محوها؟
 وهل يستفيدُ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :السبب الثامن :ما ُيصل يف القرب من الفتنة والضغطة والروعة ،فإن
هذا مما يُ َكفار به اخلطايا".041
أيضا" :ما ُيصل للمؤمن يف الدنيا والبَـ ْرزخ والقيامة من األَ ََل اليت هي عذاب ،فإن ذلك يُ َكفِّر
وقال ً
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه قال(( :ما يصيب
اهلل به خطاياه؛ كما ثبت يف الصحيحني ،عن ِّ
املؤمن من وصب ول نصب ول حزن ول أذى ،حَّت الشوكة يشاكها إلا كفار اهلل به من خطاياه)).049
 أسباب عذاب القبر: -1النميمة.
 -2عدم التنَزه من البول:
ويدل على ذلك :حديث ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
أنه َمار على قْبـَريْن فقال(( :إهنما ليعذبان ،وما يع اذبان يف كبري؛ أما أحدمها فكان ل يستنزه من البول،
وأما اآلخر فكان َيشي بالنميمة.016))...
فائدة:
ِ
بأمريْن:
ْ
الستْنزاه من البول يكون َ

اش البول أن يصيبه أو يصيب ثيابه ،وذلك بأن يتب اول يف ٍ
يتحارَز اإلنسان من َر َش ِ
مكان
األول :أن َ
رخو من األرض ،ول يتب اول يف مكان صلب؛ فريجع رذاذ البول على جسمه أو ثيابه.
البول يبادر إىل غسله وإزالته؛ ألن هذا من الستْنزاه ،وهذا جيب عليه فِ ْعله.
الثاني :أنه إذا أصابَهُ ُ

 -3ه
الغيبَة:

 047انظر" :املمتع" .213 /3
 041انظرُ" :مموع الفتاوى" .166 /7
 049انظرُ" :مموع الفتاوى" .371 /24
 016احلديث متفق عليه.
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أخَر َج أمحد والطرباين بإسناد صحيح ،عن أيب بكرة  -رضي اهلل عنه
حجر يف "الفتح"" :و ْ
قال ابن َ
 قال" :مار النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ب َقْبـَريْن ،فقال(( :إهنما يـُ َع اذبان ،وما يـُ َع اذبان يف كبري،أيضا من حديث
وبكى  -وفيه  :-وما يعذبان إل يف الغيبة والبَـ ْول)) ،وألمحد والطرباين ً
يعلى بن شبابة  -رضي اهلل عنه  :-أ ان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -مار على قرب يُع اذب صاحبه
فقال(( :إن هذا كان يأكل حلوم الناس ،مث دعا جبريدة رطبة)).015
 -4الغلول من الغنيمة:
ِ
القرب.
والغلول :هو ال اس ِرقة م ْن مال الغنيمة قبل قسمتها ،والغلول من الغَنيمة من أسباب عذاب ْ
ويدل على ذلك :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قالَ :خَر ْجنا مع رسول اهلل  -صلى اهلل
عليه وسلم  -إىل َخْيرب ،فلم نغنم ذهبًا ول ورقًا ،غنمنا املتاع والطعام والشراب ،مث انطلقنا إىل الوادي
ومع رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -عب ٌد له ،فل اما نزلنا قام عبد رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
وسلم ُ -يل رحلهُ ،فرِم َي بِ َس ْه ٍم فكان فيه حت ُفه ،فقلنا :هنيئًا له الشهادةُ يا رسول اهلل  -صلى اهلل
نارا ،أخذها من الغنائم
عليه وسلم  -فقال(( :كال ،والذي نفس حممد بيده؛ إن الشملة لتلتهب عليه ً
يوم خيرب ََل تصبها املقاسم ،ففزع الناس)).012
أسباب لعذاب القبر:
 وهناكٌ
جاءت يف حديث طويل رواه البخاري ،من حديث َمسُرة بن جندب ،يف قصة رؤيا النيب  -صلى
ْ
القرب ،وذكر له امللكان سبب كل عذاب رآه ومن
اهلل عليه وسلم  -مع املَلَ َك ْني فرأى أنو ً
اعا من عذاب ْ
ذلك:
 -5هجر القرآن الكريم ورفضه.
 -6النوم عن الصالة المكتوبة:
ويدل على ذلك :ما جاء يف حديث مسُرة بن جندب  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل
ثلغ رأسه باحلجر ،فإنه الرجل
أتيت عليه يُ ُ
عليه وسلم  -يف قول امللكني(( :أما الرجل األول الذي ُ

 015احلديث رواته ثقات؛ انظر" :فتح الباري" اجمللد العاشر حديث (.)0612
 012متفق عليه.
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حجر يف "الفتح"" :وُيتمل أن يكو َن
يأخذ القرآن فريفضه ،وينام عن الصالة املكتوبة)) ،قال ابن َ
التعذيب على ُمموع األمرين :ترك القراءة ،وترك العمل".013
ُ
 -7ال َك هذب:

ُّ
ويدل على ذلك :ما جاء يف حديث َمسُرة بن جندب  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل
عليه وسلم  -يف قول امللكني(( :وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إىل قفاه ،ومنخره إىل
قفاه ،وعينه إىل قفاه ،فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق)) ،قال ابن حجر" :وإمنا
لجأ ،قال ابن
خمتار غري مكره ول ُم َ
استح اق التعذيب؛ ملا ينشأ عن تلك الكذبة من املفاسد ،وهو فيها ٌ
الكاذب يساعد أنفه وعينه ولسانه على الكذب برتويج باطله؛ وقعت املشاركة بينهم يف
ُهبَـْيـَرة :ملا كان
ُ
العقوبة".014
 -8الزنا:
ُّ
ويدل على ذلك :ما جاء يف حديث مسرة بن جندب  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل
الزنَاة والازواين))،
عليه وسلم  -يف قول امللكني(( :وأما الرجال والنساء الذين يف مثل بناء التاـنُّور ،فهم ُّ
ط
ويف أول احلديث قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-فانطلقنا فأتينا على مثل التنور ،فإذا فيه لَغَ ٌ
ات ،قال :فاطالعنا فيه ،فإذا فيه رجال ونساء عُراة ،وإذا هم يأتيهم هلب من أسفل منهم)) ،قال
وأصو ٌ
ناسبة العُْر ِي هلم؛ لستحقاقهم أن يفضحوا؛ ألن عادهتم أن يسترتوا يف اخللوة فعوقبوا
"م َ
ابن حجرُ :
باهلْت ِ
ك ،واحلكمة يف إتيان العذاب من حتتهم :كون جنايتهم من أعضائهم السفلى".011
َ
الربا:
 -9أ ْكل ِّ
ُّ
ويدل على ذلك :ما جاء يف حديث َمسُرة بن جندب  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل
أتيت عليه يسبح يف النهر ويُلقم احلجر ،فإنه آكل
عليه وسلم  -يف قول امللكني(( :وأما الرجل الذي َ
ِ
آكل الربا بسباحته يف النهر األمحر وإلقامه
ابن َ
حجر" :قال ابن ُهبَـْيـَرة :إمنا عُوق َ
الربا)) ،قال ُ
ب ُ

 013انظر" :فتح الباري" اجمللد الثاين عشر ،باب تعبري الرؤيا بعد صالة الصبح.
 014انظر" :فتح الباري" املرجع السابق.
 011انظر :املرجع السابق.
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احلجر ،فإنه إشارةٌ إىل أنه
احلجارة؛ ألن أصل الربا جيري يف الذهب والذهب أمحر ،وأما إلقام امللك له َ
ل يـُ ْغ ِين عنه شيئًا ،وكذلك الربا فإ ان صاحبَه يتخيال أن ماله يزداد ،واهلل من ورائه َيَ َح ُقه".010
"الروح".
ابن القيِّم أسباب عذاب القرب ،واألسباب املنجية منه ،فانظُر لالستزادة كتابه ُّ
وقد ذَ َكر ُ

 010انظر" :الفتح" املرجع السابق.
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قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
ه
الصور﴿ :فَهإ َذا
افيل  -عليه السالم  -في ُّ
"والبَ ْع ُ
ث ْبع َد ْ
الموت حقٌّ ،وذلك حين يَ ْن ُف ُخ إسر ُ
اث إهلَى ربِّهم ي ه
ُهم همن ْاألَج َد ه
نسلُو َن﴾.657
ْ ْ ْ
َ َْ
الشرح
الصور:
خامسا :الن ْف ُخ في ُّ
ً
الصور لغةً :القرن.

األمر بالنفخ فيه.
ً
وشرعا :قرن عظيم التَـ َق َمه إسرافيل ،وينتظر َ

واإلجماع:
ثابت بالكتاب ُّ
 النفخ في الصور ٌوالسنَّة ْ

الصوِر فَإِ َذا هم ِمن ْاألَج َد ِ
اث إِ َىل َرِّهبِ ْم يَـْن ِسلُون﴾ ،011وقوله  -تعاىل :-
فمن الكتابَ ﴿ :ونُِف َخ ِيف ُّ
ُْ َ ْ
َ
019
اه ْم َُجْ ًعا﴾  ،واآليات يف هذا كثريةٌ.
﴿ َونُِف َخ ِيف ُّ
الصوِر فَ َج َم ْعنَ ُ

السنَّة :حديث عبداهلل بن عمرو  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
ومن ُّ
الصور ،فال يسمعه أحد إل أصغى لِيتًا ،ورفع لِيتًا ،مث ل يبقى أحد إل
وسلم (( :-مث ينفخ يف ُّ
صعِ َق)).006
ُ
واللِّيت :بكسر الالم وهي صفحة العنق ،وأصغى؛ أي :أمال.

وأجمع السلَف على إثبات النفخ في الصور ،وأن إسرافيل  -وهو أحد المالئكة  -هو
الموَّكل بالنفخ فيه.
 عدد النفخات:اختلف أهل العلم يف عدد النفخات على قولني:
َ
القول األول :إنها نفختان :نفخة يصعق فيها الناس ،ونفخة يبعثون من قبورهم ،نفخة الصعق
ونفخة البعث؛ واستدلوا:
[ 017يس.]15 :
[ 011يس.]15 :
[ 019الكهف.]99 :
 006رواه مسلم.
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 -5بقول اهلل  -تعاىل ﴿ :-ما يـْنظُرو َن إِال صيحةً و ِ
ص ُمو َن * فَ َال يَ ْستَ ِطيعُو َن
اح َدةً تَأْ ُخ ُذ ُه ْم َوُه ْم َِخي ِّ
َْ َ َ
َ َ ُ
الصوِر فَإِ َذا هم ِمن ْاألَج َد ِ
اث إِ َىل َرِّهبِ ْم يَـْن ِسلُو َن﴾ ،005ووجه
تَـ ْو ِصيَةً َوَل إِ َىل أ َْهلِ ِه ْم يَـ ْرِجعُو َن * َونُِف َخ ِيف ُّ
ُْ َ ْ
الداللة :أ ان يف اآلية نفختني فقط؛ األوىل :وهي نفخة الصعق يف قوله﴿ :ما يـْنظُرو َن إِال صيحةً و ِ
اح َدةً
َْ َ َ
َ َ ُ
الصوِر فَِإذَا هم ِمن ْاألَج َد ِ
اث إِ َىل َرِّهبِ ْم
ص ُمو َن﴾ ،002والثانية :يف قولهَ ﴿ :ونُِف َخ ِيف ُّ
تَأْ ُخ ُذ ُه ْم َوُه ْم َِخي ِّ
ُْ َ ْ
يَـْن ِسلُو َن﴾ ،003وهذه نفخة البَـ ْعث.
 -2حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :ما بني
شهرا؟ قال:أبيت ،قالوا:
النفختني أربعون)) ،قالوا :يا أبا هريرة أربعني ً
يوما؟ قال :أبيت ،قالوا :أربعني ً
أربعني سنة؟ قال :أبيت.004
وموطن الشاهد(( :ما بني النفختني)) ،وهذا يدل على أهنما ن ْفختان فقط.
الفزع ،ونفخة الصعق ،ونفخة البعث.
والقول الثاني :إنهما ثالث نفخات :نفخة َ

الصوِر فَـ َف ِزع من ِيف ال اسمو ِ
ات َوَم ْن ِيف ْاأل َْر ِ
ض إِال
واستدلوا :بقوله  -تعاىل َ ﴿ :-ويـَ ْوَم يـُْنـ َف ُخ ِيف ُّ
َ َْ
ََ
001
ِ
ا
الصوِر
الفزع ،وقوله  -تعاىل َ ﴿ :-ونُِف َخ ِيف ُّ
ين﴾  ،فقالوا :هذه ن ْفخة َ
َم ْن َشاءَ اللهُ َوُكلٌّ أَتَـ ْوهُ َداخ ِر َ
ِ ِِ
فَصعِق من ِيف ال اسمو ِ
ات َوَم ْن ِيف ْاأل َْر ِ
ُخَرى فَِإذَا ُه ْم قِيَ ٌام
ض إِال َم ْن َشاءَ اللاهُ مثُا نُف َخ فيه أ ْ
َ َ َْ
ََ
000
يَـْنظُُرو َن﴾  ،ففي هذه اآلية نفختان :نفخة الصعق ،ونفخة البعث ،وُمموع النفخات الثالث ،واهلل
أعلم بالراجح.
 صاحب الصور التَ َق َم القرن ُم ْستَعه ٌّد للنفخ:ويدل على ذلك :حديث أيب سعيد  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
ِ
ؤمَر
وسلم (( :-كيف أ َ
َّنْـ َعم ،وقد التقم صاحب القرن القر َن ،وحىن جبهته ،وأصغى مسعه ينتظر أن يُ َ
أن ين ُف َخ فيْنـ ُف َخ؟!)).007
[ 005يس.]15 -49 :
[ 002يس.]49 :
[ 003يس.]15 :
 004متفق عليه.
[ 001النمل.]17 :
[ 000الزمر.]01 :
 007رواه أمحد ،والرتمذي ،وقال" :هذا حديث حسن".
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********
قال المصنف  -رحمه اهلل :-
الصورَ ﴿ :ونُهف َخ
ث ْبع َد الموت حقٌّ ،وذلك حين يَ ْن ُف ُخ إسرافيلُ  -عليه السالم  -في ُّ
"والبَ ْع ُ
الصوهر فَهإ َذا ُهم همن ْاألَج َد ه
اث إهلَى َربِّه ْم يَ ْن هسلُو َن﴾."668
فهي ُّ
ْ َ ْ
الشرح
سادسا :البعث:
ً
تعريفه:
البعث لغةً :اإلرسال ،والنشر.
ْ
وشرعا :إحياء األموات يوم القيامة.
ً

 البعث َّدل عليه الكتاب والسنة واإلجماع:
اِ
ين َك َف ُروا أَ ْن لَ ْن يـُْبـ َعثُوا قُ ْل بَـلَى َوَرِّيب لَتُْبـ َعثُ ان مثُا لَتُـنَباـ ُؤ ان ِمبَا
فمن الكتاب :قوله  -تعاىل َ ﴿ :-ز َع َم الذ َ
ِ
ك َعلَى اللا ِه يَ ِسريٌ﴾.009
َع ِم ْلتُ ْم َوذَل َ

ومن السنَّة :حديث جابر عند مسلم ،قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-يبعث كل عبد
على ما مات عليه)).
البعث ليوم القيامة.
وأجمع السلَف على إثبات ْ
 -لعظم أمر البعث؛ جاء إثباتُه يف القرآن والسنة بطُُرق كثرية:

ِ
ك َعلَى اللا ِه
َّصريح :كقوله  -تعاىل ﴿ :-قُ ْل بَـلَى َوَرِّيب لَتُْبـ َعثُ ان مثُا لَتُـنَباـ ُؤ ان ِمبَا َع ِم ْلتُ ْم َو َذل َ
 فتارًة بالت ْيَ ِسريٌ﴾ ،076وقولهَ ﴿ :والْ َم ْوتَى يَـْبـ َعثُـ ُه ُم اللاهُ﴾.075
 وتارة بتذكير اإلنسان بنشأته األولى:[ 001يس.]15 :
[ 009التغابن.]7 :
[ 076التغابن.]7 :
[ 075األنعام.]30 :
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الصلْ ِ
اإلنْسا ُن ِم ام ُخلِ َق * ُخلِ َق ِم ْن َم ٍاء َدافِ ٍق * َخيْرج ِم ْن بـَ ْ ِ
ِ ِ
ب
ني ُّ
ُُ
كقوله  -تعاىل ﴿ :-فَـ ْليَـْنظُر ْ َ
والتـارائِ ِ
ب * إِناهُ َعلَى َر ْجعِ ِه لََق ِادٌر﴾.072
َ َ
 -وتارة باالستدالل بإنبات النبات على إحياء األموات:

ِ
ِ
ِ ِ
ك لَ ُم ْحيِي
ض بَـ ْع َد َم ْوهتَا إِ ان ذَل َ
كقوله  -تعاىل ﴿ :-فَانْظُْر إِ َىل آثَا ِر َر ْمحَة اللاه َكْي َ
ف ُُْييِي ْاأل َْر َ
الْ َم ْوتَى َوُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾.073
والتأمل في خلْق السموات واألرض:
 -وتارة باإلشارة ُّ

ِ
ِ
ض َوََلْ يَـ ْع َي ِِبَْل ِق ِه ان بَِق ِاد ٍر َعلَى
كقوله  -تعاىل ﴿ :-أ ََوََلْ يـََرْوا أَ ان اللاهَ الاذي َخلَ َق ال اس َم َوات َو ْاأل َْر َ
أَ ْن ُُْييِ َي الْ َم ْوتَى بـَلَى إِناهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾.074
 -وتارة بتَ ْنزيه اهلل عن العبث:

ِ
لكانت األوامر والنواهي واجلزاء من العبَث؛ كقوله  -تعاىل :-
يكن هناك بعث،
إذ إناه لو ََل ْ
﴿أَفَ َح ِسْبتُ ْم أَامنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا َوأَنا ُك ْم إِلَْيـنَا ل تُـ ْر َجعُو َن﴾.071
 وتارة هبذ ْكر القصص والوقائع التي تدل على البعث:

كقصة الذي مار على قرية ،وهي خاويةٌ على عر ِ
وشها ،فأماتَهُ اهلل مائة عام مث بَـ َعثَهُ ،وقصة قتيل بين
ُُ
ُخ ِر ُجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت ،وقصة إبراهيم والطيور األربعة،
إسرائيل ،وقصة الذين أ ْ
وقصة أصحاب الكهف.
 البُ َّد من اإليمان َّبأن البَ ْعث َج ْمع ُمتَ َف ِّرق ،ال إيجاد معدوم:

فبـعث اخل ْلق إمنا يعيد اهلل خلْق اإلنسان الذي تفارق ،وليس إجيادا خل ْل ٍق ٍ
جديد.
َْ ُ
ً َ
َ َ
ُ

ِ
ِِ
ا
ب ِْ
ين َعلَى أَ ْن
ويدل على ذلك :قوله  -تعاىل ﴿ :-أ َْ
اإلنْ َسا ُن أَل ْن َْجن َم َع عظَ َامهُ * بَـلَى قَادر َ
َُي َس ُ
070
ِ
ي بَـنَانَهُ﴾  ،وقوله  -تعاىل َ ﴿ :-وُه َو الا ِذي يَـْب َدأُ ا ْخلَْل َق مثُا يُعِ ُ
نُ َس ِّو َ
يدهُ َوُه َو أ َْه َو ُن َعلَْيه َولَهُ الْ َمثَلُ
ِ
َعلَى ِيف ال اسمو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
يم﴾.077
ْاأل ْ
ََ
ض َوُه َو الْ َعز ُيز ا ْحلَك ُ
[ 072الطارق.]1 - 1 :
[ 073الروم .]16 :
[ 074األحقاف.]33 :
[ 071املؤمنون.]551 :
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ث على ما مات عليه:
 كل إنسان يُ َبع ُويدل على ذلك :حديث جابر  -رضي اهلل عنه  -عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال:
كل ٍ
عبد على ما مات عليه)).071
((يبعث ُّ
النووي" :قال العلماء :معناه :يبعث على احلالة اليت مات عليها".079
قال َ

وقال ابن ال َقيِّم" :الرجل َيوت على ما عاش عليه ،ويبعث على ما مات عليه" ،وهلذا املعىن أدلاة
وشواهد؛ منها:
الصحيح ْني يف الرجل الذي
 -5احملرم إذا مات بُعث يوم القيامة ملبِّـيًا؛ حلديث ابن عباس يف
َ
صْته ناقته وهو ُْحم ِرٌم مع النيب يف حجة الوداع ،قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-اغسلوه مباء
َوقَ َ
ث يوم القيامة ُملَبِّـيًا)).
أسه؛ فإنه يـُْبـ َع ُ
وسدر ،وكفِّنوه يف ثوبني ،ول ُحتَنِّطُوه ،ول ُِّتَ ِّمروا ر َ

الريح ريح املسك؛ ا
دل عليه
دما ،اللون لون الدم ،و ِّ
وجرحه يثعب ً
 -2الشهيد يـُْبـ َعث يوم القيامة ُ
حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -املتفق عليه :أ ان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :ل يُ ْكلَم
دما ،اللون
ب ً
أح ٌد يف سبيل اهلل  -واهلل أعلم مبن يُ ْكلم يف سبيله  -إل جاء يوم القيامة ُ
وجرحه يَـثْـ َع ُ
الريح ريح ِم ْسك)).
لون دم ،و ِّ
ِ
ُّ -3
يب أَ ْن يَـغُ ال َوَم ْن
الغال من الغنيمة ،يأِت يوم القيامة مبا ا
غل؛ لقوله  -تعاىل َ ﴿ :-وَما َكا َن لنَِ ٍّ
يـ ْغلُل يأْ ِ
ت ِمبَا َغ ال يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة مثُا تـُ َو اَّف ُك ُّل نَـ ْف ٍ
ت َوُه ْم ل يُظْلَ ُمو َن﴾.016
س َما َك َسبَ ْ
َ َْ
قال القرطيب﴿" :ومن يـ ْغلُل يأْ ِ
ت ِمبَا َغ ال يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة﴾؛ أي :يأِت به حامالً له على ظهره ورقبته،
ََ ْ َ ْ َ
وم َوِبًا بإظهار خيانته على ُرُؤوس األشهاد".015
حبمله وثقله ،ومرعوبًا َ
بص ْوتهُ ،
معذبًا ْ

استحقاها ألكلِه الربا ،فإنه يُبعث يوم القيامة
 -4آكل ِّ
الربا ،يبعث يوم القيامة على حال ُم َعينة َ
اِ
وم الا ِذي
ين يَأْ ُكلُو َن ِّ
ومو َن إِال َك َما يَـ ُق ُ
الربَا ل يـَ ُق ُ
املس؛ لقوله  -تعاىل ﴿ :-الذ َ
كاجملنون الذي أصابَه ّ
ِ
س﴾.012
يَـتَ َخباطُهُ الشْايطَا ُن م َن الْ َم ِّ
[ 070القيامة.]4 - 3 :
[ 077الروم.]27 :
 071رواه مسلم.
 079انظر" :شرح مسلم"؛ النووي ( )53كتاب األشربة ،باب األمر حبُ ْسن الظان باهلل  -تعاىل  -عند املوت.
[ 016آل عمران.]505 :
 015انظر :تفسري اآلية يف "تفسري القرطيب".
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ِ
املص ُروع حال صرعه ،وِّتبُّط
قال ابن كثري" :أي :ل يقومون من قُـبُورهم يوم القيامة ،إل كما يقوم ْ
يوم القيامة ُمنونًا ُخيْنَ ُق"؛
آكل ِّ
الربا يـُْبـ َع ُ
ث َ
الشيطان له ،وذلك أنه يقوم ً
قياما ً
منكرا ،وقال ابن عباسُ :
السدِّي ،والربيع بن أنس،
رواه ابن أيب حامت ،قال :وروي عن عوف بن مالك ،وسعيد بن جبري ،و ُّ
ومقاتل بن حيان حنو ذلك".013
كانت له ولية عامة؛ بأن كان
 -1الغادر ،فإنه يوم القيامة تُرفَع له راية تـُبَـ ِّني غدرته ،ل سيما َمن ْ
ضرُرها إىل خ ْل ٍق كب ٍري؛ ويدل على ذلك حديث
ُسلطانًا على عا امة الناس؛ ألنه إذا غدر فغدرته يتَـ َعداى َ
ابن عمر  -املتافق عليه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-إذا ُجع اهلل األولني واآلخرين يوم
القيامة ،يـُْرفَ ُع لكل غادر لواء ،فقيل :هذه غدرة فالن ابن فالن)) ،ويف رواية ملسلم من حديث أيب
غدرا من أمري على عا امة)).
سعيد  -رضي اهلل عنه (( :-أل ول غادر أعظم ً
ُّ
أعمال استمار عليها أصحاهبا حَّت ماتوا؛ فيُ َبعثُون يوم القيامة على
فالغال وآكلُ الربا والغادر ،كلُّها ٌ
ٍ ِ
لتاب اهلل عليهم ،وما تقدام بعض الشواهد اليت
ب ما ماتوا عليه؛ ألهنم لو تابوا قبل املوت َ
حال تُـنَاس ُ
عموم األعمال تدخل حتت قول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
دلات عليها النصوص وتبقى ُ
((يبعث ُّ ٍ
العمل؛ لتحسن اخلاُتة،
َُ
سن َ
كل عبد على ما مات عليه))؛ ولذا ينبغي على املسلم أن ُي َ
فيحسن احلال اليت يبعث عليها.
خياف الرجل أن ِّتدعه ذنوبه عند املوت ،فتحول بينه
ابن ال َقيِّم" :وهذا من أعظم الفقه أن َ
قال ُ
وبني اخلاُتة احلسنة".
أسباب ،وهلا طُُرق وأبواب،
وقال احلافظ عبداحلق اإلشبيلي" :ولسوء اخلاُتة  -أعاذنا اهلل منها -
ٌ
وأعظمها النكباب على الدُّنيا وطلبها واحلِْرص عليها ،واإلعراض عن اآلخرة ،واإلقدام واجلُْرأة على
احلسنة والسيئة باب تَطُول معه أخبار السلَف خوفًا ،وعمالً،
معاصي اهلل" ،والكالم على اخلاُتة َ
وضربًا ألروع األمثال  -واهلل املستعان.
********
 -60قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه
ه
القيامة ح َفا ًة عُرا ًة غُرالً ب ْهما ،فيقفون في مو ه
القيامة".
قف
يوم
"ويُ ْح َ
اس َ
ُ
ْ
ْ ُ ً
ش ُر النّ ُ
[ 012البقرة.]271 :
 013انظر :تفسري اآلية يف "تفسري ابن كثري".
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الشرح
سابعا :الحشر:
ً
 تعريفه :لغة :اجلمع.وشرعاَُ :جْع اخلالئق يوم القيامة؛ حلساهبم والقضاء بينهم.
ً
 والحشر الوارد في النصوص أربعة أنواع: اثنان في الدنيا:ِ
َخرج الا ِذين َك َفروا ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب ِم ْن ِديَا ِرِه ْم
أحدمها :املذكور يف سورة احلشرُ ﴿ :ه َو الاذي أ ْ َ َ َ ُ ْ
ِألَاوِل ا ْحلَ ْش ِر﴾.014
والثاين :احلشر املذكور يف أشراط الساعة ،ويكون يف آخر الدنيا؛ كما جاء يف حديث حذيفة بن
مرفوعا(( :إهنا لن تقوم الساعة حَّت تروا قبلها عشر آيات)) ،ويف آخر احلديث(( :وآخر ذلك:
أسيد ً
طرد الناس إىل حمشرهم)) ،011وعند البخاري من حديث أنس  -رضي اهلل عنه
ٌ
نار ِّترج من اليمن ،تَ ُ
فنار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب)) ،فهي ابتداءً ِّترج من
 ًمرفوعا(( :أما أول أشراط الساعة ٌ
اليَ َمن ،مث تنتشر من املشرق إىل املغرب ،وقيل يف اجلمع غري ذلك ،وجاءت آثار تدل أهنا حتشرهم إىل
أرض الشام.
 واثنان في اآلخرة:أحدمها :حشر األموات من قبورهم بعد البعث إىل موقف الغاية ،وهو مراد املصنف ،وسيأِت
الستدلل عليه.
ِ
ني إِ َىل الار ْمحَ ِن َوفْ ًدا
والثاين :حشر الناس إىل اجلنة أو النار؛ كما قال  -تعاىل ﴿ :-يَـ ْوَم َْحن ُش ُر الْ ُمتاق َ
وق الْم ْج ِرِم َ ِ
ام ِوْرًدا﴾ ،010وقوله ﴿ َوفْ ًدا﴾؛ الوافد :من يأِت إىل امللك يف أمر عظيم
* َونَ ُس ُ ُ
ني إ َىل َج َهن َ
ينتظر منه الكرامة والنعمة والضيافة  -نسأل اهلل من فضله.

[ 014احلشر.]2 :
 011رواه مسلم.
[ 010مرمي.]10 - 11 :
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هذه األربعة األنواع هي الواردة يف النصوص يف احلشر ،ومقصود املصنف هو الثالث ،وذكر القرطيب
عاما ،وإمنا
حشرا ًّ
هذه األنواع األربعة ،ونقلها عنه ابن حجر يف "الفتح" ،وقال" :إ ان احلشر األول ليس ً
هو لفئة خمصوصة ،فاحلشر إمنا يراد به كل من هو موجود يف حينه".017
 الحشر ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع: فمن الكتاب :قوله  -تعاىل ﴿ :-قُل إِ ان ْاألَاولِني و ْاآل ِخ ِرين * لَمجموعو َن إِ َىل ِمي َق ِات يَـ ْوٍم
َ َ ُْ ُ
ََ
ْ
َم ْعلُ ٍوم﴾.688
السنَّة :حديث سهل بن سعد  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
 ومن ُّعلم ألحد)).019
ُ
((ُي َشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ،ك ُق ْرصة النقي ليس فيها ٌ
َج َمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة.
وأ ْ

 حتى البهائم تحشر يوم القيامة ،االسناة:
دل على ذلك
الكتاب و ُّ
ُ

ِ
ت﴾ ،096وقوله  -تعاىل َ ﴿ :-وَما ِم ْن َداباٍة
وش ُحشَر ْ
فمن الكتاب :قوله  -تعاىل َ ﴿ :-وإِ َذا الْ ُو ُح ُ
ض ول طَائٍِر ي ِطري ِجبَنَاحْي ِه إِال أُمم أ َْمثَالُ ُكم ما فَـارطْنَا ِيف الْ ِكتَ ِ
اب ِم ْن َش ْي ٍء مثُا إِ َىل َرِّهبِ ْم
ْ َ
َ ُ َ
ٌَ
ِيف ْاأل َْر ِ َ
ُُْي َش ُرو َن﴾.095

ومن السنة :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-أ ان الارسول اهلل  -صلاى اهلل عليه وسلم  -قال:
((لَتُـ َؤاد ان احلقوق إىل أهلها يوم القيامة ،حَّت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء)).092
أهل التكليف
يح حب ْشر البهائم يوم القيامة وإعادهتا يوم القيامة ،كما يـُ َع ُ
قال النووي" :هذا تصر ٌ
اد ُ
تظاهرت دلئل القرآن
اد األطفال واجملانني ومن ََل تبل ْغه دعوة ،وعلى هذا
ْ
من اآلدميني ،وكما يـُ َع ُ
والسنة ،قال العلماء :وليس من شرط احلشر واإلعادة يف القيامة اجملازاة والعقاب والثواب ،وأما

 017انظر" :الفتح" اجمللد احلادي عشر ،كتاب الرقاق ،باب احلشر.
[ 011الواقعة.]16 - 49 :
 019متافق عليه ،وعفراء :هي بيضاء املائلة إىل محرة ،والنقي :هو الدقيق.
[ 096التكوير.]1 :
[ 095األنعام.]31 :
 092رواه مسلم ،واجللحاء :هي اليت ل قرن هلا.
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ِ
ِ
صاص التكليف؛ إذ ل تكليف عليها بل هو قصاص
اص من القرناء للجلحاء فليس هو من ق َ
الق َ
ص ُ
مقابلة".093
لتام يف ذلك اليوم ،حَّت بني البهائم ،وأنه كما قال اهلل -
أيضا هو
قصاص يـُبَـ ِّني مدى الع ْدل ا ِّ
و ً
ٌ
تعاىل َ﴿ :-ل ظُْل َم الْيَـ ْوَم﴾.094
 -يحشر الناس عراة حفاة غرالً:

((ُي َش ُر الناس يوم القيامة حفاة
حلديث عائشة ْ
قالت :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ُْ :-
األمر
قالت :يا رسول اهللِّ ،
عراة غرلً))ْ ،
الرجال والنساء ينظر بعضهم إىل بعض؟ قال(( :يا عائشةُ ،
ُّ
أشد ِم ْن أ ْن ينظَُر بعضهم إىل بعض)).

وعن ابن عبااس  -رضي اهلل عنهما  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-إنكم ُْحت َش ُرون حفاة
الس ِج ِّل لِْل ُكتُ ِ
يدهُ َو ْع ًدا َعلَْيـنَا إِناا
عراة غرلً ،مث قرأ﴿ :يَـ ْوَم نَطْ ِوي ال اس َماءَ َكطَ ِّي ِّ
ب َك َما بَ َدأْنَا أَاوَل َخلْ ٍق نُعِ ُ
ِِ
ني﴾ ،091وأول من يُ ْك َسى إبراهيم)).090
ُكناا فَاعل َ
ا
كسى إبراهيم  -عليه السالم.
ودل حديث ابن عباس :أن الناس ُُيشرون عراة ،وأ ان أول َمن يُ َ

ِ
حجر" :قيل :احلكمة يف كون إبراهيم أول من يُكسى :أناه
واختُ َ
لف يف احلكمة من ذلك؛ قال ابن َ
يكن يف األرض
ُجِّرد حني أُ ِلق َي يف النار ،وقيل :ألنه أول َمن اس ا
اس ُّرت بالسراويل ،وقيل :إنه ََل ْ
نت الت َ
ت له الكسوة؛ أمانًا له ليَطمئن قلبُه ،وهذا اختيار احلليسي ،واألول اختيار
فجعلَ ْ
أخوف هلل منهُ ،
القرطيب".097
ِ
ودنـُ ُّو للشمس من الناس مقدار ميل؛ كما
ب ُ
 وإذا ُحشَر الناس كان يف ذلك اجلمع َه ٌّم و َغ ٌّم وَك ْر ٌالشمس يوم القيامة
مرفوعا(( :تُدَّن
ت يف "صحيح مسلم" ،من حديث سليم بن عامر ،عن املقداد ً
ثبَ َ
ُ
مقدار ميل)) ،قال سليم بن عامر :فواهلل ما أدري ما يعين بامليل :أمسافة
من اخللق ،حَّت تكون منهم َ
َ
األرض ،أم امليل الذي تُكحل به العني؟
 093انظر" :شرح النووي ملسلم" ،اجمللد ( ،)50كتاب الرب والصلة ،باب حترمي الظلم.
[ 094غافر.]57 :
[ 091األنبياء.]564 :
090
هاهتم ،غُرلً؛ أي :غري خمتونني.
وحفاة؛ أي :غري منتعلني ،عُراة؛ أي :ليس عليهم أثواب كما َو َلد ْهتم أ ام ُ
متافق عليهُ ،
097
الرقاق ،باب احلشر.
انظر" :الفتح" ،امل َجلاد ( ،)55كتاب ِّ
ُ
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وماذا يفعل الناس في ذلك الموقف؟
سيأِت بيان ذلك يف حديث الشفاعة قريبًا.
********
قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
حتَّى يَ ْش َف َع فيهم نبيُّ نَا محم ٌد  -صلى اهلل عليه وسلم.
الشرح
ثامنًاَّ :
الشفاعة:
الفصل َمارتَني ،فذكر أولً الشفاعة العُظمى ،وهي شفاعة النيب -
والشفاعة ذَ َكَرها املصنِّف يف هذا ْ
صلى اهلل عليه وسلم  -يف أهل املوقف ،وذَ َكَرها مرة أخرى ،وذكر بعدها شفاعة األنبياء واملؤمنني
املو ِضع.
واملالئكة ،وسنذكر هذه الشفاعات ً
ُجيعا يف هذا ْ
 -معنى الشفاعة:

ض ُّم الشيء إىل َمثِيله.
الشفاعة لغة :من الشفع ضد الوتْر ،وهو َ
مضارةٍ.
و
اصطالحا :التـ َاو ُّسط للغري ِجبَْلب منفعة ،أو دفْع َ
ً

 -الشفاعة نوعان:

 -5شفاعة شرعية (شفاعة مثبتة) :وهي الشفاعة املقبولة ،ويدخل حتتها أنواع سيأِت بيا ُهنا ،وهذه
الشفاعة ل بُ ُّد فيها ِمن توفُّر شرطَ ْني:
األول :اإلذن للشافع أن ي ْشفع.
والثاين :الرضا عن املشفوع له.
ِ
ويدل عليهما :قوله  -تعاىل ﴿ :-وَكم ِمن ملَ ٍ
اعتُـ ُه ْم َشْيئًا إِال ِم ْن بَـ ْع ِد
ك ِيف ال اس َم َوات ل تُـ ْغ ِين َش َف َ
َ ْ َْ
ِ
ضى﴾ ،091وقوله  -تعاىل َ ﴿ :-م ْن ذَا الا ِذي يَ ْش َف ُع ِعْن َدهُ إِال بِِإ ْذنِِه﴾.099
أَ ْن يَأْ َذ َن اللاهُ ل َم ْن يَ َشاءُ َويَـ ْر َ

[ 091النجم.]20 :
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 -2شفاعة ِش ْركية (شفاعة منفية) :وهي الشفاعة للكافرين ،فهؤلء ل تنفعهم شفاعة ،كما قال
املصنِّف" :ول تنفع الكافر شفاعة الشافعني".
ِِ
ني﴾.766
ويدل على ذلك :قوله  -تعاىل ﴿ :-فَ َما تَـْنـ َفعُ ُه ْم َش َف َ
اعةُ الشاافع َ

 -أنواع الشفاعة الشرعيَّة:

 -1الشفاعة العُظمى :وهي أ اول شفاعة ذَ َكَرها املصنِّف بعدما ذكر البعث ،واحلشر ،ووقوف
الناس يف موقف القيامة ،حَّت يشفع فيهم نبيُّنا حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهي شفاعة خاصة
بالنيب  -صلى اهلل عليه وسلم.
ويدل عليها :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -املتفق عليه ،وهو حديث طويل ،قال أبو هريرة
ِ
س منها
ُِِّتَ ُ
 رضي اهلل عنه " :-أ ُرسول اهلل ً
يوما بلحم ،فَـ ُرفع إليه الذراع  -وكانت تُـ ْعجبُه  -فَـنَـ َه َ
نـَ ْه َسةً ،فقال(( :أنا َسيِّ ُد الناس يوم القيامة ،وهل تدرون ِِبَ ذاك؟ جيمع اهلل يوم القيامة األولني
الغم
واآلخرين يف صعيد واحد ،فيُ ْس ِمعُهم الدااعي ،وينفذهم البصر ،وتدنو
الشمس فيبلغ الناس من ِّ
ُ
والكرب ما ل يطيقون ،وما ل َُْيتَ ِملُون ،فيقول بعض الناس لبعض :أل تَـَرْو َن ما أنتم فيه؟ أل تَـَرْو َن ما
بعض الناس لبعض :ائتوا آدم ))...احلديث،
قد بلغكم؟ أل تنظرون َمن يشفع لكم إىل ربِّكم؟ فيقول ُ
ِ
ب
وفيه يأتون آدم ،مث ً
نوحا ،مث إبراهيم ،مث موسى ،مث عيسى ،وكل واحد منهم يقول :إ ان ريب قد غض َ
يغضب قبله مثله ،وََل يغضب بعده مثله ،نفسي نفسي ،اذهبوا إىل غريي ،وآخرهم
اليوم غضبًا ََلْ
ْ
عيسى  -عليه السالم -فيقول" :اذهبوا إىل غريي ،اذهبوا إىل حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -فيأتوين
فيقولون :يا حممد ،أنت رسول اهلل وخامت األنبياء ،وغفر اهلل لك ما تقدام من ذنبك وما تأ اخر ،ا ْشفع
لنا إىل ربك ،أل ترى ما حنن فيه؟! أل ترى ما قد بلغنا؟! فأنطَلِق ِ
لريب،
فآِت حتت العرش فأَقَ ُع
ساجدا ِّ
ً
مث يفتح اهلل علي ،ويلهمين من َحم ِامده وحس ِن الثناء عليه شيئا ََل يفتحه ٍ
ألحد قبلي ،مث يـُ َقال :يا
ً
َ
ا
ُْ
حممد ،ارفع رأسكَ ،س ْل تُـ ْعطَه ،اشفع تُ َشفاع ،فأرفع رأسي ،فأقول(( :يا رب ،أميت أميت)) احلديث،
فيشفع  -صلى اهلل عليه وسلم – ألمته ،وهذه تسمى الشفاعة العظمى.
 -2شفاعته  -صلى اهلل عليه وسلم  -بدخول أهل ه
الجنة الجنةَ:
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ا
دل عليها حديث أنس  -رضي اهلل عنه  -قال :قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-أنا أ اول
الناس يشفع يف اجلنة ،وأنا أكثر األنبياء تبعا)) ،ويف رو ٍ
اية(( :فأستفتح ،فيقول اخلازن :من أنت؟
ً
ُ
765
ِ
ت ل أفتح ألحد قبلك)) .
فأقول :حممد ،فيقول :بك أُم ْر ُ
ف عنه العذاب:
 - 3شفاعته  -صلى اهلل عليه وسلم  -في ِّ
عمه أبي طالب بأن يُ َخ ِّف َ

من العذاب.
كافرا فال خيرج من النار ،ولكن بشفاعة النيب ُخيَفف عنه َ
وذلك أل ان أبا طالب مات ً

عمه أبو طالب
وي ُد ُّل على ذلك :حديث أيب سعيد  -رضي اهلل عنه  :-أن َ
رسول اهلل ذُكَِر عنده ُّ
اح من نار يغلي منه دماغُه)) ،ويف رواية:
ضٍ
ض ْح َ
فقال(( :لعلاه تنفعه شفاعيت يوم القيامة ،فيُ ْج َعل يف َ
((ولول أنا ،لكان يف الد ْارِك األسفل من النار)).762
صة بنبِيِّنا  -صلاى اهلل عليه وسلم.
وهذا األنواع الثالثة السابقة خا ا

َّ -4
الموحدين من النار:
الشفاعة في ُخ ُروج ِّ

ا
دل عليها حديث أنس بن مالك  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال:
((خيرج من النار َمن قال :ل إله إل اهلل ويف قلبه ْوزن شعرية من خري ،وخيرج من النار َمن قال :ل إله
إل اهلل ويف قلبه وز ُن بـُارة من خري ،وخيرج من النار َم ْن قال :ل إله إل اهلل ويف قلبه وزن ذرة من
خري)).763
((لكل نيب دعوةٌ ُمستَجابةٌ ،فتع اجل
وحديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل:
ِّ
اختبأت دعوِت؛ شفاعةً ألميت يوم القيامة ،فهي نائلةٌ  -إن شاء اهلل َ -م ْن مات
وإين
نيب دعوتَهِّ ،
ُّ
ُ
كل ٍّ
من أميت ل يُشرك باهلل شيئًا)).764

وحديث أنس  -رضي اهلل عنه  :-أ ان رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :شفاعيت ألهل
الكبائر من أميت)) ،761واألحاديث يف هذا الباب كثرية.

 765رواه مسلم.
 762متفق عليه.
 763متفق عليه.
 764رواه مسلم.
 761رواه أمحد ،وأبو داود ،والرتمذي.
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ِ
من الشفاعة؛ ألنه كما تقدام من مذهبهم :أ ان صاحب الكبرية
واخلوارج واملعتزلة يـُْنكرون هذا النوع َ
خيرج من اإلَيان؛ فالسارق ،والزاين ،وغريمها من أهل الكبائر عندهم خرجوا من اإلَيان ،فال تنفعهم
مردود باألدلة الكثرية اليت ِّتالف ُمعت َقدهم ،ومن هذه األدلة ما تقدام
الشفاعة ،وقوهلم قول باطلٌ ٌ
ذكره.
فيمن استحق النار أال يدخلها:
 -5الشفاعة َ

أهل العلم ،وقد يُ ْستَ َد ُّل هلا حبديث ابن عباس  -رضي اهلل
وهذه من أنواع الشفاعة اليت يذكرها ُ
عنهما  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ما من رجل مسلم َيوت فيقوم على جنازته أربعون
رجالً ل يشركون باهلل شيئًا ،إلا شفاعهم اهلل فيه)).760
 -6الشفاعة في َرفْ هع درجات أقوام من ْأهل الجنَّة:

ضل ما جعله اهلل ِمن ُدعاء املؤمنني بعضهم لبعض؛ كما يف حديث أم سلمة
وهذه قد تكون ب َف ْ
ودعاء النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أليب سلمة ،حني تُ ِّ
ويف؛ فقال  -صلى اهلل عليه وسلم :-
اغفر لنا وله يا رب
اغفر أليب سلَمة ،و ْارفع درجته يف ْ
املهديِّني ،واخلفه يف عقبه يف الغابرين ،و ْ
((اللهم ْ
العالَمني ،وأفْسح له يف ِْ
ونور له فيه)).767
قربه ِّ
الصديقني
ليست خا ا
صةً بالنايب  -صلى اهلل عليه وسلم  -بل لسائر األنبياء و ِّ
وهذه األنواع الثالثة ْ
واملؤمنني.
 -7شفاعة النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -في ٍ
قوم من أمته يدخلون الجنة بغير حساب وال
ِّ
عذاب:
كشفاعة النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -لعُكاشة بن حمصن أن جيعله من السبعني أل ًفا الذين
يدخلون اجلنة بغري حساب ول عذاب ،كما جاء يف حديث ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -يف
الصحيحني.
فيمن استوت حسناهتم وسيئاهتم ،وهم أهل
 ومن أهل العلم من يزيد ًنوعا ثامنًا ،وهي الشفاعة َ
األعراف.

 760رواه مسلم.
 767رواه مسلم.
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وكما ذكر املصنِّف وتقدام بيانه :أن هناك من الشفاعة َمن يشفع فيها األنبياء واملؤمنون والشهداء
والصاحلون واملالئكة ،على قدر مراتبهم ومقاماهتم عند رهبم ،فالشهيد مثالً يُ َشفاع يف سبعني من أهل
بيته؛ كما ورد عند أيب داود وابن حبان.
 من األعمال اليت ينال هبا املسلم الشفاعة ما يلي: -1قول" :ال إله إال اهلل" خالصة من القلب:
قلت :يا رسول اهللَ ،م ْن أسعد الناس بشفاعتك يوم
حلديث ِأيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قالُ :
ظننت يا أبا هريرة أل يسألين عن هذا احلديث أح ٌد أ اول منك؛ ملا رأيت من
القيامة؟ قال(( :لقد ُ
خالصا من
حرصك على احلديث ،أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة َم ْن قال" :ل إله إل اهلل
ً
قلبه)).761
 -2قول الذكر الوارد بعد األذان:
وهو ما جاء يف حديث جابر  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم :-
رب هذه الدعوة التا امة ،والصالة القائمةِ ،
حممدا الوسيلة
الله ام ِّ
آت ً
((من قال حني يسمع النداءُ :
َ
769
حممودا الذي وعدته  -حلات له شفاعيت يوم القيامة)) .
مقاما ً
والفضيلة ،و َ
ابعثْه ً
وألوائها:
 -3الصبر على شدة المدينة َ
حلديث أيب هريرة :أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :ل يصرب على ألْواء املدينة
ـ(أل َْوائها)؛ أي:
شهيدا)) ،756واملقصود ب َ
شفيعا يوم القيامة أو ً
وشدهتا أح ٌد من أميت إل ُ
كنت له ً
شدهتا ،وضيق العيش فيها.
 -4الموت في المدينة:
((من استطاع
حلديث ابن عمر  -رضي اهلل عنه  :-أ ان رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قالَ :
فإين أشفع ملن َيوت هبا)).755
ت هبا؛ ِّ
َيوت باملدينة ف ْليَ ُم ْ
أن َ
فائدة:

 761رواه البخاري.
 769رواه البخاري.
 756رواه مسلم.
ماج ْه ،وص اح َحه األلباين.
 755رواه أمحد ،و ِّ
الرتمذي ،وابن َ
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العبد أن يكون شفيعا ٍ
ألحد يوم القيامة :ومن ذلك َم ْن يُ ْكثُِر اللا ْعن؛
ُتنع َ
ً
هناك من األعمال ما ُ
فقد جاء يف "صحيح مسلم" ،من حديث أيب الدرداء  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه
وسلم  -قال(( :ل يكون اللا اعانون شفعاء ول شهداء يوم القيامة)) ،قال النووي" :وأما قوله  -صلى
اهلل عليه وسلم (( :-إهنم ل يكونون شفعاء ول شهداء))؛ فمعناه :ل يشفعون يوم القيامة حني
يشفع املؤمنون يف إخواهنم الذين استوجبوا النار(( ،ول ُشهداء)) :فيه ثالثة أقوال :أصحها وأشهرها:
ل يكونون شهداء يوم القيامة على األمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالت ،والثاين :ل يكونون شهداء
يف الدنيا؛ أي :ل تُقبل شهادهتم ِلف ْسقهم ،والثالث :ل يرزقون الشهادة؛ وهي :القتل يف سبيل
اهلل".752

 752انظر" :شرح مسلم"؛ للنووي ،اجمللد ( ،)50كتاب الرب والصلة ،باب الناهي عن لَ ْعن الدواب وغريها.
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قال المصنف  -رحمه اهلل :-
وي ه
حاسبُ ُهم اهللُ  -تبارك وتعالى.
ُ
الشرح
تاسعا :الحساب:
ً
 تعريفه لغة :هو العدد.وشرعا :إطْالع اهلل عباده على أعماهلم.
ً
والسنَّة واإلجماع:
ثابت بالكتاب ُّ
 -الحساب ٌ

فمن الكتاب :قوله  -تعاىل ﴿ :-إِ ان إِلَْيـنَا إِيَابَـ ُه ْم * مثُا إِ ان َعلَْيـنَا ِح َسابَـ ُه ْم﴾.753

ومن السنة :حديث عائشة املتفق عليه ،قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ليس أح ٌد
ب ِح َسابًا يَ ِس ًريا﴾754؟ فقال:
اسب يوم القيامة إل َهلَك)) ،قلت :أ ََوليس يقول اهلل﴿ :فَ َس ْو َ
ف ُُيَ َ
ُُيَ َ
اس ُ
ِ
ش احلساب يهلك)).
((إمنا ذلك العرض ،ولكن من نُوق َ
واملقصود :أ ان العبد إذا حوسب حسابا دقي ًقا على إعماله اليت ل ب اد هلا من ٍ
قبول من اهلل  -جل
ُ
ً
ُ
ِ
وعال  -هلك؛ ألن أعماله ل تـُْنجيه إل برمحة اهلل  -جل وعال  -ونسأل اهلل من واسع فضله.
وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة :ويُستثىن من ذلك السبعون أل ًفا كما سيأِت.
 صفة الحساب:املؤمن َخيْلو بربِّه ويـُ َقِّرره بذنوبه ،ف ُك ُّل شيء قَدامه يف الدنيا سيُـ ْع ِرض عليه ،مث يسرتها اهلل  -عز وجل
توبيخ على رؤوس اخلالئق ،فال يُ ْس َرت.
 -ويغفرها لهِ ،بالف املنافق والكافر ،فإ ان حسابه حساب ٌ

دَّن املؤمن يوم القيامة
عن ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -قال ُّ
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-يُ َ
من ربِّه  -عز وجل  -حَّت يضع عليه َكنَـ َفه ،فيُقرره بذنوبه ،فيقول :هل تعرف؟ فيقول :أي رب

[ 753الغاشية.]20 - 21 :
[ 754النشقاق.]1 :
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وإين أغفرها لك اليوم ،فيُـ ْعطَى صحيفة حسناته ،وأما
فإين قد َستَـ ْرُهتا عليك يف الدنياِّ ،
أعرف ،قالِّ :
نادى هبم على رؤوس اخلالئق :هؤلء الذين كذبوا على اهلل)).751
الكفاار واملنافقون فيُ َ
الشيخ ابن عثيمني عن حساب املؤمن" :ومع ذلك ،فإنه  -سبحانه وتعاىل  -يضع ِسْتـَره،
قال
ُ
وجل  -على املؤمن؛ فإ ان اإلنسان إذا
فضل اهلل  -عاز ا
حبيث ل يراه أح ٌد ،ول يسمعه أح ٌد ،وهذا من ْ
قاررك جبناياتك أمام الناس وإ ْن َمسَ َح عنك ،ففيه شيء من الفضيحة ،لكن إذا كان ذلك لوحدك ،فإن
ذلك سرت منه عليك".750
 الحساب يشمل الجن:ِ
ِ
ا
ام
ألهنم ُم َكل ُفون ،يدخل كاف ُرهم النار بالنص واإلُجاع؛ كما قال  -تعاىل َ ﴿ :-ولََق ْد ذَ َرأْنَا جلَ َهن َ
ت ِم ْن قَـْبلِ ُك ْم ِم َن ا ْجلِ ِّن َو ِْ
َكثِ ًريا ِم َن ا ْجلِ ِّن َو ِْ
اإلنْ ِ
اإلنْ ِ
س ِيف
س﴾ ،757وقوله﴿ :قَ َ
ال ْاد ُخلُوا ِيف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
الناار﴾ [األعراف ،]31 :ويدخل مؤمنهم اجلنة وهو قول ُجهور العلماء؛ لقوله  -تعاىل ََ ﴿ :-لْ
ِ ِ
س قَـْبـلَ ُه ْم َوَل َج ٌّ
اف َم َق َام َربِِّه
ان﴾ [الرمحن ،]10 :ولعموم قوله  -تعاىل َ ﴿ :-ولِ َم ْن َخ َ
يَطْمثْـ ُه ان إنْ ٌ
جناتَ ِ
ان﴾ [الرمحن.]40 :
َ
ب البهائم؟
 وهل تُ َح َاس ُ
قصاص فيُـ َقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء،
تقدم يف مباحث (احلشر) أنه يكون بني البهائم
ٌ
ٍ
تكليف وإمنا هو قصاص مقابلة ،وأما حساب التكليف فال
قصاص
وتقدام أن هذا القصاص ليس
َ
ُحتَاسب؛ ألنه ل تكليف عليها ،وتقدام أن هذا اختيار النووي ،وهو اختيار شيخنا ابن عثيمني  -رمحه
اهلل  -تعاىل[ .انظر :املراجع السابق ص (])152
 أول ما يحاسب عليه العبد:أما أول ما ُياسب عليه العبد من احلقوق اليت عليه هلل  -جل وعال  -فهي الصالة.

 751متفق عليه.
 750انظر" :شرح العقيدة الواسطية" ص (.)153
[ 757األعراف]579 :
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ويدل على ذلك :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم :-
فسدت فسد
صلحت صلح سائر عملِه ،وإن
العبد يوم القيامة الصالة ،فإن
((أول ما ُُياسب عليه ُ
ْ
ْ
سائر عملِه)).751
وأما أول ما يُقضى فيه م َن احلُُقوق اليت بني الناس هي الدِّماء.

ويدل على ذلك :حديث ابن مسعود  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
ضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء)).759
((أول ما يـُ ْق َ

وذلك أل ان الصالة َع ُمود الدين ،وهي أفضل العبادات البدنية ،والدماء هي أعظم ما يعتدى به يف
حقوق اآلدميني.
 -وهناك أقوام ال تَ ُمر بهم هذه المرحلة مرحلة (الحساب):

وعددهم سبعون أل ًفا ،جاء ذكر هذا العدد يف حديث ابن عباس؛ قال النيب  -صلى اهلل عليه
علي أميت ،ومعهم سبعون أل ًفا يدخلون اجلنة بغري
علي األمم ،مث عُ ِر َ
وسلم (( :-عُ ِر َ
ضْ
ضْ
ت ا
ت ا
حساب ول عذاب)) ،ويف آخر احلديث قال(( :هم الذين ل يسرتقون ،ول يكتوون ،ول يَـتَطَياـ ُرون،
وعلى رهبم يَـتَواكلون)).726
وجاء يف رواية عند مسلم زيادة(( :هم الذين ل يرقون)) ،وهي روايةٌ شاذة فال تصح؛ لعدة وجوه
منها :أهنا ُخمالفة هلدي النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقد كان يرقي أصحابه ،وألن يف الرقية إحسانًا
للغري؛ فإن الراقي ُحمسن على غريه ،فكيف َُينَع هذا الفضل؟! وألن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
قال يف آخر احلديث(( :وعلى رهبم يَـتَـ َواكلون)) ،وعمل الراقي ل ُمنَافاة بينه وبني التوُّكلِ ،بالف
املسرتقي واملكتوي واملتطري.
التطري
ل يسرتقون؛ أي :ل يطلبون الرقية ،ول يكتوون؛ أي :ل يتعا َجلون بال َكي ،ول يتطريون ،و ُّ
التشاؤم.
هو:
ُ
ومسِّي بذلك؛ أل ان أهل اجلاهلية كانوا يتشاءَمون بالطري.
ُ

واجلامع هلذه األوصاف الثالثة قوله(( :وعلى رِّهبم يَـتَـ َوكلون)) ،والتوُّكل ل بد له من أمرين:

 751رواه الرتمذي.
 759متفق عليه.
 726متفق عليه.
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 -5تفويض األمر هلل  -جل وعال  -واعتماد القلب عليه مع صحة اإلَيان واملعتقد.
 -2فعل األسباب اليت أمر اهلل هبا؛ سواء كانت دينية؛ كأداء الفرائض ،والبُعد عن النواهي ،أو
بالتوُّكل ،ول ب اد من
كانت دنيوياة؛ كاحلرث ،والزراعة ،والتجارة ،وحنوها؛ أل ان النصوص كثرية يف األمر َ
فعل السبب.
يقول اإلنسان :لن أفعل السبب؛ ألنين ُمتَـ َوِّك ٌل على اهلل  -جل وعال  -فهذا فَـ ْه ٌم خطأ،
وأما أن َ
فهذا يُ َس امى( :تَـ َوا ُكالً) ،ل (تَـ َوُّكالً).
ومما يدل على فعل السبب:

ِ
ني﴾ ،725فالعزَية
ت فَـتَـ َواك ْل َعلَى اللا ِه إِ ان اللاهَ ُُِي ُّ
ب الْ ُمتَـ َوِّكل َ
 قول اهلل  -عز وجل ﴿ :-فَِإذَا َعَزْم َسبب ل ب اد منه مع التوُّكل.
ٌ

أيضا أفعال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -تدل على فعله للسبب مع توُّكلِه ،وهو إمام
و ًاملتوِّكلني ،فقد كان يَـعُ ُّد العُداة قبل خوضه للمعارك ،ويـُ َهيِّئ أسباهبا ويرفع يديه للسماء يدعو(( :اللهم
وُم ِري السحاب ،وهازم األحزاب ،اهزمهم وانصرنا عليهم)) ،722وأرشد يف طلَب الرزق
ُمنزل الكتابُْ ،
((ألَ ْن يأخذ
من اهلل  -جل وعال  -التوكل عليه وفعل السبب؛ فقال  -صلى اهلل عليه وسلم َ :-
أحدكم حبله ،مث يغدو فيحتطب ،فيبع فيأكل ويتصدق ،خريٌ له من أن يسأل الناس)) ،723والنصوص
أيضا دللة العقل عليها ،فليس من التوُّكل أن يرتك اإلنسان األسباب يف
الدالة على ذلك كثرية ،و ً
جلب الولد مثالً؛ كالنكاح ،ويقول :أريد بتَـ َوُّكلي على اهلل  -جل وعال  -أن يرزقين و ًلدا ،وكذا يف
الرزق ،وغريها من األمور ،فال بد من الشرطَ ْني حقيقة؛ العتماد على اهلل  -جل وعال  -مع فِ ْعل
األسباب.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمياة يف "التحفة العراقية"" :التوُّكل املأمور به هو ما اجتَ َمع فيه مقتضى
ِ
األسباب أن تكون أسبابًا
وحمو
التوحيد ،والعقل ،والشرع،
فاللتفات إىل األسباب ٌ
ُ
شرك يف التوحيدُ ،
ص يف الع ْقل ،واإلعراض عن األسباب بالكلية ق ْدح يف الشرع".
نَـ ْق ٌ

[ 725آل عمران.]519 :
 722رواه مسلم من حديث عبداهلل بن أيب أوَّف.
 723رواه البخاري من حديث أيب هريرة.
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سبب يف دخول اجلنة ،بغري
الرقية والكتواء و ُّ
فعدم طلب ُّ
التطري مع التوُّكل على اهلل  -جل وعال ٌ -
حساب ول عذاب.
واإلنسان مع الرقية على ثالث مراتب:
 - 1أن يطلب الرقية :فهذا يدخل مع الذين (يسرتقون) ،فيفوته الفضل.
ضت عليه :فهذا ل يفوته الفضل؛ ألنه ََل يطلبها ،وإمنا عرضت عليه.
 -2أال يمنع الرقية إذ عُ هر َ
ضت عليه :فهذا خالف السنة؛ ألن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
يمنع الرقية إذا عُ هر َ
 -3أن َ

بعضا ،فليس يف الرقية حني تُعرض فيقبلها
ََل َينع عائشة حني رقته ،وكذا الصحابة كان يرقي بعضهم ً
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -كما يف "صحيح مسلم" من حديث عائشة
خمالفةٌ؛ فقد رقى جربيلُ ا
قالت" :كان إذا اشتكى رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -رقاه جربيل ،قال :باسم اهلل يربيك،
كل داء يشفيكِ ،
كل ذي عني".
وم ْن ِّ
شر حاسد إذا حسد ،وشر ِّ
ومن ِّ
التام:
 -ال بد من اإليمان بعدل اهلل  -جل وعال ِّ -

فذلك اليوم ُُياسب اهلل عباده ،وهو سريع احلساب  -جل وعال  -ول يظلم عبده مثقال ذرة؛
قال  -تعاىل ﴿ :-الْيـوم َُْتزى ُكلُّ نـَ ْف ٍ ِ
ت ل ظُلْم الْيـوم إِ ان اللاهَ س ِريع ا ْحلِس ِ
اب﴾ ،724قال -
س مبَا َك َسبَ ْ
ََْ َ
َ ََْ
َ ُ َ
ٍ 721
ال َذ ارة﴾ .
تعاىل ﴿ :-إِ ان اللاهَ ل يَظْلِ ُم ِمثْـ َق َ

وقال  -تعاىل َ ﴿ :-ول يُظْلَ ُمو َن فَتِيالً﴾ ،720وقالَ ﴿ :ول يُظْلَ ُمو َن نَِق ًريا﴾ ،727والنصوص يف إثبات
هذا كثريةٌ ُمستَ ِفيضة.721
********
المصنِّف  -رحمه اهلل :-
قال َ
ب الموازين".
وتُ ْن َ
صُ
[ 724غافر.]57 :
[ 721النساء.]46 :
[ 720النساء.]49 :
[ 727النساء.]524 :
 721والفتيل :هو اخليط الذي يكون يف ِش ِّق النواة ،والنقري :هي النقرة الصغرية اليت تكون يف ظهر النوة.
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 -61والميزا ُن له كه َّف ه
ك ُه ُم
وز ُن به األعمال﴿ :فَ َم ْن ثَ ُقلَ ْ
ت َم َوا هزينُهُ فَأُولَئه َ
تان ولهسا ٌن ،تُ َ
ه
ه
ه
ت موا هزينُهُ فَأُولَئه َ َّ ه
َّم َخاله ُدو َن﴾.729
ك الذ َ
ال ُْم ْفل ُحو َن * َوَم ْن َخ َّف ْ َ َ
س ُه ْم في َج َهن َ
ين َخس ُروا أَنْ ُف َ
الشرح

عاشرا :الميزان:
ً

 تعريفه لغة :ما تُـ َقدار به األشياء ِخ افةً وثقالً.وجل  -يوم القيامة؛ َلوْزن أعمال العباد.
وشرعا :هو ميزا ٌن حقيقي له كفتان ،يضعه اهلل  -عز ا
ً

 -الميزان ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع:

فمن الكتاب :قوله  -تعاىل ﴿ :-ونَضع الْموا ِزين الْ ِقس َ ِ ِ ِ ِ
س َشْيئًا َوإِ ْن
َ َ ُ ََ َ ْ
ط ليَـ ْوم الْقيَ َامة فَال تُظْلَ ُم نَـ ْف ٌ
ِ
ِ
َكا َن ِمثْـ َق َ ٍ ِ
ني﴾.736
ال َحباة م ْن َخ ْرَد ٍل أَتَـْيـنَا هبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ

ومن السنة :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -املتفق عليه؛ قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم
(( :كلمتان حبيبتان إىل الرمحن ،خفيفتان على اللسان ،ثقيلتان يف امليزان :سبحان اهلل وحبمده،سبحان اهلل العظيم)) ،وأجمع السلف على ثبوت ذلك.
س ٌّي له كفتان حسيتان:
 الميزان هح ِّويدل على ذلك حديث البطاقة ،حديث عبداهلل بن عمرو ،قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
ص رجالً من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة ،فينشر عليه تسعة
وسلم (( :-إن اهلل سيُ َخلِّ ُ
ك كتَبَيت احلافظون؟ قال:
وتسعني ِسجالًّ ،كل سجل م ّد البصر ،مث يقول :أتُـْن ِك ُر من هذا شيئًا؟ أَظَلَ َم َ
عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول :ل يا رب ،فيقول :بلى ،إن لك عندنا
ل يا رب ،فيقول :أَلَ َ
ك ٌ
حممدا عبده
حسنةً واحدةً ،ل ظُْلم اليوم عليك ،فتخرج له البطاقة فيها :أشهد أن ل إله إل اهلل وأن ً
ورسوله ،فيقول :أحضروه ،فيقول :يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟
فيقال :إنك ل تُظلم ،قال :فتُوضع السجالت يف كفة ،والبطاقة يف كفة ،قال :فطاشت
السجالت ،وثَـ ُقلَت البطاقة ،فال يثقل مع اسم اهلل شيء)) ،735وموطن الشاهد من احلديث قوله:
((فتوضع السجالت يف كفة ،والبطاقة يف كفة)).
[ 729املؤمنون.]563 - 562 :
[ 736األنبياء.]47 :
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 ما الذي يوزن؟اختلف أهل العلم يف ما الذي يوزن على أقوال:
القول األول :أن الذي يوزن العمل؛ واستدلوا حبديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -السابق قال
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-كلمتان حبيبتان إىل الرمحن ،خفيفتان على اللسان ،ثقيلتان يف
امليزان :سبحان اهلل وحبمده ،سبحان اهلل العظيم)).
وحديث أيب الدرداء  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ما من شيء أثقل
يف امليزان من ُحسن اخللق)).732
القول الثاني :أن الذي يوزن العامل؛ واستدلوا :حبديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب -
صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :إنه ليأِت على الرجل السمني يوم القيامة ل يَِزن عند اهلل جناح
بعوضة)).733
دقيق الساقني ،فجعلت الريح تلقيه؛ فضحك القوم منه ،فقال -
وحديث ابن مسعود :أنه كان َ
صلى اهلل عليه وسلم ِ :-
((م ام تضحكون؟)) ،قالوا :يا نيب اهلل ،من ِدقاة ساقيه ،قال(( :والذي نفسي
ُح ٍد)).734
بيدهَ ،هلَُما أثقل يف امليزان من أ ُ
والقول الثالث :أن الذي يوزن الصحف:

ذكره قريبًا.
واستدلوا :حبديث البطاقة ،وتقدم ُ

ُجيعا.
واألظهر  -واهلل أعلم  :-أن كل ذلك يوزن :العمل والعامل والصحف؛ لدللة األدلة عليها ً
صحيحا؛ فتارة
قال ابن كثري يف تفسريه" :731وقد َُيكن اجلمع بني هذه اآلثار بأن يكون ذلك كله
ً
توزن األعمال ،وتارة توزن حماهلا ،وتارة يوزن فاعلُها  -واهلل أعلم.
 وهل هو ميزان واحد ،أو موازين كثيرة؟ 735رواه أمحد ،وأبو داود ،والرتمذي ،وابن ماجه ،وص اححه ابن حبان ،واحلاكم ،وواف َقه الذهيب وح اسنَه ،والرتمذي،
وصححه األلباين يف "الصحيحة" ( ،)531وقال" :واألحاديث يف ذلك متضافرةٌ ،إن ََل تَ ُك ْن متواترة".
 732رواه أمحد ،وأبو داود ،والرتمذي ،وقال" :هذا حديث حسن صحيح".
 733متفق عليه.
 734رواه أمحد.
" 731تفسري ابن كثري" (.)262/3
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شيخنا ابن عُثَيمني" :واختلف العلماء :هل هو ميزان واحد أو متعدد؟ فقال بعضهم :متعددٌ
قال ُ
ُمموعا ،وأما إفراده يف احلديث
حبسب األمم ،أو األفراد ،أو األعمال؛ ألنه ََل يرد يف القرآن إل
ً
فباعتبار اجلنس.
مفردا ،وأما ُجعه يف القرآن فباعتبار املوزون،
وقال بعضهم :هو ميزان واحد؛ ألنه ورد يف احلديث ً
وكال األمرين حمتمل ،واهلل أعلم".
********
قال المصنِّف  -رحمه اهلل :-
حف األَ ْعمال إلى األَيْمان َّ
ش ُر َّ
"وتُ ْن َ
والشمائل﴿ :فَأ ََّما َم ْن أُوته َي كهتَابَهُ
الدواوين ،وتَتَطايَ ُر ُ
صُ
ف يحاس ه
ه
ه ه
هه
ه
ه ه هه
ب إهلَى أ َْهله َم ْس ُر ً
ورا * َوأ ََّما َم ْن أُوت َي كتَابَهُ َوَراءَ
سابًا يَس ًيرا * َويَن َقل ُ
س ْو َ ُ َ َ ُ
بحَ
بيَمينه * فَ َ
ه
صلَى َس هع ًيرا﴾.736
س ْو َ
ورا * َويَ ْ
ف يَ ْدعُو ثُبُ ً
ظَ ْه هره * فَ َ
الشرح

الحادي عشر :نشر الدواوين:
 تعريف نشر الدواوين:وشرعا :إظهار صحائف األعمال يوم القيامة وتوزيعها.
النشر لغة :بَ ُّ
ث الشيءً ،
صى فيه اجلند وحنوهم.
والدواوين لغةُ :جع ديوان ،وهو الكتاب الذي ُُي َ
وشرعا :هي الصحائف اليت أحصيت فيها األعمال اليت كتبها املالئكة على العامل.
ً

فنشر الدواوين :إظهار صح ِ
ف األعمال يوم القيامة اليت كتبْتها املالئكةُ ،مبا فيها من أعمال العباد.
ُ ُُ

 -ونشر الدواوين ثابت بالنص واإلجماع:

ِِ
ِ
ِ ٍ
ِج لَهُ يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة كِتَابًا
فمن النصوص :قوله  -تعاىل َ ﴿ :-وُك ال إنْ َسان أَلَْزْمنَاهُ طَائَرهُ ِيف عُنُقه َوُخنْر ُ
يَـ ْل َقاهُ َمْن ُش ًورا﴾.737
وأجمع السلف على إثبات ن ْشر الدواوين في ذلك اليوم.

[ 730النشقاق.]52 - 7 :
[ 737اإلسراء.]53 :
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 اجملرمون مشفقون مما يف هذا الكتاب؛ ألنه ل يُغادر شيئًا إل وهو مكتوب؛ قال  -تعاىل :-ِ
﴿وو ِضع الْ ِكتَاب فَـتَـرى الْمج ِرِمني م ْش ِف ِق ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
صغِ َريةً
ُ َ ُْ َُ َ
ني مماا فيه َويَـ ُقولُو َن يَا َويْـلَتَـنَا َمال َه َذا الْكتَاب ل يـُغَاد ُر َ
َُ َ
731
ِ
ِ
ِ
َح ًدا﴾ .
اها َوَو َج ُدوا َما َعملُوا َحاضًرا َول يَظْل ُم َربُّ َ
صَ
َوَل َكبِ َريةً إِال أ ْ
َح َ
كأَ
 -صفة أخد الكتاب:

وبني اهلل  -جل وعال  -حاله فقال -
ويستَْب ِشر ،ا
فأما السعيد فسوف يأخذ كتابه بيمينه؛ فيفرح ْ
ِ
َين م ٍ
تعاىل ﴿ :-فَأَاما َم ْن أ ِ
الق ِح َسابِيَ ْه * فَـ ُه َو
ُوِتَ كِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَـيَـ ُق ُ
ول َه ُاؤُم اقْـَرُؤوا كتَابِيَ ْه * إِ ِّين ظَنَـْن ُ
ت أ ِّ ُ
ِ
ٍ ٍِ
ِيف ِع َ ٍ ِ ٍ
ِ ِ
اخلَالِيَ ِة﴾،739
َسلَ ْفتُ ْم ِيف ْاألَيا ِام ْ
يشة َراضيَة * ِيف َجناة َعاليَة * قُطُوفُـ َها َدانيَةٌ * ُكلُوا َوا ْشَربُوا َهنيئًا مبَا أ ْ
وبني اهلل  -عز وجل  -حاله فقال  -تعاىل -
وأما الشقي فإنه يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ،ا
َ ﴿ :وأَاما َم ْن أ ِ
صلَى َسعِ ًريا﴾.746
ُوِتَ كِتَابَهُ َوَراءَ ظَ ْه ِرهِ * فَ َس ْو َ
ف يَ ْدعُو ثـُبُ ًورا * َويَ ْ
 كيف نجمع بين قوله  -تعالى َ ﴿ :-وأ ََّما َم ْن أُوته َي كهتَابَهُ به هش َماله هه﴾ ،741وقولهَ ﴿ :وأ ََّما َم ْنه ه
اء ظَ ْه هرهه﴾742؟
أُوت َي كتَابَهُ َوَر َ
شيخنا ابن عُثيمني" :اجلمع بينهما أ ْن يُقال :يأخذه بشماله لكن ِّتلع الشمال إىل اخللف من
قال ُ
وراء ظهره ،واجلزاء من جنس العمل ،فكما أن هذا الرجل جعل كتاب اهلل وراء ظهره ،أ ُْع ِطي كتابه يوم
القيامة من وراء ظهره؛ جزاءً وفاقًا".743

[ 731الكهف.]49 :
[ 739احلاقة]24 - 59 :
[ 746النشقاق.]52 -56 :
[ 745احلاقة.]21 :
[ 742النشقاق.]56 :
 743انظرُ" :مموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني" (.)42 /2
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 قال المصنف  -رحمه اهلل :-ه
ضا هم َن اللَّبَ هن،
يامة ،ما ُؤهُ أ َش ُّد بيا ً
حو ٌ
ض في الق َ
"ولنبيِّنا محم ٌد  -صلى اهلل عليه وسلم ْ -
السماء ،من َش هر ه
ه
َم يَظ َْمأْ ْبع َدها أب ًدا".
ْ
وأحلَى م َن َ
سل ،وأَبَا هري ُقهُ َع َد َد نُ ُجوم َّ َ َ ْ َ
ب م ْنهُ َش ْربَةً ل ْ
الع َ
الشرح

الثاني عشر :الحوض:
 تعريفه لغة :اجلمع ،ويطلق على ُمتمع املاء.وشرعا :هو حوض النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهو ُممع ماء عظيم يَِرُده املؤمنون يف عرصات
ً
القيامة.
العَرصاتُ :جع عرصة ،وهو املكان الواسع الذي ل بناء فيه ول شجر.
وَ
 -الحوض ثابت بنص السنة واإلجماع:

فمن األدلَّ هة على ثبوته :حديث سهل بن سعد  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه
علي أقو ٌام
ب ل يظمأ ً
أبدا ،ولريدن ا
وم ْن َش ِر َ
وسلم (( :-أنا فرطكم على احلوضَ ،م ْن َوَرَد َش ِر َ
بَ ،
أعرفهم ويعرفوين ،مث ُيال بيين وبينهم)).744
وحديث جندب  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-أنا فَـَرطُكم على
احلوض)) ،741وال َفَر ُط :هو الذي يسبق إىل احلوض.

واألحاديث يف هذا الباب كثرية ،قال ابن القيم" :قد روى أحاديث احلوض أربعون من الصحابة،
وكثريٌ منها أو أكثرها يف الصحيح" ،وقال السيوطي" :ورد ذكر احلوض من بضعة وَخسني صحابيًّا؛
وحفااظ الصحابة املكثرون  -رضوان اهلل عليهم أُجعني".
منهم اخللفاء األربعة الراشدونُ ،
وأجمع أهل السنة على إثبات الحوض:

وهو حوض يَِرُده املؤمنون حينما يَ ْشتَ ُّد عليهم الكرب يف املوقف ،وتدنو الشمس من رؤوس اخلالئق
مقدار ميل ،فيعرق الناسُّ ،
ويشتد هبم العطش ،فيا رب ارزقنا شربة هنيّة من حوض نبيك  -صلى اهلل
 744متفق عليه.
 741متفق عليه.
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عليه وسلم  -تروي عطشنا يف ذلك اليوم الشديد الكرب واخلطب ،ول َتعلنا من الذين أحدثوا يف
فص ُّدوا عن احلوض.
الدين ُ
أيضا ممن أنكر احلوض اخلوارج ،ويـَُردُّ
 أَنْ َكَرت املعتزلة امليزان واحلوض ،فلم يقولوا بثبوهتما ،و ًعليهم بدللة النص واإلُجاع على ثـُبُوت احلوض.
 الحوض موجود اآلن:فاحلوض خملو ٌق اآلن ،يدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عقبة بن عامر :أن النيب -
ُح ٍد صالته على امليت ،مث انصرف على املنرب
يوما فصلاى على أهل أ ُ
صلى اهلل عليه وسلم  -خرج ً
فقال(( :إين فَـَر ٌط لكم ،وأنا شهيد عليكم ،وإين واهلل ألنظر إىل حوضي اآلن)).
ِ
ف له عنه ملا َخطَب ،وهذا
قال ابن حجر((" :واهللِّ ،
إين ألنظر إىل حوضي اآلن))ُ ،يتمل أنه ُكش َ
هو الظاهر ،وُيتمل أنه يريد رؤية القلب".740
 صفة الحوض:أحاديث تُـبَـ ِّني صفة احلوض؛ فم اما ورد:
جاءت
ُ
حديث عبداهلل بن عمرو  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :حوضي:
مسرية شهر ،ماؤه أبيض من اللْب ،ورُيه أطيب من املسك ،وكِيزانه كنجوم السماءَ ،م ْن شرب منه ََل
أبدا)) ،747ويف لفظ(( :حوضي مسرية شهر ،وزواياه سواء ،وماؤه أبيض من الورق)).
يظمأ ً
مرفوعا(( :ماؤه ُّ
بياضا من اللْب ،وأحلى من
أشد ً
وملسلم من حديث أيب ذر  -رضي اهلل عنه ً -
العسل)).
ت فيه ميزابان من اجلنة :أحدمها
مرفوعا(( :يَـغُ ُّ
وملسلم ً
أيضا من حديث ثوبان  -رضي اهلل عنه ً -
من ذهب ،واآلخر من َوِرق)) ،ويغت؛ أي :يصب.

وع امان)) ،ويف رواية أخرى(( :كما بني
وجاء عند أمحد يف بيان مقداره أنه(( :كما بني عدن َ
أيلة 741إىل مكة)) ،ويف أخرى(( :كما بني املدينة وصنعاء)) ،وملسلم من حديث عقبة(( :وإ ان عرضه
 740انظر" :فتح الباري" اجمللد ( ،)55كتاب الرقاق ،باب يف احلوض.
 747متفق عليه
 741وأَيْـلَة  -بفتح اهلمزة ،وإسكان الياء ،وفتح الالم  :-اختلف يف حتديدها ،وذكر ابن حجر :أن ُجهور العلماء على أهنا
يف طريق احلاج القادم من مصر إىل مكة ،واختار النووي :أهنا مدينةٌ على ساحل البحر متوسطة بني املدينة النبوية ودمشق
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كما بني أَيْلة إىل اجلحفة)) ،وعند مسلم من حديث ابن عمر(( :ما بني ناحيتيه كما بني جربا
وأذرح)).
الروايات السابقة بني هذه البلدان كلها متقاربة توافق رواية(( :مسرية
واملسافات امل َحدادة يف ِّ
ُ
شهر)).
إ ًذا؛ يَـتَـلَ اخص يف صفة احلوض من األحاديث السابقة ما يلي:
ومن أراد التحديد باملسافة فليتأمل املسافة بني البلدان
 سعته :مسرية شهر ،وهذا حتديد بالزمانَ ،السابقة.
الوِرق؛ أي :الفضة.
 -لونه :أبيض من اللْب ،وأبيض من َ

أبدا.
وم ْن يشرب منه ل يظمأ ً
 طعمه :أحلى من العسلَ ، رائحته :أطيب من ريح املسك. آنيته :كنجوم السماء يف العدد والنور واللمعان. يصب فيه ميزابان :أحدمها من ذهب ،واآلخر من فضة.حرم من الحوض أقوامَّ :
بدلوا وغيَّروا في دين اهلل:
 -يُ َ

عن أيب ُملَْي َكة ،عن أمساء :أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :إين على احلوض حَّت أنظر
ناس دوين ،فأقول :يا رب ،مين ومن أميت)) ،فيقال" :هل شعرت ما
َم ْن يَِرُد ا
على منكم ،وسيؤخذ ٌ
عملوا بعدك؟ واهلل ما برحوا يرجعون على أعقاهبم" ،وكان ابن أيب مليكة يقول" :اللهم إنا نعوذ بك أن
نرجع أعقابنا ،أو نفنت يف ديننا".749
ويف لفظ ملسلم عن أم سلمة(( :فيقال :إنك ل تدري ما أحدثوا بعدك ،فأقولُ :سح ًقا)).
كل من أحدث يف الدين فهو من املطرودين
قال النووي" :قال اإلمام احلافظ أبو عمرو بن عبدالربُّ :
عن احلوض؛ كاخلوارج ،والروافض ،وسائر أصحاب األهواء ،قال :وكذلك الظالَمة املسرفون يف َج ْوِر
وع امان  -بفتح العني ،وفتح امليم مع
ومصر ،بينها وبني املدينة َخس عشرة مرحلة ،وعدن وصنعاء :بلدتان يف اليمنَ ،
تشديدها  -بلدة يف الشام ،واجل ْح َفة :بلدةٌ بال ُقر ِ
ب من املدينة على سبع مراحل وهي على طريق مكة ،وجربا وأذرح :قريتان
ُ
ْ
يف الشام ،بينهما مسرية ثالث ليال.
 749رواه البخاري.
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وطَ ْم ِ
س احلق ،وامل ْعلِنُون بالكبائر ،قال :وكل هؤلء ُخيَاف عليهم أن يكونوا ممن عُنُوا هبذا اخلرب  -واهلل
ُ
أعلم".716
ونقول :اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا بعد إذ هديتنا ،أو نفنت يف ديننا ،أو حندث فيه ما
ليس على ْأم ِر رسولِنا  -صلى اهلل عليه وسلم.
والح ْوض:
الفرق بين ال َك ْوثر َ
ْ -

أ -أ ان الكوثر يف اجلنة ،واحلوض يف أرض احملشر.
عظيم جا ٍر ،فهو أصل ،واحلوض ُممع ماء فرعٌ عن الكوثر؛ ألنه يصب يف
هنر ٌ
ب -الكوثر ٌ
احلوض ميزابان؛ فقد جاء يف "صحيح مسلم" من حديث أنس بن مالك  -رضي اهلل عنه  :-أن
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال عن الكوثر(( :هو هنر َو َع َدنيه ريب  -عز وجل  -يف اجلنة عليه
احلوض)).
********
 -63قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ُّ
ط ٌّ
ار".
"والصرا ُ
ِّ
حق يَ ُج ُ
وزهُ األَبْر ُار ،ويَ هزل ع ْنهُ ال ُف َّج ُ

دخل النّ َار هم ْن أ َُّمته هه هم ْن أ َْه هل ال َكبَائه هر؛
 -64ويَ ْش َف ُع نبيُّنا  -صلى اهلل عليه وسلم َ -
فيم ْن َ
في ْخرجو َن بهشفاعته هه ب ع َدما احت رقُوا وصاروا فَحما ه
بشفاعتهه.
وح َم ًما ،فيدخلو َن الجنَّةَ
َ
ًْ
َ َْ َ ََْ
َ ُ
ه
ه
شفاعات؛ قال  -تعالى ﴿ :-يَ ْعلَ ُم َما بَيْ َن أَيْ هدي هه ْم
والمالئكة
األنبياء والمؤمنين
 -65ولسائه هر
ٌ
ضى َو ُه ْم هم ْن َخ ْشيَته هه ُم ْش هف ُقون﴾.751
َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوال يَ ْش َفعُو َن إهَّال له َم هن ْارتَ َ
 -وال تَ ْن َف ُع الكافه َر شفاعةُ الشافعين".

الشرح
الصراط:
الثالث عشرِّ :
 تعريف الصراط: 716انظر" :شرح النووي ملسلم" ،اجمللد الثالث ،كتاب الطهارة ،باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء.
[ 715األنبياء.]21 :
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

238

الصراط لغة :الطريق الواضح الواسع.
جسر ممدود على جهنم ،يعرب الناس عليه إىل اجلنة.
ً
وشرعاٌ :

 -الصراط ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع:

فمن الكتاب :قوله  -تعاىل َ ﴿ :-وإِ ْن ِمْن ُك ْم إِال َوا ِرُد َها﴾ ،712فقد ف اسرها عبداهلل بن مسعود،
وقتادة ،وزيد بن أسلم :باملرور على الصراط ،وفسرها ُجاعةٌ  -منهم ابن عباس  -بالدخول يف النار،
لكن ينجون منها.
ب اجلسر على جهنم ،وحتل
ومن السنة :حديث أيب سعيد اخلدري الطويل وفيه(( :مث يُ ْ
ضَر ُ
الشفاعة ،ويقولون :اللهم سلِّم سلِّم)).713
وأج َمع أهل السنة على إثبات الصراط.
ْ
 وهل الصراط واسع أو ضيق؟اختُلف يف سعة الصراط على قولَ ْني:
القول األول :أن الصراط طريق واسع:
واستدلوا:
 -5بأن الصراط يف اللغة هو :الطريق الواسع.
((م ْد َحضةٌ َمزلاة عليه خطاطيف
 -2وبقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف صفة الصراطَ :
وكالليب)).714
ووجه الداللة :أ ان الدحض واملزلة والكالليب ل تكون إل يف طريق واسع.
والقول الثانيَّ :
أن الصراط طريق دقيق ضيق ًّ
جدا:

[ 712مرمي.]75 :
 713متفق عليه.
 714متفق عليه من حديث أيب سعيد  -رضي اهلل عنه.
ومدحضة مزلة؛ أي :زلق تزلق فيه األقدام ،كالليبُ :جع كلُّوب؛ وهي :حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم ويرسل إىل
التنور ،خطاطيف :واخلطف :استالب الشيء وأخذه بسرعة.
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واستدلوا مبا رواه مسلم من حديث أيب سعيد ،قال :بلغين أن اجلسر ُّ
َح ُّد من
أدق من الشعر ،وأ َ
فوعا من حديث عائشة  -رضي اهلل عنها.
السيف ،وبنحوه عند أمحد جاء مر ً
كح ِّد املوسى  -واهلل أعلم بالراجح  -ومن
وجاء عند احلاكم من حديث سلمان ً
مرفوعا :أنه َ
خالل اخلالف السابق تَـبَـ اني لنا صفةُ الصراط ،وأنه ممدود فوق جهنم ،عليه كالليب وخطاطيف
ِّتطف الناس حبسب أعماهلم  -نسأل اهلل السالمة والتجاوز.
 حال الناس على الصراط وعبورهم عليه:جاء يف "صحيح مسلم" ،من حديث أيب هريرة وحذيفة  -رضي اهلل عنهما  -قال :قال رسول اهلل
حممدا ،فيقوم ،فيؤذن له ،وترسل
 صلى اهلل عليه وسلم  -فذكر حديث الشفاعة وفيه(( :فيأتون ًاألمانة والرحم فتقومان جنبيت الصراط َيينًا ومشالً ،فيمر أولكم كالربق)) ،قال :قلت :بأيب أنت وأمي،
الريح ،مث َك َمِّر
ُّ
كمر الربق؟ قال(( :أَ ََل تَـَرْوا إىل الربق كيف ُّ
َير ويرجع يف طرفة عني؟ مث َك َمِّر ِّ
أي شيء ِّ
رب َسلِّم َسلِّم ،حَّت تعجز
وش ِّد الرجال ،وَتري هبم أعماهلم ،ونبيُّكم قائم على الصراط يقولِّ :
الطريَ ،
كالليب ُم َعلاقة،
أعمال العباد حَّت جييء الرجل فال يستطيع السري إل زح ًفا ،قال :ويف حافايت الصراط
ُ
ِ
ومكدوس يف النار)).
فمخدوش ناج،
ت به؛
مأمورة بأخذ من أُمَر ْ
ٌ
ٌ

قال شيخ اإلسالم يف "عقيدته الواسطية"َ" :ير الناس عليه على قدر أعماهلم ،فمنهم من َير كلمح
البصر ،ومنهم من َير كالربق ،ومنهم من َير كالريح ،ومنهم من َير كالفرس اجلََواد ،ومنهم من َير
كركاب اإلبل ،ومنهم من يعدو َع ْد ًوا ،ومنهم من َيَْشي َم ْشيًا ،ومنهم من يزحف َز ْح ًفا ،ومهم من
ُخيْطَف ويلقى يف جهنم".
نسأل اهلل حسن التجاوز عن ذنوبنا يف الدنيا ،وعلى الصراط يوم الفرار.
قال ابن حجر عند ذكر األمانة والرحم يف احلديث السابق" :أي :يقفان يف ناحية الصراط؛
واملعىن :أن األمانة والرحم  -لعظم شأهنما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقِّهما  -يوقفان هناك
لألمني واخلائن ،والواصل والقاطع ،فيحا اجان عن امل ِح ِّق ،ويشهدان على املْبطل".711
ُ
ُ
 أول من يعبر الصراط من األنبياء محمد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ومن األمم أمته:حلديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :فأكون أنا وأميت
يومئذ إل الرسل ،ودعاء الرسل ٍ
أول من جييزها ،ول يتكلم ٍ
يومئذَ :سلِّم ،سلِّم)).710
 711انظر" :الفتح" ،اجمللد ( ،)55كتاب الرقاق ،باب :الصراط جسر جهنم.
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قال النووي((" :ول يتكلم يومئذ إل الرسل))؛ معناها :لشدة األهوال ،واملراد :ل يتكلم يف حال
اإلجازة ،وإل ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيهاِ ُ ،
نفس عن نفسها ،ويسأل بعضهم
وَتَادل كل ٌ
ويتالومون ،وخياصم التابعون املتبوعني  -واهلل أعلم.
ً
بعضاَ ،

 قوله  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ودعوى الرسل يومئذَ :سلِّمَ ،سلِّم)) ،هذا من كمال شفقتهمورمحتهم للخلق ،وفيه أ ان الدعوات تكون حبسب املواطن ،فيُدعى يف كل موطن مبا يليق به  -واهلل
أعلم".717
واملرور على الصراط عامٌّ للمؤمنني ،ومن ا ادعى اإلَيان كاملنافقني؛ ولكن املنافقني ل جياوزون
الصراط ،بل الصراط آخر حمطة هلم إىل النار  -والعياذ باهلل.
 ثم بعد الصراط يقف المؤمنون في القنطرة:ص لبعضهم من
خاص باملؤمنني ول يسقط أحد منهم يف النار؛ بل هو مكان يـُ ْقتَ ُّ
والقنطرة مكا ٌن ٌّ
اقتصاصا ،يكون به هتذيب نفوسهم ،وإزالة ما يف القلوب من الغِ ِّل واحلسد قبل أن يدخلوا
بعض
ً
اقتصاص غري القتصاص األول ،فيُـ َه اذبُون من الشوائب قبل دخول اجلنة؛ كما قال -
اجلنة ،وهذا
ٌ
ص ُدوِرِه ْم ِم ْن ِغ ٍّل ََْت ِري ِم ْن َْحتتِ ِه ُم ْاألَنْـ َه ُار َوقَالُوا ا ْحلَ ْم ُد لِلا ِه الا ِذي َه َدانَا
تعاىل َ ﴿ :-ونَـَز ْعنَا َما ِيف ُ
ِهلََذا﴾ ،711وعن أيب سعيد اخلدري  -رضي اهلل عنه  -قال" :إذا خلص املؤمنون من الصراط ُحبِسوا
ص هلم مظاَل كانت بينهم يف الدنيا ،حَّت إذا ُه ِّذبوا ونـُ ُّقوا ،أ ُِذ َن هلم
على قنطرة بني اجلنة والنار ،فاقت ا
َح ُدهم أهدى إىل منزله يف اجلنة من منزله الذي كان يف الدنيا".719
بدخول اجلنة ،فَ َأل َ
********
 -67قال المصنف  -رحمه اهلل :-

 710رواه البخاري.
 717انظر" :شرح النووي ملسلم" ،اجمللد الثاين ،كتاب اإلَيان ،باب معرفة طريق الرؤية.
[ 711األعراف.]43 :
 719رواه البخاري.
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"والجنَّةُ والنّار مخلوقتان ال ت ْفنيان ،فالجنَّةُ مأوى أوليائه ،والنّ ه
ه
أهل الجن هَّة
ار ع ٌ
ُ
ُ
قاب ألعدائه ،و ُ
ه
فيها م َخلَّدو َن﴿ :إه َّن الْمج هرهم ه
ه
َّر َع ْن ُه ْم َو ُه ْم فه هيه
ُ
ُْ َ
َّم َخال ُدو َن * ال يُ َفت ُ
ين في َع َذاب َج َهن َ
760
ه
سو َن﴾ ".
ُم ْبل ُ
 -68قال المصنف  -رحمه اهلل :-

ه
صورةه َك ْب ٍ
ش أ َْملَح ،فيُذبَ ُح بين الجنَّة والنا هر ،ثم يُقال :يا أهل الجنَّة ،خلودٌ
"ويُ ْؤتَى ْ
بالموت في َ
ت".
مو َ
مو َ
ت ،ويا أ َْه َل النَّا هر ،خلو ٌد وال ْ
وال ْ
الشرح

الرابع عشر :الجنة والنار:
 تعريفهما:اجلنة لغة :البستان كثري األشجار.
وشرعا :هي الدار اليت أعداها اهلل يف اآلخرة للمتقني؛ وهي :دار الثواب.
ً
والنار لغة :معروفةٌ ،فال ينصرف الذهن إل هلا ،حَّت يف التعريف اللغوي.
وشرعا :هي الدار اليت أعدها اهلل يف اآلخرة للكافرين ،وهي دار العقاب.
ً
حق ثابت بالكتاب والسنة وإُجاع األمة ،فاألدلة يف إثباهتما كثرية
واجلنة والنار كل واحدة منهما ٌّ
مستفيضة.
 الجنة والنار موجودتان اآلن بداللة الكتاب والسنة واإلجماع:ويدل على ذلك :من الكتاب قوله  -تعاىل  -عن اجلنة﴿ :وسا ِرعوا إِ َىل م ْغ ِفرةٍ ِمن ربِّ ُكم وجناةٍ
ََ ُ
َ َ ْ َ ْ ََ
705
عرضها ال اسموات و ْاألَرض أُعِد ِ ِ
ااس َوا ْحلِ َج َارةُ
ْ
اار الاِيت َوقُ ُ
َْ ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ
ات ل ْل ُمتاقني﴾  ،وعن النار﴿ :فَاتاـ ُقوا الن َ
ود َها الن ُ
702
أ ُِعد ِ ِ
ِ
ات﴾؛ أيُ :هيِّئَت.
ين﴾  ،ومعىن ﴿أُعد ْ
ْ
ات ل ْل َكاف ِر َ

[ 706الزخرف.]71 - 74 :
[ 705آل عمران.]533 :
[ 702البقرة.]24 :
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ومن السنة :حديث أنس  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم :-
أيت يا
كثريا)) ،قالوا :وما ر َ
نفس حممد بيده ،لو رأيتُم ما ر ُ
أيت ،لضحكتم قليالً ،ولبكيتم ً
((والذي ُ
أيت اجلنة والنار)) ،703وهناك أدلة أخرى.
رسول اهلل؟ قال(( :ر ُ
وأجمع السلف  -رحمهم اهلل  -على وجودهما اآلن.
 -هل الجنة والنار تَ ْفنَ يَان؟

أما اجلنة ،فال تَـ ْف َىن باتِّفاق العلماء ،وَل خيالف يف ذلك إل املْبتَ ِدعة ،وإمنا اخلالف يف النار :هل
ُ
خالف قدميٌ ،كان على عهد الصحابة مث السلف  -رضي اهلل عنهم
تفىن؟ واخلالف يف هذه املسألة
ٌ
ورمحهم  -وخالصة املسألة ما يلي:
القول األول :أن النار تَ ْفنَى:
واستدلوا:
 -5بقوله  -تعاىل ﴿ :-فَأَاما الا ِذين َش ُقوا فَِفي الناا ِر َهلم فِيها َزفِري و َش ِهيق * خالِ ِدين فِيها ما دام ِ
ت
ُْ َ ٌ َ ٌ َ َ َ َ َ َ
َ
يد﴾.704
ك فَـ اع ٌ
ال لِ َما يُِر ُ
ك إِ ان َربا َ
ض إِال َما َشاءَ َربُّ َ
ال اس َم َو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ

ووجه الدللة :أن اهلل  -عز وجل  -أخرب أن أهل النار َسيَْبـ َقون فيها إىل مدةٍ يشاؤها اهلل  -جل
وعال  -مث بعد ذلك تفىن ،وَل ِ
يأت بعد هذه اآلية ما ُّ
يدل على عدم انقطاع النارِ ،بالف ما بعدها
َ
ِ ِِ
يف حال الذين سعدوا ،فإن اهلل  -عز وجل  -قال يف بقائهم﴿ :وأَاما الا ِذ ِ ِ
ين
ُ
َ
ين ُسع ُدوا فَفي ا ْجلَناة َخالد َ
َ
ت ال اسموات و ْاألَرض إِال ما َشاء ربُّك عطَاء َغيـر َُم ُذ ٍ
ِ
وذ﴾701؛ أي :غري مقطوع.
ف َيها َما َد َام ِ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ً ْ َ ْ
ك﴾ ،ل ُّ
يدل على انقطاع النار
ونوقش هذا الستدلل :بأن قوله  -تعاىل ﴿ :-إِال َما َشاءَ َربُّ َ
وفنائِها؛ بل إن معناه :أهنم خالدون يف النار أكثر من مدة بقاء السموات واألرض مبدة ل انقطاع هلا،
مع ما شاء اهلل هلم من اخللود ،فمعىن (إل)؛ أي :مع ما شاء اهلل من اخللود أزمانًا متتابعة إىل ما ل
هناية هلا ،أو يقال :إن الستثناء يف اآلية إمنا هو لبيان قدرة اهلل  -جل وعال  -وهذا هو الذي يتوافق
مع األدلة الكثرية املثبِتة لبقاء النار وخلود أهلها فيها.

 703رواه مسلم.
[ 704هود.]567 ،560 :
[ 701هود.]561 :
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 -2واستدلوا بقوله  -تعاىل َ﴿ :-لبِثِ ِ
َح َقابًا﴾.700
َ
ني ف َيها أ ْ

ووجه الدللة :أن احلقب هو املدة من الزمن ،وهذا يدل على أهنم سيلبثون ُم ادةً معينةً ،قد تطول؛
لكنها تنتهي.
دهورا
ونُوقش هذا الستدلل :بأن احلُُقب – بضمتني  -هو الدهر ،والكفار يلبثون يف جهنم ً
نوع من أنواع العذاب
متواصلة ل تنتهي ،أو يقال  -كما قال بعض املفسرين  :-إهنم يلبثون يف ٍ
أحقابًا ،مث ينتقلون إىل نوع آخر ،ل أنه ينقطع عنهم العذاب بعد مدة معينة.
 -3واستدلوا مبا رواه عبد بن محيد يف "تفسريه" :حدثنا سليمان بن حرب ،حدثنا محااد بن سلمة،
ث أهل النار
عن ثابت ،عن احلسن البصري قال :قال عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه " :-لو لَبِ َ
يوم خيرجون فيه".
َع َد َد َرْمل عاجل ،لكان هلم ٌ
ِ
عمر بن اخلطاب ،كما
ونوقش هذا الستدلل :بأنه ٌ
أثر ضعيف؛ ألن احلسن البصري َل يُ ْدرْك َ
ذكر األلباين يف ِّترجيه ألحاديث "العقيدة الطحاوية" ،وقال بعد أن ض اعف األثر" :وُجلة القول :أن
فوعا ،واهلل وِل التوفيق".
هذا األثر ل يصح عن عمر ،كما ل يصح عن غريه مر ً
أصحاب القول األول ،وهلم أدلةٌ أخرى ،ولكن أدلتهم باجلملة ليست
هذا هو أشهر ما استدل به
ُ
معىن يوافق األدلة الكثرية اليت تدل على
صرُية يف الدللة على فناء النار؛ بل ل بد من محلها على ً
خلودهم يف النار إىل ما ل هناية له.
ابن القيم؛ كما يف "حادي األرواح"،
واختار هذا القول َ
ابن تيمية ،ومال إليه تلمي ُذه ُ
ونصَره ُ
برد مسااه" :العتبار ببقاء اجلنة
اإلمام
السبكي على شيخ اإلسالم ابن تيمية ٍّ
ُّ
و"شفاء العليل" ،وراد ُ
والنار" ،وكذا راد عليه األلباينُّ يف كتاب أمساه" :رفع األستار".
والقول الثاني :أن النار ال تفنى؛ بل هي مؤبَّدة:
وهو قول ُجهور السلف  -رمحهم اهلل  -وهو الصحيح.
ٍ
واستدلوا بعِداةِ أدلة ،أشهرها ثالث ٍ
صرُيات يف أَبَ ِدياة النار ،وأهنا ل تفىن ،وهي:
آيات

ِ اِ
ين َك َف ُروا َوظَلَ ُموا ََلْ يَ ُك ِن اللاهُ لِيَـ ْغ ِفَر َهلُ ْم َوَل
أولها :يف سورة النساء؛ قال  -تعاىل ﴿ :-إ ان الذ َ
ِ
لِيـه ِديـهم طَ ِري ًقا * إِال طَ ِريق جهنام خالِ ِد ِ
ك َعلَى اللا ِه يَ ِس ًريا﴾.707
ين ف َيها أَبَ ًدا َوَكا َن ذَل َ
َ ْ َُ ْ
َ ََ َ َ َ
[ 700النبأ.]23 :
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ِِ
ِ
ِ
ِ
ين فِ َيها
ين َوأ َ
َع اد َهلُ ْم َسع ًريا * َخالد َ
ثانيها :يف سورة األحزاب؛ قال  -تعاىل ﴿ :-إ ان اللاهَ لَ َع َن الْ َكاف ِر َ
أَب ًدا َل َِجي ُدو َن ولِيًّا وَل نَ ِ
ص ًريا﴾.701
َ
َ َ

ص اللاه ورسولَه فَِإ ان لَه نَار جهن ِ ِ
ين فِ َيها
ثالثها :يف سورة اجلن؛ قال  -تعاىل َ ﴿ :-وَم ْن يَـ ْع ِ َ َ َ ُ ُ
ام َخالد َ
ُ َ ََ َ
أَبَ ًدا﴾.709

بأحاديث كثريةٍ؛ منها ما ذَ َكَره املصنِّف وختم به هذا الفصل ،وهو حديث أيب سعيد
أيضا يُ ْستَ َد ُّل
َ
و ً
اخلدري  -رضي اهلل عنه  -عند البخاري :أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :يؤتَى باملوت
ش أَملَح ،فيـن ِادي ٍ
ِ
مناد :يا أهل اجلنة ،فيَ ْشَرئِبُّون وينظرون ،فيقول :هل تعرفون هذا؟ فيقولون:
كهيئة َكْب ٍ ْ َ َُ
نعم ،هذا املوت  -وكلهم قد رآه  -مث ينادى :يا أهل النار ،فيَ ْشَرئِبُّون وينظرون ،فيقول :هل تعرفون
خلود فال موت،
هذا؟ فيقولون :نعم ،هذا املوت  -وكلهم قد رآه  -فيُ ْذبَح ،مث يقول :يا أهل اجلنةٌ ،
خلود فال موت)) ،مث قرأ﴿ :وأَنْ ِذرهم يـوم ا ْحلسرةِ إِ ْذ قُ ِ
ض َي ْاأل َْم ُر َوُه ْم ِيف َغ ْفلَ ٍة َوُه ْم َل
ويا أهل النارٌ ،
َ ْ ُ ْ َْ َ َ ْ َ
يـُ ْؤِمنُو َن﴾.776
ففي هذا احلديث بيا ٌن أنه ل موت؛ ألن املوت يأِت بصورة كبش فيُذبح ،وفيه خلود أهل اجلنة يف
شيخنا ابن عثيمني يف "فتاواه" ،775واللجنة الدائمة.772
اجلنة ،وأهل النار يف النار ،واختار َ
القول الثاين ُ
فائدة:
ل يُبداع من قال بفناء النار؛ ألنه قول مأثور عن بعض السلفِ ،بالف من قال بفناء اجلنة؛ فإنه
مبتدع ول شك؛ كاجلهم بن صفوان القائل بفناء اجلنة والنار.

[ 707النساء.]509 ،501 :
[ 701األحزاب .]01 ،04 :
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فصل :في حقوق النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -وخصائصه
ٌ
 -69قال المصنف  -رحمه اهلل :-
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -خاتَم النَّبهيِّين ،وسيِّ ُد المرسلين ،ال ي ه
رسول ه
ص ُّح إيما ُن
"ومحم ٌد ُ
َ َ
َ َ
ُ
ه
َه ه
ٍ
القيام هة إالَّ
ضى ْبي َن الن ه
ويشه َد بنبوتهه ،وال يُ ْق َ
عبد َحتَّى يُؤم َن برسالتهَ ،
َّاس في َ
بشفاعته ،والَ يَ ْد ُخلُ
الجنّةَ أ َُّمةٌ إالّ ْبع َد ُد ه
خول أ َُّمتهه.
صاح ه ه
 -70ه
المورود ،وهو ُ ه
ه
والحو ه
ين،
والمقام المحمود،
الحمد،
ب لواء ْ
ض ْ
ْ
إمام النَّبيِّ َ
َ
ُ
ه
ه
ب شفاعتههم.
و َخطيبُهم ،وصاح ُ
ه
ه
خي ُر ه
السالم".
األنبياء  -عليهم
أصحاب
خي ُر
األمم ،وأصحابُه ْ
َّ -71أمتُه ْ
ُ
الشرح:
ِ
ِّف حقوقًا للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وذلك بعدما ذكر فيما تقدام
يف هذا
الفصل ذَ َكَر املصن ُ
وخصائص للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
ِّف حقوقًا
صن ُ
ما يتعلاق حبق اهلل  -جل وعال  -ذكر املُ َ
َ
فذكر أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
نيب
( -5خامت النبيني)؛ أي :ختم اهللُ به النبيني ،وختم اهلل به الرسل ،وختم اهلل به الشرائع ،فال ا
بعد نبينا ٍ
حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -حَّت إن عيسى  -عليه السالم  -ينزل يف آخر الزمان ُيكم
بشريعة حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ومبا نـُبِّ َئ به حمم ٌد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ألنه خامت
النبيني.
بداللة الكتاب :قال  -تعاىل ﴿ :-ما َكا َن ُحم ام ٌد أَبا أَح ٍد ِمن ِرجالِ ُكم ولَ ِكن رس َ ِ
ول اللاه َو َخ َامتَ
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ
َ
ٍ ِ
ِ
يما﴾.773
النابِيِّ َ
ني َوَكا َن اللاهُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ً

وبداللة السنة :فعن جابر  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم :-
كمثل ٍ
((مثَلي ومثلُ األنبياء ِ
دارا فأكملها وأحسنها ،إل َم ْو ِض َع لَبِنَة ،فجعل الناس يدخلوهنا
َ
رجل بىن ً
ت األنبياء)).774
فختَ ْم ُ
ويتعجبون ويقولون :لول موضع اللبنة ،فأنا موضع اللبنةُ ،
جئت َ

[ 773األحزاب.]46 :
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وعن جبري بن ُمطْعِم قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ِ(( :-ل َخسةُ أمساء :أنا حممد،
وأنا أمحد ،وأنا املاحي الذي َيحو اهلل يب الكفر ،وأنا احلاشر الذي ُُْي َش ُر الناس على قدمي ،وأنا
نيب)).771
العاقب الذي ليس بعده ٌّ
وعن ثَـ ْوبَان قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-إنه سيكون يف أميت ك اذابون ثالثون،
كلُّهم يزعم أنه نيب ،وأنا خامت النبيني ،ول نيب بعدي)).770

ت على
وعن أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( : -فُ ِّ
ض ْل ُ
ِ
ب ،وأ ُِحلات ِل الغنائمِ ،
األنبياء ِ
بس ٍّ ِ
ِ
بالر ْع ِ
األرض
ت ِل
ت ُّ
وجعلَ ْ
ْ
امع ال َكلم ،ونُص ْر ُ
ت :أ ُْعط ُ
ُ
ُ ُ
يت جو َ
ِ
وختِ َم يب النبيُّون)).777
ً
مسجدا وطَ ُه ًورا ،وأ ُْرسلْ ُ
ت إىل اخللق كافاةًُ ،
ِ
آدم ،سيِّ ُد األ اولني واآلخرين.
( -2سيد املرسلني) :فهو  -صلى اهلل عليه وسلم  -سيِّ ُد َولَد َ

يدل على ذلك :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم :-
((أنا َسيِّ ُد ولد آدم)) ،771فكل من كان من ذرية آدم فهو سيِّ ُده  -صلى اهلل عليه وسلم  -ويف الرواية
األخرى  -كما تقدم يف حديث الشفاعة (( :-أنا َسيِّ ُد الناس يوم القيامة)) ،ومن كان سيِّ ًدا يوم
القيامة ،فهو َسيِّ ٌد يف الدنيا؛ فاملقدام يوم اجلزاء هو املقدام يف الدنيا.
احدا
ومار هبم و ً
 ظهرت سيادتُه  -صلى اهلل عليه وسلم  -حني أَام األنبياءَ ليلةَ اإلسراء واملعراجَ ،احدا ،كلٌّ يف مسائه ،وكلٌّ يـَُر ِّحب به ويسلِّم عليه  -صلى اهلل عليه وسلم.
و ً

 ويف يوم القيامة َستَظْ َهر سيادتُه حني يتدافع الشفاعةَ أُولو العزم من الرسل ،وهم اخلمسة الذينجاء ِذكرهم يف قوله  -تعاىل ﴿ :-وإِ ْذ أَخ ْذنَا ِمن النابِيِّني ِميثاقَـهم وِمْنك وِمن نُ ٍ ِ ِ
وسى
َ َ
يم َوُم َ
َ َ ُْ َ َ َ ْ
َ
وح َوإبْـَراه َ
779
ِ
َخ ْذنَا ِمْنـ ُه ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا﴾  ،حني يَـتَ َدافَع ُّ
الر ُسل ُّ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ َوأ َ
ونيب اهلل ُ
آدم الشفاعةَ وتصريُ
َوع َ
إليه  -صلى اهلل عليه وسلم  -فيقول(( :أنا هلا ،أنا هلا))؛ كما يف الصحيحني ،فيشفع للناس ٍ
حينئذ؛
وعلو مكانته.
فهذا يدل على سيادته ،وشرفهِّ ،

 771رواه مسلم.
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ٍ
ِ
فم ْن َل يؤمن برسالة حممد  -صلى
( -3ل يَص ُّح إَيا ُن عبد حَّت يؤمن برسالته ،ويشهد بنبوته)َ :
اهلل عليه وسلم  -ويشهد بنبوته ،فليس مبؤمن؛ ألن مفتاح الدخول يف اإلسالم شهادةُ أن ل إله إل
حممدا رسول اهلل؛ حلديث ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
اهلل وأن ً
ِ
حممدا رسول اهلل)).716
الناس حَّت يشهدوا أن ل إله إل اهلل وأن ً
قال(( :أُم ْر ُ
ت أن أقاتل َ
سخت ما قبلها
ول بد أن يؤمن بأنه  -صلى اهلل عليه وسلم ٌ -
رسول جلميع الناس ،وأن شريعته نَ ْ
من الشرائع.
ول اللا ِه إِلَي ُكم َِ
ُج ًيعا﴾.715
ااس إِ ِّين َر ُس ُ
ْ ْ
ويدل على ذلك :قوله  -تعاىل ﴿ :-قُ ْل يَا أَيـُّ َها الن ُ

وحديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه – السابق :أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال:
ِ
ض ْلت على األنبياء ِ
ت إىل اخللق كافاة)).712
بس ٍّ
ت)) ،وذكر منها(( :وأ ُْرس ْل ُ
((فُ ِّ ُ
رسول لكل خملوق؛ يهوديًّا كان ،أو نصرانيًّا ،أو ُموسيًّا ،أو غري ذلك ،فهو رسوهلم ،وجيب
فهو ٌ
رد على من قال :إنه رسول
عليهم اإلَيا ُن برسالته؛ ألنه أ ُْرِسل للخلق كافاة ،ففي اآلية واحلديث ٌّ
رسول لفئة من الناس دون غريهم ،وردٌّ على من قال :دينكم صحيح ،وديننا صحيح ،أو
العرب ،أو ٌ
يهودي ونصراين وُموسي ،وغريهم من أطياف الكف ِر  -اإلَيا ُن
َس َعى لتقارب األديان؛ بل على كل
ٍّ
جهنم وبئس املصري؛ يدل عليه
برسالته ،وإل فهو كافر ،وعلى دي ٍن باطل ،إن مات على ذلك مأواه ُ
حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-والذي نفس ٍ
حممد بيده،
ُ
ِ
ت به ،إل كان من
ل يسمع يب أح ٌد من هذه األمة
ٌّ
يهودي ول نصراين ،مث َيوت وَل يؤمن بالذي أ ُْرس ْل ُ
أصحاب النار)).713
( -4ل يُقضى بني الناس يف القيامة إل بشفاعته) :وتقدم الكالم على الشفاعة ،وتلك الشفاعة
العظمى هي املقام احملمود  -كما سيأِت بيانه.

 716متفق عليه.
[ 715األعراف.]511 :
 712رواه مسلم.
 713رواه مسلم.
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

248

( -1ول يدخل اجلنةَ أمةٌ إل بعد دخول أُامتِه) :ويدل على ذلك :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل
عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-حنن ِ
اآلخ ُرون األ اولون يوم القيامة ،وحنن أول
من يدخل اجلنة)).714
ا
فدل هذا احلديث على أن أمة حممد ،وإن كانوا اآلخرين يف الدنيا ،إل أهنم هم األولون يوم
القيامة؛ وذلك بأهنم أول من يدخل اجلنة ،فال تدخل أمةٌ اجلنةَ إل بعد أمة حممد  -صلى اهلل عليه
وسلم.
قال النووي" :قال العلماء :معناهِ :
اآلخ ُرون يف الزمان والوجود ،السابقون بالفضل ودخول اجلنة،
فتدخل هذه األمة اجلنة قبل سائر األمم".711
قائد اجليش ،ويدل على أن النيب  -صلى
( -0صاحب لواء احلمد) :واللِّواء :هو الراية اليت ُيملها ُ
حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى
اهلل عليه وسلم  -صاحب لواء احلمد
ُ
اهلل عليه وسلم  -قال(( :أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ول فخر ،وبيدي لواء احلمد ول فخر ،وما من
نيب ٍ
يومئذ  -آدم فمن سواه  -إل حتت لوائي ،وأنا أ اول من تنش ُّق عنه األرض ول فخر)).710
 واختلف في لواء الحمد :هل هو لواء حقيقي؟القول األول :إنه لواء معنوي.
القول الثاين :إنه لواء حقيقي ،وهذا هو األقرب  -واهلل أعلم  -ألن األصل فيما أخرب به النيب -
صلى اهلل عليه وسلم  -احلقيقةُ ل اجملاز ،فهو لواءٌ حقيقي  -واهلل أعلم  -واحلمد يشمل ما يفتحه
اهلل  -عز وجل  -على نبيِّه من احملامد؛ كما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  -رضي اهلل
ِ
يفتح
حتت العرش ،فأَقَع ً
عنه  -حديث الشفاعة ،وفيه(( :فأنطَلق ،فآِت َ
ساجدا لريب  -عز وجل  -مث ُ
اهلل علي من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا َل يفتحه على ٍ
أحد قبلي)).
ً
ا
ويشمل ما للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف ذلك اليوم من الفضائل واملكانة؛ كالشفاعة
أول الداخلني إىل اجلنة  -واهلل أعلم.
العظمى ،وافتتاح اجلنة ،وكون أمته َ
( -7واملقام احملمود)؛ أي :وصاحب املقام احملمود.
 714واحلديث رواه مسلم.
 711انظر" :شرح النووي ملسلم" ،اجمللد ( ،)0كتاب اجلمعة ،باب هداية هذه األمة ليوم اجلمعة.
 710رواه الرتمذي ،وقال" :حديث حسن صحيح" ،ورواه ابن ماجه ،وصححه األلباين؛ انظر" :الصحيحة" (.)5175
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ِ
ك َم َق ًاما
ك َربُّ َ
ك َع َسى أَ ْن يَـْبـ َعثَ َ
ويدل عليه :قول اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-وِم َن اللاْي ِل فَـتَـ َه اج ْد بِِه نَافلَةً لَ َ
ودا﴾ [اإلسراء.]79 :
َْحم ُم ً

 وقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -كما جاء يف حديث جابر  -رضي اهلل عنه  -عندرب هذه الدعوة التامة والصالة القائمةِ ،
حممدا
((م ْن قال حني يسمع النداء :اللهم ا
آت ً
البخاريَ :
ت له شفاعيت يوم القيامة)).
حممودا الذي وعدتَه  -حلا ْ
مقاما ً
الوسيلة والفضيلة ،وابعثه ً

واملقام احملمود جاء بيانه يف سنة النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأنه هو الشفاعة العظمى للنيب -
صلى اهلل عليه وسلم  -فقد جاء يف رو ٍ
اية معلاقة عند البخاري بعد ذكر الشفاعة ،قال" :مث تال:
ِ
ودا﴾ [اإلسراء ،]79 :قال(( :وهذا
ك َربُّ َ
ك َع َسى أَ ْن يَـْبـ َعثَ َ
﴿ َوِم َن اللاْي ِل فَـتَـ َه اج ْد بِِه نَافلَةً لَ َ
ك َم َق ًاما َْحم ُم ً
املقام احملمود الذي ُو ِعده نبيُّكم  -صلى اهلل عليه وسلم)) ،ويدخل يف املقام احملمود مناقبُه  -صلى
اهلل عليه وسلم  -األخرى غري الشفاعة.
( -1واحلوض املورود)؛ أي :وصاحب احلوض املورود ،الذي تَ ِرُد عليه أ امتُه ،وتقدم الكالم على
احلوض ومباحثه.
( -9وهو إمام النبيني وخطيبهم) :أما إمامته  -صلى اهلل عليه وسلم  -لألنبياء ،فهي إمامته يف
الدنيا واآلخرة ،ويقال فيها ما قيل يف سيادته  -صلى اهلل عليه وسلم.
ظهرت إمامته لألنبياء يف الدنيا حني أ امهم ليلة اإلسراء واملعراج ،وتظهر إمامته هلم يف اآلخرة حني
يتدافع أولو العزم من الرسل الشفاعةَ ،مث تصري إليه  -صلى اهلل عليه وسلم  -فيشفع.

خطيب األنبياء ،فلِ َما رواه الرتمذي من حديث أنس بن مالك  -رضي اهلل عنه  -قال:
وأما كونه
َ
خروجا إذا بُعثوا ،وأنا خطيبهم إذا
قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( : -أنا أول الناس ً
حسن من
وفدوا ،717))...وجاء
ٌ
حديث آخر رواه الرتمذي ،وابن ماجه ،وأمحد ،وقال األلباين :إسناده ٌ
كنت إمام
حديث أ َِّ
ُيب بن كعب :أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :إذا كان يوم القيامة ُ
غري فخر)).
النبيني وخطيبَهم ،وصاحب شفاعتهم َ
( -56وصاحب شفاعتهم)؛ أي :الذي تصري إليه الشفاعة يف ذلك املوقف ،وتقدم الكالم عن
الشفاعة ومباحثها.

717
يب ،وضعافه األلباين.
احلديث رواه الرتمذي ،وقالٌ :
حسن غر ٌ
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( -55أمته خري األمم)؛ أي :إن أمة حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -خريُ األمم ،وهذه من
أيضا هي من خصائص أمته  -صلى اهلل عليه وسلم  -حيث
خصائصه  -صلى اهلل عليه وسلم  -و ً
خري األمم.
جعلها اهلل َ
ويدل على ذلك:

ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أُامةً َو َسطًا﴾ ،711وذكر ابن كثري عند تفسريه هلذه اآلية
 -5قوله  -تعاىل َ ﴿ :-وَك َذل َ
بأهنا نص يف أن أمة حممد خري األمم.
 -2ما رواه أمحد يف "مسنده" من حديث علي يف بيان ما خص اهلل به نبياه  -صلى اهلل عليه
ِ
خري األمم)).719
وسلم  -وفيهُ :
((وجعلَت أميت َ
وخريية أمة حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -من وجوهٍ كثرية يف الدنيا واآلخرة على سائر األمم؛
فخرييـاتُها يف العمل ،ويف الثواب ،ويف الشريعة؛ بأن شرع هلا من التيسري ما َل يشرع لغريها ،ويف اآلخرة
بتقد ِ
ُّمهم إىل فضائل كثرية ،أبرزها :أن أمته أ اول الداخلني للجنة ،وأكثر األمم دخولً اجلنة؛ فخرييتها
يف الدنيا واآلخرة.

( -52وأصحابه خري أصحاب األنبياء  -عليهم السالم) :وهذه من خصائصه بأن أصحابه -
ِ
فضلَهم على التفصيل ،وأما
األصحاب ،وسيأِت يف الفصل القادم ما يبني ْ
صلى اهلل عليه وسلم  -خريُ
يف اجلملة ،ففضلهم جاء يف نصوص كثرية ،منها:
ِ
ِ
اج ِرين و ْاألَنْصا ِر والا ِذين اتاـبـعوهم بِِإحس ٍ
ِ
ان
 -5قوله  -تعاىل َ ﴿ :-وال اساب ُقو َن ْاألَاولُو َن م َن الْ ُم َه َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َ
ِ
اات ََت ِري َحتتـها ْاألَنْـهار خالِ ِد ِ
ر ِضي اللاه عْنـهم ورضوا عْنه وأَع اد َهلم جن ٍ
ك الْ َف ْوُز
ين ف َيها أَبَ ًدا ذَل َ
ْ َْ َ
َ َ ُ َ ُ ْ ََ ُ َ ُ َ َ ُْ َ
َُ َ َ
ِ
يم﴾.796
الْ َعظ ُ
ِ ِ
اج ِر ا ِ
ِ
ضالً ِم َن اللا ِه
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِديَا ِرِه ْم َوأ َْم َواهلِِ ْم يَـْبتَـغُو َن فَ ْ
ين الذ َ
 -2قوله  -تعاىل ﴿ :-ل ْل ُف َقَراء الْ ُم َه َ
ص ِادقُو َن﴾.795
ك ُه ُم ال ا
َوِر ْ
ص ُرو َن اللاهَ َوَر ُسولَهُ أُولَئِ َ
ض َوانًا َويَـْن ُ

[ 711البقرة.]543 :
 719ذكره األلباين يف "السلسلة الصحيحة" برقم ( ،)3939وقال :أخرجه أمحد ،والبيهقي يف "السنن".
[ 796التوبة.]566 :
[ 795احلشر.]1 :
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 -3حديث أيب بردة عن أبيه  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-النجوم
ذهبت ،أتى
وعد ،وأنا أ ََمنَةٌ ألصحايب ،فإذا
أ ََمنَةٌ للسماء ،فإذا ذهبت النجوم ،أتى السماءَ ما تُ َ
ُ
وعدون)).792
وعدون ،وأصحايب أ ََمنَةٌ ألميت ،فإذا ذهب أصحايب ،أتى أميت ما يُ َ
أصحايب ما يُ َ
 -4حديث الرباء  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-األنصار ل ُُِيبُّهم
ِ
منافق ،من أحباهم أحباه اهلل ،ومن أبغضهم أبغضه اهلل)).793
مؤمن ،ول يُبغضهم إل ٌ
إل ٌ

 -1حديث ابن مسعود  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-خريُ القرون
قرين ،مث الذين يَـلُوهنم)).794
 -0حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ل
ِ
ُح ٍد ذهبًا ،ما أدرك
تَ ُسبُّوا أصحايب ،ل تَ ُسبُّوا أصحايب ،فوالذي نفسي بيده ،لو أن أحدكم أنفق مثْ َل أ ُ
م اد أَح ِدهم ول نَ ِ
صي َفه)).791
ُ َ
واألحاديث يف فضلهم كثرية ،وهم باجلملة ليسوا على مرتبة واحدة.
قال اللاقااين  -وهو أ َ
َح ُد شيوخ املالكية  -يف "شرح جوهرة التوحيد"" :أفضل الصحابة :أهلُ
ُحد :أهل بدر ،وأفضل أهل بدر :العشرة،
ُحد ،وأفضل أهل أ ُ
احلديبية ،وأفضل أهل احلديبية :أهل أ ُ
وأفضل العشرة :اخللفاء األربعة ،وأفضل اخللفاء األربعة :أبو بكر الصديق  -رضي اهلل عنهم أُجعني".
وسيأِت بيان فضل اخللفاء األربعة  -رضي اهلل عنهم أُجعني  -وأما ُجلة الصحابة فهم يتفاضلون:
 فالمهاجرون أفضل من األنصار:يدل على ذلك:
 -5أن املهاجرين َُجَعوا بني اهلجرة والنُّصرةِ ،بالف األنصار الذين أَتَوا بالنصرة فقط ،وللتعريف
هبم يقال :املهاجرون :هم الذين هاجروا إىل املدينة يف عهد النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قبل فتح
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف املدينة.
مكة ،واألنصار :هم الذين هاجر إليهم ُّ

 792رواه مسلم.
 793متفق عليه.
 794متفق عليه.
 791متفق عليه.
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 -2تقدمي اهلل  -جل وعال  -املهاجرين على األنصار يف قولهَ ﴿ :وال اسابِ ُقو َن ْاألَاولُو َن ِم َن
ِ
ِ
صا ِر﴾
اب اللاهُ َعلَى النِ ِّ
ين َو ْاألَنْ َ
ين َو ْاألَنْ َ
صا ِر﴾ [التوبة ،]566 :وقوله﴿ :لََق ْد تَ َ
ايب َوالْ ُم َهاج ِر َ
الْ ُم َهاج ِر َ
[التوبة.]557 :
 أهل بدر مرتبتهم أعلى من مراتب كل الصحابة:يدل على ذلك :حديث علي  -رضي اهلل عنه  -وفيه قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
غفرت لكم)).790
((وما يُ ْد ِريك؟ لعل اهلل اطالع على أهل بدر ،فقال :اعملوا ما شئتُم فقد ُ
َ -م ْن أَنْ َفق وقَاتَل قبل صلح الحديبية ،أفضل ممن أنفق وقاتل بعد الصلح:

ك
ويدل على ذلك :قوله  -تعاىل َ﴿ :-ل يَ ْستَ ِوي ِمْن ُك ْم َم ْن أَنْـ َف َق ِم ْن قَـْب ِل الْ َفْت ِح َوقَاتَ َل أُولَئِ َ
ِ اِ
ين أَنْـ َف ُقوا ِم ْن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا َوُكالً َو َع َد اللاهُ ا ْحلُ ْس َىن﴾ ،797ويـُ ْعَرف ذلك مبعرفة تاريخ
أ َْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ
إسالمهم؛ كأ ْن نرجع للكتب كـ"اإلصابة"؛ لبن حجر.

 790متفق عليه.
[ 797احلديد.]56 :
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فصل :في حقوق النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -وخصائصه
ٌ
 -69قال المصنف  -رحمه اهلل :-
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -خاتَم النَّبهيِّين ،وسيِّ ُد المرسلين ،ال ي ه
رسول ه
ص ُّح إيما ُن
"ومحم ٌد ُ
َ َ
َ َ
ُ
ه
َه ه
ٍ
القيام هة إالَّ
ضى ْبي َن الن ه
ويشه َد بنبوتهه ،وال يُ ْق َ
عبد َحتَّى يُؤم َن برسالتهَ ،
َّاس في َ
بشفاعته ،والَ يَ ْد ُخلُ
الجنّةَ أ َُّمةٌ إالّ ْبع َد ُد ه
خول أ َُّمتهه.
صاح ه ه
 -70ه
المورود ،وهو ُ ه
ه
والحو ه
ين،
والمقام المحمود،
الحمد،
ب لواء ْ
ض ْ
ْ
إمام النَّبيِّ َ
َ
ُ
ه
ه
ب شفاعتههم.
و َخطيبُهم ،وصاح ُ
ه
ه
خي ُر ه
السالم".
األنبياء  -عليهم
أصحاب
خي ُر
األمم ،وأصحابُه ْ
َّ -71أمتُه ْ
ُ
الشرح:
ِ
ِّف حقوقًا للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وذلك بعدما ذكر فيما تقدام
يف هذا
الفصل ذَ َكَر املصن ُ
وخصائص للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
ِّف حقوقًا
صن ُ
ما يتعلاق حبق اهلل  -جل وعال  -ذكر املُ َ
َ
فذكر أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
نيب
( -5خامت النبيني)؛ أي :ختم اهللُ به النبيني ،وختم اهلل به الرسل ،وختم اهلل به الشرائع ،فال ا
بعد نبينا ٍ
حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -حَّت إن عيسى  -عليه السالم  -ينزل يف آخر الزمان ُيكم
بشريعة حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ومبا نـُبِّ َئ به حمم ٌد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ألنه خامت
النبيني.
بداللة الكتاب :قال  -تعاىل ﴿ :-ما َكا َن ُحم ام ٌد أَبا أَح ٍد ِمن ِرجالِ ُكم ولَ ِكن رس َ ِ
ول اللاه َو َخ َامتَ
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ
َ
ٍ ِ
ِ
يما﴾.791
النابِيِّ َ
ني َوَكا َن اللاهُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ً

وبداللة السنة :فعن جابر  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم :-
كمثل ٍ
((مثَلي ومثلُ األنبياء ِ
دارا فأكملها وأحسنها ،إل َم ْو ِض َع لَبِنَة ،فجعل الناس يدخلوهنا
َ
رجل بىن ً
ت األنبياء)).799
فختَ ْم ُ
ويتعجبون ويقولون :لول موضع اللبنة ،فأنا موضع اللبنةُ ،
جئت َ

[ 791األحزاب.]46 :
 799رواه مسلم.
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

254

وعن جبري بن ُمطْعِم قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ِ(( :-ل َخسةُ أمساء :أنا حممد،
وأنا أمحد ،وأنا املاحي الذي َيحو اهلل يب الكفر ،وأنا احلاشر الذي ُُْي َش ُر الناس على قدمي ،وأنا
نيب)).166
العاقب الذي ليس بعده ٌّ
وعن ثَـ ْوبَان قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-إنه سيكون يف أميت ك اذابون ثالثون،
كلُّهم يزعم أنه نيب ،وأنا خامت النبيني ،ول نيب بعدي)).165

ت على
وعن أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( : -فُ ِّ
ض ْل ُ
ِ
ب ،وأ ُِحلات ِل الغنائمِ ،
األنبياء ِ
بس ٍّ ِ
ِ
بالر ْع ِ
األرض
ت ِل
ت ُّ
وجعلَ ْ
ْ
امع ال َكلم ،ونُص ْر ُ
ت :أ ُْعط ُ
ُ
ُ ُ
يت جو َ
ِ
وختِ َم يب النبيُّون)).162
ً
مسجدا وطَ ُه ًورا ،وأ ُْرسلْ ُ
ت إىل اخللق كافاةًُ ،
ِ
آدم ،سيِّ ُد األ اولني واآلخرين.
( -2سيد املرسلني) :فهو  -صلى اهلل عليه وسلم  -سيِّ ُد َولَد َ

يدل على ذلك :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم :-
((أنا َسيِّ ُد ولد آدم)) ،163فكل من كان من ذرية آدم فهو سيِّ ُده  -صلى اهلل عليه وسلم  -ويف الرواية
األخرى  -كما تقدم يف حديث الشفاعة (( :-أنا َسيِّ ُد الناس يوم القيامة)) ،ومن كان سيِّ ًدا يوم
القيامة ،فهو َسيِّ ٌد يف الدنيا؛ فاملقدام يوم اجلزاء هو املقدام يف الدنيا.
احدا
ومار هبم و ً
 ظهرت سيادتُه  -صلى اهلل عليه وسلم  -حني أَام األنبياءَ ليلةَ اإلسراء واملعراجَ ،احدا ،كلٌّ يف مسائه ،وكلٌّ يـَُر ِّحب به ويسلِّم عليه  -صلى اهلل عليه وسلم.
و ً

 ويف يوم القيامة َستَظْ َهر سيادتُه حني يتدافع الشفاعةَ أُولو العزم من الرسل ،وهم اخلمسة الذينجاء ِذكرهم يف قوله  -تعاىل ﴿ :-وإِ ْذ أَخ ْذنَا ِمن النابِيِّني ِميثاقَـهم وِمْنك وِمن نُ ٍ ِ ِ
وسى
َ َ
يم َوُم َ
َ َ ُْ َ َ َ ْ
َ
وح َوإبْـَراه َ
164
ِ
َخ ْذنَا ِمْنـ ُه ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا﴾  ،حني يَـتَ َدافَع ُّ
الر ُسل ُّ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ َوأ َ
ونيب اهلل ُ
آدم الشفاعةَ وتصريُ
َوع َ
إليه  -صلى اهلل عليه وسلم  -فيقول(( :أنا هلا ،أنا هلا))؛ كما يف الصحيحني ،فيشفع للناس ٍ
حينئذ؛
وعلو مكانته.
فهذا يدل على سيادته ،وشرفهِّ ،

 166رواه مسلم.
 165متفق عليه.
 162رواه مسلم.
 163متفق عليه.
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ٍ
ِ
فم ْن َل يؤمن برسالة حممد  -صلى
( -3ل يَص ُّح إَيا ُن عبد حَّت يؤمن برسالته ،ويشهد بنبوته)َ :
اهلل عليه وسلم  -ويشهد بنبوته ،فليس مبؤمن؛ ألن مفتاح الدخول يف اإلسالم شهادةُ أن ل إله إل
حممدا رسول اهلل؛ حلديث ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
اهلل وأن ً
ِ
حممدا رسول اهلل)).161
الناس حَّت يشهدوا أن ل إله إل اهلل وأن ً
قال(( :أُم ْر ُ
ت أن أقاتل َ
سخت ما قبلها
ول بد أن يؤمن بأنه  -صلى اهلل عليه وسلم ٌ -
رسول جلميع الناس ،وأن شريعته نَ ْ
من الشرائع.
ول اللا ِه إِلَي ُكم َِ
ُج ًيعا﴾.160
ااس إِ ِّين َر ُس ُ
ْ ْ
ويدل على ذلك :قوله  -تعاىل ﴿ :-قُ ْل يَا أَيـُّ َها الن ُ

وحديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه – السابق :أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال:
ِ
ض ْلت على األنبياء ِ
ت إىل اخللق كافاة)).167
بس ٍّ
ت)) ،وذكر منها(( :وأ ُْرس ْل ُ
((فُ ِّ ُ
رسول لكل خملوق؛ يهوديًّا كان ،أو نصرانيًّا ،أو ُموسيًّا ،أو غري ذلك ،فهو رسوهلم ،وجيب
فهو ٌ
رد على من قال :إنه رسول
عليهم اإلَيا ُن برسالته؛ ألنه أ ُْرِسل للخلق كافاة ،ففي اآلية واحلديث ٌّ
رسول لفئة من الناس دون غريهم ،وردٌّ على من قال :دينكم صحيح ،وديننا صحيح ،أو
العرب ،أو ٌ
يهودي ونصراين وُموسي ،وغريهم من أطياف الكف ِر  -اإلَيا ُن
َس َعى لتقارب األديان؛ بل على كل
ٍّ
جهنم وبئس املصري؛ يدل عليه
برسالته ،وإل فهو كافر ،وعلى دي ٍن باطل ،إن مات على ذلك مأواه ُ
حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-والذي نفس ٍ
حممد بيده،
ُ
ِ
ت به ،إل كان من
ل يسمع يب أح ٌد من هذه األمة
ٌّ
يهودي ول نصراين ،مث َيوت وَل يؤمن بالذي أ ُْرس ْل ُ
أصحاب النار)).161
( -4ل يُقضى بني الناس يف القيامة إل بشفاعته) :وتقدم الكالم على الشفاعة ،وتلك الشفاعة
العظمى هي املقام احملمود  -كما سيأِت بيانه.

 161متفق عليه.
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( -1ول يدخل اجلنةَ أمةٌ إل بعد دخول أُامتِه) :ويدل على ذلك :حديث أيب هريرة  -رضي اهلل
عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-حنن ِ
اآلخ ُرون األ اولون يوم القيامة ،وحنن أول
من يدخل اجلنة)).169
ا
فدل هذا احلديث على أن أمة حممد ،وإن كانوا اآلخرين يف الدنيا ،إل أهنم هم األولون يوم
القيامة؛ وذلك بأهنم أول من يدخل اجلنة ،فال تدخل أمةٌ اجلنةَ إل بعد أمة حممد  -صلى اهلل عليه
وسلم.
قال النووي" :قال العلماء :معناهِ :
اآلخ ُرون يف الزمان والوجود ،السابقون بالفضل ودخول اجلنة،
فتدخل هذه األمة اجلنة قبل سائر األمم".156
قائد اجليش ،ويدل على أن النيب  -صلى
( -0صاحب لواء احلمد) :واللِّواء :هو الراية اليت ُيملها ُ
حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى
اهلل عليه وسلم  -صاحب لواء احلمد
ُ
اهلل عليه وسلم  -قال(( :أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ول فخر ،وبيدي لواء احلمد ول فخر ،وما من
نيب ٍ
تنشق عنه األرض ول فخر)).155
يومئذ  -آدم فمن سواه  -إل حتت لوائي ،وأنا أ اول من ُّ
 واختلف في لواء الحمد :هل هو لواء حقيقي؟القول األول :إنه لواء معنوي.
القول الثاين :إنه لواء حقيقي ،وهذا هو األقرب  -واهلل أعلم  -ألن األصل فيما أخرب به النيب -
صلى اهلل عليه وسلم  -احلقيقةُ ل اجملاز ،فهو لواءٌ حقيقي  -واهلل أعلم  -واحلمد يشمل ما يفتحه
اهلل  -عز وجل  -على نبيِّه من احملامد؛ كما جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  -رضي اهلل
ِ
يفتح
حتت العرش ،فأَقَع ً
عنه  -حديث الشفاعة ،وفيه(( :فأنطَلق ،فآِت َ
ساجدا لريب  -عز وجل  -مث ُ
اهلل علي من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا َل يفتحه على ٍ
أحد قبلي)).
ً
ا
ويشمل ما للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف ذلك اليوم من الفضائل واملكانة؛ كالشفاعة
أول الداخلني إىل اجلنة  -واهلل أعلم.
العظمى ،وافتتاح اجلنة ،وكون أمته َ
( -7واملقام احملمود)؛ أي :وصاحب املقام احملمود.
 169واحلديث رواه مسلم.
 156انظر" :شرح النووي ملسلم" ،اجمللد ( ،)0كتاب اجلمعة ،باب هداية هذه األمة ليوم اجلمعة.
 155رواه الرتمذي ،وقال" :حديث حسن صحيح" ،ورواه ابن ماجه ،وصححه األلباين؛ انظر" :الصحيحة" (.)5175
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ِ
ك َم َق ًاما
ك َربُّ َ
ك َع َسى أَ ْن يَـْبـ َعثَ َ
ويدل عليه :قول اهلل  -تعاىل َ ﴿ :-وِم َن اللاْي ِل فَـتَـ َه اج ْد بِِه نَافلَةً لَ َ
ودا﴾ [اإلسراء.]79 :
َْحم ُم ً

 وقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -كما جاء يف حديث جابر  -رضي اهلل عنه  -عندرب هذه الدعوة التامة والصالة القائمةِ ،
حممدا
((م ْن قال حني يسمع النداء :اللهم ا
آت ً
البخاريَ :
ت له شفاعيت يوم القيامة)).
حممودا الذي وعدتَه  -حلا ْ
مقاما ً
الوسيلة والفضيلة ،وابعثه ً

واملقام احملمود جاء بيانه يف سنة النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأنه هو الشفاعة العظمى للنيب -
صلى اهلل عليه وسلم  -فقد جاء يف رو ٍ
اية معلاقة عند البخاري بعد ذكر الشفاعة ،قال" :مث تال:
ِ
ودا﴾ [اإلسراء ،]79 :قال(( :وهذا
ك َربُّ َ
ك َع َسى أَ ْن يَـْبـ َعثَ َ
﴿ َوِم َن اللاْي ِل فَـتَـ َه اج ْد بِِه نَافلَةً لَ َ
ك َم َق ًاما َْحم ُم ً
املقام احملمود الذي ُو ِعده نبيُّكم  -صلى اهلل عليه وسلم)) ،ويدخل يف املقام احملمود مناقبُه  -صلى
اهلل عليه وسلم  -األخرى غري الشفاعة.
( -1واحلوض املورود)؛ أي :وصاحب احلوض املورود ،الذي تَ ِرُد عليه أ امتُه ،وتقدم الكالم على
احلوض ومباحثه.
( -9وهو إمام النبيني وخطيبهم) :أما إمامته  -صلى اهلل عليه وسلم  -لألنبياء ،فهي إمامته يف
الدنيا واآلخرة ،ويقال فيها ما قيل يف سيادته  -صلى اهلل عليه وسلم.
ظهرت إمامته لألنبياء يف الدنيا حني أ امهم ليلة اإلسراء واملعراج ،وتظهر إمامته هلم يف اآلخرة حني
يتدافع أولو العزم من الرسل الشفاعةَ ،مث تصري إليه  -صلى اهلل عليه وسلم  -فيشفع.
خطيب األنبياء ،فلِ َما رواه الرتمذي من حديث أنس بن مالك  -رضي اهلل عنه  -قال:
وأما كونه
َ
خروجا إذا بُعثوا ،وأنا خطيبهم إذا
قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( : -أنا أول الناس ً
حسن من
وفدوا ،152))...وجاء
ٌ
حديث آخر رواه الرتمذي ،وابن ماجه ،وأمحد ،وقال األلباين :إسناده ٌ
كنت إمام
حديث أ َِّ
ُيب بن كعب :أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :إذا كان يوم القيامة ُ
غري فخر)).
النبيني وخطيبَهم ،وصاحب شفاعتهم َ
( -56وصاحب شفاعتهم)؛ أي :الذي تصري إليه الشفاعة يف ذلك املوقف ،وتقدم الكالم عن
الشفاعة ومباحثها.

152
يب ،وضعافه األلباين.
احلديث رواه الرتمذي ،وقالٌ :
حسن غر ٌ
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( -55أمته خري األمم)؛ أي :إن أمة حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -خريُ األمم ،وهذه من
أيضا هي من خصائص أمته  -صلى اهلل عليه وسلم  -حيث
خصائصه  -صلى اهلل عليه وسلم  -و ً
خري األمم.
جعلها اهلل َ
ويدل على ذلك:

ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أُامةً َو َسطًا﴾ ،153وذكر ابن كثري عند تفسريه هلذه اآلية
 -5قوله  -تعاىل َ ﴿ :-وَك َذل َ
بأهنا نص يف أن أمة حممد خري األمم.
 -2ما رواه أمحد يف "مسنده" من حديث علي يف بيان ما خص اهلل به نبياه  -صلى اهلل عليه
ِ
خري األمم)).154
وسلم  -وفيهُ :
((وجعلَت أميت َ

وخريية أمة حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -من وجوهٍ كثرية يف الدنيا واآلخرة على سائر األمم؛
فخرييـاتُها يف العمل ،ويف الثواب ،ويف الشريعة؛ بأن شرع هلا من التيسري ما َل يشرع لغريها ،ويف اآلخرة
بتقد ِ
ُّمهم إىل فضائل كثرية ،أبرزها :أن أمته أ اول الداخلني للجنة ،وأكثر األمم دخولً اجلنة؛ فخرييتها
يف الدنيا واآلخرة.

( -52وأصحابه خري أصحاب األنبياء  -عليهم السالم) :وهذه من خصائصه بأن أصحابه -
ِ
فضلَهم على التفصيل ،وأما
األصحاب ،وسيأِت يف الفصل القادم ما يبني ْ
صلى اهلل عليه وسلم  -خريُ
يف اجلملة ،ففضلهم جاء يف نصوص كثرية ،منها:
ِ
ِ
اج ِرين و ْاألَنْصا ِر والا ِذين اتاـبـعوهم بِِإحس ٍ
ِ
ان
 -5قوله  -تعاىل َ ﴿ :-وال اساب ُقو َن ْاألَاولُو َن م َن الْ ُم َه َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َ
ِ
اات ََت ِري َحتتـها ْاألَنْـهار خالِ ِد ِ
ر ِضي اللاه عْنـهم ورضوا عْنه وأَع اد َهلم جن ٍ
ك الْ َف ْوُز
ين ف َيها أَبَ ًدا ذَل َ
ْ َْ َ
َ َ ُ َ ُ ْ ََ ُ َ ُ َ َ ُْ َ
َُ َ َ
ِ
يم﴾.151
الْ َعظ ُ
ِ ِ
اج ِر ا ِ
ِ
ضالً ِم َن اللا ِه
ُخ ِر ُجوا ِم ْن ِديَا ِرِه ْم َوأ َْم َواهلِِ ْم يَـْبتَـغُو َن فَ ْ
ين أ ْ
ين الذ َ
 -2قوله  -تعاىل ﴿ :-ل ْل ُف َقَراء الْ ُم َه َ
ص ِادقُو َن﴾.150
ك ُه ُم ال ا
َوِر ْ
ص ُرو َن اللاهَ َوَر ُسولَهُ أُولَئِ َ
ض َوانًا َويَـْن ُ

[ 153البقرة.]543 :
 154ذكره األلباين يف "السلسلة الصحيحة" برقم ( ،)3939وقال :أخرجه أمحد ،والبيهقي يف "السنن".
[ 151التوبة.]566 :
[ 150احلشر.]1 :
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 -3حديث أيب بردة عن أبيه  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-النجوم
ذهبت ،أتى
وعد ،وأنا أ ََمنَةٌ ألصحايب ،فإذا
أ ََمنَةٌ للسماء ،فإذا ذهبت النجوم ،أتى السماءَ ما تُ َ
ُ
وعدون)).157
وعدون ،وأصحايب أََمنَةٌ ألميت ،فإذا ذهب أصحايب ،أتى أميت ما يُ َ
أصحايب ما يُ َ
 -4حديث الرباء  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-األنصار ل ُُِيبُّهم
ِ
منافق ،من أحباهم أحباه اهلل ،ومن أبغضهم أبغضه اهلل)).151
مؤمن ،ول يُبغضهم إل ٌ
إل ٌ

 -1حديث ابن مسعود  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-خريُ القرون
قرين ،مث الذين يَـلُوهنم)).159
 -0حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ل
ِ
ُح ٍد ذهبًا ،ما أدرك
تَ ُسبُّوا أصحايب ،ل تَ ُسبُّوا أصحايب ،فوالذي نفسي بيده ،لو أن أحدكم أنفق مثْ َل أ ُ
م اد أَح ِدهم ول نَ ِ
صي َفه)).126
ُ َ
واألحاديث يف فضلهم كثرية ،وهم باجلملة ليسوا على مرتبة واحدة.
قال اللاقااين  -وهو أ َ
َح ُد شيوخ املالكية  -يف "شرح جوهرة التوحيد"" :أفضل الصحابة :أهلُ
ُحد :أهل بدر ،وأفضل أهل بدر :العشرة،
ُحد ،وأفضل أهل أ ُ
احلديبية ،وأفضل أهل احلديبية :أهل أ ُ
وأفضل العشرة :اخللفاء األربعة ،وأفضل اخللفاء األربعة :أبو بكر الصديق  -رضي اهلل عنهم أُجعني".
وسيأِت بيان فضل اخللفاء األربعة  -رضي اهلل عنهم أُجعني  -وأما ُجلة الصحابة فهم يتفاضلون:
 فالمهاجرون أفضل من األنصار:يدل على ذلك:
 -5أن املهاجرين َُجَعوا بني اهلجرة والنُّصرةِ ،بالف األنصار الذين أَتَوا بالنصرة فقط ،وللتعريف
هبم يقال :املهاجرون :هم الذين هاجروا إىل املدينة يف عهد النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قبل فتح
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف املدينة.
مكة ،واألنصار :هم الذين هاجر إليهم ُّ

 157رواه مسلم.
 151متفق عليه.
 159متفق عليه.
 126متفق عليه.
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 -2تقدمي اهلل  -جل وعال  -املهاجرين على األنصار يف قولهَ ﴿ :وال اسابِ ُقو َن ْاألَاولُو َن ِم َن
ِ
ِ
صا ِر﴾
اب اللاهُ َعلَى النِ ِّ
ين َو ْاألَنْ َ
ين َو ْاألَنْ َ
صا ِر﴾ [التوبة ،]566 :وقوله﴿ :لََق ْد تَ َ
ايب َوالْ ُم َهاج ِر َ
الْ ُم َهاج ِر َ
[التوبة.]557 :
 أهل بدر مرتبتهم أعلى من مراتب كل الصحابة:يدل على ذلك :حديث علي  -رضي اهلل عنه  -وفيه قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
غفرت لكم)).125
((وما يُ ْد ِريك؟ لعل اهلل اطالع على أهل بدر ،فقال :اعملوا ما شئتُم فقد ُ
َ -م ْن أَنْ َفق وقَاتَل قبل صلح الحديبية ،أفضل ممن أنفق وقاتل بعد الصلح:

ك
ويدل على ذلك :قوله  -تعاىل َ﴿ :-ل يَ ْستَ ِوي ِمْن ُك ْم َم ْن أَنْـ َف َق ِم ْن قَـْب ِل الْ َفْت ِح َوقَاتَ َل أُولَئِ َ
ِ اِ
ين أَنْـ َف ُقوا ِم ْن بَـ ْع ُد َوقَاتَـلُوا َوُكالً َو َع َد اللاهُ ا ْحلُ ْس َىن﴾ ،122ويـُ ْعَرف ذلك مبعرفة تاريخ
أ َْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ
إسالمهم؛ كأ ْن نرجع للكتب كـ"اإلصابة"؛ لبن حجر.
********
فصل :في حقوق أصحاب النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -وفضائلهم
ٌ
قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ضى -
"وأفضل َّأمتهه أبو ب ْك ٍر ِّ
الم ْرتَ َ
الصد ُ
ُّوري هن ،ثُم َع ٌّ
لي ُ
عمر الفارو ُق ،ثُم عثما ُن ذو الن َ
ِّيق ،ثُم ُ
ُ
ضي اهلل َع ْن ُهم أ ه
عبداهلل بن عُمر  -ر ه
ه
ه
والنبي
ين  -له َما َروى
ضي اهلل عنهما  -قال :كنَّا ُ
نقول ُّ
ْ
ُ ََ َ
َج َمع َ
َر َ
عمر ،ثم عثما ُن ،ثم
ضلُ هذه َّ
األم هة ْبع َد نبيِّها أبو بك ٍرَّ ،
حي :أَفْ َ
 صلى اهلل عليه وسلم ٌّ -ثم ُ
كره.
علي ،فيبل َغ ذلك َّ
ٌّ
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -فال يُ ْن ُ
قالَ :خي ر هذهه ه
وصح ه
األمة بعد نبيِّها أبو
َّ -72
ت ِّ
عن ٍّ
الروايَةُ ْ
علي  -رضي اهلل عنه  -أنَّهُ َ ْ ُ
َّالث.
ت الث َ
لسمي ُ
عمر ،ولو ش ْئ ُ
ت ْ
بك ٍر ثم ُ
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنّه قال(( :ما طَلَ َع ه
 -73وروى أبو َّ
س
ت ال َ
الد ْر َداء عَ هن ِّ
َ
ش ْم ُ
ه
ه
ض َل هم ْن أَبهي بَ ْك ٍر))".
َوالَ غَربَ ْ
ين َعلَى أَفْ َ
ين ُ
والم ْر َسل َ
ت بَ ْع َد النَّبيِّ َ

 125متفق عليه.
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فصل ذكر فيه املصنِّف فضائل أصحاب النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ل سياما اخللفاء
هذا ٌ
احلديث عن فضائل أصحاب النيب -
الراشدين منهم ،وذكر فيه ما جيب على املؤمن
اعتقاده فيهم ،و ُ
ُ
صلى اهلل عليه وسلم  -وحقوقهم مما ذَ َكره املصنف ،يتضمن عدةَ مباحث:
المبحث األول :فضائل الخلفاء الراشدين:
فوعظَنا موعظةً بليغة،
عن العِْربَاض بن سارية قال" :صلى بنا ُ
رسول اهلل ذات يوم ،مث أقبل عليناَ ،
ذَرفَت منها العيونِ ،
القلوب ،فقال قائل :يا رسول اهلل ،كأن هذه موعظة ُم َوِّدع ،فما
ت منها
ووجلَ ْ
َ ْ
ُ
َ
ِ
تعهد إلينا؟ فقال(( :أ ِ
ش منكم
ُوصيكم بتقوى اهلل ،والسمع والطاعة وإن ً
عبدا حبشيًّا ،فإنه من يَع ْ
ضوا
وع ُّ
كثريا ،فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديِّني الراشدينُ ،ت اسكوا هباَ ،
بعدي ،فسريى اختالفًا ً
ِ
وحمدثات األمور؛ فإن كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة))".123
عليها بالنواجذ ،وإياكم
أوالً :أبو بكر الصديق  -رضي اهلل عنه :-
وهو  -كما قال املصنف  -أفضل األمة بعد نبيها  -صلى اهلل عليه وسلم.
ويدل على ذلك:
خنري بني الناس يف زمن النيب  -صلى اهلل عليه
 -5قول ابن عمر  -رضي اهلل عنهما " :-كناا ِّ
فنخري أبا بكر ،مث عمر بن اخلطاب ،مث عثمان بن عفان" ، 124وعند أيب داود قال ابن عمر:
وسلم ِّ -
أفضل أمة النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
"كنا نقول ورسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ٌّ -
حيُ :
بعده أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان" ،زاد الطرباين يف رواية" :فيسمع رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم
 ذلك ،فال ينكره".121ِ
ب
 -2وعن حممد بن احلنفية  -وهو ابن علي بن أيب طالب ،وأمه َخ ْولَةُ بنت جعفر احلنفية ،ونُس َ
أي الناس خريٌ بعد رسول اهلل  -صلى
"قلت أليبُّ :
ُتييزا عن أخويه احلسن واحلسني  -قالُ :
إىل أمه؛ ً
 123رواه أبو داود ،والرتمذي ،وقال" :حديث حسن صحيح" ،واحلديث ح اسنه البغوي يف "شرح السنة" (،)51 /5
وص اححه ابن عبدالرب يف "جامع بيان العلم وفضله" ،واملنذري يف "الرتغيب والرتهيب" ،وأثبته ابن تيمية يف "ُمموع الفتاوى"
أيضا يف ( )369 /26ويف "اقتضاء الصراط املستقيم" ( ،)179 /2وصححه ابن باز ،واأللباين
( ،) 022 /55وصححه ً
يف "صحيح اجلامع الصغري"  - 340 /2رحم اهلل اجلميع.
 124رواه البخاري.
 121وص احح إسناده األلباين يف "ِّتريج السنة" (.)107 /2
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اهلل عليه وسلم؟ قال" :أبو بكر" ،قلت :مث من؟ قال" :مث عمر"ِ ،
قلت:
يت أن يقول :عثمان؛ ُ
وخش ُ
َ
رجل من املسلمني".120
مث أنت؟ قال" :ما أنا إل ٌ
من فضائله:

ني فضله ومصاحبته للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -منها:
جاءت نصوص كثرية تُـبَـ ِّ ُ

ول لِص ِ
احبِ ِه َل َْحتَز ْن إِ ان اللاهَ َم َعنَا﴾127؛ واملراد بصاحبه:
 قوله  -تعاىل ﴿ :-إِ ْذ ُمهَا ِيف الْغَا ِر إِ ْذ يَـ ُق ُ َأبو بكر  -رضي اهلل عنه.
قلت للرسول -
 حديث أنس  -رضي اهلل عنه  -عن أيب بكر الصديق  -رضي اهلل عنه ُ :-صلى اهلل عليه وسلم  -وأنا يف الغار :لو أ ان أحدهم نَظَر حتت قدميه ألبصرنا؟ فقال(( :ما ظنُّك
باثنني اهللُ ثالثهما؟!)).121
كنت
 حديث ابن عباس  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :لو ُلِّتَ ْذت أبا بكر)) ،129ويف رواية عند البخاري(( :ولكن أخي وصاحيب)) ،ويف رو ٍ
ِ
اية
ُمتاخ ًذا خليالً ا ُ
أخرى له(( :لو كنت مت ِ
ِ
اخ ًذا خليالً ،ا
اإلسالم أفضل)).
ُخ اوة
لِّتَ ْذتُه خليالً ،ولكن أ ُ
ُ ُ
 حديث أيب الدرداء  -رضي اهلل عنه " :-قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-إن اهلل بعثينصدقت ،وواساين بنفسه وماله ،فهل أنتم تاركو ِل صاحيب؟!
كذبت ،وقال أبو بكر:
إليكم ،فقلتم:
َ
َ
فهل أنتم تاركو ِل صاحيب؟!)) ،فما أ ِ
بالصدِّيق؛ ألنه صداق النيب  -صلى
ُوذي بعدها"؛ 136ولذا مسي ِّ
اهلل عليه وسلم  -حني ك اذبه الناس.
"أي
 حديث عمرو بن العاص  -رضي اهلل عنه  -أنه قال للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم ُّ :-فقلتِ :من الرجال؟ قال(( :أبوها)) ،قلت :مث َم ْن؟ قال(( :مث
الناس ُّ
أحب إليك؟ قال(( :عائشة))ُ ،
عمر بن اخلطاب)) ،فعاد رجالً".135

 120رواه البخاري.
[ 127التوبة.]46 :
 121متفق عليه.
 129متفق عليه.
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ُح ًدا ،وأبو بكر،
ص َ
 حديث أنس  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم َ -عد أ ُ
نيب ،وصدِّيق ،وشهيدان))،132
ُحد؛ فإمنا عليك ٌّ
وعمر ،وعثما ُن ،فَـَر َجف هبم ،فقال(( :اثْـبُت أ ُ
ُ
واألحاديث يف فضله  -رضي اهلل عنه  -كثرية.
ثانيًا :عمر بن الخطاب  -رضي اهلل عنه :-

وهو أفضل الصحابة بعد أيب بكر الصديق  -رضي اهلل عنه  -ا
دل على ذلك أدلاةٌ كثرية ،منها
حديث حممد بن احلنفياة ،وقبله حديث ابن عمر ،وجاء عند
حديث عمرو بن العاص السابق ،وكذا
ُ
ُ
وفعلت
((كنت وأبو بكر وعمر،
كثريا ما يقول:
ُ
ُ
البخاري :أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان ً
انطلقت وأبو بكر وعمر)).
وأبو بكر وعمر ،و
ُ
من فضائله:
نصوص كثرية تُـبَـ ِّني فضله،
جاءت
أيضا يف عمر بن اخلطاب فاروق هذه األمة  -رضي اهلل عنه -
و ً
ْ
ٌ
منها:
ُحد؛ فإمنا عليك نيب،
 حديث أنس  -رضي اهلل عنه  -الذي تقدام قريبًا ،وفيه(( :اثْـبُت أ ُوصديق ،وشهيدان)).
ِ
عمر".133
 -قول ابن مسعود  -رضي اهلل عنه " :-ما زلنا أَعازةً مند أسلم ُ

مسعت رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -
 حديث أيب سعيد اخلدري  -رضي اهلل عنه  -قالُ :الثدي ،ومنها ما يبلغ
أيت الناس عُ ِر ُ
ضوا ا
نائم ،إذ ر ُ
علي وعليهم قُ ُم ٌ
يقول(( :بَـْيـنَا أنا ٌ
ص ،فمنها ما يبلغ َ
ت ذلك يا رسول اهلل؟ قال:
عمر وعليه
قميص ُّ
ُدون ذلك ،وعُرض ا
جيره)) ،قالوا :فما أ اولْ َ
ٌ
علي ُ
((الدِّين)).134
 حديث ابن عمر  -رضي اهلل عنه  :-أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :بَـْيـنَا أنانائم ،إذ رأيت قَ ِ
يت
الر ا
بت منه حَّت إين ألرى ِّ
يت به ،فيه ٌ
ي خيرج يف أظفاري ،مث أ َْعطَ ُ
لْب ،فشر ُ
دحا أُت ُ
ُ ً
فَ ْ ِ
لت ذلك يا رسول اهلل؟ قال(( :العلم)).131
عمر بن اخلطاب)) ،قالوا :ماذا أَاو َ
ضلي َ
 132متفق عليه.
 133رواه البخاري.
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 حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال" :بينا حنن عند رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -فقلت :لِ َم ْن هذا القصر؟
إذ قال(( :بينا أنا نائم رأيتُِين يف اجلنة ،فإذا امرأةٌ تتوضأ إىل جانب قص ٍرُ ،
فذكرت َغْيـرتَه؛ فولا ُ ِ
أعلَيك أَ َغ ُار يا رسول اهلل؟!".130
قالوا :لعمر،
عمر ،وقالَ :
يت ُم ْدبًرا)) ،فبكى ُ
ُ َ
 حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-لقد كانفعمر)).137
فيمن قبلكم ُحمَداثون ،فإن يَ ُكن من أ اميت أح ٌدُ ،

 حديث سعد :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ٍ :-((إيه يا ابن اخلطاب ،والذي نفسي
بيده ،ما لَِقيَك الشيطا ُن سال ًكا فَ ًّجا ُّ
غري فَ ِّجك)).131
قط إل سلك فَ ًّجا َ
واألحاديث يف فضله  -رضي اهلل عنه  -كثرية.

ثالثًا :عثمان بن عفان  -رضي اهلل عنه :-

وهو أفضل الصحابة بعد أيب بكر الصديق وعمر  -رضي اهلل عنهما  -ا
حديث ابن
دل على ذلك
ُ
اب بذي النورين؛ ألنه تزاوج ابنيت النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -رقية حَّت ماتت،
عمر السابق ،ويـُلَق ُ
نيب غري عثمان.
بابنيت ٍّ
مث أم كلثوم ،حَّت قيل :إنه ل يُعلم أح ٌد تزوج َ ْ
من فضائله:

 وردت أحاديث يف فضائله ،منها: حديث أنس  -رضي اهلل عنه  -الذي تقدم ،وفيه(( :اثبت أحد؛ فإمنا عليك نيب ،وصديق،وشهيدان)).
 حديث ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -وفيه ِّتلُّف عثمان عن بيعة الرضوان؛ ألن النيب -صلىاهلل عليه وسلم  -بعثه ،فقال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -بيده اليمىن(( :هذه يد عثمان))،
فضرب هبا على يده.139
ِ
ومة وله اجلنة؟)) ،فحفرها عثمان،146
((م ْن ُيفر بئر ُر َ
 قول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم َ :-ومة ،غفر اهلل له)).145
((م ْن ابتاع بئر ُر َ
وعند النسائي موصولًَ :
 130متفق عليه.
 137رواه البخاري.
 131رواه البخاري.
 139رواه البخاري.
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جيش العسرة ،فله اجلنة)) ،142وعند أمحد
((م ْن ج اهز َ
 قول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم َ :-والنسائي موصولً :أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -نظر يف وجوهِ القوم يوم جيش العسرة ،فقال:
جيهز هؤلءَ ،غ َفَر اهلل له)) ،فجهزهم عثمان بن عفان  -رضي اهلل عنه  -وعند الرتمذي من
((م ْن ِّ
َ
ضار عثما َن ما عمل بعد
حديث عبدالرمحن بن َمسُرة :قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ما َ
اليوم)).
 حديث عائشة وقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف عثمان  -رضي اهلل عنه (( :-ألأستحي من ٍ
رجل تستحي منه املالئكة؟!)).143
ابعا :علي بن أبي طالب  -رضي اهلل عنه :-
رً
وزوج ابنته فاطمة  -رضي اهلل عنها  -وأبو سيِّ َد ْي
ابن عم رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ُ -
شباب أهل اجلنة :احلسن ،واحلسني.
 من فضائله:تبني فضائله ،منها:
وردت أحاديث ِّ
 حديث سهل بن سعد  -رضي اهلل عنه  -وقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يوم خيرب:ُيب اهللَ ورسوله ،وُيبُّه اهللُ ورسوله ،يفتح اهلل على يديه)) ،فدعا عليًّا
((ألعط ا
غدا رجالً ُّ
ني الرايةَ ً
فأعطاه الراية.144
لعليَ (( :أما ترضى أن
 حديث سعد  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم ٍّ -تكون مين مبنزلة هارون من موسى؟!)).141
ضي.
واألظهر أن املصنِّف قال( :علي املرتضى)؛ هلذا احلديث ،من التـَار ِّ

 146رواه البخاري معلا ًقا.
 145رواه أمحد موصولً يف مسنده والرتمذي.
 142رواه البخاري معلا ًقا.
 143رواه مسلم.
 144متفق عليه.
 141متفق عليه.
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 حديث علي بن أيب طالب  -رضي اهلل عنه  -قال" :والذي فَـلَق احلباة وبرأَ النسمة ،إنه لعهدمؤمن ،ول يبغضين إل منافق".140
النيب ِّ
األم ِّي ا
إِل" :ألّ ُيبين إل ٌ

هذه بعض فضائل اخللفاء الراشدين  -رضي اهلل عنهم  -الذين بشارهم النيب  -صلى اهلل عليه
وسلم  -باجلنة كما يف حديث أيب موسى  -رضي اهلل عنه  -عند البخاري وغريه ،واحلديث عن
ض من فَـْيض ،وإل ففضلُهم أُلِّفت فيه ُملدات،
نزر من حبر ،و َغْي ٌ
فضائلهم يطول به املقام ،وما تقدام ٌ
وابن كثري أحدهم ،كما ذكر هو أنه كتب كتابًا بلغ ثالثة ُملدات يف فضل الشيخني أيب بكر وعمر -
رضي اهلل عنهما  -واملصنفات كثرية يف فضلهم  -رضي اهلل عنهم.
********
 -74قال المصنف  -رحمه اهلل :-
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -ل َف ْ ه ه
اهلل با ه
"و ُهو أَح ُّق َخل هْق ه
وسابهَقتهه ،وتَ ْق هد هيم
لخالفَ هة ْبع َد ِّ
ضله َ
َ َ
الص ه
حابة  -رضي اهلل عنهم -
الصالةه على جميع َّ
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -له في َّ
ِّ
ض ٍ
ه
اللة.
وإجماع َّ
ه
ومبايَ َعتهه ،ولم يك هن اهللُ ليَ ْج َم َعهم على َ
الصحابة على ت ْقديمه ُ
 -75ثم همن بعده عمر  -رضي اهلل عنه  -لف ْ ه
وع ْه هد أَبي بك ٍر إليه.
ضله َ
ْ
ُ
أهل ُّ
 -76ثم عثما ُن  -رضي اهلل عنه  -لت ْقديم ه
الشورى له.

وإجماع ه
عص هره عليه.
علي  -رضي اهلل عنه  -ل َفضلهه،
ه
 -77ثم ٌّ
أهل ْ

ه
الراشدون المهديُّون الذين قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -
-78
وهؤالء الخلفاءُ َّ
اش هدين ه
فيهمَ (( :علَي ُكم بهسنَّتهي وسن هَّة ال ُخلَ َف هاء َّ ه
عضوا َعلَْيها بهالنَّو ه
ين همن بَ ْع هديُّ ،
اجذ)).
ْ
ُ َُ
الر َ َ
َ
الم ْهديِّ َ
ه ه
ه
آخرها
 -79وقال  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-الخالَفَةُ من بَ ْعدي ثَالَثُو َن َسنَةً)) ،فكان ُ
علي  -رضي اهلل عنه".
خالفةَ ٍّ
المبحث الثاني :أحقية الخالفة بعد النبي  -صلى اهلل عليه وسلم".
الشرح:
 األحق بالخالفة أبو بكر الصديق  -رضي اهلل عنه :- 140رواه مسلم.
www.alukah.net

تيسير لمعة االعتقاد
إلى شرح لمعة االعتقاد

267

أحق األمة باخلالفة عند أهل السنة واجلماعة ،يدل على ذلك:
فأبو بكر الصديق ُّ
((م ُروا أبا بكر
 -5حديث عائشة وقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف مرضه الذي مات فيهُ :
فليصل بالناس)).147
ِّ
ِ
فأمَرها أن ترجع إليه،
 -2حديث جبري بن ُمطْعم قال :أتت امرأةٌ ا
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم َ -
جئت فلم أ َِج ْدك؟ كأهنا تريد املوت ،قال(( :إن َل َتديين ،فأِت أبا بكر)).141
ْ
أيت إن ُ
فقالت :أر َ

 -3حديث عائشة وقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -هلا(( :ادعي ِل أباك وأخاك؛ حَّت
أكتب أليب بكر كتابًا)) ،مث قال(( :يأىب اهلل واملسلمون إل أبا بكر)).149

 -4حديث حذيفة  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-اقتَ ُدوا باللا َذيْ ِن من
بعدي :أيب بكر ،وعمر)).116

 -1واإلجماع :فقد أُجع الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -على مبايعته  -رضي اهلل عنه  -يف
َس ِقي َفة بين ساعدة ،حني اجتمعوا فيها ،كما جاء يف "صحيح البخاري" من حديث عائشة.
 واختلف أهل العلم ،هل كانت خالفة أبي بكر وأحقيَّتُه بالخالفة ثابتة بالنص أو اإلجماع؟القول األول :أهنا ثابتة بالنص ،واستدلوا باألحاديث السابقة.
القول الثاين :أهنا باإلُجاع ،واستدلوا باإلُجاع السابق.
واألظهر  -واهلل أعلم  -القول الثاين ،وأهنا ثابتة باإلُجاع تصرُيًا ،ولكن النصوص السابقة دالاة
ت باإلُجاع.
على أحقيته هبا ،ولكن الستخالف إمنا ثـَبَ َ

ِ
يب ،فأثْـنَوا
ويدل على ذلك :حديث ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -قال:
ُ
"حضرت أيب حني أُص َ
ِ
أمركم حيًّا وميتًا؟!
اهب ،قالواْ :
اغب ور ٌ
خريا ،فقال :ر ٌ
عليه ،وقالوا :جزاك اهلل ً
استَ ْخلف ،فقال :أحت امل َ
ِ
استَخلَف َم ْن هو خريٌ ِم ِّين -
لوددت أ ان حظِّي منها الكفاف ،ل ا
ُ
علي ول ِل ،فإن أستَ ْخلف فقد ْ

 147متفق عليه.
 141متفق عليه.
 149متفق عليه.
 116رواه الرتمذي وح اسنه ،وص اححه األلباين؛ انظر" :السلسلة الصحيحة" ،رقم (.)5205
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يعين :أبا بكر  -وإن أترُككم فقد ترَك ُكم من هو خريٌ مين؛ رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال
فعرفت أنه حني ذكر رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -غري مستخلِف".115
ابن عمر:
ُ
ُ
فهذا احلديث يؤخذ منه ما يلي:

أوالً :أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم َ -ل يستخلف؛ لقول عمر  -رضي اهلل عنه " :-وإن
نص يف أن النيب -
أترككم ،فقد ترككم َم ْن هو خري ِم ِّين؛ رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم" ،فهذا ٌّ
أحدا ،ا
فدل ذلك على أن ثبوت خالفة أيب بكر وأحقياته
صلى اهلل عليه وسلم  -تـُ ُو ِّيف وَل يستخلف ً
هبا كان بإُجاع الصحابة ،الذين فَ ِه ُموا أحقيته باخلالفة من النصوص الكثرية الدالة على فضله
وأحقياتِه.
ثانيًا :أن أحقية عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -باخلالفة بعد أيب بكر كانت بالناص ،حيث
استخلفه أبو بكر  -رضي اهلل عنه ُّ -
يدل على ذلك قول عمر  -رضي اهلل عنه " :-فإن أستخلِف،
عمر بعده
فقد استخلَف َم ْن هو خريٌ مين  -يعين :أبا بكر" ،وهذا يدل على أن أبا بكر استخلف َ
أيضا أُجع الصحابة على عمر  -رضي اهلل عنه.
على اخلالفة ،و ً
ثالثًا :أن أحقياةَ عثمان باخلالفة بعد عمر كانت بإُجاع الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -ل سياما
ِ
عمر ،حَّت قال ابن عمر -
أهل الشورى منهمَ ،د ال على ذلك
ُ
احلديث السابق ،حيث َل يستخلف ُ
"فعرفت أنه حني ذكر رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -غري مستخلِف"،
رضي اهلل عنهما :-
ُ
ثبتت بإُجاع الصحابة ابتداءً من أهل الشورى؛ لِ َما رواه البخاري من حديث
فأحقياة عثمان باخلالفة ْ
حديث طويل  -وفيه" :فقالوا لعمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  :-أ َْو ِ
ص يا
عمرو بن ميمون  -وهو
ٌ
رسول اهلل وهو
أمري املؤمنني ،استخلف ،قال :ما أجد أحق هبذا األمر من هؤلء الناـ َفر الذين تُـ ُو ِّيف ُ
عنهم ر ِ
وسعدا ،وعبدالرمحن ،وقال :يَ ْش َه ُد ُكم عبداهلل
اض ِّ ٍّ ،فس امى :عليًّا ،وعثمان ،والزبري ،وطلحةً ،
النص
عمر لعثمان ،و ُّ
بن عمر ،وليس له من األمر شيء "...احلديث ،وفيه مبايعةُ الناـ َفر الذين عداهم ُ
الناس عثما َن بعد مبايعة أهل الشورى
على مبايعة ٍّ
علي لعثمان  -رضي اهلل عن اجلميع  -ومن مثَا بَايَ َع ُ
له.
وبعد وفاة عثمان ،أُجع الصحابة على مبايعة علي  -رضي اهلل عنه  -باخلالفة؛ فكان أح اق هبا
بعد عثمان  -رضي اهلل عنه.
 115متفق عليه.
www.alukah.net
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فرتتيب اخللفاء الراشدين باألحقياة يف اخلالفة :أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان ،مث علي  -رضي اهلل
عنهم أُجعني  -هذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة ،وإُجاعهم على ذلك ،وَل خيالف يف ذلك إل
املبتدعة.
رد على الرافضة ،الذين يـََرْو َن أن أحقية
ابعا :يف حديث ابن عمر  -رضي اهلل عنه  -السابق ٌّ
رً
الرد عليهم من وجوه ِعداةٍ،
لعلي  -رضي اهلل عنه  -و ُّ
اخلالفة بعد النيب  -صلى اهلل عليه وسلم ٍّ -
منها:
علي  -رضي اهلل
 -5ما تقدام من إُجاع الصحابة على أيب بك ٍر ،وكان مع َم ْن أُجع على ذلك ٌّ
ِ
وعلي -
عنه  -أفال يَ َسعُهم ما َوس َع عليًّا  -رضي اهلل عنه  -الذي هو صاحب الشأن فيما يـََرْونهٌّ ،
رضي اهلل عنه  -دخل يف إُجاع الصحابة يف استخالف أيب بكر ،مث عمر ،مث عثمان قبله؟!
خنري بني الناس يف زمن النيب  -صلى اهلل عليه
 -2قول ابن عمر  -رضي اهلل عنهما ُ " :-كناا ِّ
فنخري أبا بكر ،مث عمر بن اخلطاب ،مث عثمان بن عفان" ،112ويف رواية أيب داود" :أفضل
وسلم ِّ -
رسول
أمة النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -بعده أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان" ،زاد الطرباين" :فيسمع ُ
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -ذلك فال ينكره".
حد زعمهم َ -خطَب الناس
 -3أن عليًّا  -رضي اهلل عنه ،وهو صاحب الشأن يف اخلالفة على ِّ
شئت لسميت
عمر ،ولو ُ
على املنرب يف الكوفة فقال" :أفضل هذه األمة بعد نبيِّها أبو بكر ،مث ُ
الثالث".113
"أي الناس خريٌ بعد رسول اهلل؟ قال :أبو
 -4حديث حممد بن احلنفية السابق ،حيث قال لعليُّ :
بكر ،قلت :مث من؟ قال :مث عمرِ ،
وخش ُ
َ
ُ َْ
يت أن يقول :عثمان ،قلت :مث أنت؟ قال :ما أنا إل رجلٌ
من املسلمني".114
وهذه بعض الوجوه يف الرد على من أعمى اهلل بصريتَه من املبتدعة الرافضة ،وهناك وجوه أخرى
نكتفي مبا سبق ،وَل خيالف أح ٌد من أهل السنة واجلماعة يف أن أح اق ِ
الناس باخلالفة أبو بكر ،مث
عمر ،مث عثمان ،مث علي  -رضي اهلل عنهم أُجعني.
 112رواه البخاري.
 113رواه أبو داود ،والرتمذي وقال" :هذا حديث حسن".
 114رواه البخاري.
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 فأبو بكر  -رضي اهلل عنه  -كانت خالفتة سنتني وثالثة أشهر ،وكانت وفاته وعمره ()03عاما ،سنة ( )53من اهلجرة النبوية.
ً
 وعمر  -رضي اهلل عنه  -كانت خالفته عشر سنوات وستة أشهر ،وكانت وفاته وعمره ()03عاما ،سنة ( )23من اهلجرة النبوية.
ً
 وعثمان  -رضي اهلل عنه  -كانت خالفتة ثِْن َ ْيت عشرة سنة ،وكانت وفاتُه وقد َتاوز عمره ()12عاما ،سنة ( )31من اهلجرة النبوية.
ً
 وعلي  -رضي اهلل عنه  -كانت خالفته أربع سنوات وتسعة أشهر ،وكانت وفاتة وعمره ()03عاما ،سنة ( )46من اهلجرة النبوية.
ً

تسع وعشرون سنة وستة أشهر ،مث بُويِع بعد ذلك للحسن
وُمموع خالفتهم  -رضي اهلل عنهم ٌ -
بن علي بعد موت أبيه علي بن أيب طالب  -رضي اهلل عنه  -ستة أشهر ،فت امت ثالثون سنة ،وهذا
ِ
اق ما قاله النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وذكره املصنف ،وهو حديث سفينة أيب عبدالرمحن
ص َد ُ
مْ
موىل رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-اخلالفة من
بعدي ثالثون سنة)).111
مسألة:
تقدام معرفةُ ترتيب اخللفاء الراشدين يف اخلالفة :أبو بكر ،مث عمر ،مث عثمان ،مث علي ،فهل ترتيبهم
يف األفضلية كذلك؟
باإلُجاع أن أفضلهم :أبو بكر ،مث عمر ،وَل خيالف يف ذلك أح ٌد ،وإمنا اخلالف يف الثالث والرابع
من حيث األفضلية ،ل من حيث اخلالفة؛ فاخلالفة سبق اإلُجاعُ عليها.
القول األول :أن الثالث يف األفضلية عثمان مث علي ،فيكون الرتتيب يف األفضلية على هذا القول
كالرتتيب يف اخلالفة ،وهذا قول ُجهور السلف؛ وذلك ملا يلي:
 -5أن عثمان من املهاجرين األ اولني ،وكذلك هاجر إىل احلبشة.
 -2أناه تزوج بابنتني من بنات النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -فلُقِّب بذي النورين.
 111رواه أمحد ،وأبو داود ،والرتمذي وح اسنه ،وله شواهد؛ ولذا ق اواه غري و ٍ
احد من أهل العلم؛ منهم :اإلمام أمحد،
ُ
والرتمذي ،والطربي ،واحلاكم ،وابن تيمية ،والذهيب ،وابن حجر ،واأللباين؛ انظر" :السلسلة الصحيحة"؛ لأللباين (،)419
ففيها حبث ورد على من ض اعف احلديث.
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 -3ج اهز جيش العسرة على نفقته اخلاصة.
 -4اشرتى بئر رومة من اليهود ،وجعله سبيالً للمسلمني.
علي ،باإلضافة إىل فضائله األخرى.
 -1اآلثار اليت
ْ
سبقت يف تقدمي عثما َن على ٍّ
والقول الثاني :أن الثالث علي ،مث عثمان ،من حيث األفضلية ،مع تقدمي عثمان يف اخلالفة،
قول قلا ٍة من السلف يف الكوفة؛ وذلك لفضائله ،ومنها:
وهذا ُ
 -5أناه قريب النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وجيتمع معه يف اجلد األول عبداملطلب.
ضى أن تكون ِم ِّين مبنزلة هارون من
 -2لقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -له(( :أ ََما تَـ ْر َ
موسى؟!)) ،إىل غري ذلك من فضائله.
وهناك من يفضل أبا بكر ،مث عمر ،مث يسكت عن الثالث والرابع.
موجودا يف القرن األول ،مث استقار قول أهل السنة بقول عا امتهم بأن عثمان
اخلالف
كان هذا
ُ
ً
علي ،وهو الصواب؛ أي :إن ترتيبهم يف الفضل كرتتيبهم يف اخلالفة.
أفضل من ٍّ
تنبيه:
خالف يف ترتيبهم ،ومن قدام
ينبغي التفريق بني مسألة اخلالفة ومسألة التفضيل؛ فاخلالفة ليس فيها
ٌ
عليًّا على عثما َن يف اخلالفة ،فهو ِ
مبتدع ،وأما األفضلياة ،فهي مسألة اجتهادية سبق بيا ُهنا ،وأن
الصحيح أن ترتيبهم يف األفضلية كرتتيبهم يف اخلالفة.
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 -80قال المصنف  -رحمه اهلل :-
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال(( :أبُو بَ ْك ٍر فهي
"ونَ ْش َه ُد للع َ
شرةه بالجن هَّة ،كما َش ه َد لهم ُّ
وعله ٌّي في الجن هَّة ،وطَل ه
والزبَ ْي ُر فهي
الجن هَّةُّ ،
الجن هَّة ،وعُ َم ُر فهي الجن هَّة ،وعُثْ َما ُن في الجن هَّةَ ،
ْحةُ في َ
َ
َ
ٍ
ه
ه
الجن هَّة ،وس ْع ٌد فهي الجن هَّة ،ه
بن
َ
َ
َ
بن عوف في الجنَّة ،وأبُو عُبَ ْي َدةَ ُ
وسعي ٌد في الجنَّة ،وعب ُدالرحمن ُ
الجن هَّة)).
الج َّر ه
اح في َ
َ
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -بالجن هَّةَ ،شه ْدنَا له بها ،كقوله:
 -81وُك ُّل َم ْن َشه َد له ُّ
ه
اب أ َْه هل الجن هَّة)) ،وقولهه لثابه ه
والحس ْي ُن َسيِّ َدا َشبَ ه
ت ب هن ْقي ٍ
الجن هَّة)).
س(( :إنَّهُ م ْن أ َْه هل َ
َ
َ
س ُن ُ َ
((الح َ
أهل ه
َح ٍد هم ْن ه
الرسول  -صلى اهلل عليه
ُ
الق ْب لَ هة بجن ٍَّة وال نَا ٍر ،إالَّ َم ْن َج َزَم لَهُ
 -82وال نَ ْج هزُم أل َ
اف على الم ه
ه
سيء".
للم ْح هس هن ،ونَ َخ ُ
ُ
وسلم  -لَكنَّا نَرجو ُ
المبحث الثالث :الشهادة بالجنة:
الشهادة باجلنة على نوعني :شهادة عامة ،وشهادة خاصة.
ِ اِ
ين
 أما الشهادة العامة ،فهي شهادة ِّلكل مؤمن بأنه يف اجلنة؛ كما قال  -تعاىل ﴿ :-إ ان الذ َ
آمنُوا وع ِملُوا ال ا ِ ِ
اات الناعِي ِم﴾.110
َ ََ
صاحلَات َهلُ ْم َجن ُ

رسول اهلل باجلنة،
 وأما الشهادة اخلاصة ،وهي اليت أرادها املصنف ،فإننا نشهد ملن شهد له ُاملصنف ،وممن شهد له رسول اهلل:
بعضا منهم
وذكر ً
ُ
 -1العشرة المبشرون بالجنة :وهم اخللفاء الراشدون األربعة :أبو بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي،
ومعهم :سعيد بن زيد ،وسعد بن أيب وقاص ،وعبدالرمحن بن عوف ،وطلحة بن عبيداهلل ،والزبري بن
العوام ،وأبو عبيدة عامر بن اجلراح  -رضي اهلل عنهم أُجعني.
إ ًذا؛ هم اخللفاء األربعة ،ومعهم الستة الذين جاء ذكرهم يف قول الناظم:

ٍ
ِ
اح
وع ِام ُر فِ ْه ٍر و ُّ
وس ْع ٌد َوابْ ُن َع ْوف وطَلْ َحةُ = َ
َسعي ٌد َ
الزبَـْيـ ُر املَُمد ُ
ويد ُّل على تبشريهم باجلنة :حديث سعيد بن زيد ،قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-أبو
ُ
ٍ
وعلي يف اجلنة ،وطلحةُ يف اجلنة ،والزبريُ يف اجلنة،
وعمر يف اجلنة ،وعثما ُن يف اجلنةٌّ ،
بكر يف اجلناةُ ،
[ 110لقمان .]1 :
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وسعيد بن زيد يف اجلنة ،وأبو عبيدة بن
وسعد بن أيب وقاص يف اجلنة،
ُ
وعبدالرمحن بن عوف يف اجلنةُ ،
اجلراح يف اجلنة)).117
 -2الحسن والحسين :حلديث أيب سعيد اخلدري  -رضي اهلل عنه  -قال النيب  -صلى اهلل عليه
وسلم (( :-احلسن واحلسني سيِّدا شباب أهل اجلنة)).111
 -3ثابت بن قيس :حلديث أنس بن مالك  -رضي اهلل عنه  -قال" :ملا نزلت هذه اآلية﴿ :يَا
ا
119
أَيـُّها الا ِذين آمنُوا َل تَـرفَـعوا أَصواتَ ُكم فَـو َق ِ
ثابت بن قيس
ل
ج
،
ايب ﴾...إىل آخر اآلية
َ
ص ْوت النِ ِّ
س ُ
ْ ُ َْ ْ ْ َ
َ
َ
َ َ
َ
يف بيته ،وقال :أنا من أهل النار ،واحتبس ثابت بن قيس عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -فسأل
سعد بن معاذ ،فقال(( :يا أبا عمرو ،ما شأن ثابت؟ أَ ْشتَ َكى؟))،
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم َ -
ُّ
علمت له بشكوى ،وقال :فأتاه سع ٌد ف َذ َكر له قول رسول اهلل  -صلى اهلل
قال سعد :إنه جلاري ،وما
ُ
ثابت :أُنْ ِزلَت هذه اآليةُ ،ولقد علمتُم أين من أرفعكم صوتًا على رسول اهلل؛ فأنا
عليه وسلم  -فقال ٌ
من أهل النار ،فذكر ذلك سع ٌد للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
وسلم (( :-بل هو من أهل اجلنة)).106
 -4بالل بن رباح :حلديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال
ٍ
لبالل عند صالة الفجر(( :يا بالل ،حدِّثين بأرجى ٍ
مسعت ا
دف نعليك
عمل عملتَه يف اإلسالم؛ فإين ُ
بني يدي يف اجلنة)) ،قال" :ما عملت عمالً أَرجى عندي أين َل أَتَطَ اهر طهورا يف ِ
ساعة ٍ
ليل أو هنار،
ُ ََ ْ َ
ً
105
ِ
ب ِل أن أصلي" .
إل صلا ُ
يت بذلك الطُّهور ما ُكت َ
 -5عكاشة بن محصن :حلديث ابن عباس يف السبعني أل ًفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب
ِ
صن للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم ْ :-ادعُ اهلل أن جيعلين
ول عذاب ،ففي آخره قال عُ اكاشة بن ْحم َ
منهم ،قال(( :أنت منهم)).102

 117رواه أمحد ،والرتمذي ،وابن ماجه ،وص اححه األلباين يف "صحيح اجلامع الصغري" ( ،)4656وله شاه ٌد من حديث
عبدالرمحن بن عوف بنفس اللفظ رواه أمحد ،والرتمذي ،والنسائي ،والبغوي يف "شرح السنة".
 111رواه أمحد ،والرتمذي ،والنسائي ،وقال الرتمذي" :حديث حسن صحيح" ،وقال األلباين يف "السلسلة الصحيحة"
( )790بعد ذكر طرق له عن ُجَْ ٍع من الصحابة" :وباجلملة فاحلديث صحيح بال ريب؛ بل متواتر كما نقله املناوي".
[ 119احلجرات.]2 :
 106رواه مسلم.
105
ودف نعليك؛ أي :حتريك نعليك.
متفق عليهّ ،
 102متفق عليه.
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رسول اهلل  -صلى اهلل
مسعت َ
 -6عبداهلل بن سالم :حلديث سعد  -رضي اهلل عنه  -قال" :ما ُ
عليه وسلم  -يقول ٍ
ألحد َيشي على األرض إنه من أهل اجلنة ،إل لعبداهلل بن سالم".103
ِ
النيب  -صلى اهلل عليه
 -7حارثة بن ُس َراقَة :حلديث أنس  -رضي اهلل عنه  :-أن أم حارثة أَتَت ا
نيب اهلل ،أَلَ حتدثين عن حارثة؟  -وكان قتل يوم بدر ،أصابه سهم غرب  -فإن
وسلم  -فقالت :يا ا
اجتهدت عليه يف البكاء ،قال(( :يا أ ام حارثة ،إهنا جنان
صربت ،وإن كان غري ذلك،
كان يف اجلنة،
ُ
ُ
الفردوس األعلى)).104
يف اجلنة ،وإن ابنك أصاب
َ
 -8سعد بن معاذ :حلديث أنس  -رضي اهلل عنه  -قال :أ ُْه ِدي للنيب ُجباة سندس ،وكان يَـْنـ َهى
عن احلرير ،فعجب الناس منها ،فقال(( :والذي نفس ٍ
حممد بيده ،لَ َمناديلُ سعد بن معاذ يف اجلنة
ُ
أحسن من هذا)).101

 -9خديجة بنت خويلد :حلديث عائشة ،قالت" :بَشار رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -
خدجيةَ بنت خويلد ٍ
ببيت يف اجلنة" ،100وغري ما تقدم ،كأ امهات املؤمنني عامة.
َ
 وهل نشهد ٍألحد غير الذين شهد لهم النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -بالجنة؟

قال شيخنا ابن عثيمني بعدما ذكر من شهد له النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -باجلنة" :نشهد هلم
باجلنة؛ ألن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -شهد هلم ،وأحلق شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل -
من ات ِ
افقت األمة  -أو ُج ُّل األمة  -على الثناء عليه ،مثل :األئمة األربعة؛ ألن النيب  -صلى اهلل عليه
ت))؛ أي:
((و َجبَ ْ
خريا ،فقال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم َ :-
وسلم  -ملاا َمارت جنازةٌ وأَثْـنَـ ْوا عليها ً
ت)) ،مث قال هلم(( :أنتم شهداء
وجبت له اجلنة ،ومرت جنازة أخرى فأَثْـنَـ ْوا عليها ًّ
((و َجبَ ْ
شرا ،فقالَ :
اهلل يف أرضه)) ،وعلى هذا فنشهد هلؤلء األئمة الذين أُجعت األمة  -أو ُجلُّها  -على الثناء عليهم
باجلنة ،لكن ليست شهادتُنا هلم باجلنة ،كشهادتنا مل ْن شهد له الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم".107
َ
 -وكذلك الشهادةُ بالنار ،فإهنا على نوعني :شهادة عامة ،وشهادة خاصة.

 103رواه البخاري.
 104رواه البخاري.
 101متفق عليه.
 100متفق عليه.
 107انظر" :املمتع" .366 ،299 /1
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 أما الشهادة العامة ،فهي شهادةٌ لكل كافر َيوت على ك ْفره بالنار؛ كما قال  -تعاىل :-ِ
﴿والا ِذين َك َفروا َهلُم نَار جهنام﴾ ،101وقوله﴿ :إِ ان الا ِذين َك َفروا ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
ني ِيف نَا ِر
اب َوالْ ُم ْش ِرك َ
َ ُ ْ
َ َ ُ ْ ُ ََ َ
جهن ِ ِ
ين فِ َيها﴾.109
ام َخالد َ
ََ َ

 وأما الشهادة الخاصة ،فإننا نشهد ملن شهد له النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه يف النار،أو دلات النصوص عليه ،ومنهم:
ت يَ َدا أَِيب َهلَ ٍ
ب َوتَ ا
 -1أبو لهب وامرأته أم جميل :لقوله  -تعاىل ﴿ :-تَـبا ْ
ب * َما أَ ْغ َىن َعْنهُ َمالُهُ
ب * ِيف ِج ِ
ب * و ْامرأَتُهُ َمحاالَةَ ا ْحلَطَ ِ
صلَى نَارا َذ َ ٍ
يد َها َحْب ٌل ِم ْن َم َس ٍد﴾.176
ب * َسيَ ْ ً
َوَما َك َس َ
ات َهلَ َ َ

وأبو هلب هو َع ُّم النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وامسه عبدالعُازى بن عبداملطلب ،وامرأته أم ُجيل
أ َْرَوى بنت حرب بن أمية أخت أيب سفيان.

نفعت أبا ٍ
طالب
 -2أبو طالب :حلديث العباس بن عبداملطلب أنه قال :يا رسول اهلل ،هل َ
ضاح من نار ،ولول أنا لكان يف
ض ْح َ
بشيء؛ فإنه كان َُيُوطُك ويـَ ْغ َ
ب لك؟ قال(( :نعم ،هو يف َ
ضُ
الد ْارك األسفل من النار)).175
وأبو طالب هو َع ُّم النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وامسه عبدمناف بن عبداملطلب.
ُح ٍّي ال ُخ َزاعي :حلديث عائشة ،قالت :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
 -3عمرو بن عامر بن ل َ
صبَه ،وهو أ اول من سياب
مرا ُّ
بعضها ً
أيت جهنم َُْي ِطم ُ
بعضا ،ور ُ
وسلم (( :-ر ُ
جير قُ ْ
أيت َع ً
ال اس َوائِب)).172
النصوص يف بيان استحقاقهم للنار على اخلصوص.
وهناك غريُهم جاءت
ُ

 وأما املسيء يف الدنيا من أهل اإلَيان ،فإننا خناف عليه ،كما نرجو للمحسن ،واإلَيان ل يكونإل بشرطني:
ط إيجاب :وهو أن يأِت بالتوحيد ،يأِت بالشهادتني وما يتعلق هبما.
 -1شر ُ
[ 101فاطر.]30 :
[ 109البينة .]0 :
[ 176املسد.]1 -5 :
 175متفق عليه.
 172رواه البخاري ،وبنحوه روى مسلم من حديث جابر يف حديث الكسوف الطويل.
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 -2شرط َسلْب :وهو ألا يأِت بناقض من نواقض اإلسالم.

ِ
وم ْن كان على التوحيد مث أتى
فم ْن َل يَأْت بالتوحيد ،فليس مبؤمن؛ ألنه َل يدخل دائرةَ اإلسالمَ ،
َ
ٍ
بناقض من نواقض اإلسالم ،فقد خرج من دائرة اإلسالم ،بعد انتفاء املوانع ،وحتقُّق الشروط.
وأما املؤمنون الذين معهم ٍ
حلد الكفر ،فإننا ل نكفِّرهم هبذه الذنوب ،ول
وذنوب ل تصل ِّ
معاص
ٌ
جنزم هلم بالنار ،كما أن أصحاب الطاعات ل جنزم هلم باجلنة ،وإمنا نرجو للمحسنني ،وحناف على
املذنبني.
********
 -83قال المصنف  -رحمه اهلل :-
الق ه
أهل ه
ه
بلة ب َذنْ ٍ
"والَ نُ ِّ
كف ُر أح ًدا هم ْن ه
اإلسالم به َع َم ٍل".
ب ،والَ نُ ْخ هر ُجهُ َع هن
الشرح:
المبحث الرابع :تكفير أهل القبلة بالمعاصي:
أهل القبلة هم املسلمون الذين يصلُّون إليها ،قال املصنف مبيِّـنًا عقيدة أهل السنة واجلماعة" :ول
أحدا من أهل القبلة بذنب ،ول خنرجه عن اإلسالم بعمل" ،وهذه مسألةٌ من مسائل اإلَيان
نكفر ً
أحدا بذنب،
املهمة ،وهي مسألة التكفري ،ا
فبني املصنف عقيد َة أهل السنة واجلماعة ،وأهنم ل يكفِّرون ً
كل ذنب،
ولكن ل بد أن نعرف أن مقصود املصنف هنا هو الذنب الذي دون الشرك والكفر ،وليس ا
أحدا ولو فعل ُم َكفًِّرا؛ ألن هذه عقيدة املرجئة الذين
فليس معناه أن أهل السنة واجلماعة ل يكفرون ً
يقولون :ل يضر مع اإلَيان عمل؛ أي :ولو كان ُم َكفًِّرا ،فمقصود املصنف أهنم ل يكفرون بذنب؛
أي :من املعاصي والكبائر دون الكفر والشرك ،فمن فعل كبريةً من كبائر الذنوب دون الكفر ،ل
ُُْي َكم بكفره؛ ألن هذه عقيدة اخلوارج.
ط بين طائفتين:
فأهل السنة والجماعة َو َس ٌ
ناقضا
األولى :المرجئة :الذين يقولون :ل يضر مع اإلَيان عملٌ ،فلو جاء بأي عمل ،ولو كان ً
يسب اهللَ  -تعاىل  -أو يسجد لغريه عاملا ،وغري ذلك من نواقض اإلسالم،
من نواقض اإلسالم؛ كأن ا
ً
فال يقولون بكفره ،ل سيما الغالة من املرجئة ،وأما أهل السنة واجلماعة ،فإهنم يُ َكفِّرون من جاء
ِّ
انتفت عنه املوانع.
اقت فيه الشروط ،و ْ
مبكف ٍر ،وحتق ْ
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فم ْن َسَر َق ،أو زَّن ،أو شرب اخلمر ،أو
والثانية :الخوارج :وهم الذين يكفِّرون
صاحب الكبريةَ ،
َ
حنو ذلك من الكبائر ،فاخلوارج ُيكمون بكفره وخروجه عن دائرة اإلسالم ،وكذلك املعتزلة الذين
أحدا بذنب أو
ُيكمون ِبروجه عن دائرة اإلسالم ،وأما ُم ْعتَـ َقد أهل السنة واجلماعة ،فإهنم ل يُ َكفِّرون ً
بكبرية من كبائر الذنوب ،سواء كان قولً أو عمالً ،ما دام أنه دون الكفر والشرك ،وهذا ما أراده
يبني عقيدة أهل السنة واجلماعة يف صاحب الكبرية دون الكفر ،فإنه ل خيرج عن دائرة
املصنف ،أن ِّ
اإلسالم ،فال نكفِّره ،واألدلة على ذلك كثرية ،منها:
ان ِمن الْمؤِمنِني اقْـتتـلُوا فَأ ِ
ت إِ ْح َد ُامهَا َعلَى
 -5قوله  -تعاىل َ ﴿ :-وإِ ْن طَائَِفتَ ِ َ ُ ْ َ ََ
َصل ُحوا بَـْيـنَـ ُه َما فَِإ ْن بَـغَ ْ
ْ
ْاألُخرى فَـ َقاتِلُوا الاِيت تَـبغِي ح اَّت تَِفيء إِ َىل أَم ِر اللا ِه فَِإ ْن فَاءت فَأ ِ
ِ ِ
َْ ْ
حوا بَـْيـنَـ ُه َما بِالْ َع ْدل َوأَقْسطُوا إِ ان اللاهَ
َ ْ
َصل ُ
ْ َ
َْ
ب الْم ْق ِس ِطني * إِامنَا الْمؤِمنو َن إِخوةٌ فَأ ِ
ِ
َخ َويْ ُك ْم َواتاـ ُقوا اللاهَ لَ َعلا ُك ْم تُـ ْر َمحُون﴾.173
َصل ُحوا بَـ ْ َ
َ
ني أ َ
ُْ ُ َْ ْ
ُُي ُّ ُ

ووجه الداللة :أن القتل من كبائر الذنوب ،ومع ذلك فإن اهلل َأمَر باإلصالح بينهما ،وأبقى عليهم
األخ اوة؛ مما يدل على أن صاحب الكبرية ل يكفر بارتكابه الكبائر.
اسم اإلَيان و ُ

 -2حديث عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  :-أن رجالً كان على عهد النيب  -صلى اهلل عليه
ِ
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقد
محارا ،وكان يُضحك ا
وسلم  -كان امسه عبداهلل ،وكان يُلقاب ً
أكثر ما يؤتى به!
يوما فأمر به ُ
َجلَ َده يف الشراب ،فأُِت به ً
فجلد ،فقال رجلٌ من القوم :اللهم الْ َعْنه ،ما َ
علمت إل أنه ُيب اهلل ورسوله)).174
فقال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ل تلعنوه؛ فواهلل ما
ُ
ووجه الداللة :أن شرب اخلمر من كبائر الذنوب ،ومع ذلك أثبت النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
له بقاء حمبته هلل ورسوله ،اليت هي من أعظم دلئل اإلَيان القليب.
كافر؛ لثبوت النهي عن لعنه ،واألمر
قال ابن حجر" :وفيه الارُّد على من زعم أن مرتكب الكبرية ٌ
بالدعاء له".171
 -3حديث أيب ذر  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :أتاين جربيل -
ِ
قلت :وإن زَّن وإن
عليه السالم  -فبشارين أنه َم ْن مات من أ امتك ل يشرك باهلل شيئًا دخل اجلنةُ ،
سرق؟ قال :وإن زَّن وإن سرق)).170
[ 173احلجرات.]56 ،9 :
 174رواه البخاري.
 171انظر" :الفتح" ،اجمللد ( ،)52كتاب احلدود ،باب ما يكره من لعن شارب اخلمر ،وأنه ليس ِبارج من امللة.
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ووجه الداللة :أن الزنا والسرقة من كبائر الذنوب ،ومع ذلك أثبت ملن فعل ذلك اجلنةَ؛ مما يدل
على أن صاحب الكبرية ل يكفر؛ ألن اجلنة حمارمة على الكافرين.
قال النووي((" :وإن زَّن وإن سرق)) :فيه دللة ملذهب أهل احلق أنه ل خيلد أصحاب الكبائر يف
النار ،خالفًا للخوارج واملعتزلة".177
واألدلة يف بيان أن أصحاب الكبائر دون الكفر ل يكفرون كثريةٌ ،وهذا هو معتقد أهل السنة
ط بني:
واجلماعة ،الذين هم َو َس ٌ

((م ْن مات وهو يعلم أنه ل إله إل اهلل ،دخل
 -5املرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد؛ كحديثَ :
اجلنة)) ،171فقالوا :ل يضر مع اإلَيان معصية.
الو ِعيد؛ كحديث(( :ل يزين الزاين حني يزين وهو
 -2واخلوارج واملعتزلة الذين أخذوا بنصوص َ
مؤمن ،ول يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن ،ول يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن))،179
فقالواُ :خنْ ِرجه من اإلَيان ،وحنكم ِبلوده يف النار إذا فعل كبرية من كبائر الذنوب؛ كالزنا ،والسرقة،
وشرب اخلمر ،وغريها من الكبائر؛ واملعىن :أنه ل يكون كامل اإلَيان حني فعل هذه الكبائر ،وكال
ضلُّوا يف هذه املسألة من اإلَيان.
الطائفتني  -املرجئة واخلوارج  -ومعهم املعتزلةَ ،
********
 -84قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه
إمام ،ب ًّرا كان أو فَ ه
"ونَرى الح َّج ه
الجمعة خل َفهم
اج ًرا ،وصالةُ
طاع هة ِّ
والج َه َ
اد ماضيًا مع َ
َ َ
كل ٍ َ

جائزةٌ".

الشرح:
المبحث الخامس :طاعة ولي األمر في غير معصية:
وهذه مسألة ذَ َكرها املصنف تتعلاق باإلمامة ،حيث قال" :ونرى احلج واجلهاد ِ
ماضيَـ ْني مع كل
فاجرا" ،وجاء باحلج واجلهاد وصالة اجلمعة؛ ألهنا غالبًا ل تُـ ْف َعل إل مع األئمة ،ل
إمامًّ ،برا كان أو ً
 170متفق عليه.
 177انظر" :شرح النووي ملسلم" ،اجمللد ( ،) 7كتاب الزكاة ،باب الرتغيب بالصدقة.
 171رواه مسلم من حديث عثمان.
 179متفق عليه من حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه.
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ُيجون وحدهم؛ ألهنم خيافون من قطااع الطريق ،فإذا ذهبوا مع
سيما يف الزمن السابق ،فقد كانوا ل ُّ
ِ
ومنَـ َعةٌ وُجاعة ،واإلمام الذي ذكره املصنف هو إمام
اإلمام أَمنُوا على أنفسهم؛ ألن اإلمام معه قوةٌ َ
كافر؛ فالبَـُّر :هو إمام املسلمني الصاحل التقي ،والفاجر :هو
وفاجر ،و ٌ
املسلمني؛ ألن األئمة ثالثة :بـٌَّرٌ ،
إمام املسلمني الفاسق ،وقد يكون فس ُقه على نفسه؛ كالذي يشرب اخلمر ،ويَـ ْزين ،ويأكل الربا،
وحنوها ،وقد يكون فِ ْس ُقه متعديًا؛ كأئمة الظلم واجلور للناس يف األموال واألحكام ،والثالث :هو اإلمام
الكافر ،فهذا ل طاعة له؛ ولذا َل يذكره املصنف؛ ألنه ل طاعة له؛ لقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم
احا ،عندكم من اهلل فيه برهان)).
(( :إل أن تَـَرْوا ُك ْفًرا بَـ َو ًفاجرا،
 ومذهب أهل السنة واجلماعة :وجوب السمع والطاعة لإلمام املسلم؛ سواءً كان ًّبرا أو ًوطاعته إمنا هي يف املعروف ،وأما يف املعصية ،فال طاعة له.
ومما يدل على طاعة اإلمام:
اِ
َطيعوا اللاه وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُوِل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم﴾
َطيعُوا الار ُس َ
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
 -5قوله  -تعاىل ﴿ :-يَا أَيـُّ َها الذ َ
[النساء.]19 :
((م ْن
 -2حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم َ :-
أطاعين فقد أطاع اهلل ،ومن عصاين فقد عصى اهلل ،ومن أطاع أمريي فقد أطاعين ،ومن عصى أمريي
فقد عصاين)).116
 -3حديث أيب ذر  -رضي اهلل عنه  -قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-إن خليلي
حلبشي
اع األطراف)) ،115وعند البخاري(( :ولو
أوصاين أن أمسع وأطيع ،وإن كان ً
عبدا حبشيًّا ُُمَد َ
ٍّ
كأن رأسه زبيبة)).
((م ْن
 -4حديث ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم َ :-
رأى من أمريه شيئًا يكرهه ،فليصرب؛ فإنه من فارق اجلماعة ِش ًربا فمات ،فَ ِميتَتُه جاهلية)).112

 -1حديث َع ْوف بن مالك  -رضي اهلل عنه  -قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم :-
((خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وُيبونكم ،وتُصلُّون عليهم ويصلون عليكمِ ،
ِ
وشَر ُار أئمتكم الذين
َ
َ
 116متفق عليه.
 115رواه مسلم.
 112متفق عليه.
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تبغضوهنم ويبغضونكم ،وتلعنوهنم ويلعنونكم)) ،فقلنا :يا رسول اهلل ،أفال نـُنَابِ ُذهم بالسيف عند ذلك؟
قال(( :ل؛ ما أقاموا الصالة فيكم ،أَلَ من وِل عليه و ٍال ،فرآه يأِت شيئًا من معصية اهلل ،فليكره ما
يدا من طاعة)).113
يأِت من معصية اهلل ،ول ينزع ان ً
 -0حديث عبادة بن الصامت  -رضي اهلل عنه  -قال :دعانا رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم
بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا ،وعُ ْسرنا ويُ ْسرنا،
 فبايعناه ،فكان مما أخذ علينا :أن َاحا عندكم من اهلل فيه برهان)).114
كفرا بو ً
األمر أهلَه ،قال(( :إل أن تروا ً
وأَثَرة علينا ،وألّ ننازع َ
 -7حديث حذيفة  -رضي اهلل عنه  -قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-تسمع وتطيع
لألمري ،وإن ضرب ظهرك ،وأخذ مالك ،فامسع وأ ِ
َطع)).111
وُيجون ،ولو كانوا فُ اج ًارا ،وكذلك جياهدون معهم؛
صلُّون خلف األمراء ُّ
 -وأهل السنة واجلماعة يُ َ

ويدل على ذلك:

 -5فعل ُج ٍع من الصحابة  -رضوان اهلل عليهم  -ففي "صحيح البخاري" :أن ابن عمر  -رضي
الث ّّ َّقَفي ،وكذلك أنس بن مالك  -رضي اهلل
صلِّي خلف احلَ اجاج ين يوسف ّ
اهلل عنهما  -كان يُ َ
عنه  -وكان احلَ اجاج فاس ًقا ظاملا ،وكذلك ابن مسعود  -رضي اهلل عنه  -صلى خلف الوليد بن عقبة
ً
بن أيب ُم َعْيط ،وكان يشرب اخلمر.
 -2حلديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه  :-قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-يصلُّون لكم،
فإن أصابوا فلكم وهلم ،وإن أخطؤوا فلكم وعليهم)).110
 ولكن ل طاعة هلم يف معصية اهلل ،ويدل على ذلك:جيشا وأ امر عليهم
 -5حديث علي  -رضي اهلل عنه  :-أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -بعث ً
فررنا منها ،ف َذ َكروا للنيب -
نارا ،وقال :ادخلوها ،فأرادوا أن يدخلوها ،وقال آخرون :إمنا ْ
رجالً ،فأوقد ً
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صلى اهلل عليه وسلم  -فقال للذين أرادوا أن يدخلوها(( :لو دخلوهاَ ،ل يزالوا فيها إىل يوم القيامة))،
وقال لآلخرين(( :ل طاعة يف املعصية؛ إمنا الطاعة يف املعروف)).117
 -2حديث ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-السمع
ب وَك ِره ،ما َل يـُ ْؤَمر مبعصية ،فإذا أُمر مبعصية ،فال مسع ول طاعة))
َح ا
والطاعة على املرء املسلم فيما أ َ
.111
********
 -85قال المصنف  -رحمه اهلل :-
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ثَالَ ٌ ه
أص هل اإليم ه
ان :ال َك ُّ
عمن
ف َّ
س :قال ُّ
ث م ْن ْ
َ
"قال أنَ ٌ
ب ،والَ نُ ْخ هرجهُ همن اإلسالَهم بهعم ٍل ،و ه
ه
اد َم ٍ
اض ُم ْن ُذ بَ َعثَني
قَ َ
الج َه ُ
ُ َ ْ ََ َ
ال :الَ إلَهَ إالَّ اهللَ ،والَ نُ َك ِّفرهُ ب َذنْ ٍ َ
اهلل  -عز وجل  -حتى ي َقاتهل ه
الدجال ،الَ ي ب هطلُه جور جائه ٍر ،والَ َع ْد ُل َع ه
اد ٍل،
آخ ُر أ َُّمتهي
َ
ُْ
َُْ َ َ
ُ َ
اإليما ُن باألقْ َدا هر))؛ رواه أبو داود".
َو َ
فائدة:
ا
املصنف حبديث أنس  -رضي اهلل عنه  -قال :قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم :-
استدل
ُ
الكف ع امن قال :ل إله إل اهلل ،ول نكفره بذنب ،ول خنرجه من اإلسالم
((ثالث من أصل اإلَيانُّ :
ٌ
بعمل ،واجلهاد ٍ
ماض منذ بعثين اهلل  -عز وجل  -حَّت يـُ َقاتِل آخر أميت الدجال ،ل يبطله َج ْوُر
ضعيف ،رواه أبو داود بسند ضعيف؛ ألن
جائر ،ول َع ْد ُل عادل ،واإلَيان باألقدار))؛ وهو حديث
ٌ
فيه يزيد بن أيب نشبة ،وهو ُمهول كما يف "التقريب" ،وض اعف إسناده املنذري يف "خمتصر أيب داود"
( ،)316 /3وضعافه األلباين يف "ضعيف اجلامع" رقم (.)2132
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 -86قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -ومحبَّتُ هم ،ه
رسول ه
ه
ه
وذ ْك ُر
أصحاب
السن هَّة :تَ َولِّي
"وم َن ُّ
ُ
ه
ه
ه
واالستغفار لهم ،وال َك ُّ
وما َش َج َر بَ ْي نَ ُهم،
َّر ُّح ُم عليهم،
مساوئ ههمَ ،
ُ
محاسنهم ،والت َ
ف عن ذ ْك هر َ
قاد فَ ْ ه
َّ ه
هه
ين َجا ُؤوا هم ْن بَ ْع هد هه ْم يَ ُقولُو َن َربَّنَا
واعته ُ
ضل ه م ،ومع هرفةُ ساب َقتهم؛ قال اهلل  -تعالى َ ﴿ :-والذ َ
ه ه هه
ه
ه َّ ه
ه
ه
آمنُوا﴾ ،889وقال -
ين َ
ين َسبَ ُقونَا باإليمان َوَال تَ ْج َع ْل في قُلُوبنَا غالًّ للَّذ َ
ا ْغف ْر لَنَا َوههإل ْخ َواننَا الذ َ
ول اللَّ هه والَّ هذين معهُ أ ه
َش َّداءُ َعلَى الْ ُك َّفا هر ُر َح َماءُ بَ ْي نَ ُه ْم﴾."890
تعالى ُ ﴿ :-م َح َّم ٌد َر ُس ُ
َ َ ََ
الشرح:
المبحث السادس :ما ينبغي على المسلم للصحابة وما جرى بينهم:
 تعريف الصحابي:الصحابةُ :جع صحايب ،واختُلِف يف تعريف الصحايب ،وأصح ما قيل ،وهو املعتمد عند احملدثني،
ِ
لنيب  -صلى اهلل
وقفت عليه من ذلك أن الصحايب :من لَق َي ا ا
وذكره ابن حجر ،حيث قال :وأصح ما ُ
عليه وسلم  -مؤمنًا به ،ومات على ذلك.
صرت ،ومن روى عنه أو َل يـَ ْرِو عنه ،ومن غزا معه
طالت ُمالستُه له أو قَ ْ
فيدخل فيمن لقيه :من ْ
ٍ
لعارض كالعمى.
أو َل يَـ ْغ ُز ،ومن رآه رؤيةً ولو َل جيالسه ،ومن َل يره
كافرا ولو أسلم بعد ذلك ،إذا َل جيتمع معه مرة أخرى.
وخيرج بقيد اإلَيان :من لقيه ً
وقولنا :مؤمنًا به :خيرج من لقيه من مؤمين أهل الكتاب قبل البعثة.

وخرج بقولنا :ومات على اإلسالم :من لَِقيَه مؤمنًا به ،مث ارتدا ،ومات على رادتِه  -والعياذ باهلل -
ِ
عدد يسري؛ كعُبَيِداهلل بن جحش ،وعبداهلل بن َخطَل.
وقد ُوج َد من ذلك ٌ

ويدخل فيه  -أي :يف مفهوم الصحايب  -من ارت اد وعاد إىل اإلسالم قبل أن َيوت ،سواء اجتمع
به  -صلى اهلل عليه وسلم  -مرة أخرى أم ل.
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األصح املختار عند احملققني؛ كالبخاري ،وشيخه
مبين على
ِّ
يف ٌّ
وهذا هو القول املعتمد ،وهذا التعر ُ
أمحد بن حنبل ،ومن تبعهما ،ووراء ذلك أقوال أخرى شاذاة" ،انتهى كالم ابن حجر  -رمحه اهلل.195
 ما ينبغي للصحابة على المسلم:ِ
بعض النصوص يف فضلهم،
ينبغي على املسلم أن يُ ْد ِرك ْ
فض َل الصحابة ،وعظَم شأهنم ،وتقدام ُ
فللصحابة فضلٌ عظيم على هذه األمة؛ حيث قاموا بنصرة اهلل ورسوله ،واجلهاد يف سبيله بأمواهلم
ِ
ِ
وع َمالً
لما َ
وأنفسهمَ ،حفظوا الدين حبفظ الكتاب والسنة ،فكانت حياهتم على الكتاب والسنة ،ع ً
ونقالً حَّت بلاغوا األمة؛ ولذا أثىن اهلل عليهم بقولهُ ﴿ :حم ام ٌد رس ُ ِ ا ِ
ين َم َعهُ أ َِشدااءُ َعلَى الْ ُكفاا ِر
َ َُ
ول اللاه َوالذ َ
ض َوانًا﴾ ،192ودافع عنهم النيب  -صلى اهلل
ُر َمحَاءُ بَـْيـنَـ ُه ْم تَـَر ُاه ْم ُراك ًعا ُس اج ًدا يَـْبتَـغُو َن فَ ْ
ضالً ِم َن اللا ِه َوِر ْ
ِ
ُح ٍد ذهبًا ،ما
عليه وسلم  -بقوله(( :ل تَ ُسبُّوا أصحايب؛ فوالذي نفسي بيده ،لو أنفق أح ُدكم مثْ َل أ ُ
بلغ م اد أَح ِدهم ول نَ ِ
صي َفه)).193
ُ َ
ولذا فإن حقوقهم تتلخص فيما يلي:
 -5حمبتهم بالقلب ،والثناء عليهم باللسان مبا قدموه من معروف ،وبيان فضلهم.
اِ
ين َج ُاؤوا
الرتحم عليهم ،والتـَار ِّ
ُّ -2
ضي عنهم ،والستغفار هلم؛ لقول اهلل  -جل وعال َ ﴿ :-والذ َ
ِ ِا ِ
ِمن بـع ِد ِهم يـ ُقولُو َن ربـانَا ا ْغ ِفر لَنَا وِِإلخوانِنَا الا ِذين سبـ ُقونَا بِ ِْ ِ
ِ
ين َآمنُوا
َ ََ
ْ َْ ْ َ
َ
اإلَيَان َوَل ََْت َع ْل يف قُـلُوبِنَا غالًّ للذ َ
ْ َ َْ
194
ِِ
ك رُؤ ٌ ِ
ِ
ِ
ت
ني إِ ْذ يـُبَايِعُونَ َ
يم﴾  ،وقوله  -تعاىل ﴿ :-لََق ْد َرض َي اللاهُ َع ِن الْ ُم ْؤمن َ
ك َْحت َ
وف َرح ٌ
َربـانَا إنا َ َ
اجَرةِ فَـ َعلِ َم َما ِيف قُـلُوهبِِ ْم فَأَنْـَزَل ال اس ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأَثَابَـ ُه ْم فَـْت ًحا قَ ِريبًا﴾ ،191ففي هذه اآلية بيا ُن ِرضا
الش َ
اهلل  -جل وعال  -عليهم ،وتزكية بواطنهم وما يف قلوهبم ،وهذه ل يقدر عليها إل اهللُ  -جل وعال -
قال جابر  -كما عند البخاري ُ " :-كناا أل ًفا وأربعمائة".
 -3الكف ع اما جرى بينهم من خالف ،وكذا الكف عن مساوئهم اليت تُـ ْعتَبَـ ُر قليلةً جدًّا ،تغيب
ٍ
اجتهاد مغفوٍرٍ ،
وعمل معذوٍر؛
صادر عن
يف ظل حماسنهم وفضائلهم ،وما صدر عنهم من خطأ ،فهو ٌ
 195انظر" :اإلصابة يف ُتييز الصحابة"؛ لبن حجر (.)519 ،511 /5
[ 192الفتح.]29 :
 193متفق عليه من حديث أيب سعيد  -رضي اهلل عنه.
[ 194احلشر.]56 :
[ 191الفتح.]51 :
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وبني شيخ اإلسالم ابن تيمية يف
لقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ل تَ ُسبُّوا أصحايب)) ،ا
"العقيدة الواسطية" أن اآلثار الواردة يف مساوئ الصحابة على ثالثة أقسام:
 -5قسم كذب حمض َل يقع منهم ،وإمنا ُّاهتِموا به ،كما يوجد يف بعض مرويات الرافضة.
يد فيه ،ونقص منه ،وغُِّري عن وجهه الصحيح.
أصل ،ولكن ِز َ
 -2وقسم له ٌ

 -3وقسم صحيح كما نُِق َل ،وهم فيه معذورون؛ ألهنم ُمتهدون ،واجملتهد يف دائرة األجر والثواب؛
أجر واحد؛ لقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-إذا حكم
إن أصاب فله أجران ،وإن أخطأ فله ٌ
احلاكم فاجتهد مث أصاب ،فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ ،فله أجر)) ،190وهذا ِمثْل ما
حدث بني علي ومعاوية  -رضي اهلل عنهما  -يف وقعة ِصفِّني ،وكذا يف وقعة اجلمل بني عائشة وعلي
 رضي اهلل عنهما. ونوع هم فيه غري معذورين؛ أي :إهنا أخطاء ليست عن اجتهاد ول تأويل ،فأهل السنةمعصوم عن كبائر اإلمث وصغائره؛ لقول النيب  -صلى
واجلماعة ل يعتقدون أن كل واحد من الصحابة
ٌ
اهلل عليه وسلم (( :-كل بين آدم خطااء ،وخري اخلطائني الت اوابون)).197
ومثل هذا ما حصل من ِم ْسطَح بن أَثَاثه ،وحسان بن ثابت ،ومحنة بنت جحش يف قصة اإلفك،
ولكنهم تط اهروا بإقامة احلد عليهم.
 فالذي يهمنا القسم الصحيح ،ويقال فيه :إنه على نوعين:النوع األول :ما وقع منهم من خطأ وهم فيه غري معذورين؛ أي :ليس عن اجتهاد ول تأويل:
معصوم عن كبائر اإلمث وصغائره؛ ألن
فأهل السنة واجلماعة ل يعتقدون أن كل واحد من الصحابة
ٌ
ِ
ص َدر -
ب مغفرةَ ما يصدر عنهم  -إن َ
كل بين آدم خطااء ،ولكن هلم من السوابق والفضائل ما يُوج ُ
وليس لكل واحد منهم العصمةُ عن اخلطأ ،ولكن العصمة يف إُجاعهم ،فال َيكن أن ُْجي ِمعوا على
ذنب فيستحلوه أو يفعلوه ،سواء كان كبرية أو صغرية.
الثاني :ما وقع منهم من خطأ وهم فيه معذورون لجتهادهم:
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فأهل السنة واجلماعة َيُْ ِسكون عما شجر بينهم ،فال خيوضون فيما وقع بينهم من حروب
وخالفات على سبيل التـاو ُّسع والتفصيل ،ونشر ذلك بني العا امة ،والتعرض بالتنقُّص من ٍ
فئة ،والنتصار
َ
ألخرى؛ بل َُي ِسكون عما َش َجر بينهم ،وهم مأجورون؛ فاملصيب له أجران ،واملخطئ له أجر؛ ألهنم
ُمتهدون.
 وال بد أن يُ ْعلَم عدة أمور:األمر األول :أن ُجهور الصحابة ،وُجهور أفاضلهم َل يدخلوا ويشاركوا يف الفنت بني الصحابة؛

ويدل على ذلك ما يلي:

 -5يف وقعة ِصفِّني :عن إمساعيل بن عُلَياة قال :حدثنا أيوب ،عن حممد بن سريين قال" :هاجت
الفتنةُ وأصحاب رسول اهلل عشرة آلف ،فما حضر فيها مائة؛ بل َل يبلغوا ثالثني".191
اجلمل
 -2يف وقعة اجلمل :عن ابن عُلَياة ،عن منصور بن عبدالرمحن ،عن الشعيب قالَ" :ل يشهد َ
علي وعمار وطلحة والزبري،
من أصحاب النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -من املهاجرين واألنصار إل ٌّ
فإن جاؤوا ِبامس ،فأنا ك اذاب".199
واألمر الثاني :أن َم ْن شارك من الصحابة َح ِز َن ونَ ِد َم على ما جرى؛ ويدل على ذلك:
 -5ما رواه الزهري قال :قالت عائشة" :إمنا أريد أن ُيجز بني الناس مكاين ،وَل أحسب أن
ِ
أبدا".966
يكون بني الناس ٌ
مت ذلكَ ،ل أقف ذلك املوقف ً
قتال ،ولو َعل ُ
965
ِ
َخارها.962
وكانت إذا قرأتَ ﴿ :وقَـ ْر َن ِيف بـُيُوت ُك ان﴾  ،تبكي حَّت يبتل ُ

 -2ما رواه الشعيب قال :قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  -رضي اهلل عنه  :-ملا قُتِل طلحةُ
علي أبا حممد أن أراك ُمندلً حتت جنوم
ورآه مقتولً ،جعل َيسح الرتاب عن وجهه ويقول :عز ٌيز ا
191
أصح
رواه أمحد يف "العلل" ،واخلالل يف "السنة" ،وقال شيخ اإلسالم يف "منهاج السنة" (" :)30 /0وهذا اإلسناد من ِّ
اإلسناد على وجه األرض".
 199رواه ابن أيب شيبة يف "مصنفه" ،وقال احلافظ ابن كثري يف "اختصار علوم احلديث" (" :)166 /2يقالَ :ل يكن يف
الفريقني مائة من الصحابة ،وعن أمحد :ول ثالثون"؛ ولالستزادة راجع كتاب "السنة"؛ للخالل ص ( )406فما بعده،
وكتاب "منهاج السنة"؛ لبن تيمية ( )237 /0وما بعده.
 966انظر" :سري أعالم النبالء".577 /2 ،
[ 965األحزاب.]33 :
 962انظر" :أسد الغابة"؛ لبن األثري.19 ،11 /3 ،
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وجبَ ِري  -أي :مهومي وأحزاين  -وبكى عليه هو وأصحابه،
السماء ،مث قال :إىل اهلل أشكو عُ َج ِري ُ
وقال :يا ليتين مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة.963
در مقام عبداهلل بن عمر ،وسعد بن مالك  -وهم ممن
علي  -رضي اهلل عنه  -يقول" :هلل ُّ
وكان ٌّ
اعتزل الفتنة  -إن كان بدًّا  -أي :ل بد منه حني اعتزلوا  -إن أجره لعظيم ،وإن كان إمثًا ،إن خطره
ليسري".964
فهذا هو قول علي  -رضي اهلل عنه  -وهو الذي كان أقرب إىل احلق يف القتال؛ لقول النيب -
((ويْ َح ع امار ،تقتله الفئة الباغية)) ،961والباغية اخلارجة على اإلمام لكنهم
صلى اهلل عليه وسلم َ :-
علي ما تقدم.
عمارا
ِّ
أصحاب معاوية ،ومع ذلك قال ٌّ
ُ
متأولون ،والذي قتل ً
علي بن أيب طالب ،جلس وهو يقول" :إنا هلل
 -3وهذا معاوية  -رضي اهلل عنه  -ملا جاءَه نعي ِّ
وإنا إليه راجعون" ،وجعل يبكي ،فقالت امرأته :أنت باألمس تقاتله ،واليوم تبكيه؟ فقالَ :وُْيَك ،إمنا
"وُْيَك ،إنك ل تدرين ما
أبكي ملا فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله ،وسوابقه وخريه" ،ويف روايةَ :
فقد الناس من الفضل والفقه والعلم".960

األمر الثالث :أن ما حصل بني الصحابة من قتال يف ِصفِّني واجلملَ ،ل يكن على اإلمامة؛
فكلهم متافقون على إمامة علي  -رضي اهلل عنه  -وإمنا كان القتال فتنةً  -على قول كثري من العلماء
 بسبب اختالفهم يف كيفية القصاص من قاتلي عثمان  -رضي اهلل عنه.أحدا َل ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليًّا يف
ويدل على ذلك :ما قاله عمر بن شبة" :إن ً
علي منعه من قتال قَـتَـلَ ِة عثمان ،وترك
اخلالفة ،ول دعوا ً
أحدا ليُـ َولُّوه اخلالفة ،وإمنا أَنْكروا على ٍّ
القتصاص منهم".967
أناس إىل معاوية ،وقالوا :أنت تنازع
ومما يؤكد ذلك ما رواه ابن كثري قال" :جاء أبو مسلم اخلولين و ٌ
أحق باألمر مين ،ولكن أَلَ ْستُم تعلمون
ألعلم أنه أفضل مين ،و ُّ
عليًّا أم أنت مثله؟ فقال :ل واهلل ،إين ُ
 963انظر" :منهاج السنة".269 /0 ،
 964انظر" :فتح الباري".07 /52 ،
 961متفق عليه.
 960انظر" :البداية والنهاية".36 -54 /1 ،
 967انظر" :سري أعالم النبالء".510 /3 ،
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إِل قَـتَـلَة عثمان،
بأن عثمان قُتِ َل
مظلوما ،وأنا ابن عمه ،والطالب بدمه؟ فائتوه فقولوا له ،فليدفع ا
ً
وأسلم له ،فأتَـ ْوا عليًّا ،فكلاموه ،فلم يدفعهم إليهم".961
ويف رواية" :فعند ذلك ص امم أهل الشام على القتال مع معاوية".969

وبناءً على ما تقدم؛ فإنه جيب على املسلم أن َيسك عما َش َجر بني الصحابة  -رضي اهلل عنهم
َش ِّج قال" :أ ََما إن رجالً من
ابن بَطاة عن بكري بن األ َ
 فإن هذا َه ْدي السلف  -رمحهم اهلل  -روى ُأهل بد ٍر لَ ِزموا بيوهتم بعد قتل عثمان  -رضي اهلل عنه  -فلم خيرجوا إل لقبورهم ،إل ما كان لصالة
الفريضة ،واجلمعة ،والعيدين".
وسئِ َل أمحد بن حنبل  -رمحه اهلل " :-ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبري وعلي ومعاوية -
ُ
رضي اهلل عنهم؟ فقالَ :م ْن أنا أقول يف أصحاب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان بينهم
شيء؟! اهلل أعلم".
ِ
أمر أخرج اهلل يدي منه ،ل أدخل
وكان عمر بن عبدالعزيز إذا ُسئل عن صفِّني واجلمل يقول" :ذاك ٌ
لساين فيه".
 ولكن إذا اختُلِق على أصحاب رسول اهلل من اآلثار واألفعال واألقوال ما َل يعملوه ،ودعتاحلاجة إىل ذكر ما َش َجر بينهم ،فال بأس ،ول بُ اد من التحقُّق والتثبُّت يف ذلك ،فيُـْنظَر يف الروايات
ليتبني ما كان صوابًا ويـَُرّد على من اختلق وحارف؛ لقول
املذكورة الصحيحة حول الفنت بني الصحابة؛ ا
ِ ٍ
اِ
ِ ٍ
ِ
صبِ ُحوا َعلَى َما فَـ َع ْلتُ ْم
ين َآمنُوا إِ ْن َجاءَ ُك ْم فَاس ٌق بِنَبَأ فَـتَبَـياـنُوا أَ ْن تُصيبُوا قَـ ْوًما جبَ َهالَة فَـتُ ْ
اهلل﴿ :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِِ
كثريا من هذه الروايات دخلها
ني﴾ ،956فال بُ اد من التحقُّق والنظر فيها،
نَادم َ
ً
خصوصا وحنن نعلم أن ً
حنوا مما سبق ،قال" :وأكثر النقول من
اختال ٌق وحتريف ،ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية بعدما ذكر ً
املطاعن الصرُية ،هو من هذا الباب ،يرويها الك اذابون املعروفون بالكذب مثل أيب خمنف لوط بن
ُيىي ،ومثل هشام بن حممد بن السائب الكليب ،وأمثاهلما".955

 961انظر" :البداية والنهاية".529 /1 ،
 969انظر" :منهاج السنة"510 /3 ،؛ انظر يف األمور الثالثة السابقة حبث" :اإلمساك عما شجر بني الصحابة"؛ للشيخ
حممد الوهييب ،عرضته "ُملة البيان"؛ فقد نقلت منه بتصرف واختصار.
[ 956احلجرات.]0 :
 955انظر" :منهاج السنة".59 -57 /3 ،
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اإلمساك ،إل إذا ِ
دعت احلاجة كما سبق ،وهلل َد ُّر القحطاين
 إذًا؛ األصل فيما شجر بينهمُ
حيث يقول يف نونيته:
قُل خيـر قَـوٍل ِيف صحاب ِة أ ْ ٍ
ِ
ُج ِ
ِّس َو ِان
َمحَـد = َو ْام َـد ْح َ َ
َََ
ْ ََْ ْ
يع اآلل والن ْ

صحاب ِة ِيف الو َغى = بِسيوفِ ِهم يـوم الْتَـ َقـى اجلمع ِ
ان
َد ْع َما َجَرى بَـ ْ َ
َْ َ
ُُ ْ َْ َ
ني ال ا َ
َ
فَـ َقتِيلُهم ِمْنـهم وقَاتِلُهم َهلم = وكِالَ ُمها ِيف احل ْش ِر مرحوم ِ
ان
ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُْ َ َ
َ َْ ُ َ

َضغَ ِ
ان
ورُه ُم ِم َن األ ْ
َواللاهُ يَـ ْوَم احلَ ْش ِر يَـْن ِزعُ ُك ال َما = َْحت ِوي ُ
ص ُد ُ
********

 -87قال المصنف  -رحمه اهلل :-
أن أح َدكم َ ه
سبُّوا أصحابي؛ فلو َّ
ُح ٍد
"وقال ُّ
أنفق مثْ َل أ ُ
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ال تَ ُ
ذَهبا ،ما بل َغ م َّد ه
أحدهم وال نَ ه
صي َفه))".
ًَ
َ ُ
المبحث السابع :سب الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -وتكفيرهم:
والكالم على هذا املبحث من وجهني:
أولهما :ماذا يستلزم سب الصحابة وتكفريهم؟
وثانيهما :حكم من سب الصحابة.
 ماذا يستلزم سب الصحابة وتكفيرهم؟وم ْن سار يف هنجهم -
ُّ
سب الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -وتكفريهم كما يفعل بعض الاروافض َ
يستلزم عدة أمور ،منها:
أ اولً :القدح والطعن يف الصحابة الذين نقلوا لنا الدين بأقواهلم وأفعاهلم.
كبريا.
ثانيًا :نسبة اجلهل أو العبث هلل  -جل وعال  -تعاىل اهلل عن ذلك عُلًُّوا ً
ووجه ذلك :أن اهلل  -تعاىل  -أثىن عليهم ،فكيف يثين عليهم ويَعِ ُدهم احلسىن وهم سيكفرون؟!
فإما أن يكون اهلل  -جل وعال  -ل يعلم بكفرهم؛ ألنه أثىن عليهم ،ويف هذا نسبة اجلهل إليه -
تعاىل اهلل عن ذلك  -وإما أنه يعلم  -سبحانه  -أهنم سيكفرون ،وأثىن عليهم ووعدهم احلسىن ،وهذا
كبريا  -ولكن احلماقة عند َم ْن يسبُّهم أ َْعيَت من يُ َدا ِويها.
ٌ
عبث  -وتعاىل اهلل عن ذلك عُلًُّوا ً
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أنصارا لنبيِّه -
ثالثًا :الطعن يف حكمة اهلل  -جل وعال  -حيث إن اهلل  -جل وعال  -اختارهم ً
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -فزاوج ابنتيه
صلى اهلل عليه وسلم  -فنصروه وجاهدوا معه ،وصاهرهم ُّ
أصهارا
أنصارا و ً
لعثمان ،وتزاوج هو ابنيت أيب بكر وعمر ،فكيف خيتار لنبيه  -صلى اهلل عليه وسلم ً -
مع علمه أهنم سيكفرون؟!
ابعا :الطعن يف حكم النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -حيث قال(( :خري القرون قَـ ْرين)) ،فأيُّهما
رً
أصح :قوهلم ،أو قول نبينا  -صلى اهلل عليه وسلم؟!
خامسا :الطعن يف الشريعة والقرآن والسنة؛ ألهنم هم الذين نقلوه إلينا ،ومن طعن يف النقلة فهو
ً
ٍ
ِ
ٍ
طعن يف املنقول؛ إذ كيف نَث ُق بكتاب وسنة نقلها إلينا ُم ْرتَدُّون وفسقة؟  -نسأل اهلل السالمة والعافية
من َع َمى البصرية.
بعضها.
وهناك أوجهٌ أخرى يستلزمها الطعن فيهم  -رضي اهلل عنهم  -وتقدام ُ

 حكم سب الصحابة  -رضي اهلل عنهم :-سب الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -على عداة أنواع:
 -5أن يسب ُجيع الصحابة أو أكثرهم ،أو يتاهمهم بالنفاق والردة ،أو بالفسق ،فهذا َك َفَر و ْارتَ اد
بإُجاع العلماء ،وقد حكى اإلُجاع على ذلك غري واحد من العلماء؛ منهم :ابن ٍ
حزم ،والقاضي أبو
َ
ُ
ُ
ابن كثري ،وغريهم؛ ألن من يعتقد ذلك يف الصحابة فقد تض امن سبه إياهم ما
ابن تيمية ،و ُ
يَـ ْعلَى ،و ُ
ك يف كفر من َل يُ َكفِّره ،أو شك يف كفره.
ك يف كفره؛ بل ل َش ا
تقدام ،فال َش ا
ٍ
أيضا.
بسب
مصحوب بأم ٍر ُك ْف ٍّ
 -2أن يسباهم ٍّ
ري ،فهذا ل شك أنه ُك ْفٌر ً

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :أما من اقرتن بسبه دعوى أن عليًّا إله ،أو أنه كان هو النيب  -صلى
شك يف كفره؛ بل ل شك يف كفر من تَـ َوقاف
يل يف الرسالة ،فهذا ل ا
اهلل عليه وسلم  -وإمنا غلط جرب ُ
يف تكفريه".
ب بعض الصحابة سبًّا يطعن يف دينهم؛ كاهتامهم بالكفر ،أو الفسق ،وكان الذي وقع
 -2أن يَ ُس ا
أيضا على
عليه ُّ
السب من الصحابة مما تواترت النصوص يف فضله؛ كاخللفاء الراشدين ،فهذا كفر ً
القول الصحيح؛ ألن يف سبهم تكذيبًا ألم ٍر متواتر ،وذهب بعض العلماء إىل عدم تكفريه؛ وإمنا اعتربوا
فعله من كبائر الذنوب اليت يستحق عليها التأديب والتعزير.
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ب من الصحابة َم ْن َل يتواتر النقل بفضله على وجه اخلصوص ،سبًّا يقدح يف دينه،
يس ا
 -3أن ُ
ِ
معلوما من الدين بالضرورة ،ولكن وقع يف
أمرا ً
فجمهور العلماء على عدم تكفريه؛ وذلك ألنه َل يـُْنكر ً
كبرية ل بد أن يؤادب عليها.
بعضهم سبًّا ل يقدح يف عدالتهم ول يف دينهم ،فهذا حمارٌم وليس بكفر؛ كاهتام
 -4أن يسب َ
بعضهم بالبخل ،أو اجلْب ،أو قلة العلم ،وحنو ذلك ،ولكن قائل ذلك يستحق التأديب والتعزير.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وأما من سباهم سبًّا ل يقدح يف عدالتهم ول يف دينهم ،فهذا حمارٌم
وليس بكفر؛ كاهتام بعضهم بالبخل ،أو اجلْب ،أو قلة العلم ،أو عدم الزهد ،وحنو ذلك ،فهذا الذي
يستحق التأديب والتعزير ،ول ُيكم بكفره مبجرد ذلك ،وعلى هذا ُُْي َملُ كال ُم َم ْن َل يكفرهم من
العلماء".
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 -88قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه
"ومن ُّ ه
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -أ َُّم ه
رسول ه
واج ه
المؤمنين
هات
َّرضِّي َع ْن أَ ْز ه
َ
َ
السنَّة الت َ
كل ٍ
ات ،المب َّر ه
طهر ه
بنت
الم َّ
بنت ُخ َويْلهد ،وعائشةُ ِّ
سوء ،أفضلُ َّ
آت هم ْن ِّ
الصديقةُ ُ
هن خديجةُ ُ
َُ
ُ
ه
ه
ه
الصد ه
فم ْن
ِّ
ج ِّ
ِّيق التي بَ َّرأ ََها اهللُ في كتابههْ ،
زو ُ
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -في الدنيا واآلخرةَ ،
قَ َذفَ َها بما ب َّرأَها اهلل هم ْنهُ ،فَ َق ْد َك َفر ه
باهلل العظيم".
ُ
َ
َ
الشرح:
المبحث الثامن :حقوق زوجات النبي  -صلى اهلل عليه وسلم :-
ضي عليهن ،واعتقاد
حقوق؛ وذلك مبعرفة فضلهن ،و ا
الرت ِّ
وألزواج النيب  -صلى اهلل عليه وسلم ٌ -
ومبَـار ٌ
أهنن ُمطَ اهَر ٌ
آت من كل ُسوء ،وأهنن أُام ُ
اجهُ
هات املؤمنني؛ كما قال  -تعاىل َ ﴿ :-وأ َْزَو ُ
ات ُ
أُام َهاتُـ ُه ْم﴾952؛ أي :يف الحرتام والتقدير.
 -وأزواج النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -عددهن إحدى عشرة ،وهن:

 -1خديجة بنت خويلد :أم أولده إل إبراهيم.
 -2وعائشة بنت أبي بكر الصديقَ :ل يتزوج بِ ْكًرا غريها.
وس ْو َدةُ بنت زمعة العامرية.
َ -3

 -4وحفصة بنت عمر بن الخطاب.
 -1وزينب بنت خزيمة الهالليَّة :أم املساكني ،تزوجها النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -بعد
استشهاد زوجها عبداهلل بن جحش يف غزوة أُحد.
 -6وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية.
 -7وزينب بنت جحش األسدية :بنت عمة النيب  -صلى اهلل عليه وسلم.
 -8وجويرية بنت الحارث الخزاعية.
زوج هلا أسلم مث ارت اد وتنصر ،وهو عبيداهلل بن
وأم حبيبة َرْملة بنت أبي سفيان :تزاوجها بعد ٍ
ُّ -9
جحش.
[ 952األحزاب.]0 :
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وص هفيَّة بنت ُحيَ ِّي بن أَ ْخطَب :من بين النضري ،أعتقها النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
َ -10
وجعل ِعْتـ َقها صداقَها.
 -11وميمونة بنت الحارث الهاللية.
هؤلء زوجات النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -اثنتان منه ان تُـ ُوفِّني قبل النيب  -صلى اهلل عليه وسلم
 ومها :خدجية بنت خويلد  -وَل يتزاوج عليها حَّت ماتت  -وزينب بنت خزَية ،وبقية التسع تـُ ُو ِّيفالنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهن البواقي.
عنه ان ُّ

ما تقدم هن أمهات املؤمنني ،وبَِقي اثنتان تزوجهما وَل يدخل هبما النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
فال يثبت هلما من الفضل واألحكام ما يثبت للسابقات ،ومها:

 -1أسماء بنت النعمان الكندية :واختُلِف يف سبب مفارقتها وقال ابن إسحاق :إنه وجد يف
بياضا ففارقها ،وقيل غري ذلك.
كشحها ً
الجونية :هي اليت قالت للنيب  -صلى اهلل
الج ْون أميمة بنت النعمان بن شراحيل َ
 -2وابنة َ
عليه وسلم " :-أعوذ باهلل منك"؛ كما عند البخاري ،فقال هلا(( :لقد ع ْذ ِ
ت ِمب َع ٍاذ)) ،ففارقها.
ُ
 اتفق أهل العلم على أن أفضل زوجات النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -خدجية وعائشة،واختلفوا أيهما أفضل:
فقيل :خدجية أفضل؛ والتعليل:
اسْته.
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أو النبوة،
ْ
 -5ألهنا هي اليت آزرت ا
وجاهدت معه وو َ
 -2ألن اهلل  -تعاىل  -أرسل إليها السالم مع جربيل ،وهي خاصية ليست لمرأة سواها.
 -3أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم َ -ل يتزوج عليها حَّت ماتت؛ إكر ًاما هلا.
 -4هلا السبق يف اإلسالم.
وقيل :عائشة أفضل؛ والتعليل:
 -5لقول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-وفضل عائشة على النساء كفضل الثا ِريد على سائر
الطعام)).953
 953متفق عليه
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أي الناس أحب إليك؟ قال:
 -2أن عبداهلل بن عم ٍرو سأل النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقالُّ :
((عائشة)) .954
 -3أن اهلل  -عز وجل  -بارأها من اإلفك ،فأنزل فيها آيات تتلى.
 -4أنه ل يُعلَم امرأةٌ عاملة يف األمة مثلها إىل وقتنا احلاضر ،فلها السبق يف نشر العلم ،ل سيما
أمور النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -واألحكام اخلاصة.
وقيل :كل واحدة أفضل من جهة؛ فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من :ال اسْب ِق يف
اإلسالم ،واملؤازرة ،والنصرة ،ولعائشة يف آخر األمر ما ليس خلدجية من :نشر العلم ،ونفع األمة،
شيخنا ابن عثيمني.
وتربئتها من اإلفك ،واختار هذا َ
القول ُ
وحريه ،واألحسن
قال ابن كثري" :واحلق أن كالًّ منهما هلا من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه ،لبهره ا
التوقُّف يف ذلك؛ فالطريق األَقْـ َوُم ،واملسلك األسلم أن يقول :اهلل أعلم".951

وقال الذهيب يف ترُجة عائشة" :وكانت امرأةً بيضاءَ ُجيلة ،وَل يتزوج النيب  -صلى اهلل عليه وسلم
ِ
أعلم يف أمة حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -بل ول يف
كرا غريها ،ول ا
أحب امرأ ًة ُحباها ،ول ُ
ب ًالنساء امرأةً أعلم منها ،ونشهد أهنا زوجة نبيِّنا يف الدنيا واآلخرة ،فهل فوق ذلك َم ْف َخٌر؟! وإن كان
جزمت ألفضلية خدجية عليها بأموٍر
اقف يف أياتِهما أفضل ،نعم
ِّ
للصدِّيقة خدجية شأن ل يُلحق ،وأنا و ٌ
ُ
ليس هذا موضعها".950
سب أزواج النبي  -صلى اهلل عليه وسلم :-
 حكم من َّفكفر بال خالف بني أهل العلم ،والتعليل:
 أما ُّسب عائشةَ وقذفهاٌ ،

 -5ألن َمن ق َذفَها فقد خالف القرآن وك اذب به ،ومن ك اذب بآية من القرآن ،فقد َك َفر باتفاق
األئمة ،ونزلت آيات يف براءهتا.
ِ اِ
ين
 -2أن يف ذلك ً
عارا وإيذاءً للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -واهلل  -عز وجل  -يقول﴿ :إ ان الذ َ
ِ
يـُ ْؤذُو َن اللاهَ َوَر ُسولَهُ لَ َعنَـ ُه ُم اللاهُ ِيف ُّ
َع اد َهلُ ْم َع َذابًا ُم ِهينًا﴾.957
الدنْـيَا َو ْاآلخَرةِ َوأ َ
 954متفق عليه.
 951انظر" :البداية والنهاية".539 /3 ،
 950انظر" :سري أعالم النبالء".546 /2 ،
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أيضا ،واختاره أكثر العلماء ،منهم شيخ
وأما ُّ
سب بقياة أزواجه ،ففيه قولن :أصحهما أنه يكفر ً
اإلسالم ابن تيمية ،واختاره شيخنا ابن عثيمني؛ والتعليل:
ِ اِ
ين
 -5أن يف ذلك ً
عارا وإيذاءً للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -واهلل  -عز وجل  -يقول﴿ :إ ان الذ َ
ِ
يـُ ْؤذُو َن اللاهَ َوَر ُسولَهُ لَ َعنَـ ُه ُم اللاهُ ِيف ُّ
َع اد َهلُ ْم َع َذابًا ُم ِهينًا﴾.
الدنْـيَا َو ْاآلخَرةِ َوأ َ

قدحا يف النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ألن اهلل  -عز وجل  -يقول:
 -2أن يف ذلك ً
اخلبِيثُو َن لِْلخبِيثَ ِ
اخلبِيثَ ِ ِ
ات﴾.951
ني َو َْ
ات ل ْل َخبِيث َ
﴿ َْ ُ
َ

سب أزواج النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال القاضي أبو يَـ ْعلَى:
 قال ابن تيمية" :فأ اما َمن ااإلُجاع على هذا غريُ واحد ...وأما
ف عائشةَ مبا بارأها اهلل منهَ ،ك َفَر بال خالف ،وقد حكى
َمن قَ َذ َ
َ
األصح :-
غري عائشة من أزواجه  -صلى اهلل عليه وسلم  -ففيه قولن ...والثاين  -وهو
ُّ
من ا
سب َ
ف واحد ًة من أمهات املؤمنني  -رضي اهلل عنهن  -فهو كقذف عائشة  -رضي اهلل
أن َم ْن قَ َذ َ
عنها".959
 -89قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه
وح هي ه
ه
المسلمين  -رضي اهلل عنه".
خلفاء
اهلل ،أح ُد
خال
"ومعاويةُ ُ
ب ْ
َ
المؤمنين ،وكات ُ
َ
الشرح:
المبحث التاسع :فضل معاوية  -رضي اهلل عنه :-
َس َهب وأطال يف احلديث عن الصحابة ،وختم هبذا املبحث ،وهو
و ِّ
املتأمل ملا ذَ َكره املصنف ُ
جيده أ ْ
احلديث عن فضل معاوية  -رضي اهلل عنه  -وما ذاك إل ألنه يف عصر املؤلف  -كما تقدام يف أ اول
يسب الصحابة ،ويلعنهم ،ويتنقصهم ،ولسيما معاوية  -رضي اهلل
الشرح  -يوجد من الرافضة من ُّ
عنه  -فإهنم يَِزنُون املكيال مبِ ْكيَالَ ْ ِ
علي  -رضي اهلل عنهما  -يف
ني يف سبِّه؛ بسبب ما حصل بينه وبني ٍّ
يبني فضل معاوية  -رضي اهلل عنه.
موقعة ِصفِّني ،فأراد املصنف أن ِّ
وهو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حربُ ،ولِد قبل البعثة ِبمس سنني ،وأسلم عام
عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -على
الفتح ،وقيل :أسلم بعد احلديبية ،وَكتَم إسالمه ،ولاه ُ

[ 951النور.]20 :
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شديدا ،وأخذ هو وأهل الشام على أنفسهم
أهل الشام ،وبعد مقتل عثمان حزن حزنًا ً
الشام ،وأحباه ُ
ِ
وعلي ومعه أهل العراق.
أن ينتصروا لعثمان ،مث حدثت موقعة صفِّني بني معاوية ومعه أهل الشامٍّ ،
وبعد وفاة علي  -رضي اهلل عنه  -تَـنَ َازل احلسن بن علي عن اخلالفة ملعاوية ،وذلك سنة 45هـ،
وتويف سنة 06هـ.
من فضائله:
 -1أنه كاتب الوحي بين يدي رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم :-
َّ
دل على ذلك :حديث ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -قال" :كان املسلمون ل ينظرون إىل أيب
سفيان ول يُقاعدونه ،فقال للنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  :-يا نيب اهلل ،ثالث أع ِطنِي ِه ان ،قال:
أزو ُج َكها ،قال(( :نعم)) ،قال:
((نعم)) ،قال :عندي
أحسن العرب وأُجله أم حبيبة بنت أيب سفيان ِّ
ُ
كنت أقاتل
ومعاوية َتعله كاتبًا بني يديك ،قال(( :نعم)) ،قال :وتُ ِّ
ؤمرين حَّت أقاتل الكفار ،كما ُ
املسلمني ،قال(( :نعم))".926
 -2دعا له النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -بالهداية له وبه :روى الرتمذي يف فضائل معاوية
ا
أمر الناس ،كانت نفوسهم ل تزال مشتعلة عليه ،فقالوا :كيف يتوىل معاوية ويف الناس من
أنه ملا تَـ َوىل َ
هو خريٌ منه مثل احلسن واحلسني؟! قال عمري  -وهو أحد الصحابة  :-ل تذكروه إل ِبري؛ فإين
مسعت رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -يقول(( :اللهم اجعله هاديًا مهديًّا َو ْاه ِد به)).925
ُ
 -3خال المؤمنين:

زوج نيب اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -إحدى أمهات املؤمنني؛ فهو
ألم حبيبةَ ِ
أخ ِّ
ووجه ذلك :أنه ٌ
ِ
اعا بني أهل العلم :هل يقال إلخوة أمهات
خال هلم من هذا الباب ،وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نز ً
922
املؤمنني :أخوال املؤمنني أو ل؟
 -4واله عمر بن الخطاب  -رضي اهلل عنه  -على الشام:
وتوىل خالفة املسلمني بعد احلسن بن علي ،وتقدم بيان ذلك.

 926رواه مسلم.
 925رواه أمحد يف "مسنده" ،وصححه األلباين.
 922انظر اخلالف يف" :منهاج السنة".599 /2 ،
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رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -بامللوك على
 -1أ اول من قاد محلةً حبرية ،وهي اليت شباهها ُ
األسارة؛ روى البخاري يف "صحيحه" حديث أنس بن مالك  -رضي اهلل عنه  -عن خالته أم حرام
يوما قريبًا مين ،مث استيقظ يبتسم ،فقلت :ما
بنت ملحان قالت" :نام النيب  -صلى اهلل عليه وسلم ً -
علي يركبون هذا البحر األخضر كامللوك على األَ ِسارة))،
أضحكك؟ قال(( :أناس من أميت عُ ِر ُ
ضوا ا
قالت :فادعُ اهلل أن جيعلين منهم ،فدعا هلا ،مث نام الثانية ،ففعل مثلها ،فقالت قوهلا ،فأجاهبا مثلها،
فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت
فقالت :ادعُ اهلل أن جيعلين منهم ،فقال(( :أنت من األ اولني))،
ْ
غازيًا أول ما ركب املسلمون البحر مع معاوية ،فل اما انصرفوا من غزوهتم قافلني ،فنزلوا الشام ف ُقِّربت
فماتت".
إليها دابة لرتكبها ،فصرعْتها
ْ
((ناس من أميت عُ ِرضوا
قال ابن حجر يف تعليقه على قول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم " :-قولهٌ :
علي غزا ًة ))...ي ْشعِر بأن ِ
وفرحا ملا رأى منهم من املنزلة الرفيعة".923
َ
ا
ضح َكه كان إعجابًا هبمً ،
ُ

مسعت رسول اهلل
وأخرج البخاري ً
أيضا حديث أم حرام بنت ملحان  -رضي اهلل عنها  -قالتُ :
 صلى اهلل عليه وسلم -يقول(( :أول جيش من أميت يغزون البحر ،قد أوجبوا)) ،قالت أم حرام:قلت :يا رسول اهلل ،أنا فيهم؟ قالِ :
((أنت فيهم)) ،مث قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-أول
ٍ
مغفور هلم)) ،فقلت :أنا فيهم يا رسول
جيش من أميت يغزون مدينة قيصر  -أي :القسطنطينية ٌ -

اهلل؟ قال(( :ل)).924

ِ
احلديث منقبةً ملعاوية؛ ألنه أ اول من َغَزا البحر".921
قال املهلب بن أمحد األسدي" :إن يف هذا
وفتح جزيرة قربص وغزو البحر كان يف سنة (27هـ) يف إمارة معاوية على الشام أثناء خالفة
عثمان ،920وبعد ذلك قاتَل املسلمون أهل القسطنطينية.
ِ
غزو ،حَّت اجتمعوا على
قال سعيد بن عبدالعزيز" :ملا قُت َل عثمان ووقع الختالفَ ،ل يكن للناس ٌ
ٍ
وحبرا ،حَّت أجاز هبم اخلليج ،وقاتلوا
معاوية ،فأغزاهم مرات ،مث أغزى ابنه يف ُجاعة من الصحابة ًّبرا ً
أهل القسطنطينية على باهبا ،مث قفل".927
 923انظر" :الفتح".22 /0 ،
924
وجبت هلم اجلنة؛ كما قال ابن حجر يف "الفتح" (.)525 /0
أيضا ،ومعىن أوجبوا؛ أي:
ورواه مسلم ً
ْ
 921انظر" :الفتح"؛ لبن حجر (.)526 /0
 920انظر" :تاريخ الطربي".211 /4 ،
 927انظر" :سري أعالم النبالء".51 /3 ،
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فصل :في الخالفة
ٌ
 -90قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه
ه
والطاعةُ ه
يأمروا
المسلمين ،وأ َُم َر هاء
ألئمة
الس ْم ُع
السن هَّة َّ
"وم َن ُّ
َ
هم ،ما لم ُ
المؤمنين بَ ِّره ْم وفَاج هر ْ
َ
َ
ه
اهلل؛ فإنَّه ال طاعةَ ٍ
ه
معصية ه
بمعصية ه
اهلل.
ألحد في

ضوا به هه ،أو غلب هم ه ه
ص َار
واجتمع عليه
وم ْن َولهي الخالفةَ،
ور ُ
ْ َُ
ْ
بسيفه حتَى َ
َ
َ -91
الناسَ ،
ُ
ه
عصا
أمير
وح ُرَم ْ
المؤمنين ،وجبَ ْ
روج َعلَيه و َش ُّق َ
ت طاعتُهَُ ،
الخليفةَُ ،
ت ُم َخال َفتُهُ وال ُخ ُ
َ
وس ِّم َي َ
المسلمين".
َ
الشرح:
وفيه مبحثان:
المبحث األول :السمع والطاعة ألمير المؤمنين في غير معصية:
فاجرا ،وتقدام
فأهل السنة واجلماعة ُ
معتقدهم ال اس ْم ُع والطاعة ألئمة املسلمني ،سواء كان بَـًّرا أو ً
بيا ُن ذلك يف الفصل السابق ،يف املبحث اخلامس منه ،باألدلة الكثرية يف إثبات هذا األمر ،وأن
الطاعة يف املعروف ،ول طاعة ألحد يف معصية اهلل.
وُي ُرم أمران ،ومها:
وذكر املصنف هنا أنه جيب ألئمة املسلمني أمران ،ومها :السمع ،والطاعةَْ ،
اخلروج عليهم ،وخمالفتهم.
المبحث الثاني :حصول الخالفة يكون بأمور:
 مث ذكر املصنف كيفية حصول اخلالفة وأهنا تكون بإحدى ثالثة أمور:األول :النص عليه من الخليفة الذي قبله:
ص من أيب بكر  -رضي اهلل
مثاله:
ُ
حصول اخلالفة لعمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -فإهنا بنَ ٍّ
عنه.
الثاني :اتفاق أهل الحل والعقد عليه:
حصول اخلالفة أليب بكر الصديق  -رضي اهلل عنه  -فإهنا باإلُجاع كما تقدم.
مثاله:
ُ
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وكذلك حصو ُل اخلالفة لعثمان بن عفان  -رضي اهلل عنه  -فإهنا بإُجاع أهل احلل والعقد  -وهم
حل
عمر بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -فإن هؤلء أهل ٍّ
أهل الشورى النفر الستة الذين عيانهم ُ
وع ْقد؛ أي :أصحاب الشأن من الصحابة.
َ
الثالث :أن يغلب بسيفه حتى يصير خليفة:
حصلت بالسيف والغلبة،
مثاله :حصول اخلالفة لعبدامللك بن مروان ،فعلى قول بعض العلماء أهنا
ْ
وذلك بعد قتله ابن الزبري على يد احل اجاج بن يوسف.

ومقصود املصنِّف أنه مَّت حصلت اخلالفة لشخص بأي طريق من الطرق الثالثةِ ،
وجبت الطاعةُ له
يف غري معصية.
********
فصل :في هجران أهل البدع
ٌ
 -92قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه
"ومن ُّ ه
الج َد هال وال ُخصوم ه
دع ،ومباي نَتُ ُهم ،وتَر ُك ه
ات في الدِّي هن ،وتَ ْر ُك
السنَّة ْ
َُ
هجرا ُن ْأه هل البه ه ُ َ َ
ْ
َ
المبتدعة ،واإلصغاء إلى ه
ه
النَّظَ هر في ُكتُ ه
كل ُم ْح َدثٍَة في الدِّي هن به ْد َعةٌ".
ب
كالمهم ،و ُّ
ْ
الشرح:
الرتك ،واملقصود هبجران أهل البدع ،البتعاد عنهم وعن ُمالسهم ،وترك حمبتهم،
اهلَ ْجر يف اللغة :ا
والسالم عليهم ،وزيارهتم ،وعيادهتم ،وسواءٌ كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف اليت ذكرها املصنف ،أو
عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون يف األوراد واألذكار وحنوها.
وهجر املبتدع من منهج أهل السنة واجلماعة؛ ألن يف هجرهم َرْد ًعا هلم وتأديبًا.

وحتت هذا الفصل عدة مباحث:

المبحث األول :هجر المبتدع في الدين َّ
دل عليه الكتاب والسنة واإلجماع:
 -1فمن الكتاب :قوله  -تعاىل ﴿ :-وإِذَا رأَي ا ِ
ِ
ض َعْنـ ُه ْم َح اَّت
وضو َن ِيف آيَاتنَا فَأ ْ
ين َخيُ ُ
َع ِر ْ
َ َْ َ
ت الذ َ
وضوا ِيف ح ِد ٍ
يث َغ ِْريهِ﴾ ،921قال الشاوكاين" :ويف هذه اآلية موعظةٌ لِ َمن يتس امح مبجالسة املبتدعة
َخيُ ُ
َ
[ 921األنعام.]01 :
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ويردون ذلك إىل أهوائهم امل ِ
ضلاة ،وبِ َد ِعهم
كالم اهلل ،ويتالعبون بكتابه وسنة رسولهُّ ،
الذين ُُيَِّرفُون َ
ُ
فأقل األحوال أن يرتك ُمالستهم ،وذلك يَ ِسريٌ عليه
الفاسدة ،فإذا َل ينكر عليهمِّ ،
ويغري ما هم فيهُّ ،
تنزِهه ع اما يتلبا ُسون به ،شبهةً يُ َشبِّهون هبا على العامة،
غريُ عس ٍري ،وقد جيعلون
حضوره معهم مع ُّ
َ
فيكون يف حضوره مفسدةٌ زائدةٌ على ُمارد مساع املنكر".929

وقوله  -تعاىل َ﴿ :-ل ََِت ُد قَـ ْوًما يـُ ْؤِمنُو َن بِاللا ِه َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر يـُ َو ُّادو َن َم ْن َحا اد اللاهَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َكانُوا
ا
مالك  -رمحه اهلل  -من
آبَاءَ ُه ْم أ َْو أَبْـنَاءَ ُه ْم أ َْو إِ ْخ َوانـَ ُه ْم أ َْو َع ِش َريتَـ ُه ْم﴾ ،936قال القرطيب:
"استدل ٌ
هذه اآلية على معاداةِ القدرية ،وترك ُمالستهم".935
وقوله  -تعاىل ﴿ :-وَل تَـرَكنُوا إِ َىل الا ِذين ظَلَموا فَـتَم اس ُكم الناار وما لَ ُكم ِمن د ِ
ون اللا ِه ِم ْن أ َْولِيَاءَ مثُا
َ ُ َ ُ ُ ََ ْ ْ ُ
َ ْ
"الصحيح يف معىن هذه اآلية :أهنا دالاةٌ على هجران أهل الكفر
ص ُرو َن﴾ ،932قال القرطيب:
َل تـُنْ َ
ُ
صحبتَهم ُك ْفٌر أو معصيةٌ؛ ِإذ الصحبةُ ل تكون إل عن
واملعاصي من أهل البدع وغريهم ،فإن ُ
مودة".933
ومن السنة :حديث أيب هريرة عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :سيكون يف آخر أميت
ناس ُُيَدِّثونكم مبا َل تسمعوا أنتم ول آباؤكم ،فإياكم وإياهم)).934
ٌ
اِ
ين ِيف قُـلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ فَـيَتابِعُو َن َما تَ َشابَهَ ِمْنهُ﴾،931
وحديث عائشة يف قول اهلل  -تعاىل ﴿ :-فَأَاما الذ َ
قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-فإذا رأيت الذين يتابعون ما تشابه منه ،فأولئك الذين مساى اهلل،
فاحذروهم)).930
فم ْن
وحديث علي عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال(( :املدينة َحَرٌم ما بني عري إىل ثورَ ،
ث فيها َح َدثًا ،أو َآوى ُْحم ِدثًا ،فعليه لَ ْعنَةُ اهلل واملالئكة والناس أُجعني)).937
َح َد َ
أْ
 929انظر" :فتح القدير".522 /2 ،
[ 936اجملادلة.]22 :
 935انظر :تفسري القرطيب هلذه اآلية.
[ 932هود.]553 :
 933انظر :تفسري القرطيب هلذه اآلية.
 934رواه مسلم يف مقدمة صحيحه.
[ 931آل عمران.]7 :
 930متفق عليه.
 937متفق عليه.
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واألحاديث يف هذا الباب كثريةٌ ،ومن ذلك الوقائع اليت فيها هجر النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -
ألهل املعاصي حَّت يتوبوا ،منها:
كعب بن مالك وصاحبيه حني ِّتلافوا عن غزوة تبوك،
أ -هجر النيب  -صلى اهلل عليه وسلم َ -
يوما ،واحلديث متفق عليه.
واستمر اهلجر َخسني ً
فه َجَره حَّت طرحه،
ب -ورأى النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -رجالً يف يده خاُتًا من ذهبَ ،
وه ْج ُره له كان باإلعراض عنه ،واحلديث رواه مسلم.
َ

ت
ينب بنت جحش قريبًا من الشهرين حني وص َف ْ
ج -وَه َجر ُّ
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ز َ
صفيةَ باليهودية ،واحلديث رواه أبو داود.

ابن عمر رجالً رآه
وهناك أمثلةٌ أخرى ُ
فعل الصحابة؛ فهجر ُ
يطول املقام بذكرها ،وعلى هذا جرى ُ
خيذف باحلصى بعدما أخربه أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ينهى عن اخلذف ،وقال" :واهلل ل
931
وه َجر
أبدا"  ،وكذا فعل مثلَه ُ
أكلِّمك ً
عبداهلل بن املغفل مع رجل رآه خيذف؛ كما يف الصحيحنيَ ،
أبدا"،939
عبداهلل بن مسعود  -رضي اهلل عنه  -رجالً رآه يضحك يف جنازة ،فقال" :واهلل ل أكلمك ً
رجعت إليهم فقل هلم :ابن عمر يقول
وابن عمر ملا أخربه ُيىي بن يعمر عن القدرية ،قال له" :إذا
َ
لكم :إنه منكم بريء ،وأنتم منه برآء".946
فالنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يهجر بعض أصحابه من أجل بعض املعاصي ،والستدلل هبذا
على هجر املبتدع من باب أ َْوىل.
 -3وأما اإلُجاع فقد حكاه غريُ واحد من أهل العلم؛ منهم :القاضي أبو يعلى ،والبغوي،
والغزاِل.
قال القاضي أبو يعلى  -رمحه اهلل " :-أُجع الصحابة والتابعون على مقاطعة ِ
املبتدعة".
945
دليل على أن هجران أهل
وقال البغوي بعد حديث كعب بن مالك  -رضي اهلل عنه " :-وفيه ٌ
البدع على التأبيد ،وكان رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -خاف على كعب بن مالك وأصحابه

 931رواه احلاكم.
 939رواه أمحد يف "الزهد".
 946رواه مسلم.
 945يف "شرح السنة".200 /5 ،
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النفاق حني ِّتلفوا من اخلروج معه؛ فأمر هبجراهنم إىل أن أنزل اهلل توبتهم ،وعرف رسول اهلل  -صلى
َ
اهلل عليه وسلم  -براءهتم ،وقد مضى الصحابةُ والتابعون وأتباعُهم وعلماءُ السنة على هذا ُُْم ِمعِني
ُمت ِاف ِقني على معاداة أهل البدعة ومهاجرهتم".
المبحث الثاني :صفات الهجر:
ِ
عدم ُمالسته،
ص َوِر اهلجر وصفاتهُ :
األصل يف اهلَ ْج ِر أن يبتعد اهلاجر عن املبتدع بالكلية ،ومن ُ
ِ
الو ْجه له ،وعدم
البتعاد عن ُماورتهُ ،
و ُ
وترك توقريه ،وترك مكاملته ،وترك السالم عليهُ ،
وعدم بَ ْسط َ
زجر
هجر السالم والكالم ،وعدم مساع كالمه ،وعدم مشاورته ،وحنو هذا من الصفات اليت يكون هبا ٌ
له.
المبحث الثالث :المقاصد والفوائد الشرعية من هجر المبتدعة:
 -5أن الزجر باهلجر عقوبةٌ شرعية للمهجور ،وهذا من جنس اجلهاد يف سبيل اهلل.
 -2بعث اليقظة يف نفوس املسلمني؛ ليحذروا من الوقوع يف البدعة.
ُّ -3
احلد من انتشار البدعة.
قمع املبتدع وزجره؛ ليضعف عن ن ْشر بدعته.
ُ -4
السناة ،واحلفاظ عليها من شائبة البدعة.
 -1تنقية ُّ
المبحث الرابع :الضوابط الشرعية للهجر:
فم ْن كان َه ْج ُره هوى نفس ،فقد انتقض عنده
ل بد يف اهلجر من ركنني :اإلخالص ،واملتابعةَ ،
الركن األول ،وهو اإلخالص ،ومن كان هجره خمال ًفا ِ
كن الثاين ،فالركن
لسناة النيب ،فقد انتقض عنده الر ُ
ُ
الرْكنَـ ْني فإنه يقال يف
معيار لألعمال الباطنة ،والركن الثاين معيار لألعمال الظاهرة ،وبعد معرفة ُّ
األول ٌ
الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد  -رمحه اهلل " :-األصل يف الشرع هو :هجر املبتدع ،لكن ليس
ط على أياة
وترك اهلجر واإلعراض عنه بالكلية تفري ٌ
عاما يف كل حال ،ومن كل إنسان ،ولكل مبتدعُ ،
ًّ
ٍ
حال ،وهجر هلذا الو ِ
اجب الشرعي املعلوم وجوبه بالنص واإلُجاع ،وأن مشروعية اهلجر هي يف دائرة
ٌ
ضوابطه الشرعية املبنية على رعاية املصاحل ودرء املفاسد ،وهذا مما خيتلف باختالف البدعة نفسها،
واختالف مبتدعها ،واختالف أحوال اهلاجرين ،واختالف املكان ،والقوة والضعف ،والقلة والكثرة،
وهكذا من وجوه الختالف والعتبار اليت يراها الشرع ،وميزاهنا للمسلم الذي به تنضبط املشروعية
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هو :مدى حتقُّق املقاصد الشرعية من اهلجر ،من الزجر ،والتأديب ،ورجوع العامة ،وحتجيم املبتدع
وبدعته ،وضمان السنة من شائبة البدعة.
كل مسلم من توظيف (هوى نفسه) ،وتأمري
هذا ُحمَ ا
لله ْجر ،لكن ليحذر ُّ
صل الضوابط الشرعية َ
شر ممن يرتك اهلجر عصيانًا".
حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ يف احلق ،وهو ٌّ
المبحث الخامس :من أقوال السلف في التحذير من المبتدعة:
قال ابن املبارك :وإياك أن َتالس صاحب بدعة.
ينه ْون عن أصحاب البدع.
وقال الفضيل بن عياض :أدر ُ
خيار الناس كلهم أصحاب سنة َ
كت َ

وقال يونس بن عبيد :ل جنالس سلطانًا ول صاحب بدعة.

ِ
يت صاحب بدعة يف طريق ،فَ ُخذ غريه.
وعن ُيىي بن كثري قال :إذا لَق َ
وعن إبراهيم بن َمْي َسرة قالَ :م ْن َوقار صاحب بدعة ،فقد أعان على هدم اإلسالم.

وقال سالام :وقال رجل من أصحاب األهواء أليوب :أسألك عن كلمة ،ا
أيوب وهو يقول:
فوىل ُ
ٌ
ول نصف كلمة ،مارتني يشري بإصبعه.
وقال أبو قالبة :ل َتالسوهم ،ول ِّتالطوهم؛ فإنه ل آمن أن يغمسوكم يف ضاللتهم ،ويلبِّسوا
كثريا مما تعرفون.942
عليكم ً
المبحث السادس :ه
الج َدال على قسمين:

ض
ص ٍد؛ لطلب احلق وإظهاره ،بغَ ِّ
األول :جدال محمود :وهو اجلدال الذي يكون عن ُح ْس ِن قَ ْ
انتصارا للنفس ،وإرادة للمخاصمة؛ وإمنا باليت هي أحسن ،فهذا هو الذي قال اهلل
النظر عن قائله ،ل
ً
ِ
ِ ِا ِ
َحسن﴾ ،943وقال﴿ :وَل َُتَ ِادلُوا أ َْهل الْ ِكتَ ِ
َح َس ُن﴾،944
اب إِال بِالاِيت ه َي أ ْ
َ
فيهَ ﴿ :و َجاد ْهلُ ْم بال ِيت ه َي أ ْ َ ُ
َ
ُجع من الصحابة؛ كابن عباس حني جادل
وهذا النوع مطلوب ،قد يكون واجبًا أو مستحبًّا ،وفَـ َعلَه ٌ
خلق كثري.
اخلوارج ورجع منهم ٌ
 942انظر :املباحث السابقة يف الرسالة املاتعة؛ للشيخ بكر أبو زيد  -رمحه اهلل  -بعنوان "هجر املبتدع" ،نقلتُها بتصرف،
ولالستزادة انظر يف الكتاب البحر يف هذا الباب ،وهو كتاب "العتصام"؛ لإلمام الشاطيب  -رمحه اهلل.
[ 943النحل.]521 :
[ 944العنكبوت.]40 :
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النوع الثاني :جدال مذموم :وهو اجلدال الذي يُراد به اخلصومة واللجاجة ،والغلبة وانتصار
النصوص الواردة يف النهي عن اجلدال؛ كاجملادلة بالباطل؛ قال -
النفس ،فهذا َمْن ِه ٌّي عنه ،وعليه ُْحت َمل
ُ
ِ ِ ِ
رد الدليل الذي خيالفه ولو كان
ضوا بِِه ا ْحلَ اق﴾ ،941وكاجلدال مع ِّ
ادلُوا بِالْبَاط ِل ليُ ْدح ُ
تعاىل َ ﴿ :-و َج َ
حقًّا ،ويف "مسند اإلمام أمحد" ،و"سنن الرتمذي" ،و"سنن ابن ماجه" من حديث أيب أمامة ،قال
هدى كانوا عليه ،إل أُوتُوا اجلدل)) ،مث تال قوله
قوم بعد ً
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ما َ
ض ال ٌ
ك إِال ج َدلً بل هم قَـوم خ ِ
ص ُمو َن﴾ ،940وهذا اجلدل املذموم هو امل َم َاراة،
 تعاىل َ ﴿ :-ما َضَربُوهُ لَ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ٌ َ
ُ
وهي من مسات أهل األهواء الذين ُجيَ ِادلُون بالباطل ،وتقدام كيف أن السلف ُُيَ ِّذرون من ُمالستهم؛
ألهنم يـُلَبِّسون على الناس احلق ،ول يتابعون احلق.
********
 -93قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه
السن هَّة مبتدعٌ؛ كالر ه
ه
والمرجئة
هج وال َق َدريَّة،
س ٍّم بهغَْي هر
افضة والجهميَّة ،والخوار ه
اإلسالم و ُّ
"و ُّ
كل ُمتَ َ
والمعتز هلة ،وال َك َّرامية وال ُكالَّبيَّة ،ونُظََرائههم ،فَ َه هذهه فه َر ُق الضَّالل ،وطََو ُ
ائف البه َدع  -أعاذَنَا اهللُ
منها".
المبحث السابع :ما ذكره المصنف من طوائف المبتدعة:
انتشارا
ذكر املصنف  -رمحه اهلل ُ -جلةً من طوائف املبتدعة؛ وذكرها ألهنا أكثر طوائف املبتدعة ً
وتبشريا مبا هم عليه من البدع ،فذكر من الطوائف:
وبثًّا لسمومهم،
ً
أوالً :الرافضة:

ومسُّوا رافضةً؛
عداهم من الصحابة ،أو يفسقوهنمُ ،
وهم طائفةٌ تُـغَاِل يف آل البيت ،ويُ َكفِّرون من َ
يد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ،حني سألوه عن أيب بكر وعمر  -رضي
ألهنم رفضوا ز َ
فس ُّموا رافضةً ،وهم يُ َس ُّمون أنفسهم شيعةً؛ ألهنم
اهلل عنهما  -فتَـَر احم عليهما ،فرفضوه وأبعدوه؛ ُ
يزعمون أهنم يتشياعون آلل البيت؛ أي :ينتصرون هلم ،ويطالبون حبقهم ،وهم فَِر ٌق َش اَّت ،منهم
صبةٌ ،ومنهم دون ذلك ،ومذاهبهم يف الصفات ِّتتلف؛ فمنهم املشبِّهة ،ومنهم املعطِّلة ،ومنهم
ُمتَـ َع ِّ
أصول كفرية كثريةٌ ُِّتْرِج عن دائرة اإلسالم.
املعتدل ،وعندهم ٌ
[ 941غافر.]1 :
[ 940الزخرف.]11 :
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ثانيًا :الجهمية:
ظهرت زندقتُه،
َح َوز سنة 525هـ ،بعد أن
ْ
نسبة إىل اجلهم بن صفوان ،الذي قتله َس ْل ُم بن أ ْ
واجلهمية طائفة ضالة أش اد الضالل يف األمساء والصفات؛ فهم ينكروهنا؛ فمذهبهم التعطيل يف األمساء
مهب الريح،
والصفات ،ويف القدر يقولون باجلَْرب؛ فالعبد ل قدرة له ول إرادة ،وإمنا هو كالريشة يف ِّ
عرف اهلل  -جل وعال  -فهو مؤمن ،فهم من غالة
ومذهبهم يف اإلَيان ُمارد املعرفة؛ أي :إن من َ
إبليس ،وفرعون ،واملالحدة ،والطواغيت؛ ألهنم
املرجئة يف هذا الباب؛ وبناء عليه يدخل يف إَياهنم ُ
ِ
كفرا -
فاعل الكبرية  -ولو كانت ش ْرًكا و ً
كلهم يعرفون اهلل  -جل وعال  -ومن باب أ َْوَىل أن يكون ُ
مؤمنًا ،ومن لطيف ما قيل يف بيان اعتقادهم أهنم ُجعوا ثالث جيمات :جيم التجهم ،الذي هو
إنكار الصفات ،وجيم اإلرجاء ،وجيم اجلرب؛ فهم جهمية ،مرجئة ،جربية.
ُ
ثالثًا :الخوارج:

علي  -رضي اهلل عنه  -فقاتلوه؛ ولذا ُمسُّوا خوار َج ،وتَـبَـارؤوا من عثما َن
وهم الذين خرجوا على ٍّ
بري ،وعائشة ،وطلحة ،ومعاوية ،وعمرو بن العاص،
وعلي  -رضي اهلل عنهما  -وكفارومها ،وكفاروا الز َ
خملدا يف
أهم ما َييز عقيدهتم أهنم يُ َكفِّرون
وغريهم من الصحابة ،و ُّ
خالدا ً
صاحب الكبرية ،ويـََرْونَه ً
َ
أيضا.
فس ُّموا باحلرورياة ً
النار ،سكنوا بلدةً يقال هلا َح ُروراء؛ ُ
ابعا :القدرية:
رً

وهم نـُ َفاةُ القدر عن اهلل  -جل وعال  -وأن العبد ُم ْستَ ِقلٌّ بقدرته وإرادته ،ليس هلل  -تعاىل  -فيها
تبيت :املشيئة
خلق ول مشيئةٌ؛ بل العبد هو الذي خيلق َ
ٌ
أفعال نفسه ،فأنكروا عن اهلل  -تعاىل  -مر َ
واخللق ،وهناك طائفةٌ أخرى منهم  -وهم غالة القدرية  -الذين يـُْنكِ ُرون مرتبة العلم ،ومن باب أ َْوَىل
انقرضت ،وبقي
إنكار املراتب األربعة األخرى من مراتب القدر كما تقدم ،ولكن غالة القد ِر طائفةٌ
ْ
القدرية الذين يـُْن ِكرون املشيئةَ واخللق ،مع إَياهنم بالعلم والكتابة ،وهم القدرية غري الغالة.
ين يف أواخر عصر الصحابة.
وأول من أظهر القول بنفي القدر عن اهلل  -جل وعال َ -م ْعبَ ٌد اجلُ َه ِ ُّ

خامسا :المرجئة:
ً

ومسُّوا بذلك؛ ألهنم يقولون بإرجاء العمل  -أي :تأخريه  -عن اإلَيان ،فليس العمل عندهم من
ُ
عمل؛ أي :معصية ،ولو كانت ُم َكفِّرة ،ول تَـ ْرك؛ أي :طاعة؛
اإلَيان؛ فيقولون :ل يضر مع اإلَيان ٌ
ألن العمل ل يدخل يف مفهوم اإلَيان؛ إذ اإلَيان عندهم ُُمَارُد اإلقرار بالقلب ،وهم خيتلفون يف مفهوم
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اإلَيان ،وتقدام الكالم على مراتبهم يف ذلك ،واإلرجاء يدخل يف مذهب اجلهمية كما تقدام ،وهو
مذهب على نقيض مذهب اخلوارج.
سادسا :المعتزلة:
ً
ومسُّوا بذلك؛ لعتزال واصل بن عطاء حلقة احلسن البصري  -رمحه اهلل  -حني جاء الكالم على
ُ
مرتكب الكبرية ،قال واصل بن عطاء ما خيالف معتقد أهل السنة واجلماعة يف صاحب الكبرية ،فقال
كافر؛ لكنه يف منزلة بينهما ،فاعتزل حلقة
واصل :ل أقول :إن صاحب الكبرية ٌ
مؤمن ،ول أقول :هو ٌ
فس ُّموا بذلك ،وهم يشرتكون مع اخلوارج يف أن صاحب الكبرية
احلسن البصري،
ْ
وبدأت حركتهم؛ ُ
خار ٌج من دائرة اإلَيان ،ولكن اخلوارج يقولون بكفره ،واملعتزلة جيعلونه بني منزلتني؛ ل مؤمن ،ول كافر،
وهو ُخمَلا ٌد يف النار عندهم كمعتقد اخلوارج ،فهم شاهبوا اخلوار َج يف صاحب الكبرية ،أما يف الصفات
تعطيل الصفات وإنكارها ،وأما يف القدر فهم كالقدرية يـُْن ِكرون تَـ َعلُّ َق قضاء
فهم كاجلهمية؛ فمذهبهم
ُ
اهلل وقدره بأفعال العبد.
وبناء على ما سبق نعرف أصول المعتزلة الخمسة ،وهي:
 -1العدل :وهو ن ْفي القدر عن اهلل  -تعاىل  -فينفون َم ْرتَـبَ َيت املشيئة واخللق ،وأن اهلل  -تعاىل -
ليس له قضاء وقدر بأفعال العبد.
 -2التوحيد :وهو نفي الصفات وتعطيلها عن اهلل  -تعاىل.
 -3المنزلة بين منزلتين :وهذا يف صاحب الكبرية ،فهو خارج عن اإلَيان ،لكنه بني منزلتني؛ ل
مؤمن ،ول كافر.
 -4إنفاذ الوعيد :وهو إن مات صاحب الكبرية من غ ِري توبة ،فال بُ اد أن ينفذ فيه الوعيد ،فهو
خال ٌد ُخمَلاد يف النار.
 -5األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :وأرادوا به جواز اخلروج على احلكام إذا أظهروا املعاصي

والظلم.

سابعا :ال َك َّراميَّة:
ً

الغلو يف صفات اهلل  -تعاىل َ -ييلون إىل التشبيه،
وهم أتباع حممد بن َكارام ،ومن أشهر بِ َد ِعهم ُّ
ويقولون :هلل جسم ،ويقولون :إن اإلَيان هو قول باللسان فقط ،فهم مرجئة يف هذا الباب ،فاملنافق
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ا
أهل
عندهم مؤم ٌن يف احلقيقة ،وهذا يف الدنيا ،إل أنه إذا مات على ذلك فهو خملد يف النار ،فوافقوا َ
ك يف بطالن هذا.
السنة يف حكمه يف اآلخرة ،وخالفوهم يف امسه يف الدنيا وأنه مؤمن ،ول َش ا
ثامنًا :ال ُكالَّبية:
بعض الصفات ،وأثبتوا بعضها ،ويثبتون سبع
وهم أتباع عبداهلل بن سعيد بن كالاب ،الذين نَـ َف ْوا َ
صفات ،هي اليت يثبتها األشاعرة ،وهي :السمع ،والبصر ،والكالم ،واحلياة ،والقدرة ،واإلرادة ،والعلم،
مذهب الصفات ،مث اختلفوا عنهم بعد ذلك ،وإل يف
ويَـْنفون بقية الصفات ،وأخذ عنهم األشاعرةُ
َ
أول األمر كان األشاعرة  -وهم أتباع أيب احلسن األشعري  -يوافقون الكالبية يف ما أثبتوه من
الصفات وما تتضمنه ،مث خالفوهم يف املضمون ،وأبو احلسن األشعري  -رمحه اهلل  -تاب بعد ِس ِّن
األربعني ،وأعلن توبته ،وُت اسك مبذهب أهل السنة واجلماعة.
تاسعا :السالمة:
ً
وهم أتباع أيب عبداهلل حممد بن أمحد بن ساَل ،وهم طائفة يغلب عليها التصوف والدفاع عن
الصوفية ،فيثبتون أن اهلل  -تعاىل  -يتجلاى عيانًا ألوليائه يف الدنيا.
هذا بإجياز ما خيص الطوائف املبتدعة اليت ذكرها املصنف ،ومن هذه البدع بدعٌ مكفرة ،ومنها ما
ل يصل إىل حد الكفر؛ لكننا نتربأ منها ،وهنجرها ،وهنجر أهلها.
********
 -94قال المصنف  -رحمه اهلل :-

ف األرب هع ،فَ لَيس بهم ْذم ٍ
روع الدِّي هن؛ كالطَّوائه ه
َّ ه
ِّسبَ هة إلى ٍ
وم ،فَ َّ
الف في
إمام في فُ ه
إن اال ْخته َ
َْ ْ َ َ ُ
َ
"وأما بالن ْ
ودو َن فهي ا ْختالفههم ،مثَابو َن في ه ه
ال ُف ه
همَ ،وا ْختهالَفُ ُه ْم َر ْح َمةٌ
روع َر ْحمةٌَ ،والم ْختَلهفو َن فه هيه َم ْح ُم ُ
ْ
ْ ُ ُ
اجت َهاد ْ
اسعةٌ ،واتِّ َفاقُهم ح َّجةٌ ه
ه
قاط َعةٌ ٌَ".
َو َ َ ُ ْ ُ
المبحث الثامن :الخالف بين األئمة في الفروع ليس من الخالف المذموم:
اصطالحا :ما ل يتعلاق بالعقائد؛ كمسائل
الفروع يف اللغةُ :جع فرع ،وهو :ما بُِين على غريه ،و
ً
الطهارة ،والصالة ،والزكاة ،وحنوها من املسائل الفرعية.
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ليبني أن هذا
صنِّف  -رمحه اهلل  -ختم بالكالم عن اخلالف بني األئمة يف فروع الدين؛ ِّ
واملُ َ
اخلالف ليس كاخلالف مع ِ
الفَرق األخرى يف العقائد؛ ألن هؤلء خالفُنا معهم يف األصول والعقائد
َتر اإلنسا َن إىل الضالل ،وأما اخلالف بني األئمة  -كأصحاب املذاهب األربعة  -فهو ليس
اليت ُّ
اجتهاده ،واملختلفون فيه حممودون يف
خالف يف فروع الدين حسبما أ ادى إليه
مذموما؛ ألنه
خالفًا
ٌ
ُ
ً
اختالفهم؛ أي :إهنم مأجورون فيه ،وإل فالجتماع  -ل شك  -أنه أفضل من الختالف حَّت يف
فروع الدين ،ولكن مقصود املصنف بقوله" :املختلفون فيه حممودون يف اختالفهم"؛ أي :إهنم
أجر واح ٌد ،وهم
مأجورون فيه؛ ألهنم يف دائرة الجتهاد :إن أصابوا ،فلهم أجران ،وإن أخطؤوا ،فلهم ٌ
ف ،وهم صحابة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -ويف حياة
فيه معذورون ،وهلم يف ذلك َسلَ ٌ
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وَل يـُْن ِكر النيب عليهم اختالفهم.
ويدل على ذلك :حديث ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -حني قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم
ِ
فحضرت الصالةُ قبل وصوهلم،
العصر إل يف بين قُـَريْظة))،
صلِّ ا
 جلماعة من الصحابة(( :ل يُ َني أح ٌد َ
بعضهم الصالة حَّت وصلوا بين قُـَريْظة ،وصلاى بعضهم حني خافوا خروج الوقت ،وَل يـُْن ِكر النيب
فأ اخر ُ
 صلى اهلل عليه وسلم  -على واحد منهم؛ واحلديث رواه البخاري ،وهذا يدل على أن الختالفيف الفروع ل يـ ْف ِ
ضي إىل التنازع أو التفسيق ،ما دام أن الشخص َل يتابِع هواه ،وإمنا اتبع مذهبًا بىن
ُ
قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال املصنف" :فإن الختالف يف الفروع رمحة" ،وليس املعىن أن
فهم ُخيْ ِطئ فيه كثريٌ من الناس؛ بل اخلالف َشٌّر وفُـ ْرقَة ،والجتماع
اخلالف رمحة على اإلطالق ،وهذا ٌ
ث على الجتماع ،أدرك ذلك ،ولكن مراد َمن
هو الرمحة ،ومن تأ ام َل النصوص الشرعية الكثرية اليت َحتُ ُّ
قال :إن خالف العلماء رمحة؛ أي :إن فتح باب اخلالف ،والنظر فيه ،والجتهاد  -رمحةٌ باألمة ،حَّت
يكون التكليف واألوامر  -ل سيما يف اليت يسوغ فيها اخلالف  -مرتبطًا مبا يراه اجملتهد بعد النظر يف
معتربا ،ومن اخلالف
توسيع على الناس ،و ا
األدلة ،فهذا فيه ٌ
لعل هذا ُمَر ُاد املصنف ،فليس كل خالف ً
صليت مع النيب  -صلى اهلل عليه
ما هو َشٌّر ،وتأ امل ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود قال:
ُ
صدرا من إمارته ،مث أُتاها ،قال :مث تفارقَت بكم
وسلم  -ركعتَـ ْني ،ومع عمر ركعتني ،ومع عثمان ً
ِ
ت
الطرق ،فلَ َو ُ
ددت أن ِل من أربع ركعات ركعتني متقبالتني ،مث إن عبداهلل صلى أر ًبعا ،فقيل له :عْب َ
صليت أر ًبعا؟ قال :اخلالف َشٌّر؛ وأصل احلديث يف الصحيحني.
على عثمان ،مث
َ
الشيخ ابن باز :هل ورد عن الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -بأنه قال فيما معناه :إن
وسئِ َل
ُ
ُ
اختالف العلماء واألئمة رمحة ،أَفْـتُونا يف ذلك؟
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فأجابَ :ل ِ
يأت هذا عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -إمنا هذا من كالم بعض السلف:
"الختالف يف الصحابة رمحة" ،والصواب أن الختالف ابتالءٌ وامتحان ،والرمحة يف اجلماعة والتِّفاق،
يتبني الراغب يف احلق ،واحلريص على التفقُّه يف
عباده باخلالف؛ حَّت ا
ولكن اهلل  -سبحانه  -يبتلي َ
ِِ
ني * إِال َم ْن َرِح َم َربُّك﴾ ،947فجعل
الدين ومعرفة الدليل؛ قال  -جل وعال َ ﴿ :-وَل يـََزالُو َن خمُْتَلف َ
صموا ِحبب ِل اللا ِه َِ
ِ
ُج ًيعا َوَل تَـ َفارقُوا﴾941؛ فالختالف ابتالء
الرمحة للمجتمعني؛ قال  -تعاىل َ ﴿ :-و ْاعتَ ُ َْ
وامتحان ،والتعاون على الرب والتقوى من الرمحة ،وفاق اهلل اجلميع.
********
 -95قال المصنف  -رحمه اهلل :-
ه ه
ه
اإلس ه
السنةَ ،ويَ ْج َعلَنا هم َّم ْن يَتَّبه ُع
"نَ ْسأ ُ
الم َو ُّ
َل اهلل أَ ْن يَ ْعص َمنا م َن البه َد هع َوالف ْت نَةَ ،ويُ ْحييَنا َعلَى ْ
شرنا في ُزمرتههه ب ْع َد المم ه
ات ،بهَر ْح َمته هه
َر ُس َ
الحياةَ ،ويَ ْح ُ
ول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -في َ
َْ َ
ََ
وفَ ْ ه ه ه
ين.
َ
ضله ،آم َ
ه
ٍ ه
ه
َّ
ص ْحبه ههَ ،و َس َّل ٌَ َم
َو َه َذا آخ ُر ْ
على َسيِّدنَا ُمحمد َوآله َو َ
المعتَ َقدَ ،و َ
الح ْم ُد هلل َوحدهَُ ،وصلى اهلل َ
ه
يما".
تَ ْسل ً
بدعاء اهلل العصمةَ من البدع والفنت ،وبسؤال اهلل  -جل وعال  -احلياةَ واملمات
مث ختم املصنِّف ُ
دائما.
على السنة ،وهكذا ينبغي أن يدعو ُ
العبد ً
تتم الصاحلات.
بنع َمتِه ُّ
و ُ
احلمد هلل الذي ْ
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