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مقدمة التهذيب
اغبمد هلل رب العاؼبُت والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل األمُت وعلى آلو وأصحابو الغر اؼبيامُت ومن اىتدى
أما بعد :
ّٔداىم وسار على طريقتهم إذل يوـ الدين
فإنو ال ىبفى على طلبة العلم ما ؼبنت العقيدة الواسطية من األنبية البالغة ُب ؾبالو ،وما ؼبؤلفو شيخ االسبلـ
ابن تيمية رضبو اهلل تعاذل من اؼبكانة الراسخة ُب العلم والفهمٍ ،ب جاء شرحو للعبلمة الفطن ؿبمد الصاحل بن
عثيمُت رضبو اهلل تعاذل فكاف ىذا الشرح نورا على نور ،فيو ىدى للمستهدي وكفاية للمقتدي.
ولكن ؼبا كاف الشيخ رضبو اهلل حبرا زاخرا ُب شىت العلوـ وجدناه يتوسع ُب شرحو ُب التفسَت واللغة والتاريخ دبا
ىبرج أحيانا كثَتة عن مقصود اؼبنت ،فبا قد يصعب على طالب العلم اؼببتدي فهمو ،أو يشتت عقلو.
وقد عانيت من ىذا كثَتا ُب بداية الطلب فعقدت العزـ والنية من يومها إف أحياشل واهلل وأعانٍت ألىذب ّن ىذا
قل أف ذبدىا ُب
الشرح العظيم ؽبذا اؼبنت العظيم ليسهل على طلبة العلم االنتفاع دبا فيو من درر ونفائس ّ
اؽبم والعزـ وبُت الًتؾ والنكوص بسبب كثرة اؼبشاغل
سواه من الشروح ،وبقيت ىذه النيّة تًتدد بُت ّ
يسر اهلل دبنّو وفضلو ذلك ُب ىذا العاـ ٖٔٗٛىػ ،وقد كاف
واألعماؿ ػ وما أبرئ نفسي من الكسل ػ حىت ّ

عملي ُب ىذا التهذيب يتلخص فيما يلي:
ٔ ػ حذؼ االستطراد الذي يتعلق باللغة العربية.
ٕ ػ حذؼ االستطراد ُب األمثلة واالكتفاء دبا يدؿ على اؼبقصود.
ٖ ػ حذؼ االستطراد ُب الوعظ والتذكَت وسرد الفوائد اؼبسلكية .
ٗ ػ حذؼ االستطراد ُب التفسَت وأوجو اػببلؼ فيو واالكتفاء بالقوؿ الراجح.

٘ ػ حذؼ التلخيص الذي يذكره الشيخ آخر كل باب ،واالكتفاء بالسرد السابق .
ٙػ حذؼ األقواؿ والروايات الضعيفة اليت دل تصح وأغلب احملذوفات فبا يضعفو الشيخ نفسو.
 ٚػ إعادة صياغة بعض العبارات واعبمل وضبط سبكها لتظهر باؼبظهر الذي يليق دبكانة الشيخ العلمية،
حيث أف الشيخ رضبو اهلل سرد ىذا الشرح ارذباال وًب تفريغو من دروس صوتية فجاءت بعض العبارات فيو
ليست بالقوية.
 -ٛإعادة صياغة بعض العبارات واعبمل ليتضح اؼبراد منها ،ولتسلم من اغبشو والتكرار.
ٜػ إضافة بعض الكلمات واعبمل اليت ال بد من إضافتها ليتضح اؼبقصود من الكبلـ ،وليسهل فهم اؼبراد
منو.
2

ٓٔ ػ ضبط الكلمات اليت ربتاج إذل ضبط بالشكل ،لتتميز عن غَتىا وليستبُت معناىا.
ٔٔ ػ إعادة هتذيب وتنسيق مناقشة اؼبخالفُت مع اغبرص على االبقاء على مضموهنا  -وإف طالت -
لفائدهتا.
ٕٔ ػ صبع الكبلـ اؼبتفرؽ عن اؼبوضوع الواحد ُب مكاف واحد مثل كبلمو عن علو اهلل تعاذل ُب آخر تفسَت
آية الكرسي فرددتو ُب الباب الذي ّبوبو ّٔذا.
ٖٔػ نقل زبريج الشيخ سعد الصميل  -جزاه اهلل خَتا  -لؤلحاديث الشريفة بإهباز واضافتو ُب أصل الشرح.
ٗٔ ػ إعادة ترتيب اؼبنت مع الشرح دبا يتناسب معو من حيث التبويب والًتتيب.
٘ٔ ػ إعادة تبويب مادة الشرح دبا يكفل الوصوؿ إذل الفائدة بيسر وسهولة ،ووضع فهرس للموضوعات ُب
آخر ىذا التهذيب لبلستدالؿ على مكاف اؼبوضوع بأسرع وقت فبكن.
 ٔٙػ مقابلة اؼبنت على نسخة مصححة ،وتصحيح ما وبتاج منها إذل تصحيح ،وإضافة ما سقط من
النسخة اليت بٌت عليها الشيخ رضبو اهلل شرحو.
ىذا وقد كاف غاية القصد واؼبراد منو نفع نفسي ليسهل علي الرجوع اليو واالستفادة منو مىت ما احتجت إذل
ذلك وكثَتة ىيٍ ،ب نفع من انتفع بو من إخواشل طلبة العلم ،راجيا من اهلل التوفيق والقبوؿ والعوف والسداد،
وأف يغفر للماتِن والشا ِرح و ّْ
اؼبهذب ومن أحبّهم ودعا ؽبم ،وأف هبمع اعبميع مع آبائهم وأزواجهم وذرياهتم
وأحبأّم ُب الفردوس األعلى من جنات النعيم.
وصل اللهم وسلم على عبدؾ ونبيك ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت
كتبو :أبو أيوب عمر بن سعيد بن عمر اغبسٍت
سباـ اغبادية عشرة ضحى من يوـ األحد ٕٕٖٔٗٛ/ٓ٘/ىػ
أـ اػبرب ػ بيش
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مقدمة الشارح رحمو اهلل
بسم اهلل الرضبن الرحيم
والصبلة والسبلـ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وأصحابو أصبعُت.
أما بعد:
فإف ىذا الكتاب الذي يسمى "العقيدة الواسطية" ألفو حرب األمة ُب زمانو :أبو العباس ،شيخ اإلسبلـ ،أضبد
بن عبد اغبليم بن عبد السبلـ ابن تيمية اغبراشل ،رضبو اهلل ،اؼبتوَب سنة  ٕٚٛىػ.
وؽبذا الرجل من اؼبقامات ػ اليت يشكر عليها واليت نرجو من اهلل لو اؼبثوبة عليها ػ ُب الدفاع عن اغبق ومهاصبة
أىل الباطل ما يعلمو كل من تتبع كتبو وسربىا ،واغبقيقة أنو من نعم اهلل على ىذه األمة ،ألف اهلل سبحانو
وتعاذل كف بو أموراً عظيمة خطَتة على العقيدة اإلسبلمية.
وىذا الكتاب كتاب ـبتصر ،يسمى "العقيدة الواسطية" ،ألفو شيخ اإلسبلـ ،ألنو حضر إليو رجل من قضاة
واسط ،شكا إليو ما كاف الناس يعانونو من اؼبذاىب اؼبنحرفة فيما يتعلق بأظباء اهلل وصفاتو ،فكتب ىذه
العقيدة اليت تُ ُّ
عد زبدة لعقيدة أىل السنة واعبماعة فيما يتعلق باألمور اليت خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها
الكبلـ والقيل والقاؿ.
ومن صبلة الذين بينوا البدع وقاموا قياماً تاماً بدحضها شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رضبو اهلل ،وأسأؿ اهلل رل ولكم

أف هبمعنا بو ُب جنات النعيم.
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شرح مقدمة ابن تيمية رحمو اهلل
قوؿ اؼبؤلف رضبو اهلل "بسم اهلل الرحمن الرحيم".
الشرح  :البداية بالبسملة ىي شأف صبيع اؼبؤلفُت ،اقتداء بكتاب اهلل ،حيث أنزؿ البسملة ُب ابتداء كل سورة
واستناداً إذل سنة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم.
وىي متعلقة بفعل ؿبذوؼ متأخر مناسب للمقاـ ،فإذا قدمتها بُت يدي األكل ،فيكوف التقدير :بسم اهلل
آكل ،وبُت يدي القراءة يكوف التقدير :بسم اهلل اقرأ.
"اهلل" علم على نفس اهلل عز وجل ،وال يسمى بو غَته ومعناه :اؼبألوه ،أي :اؼبعبود ؿببة وتعظيماً وىو مشتق
السماو ِ
ِ
ات َوُِب ْاأل َْر ِ
ض يَػ ْعلَ ُم ِسَّرُك ْم َو َج ْهَرُك ْم} [األنعاـ،]ٖ :
{وُى َو اللَّوُ ُب َّ َ َ
على القوؿ الراجح لقولو تعاذلَ :
السماو ِ
ِ
ات} متعلق بلفظ اعببللة ،يعٍت :وىو اؼبألوه ُب السموات وُب األرض.
فإف {ُب َّ َ َ
"الرحمن" ذو الرضبة الواسعة" ،الرحيم" :اسم يدؿ على الفعل ،فيجتمع من "الرضبن الرحيم" :أف رضبة اهلل
واسعة وأهنا واصلة إذل اػبلق.
وىذا ما أومأ إليو بعضهم بقولو :الرضبن رضبة عامة والرحيم رضبة خاصة باؼبؤمنُت.
وؼبا كانت رضبة اهلل للكافر رضبة خاصة ُب الدنيا فقط كانت كأهنا ال رضبة ؽبم.
قولو" :الحمد هلل الذي أرسل رسولو بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلو وكفى باهلل شهيداً".
{وَما
مد اهلل تعاذل ألنو كامل الصفات من كل وجو ،وُوب ُ
الشرحُ :وب ُ
مد أيضاً ألنو كامل األنعاـ واإلحسافَ :
بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة فَ ِم َن اللَّ ِو ٍُبَّ إِ َذا َم َّس ُك ُم الضُُّّر فَِإلَْي ِو َْذبأ َُرو َف} [النحل ،]ٖ٘ :وأكرب نعمة أنعم اهلل ّٔا على
اػبلق إرساؿ الرسل الذي بو ىداية اػبلق.
واؼبراد بالرسوؿ ىنا اعبنس ،فإف صبيع الرسل أرسلوا باؽبدى ودين اغبق ،ولكن الذي أكمل اهلل بو الرسالة
ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم ،فإنو قد ختم اهلل بو األنبياء ،وًب بو البناء ،كما وصف ؿبمد صلى اهلل عليو
وسلم نفسو بالنسبة للرسل كرجل بٌت قصراً وأسبو ،إال موضع لبنة ،فكاف الناس يأتوف إذل ىذا القصر
ويتعجبوف منو إال موضع ىذه اللبنة ،يقوؿ" :فأنا اللَبِنَة ،وأنا خاًب النبيُت"( .متفق عليو).
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"بالهدى" :ىو العلم النافع " ،ودين الحق" ىو العمل الصاحل ،ألف الدين ىو العمل أو اعبزاء على العمل،
فمن إطبلقو على العمل :قولو تعاذل{ :إِ َّف الد ِ ِ ِ
بلـ} [آؿ عمراف ،]ٜٔ :ومن إطبلقو على
ّْين عْن َد اللَّو األ ْس ُ
َ
{وَما أ َْد َر َاؾ َما يَػ ْوُـ الدّْي ِن} [االنفطار.]ٔٚ :
اعبزاء قولو تعاذلَ :
"الحق" ضد الباطل ،وىو ػ أي اغبق ػ اؼبتضمن عبلب اؼبصاحل ودرء اؼبفاسد ُب األحكاـ واألخبار.
"ليظهره على الدين كلو" :أي :يعليو ،ألف الظهور دبعٌت العلو ،ومنو :ظهر األرض سطحها ،كما قاؿ
ِ َّ
َّاس ِدبَا َك َسبُوا َما تَػَرَؾ َعلَى ظَ ْه ِرَىا ِم ْن َدابٍَّة}[فاطر.]ٗ٘ :
َ
تعاذل{:ولَ ْو يػُ َؤاخ ُذ اللوُ الن َ
"وكفى باهلل شهيداً" أي :وكفت شهادة اهلل بأف رسولو صادؽ وأف دينو حق.
قولو" :وأشهد أن ال إلو إال اهلل ،وحده ،ال شريك لو ،إقراراً بو وتوحيداً".
الشرح" :أشهد" ،دبعٌت :أقر بقليب ناطقاً بلساشل ،ألف الشهادة نطق وإخبار عما ُب القلب ،فكأف ىذا
اؼبخرب عما ُب قلبو الناطق بلسانو ،كأنو يشاىد األمر بعينو.
"ال إلو إال اهلل" ،أي :ال معبود حق إال اهلل.
"وحده ال شريك لو"" :وحده" توكيد لئلثبات" ،ال شريك لو" :توكيد للنفي.
"إقراراً بو وتوحيداً" :مصدر مؤكد لقولو" :ال إلو إال اهلل".
قولو" :وأشهد أن محمداً عبده ورسولو".
الشرح" :محمد" :ىو ابن عبد اهلل بن عبد اؼبطلب القرشي اؽبا،يي ،ىو من سبللة إظباعيل بن إبراىيم،
أشرؼ الناس نسباً ،عليو الصبلة والسبلـ.
"عبده" :ىذا النيب الكرصل عبد اهلل ورسولو ،وىو أعبد الناس هلل ،وأشدىم ربقيقاً لعبادتو ،فهو عبد هلل
ومقتضى عبوديتو أنو ال يبلك لنفسو وال لغَته نفعاً وال ضراً وليس لو حق ُب الربوبية إطبلقاً بل ىو عبد
ؿبتاج إذل اهلل مفتقر لو يسألو ويدعوه ويرجوه وىبافو.

6

"ورسولو" :الرسوؿ عند أىل العلم" :من أوحي إليو بشرع وأمر بتبليغو" ،وقد ختم اهلل بنبينا صلى اهلل عليو
وسلم النبوة والرسالة فبل نيب بعده.
قولو " :صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً مزيداً ".
الشرح" :صلى اهلل عليو " :أحسن ما قيل فيو ما قالو أبو العالية رضبو اهلل ،قاؿ" :صبلة اهلل على رسولو:
ثناؤه عليو ُب اؼبؤل األعلى" (رواه البخاري).
وأما من فسر صبلة اهلل عليو بالرضبة ،فقولو ضعيف ،ألف الرضبة تكوف لكل أحد ،وأيضاً ،فقد قاؿ اهلل
ات ِم ْن َرِّّْٔ ْم َوَر ْضبَةٌ} [البقرة ،]ٔ٘ٚ :والعطف يقتضي اؼبغايرة.
تعاذل{ :أُولَئِ َ
صلَ َو ٌ
ك َعلَْي ِه ْم َ
"وعلى آلو" آلو ىنا :ىم أتباعو على دينو ،ألنو إذا ذكرت اآلؿ وحدىا أو مع الصحب ،فإهنا تكوف دبعٌت
أتباعو على دينو منذ بعث إذل يوـ القيامة ،أما إذا قرنت باألتباع فيكوف اآلؿ ىم اؼبؤمنوف من آؿ بيت
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
"وصحبو" كل من اجتمع بالنيب صلى اهلل عليو وسلم مؤمناً بو ومات على ذلك.
"وسلم" :فيها السبلمة من اآلفات ،وُب الصبلة حصوؿ اػبَتات ،فجمع اؼبؤلف ُب ىذه الصيغة بُت سؤاؿ
اهلل تعاذل أف وبقق لنبيو اػبَتات ػ وأخصها :الثناء عليو ُب اؼبؤل األعلى ػ وأف يزيل عنو كل اآلفات ،وكذلك
من اتبعو.
"تسليما مزيداً" أي :تسليماً زائداً على الصبلة.
قولو" :أماّ بعد؛ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ أىل السنة والجماعة".
الشرح" :االعتقاد" :ىو حكم الذىن اعبازـ ،فإف طابق الواقع ،فصحيح ،وإف خالف الواقع ،ففاسد.
فاعتقادنا أف اهلل إلو واحد صحيح ،واعتقاد النصارى أف اهلل ثالث ثبلثة باطل ،ألنو ـبالف للواقع.
ِ
"الفرقة" :الطائفة ،قاؿ اهلل تعاذل{:فَػلَ ْوال نػَ َفَر ِم ْن ُك ّْل فِْرقٍَة ِمْنػ ُه ْم طَائَِفةٌ} [التوبة.]ٕٕٔ :
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"الناجية" :أي ناجية ُب الدنيا من البدع ساؼبة منها ،وناجية ُب اآلخرة من النار ،ووجو ذلك أف النيب صلى
اهلل عليو وسلم قاؿ" :وستفًتؽ ىذه األمة على ثبلث وسبعُت فرقة ،كلها ُب النار إال واحدة" قالوا :من ىي
يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ" :من كاف على مثل ما أنا عليو وأصحايب" (رواه الًتمذي) فمن كاف على مثل ما عليو
ناج من البدع ،وقولو" :كلها ُب النار إال واحدة" :إذا ىي ناجية
النيب صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو ،فهو ٍ
من النار.
" المنصورة" :عرب اؼبؤلف بذلك موافقة للحديث ،حيث قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم" :ال تزاؿ طائفة من
َّ ِ
ين َآمنُوا َعلَى َع ُد ّْوِى ْم
أميت على اغبق ظاىرين" (متفق عليو) ،والظهور االنتصار ،لقولو تعاذل{ :فَأَيَّ ْدنَا الذ َ
ِ
ين} [الصف.]ٔٗ :
فَأَ ْ
صبَ ُحوا ظَاى ِر َ
"إلى قيام الساعة" أي :إذل يوـ القيامة ،فهي منصورة إذل قياـ الساعة.
وىنا يرد إشكاؿ وىو :أف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ أخرب بأف الساعة تقوـ على شرار اػبلق (رواه
مسلم) ،وأنو ال تقوـ حىت ال يقاؿ :اهلل اهلل" (رواه مسلم) ،فكيف ذبمع بُت ىذا وبُت قولو" :إذل قياـ
الساعة"؟!
واعبواب :أف يقاؿ :أف اؼبراد :إذل قرب قياـ الساعة ،لقولو ُب اغبديث" :حىت يأٌب أمر اهلل" (متفق عليو).
وإمبا عبأنا إذل ىذا التأويل لدليل ،والتأويل بدليل جائز ،ألف الكل من عند اهلل.
"أىل السنة والجماعة" :أضافهم إذل السنة :ألهنم متمسكوف ّٔا ،وإذل اعبماعة :ألهنم ؾبتمعوف عليها،

فإف قلت :كيف يضيفهم إذل اعبماعة ،فكيف يضاؼ الشيء إذل نفسو؟

فاعبواب :أف معٌت أىل اعبماعة ،أي :أىل االجتماع ،وؽبذا دل تفًتؽ ىذه الفرقة كما افًتؽ أىل البدع ،وإف
كاف قد وبصل بينهم خبلؼ ،فهو خبلؼ ال يضر ،وال يضلل أحدىم اآلخر بو.
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بيان اإليمان وأركانو
قولو" :وىو اإليمان باهلل ،ومالئكتو ،وكتبو ،ورسلو ،والبعث بعد الموت ،واإليمان بالقدر خيره وشره".
الشرح :ىذه العقيدة أصلها لنا النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب جواب جربيل عليو السبلـ حُت سألو :ما
اإلسبلـ؟ ما اإليباف؟ ما اإلحساف؟ مىت الساعة؟ فقاؿ لو ُب اإليباف" :أف تؤمن باهلل ،ومبلئكتو ،وكتبو،
ورسلو ،واليوـ اآلخر ،والقدر خَته وشره" (رواه مسلم).
"اإليمان باهلل" :اإليباف ُب اللغة :اإلقرار بالشيء عن تصديق بو ،فاإليباف يتضمن معٌت زائداً على ؾبرد
التصديق ،وىو اإلقرار واالعًتاؼ اؼبستلزـ للقبوؿ لؤلخبار واإلذعاف لؤلحكاـ.
واإليباف باهلل يتضمن أربعة أمور:
ٔ  -اإليباف بوجوده سبحانو وتعاذل.
ٕ  -اإليباف بانفراده بالربوبية.
ٖ  -اإليباف بانفراده باأللوىية.
ٗ  -اإليباف بأظبائو وصفاتو.
وإف كاف األخَت فيو من يُسلَب عنو اإليباف بالكلية ،وفيو من يُسلَب عنو كماؿ اإليباف.
"ومالئكتو" :اؼببلئكة عادل غييب ،خلقهم اهلل عز وجل من نور ،وجعلهم طائعُت لو متذللُت لو ،ولكل منهم
صو َف اللَّوَ َما أ ََمَرُى ْم َويَػ ْف َعلُو َف َما
وظائف خصو اهلل ّٔا وىم خاضعوف هلل عز وجل أًب اػبضوع{ ،ال يَػ ْع ُ
يػ ْؤمرو َف} [التحرصل ،]ٙ :وىم أجساد ،بدليل قولو تعاذل{ :ج ِ
اع ِل الْ َمبلئِ َك ِة ُر ُسبلً أ ِ
َجنِ َح ٍة} [فاطر،
ُورل أ ْ
َ
ُ َُ
ٔ] ،ورأى النيب صلى اهلل عليو وسلم جربيل على صورتو اليت خلق عليها لو ستمائة جناح قد سد األفق
(رواه البخاري) ،خبلفاً ؼبن قاؿ :إهنم أرواح.
صو َف اللَّوَ َما أ ََمَرُى ْم َويَػ ْف َعلُو َف َما
إذا قاؿ قائل :ىل ؽبم عقوؿ؟ نقوؿ لو :نعم ،قاؿ اهلل تعاذل{ :ال يَػ ْع ُ
َّه َار ال يَػ ْفتُػ ُرو َف} [األنبياء ]ٕٓ :فهم يأسبروف بأمر
يػُ ْؤَم ُرو َف} [التحرصل ،]ٙ :وقاؿ تعاؿ{ :يُ َسبّْ ُحو َف اللَّْي َل َوالنػ َ
اهلل ،ويفعلوف ما أمر اهلل بو ويبلغوف الوحي.
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كذلك نؤمن بأظباء من علمنا بأظبائهم ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم وهبب علينا أف نؤمن بذلك
على ما عُلمنا.
"وكتبو" أي :كتب اهلل اليت أنزؽبا مع الرسل ،ولكل رسوؿ كتاب ،قاؿ اهلل تعاذل{ :لََق ْد أ َْر َس ْلنَا ُر ُسلَنَا
ِ
ِ
ِ
اب َوالْ ِم َيزا َف} [اغبديد ،]ٕ٘ :لكن ال نعرؼ كل الكتب ،بل نعرؼ منها:
بالْبَػيّْػنَات َوأَنْػَزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
صحف إبراىيم وموسى ،التوراة ،اإلقبيل ،الزبور ،القرآف ،ىذه ستة ،ألف صحف موسى بعضهم يقوؿ :ىي
التوراة ،وبعضهم يقوؿ :غَتىا ،فإف كانت التوراة فهي طبسة ،وإف كانت غَتىا فهي ستة ،ولكن مع ذلك
كبن نؤمن بكل كتاب أنزلو اهلل على الرسل ،وإف دل نعلم بو ،نؤمن بو إصباالً.
"ورسلو" وىم الذين أوحى اهلل إليهم بالشرائع وأمرىم بتبليغها ،وأوؽبم نوح وآخرىم ؿبمد صلى اهلل عليو
ُت ِم ْن بَػ ْع ِدهِ}
ك َك َما أ َْو َحْيػنَا إِ َذل نُ ٍ
وسلم ،والدليل على أف أوؽبم نوح :قولو تعاذل{ :إِنَّا أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
وح َوالنَّبِيّْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اب} [اغبديد،]ٕٙ :
يم َو َج َع ْلنَا ُِب ذُّْريَّت ِه َما النُّبُػ َّوةَ َوالْكتَ َ
[النساء ،]ٖٔٙ :وقولوَ :
{ولََق ْد أ َْر َس ْلنَا نُوحاً َوإبْػَراى َ
ومن السنة ما ثبت ُب حديث الشفاعة" :أف أىل اؼبوقف يقولوف لنوح عليو السبلـ :أنت أوؿ رسوؿ أرسلو
اهلل إذل أىل األرض" (متفق عليو) ،وىذا صريح.
أما آدـ عليو الصبلة والسبلـ ،فهو نيب وليس برسوؿ ،وآخرىم ؿبمد عليو الصبلة والسبلـ ،لقولو تعاذل:
{ولَ ِكن رس َ ِ
ُت} [األحزاب.]ٗٓ :
وؿ اللَّو َو َخ َاًبَ النَّبِيّْ َ
َ ْ َُ
"والبعث بعد الموت" البعث ىو إخراج الناس من قبورىم بعد موهتم ،وىذا ثابت بالكتاب والسنة وإصباع
اؼبسلمُت ،بل وبإصباع اليهود والنصارى ،حيث يقروف بأف ىناؾ يوماً يبعث الناس فيو وهبازوف وسيأٌب
الكبلـ عليو ُب بابو بإذف اهلل.
"واإليمان بالقدر"  :القدر ىو" :تقدير اهلل عز وجل لؤلشياء" ،وقد كتب اهلل مقادير كل شيء قبل أف ىبلق
السماوات واألرض خبمسُت ألف سنة (رواه مسلم) ،كما قاؿ اهلل تعاذل{ :أَ َدلْ تَػ ْعلَ ْم أ َّ
َف اللَّوَ يَػ ْعلَ ُم َما ُِب
ِ
ِ
ك ُِب كِتَ ٍ
الس َم ِاء َواأل َْر ِ
ك َعلَى اللَّ ِو يَ ِسَتٌ} [اغبج.]ٚٓ :
َّ
اب إِ َّف َذل َ
ض إِ َّف َذل َ
"خيره وشره" :أما وصف القدر باػبَت ،فاألمر فيو ظاىر ،وأما وصفو بالشر فاؼبراد بو شر اؼبقدور ال شر
القدر الذي ىو فعل اهلل ،فإف فعل اهلل عز وجل ليس فيو شر ،كل أفعالو خَت وحكمة ،ولكن الشر ُب
مفعوالتو ومقدوراتو ،وؽبذا قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ" :والشر ليس إليك" (رواه مسلم) ،فمثبلً ،كبن
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قبد ُب اؼبخلوقات اؼبقدورات شراً ،ففيها اغبيات والعقارب والسباع واألمراض والفقر واعبدب وما أشبو
ذلك ،وكل ىذه بالنسبة لئلنساف شر ،ألهنا ال تبلئمو ،وفيها أيضاً اؼبعاصي والفجور والكفر والفسوؽ
والقتل وغَت ذلك ،وكل ىذه شر ،لكن باعتبار نسبتها إذل اهلل ىي خَت ،ألف اهلل عز وجل دل يقدرىا إال
غبكمة بالغة عظيمة ،عرفها من عرفها وجهلها من جهلها ،وعلى ىذا هبب أف تعلم أف الشر الذي وصف
بو القدر إمبا ىو باعتبار اؼبقدورات واؼبفعوالت ،ال باعتبار التقدير الذي ىو تقدير اهلل وفعلو.
ٍب اعلم أيضاً أف ىذا اؼبفعوؿ الذي ىو شر قد يكوف شراً ُب نفسو ،لكنو خَت من جهة أخرى ،قاؿ اهلل
تعاذل{ :ظَهر الْ َفساد ُِب الْبػّْر والْبح ِر ِدبا َكسبت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم يَػ ْرِجعُو َف}
َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ
َّاس ليُذي َق ُه ْم بَػ ْع َ
[الروـ ،]ٗٔ :النتيجة طيبة ،وعلى ىذا ،فيكوف الشر ُب ىذا اؼبقدور شراً إضافياً ال شراً حقيقياً ،ألف ىذا
ستكوف نتيجتو خَتاً.
ولنفرض حد الزاشل مثبلً إذا كاف غَت ؿبصن أف هبلد مئة جلدة ويسفر عن البلد ؼبدة عاـ ،ىذا ال شك أنو
شر بالنسبة إليو ،ألنو ال يبلئمو ،لكنو خَت من وجو آخر ألنو يكوف كفارة لو ،فهذا خَت ألف عقوبة الدنيا
ىم أف يزشل وىو يعلم أنو سيفعل بو
أىوف من عقوبة اآلخرة ،ومن خَته أنو ردع ونكاؿ لغَته ،فإف غَته لو ّ
مثل ما فعل ّٔذا ،ارتدع ،بل قد يكوف خَتاً لو ىو أيضاً ،باعتبار أنو لن يعود إذل مثل ىذا العمل الذي
سبب لو ىذا الشيء.
أما بالنسبة لؤلمور الكونية القدرية ،فهناؾ شيء يكوف شراً باعتباره مقدوراً ،كاؼبرض مثبلً ،فاإلنساف إذا
مرض ،فبل شك أف اؼبرض شر بالنسبة لو ،لكن فيو خَت لو ُب الواقع بتكفَت الذنوب ،فقد يكوف اإلنساف
عليو ذنوب ما كفرىا االستغفار والتوبة ،لوجود مانع ،مثبلً لعدـ صدؽ نيتو مع اهلل عز وجل فتأٌب ىذه
األمراض والعقوبات ،فتكفر ىذه الذنوب.
ومن خَته أف اإلنساف ال يعرؼ قدر نعمة اهلل عليو بالصحة ،إال إذا مرض ،فالصحة تاج على رؤوس
األصحاء ال يعرفها إال اؼبرضى ،فهذا أيضاً خَت وىو أنك تعرؼ قدر النعمة.
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اإليمان بأسماء اهلل وصفاتو
قولو" :ومن اإليمان باهلل :اإليمان بما وصف بو نفسو في كتابو ،وبما وصفو بو رسولو محمد صلى اهلل
عليو وسلم".
الشرح" :بما وصف بو نفسو" ينبغي أف يقاؿ :وظبى بو نفسو ،لكن اؼبؤلف رضبو اهلل ذكر الصفة فقط :إما
ألنو ما من اسم إال ويتضمن صفة ،أو ألف اػببلؼ ُب األظباء خبلؼ ضعيف ،دل ينكره إالّ غبلة اعبهمية
واؼبعتزلة ،فاؼبعتزلة يثبتوف األظباء ،واألشاعرة واؼباتريدية يثبتوف األظباء ،لكن ىبالفوف أىل السنة ُب أكثر
الصفات.
"في كتابو" :يعٍت :القرآف الكرصل ،وأضافو اهلل إليو ألنو كبلمو سبحانو وتعاذل ،فهذا القرآف كبلـ اهلل ،تكلم
بو حقيقة ،وُب ىذه اعبملة مباحث:
اؼببحث األوؿ :أف من اإليباف باهلل اإليباف دبا وصف بو نفسو.
اؼببحث الثاشل :أف صفات اهلل عز وجل من األمور الغيبية ،والواجب على اإلنساف كبو األمور الغيبية :أف
يؤمن ّٔا على ما جاءت ُب النصوص فيثبت ما تثبتو وال يتجاوزىا ،قاؿ اإلماـ أضبد" :ال يوصف اهلل إال دبا
وصف بو نفسو أو وصفو بو رسولو ،ال يتجاوز القرآف واغبديث".
اؼببحث الثالث :وجوب إجراء النصوص الواردة ُب الكتاب والسنة على ظاىرىا ،ال نتعداىا.
اؼببحث الرابع :عموـ كبلـ اؼبؤلف يشمل كل ما وصف اهلل بو نفسو من الصفات الذاتية اؼبعنوية واػبربية
والصفات الفعلية.
اؼببحث اػبامس :أف العقل ال مدخل لو ُب باب األظباء والصفات ،ألف مدار إثبات األظباء والصفات أو
نفيها على السمع.
"وبما وصفو بو رسولو" :ووصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لربو ينقسم إذل ثبلثة أقساـ:
األوؿ :إما القوؿ مثل قولو ُب يبينو" :ال ومقلب القلوب" (رواه البخاري).
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الثاشل :وإما الفعل ،مثل إشارتو إذل السماء يستشهد اهلل على إقرار أمتو بالببلغ ،وىذا ُب حجة الوداع ُب
عرفة ،خطب الناس ،وقاؿ" :أال ىل بلغت؟ " قالوا :نعم ثبلث مرات .قاؿ "اللهم! أشهد" يرفع إصبعو إذل
السماء ،وينكتها إذل الناس (رواه مسلم) ،فرفع إصبعو إذل السماء ،ىذا وصف اهلل تعاذل بالعلو عن طريق
الفعل.
وأحياناً يذكر الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ من صفات اهلل بالقوؿ ويؤكدىا بالفعل ،وذلك حينما تبل قولو
تعاذل{ :إِ َّف اللَّو َكا َف َِظبيعاً ب ِ
صَتاً} [النساء ]٘ٛ :فوضع إّٔامو على أذنو اليمٌت ،واليت تليها على عينو وىذا
َ
َ
إثبات للسمع والبصر بالقوؿ والفعل (رواه ابو داود).
الثالث :وإما باإلقرار ،وىو قليل بالنسبة ؼبا قبلو ،مثل :إقراره اعبارية اليت سأؽبا" :أين اهلل؟ " قالتُ :ب
السماء .فأقرىا وقاؿ" :أعتقها" (رواه مسلم).
قولو " :من غير تحريف وال تعطيل ،ومن غير تكييف وال تمثيل".
الشرحُ :ب ىذه اعبملة بياف صفة إيباف أىل السنة بصفات اهلل تعاذل ،فهم يؤمنوف ّٔا إيباناً خالياً من ىذه
األمور األربعة :التحريف والتعطيل ،والتكييف ،والتمثيل.
فالتحريف :التغيَت وىو إما لفظي وإما معنوي ،فالتحريف اللفظي يعٍت تغيَت الشكل ،والغالب أنو ال يقع
إال من جاىل ،فمثبلً :فبل ذبد أحداً يقوؿ" :اغبمد هلل رب العاؼبُت" بفتح الداؿ ،إال إذا كاف جاىبلً .
لكن التحريف اؼبعنوي ىو الذي وقع فيو كثَت من الناس ويسميو القائلوف بو تأويبلً ،لكن ما ذىبوا إليو ُب
اغبقيقة ربريف ،ألنو ليس عليو دليل صحيح ،وؽبذا عرب اؼبؤلف رضبو اهلل بالتحريف دوف التأويل مع أف كثَتاً
فبن يتكلموف ُب ىذا الباب يعربوف بنفي التأويل ،يقولوف :من غَت تأويل ،لكن ما عرب بو اؼبؤلف أوذل لوجوه
أربعة:
{وبّْرفُو َف الْ َكلِم عن مو ِ
اضعِ ِو} [النساء:
الوجو األوؿ :أنو اللفظ الذي جاء بو القرآف ،فإف اهلل تعاذل قاؿَُ :
َ َ ْ ََ
 ،]ٗٙوالتعبَت الذي عرب بو القرآف أوذل من غَته ،ألنو أدؿ على اؼبعٌت.
الوجو الثاشل :أنو أدؿ على اغباؿ ،وأقرب إذل العدؿ ،فاؼبؤوؿ بغَت دليل ليس من العدؿ أف تسميو مؤوالً ،بل
العدؿ أف نصفو دبا يستحق وىو أف يكوف ؿبرفاً.
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الوجو الثالث :أف التأويل بغَت دليل باطل ،هبب البعد عنو والتنفَت منو ،واستعماؿ التحريف فيو أبلغ تنفَتاً
من التأويل ،ألف التحريف ال يقبلو أحد ،لكن التأويل لُت ،تقبلو النفس ،وتستفصل عن معناه.
الوجو الرابع :أف التأويل ليس مذموماً كلو ألف لو معاف متعددة:
الر ِاس ُخو َف ُِب الْعِْل ِم} [آؿ عمراف،]ٚ :
{وَما يَػ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إِالّ اللَّوُ َو َّ
فيكوف دبعٌت التفسَت كما قاؿ اهلل تعاذلَ :
فامتدحهم بأهنم يعلموف التأويل ،وقاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ" :اللهم فقهو ُب الدين ،وعلمو التأويل"
(رواه أضبد).
ويكوف دبعٌت العاقبة واؼبآؿ كما قاؿ اهلل تعاذل{ :ىل ينظروف إال تأويلو} [األعراؼ.]ٖ٘ :
ويكوف دبعٌت صرؼ اللفظ عن ظاىره وىو ّٔذا اؼبعٌت ينقسم إذل ؿبمود ومذموـ ،فإف دؿ عليو دليل ،فهو
ؿبمود ويكوف من باب التفسَت ،وإف دل يدؿ عليو دليل فهو مذموـ ،ويكوف من باب التحريف وليس من
باب التأويل ،وىذا الثاشل ىو الذي درج عليو أىل التحريف ُب صفات اهلل عز وجل ،مثالو قولو تعاذل:
استَػ َوى} [طو :]٘ :ظاىر اللفظ أف اهلل تعاذل استوى على العرش :استقر عليو ،وعبل
َّ
{الر ْضبَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
{استَػ َوى} :استوذل على العرش ،فنقوؿ :ىذا تأويل عندؾ لكنو ربريف ُب
عليو ،فإذا قاؿ قائل :معٌت ْ
اغبقيقة ألنو ما دؿ عليو دليل ،بل الدليل على خبلفو.
"وال تعطيل" :التعطيل ىو إنكار ما أثبت اهلل لنفسو من األظباء والصفات ،سواء كاف كلياً أو جزئياً ،وسواء
كاف ذلك بتحريف أو جبحود ،ىذا كلو يسمى تعطيبلً.
"ومن غير تكييف" :التكييف :ىو أف تذكر كيفية الصفة ،وؽبذا تقوؿ :كيّف يكيف تكييفاً ،أي ذكر كيفية
الصفة ،ولفظة التكييف :دل ترد ُب الكتاب والسنة ،ولكن ورد ما يدؿ على النهي عنها.
ومعٌت قولنا" :بدوف تكييف" :ليس معناه أال نعتقد ؽبا كيفية ،بل نعتقد ؽبا كيفية لكن اؼبنفى علمنا
استَػ َوى} [طو :]٘ :كيف
بالكيفية ،سئل اإلماـ مالك رضبو اهلل عن قولو تعاذلَّ :
{الر ْضبَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
استوى؟ فأطرؽ مالك برأسو حىت عبله العرؽٍ ،ب رفع رأسو وقاؿ" :االستواء غَت ؾبهوؿ والكيف غَت معقوؿ
واإليباف بو واجب والسؤاؿ عن بدعة" (رواه البللكائي ُب شرح السنة).
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{استَػ َوى َعلَى الْ َع ْر ِش} [األعراؼ ،]٘ٗ :عرفوا عظمة
فالسؤاؿ عن الكيفية بدعة ألف الصحابة ؼبا قاؿ اهللْ :
اهلل عز وجل ،ومعٌت االستواء على العرش ،وأنو ال يبكن أف تسأؿ :كيف استوى؟ ألنك لن تدرؾ ذلك
فنحن إذا سئلنا فنقوؿ :ىذا السؤاؿ بدعة.
واإلماـ مالك رضبو اهلل قاؿ" :ما أراؾ إال مبتدعاً" ٍب أمر بو فأخرج ،ألف السلف يكرىوف أىل البدع
وكبلمهم واعًتاضاهتم وتقديراهتم وؾبادالهتم.
وىناؾ كبلـ للسلف يدؿ على أهنم يفهموف معاشل ما أنزؿ اهلل على رسولو من الصفات ،كما نقل عن
األوزاعي وغَتىم أهنم قالوا ُب آيات الصفات وأحاديثها" :أمروىا كما جاءت ببل كيف" (أخرجو البللكائي
ُب شرح السنة) ،وىذا يدؿ على أهنم يثبتوف ؽبا معٌت من وجهُت:
أوالً :أهنم قالوا" :أمروىا كما جاءت" ومعلوـ أهنا ألفاظ جاءت ؼبعاشل ودل تأت عبثاً ،فإذا أمررناىا كما
جاءت ،لزـ من ذلك أف نثبت ؽبا معٌت.
ثانياً :قولو" :ببل كيف" ألف نفي الكيفية يدؿ على وجود أصل اؼبعٌت ،ألف نفي الكيفية عن شيء ال يوجد
لغو وعبث.
"وال تمثيل" يعٌت :ومن غَت سبثيل ،فأىل السنة يتربؤوف من سبثيل اهلل عز وجل خبلقو ،ال ُب ذاتو وال ُب
صفاتو .والتمثيل ىو :ذكر فباثل للشيء.
وعلى نفي التمثيل أدلة ظبعية وأدلة عقلية :أوال األدلة السمعية :تنقسم إذل قسمُت :خرب ،وطلب:
 فمن اػبرب قولو تعاذل{ :لَي ِ ِ ِ{ى ْل
س َكمثْلو َش ْيءٌ} [الشورى ،]ٔٔ :فاآلية فيها نفي صريح للتمثيل وقولوَ :
ْ َ
تَػ ْعلَ ُم لَوُ َِظبيّاً} [مرصل ،]ٙ٘ :فإف ىذا وإف كاف إنشاء ،لكنو دبعٌت اػبرب ،ألنو استفهاـ دبعٌت النفي وقولو:
َح ٌد} [اإلخبلص ،]ٗ :فهذه كلها تدؿ على نفي اؼبماثلة ،وىي كلها خربية.
{وَدلْ يَ ُك ْن لَوُ ُك ُفواً أ َ
َ
 وأما الطلب ،فقاؿ اهلل تعاذل{ :فَبل َْذب َعلُوا لِلَّ ِو أَنْ َداداً} [البقرة ]ٕٕ :أي :نظراء فباثلُت .وقاؿ{ :فَبلض ِربُوا لِلَّ ِو األ َْمثَ َاؿ} [النحل.]ٚٗ :
تَ ْ
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فمن مثل اهلل خبلقو فقد كذب اػبرب وعصى األمر ،وؽبذا أطلق بعض السلف القوؿ بالتكفَت ؼبن مثل اهلل
خبلقو ،فقاؿ نعيم بن ضباد اػبزاعي شيخ البخاري رضبو اهلل" :من شبو اهلل خبلقو ،فقد كفر" (رواه البللكائي
ُب شرح السنة) ،ألنو صبع بُت التكذيب باػبرب وعصياف الطلب.
وأما األدلة العقلية على نفي التمثيل فمن وجوه:
أوالً :أف نقوؿ ال يبكن التماثل بُت اػبالق واؼبخلوؽ بأي حاؿ من األحواؿ ،ولو دل يكن بينهما من التباين
إال أصل الوجود لكاف كافياً ،وذلك أف وجود اػبالق واجب فهو أزرل أبدي ،ووجود اؼبخلوؽ فبكن مسبوؽ
بعدـ ويلحقو فناء ،فما كانا كذلك فبل يبكن أف يقاؿ :إهنما متماثبلف.
ثانياً :أنا قبد التباين العظيم بُت اػبالق واؼبخلوؽ ُب صفاتو وُب أفعالوُ ،ب صفاتو يسمع عز وجل كل صوت
ِ
مهما خفي ومهما بعد ،ولو كاف ُب قعار البحار ،لسمعو عز وجل ،وقد أنزؿ اهلل قولو تعاذل{ :قَ ْد َظب َع اللَّوُ
ِ
ك ُِب َزوِجها وتَ ْشتَ ِكي إِ َذل اللَّ ِو واللَّو يسمع َرباورُكما إِ َّف اللَّو َِظبيع ب ِ
َّ
صَتٌ} [آّادلة ،]ٔ :تقوؿ
َ ٌَ
َ ُ َ ْ َ ُ َ َُ َ
قَػ ْوَؿ ال ِيت ُذبَادلُ َ ْ َ َ
عائشة" :اغبمد هلل الذي وسع ظبعو األصوات ،إشل لفي اغبجرة وإنو ليخفى علي بعض حديثها" (رواه
أضبد) ،واهلل تعاذل ظبعها من على عرشو وبينو وبينها ما ال يعلم مداه إال ىو عز وجل ،وال يبكن أف يقوؿ
قائل :إف ظبع اهلل مثل ظبعنا.
ثالثاً :نقوؿ :كبن نعلم أف اهلل تعاذل مباين للخلق بذاتو{ :و ِسع ُكرِسيُّو َّ ِ
ض} [البقرة:
الس َم َاوات َواأل َْر َ
َ َ ْ ُ
ٕ٘٘]{ ،واألَرض َِ
ضتُوُ} [الزمر ،]ٙٚ :وال يبكن ألحد من اػبلق أف يكوف ىكذا ،فإذا كاف مبايناً
صبيعاً قَػْب َ
َ ْ ُ
للخلق ُب ذاتو ،فالصفات تابعة للذات ،فيكوف أيضاً مبايناً للخلق ُب صفاتو عز وجل.
رابعاً :نقوؿ :إننا نشاىد ُب اؼبخلوقات أشياء تتفق ُب األظباء وزبتلف ُب اؼبسميات ،ىبتلف الناس ُب
صفاهتم :ىذا قوي البصر وىذا ضعيفو ،وىذا قوي السمع وىذا ضعيفو ،ىذا قوي البدف وىذا ضعيفو وىذا
ذكر وىذا أنثى ،وىكذا التباين ُب اؼبخلوقات اليت من جنس واحد ،فما بالك باؼبخلوقات اؼبختلفة
األجناس؟ فالتباين بينها أظهر وؽبذا ال يبكن ألحد أف يقوؿ :إف رل يداً كيد اعبمل ،أو رل يداً كيد الذرة ،أو
رل يداً كيد اؽبر ،ألف كل واحد من ىذه اؼبخلوقات لو يد ـبتلفة عن الثاشل ،مع أهنا متفقة ُب االسم فنقوؿ:
إذا جاز التفاوت بُت اؼبسميات ُب اؼبخلوقات مع اتفاؽ االسم ،فجوازه بُت اػبالق واؼبخلوؽ ليس جائزاً
فقط ،بل ىو واجب.
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وىناؾ دليل فطري :وذلك ألف اإلنساف بفطرتو بدوف أف يلقن يعرؼ الفرؽ بُت اػبالق واؼبخلوؽ ،ولوال ىذه
الفطرة ما ذىب يدعو اػبالق.
سؤاؿ :أيهما أوذل :أف نعرب بالتشبيو ،أو نعرب بالتمثيل؟
اعبواب :بالتمثيل أوذل ألمور:
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ} [الشورى{ ،]ٔٔ :فَبل َْذب َعلُوا لِلَّ ِو أَنْ َداداً} [البقرة.]ٕٕ :
أوالً :ألف القرآف ّ
عرب بو{ :لَْي َ
ثانياً :أف التشبيو عند بعض الناس يعٍت إثبات الصفات وؽبذا يسموف أىل السنة :مشبهة ،فإف قلنا :من غَت
تشبيو وىذا الرجل ال يفهم من التشبيو إال إثبات الصفات ،صار كأننا نقوؿ لو :من غَت إثبات صفات.
ثالثاً :أف نفي التشبيو على اإلطبلؽ غَت صحيح ،ألنو ما من شيئُت من األعياف أو من الصفات إال وبينهما
اشًتاؾ من بعض الوجوه ،واالشًتاؾ نوع تشابو ،فلو نفيت التشبيو مطلقاً ،لكنت نفيت كل ما يشًتؾ فيو
اػبالق واؼبخلوؽ ُب شيء ما ،فمثبلً :السمع فيو اشًتاؾ ،ألف اإلنساف لو ظبع ،واػبالق لو ظبع ،لكن بينهما
فرؽ ،لكن أصل وجود السمع مشًتؾ ،فإذا قلنا :من غَت تشبيو ونفينا مطلق التشبيو ،صار ُب ىذا إشكاؿ.
سؤاؿ :ما الفرؽ بُت التكييف والتمثيل؟ اعبواب :الفرؽ بينهما من وجهُت:
األوؿ :أف التمثيل ذكر الصفة مقيدة دبماثل ،فتقوؿ يد فبلف مثل يد فبلف ،والتكييف ذكر الصفة غَت
مقيدة دبماثل ،مثل أف تقوؿ :كيفية يد فبل كذا وكذا ،وعلى ىذا نقوؿ :كل فبثل مكيّف ،وليس كل مكيف
فبثل فبينهما عموـ وخصوص مطلق.
الثاشل :أف الكيفية ال تكوف إال ُب الصفة واؽبيئة ،والتمثيل يكوف ُب ذلك وُب العدد ،كما ُب قولو تعاذل:
{اللَّو الَّ ِذي خلَق سبع َظباو ٍ
ات َوِم َن األ َْر ِ
ض ِمثْػلَ ُه َّن} [الطبلؽ ،]ٕٔ :أيُ :ب العدد.
ُ
َ َ َْ َ َ َ
قولو" :بل يؤمنون بأن اهلل سبحانو {لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
ص ُير} [الشورى." ]ٔٔ :
س َكمثْلو َش ْيءٌ َو ُى َو َّ ُ َ
ْ َ
الشرح :أي :أىل السنة واعبماعة يؤمنوف بأف اهلل ليس كمثلو شيء ،كما قاؿ عن نفسو{ :لَي ِ ِ ِ
س َكمثْلو َش ْيءٌ
ْ َ
الس ِميع الْب ِ
صَتُ} [الشورى ،]ٔٔ :فهنا نفى اؼبماثلةٍ ،ب أثبت السمع والبصر فنفى العيب ٍب أثبت
َوُى َو َّ ُ َ
الكماؿ ،ألف نفي العيب قبل إثبات الكماؿ أحسن ،وؽبذا يقاؿ :التخلية قبل التحلية.
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{ش ْيءٌ} نكرة ُب سياؽ النفي فتعم كل شيء ،ليس شيء مثلو أبداً عز وجل .
وكلمة َ
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ} :رد صريح على اؼبمثلة الذين يثبتوف أف اهلل سبحانو وتعاذل لو مثيل.
وُب قولو{ :لَْي َ
قولو " :فال ينفون عنو ما وصف بو نفسو وال يحرفون الكلم عن مواضعو".
الشرح :أي :ال ينفي أىل السنة واعبماعة عن اهلل ما وصف بو نفسو ،ألهنم متبعوف للنص نفياً وإثباتاً ،فكل
ما وصف اهلل بو نفسو يثبتونو على حقيقتو ،سواء كاف من الصفات الذاتية أو الفعلية.
فالصفات الذاتية تنقسم إذل:
ذاتية معنوية :كاغبياة والقدرة ،والعلم وما أشبو ذلك.
ذاتية خربية :وىي اليت مسماىا بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء كاليد والوجو والعُت.
وظبيت كبل منها ذاتية :ألهنا ال تنفصل ودل يزؿ اهلل وال يزاؿ متصفاً ّٔا.
وظبيت خربية :ألهنا متلقاة باػبرب ،فلوال أف اهلل أخربنا ّٔا ما علمنا بذلك.
والصفات الفعلية :ىي اؼبتعلقة دبشيئتو إف شاء فعلها ،وإف شاء دل يفعلها.
"وال يحرفون الكلم عن مواضعو" (الكلم) :يراد بو ىنا كبلـ اهلل وكبلـ رسولو ،ال وبرفونو عن مواضعو أي:
عن مدلوالتو ،فمثبلً قولو تعاذل{ :بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
اف} [اؼبائدة ،]ٙٗ :يقولوف :ىي يد حقيقية ثابتة هلل من
َ ْ َ ُ َْ ُ
غَت تكييف وال سبثيل ،واحملرفوف يقولوف :قوتو ،أو نعمتو.
قولو" :وال يلحدون في أسماء اهلل وآياتو".
الشرح :أفادنا اؼبؤلف رضبو اهلل أف اإلغباد يكوف ُب موضعُتُ :ب األظباء وُب اآليات ،وقد دؿ القرآف على
َّ ِ
ِ
َظبَائِِو َسيُ ْجَزْو َف َما َكانُوا
َظبَاءُ ْ
ين يػُْل ِح ُدو َف ُِب أ ْ
{ولِلَّ ِو األ ْ
ىذا قاؿ اهلل تعاذلَ :
اغبُ ْس ٌَت فَ ْادعُوهُ َّٔا َو َذ ُروا الذ َ
ِ َّ ِ
ين يػُْل ِح ُدو َف ُِب آيَاتِنَا ال
يَػ ْع َملُو َف} [األعراؼ ،]ٔٛٓ :فأثبت اهلل اإلغباد ُب األظباء ،وقاؿ تعاذل{ :إ َّف الذ َ
َىبْ َف ْو َف َعلَْيػنَا} [فصلت ،]ٗٓ :فأثبت اهلل اإلغباد ُب اآليات.
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 فاإلغباد ُب األظباء ىو اؼبيل فيها عما هبب ،وىو أنواع:النوع األوؿ :أف يسمي اهلل دبا دل يسم بو نفسو ،كم ظباه الفبلسفة علة فاعلة ،وظباه النصارى :أباً ،وكذلك
لو ظبى اهلل بأي اسم دل يسم بو نفسو ،فهو ملحد ُب أظباء اهلل ،ووجو ذلك أف أظباء اهلل عز وجل توقيفية،
فبل يبكن أف نثبت لو إال ما ثبت بالنص ،فإذا ظبيت اهلل دبا دل يسم بو نفسو ،فقد أغبدت وملت عن
الواجب.
النوع الثاشل :أف ينكر شيئاً من أظبائو ،سواء أنكر كل األظباء أو بعضها فبا ىو ثابت هلل ،فإذا أنكرىا فقد
ٍ
حينئذ :أنو ؼبا أثبتها اهلل لنفسو ،وجب علينا أف نثبتها لو ،فإذا نفيناىا كاف
أغبد فيها ،ووجو اإلغباد فيها
إغباداً وميبلً ّٔا عما هبب فيها ،كما فعل غبلة اعبهمية إذ قالوا :ليس هلل اسم أبداً! قالوا :ألنك لو أثبت لو
اظباً ،شبهتو باؼبوجودات ،وىذا معروؼ أنو باطل مردود.
النوع الثالث :أف ينكر ما دلت عليو من الصفات ،فهو يثبت االسم لكن ينكر الصفة اليت يتضمنها ىذا
االسم ،مثل أف يقوؿ :إف اهلل ظبيع ببل ظبع ،وعليم ببل علم ،وقادر ببل قدرة  ...وىذا معروؼ عن اؼبعتزلة.
النوع الرابع :أف يثبت األظباء هلل والصفات ،لكن هبعلها دالة على التمثيل ،أي دالة على بصر كبصرنا وعلم
كعلمنا ،ومغفرة كمغفرتنا  ...وما أشبو ذلك ،فهذا إغباد ،ألنو يبيل ّٔا عما هبب فيها ،إذ الواجب إثباهتا
ببل سبثيل.
النوع اػبامس :أف ينقلها إذل اؼبعبودات ،أو يشتق أظباء منها للمعبودات ،مثل أف يسمي شيئاً معبوداً باإللو
فهذا إغباد ،أو يشتق منها أظباء للمعبودات مثل :البلت من اإللو ،والعزى من العزيز ،ومناة من اؼبناف،
فنقوؿ :ىذا أيضاً إغباد ُب أظباء اهلل.
 وأما اإلغباد ُب آيات اهلل تعاذل ،فآيات اهلل عز وجل تنقسم إذل قسمُت :آيات كونية ،وآيات شرعية:فاآليات الكونية :ما يتعلق باػبلق والتكوين ،مثاؿ ذلك قولوِِ ِ :
س َوالْ َق َم ُر}
{وم ْن آيَاتو اللَّْي ُل َوالنػ َ
َّه ُار َوالش ْ
َ
َّم ُ
ِ
ِ
ِِ
[فصلتِ ]ٖٚ :
ٍ ِ
{وِم ْن آيَاتِِو
{وم ْن آيَاتو أَ ْف َخلَ َق ُك ْم م ْن تُػَراب ٍُبَّ إ َذا أَنْػتُ ْم بَ َشٌر تَػْنتَش ُرو َف} [الروـَ ]ٕٓ :
َ
ِ
السماو ِ
ٍ ِ ِِ
ات َواأل َْر ِ
ُت َوِم ْن آيَاتِِو َمنَ ُام ُك ْم بِاللَّْي ِل
اختِ ُ
بلؼ أَلْ ِسنَتِ ُك ْم َوأَلْ َوانِ ُك ْم إِ َّف ُِب ذَل َ
ض َو ْ
ك آليات ل ْل َعالم َ
َخ ْل ُق َّ َ َ
ِ
والنػَّها ِر وابتِغَا ُؤُكم ِمن فَ ْ ِ
ك ٍ
آليات لَِق ْوٍـ يَ ْس َمعُو َف َوِم ْن آيَاتِِو يُِري ُك ُم الْبَػ ْر َؽ َخ ْوفاً َوطَ َمعاً َويػُنَػّْزُؿ ِم َن
ضل ِو إِ َّف ُِب ذَل َ
َ َ َْ ْ ْ
َّ ِ
ٍ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ض
وـ َّ
ض بَػ ْع َد َم ْوهتَا إِ َّف ُِب َذل َ
الس َماءُ َواأل َْر ُ
الس َماء َماءً فَػيُ ْحيِي بِو األ َْر َ
ك آليات ل َق ْوـ يَػ ْعقلُو َف َوم ْن آيَاتو أَ ْف تَػ ُق َ
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بِأ َْم ِرِه ٍُبَّ إِ َذا َد َعا ُك ْم َد ْع َوًة ِم َن األ َْر ِ
ض إِ َذا أَنْػتُ ْم َزبُْر ُجو َف} [الروـ ،]ٕ٘ - ٕٕ :فهذه اآليات كونية قدرية،
وكانت آية هلل ألنو ال يستطيع اػبلق أف يفعلوىا.
َّ ِ
ين َز َع ْمتُ ْم
واإلغباد فيها أف ينسبها إذل غَت اهلل استقبلالً أو مشاركة أو إعانة ،قاؿ اهلل تعاذل{ :قُ ِل ْادعُوا الذ َ
ِ ِ ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ٍِ
ات َوال ُِب األ َْر ِ
ض َوَما َؽبُ ْم فِي ِه َما ِم ْن ِش ْرٍؾ َوَما لَوُ ِمْنػ ُه ْم ِم ْن
م ْن ُدوف اللَّو ال يبَْل ُكو َف مثْػ َق َاؿ َذ َّرة ُب َّ َ َ
ظَ ِه ٍَت} [سبأ ،]ٕٕ :فنفى كل شيء يتعلق بو اؼبشركوف بكوف معبوداهتم ال سبلك شيئاً ُب السماوات
اعةُ ِعْن َدهُ إِالّ لِ َم ْن أ َِذ َف
{وال تَػْنػ َف ُع َّ
الش َف َ
واألرض استقبلالً أو مشاركة وال معينة هلل عز وجلٍ ،ب جاء بالرابعَ :

لَوُ} [سبأ ،]ٕٖ :ؼبا كاف اؼبشركوف قد يقولوف :نعم ،ىذه األصناـ ال سبلك وال تشارؾ ودل تعاوف ،لكنها
اعةُ ِعْن َدهُ إِالّ لِ َم ْن أ َِذ َف لَوُ} ،فقطع كل سبب يتعلق بو اؼبشركوف.
{وال تَػْنػ َف ُع َّ
الش َف َ
شفعاء ،قاؿَ :
ات اللَّ ِو
وأما اآليات الشرعية :فهي ما جاءت بو الرسل من الوحي ،كالقرآف العظيم قاؿ تعاذل{ :تِْل َ
ك آيَ ُ
ِ
ِ
اغب ّْق وإِن َ ِ
وىا َعلَْي َ ِ
ات ِم ْن َربِّْو قُ ْل إَِّمبَا
{وقَالُوا لَْوال أُنْ ِزَؿ َعلَْيو آيَ ٌ
َّك لَم َن الْ ُم ْر َسل َ
نَػْتػلُ َ
ُت} [البقرةَ ]ٕٕ٘ :
ك ب َْ َ
ِ
ِ
ْف ِهم أَنَّا أَنْػزلْنَا علَي َ ِ
ِ ِ
اب يػُْتػلَى َعلَْي ِه ْم} [العنكبوت- ٘ٓ :
اآليات عْن َد اللَّو َوإَِّمبَا أَنَا نَذ ٌير ُمبِ ٌ
ُ
َ َْ
ك الْكتَ َ
ُت أ ََوَدلْ يَك ْ
ٔ٘] ،فجعلو آيات،
ويكوف اإلغباد فيها إما بتكذيبها أو ربريفها أو ـبالفتها:
فتكذيبها :أف يقوؿ :ليست من عند اهلل فيكذب ّٔا أصبلً ،أو يكذب دبا جاء فيها من اػبرب مع تصديقو
باألصل ،فيقوؿ مثبلً :قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة ،وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة واهلل
دل يرسل عليهم طَتاً أبابيل.
وأما ربريفها فهو تغيَت لفظها ،أو صرؼ معناىا عما أراد اهلل ّٔا ورسولو ،مثل أف يقوؿ :استوى على العرش،
أي :استوذل ،أو :ينزؿ إذل السماء الدنيا ،أي :ينزؿ أمره.
ِ
ِِ ٍ
{وَم ْن يُِرْد فيو بِِإ ْغبَاد بِظُْل ٍم نُذقْوُ
وأما ـبالفتها فبًتؾ األوامر أو فعل النواىي قاؿ اهلل تعاذل ُب اؼبسجد اغبراـَ :
ِمن َع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم} [اغبج ،]ٕ٘ :فكل اؼبعاصي إغباد ُب اآليات الشرعية ،ألنو خروج ّٔا عما هبب ؽبا ،إذ
ْ
الواجب علينا أف نتمثل األوامر وأف قبتنب النواىي ،فإف دل نقم بذلك ،فهذا إغباد.
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قولو" :وال يكيفون وال يمثلون صفاتو بصفات خلقو؛ ألنو سبحانو ال سمي لو وال كفو لو وال ند لو ،وال
يقاس بخلقو سبحانو وتعالى".
الشرح :قد سبق الكبلـ على التكييف والتمثيل.
"سبحانو" :اسم مصدر سبح ومعٌت (سبح) :نزه ،أصلها من السبح وىو البعد ،كأنك تبعد صفات النقص
عن اهلل عز وجل ،فهو سبحانو وتعاذل منزه عن كل نقص.
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َوَما
{ر ُّ
"ال سمي لو" :السمي :ىو اؼبسامي ،أي :اؼبماثل ،دليل ذلك قولو تعاذلَ :
ب َّ َ َ
ِ
ِ ِ ِِ
{ى ْل} استفهاـ دبعٌت النفي ،ويأٌب النفي
بَػْيػنَػ ُه َما فَ ْ
اعبُ ْدهُ َو ْ
اصطَِ ْرب لعبَ َادتو َى ْل تَػ ْعلَ ُم لَوُ َظبيّاً} [مرصلَ :]ٙ٘ :
بصيغة االستفهاـ لفائدة عظيمة ،وىي التحدي.
{وَدلْ يَ ُك ْن لَوُ
"وال كفء لو" :والدليل قولو تعاذلَ :
"وال ند لو" :الند دبعٌت النظَت ،والدليل قولو تعاذل{ :فَبل َْذب َعلُوا لِلَّ ِو
أي :تعلموف أنو ال ند لو.

َح ٌد} [اإلخبلص.]ٗ :
ُك ُفواً أ َ
أَنْ َداداً َوأَنْػتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف} [البقرة،]ٕٕ :

وىذه الثبلثة ػ السمي والكفء والند ػ معناىا متقارب جداً ،واؼبقصود من ىذا النفي كماؿ صفاتو تعاذل،
ألنو لكماؿ صفاتو ال أحد يباثلو.
"وال يقاس بخلقو سبحانو وتعالى" :القياس ينقسم إذل ثبلثة أقساـ :قياس ،يوؿ ،وقياس سبثيل ،وقياس
أولوية:
ٔ  -قياس الشموؿ :ىو ما يعرؼ بالعاـ الشامل عبميع أفراده ،حبيث يكوف كل فرد منو داخبلً ُب مسمى
ذلك اللفظ ومعناه ،فمثبلً :إذا قلنا :اغبياة ،فإنو ال تقاس حياة اهلل تعاذل حبياة اػبلق من أجل أف الكل
يشملو اسم (حي).
ٕ  -وقياس التمثيل :ىو أف يلحق الشيء مثيلو فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوؽ.
ٖ  -وقياس األولوية :ىو أف يكوف الفرع أوذل باغبكم من األصل.
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فهو سبحانو وتعاذل ال يقاس خبلقو قياس سبثيل وال قياس ،يوؿ ،لكن يقوؿ العلماء :إف قياس األولوية
{ولِلَّ ِو الْ َمثَ ُل األ َْعلَى} [النحل ،]ٙٓ:دبعٌت كل صفة كماؿ فللو تعاذل
مستعمل ُب حق اهلل ،لقولو تعاذلَ :
أعبلىا ،والسمع والعلم والقدرة واغبياة واغبكمة وما أشبهها موجودة ُب اؼبخلوقات ،لكن هلل أعبلىا
وأكملها.
وؽبذا أحياناً نستدؿ بالداللة العقلية من زاوية القياس باألوذل ،فمثبلً :نقوؿ :العلو صفة كماؿ ُب اؼبخلوؽ،
فإذا كاف صفة كماؿ ُب اؼبخلوؽ ،فهو ُب اػبالق من باب أوذل.
قولو" :فإنو سبحانو أعلم بنفسو وبغيره ،وأصدق قيالً وأحسن حديثاً من خلقو".
الشرح :ىذا سبهيد وتوطئة لوجوب قبوؿ ما دؿ عليو كبلـ اهلل تعاذل من صفاتو وغَتىا ،وذلك أنو هبب قبوؿ
ما دؿ عليو اػبرب إذا اجتمعت فيو أوصاؼ أربعة:
الوصف األوؿ :أف يكوف صادراً عن علم ،وإليو اإلشارة بقولو" :فإنو أعلم بنفسو وبغيره" والدليل على ىذا
السماو ِ
ِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض} [اإلسراء ،]٘٘ :فهو أعلم بنفسو وبغَته من غَته،
{وَربُّ َ
ك أ َْعلَ ُم دبَ ْن ُب َّ َ َ
قولو تعاذلَ :
فهو أعلم بك من نفسك ،ألنو يعلم ما سيكوف لك ُب اؼبستقبل ،وأنت ال تعلم ماذا تكسب غداً؟
َص َد ُؽ ِم َن اللَّ ِو
{وَم ْن أ ْ
الوصف الثاشل :الصدؽ ،وأشار إليو بقولو" :وأصدق قيالً" ودليلو قولو تعاذلَ :
قِيبلً}[النساء ،]ٕٕٔ:أي :ال أحد أصدؽ منو ،والصدؽ مطابقة الكبلـ للواقع ،وال شيء من الكبلـ يطابق
الواقع كما يطابقو كبلـ اهلل سبحانو وتعاذل ،فكل ما أخرب اهلل بو ،فهو صدؽ ،بل أصدؽ من كل قوؿ.
َص َد ُؽ ِم َن
{وَم ْن أ ْ
الوصف الثالث :البياف والفصاحة ،وأشار إليو بقولو" :وأحسن حديثاً" ودليلو قولو تعاذلَ :
اللَّ ِو َح ِديثاً} [النساء]ٛٚ :وحسن حديثو يتضمن اغبسن اللفظي واؼبعنوي.
الوصف الرابع :سبلمة القصد واإلرادة ،بأف يريد اؼبخرب ىداية من أخربىم ودليلو قولو تعاذل:
َّ ِ
ِ
ِ
{يػبػ ُّْت اللَّو لَ ُكم أَ ْف تَ ِ
ين ِم ْن قَػْبلِ ُك ْم}
ضلُّوا} [النساء{ ،]ٔٚٙ:يُِر ُ
يد اللَّوُ ليُبَػ ّْ َ
َُ ُ ُ ْ
ُت لَ ُك ْم َويَػ ْهديَ ُك ْم ُسنَ َن الذ َ
[النساء.]ٕٙ:
فاجتمع ُب كبلـ اهلل األوصاؼ األربعة اليت توجب قبوؿ اػبرب ،ولذا هبب أف نقبل كبلمو على ما ىو عليو،
وأف ال يلحقنا شك ُب مدلولو.
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ِ
ي} [ص ،]ٚ٘ :قاؿ قائلُ :ب
ت بِيَ َد َّ
{ما َمنَػ َع َ
ك أَ ْف تَ ْس ُج َد ل َما َخلَ ْق ُ
مثاؿ ذلك :قولو تعاذل ـباطباً إبليسَ :
ىذه اآلية إثبات يدين هلل عز وجل ىبلق ّٔما من شاء فنثبتهما ،ألنو ال يبكن أف ال يكوف لو يداف وإمبا أراد
من الناس أف يعتقدوا ذلك فيو ،ولو فرض ىذا ،لكاف مقتضاه أف القرآف ضبلؿ ،حيث جاء بوصف اهلل دبا
ليس فيو ،وىذا فبتنع ،فإذا كاف كذلك وجب عليك أف تؤمن بأف هلل تعاذل يدين اثنتُت خلق ّٔما آدـ عليو
السبلـ.
فإذا قاؿ قائل :أف اؼبراد ّٔما النعمة أو القدرة ،قلنا :ال يبكن أف يكوف ىذا ىو اؼبراد ،إال إذا اجًتأت على
ي}:
ربك ووصفت كبلمو بضد األوصاؼ األربعة اليت سبقت ،فنقوؿ :ىل اهلل عز وجل حينما قاؿ{ :بِيَ َد َّ
عادل بأف لو يدين؟ فسيقوؿ :ىو عادل.
فنقوؿ :ىل ىو صادؽ؟ فسيقوؿ :ىو صادؽ ببل شك.
وال يستطيع أف يقوؿ :ىو غَت عادل ،أو :غَت صادؽ ،وال أف يقوؿ :عرب ّٔما وىو يريد غَتنبا عياً وعجزاً،
وال أف يقوؿ :أراد من خلقو أف يؤمنوا دبا ليس فيو من الصفات إضبلالً ؽبم!
فنقوؿ لو :إذاً ،ما الذي يبنعك أف تثبت هلل اليدين؟! فاستغفر ربك وتب إليو ،وقل :آمنت دبا أخرب اهلل بو
عن نفسو ،ألنو أعلم بنفسو وبغَته ،وأصدؽ قيبلً ،وأحسن حديثاً من غَته وأًب إرادة من غَته أيضاً.
أما ما أخربت بو الرسل فقاؿ اؼبؤلف" :ثم رسلو صادقون مصدقون؛ بخالف الذين يقولون عليو ما ال

يعلمون".
الشرح :الصادؽ :اؼبخرب دبا طابق الواقع ،فكل الرسل صادقوف فيما أخربوا بو ،وؽبذا أصبع العلماء على أف
الرسل عليهم الصبلة والسبلـ معصوموف من الكذب.
"مصدوقون" أو" :مص ّدقون" :نسختاف :أما على نسخة "مصدوقوف" ،فاؼبعٌت أف ما أوحي إليهم فهو
صدؽ ،واؼبصدوؽ :الذي أخرب بالصدؽ ،والصادؽ :الذي جاء بالصدؽ ،فالرسل مصدوقوف فكل ما أوحي
إليهم فهو صدؽ ،ما ك َذّٔم الذي أرسلهم وىو اهلل جل وعبل ،وال ك َذّٔم الذي أُرسل إليهم وىو جربيل
عليو الصبلة والسبلـ{ ،إِنَّو لََقو ُؿ رس ٍ
ُت * ُمطَ ٍاع ٍَبَّ أ َِم ٍ
وؿ َك ِرٍصل * ِذي قُػ َّوةٍ ِعْن َد ِذي الْ َعر ِش َم ِك ٍ
ُت} [التكوير:
ُ ْ َُ
ْ
.]ٕٔ - ٜٔ
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وأما على نسخة" :مص ّدقون" فاؼبعٌت أنو هبب على أفبهم تصديقهم ،وعلى ىذا يكوف معٌت "مصدقوف"،
أي :شرعاً ،يعٍت :هبب أف يصدقوا شرعاً ،فمن كذب بالرسل أو كذّٔم ،فهو كافر.
وهبوز أف يكوف "مص ّدقوف" لو وجو آخر ،أي :أف اهلل تعاذل صدقهم ،ومعلوـ أف اهلل تعاذل صدؽ الرسل
ك}
بقولو وبفعلو :أما بقولو :فإف اهلل قاؿ لرسولو ؿبمد عليو الصبلة والسبلـ{ :لَ ِك ِن اللَّوُ يَ ْش َه ُد ِدبَا أَنْػَزَؿ إِلَْي َ
َّك لََر ُسولُوُ} [اؼبنافقوف ،]ٔ :فهذا تصديق بالقوؿ.
{واللَّوُ يَػ ْعلَ ُم إِن َ
[النساءَ ،]ٔٙٙ :
وأما تصديقو بالفعل فبالتمكُت لو وإظهار اآليات ،وفتح األرض عليو أرضاً بعد أرض حىت بلغت رسالتو
مشارؽ األرض ومغارّٔا ،فهذا تصديق من اهلل بالفعل.
"بخالف الذين يقولون عليو ما ال يعلمون" :فهؤالء كاذبوف أو ضالوف ،ألهنم قالوا ماال يعلموف.
وكأف اؼبؤلف يشَت إذل أىل التحريف ،ألف أىل التحريف قالوا على اهلل ماال يعلموف من وجهُت :قالوا :إنو
دل يرد كذا ،وأراد كذا! فقالوا ُب السلب واإلهباب دبا ال يعلموف.
ِ
ب ال ِْع َّزةِ َع َّما ي ِ
ين *
ك َر ّْ
{س ْب َحا َن َربّْ َ
ص ُفو َن * َو َس ٌ
َ
قولو" :ولهذا قال سبحانو وتعالىُ :
الم َعلَى ال ُْم ْر َسل َ
ِ
ين} [الصافات.]ٖٔٛ - ٔٛٓ:
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َر ّْ
َوال َ
ب ال َْعالَم َ
الشرح :أي :ألجل كماؿ كبلمو وكبلـ رسلو.
ك} أضاؼ الربوبية إذل ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم وىي ربوبية خاصة ،من باب إضافة اػبالق
{ ُس ْب َحا َن َربّْ َ
إذل اؼبخلوؽ.
ب ال ِْع َّزةِ} من باب إضافة اؼبوصوؼ إذل الصفة ،ومعناىا :صاحب العزة.
{ر ّْ
َ
{ع َّما ي ِ
ص ُفو َن} يعٍت :عما يصفو اؼبشركوف.
َ َ
ِ
ين} أي :على الرسل.
{و َس ٌ
الم َعلَى ال ُْم ْر َسل َ
َ
ِ
ين} :ضبد اهلل نفسو عز وجل بعد أف نزىها ،ألف ُب اغبمد كماؿ الصفات ،وُب
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َر ّْ
{وال َ
ب ال َْعالَم َ
التسبيح تنزيو عن العيوب ،فجمع ُب اآلية بُت التنزيو عن العيوب بالتسبيح ،وإثبات الكماؿ باغبمد.
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قولو" :فسبح نفسو عما وصفو بو المخالفون للرسل ،وسلم على المرسلين لسالمة ما قالوه من النقص
والعيب".
الشرح :معٌت ىذه اعبملة واضح.
قولو" :وىو سبحانو قد جمع فيما وصف وسمى بو نفسو بين النفي واإلثبات".
الشرح :بُت اؼبؤلف رضبو اهلل ُب ىذه اعبملة أف اهلل تعاذل صبع فيما وصف وظبى بو نفسو بُت النفي
واإلثبات ،وذلك ألف سباـ الكماؿ ال يكوف إال بثبوت صفات الكماؿ وانتفاء ما يضادىا من صفات
النقص ،فأفادنا رضبو اهلل أف الصفات قسماف:
ٔ  -صفات مثبت ة :وتسمى عندىم :الصفات الثبوتية ،وىي  :كل ما أثبتو اهلل لنفسو ،وكلها صفات كماؿ،
ليس فيها نقص بوجو من الوجوه ،ومن كماؽبا أنو ال يبكن أف يكوف ما أثبتو داالً على التمثيل ،ألف اؼبماثلة
للمخلوؽ نقص.
وإذا فهمنا ىذه القاعدة ،عرفنا ضبلؿ أىل التحريف ،الذين زعموا أف الصفات اؼبثبتة تستلزـ التمثيلٍ ،ب
أخذوا ينفوهنا فراراً من التمثيل.
السلب وىو النفي ،وال حرج من أف نسميها َسلبية،
السلبية ،من َّ
ٕ  -صفات منفية :ويسموهنا :الصفات َّ
السلب ُب اللغة دبعٌت
وإف كاف بعض الناس توقف وقاؿ :ال نسميها َسلبية ،بل نقوؿ :منفية ،فنقوؿ :ما داـ َّ
النفي ،فاالختبلؼ ُب اللفظ ال يضر.
والصفات اؼبنفية كثَتة ولكن اإلثبات أكثر ،ألف صفات اإلثبات كلها صفات كماؿ ،وكلما تعددت
وتنوعت ظهر من كماؿ اؼبوصوؼ ما ىو أكثر ،وصفات النفي قليلة ألف النفي ال يرد ُب صفات اهلل عز
وجل إال على سبيل العموـ كقولو تعاذل{ :لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
صَتُ} [الشورى ،]ٔٔ :أي ُب
س َكمثْلو َش ْيءٌ َوُى َو َّ ُ َ
ْ َ
علمو وقدرتو وظبعو وبصره وعزتو وحكمتو ورضبتو.
{ما َّازبَ َذ اللَّوُ ِم ْن َولَ ٍد} [اؼبؤمنوف ،]ٜٔ :رداً لقوؿ من
أو يأت النفي على سبيل اػبصوص لسبب ،كقولو َ
قاؿ :إف هلل ولداً.
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فتبُت ّٔذا أف النفي ال يرد ُب صفات اهلل عز وجل إال على سبيل العموـ أو على سبيل اػبصوص لسبب،
ألف صفات السلب ال تتضمن الكماؿ إال إذا كانت متضمنة إلثبات ،وؽبذا نقوؿ :الصفات السلبية اليت
نفاىا اهلل عن نفسو متضمنة لثبوت كماؿ ضدىا ،فقولو {وما م َّسنَا ِمن لُغُ ٍ
وب}[ؽ ]ٖٛ :متضمن كماؿ
ْ
ََ َ
ِ
{وال يَظْل ُم َربُّ َ
{وَما اللَّوُ
كأَ
َحداً} [الكهف :]ٜٗ :متضمن لكماؿ العدؿ ،وقولوَ :
القوة والقدرة ،وقولوَ :
بِغَافِ ٍل َع َّما تَػ ْع َملُو َف} [البقرة :]ٛ٘ :متضمن لكماؿ العلم واإلحاطة  ..وىلم جراً
ف إذا قاؿ قائل :ىل الصفات توقيفية كاألظباء ،أو ىي اجتهادية ،دبعٌت ىل يصح لنا أف نصف اهلل سبحانو
وتعاذل بشيء دل يصف بو نفسو؟.
فاعبواب أف نقوؿ :إف الصفات توقيفية على اؼبشهور عند أىل العلم كاألظباء ،فبل تصف اهلل إال دبا وصف
بو نفسو.
وحينئذ نقوؿ :الصفات تنقسم إذل ثبلثة أقساـ ::صفة كماؿ مطلق ،وصفة كماؿ مقيد ،وصفة نقص
مطلق.
أما صفة الكماؿ على اإلطبلؽ ،فهي ثابتة هلل عز وجل ،كاؼبتكلم ،والفعاؿ ؼبا يريد ،والقادر  ..وكبو ذلك.
وأما صفة الكماؿ بقيد ،فهذه ال يوصف اهلل ّٔا على اإلطبلؽ إال مقيداً ،مثل :اؼبكر ،واػبداع،
واالستهزاء ..وما أشبو ذلك ،فهذه الصفات كماؿ بقيد ،إذا كانت ُب مقابلة من يفعلوف ذلك فهي كماؿ،
وإف ذكرت مطلقة فبل تصح بالنسبة هلل عز وجل ،وؽبذا ال يصح إطبلؽ وصفو باؼباكر أو اؼبستهزئ أو
اػبادع ،بل تقيد فنقوؿ :ماكر باؼباكرين ،مستهزئ باؼبنافقُت ،خادع للمنافقُت ،كائد للكافرين ،فتقيدىا ألهنا
دل تأت إال مقيدة.
وأما صفة النقص على اإلطبلؽ ،فهذه ال يوصف اهلل ّٔا بأي حاؿ من األحواؿ ،كالعاجز واػبائن واألعمى
واألصم ،ألهنا نقص على اإلطبلؽ ،فبل يوصف اهلل ّٔا وانظر إذل الفرؽ بُت خادع وخائن ،قاؿ اهلل تعاذل:
ِِ
ُت ُىبَ ِادعُو َف اللَّوَ َوُى َو َخ ِادعُ ُه ْم} [النساء ،]ٕٔٗ :فأثبت خداعو ؼبن خادعو لكن قاؿ ُب
{إِ َّف الْ ُمنَافق َ
ك فَػ َق ْد َخانُوا اللَّوَ ِم ْن قَػْب ُل فَأ َْم َك َن ِمْنػ ُه ْم} [األنفاؿ ]ٚٔ :ودل يقل :فخاهنم ،ألف
{وإِ ْف يُِر ُ
يدوا ِخيَانَػتَ َ
اػبيانةَ :
اػبيانة خداع ُب مقاـ االئتماف ،واػبداع ُب مقاـ االئتماف نقص ،وليس فيو مدح أبداً.
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وأما الصفات اؼبأخوذة من األظباء فهي كماؿ بكل حاؿ ويكوف اهلل عز وجل قد أتصف دبدلوؽبا ،وىي مثبتة
هلل على سبيل اإلطبلؽ ،فالسمع صفة كماؿ دؿ عليها اظبو السميع ،وىذه ذبعلها قسماً منفصبلً ،ألنو ليس
فيها تفصيل.
إذا قاؿ قائل :فهمنا الصفات وأقسامها ،فما ىو الطريق إلثبات الصفة مادمنا نقوؿ :إف الصفات توقيفية؟
فنقوؿ :ىناؾ عدة طرؽ إلثبات الصفة:
الطريق األوؿ :داللة األظباء عليها ،ألف كل اسم ،فهو متضمن لصفة وؽبذا فإف كل اسم من أظباء اهلل داؿ
على ذاتو وعلى الصفة اليت اشتق منها.
الطريق الثاشل :أف ينص على الصفة ،مثل الوجو ،واليدين ،والعينُت  ...وما أشبو ذلك ،فهذه بنص من اهلل
عز وجل ،ومثل االنتقاـ ،فقاؿ عنو تعاذل{ :إِ َّف اللَّوَ َع ِز ٌيز ذُو انْتِ َق ٍاـ} [إبراىيم.]ٗٚ :
وليس من أظباء اهلل اؼبنتقم ،خبلفاً ؼبا يوجد ُب بعض الكتب اليت فيها عد أظباء اهلل ،ألف االنتقاـ ما جاء إال
ِ
ِ
ُت ُمْنتَ ِق ُمو َف} [السجدة.]ٕٕ :
على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيداً ،كقولو{ :إِنَّا م َن الْ ُم ْج ِرم َ
وسى تَكْلِيماً} [النساء:
{وَكلَّ َم اللَّوُ ُم َ
الطريق الثالث :أف تؤخذ من الفعل ،مثل :اؼبتكلم ،فنأخذىا من َ
ٗ ،]ٔٙوبناء على ذلك نقوؿ :الصفات أعم من األظباء ،ألف كل اسم متضمن لصفة ،وليس كل صفة
متضمنة السم.
والواجب علينا كبو ىذه الصفات اليت أثبتها اهلل لنفسو واليت نفاىا أف نقوؿ :ظبعنا وصدقنا وآمنا.
ىذه ىي الصفات فيها مثبت وفيها منفي ،وأما األظباء فكلها مثبتة ،لكن من أظباء اهلل تعاذل اؼبثبتة ما يدؿ
على معٌت إهبايب وىي كثَتة جدا ،ومنها ما يدؿ على معٍت سليب مثل :السبلـ .ألف معناه :السادل من كل
عيب ،إذاً ،فمدلولو سليب ،دبعٌت :ليس فيو نقص وال عيب ،وكذلك القدوس ألف معناه اؼبنزه عن كل نقص
وعيب.
وىذا ىو مورد التقسيم ُب النفي واإلثبات بالنسبة ألظباء اهلل ،فصارت عبارة اؼبؤلف سليمة وصحيحة ألنو ال
يريد بالنسبة لؤلظباء أف ىناؾ أظباء منفية ،ألف االسم اؼبنفي ليس باسم هلل ،ولكن مراده أف مدلوالت أظباء
اهلل ثبوتية وسلبية.
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قولو" :فال عدول ألىل السنة والجماعة عما جاء بو المرسلون؛ فإنو الصراط المستقيم ،صراط الذين
أنعم اهلل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين".
الشرح :قولو :العدوؿ معناه االنصراؼ واالكبراؼ ،وإمبا جاء اؼبؤلف ّٔذا النفي ليبُت أهنم لكماؿ اتباع أىل
السنة واعبماعة فإنو ال يبكن أف يعدلوا عما جاءت بو الرسل ،فهم مستمسكوف بو سباماً ،وغَت منحرفُت عنو
إطبلقاً ،وطريقتهم أهنم يقولوف :ظبعنا وأطعنا ُب األحكاـ وظبعنا وصدقنا ُب األخبار.
"عما جاء بو المرسلون" :ما جاء بو ؿبمد عليو الصبلة والسبلـ واضح أننا ال نعدؿ عنو ألنو خاًب النبيُت،
وواجب على صبيع العباد أف يتبعوه ،لكن ما جاء عن غَته ىل ألىل السنة واعبماعة عدوؿ عنو؟

اعبواب  :ال عدوؿ ؽبم عنو ،ألف ما جاء عن الرسل عليهم الصبلة والسبلـ ُب باب األخبار ال ىبتلف،
أل هنم صادقوف وال يبكن أف ينسخ ألنو خرب ،فكل ما أخربت بو الرسل عن اهلل عز وجل ،فهو مقبوؿ
وصدؽ وهبب اإليباف بو.
اب ال ي ِ
اؿ الْ ُقر ِ
ُوذل * قَ َاؿ ِع ْلمها ِعْن َد رّْيب ُِب كِتَ ٍ
ض ُّل
وف األ َ
َُ
َ
َ
فمثبلً :قوؿ موسى لفرعوف ؼبا قاؿ لو{ :قَ َاؿ فَ َما بَ ُ ُ
َرّْيب َوال يَػْن َسى} [طو ،]ٕ٘ - ٘ٔ :فنفى عن اهلل اعبهل والنسياف ،فنحن هبب علينا أف نصدؽ بذلك،
وسى * قَ َاؿ َربػُّنَا الَّ ِذي أ َْعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخ ْل َقوُ ٍُبَّ َى َدى}
ألنو جاء بو رسوؿ من اهلل{ ،قَ َاؿ فَ َم ْن َربُّ ُك َما يَا ُم َ
[طو ،]٘ٓ - ٜٗ :فلو سألنا سائل :من أين علمنا أف اهلل أعطى كل شيء خلقو؟ فنقوؿ :من كبلـ
موسى ،فنؤمن بذلك ،ونقوؿ :أعطى كل شيء خلقو البلئق بو ،فاإلنساف على ىذا الوجو ،والبعَت على ىذا
الوجو ،والبقرة على ىذا الوجو ،والضأف على ىذا الوجوٍ ،ب ىدى كل ـبلوؽ إذل مصاغبو ومنافعو ،فكل
شيء يعرؼ مصاغبو ومنافعو.
لكن هبب التنبيو إذل أف ما نسب لؤلنبياء السابقُت وبتاج فيو إذل صحة النقل ،الحتماؿ أف يكوف كذباً،
كالذي نسب إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأوذل.
وقد اختلف العلماء ُب األحكاـ اليت للرسل السابقُت :ىل ىي أحكاـ لنا إذا دل يرد شرعنا خببلفها ،أو
ليست أحكاماً لنا؟ ،والصحيح أهنا أحكاـ لنا ،وأف ما ثبت عن األنبياء السابقُت من األحكاـ ،فهو لنا إال
إذا ورد شرعنا خببلفو ،فإذا ورد شرعنا خببلفو فهو على خبلفو ،فمثبلً :السجود عند التحية جائز ُب شريعة
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َّ ِ
ادوا َحَّرْمنَا
ين َى ُ
يوسف ويعقوب وبنيو ،لكنو ؿبرـ ُب شريعتنا ،وكذلك اإلبل حراـ على اليهودَ :
{و َعلَى الذ َ
ُك َّل ِذي ظُُف ٍر} [األنعاـ ]ٔٗٙ :ولكن ىي ُب شريعتنا حبلؿ.
ولكن يبقى النظر :كيف نعرؼ أف ىذا من شريعة األنبياء السابقُت؟
نقوؿ :لنا ُب ذلك طريقاف :الطريق األوؿ :الكتاب ،والطريق الثاشل :السنة .فما حكاه اهلل ُب كتابو عن األمم
السابقُت ،فهو ثابت وما حكاه النيب صلى اهلل عليو وسلم فيما صح عنو فهو أيضاً ثابت ،والباقي ال نصدقو
وال نكذبو ،إال إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقلو أىل الكتاب ،فإننا نصدقو ال لنقلهم ولكن ؼبا جاء ُب
شريعتنا .وإذا ورد شرعنا بتكذيب أىل الكتاب فإننا نكذّٔم فيو ألف شرعنا كذّٔم فيو ،فالنصارى يزعموف
بأف اؼبسيح ابن اهلل ،فنقوؿ :ىذا كذب ،واليهود يقولوف :عزير ابن اهلل ،فنقوؿ :ىذا كذب ،ألف شرعنا قد
دؿ على كذب ىذا االدعاء.
"فإنو الصراط المستقيم" :الضمَت يعود على ما جاءت بو الرسل ،ويبكن أف يعود على طريق أىل السنة
واعبماعة وىو االتباع وعدـ العدوؿ عنو ،فما جاءت بو الرسل وما ذىب إليو أىل السنة واعبماعة وىو
االتباع وعدـ العدوؿ عنو :ىو الصراط اؼبستقيم ،والصراط :ىو كل طريق واسع ليس فيو صعود وال نزوؿ وال
اعوجاج ،إذاً ،فالطريق الذي جاءت بو الرسل ىو الصراط اؼبستقيم الذي ليس فيو عوج وال أمت ،وليس فيو
َف ى َذا ِصر ِ
اطي ُم ْستَ ِقيماً فَاتَّبِعُوهُ} [األنعاـ.]ٖٔ٘ :
اكبراؼ يبيناً وال ،ياالًَ :
{وأ َّ َ َ
"صراط الذين أنعم اهلل عليهم" :أي طريقهم ،وأضافو إليهم ألهنم سالكوه ،فهم الذين يبشوف فيو ،كما
ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َّ ِ
السماو ِ
ِ
ات َوَما ُِب
{وإِن َ
َّك لَتَػ ْهدي إ َذل صَراط ُم ْستَقي ٍم صَراط اللَّو الذي لَوُ َما ُب َّ َ َ
أضافو اهلل إذل نفسو أحياناًَ :
األ َْر ِ
ض} [الشورى ،]ٖ٘ - ٕ٘ :باعتبار أنو ىو الذي شرعو ووضعو لعباده ،وأنو موصل إليو ،فهو صراط
اهلل باعتبارين نبا :أنو وضعو لعباده ،وأنو موصل إليو ،وصراط اؼبؤمنُت باعتبار واحد ألهنم ىم الذين
يسلكونو وحدىم.
"أنعم اهلل عليهم" :النعمة :كل فضل وإحساف من اهلل عز وجل على عباده ،ويبقى السؤاؿ :من ىم الذين
أنعم اهلل عليهم؟
َّ ِ
ِ
ُت
الر ُس َ
{وَم ْن يُ ِط ِع اللَّوَ َو َّ
وؿ فَأُولَئِ َ
ين أَنْػ َع َم اللَّوُ َعلَْي ِه ْم م َن النَّبِيّْ َ
اعبواب  :فسرىا تعاذل بقولوَ :
ك َم َع الذ َ
و ّْ ِ
ّْيقُت والشُّه َد ِاء و َّ ِِ
ُت} [النساء ،]ٜٙ :فهؤالء أربعة أصناؼ:
الصاغب َ
الصد َ َ َ َ
َ
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أوال :النبيوف ،وىم كل من أوحى اهلل إليهم ونبأىم فيشمل الرسل ،ألف كل رسوؿ نيب ،وليس كل نيب رسوالً،
وعلى ىذا فيكوف "النبيوف" شامبلً للرسل أورل العزـ وغَتىم ،وىؤالء أعلى أصناؼ اػبلق.
ثانيا :الصديقوف وأحسن ما يفسر بو الصديق قولو تعاذل{ :والَّ ِذي جاء بِ ّْ ِ
َّؽ بِِو} [الزمر،]ٖٖ :
صد َ
الص ْدؽ َو َ
َ
ََ
ِ
وقاؿ تعاذل َّ ِ
الصدّْي ُقو َف} [اغبديد ،]ٜٔ :فمن حقق اإليباف فهو
ك ُى ُم ّْ
ين َآمنُوا بِاللَّ ِو َوُر ُسل ِو أُولَئِ َ
َ
{والذ َ
صديق ،وأفضل الصديقُت على اإلطبلؽ أبو بكر رضي اهلل عنو ،ألف أفضل األمم ىذه األمة ،وأفضل ىذه
األمة بعد نبيها أبو بكر رضي اهلل عنو.
{وأ ُُّموُ ِصدّْي َقةٌ} [اؼبائدة،]ٚ٘ :
والصديقية مرتبة تكوف للرجاؿ والنساء ،قاؿ اهلل تعاذل ُب عيسى ابن مرصلَ :
ويقاؿ :الصديقة بنت الصديق عائشة رضي اهلل عنها ،واهلل تعاذل يبن على من يشاء من عباده.
ثالثا :الشهداء قيل :ىم الذين قتلوا ُب سبيل اهلل ،لقولو{ :ولِيػعلَم اللَّو الَّ ِذين آمنُوا ويػت ِ
َّخ َذ ِمْن ُك ْم ُش َه َداءَ}
َ َ ْ َ ُ َ َ ََ
{ش ِه َد اللَّوُ أَنَّوُ ال إِلَوَ إِالّ ُى َو َوالْ َمبلئِ َكةُ َوأُولُو الْعِْل ِم} [آؿ عمراف ،]ٔٛ :فجعل
وقيل :العلماء ،لقولو تعاذلَ :
أىل العلم شاىدين دبا شهد اهلل لنفسو وألف العلماء يشهدوف للرسل بالببلغ وعلى األمة بالتبليغ ولو قاؿ
قائل :اآلية عامة ؼبن قتلوا ُب سبيل اهلل تعاذل وللعلماء ،ألف اللفظ صاحل للوجهُت ،وال يتنافياف ،فيكوف
شامبلً للذين قتلوا ُب سبيل اهلل وللعلماء الذين شهدوا هلل بالوحدانية وشهدوا للنيب صلى اهلل عليو وسلم
بالببلغ وشهدوا على األمة بأهنا بلغت.
رابعا :الصاغبوف :وىم الذين قاموا حبق اهلل وحق عباده ،ويشمل كل األنواع الثبلثة السابقة ومن دوهنم ُب
اؼبرتبة ،فاألنبياء صاغبوف ،والصديقوف صاغبوف ،والشهداء صاغبوف ،فعطفها من باب عطف العاـ على
اػباص ،لكن ال على اؼبرتبة السابقة :النبوة والصديقية والشهادة ػ ،فهم دوهنم ُب اؼبرتبة.
قولو" :وقد دخل في ىذه الجملة ما وصف اهلل بو نفسو في سورة اإلخالص التي تعدل ثلث القرآن،
ِ
َح ٌد}
َح ٌد * اللَّوُ َّ
الص َم ُد * لَ ْم يَل ْد َولَ ْم يُولَ ْد * َولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ ُك ُفواً أ َ
حيث يقول{ :قُ ْل ُى َو اللَّوُ أ َ
[اإلخالص." ]ٗ - ٔ :
الشرح( :السورة) :ىي عبارة عن آيات من كتاب اهلل مسورة ،أي منفصلة عما قبلها وعما بعدىا ،كالبناء
الذي أحاط بو السور.
"سورة اإلخالص" :ظبيت بذلك ،قيل :ألهنا تتضمن اإلخبلص هلل عز وجل.
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"التي تعدل ثلث القرآن" :الدليل قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ ألصحابو" :أيعجز أحدكم أف يقرأ ثلث
القرآف ُب ليلة؟ " .فشق ذلك عليهم وقالوا :أينا يطيق ذلك يا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ" :اهلل الواحد الصمد ثلث
القرآف" (متفق عليو) ،فهذه السورة تعدؿ ثلث القرآف ُب اعبزاء ال ُب اإلجزاء ،وال يلزـ من اؼبعادلة ُب اعبزاء
اؼبعادلة ُب اإلجزاء ،وؽبذا ،لو قرأ سورة اإلخبلص ُب الصبلة ثبلث مرات ،دل ذبزئو عن قراءة الفاربة.
قاؿ العلماء :ووجو كوهنا تعدؿ ثلث القرآف :أف مباحث القرآف خرب عن اهلل وخرب عن اؼبخلوقات ،وأحكاـ،
َح ٌد} تتضمن اػبرب عن اهلل ،وىذا ىو أحسن ما قيل ُب كوهنا تعدؿ ثلث القرآف.
وسورة{ :قُ ْل ُى َو اللَّوُ أ َ
الص َم ُد}"{ :قُ ْل} :اػبطاب لكل من يصح خطابو ،وسبب نزوؿ
َح ٌد اللَّوُ َّ
"حيث يقول{ :قُ ْل ُى َو اللَّوُ أ َ
ىذه السورة :أف اؼبشركُت قالوا للرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ :صف لنا ربك؟ فأنزؿ اهلل ىذه السورة (رواه
أضبد وغَته).
ومعٌت {اللَّوُ} :ىو العلم على ذات اهلل ،اؼبختص باهلل عز وجل ،ال يتسمى بو غَته وكل ما يأٌب بعده من
أظباء اهلل فهو تابع لو إال نادراً ،ومعٌت {اللَّوُ} :اإللو ،وإلو دبعٌت مألوه أي :معبود ،لكن حذفت اؽبمزة زبفيفاً
لكثرة االستعماؿ.

َح ٌد} :تأٌب ُب اإلثبات موصوفاً ّٔا الرب عز وجل ألنو سبحانو وتعاذل أحد ،أي :متوحد فيما ىبتص بو
{أ َ
َح ٌد} ال ثاشل لو وال نظَت لو وال ند لو.
ُب ذاتو وأظبائو وصفاتو وأفعالو{ ،أ َ
الص َم ُد} :ىو الكامل ُب صفاتو الذي افتقرت إليو صبيع ـبلوقاتو ،فهي صامدة إليو ،وحينئذ يتبُت لك
{اللَّوُ َّ
{الص َم ُد} :أنو مستغن عن كل ما سواه ،كامل ُب كل ما يوصف بو ،وأف صبيع ما
اؼبعٌت العظيم ُب كلمة َّ
سواه مفتقر إليو.

فلو قاؿ لك قائل :إف اهلل استوى على العرش ،ىل استواؤه على العرش دبعٌت أنو مفتقر إذل العرش حبيث لو
أزيل لسقط؟ فاعبواب :ال ،كبل ،ألف اهلل صمد كامل غَت ؿبتاج إذل العرش ،بل العرش والسماوات والكرسي
{الص َم ُد}.
واؼبخلوقات كلها ؿبتاجة إذل اهلل ،واهلل ُب غٌت عنها فنأخذه من كلمة
َّ
ولو قاؿ قائل :ىل اهلل يأكل أو يشرب؟ اعبواب :كبل ،ألف اهلل صمد.
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ِ
َح ٌد}" :ىذا تأكيد للصمدية والوحدانية ،فهو ألحديتو وصمديتو دل
"{لَ ْم يَل ْد َولَ ْم يُولَ ْد َولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ ُك ُفواً أ َ
يلد ،ألف الولد يكوف على مثل الوالد ُب اػبلقةُ ،ب الصفة وحىت الشبو ،والوالد ؿبتاج إذل الولد باػبدمة
والنفقة ويعينو عند العجز ويبقي نسلو.

{ولَ ْم يُولَ ْد} ألنو لو ولد ،لكاف مسبوقاً بوالد مع أنو جل وعبل ىو األوؿ الذي ليس قبلو شيء ،وىو اػبالق
َ
وما سواه ـبلوؽ ،فكيف يولد؟.
وإنكار أنو ُولد أبلغ من العقوؿ من إنكار أنو والد وؽبذا دل يدع أحد أف هلل والداً ،وادعى اؼبفًتوف أف هلل
{ما َّازبَ َذ اللَّوُ ِم ْن َولَ ٍد}
ولدا ،وقد نفى اهلل ىذا وىذا ،وبدأ ينفي الولد ألنبية الرد على مدعيو بل قاؿَ :
[اؼبؤمنوف ،]ٜٔ :حىت ولو بالتسمي ،فهو دل يلد ودل يتخذ ولداً ،بنو آدـ قد يتخذ اإلنساف منهم ولداً وىو
دل يلده بالتبٍت أو بالوالية أو بغَت ذلك ،وإف كاف التبٍت غَت مشروع ،أما اهلل عز وجل فلم يلد ودل يولد ،وؼبا
كاف يرد على الذىن فرض أف يكوف الشيء ال والداً وال مولوداً لكنو متولد ،نفى ىذا الوىم الذي قد يرد،

َح ٌد} ،وإذا انتفى أف يكوف لو كفواً أحد ،لزـ أف ال يكوف متولداً.
{ولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ ُك ُفواً أ َ
فقاؿَ :
َح ٌد} أي :ال يكافئو أحد ُب صبيع صفاتو.
{ولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ ُك ُفواً أ َ
َ

{الص َم ُد}
َح ٌد} تتضمن األحدية َّ
وُب ىذه السورة من الصفات الثبوتية {اللَّوُ} اليت تتضمن األلوىية{ ،أ َ
ِ
َح ٌد} وىذا النفي يتضمن
تتضمن الصمدية ،وفيها من الصفات َّ
السلبيةَ { :دلْ يَل ْد َوَدلْ يُولَ ْد َوَدلْ يَ ُك ْن لَوُ ُك ُفواً أ َ
من اإلثبات كماؿ األحدية والصمدية.
وم ال
ْح ُّي الْ َقيُّ ُ
قولو" :وما وصف بو نفسو في أعظم آية في كتاب اهلل حيث يقول{ :اللَّوُ ال إِلَوَ إِالّ ُى َو ال َ
ِ
تَأ ُ ِ
السماو ِ
ات َوَما فِي األ َْر ِ
ض َم ْن َذا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إِالّ بِِإ ْذنِِو يَ ْعلَ ُم َما بَ ْي َن
ْخ ُذهُ سنَةٌ َوال نَ ْوٌم لَوُ َما في َّ َ َ
ِ
شي ٍء ِمن ِعل ِْم ِو إِالّ بِما َش ِ
ِ
ِ
السماو ِ
ض َوال
ات َواألَ ْر َ
أَيْدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوال يُحيطُو َن بِ َ ْ ْ
اء َوس َع ُك ْرسيُّوُ َّ َ َ
َ َ
ي ُؤ ِ
ِ
ِ
يم} [البقرة." ]ٕ٘٘ :
َ ُ
ودهُ ح ْفظُ ُه َما َو ُى َو ال َْعل ُّي ال َْعظ ُ
الشرح :ىذه اآلية تسمى آية الكرسي ،ألف فيها ذكر الكرسي{ :و ِسع ُكرِسيُّو َّ ِ
ض} [البقرة:
الس َم َاوات َواأل َْر َ
َ َ ْ ُ
ٕ٘٘] ،وىي أعظم آية ُب كتاب اهلل ،والدليل على ذلك :أف النيب صلى اهلل عليو وسلم سأؿ أيب بن كعب،
وـ} فضرب على صدره ،وقاؿ:
قاؿ" :أي آية ُب كتاب اهلل أعظم؟ " فقاؿ لو{ :اللَّوُ ال إِلَوَ إِالّ ُى َو ْ
اغبَ ُّي الْ َقيُّ ُ
"ليهنك العلم أبا اؼبنذر" (رواه مسلم).
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{اللَّوُ ال إِلَوَ إِالّ ُى َو} " :ىبرب اهلل بأنو منفرد باأللوىية ،وذلك من قولو{ :اللَّوُ ال إِلَوَ إِالّ ُى َو  ،}...ألف ىذه
صبلة

تفيد

اغبصر

وطريقة

النفي

واإلثبات

ىذه

من

أقوى

صيغ

اغبصر.

ْح ُّي} :ذو اغبياة الكاملة اؼبتضمنة عبميع صفات الكماؿ دل تسبق بعدـ ،وال يلحقها زواؿ ،وال يعًتيها
{ال َ
اغبَ َّي ِم َن
نقص بوجو من الوجوه،
ِج ْ
ْ
و{اغبَ ُّي} من أظباء اهلل ،وقد تطلق على غَت اهلل ،قاؿ تعاذلُ :
{ىبْر ُ
الْميّْ ِ
ت} [األنعاـ ،]ٜ٘ :ولكن ليس اغبي كاغبي ،وال يلزـ من االشًتاؾ ُب االسم التماثل ُب اؼبسمى.
َ
وم} أي :أنو القائم بنفسو ،فقيامو بنفسو يستلزـ استغناءه عن كل شيء ،ال وبتاج إذل أكل وال شرب
{الْ َقيُّ ُ
وـ} كذلك أنو قائم على غَته لقولو تعاذل {أَفَ َم ْن ُى َو قَائِ ٌم َعلَى ُك ّْل نَػ ْف ٍ
س ِدبَا
وال غَتىا ،ومن معاسل {الْ َقيُّ ُ
ت} [الرعد ،]ٖٖ :والقائم على كل نفس دبا كسبت ىو اهلل عز وجل ،وؽبذا يقوؿ العلماء القيوـ :ىو
َك َسبَ ْ
القائم على نفسو القائم على غَته ،وإذا كاف قائماً على غَته ،لزـ أف يكوف غَته قائماً بو ،قاؿ اهلل تعاذل:
ِ ِِ
ض بِأ َْم ِرهِ} [الروـ ،]ٕ٘ :فهو إذاً كامل الصفات وكامل اؼبلك واألفعاؿ.
وـ َّ
الس َماءُ َواأل َْر ُ
{وم ْن آيَاتو أَ ْف تَػ ُق َ
َ
وم } نبا االسم األعظم الذي إذا دعي اهلل بو أجاب ،وؽبذا ينبغي لئلنساف ُب
ْح ُّي الْ َقيُّ ُ
وىذاف االظباف {ال َ
دعائو أف يتوسل ّٔما فيقوؿ :يا حي! يا قيوـ!.
ْخ ُذهُ ِسنَةٌ َوال نَ ْوٌم} :السنة :النعاس وىي مقدمة النوـ ،ودل يقل :ال يناـ ألف النوـ يكوف باختيار،
{ال تَأ ُ
واألخذ يكوف بالقهر ،والنوـ من صفات النقص ،وقد قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ" :إف اهلل ال يناـ ،وال
ينبغي لو أف يناـ" (رواه مسلم).
والنوـ صفة من الصفات اؼبنفية وقد سبق أف صفات اؼبنفية ال بد أف تتضمن ثبوتا وىو كماؿ الضد والكماؿ
ُب قولو {ال تَأْ ُخ ُذهُ ِسنَةٌ َوال نَػ ْوٌـ} كماؿ اغبياة والقيومية ،ألنو من كماؿ حياتو أنو ال وبتاج إذل النوـ ،ومن
كماؿ قيوميتو أنو ال يناـ ،وألف النوـ إمبا ربتاج إليو الكائنات اغبية لنقصها ،ألهنا ربتاج إذل النوـ من أجل
االسًتاحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل ،ولذا ؼبا كاف أىل اعبنة كاملي اغبياة كانوا ال
يناموف ،كما صحت بذلك اآلثار.
{لَوُ} :البلـ ىذه للملك ،وىو ملك تاـ بدوف معارض.
ِ
السماو ِ
ات} :من اؼببلئكة واعبنة وغَت ذلك فبا ال نعلمو.
َ
{ما في َّ َ َ
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{وَما فِي األ َْر ِ
ض} :من اؼبخلوقات كلها اغبيواف منها وغَت اغبيواف.
َ
{م ْن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع} الشفاعة ىي التوسط للغَت جبلب منفعة أو دفع مضرة ،فمثبلً :شفاعة النيب صلى اهلل
َ

عليو وسلم ألىل اؼبوقف أف يقضى بينهم :ىذه شفاعة بدفع مضرة ،وشفاعتو ألىل اعبنة أف يدخلوىا جبلب
منفعةِ .
{ع ْن َدهُ} أي :عند اهلل{ .إِالّ بِِإ ْذنِِو} أي :إذنو للشافع ،وىذه تفيد إثبات الشفاعة ،لكن بشرط أف
يأذف اهلل لو ،ووجو ذلك أنو لوال ثبوهتا لكاف االستثناء ُب قولو {إِالّ بِِإ ْذنِِو} :لغواً ال فائدة فيو.
السماو ِ
ِ
ات  }...يفيد أف ىذا اؼبلك الذي ىو خاص باهلل عز وجل ،أنو ملك
وذكرىا بعد قولو{ :لَوُ َما ُب َّ َ َ
تاـ السلطاف ،دبعٌت أنو ال أحد يستطيع أف يتصرؼ ،وال بالشفاعة اليت ىي خَت إال بإذف اهلل ،وىذا من سباـ
ربوبيتو وسلطانو عز وجل.
وتفيد ىذه اعبملة أف لو إذناً ،ومعٌت {بِِإ ْذنِِو} ،أي :إعبلمو بأنو راض بذلك.

{وال
وىناؾ شروط أخرى للشفاعة :منها :أف يكوف راضياً عن الشافع وعن اؼبشفوع لو ،قاؿ اهلل تعاذلَ :
ِ
ِ
ضى} [األنبياء ،]ٕٛ :وقاؿ{ :يػَ ْوَمئِ ٍذ ال تَػْنػ َف ُع َّ
اعةُ إِالّ َم ْن أ َِذ َف لَوُ َّ
يَ ْش َفعُو َف إِالّ ل َم ِن ْارتَ َ
الش َف َ
الر ْضبَ ُن َوَرض َي لَوُ
قَػ ْوالً} [طو.]ٜٔٓ :
{يَ ْعلَ ُم َما بَ ْي َن أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم} العلم ىو إدراؾ الشيء على ما ىو عليو إدراكاً جازماً ،واهلل عز وجل
{يَػ ْعلَم َما بَػ ْ َ ِ ِ
{وَما َخ ْل َف ُه ْم} اؼباضي.
ُت أَيْديه ْم} اؼبستقبلَ ،
ُ
{ما} من صيغ العموـ تشمل كل ماض وكل مستقبل ،وتشمل أيضاً ما كاف من فعلو وما كاف من
وكلمة َ
أفعاؿ اػبلق.
{وال يُ ِحيطُو َن بِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
اء} :يعٍت ال وبيط من ُب السماوات واألرض بشيء من علم اهلل
َ
ش ْيء م ْن علْمو إِالّ ب َما َش َ
إال دبا شاء.
ِ
{م ْن ِعل ِْم ِو} :وبتمل من علم ذاتو وصفاتو ،يعٍت :أننا ال نعلم شيئاً عن اهلل وذاتو وصفاتو إال دبا شاء فبا
علمنا إياه ،ووبتمل أف (علم) ىنا دبعٌت معلوـ ،يعٍت :ال وبيطوف بشيء من معلومو ،أي :فبا يعلمو إال دبا
شاءه ،وكبل اؼبعنيُت صحيح ،وقد نقوؿ :إف الثاشل أعم ،ألف معلومو يدخل فيو علمو بذاتو وبصفاتو ودبا
سوى ذلك.
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ِ
اء}  :فبا علمهم إياه ،وقد علمنا اهلل تعاذل أشياء كثَتة عن أظبائو وصفاتو وعن أحكامو الشرعية،
{إِالّ ب َما َش َ
وح ِم ْن أ َْم ِر َرّْيب
الر ِ
وح قُ ِل ُّ
ك َع ِن ُّ
{ويَ ْسأَلونَ َ
الر ُ
ولكن ىذا الكثَت ىو بالنسبة ؼبعلومو قليل ،كما قاؿ اهلل تعاذلَ :
َوَما أُوتِيتُ ْم ِم َن الْعِْل ِم إِالّ قَلِيبلً} [اإلسراء.]ٛ٘ :
ِ
ِ
السماو ِ
ض} :يعٍت :أف كرسيو ؿبيط بالسماوات واألرض وأكرب منها ،ألنو لوال أنو
ات َواأل َْر َ
{وس َع ُك ْرسيُّوُ َّ َ َ
َ

أكرب منها ما وسعها ،والكرسي ،قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما" :إنو موضع قدمي اهلل عز وجل" (رواه
عبداهلل بن أضبد ُب السنة ،وابن ايب شيبة ُب العرش).
والكرسي ليس ىو العرش ،بل العرش أكرب من الكرسي وقد ورد عن النيب عليو الصبلة والسبلـ" :أف
السماوات والسبع واألرضُت السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت ُب فبلة من األرض ،وأف فضل العرش
على الكرسي كفضل الفبلة على ىذه اغبلقة" (أخرجو ابن أيب شيبة ُب العرش والبيهقي ُب االظباء
والصفات) ،وىذا يدؿ على عظم ىذه اؼبخلوقات وعظم اؼبخلوؽ يدؿ على عظم اػبالق.
ودهُ ِح ْفظُ ُه َما} :أي :ال يثقلو ويكرثو حفظ السماوات واألرض ،وىذه من الصفات اؼبنفية ،والصفة
{وال يَ ُؤ ُ
َ
الثبوتية اليت يدؿ عليها ىذا النفي ىي كماؿ القدرة والعلم والقوة والرضبة.
ِ
ِ
ِ
يم} فمعناىا :ذو العظمة ،وىي القوة
َ
يم} :سيأٌب الكبلـ على علو اهلل تعاذل ،وأما {الْ َعظ ُ
{و ُى َو ال َْعل ُّي ال َْعظ ُ
والكربياء وما أشبو ذلك.
قوؿ اؼبؤلف " :ولهذا كان من قرأ ىذه اآلية في ليلة ،لم يزل عليو من اهلل حافظ وال يقربو شيطان حتى
يصبح".
الشرح :ىذا طرؼ من حديث رواه البخاري عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ُب قصة استحفاظ النيب صلى اهلل
عليو وسلم إياه على الصدقة ،وأخذ الشيطاف منها وقولو أليب ىريرة" :إذا أويت إذل فراشك ،فاقرأ آية
وـ} حىت زبتم اآلية ،فإنك لن يزاؿ عليك من اهلل حافظ ،وال يقربك
الكرسي {اللَّوُ ال إِلَوَ إِالّ ُى َو ْ
اغبَ ُّي الْ َقيُّ ُ
شيطاف حىت تصبح" فأخرب أبو ىريرة النيب صلى اهلل عليو وسلم بذلك ،فقاؿ" :إنو صدقك ،وىو كذوب".
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
يم}
قوؿ اؼبؤلف" :وقولو سبحانو وتعالىُ :
{ى َو األ ََّو ُل َواآلخ ُر َوالظَّاى ُر َوالْبَاط ُن َو ُى َو ب ُك ّْل َش ْيء َعل ٌ
[الحديد."]ٖ:
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الشرح" :وقولو سبحانو" :ىذا معطوؼ على (سورة) ُب قوؿ اؼبؤلف" :ما وصف بو نفسو ُب سورة
اإلخبلص".
ِ
اآلخر والظَّ ِ
اى ُر
ُ
{ى َو األ ََّو ُل َو ُ َ
سبحانو وتعاذل بكل شيء

والْب ِ
اط ُن} :ىذه أربعة أظباء كلها متقابلة ُب الزماف واؼبكاف ،تفيد إحاطة اهلل
َ َ
أوالً وآخراً وكذلك ُب اؼبكاف ففيو اإلحاطة الزمانية واإلحاطة اؼبكانية.

{األ ََّو ُل} :فسره النيب عليو الصبلة والسبلـ بقولو" :الذي ليس قبلو شيء" (رواه مسلم) ،وىنا فسر اإلثبات
بالنفي فجعل ىذه الصفة الثبوتية صفة سلبية ،وقد ذكرنا فيما سبق أف الصفات الثبوتية أكمل وأكثر،
فلماذا؟ فنقوؿ :فسرىا النيب صلى اهلل عليو وسلم بذلك ،لتوكيد األولية يعٍت أهنا مطلقة ،وليست أولية
إضافية كما يقاؿ :ىذا أوؿ باعتبار ما بعده وفيو شيء آخر قبلو ،فصار تفسَتىا بأمر سليب أدؿ على
العموـ باعتبار التقدـ الزمٍت.

{و ِ
اآلخ ُر} :فسره النيب عليو الصبلة والسبلـ بقولو" :الذي ليس بعده شيء" (رواه مسلم) ،وىذا لئبل يتوىم
َ
أف ىذا يدؿ على أف آلخريتو غاية ،ألف ىناؾ أشياء أبدية وىي من اؼبخلوقات كاعبنة والنار وعليو فيكوف
معٌت {و ِ
اآلخ ُر} أنو ؿبيط بكل شيء ،فبل هناية آلخريتو.
َ

{والظَّ ِ
اى ُر} :من الظهور وىو العلو ،وفسره النيب عليو الصبلة والسبلـ بقولو" :الذي ليس فوقو شيء" (رواه
َ
مسلم) .فهو عاؿ على كل شيء.
{والْب ِ
اط ُن} :فسره النيب عليو الصبلة والسبلـ قاؿ" :الذي ليس دونو شيء" (رواه مسلم) ،وىذا كناية عن
َ َ
إحاطتو بكل شيء ،واؼبعٌت أنو مع علوه عز وجل فهو باطن ،فعلوه ال يناُب قربو عز وجل ،فالباطن قريب
من معٌت القريب.
وتأمل ىذه األظباء األربعة ،ذبد أهنا متقابلو ،وكلها خرب عن مبتدأ واحد .
فإف قاؿ قائل :ىل ىذه األظباء متبلزمة ،دبعٌت أنك إذا قلت :األوؿ ،فبلبد أف تقوؿ :اآلخر ،أو :هبوز
فصل بعضها عن بعض؟! اعبواب :الظاىر أف اؼبتقابل منها متبلزـ ،فإذا قلت :األوؿ ،فقل :اآلخر ،وإذا
قلت :الظاىر ،فقل :الباطن ،لئبل تفوت صفة اؼبقابلة الدالة على اإلحاطة.
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ٍ ِ
ِ
يم} :ىذا إكماؿ ؼبا سبق من الصفات األربع ،يعٍت :ومع ذلك ،فهو بكل شيء
{و ُى َو ب ُك ّْل َش ْيء َعل ٌ
َ
عليم ،وىذه من صيغ العموـ اليت دل يدخلها زبصيص أبداً ،وىذا العموـ يشمل أفعالو وأفعاؿ العباد
الكليات واعبزئيات ،فعلم اهلل تعاذل واسع شامل ؿبيط ال يستثٌت منو شيء.
وت} [الفرقان." ]٘ٛ :
ْح ّْي الَّ ِذي ال يَ ُم ُ
{وتَ َوَّك ْل َعلَى ال َ
قوؿ اؼبؤلف" :وقولو سبحانوَ :
{وتَ َوَّك ْل} :مأخوذ من وّكل الشيء إذل غَته ،أي :فوضو إليو ،وعرؼ بعض العلماء التوكل على اهلل
الشرح َ :

بأنو :صدؽ االعتماد على اهلل ُب جلب اؼبنافع ودفع اؼبضار ،مع الثقة بو سبحانو وتعاذل ،وفعل األسباب
الصحيحة.
وصدؽ االعتماد :أف تعتمد على اهلل اعتماداً صادقاً ،حبيث ال تسأؿ إال اهلل ،وال تستعُت إال باهلل ،وال ترجو
إال اهلل ،وال زباؼ إال اهلل ،تعتمد على اهلل عز وجل جبلب اؼبنافع ودفع اؼبضار ،وال يكفي ىذا االعتماد دوف
الثقة بو سبحانو ،مع فعل السبب الذي أذف بو.
اؾ نَػعب ُد وإِيَّ َ ِ
ِ
ُت} [الفاربة ،]٘ :واالستعانة
اؾ نَ ْستَع ُ
والتوكل على اهلل ىو شطر الدين ،كما قاؿ تعاذل{ :إيَّ َ ْ ُ َ
اعبُ ْدهُ َوتَػ َوَّك ْل َعلَْي ِو} [ىود .]ٕٖٔ :وؽبذا ،فإف من توكل على غَت اهلل ال ىبلو
باهلل تعاذل ىي شبرة التوكل{ ،فَ ْ
من ثبلثة أقساـ:
أوالً :أف يتوكل توكل اعتماد وتعبد ،فهذا شرؾ أكرب ،كأف يعتقد بأف ىذا اؼبتوكل عليو ىو الذي هبلب لو
كل خَت ويدفع عنو كل شر ،فيفوض أمره إليو تفويضاً كامبلً ُب جلب اؼبنافع ودفع اؼبضار ،مع اقًتاف ذلك
باػبشية والرجاء ،وال فرؽ بُت أف يكوف اؼبتوكل عليو حياً أو ميتاً ،ألف ىذا التفويض ال يصح إال اهلل.
ثانياً :أف يتوكل على غَت اهلل بشيء من االعتماد لكن فيو إيباف بأنو سبب وأف األمر إذل اهلل ،كتوكل كثَت
من الناس على اؼبلوؾ واألمراء ُب ربصيل معاشهم ،فهذا نوع من الشرؾ األصغر.
ثالثاً :أف يتوكل على شخص على أنو نائب عنو ،وأف ىذا اؼبتوكل فوقو ،كتوكل اإلنساف على الوكيل ُب بيع
وشراء وكبونبا فبا تدخلو النيابة ،فهذا جائز ،وال يناُب التوكل على اهلل ،وقد وكل النيب صلى اهلل عليو وسلم
أصحابو ُب البيع والشراء وكبونبا.
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وت} :اغبي اسم يتضمن صبيع الصفات الكاملة ُب اغبياة ،ومن كماؿ حياتو عز
ْح ّْي الَّ ِذي ال يَ ُم ُ
َ
{علَى ال َ
وجل أنو أىل ألف يعتمد عليو.
وت} ،يعٍت لكماؿ حياتو ال يبوت فيكوف تعلقها دبا قبلها اؼبقصود بو إفادة أف ىذه اغبياة
{الذي ال يَ ُم ُ
كاملة ال يلحقها فناء.
قوؿ اؼبؤلف" :وقولو{ :و ُىو الْعلِيم ال ِ
يم} [التحريم." ]ٕ :
َ َ َ ُ َ
ْحك ُ
ِ
يم} :سبق الكبلـ عن العلم.
الشرح َ :
{و ُى َو ال َْعل ُ
{ال ِ
يم} يكوف دبعٌت اغباكم ،ويكوف دبعٌت احملكم ،فهو يدؿ على أف اغبكم هلل ،ويدؿ على أف اهلل
َ
ْحك ُ
موصوؼ باغبكمة ألف اإلحكاـ ىو اإلتقاف ،واإلتقاف وضع الشيء ُب موضعو.
وحكم اهلل إما كوشل وإما شرعي :فحكم اهلل الشرعي :ما جاءت بو رسلو ونزلت بو كتبو من شرائع الدين،
ِ
ْم اللَّ ِو َْوب ُك ُم بَػْيػنَ ُك ْم} [اؼبمتحنة.]ٔٓ :
ودليلو قولو تعاذلَ { :ذل ُك ْم ُحك ُ
وحكم اهلل الكوشل :ما قضاه على عباده من اػبلق والرزؽ واغبياة واؼبوت وكبو ذلك من معاشل ربوبيتو
ض َح َّىت يَأْ َذ َف ِرل أَِيب أ َْو َْوب ُك َم اللَّوُ ِرل
ومتقتضياهتا ،ودليلو قولو تعاذل عن أحد أخوة يوسف{ :فَػلَ ْن أَبْػَر َح ْاأل َْر َ
وىو خيػر ْ ِ ِ
ُت} [يوسف.]ٛٓ :
اغبَاكم َ
َ ُ َ َُْ
وأما قولو تعاذل{ :أَلَيس اللَّو بِأَح َك ِم ْ ِ ِ
ُت} ،فشامل للكوشل والشرعي.
اغبَاكم َ
ْ َ ُ ْ
ِ
ْخبِ ُير} [التحريم." ]ٕ :
يم ال َ
وقولو{ " :ال َْعل ُ
ِ
يم} :سبق الكبلـ عليو.
الشرح{ :ال َْعل ُ
ْخبِ ُير} :ىو العليم ببواطن األمور ،فيكوف ىذا وصفاً أخص بعد وصف أعم ،فنقوؿ :العليم بظواىر
{ال َ
األمور ،واػببَت ببواطن األمور ،فيكوف العلم بالبواطن مذكوراً مرتُت :مرة بطريق العموـ ،ومرة بطريق
اػبصوص ،لئبل يظن أف علمو ـبتص بالظواىر.
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تفصيل صفة العلم
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل أربع آيات ُب تفصيل صفة العلم:
ض وما ي ْخرج ِم ْن ها وما ي ْن ِز ُل ِمن َّ ِ
ِ ِ
ج فِ َيها}
اآلية األوذل :قولو{ :يَ ْعلَ ُم َما يَل ُج في ْاأل َْر ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
الس َماء َوَما يَ ْع ُر ُ
َ
[سبأ.]ٕ :
فيعم كل ما يلج ُب األرض مثل اؼبطر واغبب يبذر ُب األرض
الشرحَ :
{ما} :اسم موصوؿ يفيد العموـّ ،
واؼبوتى والدود والنمل وغَته.
ج ِم ْن َها} كاؼباء والزروع  ..وما أشبو ذلك.
{وَما يَ ْخ ُر ُ
َ
الس َم ِاء} مثل اؼبطر والوحي واؼببلئكة وأمر اهلل عز وجل.
{وَما يَ ْن ِز ُل ِم َن َّ
َ
ج فِ َيها} كاألعماؿ الصاغبة واؼببلئكة واألرواح والدعاء.
{وَما يَ ْع ُر ُ
َ
ففي ىذه اآلية ذكر اهلل عز وجل عموـ علمو ُب كل شيء بنوع من التفصيلٍ ،ب فصل ُب آية أخرى تفصيبلً
آخر فقاؿ:
{و ِع ْن َدهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ط ِم ْن
ب ال يَ ْعلَ ُم َها إِالّ ُى َو َويَ ْعلَ ُم َما فِي الْبَ ّْر َوالْبَ ْح ِر َوَما تَ ْس ُق ُ
اآلية الثانية :قولوَ :
ورقَ ٍة إِالّ ي ْعلَم َها وال حبَّ ٍة فِي ظُلُم ِ
س إِالّ فِي كِتَ ٍ
ض َوال َرط ٍ
ْب َوال يَابِ ٍ
ات األ َْر ِ
اب ُمبِي ٍن} [األنعام.]ٜ٘ :
َ ُ َ َ
ََ
َ
الشرحِ :
{م َفاتِ ُح} مبتدأ مؤخر ،ويفيد ىذا الًتكيب اغبصر
َ
{وع ْن َدهُ} :أي :عند اهلل وىو خرب مقدـ َ
واالختصاص ،عنده ال عند غَته مفاتح الغيب وأكد ىذا اغبصر بقولو{ :ال يَػ ْعلَ ُم َها إِالّ ُى َو}.
{الْغَْي ِ
ب} :اؼبراد بو :ما كاف غائباً ،والغيب اؼبطلق علمو خاص باهلل ،فهذه اؼبفاتح ال يعلمها إال اهلل عز
وجل ،فبل يعلمها ملك ،وال يعلمها رسوؿ ،حىت إف أشرؼ الرسل اؼبلكي وىو جربيل ػ سأؿ أشرؼ الرسل
البشري ػ وىو ؿبمد عليو الصبلة والسبلـ ػ قاؿ :أخربشل عن الساعة؟ قاؿ" :ما اؼبسؤوؿ عنها بأعلم من
السائل" واؼبعٌت :كما أنو ال علم لك ّٔا ،فبل علم رل ّٔا أيضاً.
فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب كافر ،ومن صدقو ،فهو أيضاً كافر ،ألنو مكذب للقرآف.
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اع ِة
وىذه اؼبفاتح فسرىا أعلم اػبلق بكبلـ اهلل ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم حُت قرأ{ :إِ َّف اللَّوَ ِعْن َدهُ ِع ْل ُم َّ
الس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي أ َْر ٍ
وت إِ َّف
س بِأ ّْ
َويػُنَػّْزُؿ الْغَْي َ
ض َسبُ ُ
س َما َذا تَكْس ُ
ب َغداً َوَما تَ ْدري نَػ ْف ٌ
ث َويَػ ْعلَ ُم َما ُب األ َْر َحاـ َوَما تَ ْدري نَػ ْف ٌ
ِ
يم َخبَِتٌ} [لقماف( ]ٖٗ :رواه البخاري).
اللَّوَ َعل ٌ
{ويَ ْعلَ ُم َما فِي الْبَ ّْر َوالْبَ ْح ِر} [األنعاـ :]ٜ٘ :كم ُب الرب من عادل اغبيواف واغبشرات واعبباؿ واألشجار
َ
واألهنار أمور ال يعلمها إال اهلل عز وجل ،والبحر كذلك فيو من العوادل ماال يعلمو إال خالقو عز وجل.
ط ِم ْن َوَرقَ ٍة إِالّ يَ ْعلَ ُم َها} :فأي ورقة ُب أي شجرة صغَتة أو كبَتة قريبة أو بعيدة تسقط ،فاهلل
{وَما تَ ْس ُق ُ
َ
تعاذل يعلمها ،والورقة اليت زبلق يعلمها من باب أوذل ،ألف عادل ما يسقط عادل دبا ىبلق عز وجل.
{وال حبَّ ٍة فِي ظُلُم ِ
ات األ َْر ِ
ض} :حبة صغَتة ال يدركها الطرؼ ُب ظلمات األرض يعلمها عز وجل،
َ َ
َ
ولنفرض أف حبة صغَتة غائصة ُب قاع البحر ُب ليلة مظلمة مطَتة ،فالظلمات :أوالً :طُت البحر .ثانياً :ماء
البحر .ثالثاً :اؼبطر .رابعاً :السحاب .خامساً :الليل ،فهذه طبس ظلمات من ظلمات األرض ،ومع ذلك
ىذه اغببة يعلمها اهلل سبحانو وتعاذل ويبصرىا عز وجل.
{وال َرط ٍ
ْب َوال يَابِ ٍ
س} :ىذا عاـ ،فما من شيء إال وىو إما رطب وإما يابس.
َ
{إِالّ فِي كِتَ ٍ
اب} :واؼبراد بو :اللوح احملفوظ.
{مبِي ٍن} أي :مظهر وبُت ،فكل ىذه األشياء معلومة عند اهلل سبحانو وتعاذل ومكتوبة عنده ُب اللوح
ُ
احملفوظ ،ألف اهلل تعاذل "ؼبا خلق القلم ،قاؿ لو :اكتب قاؿ القلم :ماذا أكتب؟ قاؿ :أكتب ما ىو كائن إذل
يوـ القيامة" (رواه أضبد وأبو داود والًتمذي) ،فكتب ُب تلك اللحظة ما ىو كائن إذل يوـ القيامة.
ض ُع إِالّ بِ ِعل ِْم ِو} [فاطر.]ٔٔ :
{وَما تَ ْح ِم ُل ِم ْن أُنْ ثَى َوال تَ َ
اآلية الثالثة :قولوَ :
الشرحِ :
{م ْن أُنْ ثَى} :يشمل أي أنثى ،سواء آدمية أو حيوانية أخرى ،ويدخل فيو ما وبمل حيواناً كالبقرة،
والشاة وما أشبو ذلك ،ويدخل فيو ما وبمل البيض ،كالطيور ،ألف البيض ُب جوؼ الطائر ضبل.
ض ُع إِالّ بِ ِعل ِْم ِو} فابتداء اغبمل بعلم اهلل ،وانتهاؤه وخروج اعبنُت بعلم اهلل عز وجل.
{وال تَ َ
َ
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َن اللَّوَ َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير َوأ َّ
اآلية الرابعة :قولو{ :لِتَ ْعلَ ُموا أ َّ
ط بِ ُك ّْل َش ْي ٍء ِعلْماً}
َحاَ َ
َن اللَّوَ قَ ْد أ َ
[الطالق.]ٕٔ :
الشرح :القدرة وصف يتمكن بو الفاعل من الفعل بدوف عجز ،فهو على كل شيء قدير يقدر على إهباد
اؼبعدوـ وعلى إعداـ اؼبوجود ،فالسماوات واألرض كانت معدومة ،فخلقها اهلل عز وجل وأوجدىا على ىذا
النظاـ البديع.
{وأ َّ
ط بِ ُك ّْل َش ْي ٍء ِعلْماً} :كل شيء ،الصغَت والكبَت واؼبتعلق بفعلو أو بفعل عباده واؼباضي
َحاَ َ
َن اللَّوَ قَ ْد أ َ
َ
والبلحق واغباضر ،كل ذلك قد أحاط اهلل سبحانو بو علماً ،وذكر اهلل عز وجل العلم والقدرة بعد اػبلق،
ألف اػبلق ال يتم إال بعلم وقدرة.

تنبيو :ذكر ُب "تفسَت اعببللُت" ػ عفا اهلل عنا وعنو ػ ُب آخر سورة اؼبائدة ما نصو "وخص العقل ذاتو ،فليس
عليها بقادر"! وكبن نناقش ىذا الكبلـ من وجهُت:
الوجو األوؿ :أنو ال حكم للعقل فيما يتعلق بذات اهلل وصفاتو ،بل ال حكم لو ُب صبيع األمور الغيبية،
ووظيفة العقل فيها التسليم التاـ ،وأف نعلم أف ما ذكره اهلل من ىذه األمور ليس ؿباالً ،وؽبذا يقاؿ :إف
النصوص ال تأٌب دبحاؿ وإمبا تأٌب دبحار ،أي :دبا وبَت العقوؿ ،ألهنا تسمع ما ال تدركو وال تتصوره.
والوجو الثاشل :قولو" :فليس عليها بقادر" :ىذا خطأ عظيم ،كيف ال يقدر على نفسو وىو قادر على غَته،
فكبلمو ىذا يستلزـ أنو ال يقدر أف يستوي وال أف يتكلم وال أف ينزؿ إذل السماء الدنيا وال يفعل شيئاً أبداً
وىذا خطَت جداً!!
لكن لو قاؿ قائل :لعلو يريد" :خص العقل ذاتو ،فليس عليها بقادر" ،يعٍت :ال يقدر على أف يلحق نفسو
نقصاً قلنا :إف ىذا دل يدخل ُب العموـ حىت وبتاج إذل إخراج وزبصيص ،ألف القدرة إمبا تتعلق باألشياء
اؼبمكنة ،ألف غَت اؼبمكن ليس بشيء ،ال ُب اػبارج وال ُب الذىن" فالقدرة ال تتعلق باؼبستحيل ،خببلؼ
العلم.
فينبغي لئلنساف أف يتأدب فيما يتعلق جبانب الربوبية ،ألف اؼبقاـ مقاـ عظيم ،والواجب على اؼبرء كبوه أف
يستسلم ويسلم ،إذاً ،كبن نطلق ما أطلقو اهلل ،ونقوؿ إف اهلل على كل شيء قدير ،بدوف استثناء.
41

ِ ِ
ين}[ } :الذاريات." ]٘ٛ :
وقولو{ :إِ َّن اللَّوَ ُى َو َّ
الرزَّا ُق ذُو الْ ُق َّوة ال َْمت ُ
بالرزاؽ ودل يقل :الرازؽ لكثره رزقو ولكثرة من يرزقو،
الشرح َّ :
{الرزَّا ُق} :الرزؽ ىو العطاء ،وجاء التعبَت ّ
فالذي يرزقو اهلل عز وجل ال وبصى باعتبار أجناسو ،فضبلً عن أنواعو ،فضبلً عن آحاده ،ألف اهلل تعاذل
{وَما ِم ْن َدابٍَّة ُِب األ َْر ِ
ض إِالّ َعلَى اللَّ ِو ِرْزقُػ َها َويَػ ْعلَ ُم ُم ْستَػ َقَّرَىا َوُم ْستَػ ْوَد َع َها} [ىود ،]ٙ :ويعطي اهلل
يقوؿَ :
الرزؽ حبسب اغباؿ.
{ذُو الْ ُق َّوةِ} :القوة :صفة يتمكن الفاعل ّٔا من الفعل بدوف ضعف ،والدليل على قولو تعاذل{ :اللَّوُ الَّ ِذي
ِ
ِ
ِ
ض ْع ٍ
ض ْع ٍ
ف قُػ َّوًة} [الروـ ،]٘ٗ :وليست القوة ىي القدرة ،لقولو تعاذل:
ف ٍُبَّ َج َع َل م ْن بَػ ْعد َ
َخلَ َق ُك ْم م ْن َ
{وما َكا َف اللَّو لِيػع ِجزه ِمن َشي ٍء ُِب َّ ِ
األر ِ
ض إِنَّوُ َكا َف َعلِيماً قَ ِديراً} [فاطر ،]ٗٗ :فالقدرة
الس َم َاوات َوال ُِب ْ
ََ
ُ ُ ْ َُ ْ ْ
يقابلها العجز ،والقوة يقابلها الضعف ،والفرؽ بينهما:
أوال :أف القدرة يوصف ّٔا ذو الشعور ،والقوة يوصف ّٔا ذو الشعور وغَته.
ثانياً :أف القوة أخص ،فكل قوي من ذي الشعور قوي وقادر ،وأما غَت ذي الشعور فتقوؿ قوي وال تقوؿ
قادر فمثبل تقوؿ :اغبديد قوي ،وال تقوؿ :قادر.
ِ
ين} :قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما :الشديد .أي الشديد ُب صبيع صفات اعبربوت ،وىو من حيث
{ال َْمت ُ
اؼبعٌت توكيد للقوي ،وهبوز أف لبرب عن اهلل بأنو شديد ،وال نسمي اهلل بالشديد ،بل نسميو باؼبتُت ،ألف اهلل
ظبى نفسو بذلك.
وقولو{ :لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
ص ُير} [الشورى.]ٔٔ :
س َكمثْلو َش ْيءٌ َو ُى َو َّ ُ َ
ْ َ
الشرح :ىذه اآلية ساقها اؼبؤلف رضبو اهلل إلثبات اظبُت من أظباء اهلل وما تضمناه من صفة ،ونبا السميع
والبصَت ،ففيها رد على اؼبعطلة.
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ} :ىذا نفي ،فهو من الصفات السلبية ،واؼبقصود بو إثبات كمالو ،يعٍت لكمالو ال يباثلو
{لَْي َ
شيء من ـبلوقاتو ،وُب ىذه اعبملة رد على أىل التمثيل.
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ِ
َّ ِ
ِ
ُّع ِاء}
يع الد َ
{السم ُ
يع} :لو معنياف أحدنبا :دبعٌت آّيب ،ومثلوا لو بقولو تعاذل عن إبراىيم{ :إ َّف َرّْيب لَ َسم ُ
[إبراىيم ،]ٖٜ :أيّٓ :يب الدعاء.
والثاشل :دبعٌت السامع للصوت :وقد قسموه إذل عدة أقساـ:
األوؿ :ظبع يراد بو بياف عموـ إدراؾ ظبع اهلل عز وجل ،وأنو ما من صوت إال ويسمعو اهلل ،كما ُب قولو
ِ
ك ُِب َزْوِج َها َوتَ ْشتَ ِكي إِ َذل اللَّ ِو} [آّادلة ،]ٔ :فهذا فيو بياف إحاطة
تعاذل{ :قَ ْد َِظب َع اللَّوُ قَػ ْوَؿ الَِّيت ُذبَادلُ َ
ظبع اهلل تعاذل بكل مسموع ،وؽبذا قالت عائشة رضي اهلل عنها" :اغبمد هلل الذي وسع ظبعو األصوات ،واهلل
إشل لفي اغبجرة ،وإف حديثها ليخفى على بعضو".
َظبَ ُع َوأ ََرى} [طو:
الثاشل :ظبع يراد بو النصر والتأييد ،كما ُب قولو تعاذل ؼبوسى وىاروف{ :إِن ٍَِّت َم َع ُك َما أ ْ
.]ٗٙ
الثالث :ظبع يراد بو الوعيد والتهديد ،كما ُب قولو تعاذل{ :أ َْـ َْوب َسبُو َف أَنَّا ال نَ ْس َم ُع ِسَّرُى ْم َوَْقب َو ُاى ْم بَػلَى
َوُر ُسلُنَا لَ َديْ ِه ْم يَكْتُبُو َف} [الزخرؼ ،]ٛٓ :فإف ىذا يراد بو هتديدىم ووعيدىم ،حيث كانوا يسروف ما ال
يرضى من القوؿ.
والسمع دبعٌت إدراؾ اؼبسموع من الصفات الذاتية ،وإف كاف اؼبسموع قد يكوف حادثاً.
والسمع دبعٌت النصر والتأييد وكذا السمع دبعٌت اإلجابة من الصفات الفعلية ،ألنو مقروف بسبب.
ِ
اؼببصرات ،ويطلق البصَت دبعٌت العليم ،فاهلل سبحانو وتعاذل بصَت ،يرى كل
{الْبَصي ُر} :يعٍت :اؼبدرؾ عبميع َ
شيء وإف خفي ،وىو سبحانو بصَت دبعٌت :عليم بأفعاؿ عباده ،قاؿ تعاذل{ :واللَّو ب ِ
صَتٌ ِدبَا تَػ ْع َملُو َف}
َ َُ
[اغبجرات ،]ٔٛ :والذي نعمل بعضو مرئي وبعضو غَت مرئي ،فبصر اهلل إذاً ينقسم إذل قسمُت ،وكلو داخل
ُب قولو{ :الْب ِ
صَتُ}.
َ
وقولو{ :إِ َّن اللَّوَ نِ ِع َّما ي ِعظُ ُكم بِ ِو إِ َّن اللَّوَ َكا َن س ِميعاً ب ِ
صيراً} [النساء." ]٘ٛ :
َ َ
َ ْ
الشرح َ { :كا َن} :ىذه فعل ماض لكنها مسلوبة الزمن ،فاؼبراد بو الداللة على الوصف فقط ،أي :أف اهلل
متصف بالسمع والبصر ،وإمبا قلنا :إهنا مسلوبة الزمن ،ألننا لو أبقيناىا على داللتها الزمانية لكاف ىذا
الوصف قد انتهى ،أي :قد كاف ُب األوؿ ظبيعا بصَتا أما اآلف فليس كذلك ،ومعلوـ أف ىذا اؼبعٌت فاسد
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باطل ،وإمبا اؼبراد أنو متصف ّٔذين الوصفُت السمع والبصر على الدواـ ،و (كاف) ُب مثل ىذا السياؽ يراد
بو التحقيق.
{س ِميعاً ب ِ
صيراً} :نقوؿ فيها كما قلنا ُب اآلية اليت قبلها :فيها إثبات السمع هلل بقسميو ،وإثبات البصر
َ
َ
بقسميو.
وقد قرأ أبو ىريرة ىذه اآلية ،وقاؿ :إف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم وضع إّٔامو وسبابتو على عينو وأذنو،
واؼبراد ّٔذا الوضع ربقيق السمع والبصر ،ال إثبات العُت واألذف ،فإف ثبوت العُت جاءت ُب أدلة أخرى،
واألذف عند أىل السنة واعبماعة ال تثبت هلل وال تنفى عنو لعدـ ورود السمع بذلك.
فإف قلت :ىل رل أف أفعل كما فعل الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم؟
فاعبواب :من العلماء من قاؿ :نعم ،افعل كما فعل الرسوؿ ،لست أىدى للخلق من رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم ،ولست أشد ربرزاً من أف يضاؼ إذل اهلل ما ال يليق من الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم.
ومنهم من قاؿ :ال حاجة إذل أف تفعل ما دمنا نعلم أف اؼبقصود ىو التحقيق فهذه اإلشارة إذاً غَت مقصودة
بنفسها ،إمبا ىي مقصودة لغَتىا ،وحينئذ ،ال حاجة إذل أف تشَت ،ال سيما إذا كاف ىبشي من ىذه اإلشارة
توىم اإلنساف التمثيل ،كما لو كاف أمامك عامة من اػبلق ال يفهموف الشيء على ما ينبغي ،فهذا ينبغي
التحرز منو ،ولكل مقاـ مقاؿ.
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إثبات صفتي المشيئة واإلرادة
ٍب ذكر اؼبؤلف ىذه اآليات ُب إثبات صفيت اؼبشيئة واإلرادة ،ولكن قبل أف نشرع ُب شرحها ينبغي أف نعلم
أف اإلرادة :تنقسم إذل قسمُت:
القسم األوؿ :إرادة كونية :وىذه اإلرادة مرادفة سباماً للمشيئة ،فػ (أراد) فيها دبعٌت (شاء) ،وىذه اإلرادة:
أوالً :تتعلق فيما وببو اهلل وفيما ال وببو .وعلى ىذا فإذا قاؿ قائل :ىل أراد اهلل الكفر؟ فقل :باإلرادة الكونية
نعم أراده ،ولو دل يرده اهلل عز وجل ما وقع.
ثانياً :يلزـ فيها وقوع اؼبراد ،يعٍت :أف ما أراده اهلل فبل بد أف يقع ،وال يبكن أف يتخلف.
القسم الثاشل :إرادة شرعية :وىي مرادفة للمحبة ،فػ (أراد) فيها دبعٌت (أحب) ،فهي:
أوالً :زبتص دبا وببو اهلل ،فبل يريد اهلل الكفر باإلرادة الشرعية وال الفسق.
ثانياً :أنو ال يلزـ فيها وقوع اؼبراد ،دبعٌت :أف اهلل يريد شيئاً وال يقع ،فهو سبحانو يريد من اػبلق أف يعبدوه،
وال يلزـ وقوع ىذا اؼبراد ،فقد يعبدونو وقد ال يعبدونو ،خببلؼ اإلرادة الكونية ،وسيأٌب مزيد بياف عن اإلرادة
الكونية ُب باب القدر بإذف اهلل تعاذل.
اء اللَّوُ ال قُ َّوةَ إِالّ بِاللَّ ِو} [الكهف.]ٖٜ :
ْت َجنَّتَ َ
ك قُل َ
{ولَ ْوال إِ ْذ َد َخل َ
اآلية األوذل :قولو تعاذلَ :
ْت َما َش َ
اء اللَّوُ} لتتربأ من حولك وقوتك ال
الشرح :أي :كاف ينبغي لك أف تقوؿ حُت دخلت جنتكَ :
{ما َش َ
تعجب جبنتك.
{الَ قُ َّو َة إِالّ بِاللَّ ِو}{ :ال} :نافية للجنس .و {قُػ َّوَة} :نكرة ُب سياؽ النفي ،فتعم.
ِ
ِ
ض ْع ٍ
ف ٍُبَّ َج َع َل
فإف قيل :ما اعبمع بُت عموـ نفي القوة إال باهلل ،وبُت قولو تعاذل{ :اللَّوُ الَّذي َخلَ َق ُك ْم م ْن َ
ِمن بػ ْع ِد َ ٍ
َش ُّد ِمنَّا قُػ َّوًة أ ََوَدلْ يَػَرْوا أ َّ
َف اللَّوَ الَّ ِذي َخلَ َق ُه ْم
{وقَالُوا َم ْن أ َ
ْ َ
ض ْعف قُػ َّوًة} [الروـ ،]٘ٗ :وقاؿ عن عادَ :
َش ُّد ِمْنػ ُه ْم قُػ َّوةً} [فصلت ،]ٔ٘ :فأثبت ؽبم قوة؟
ُى َو أ َ
فاعبواب :أف اعبمع بأحد الوجهُت:
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األوؿ :أف القوة اليت ُب اؼبخلوؽ كانت من اهلل عز وجل ،فلوال أف اهلل أعطاه القوة دل يكوف قوياً ،فالقوة اليت
عند اإلنساف ـبلوقة هلل ،فبل قوة ُب اغبقيقة إال باهلل.
الثاشل :أف اؼبراد بقولو{ :ال قُػ َّوَة} ،أي :ال قوة كاملة إال باهلل عز وجل.
وُب ىذه اآلية :إثبات اسم من أظباء اهلل ،وىو :اهلل ،وإثبات ثبلث صفات :األلوىية ،والقوة ،واؼبشيئة.
اء اللَّوُ َما اقْتَتَ لُوا َولَ ِك َّن اللَّوَ يَ ْف َع ُل َما يُ ِري ُد} [البقرة.]ٕٖ٘ :
اآلية الثانية :وقولوَ :
{ولَ ْو َش َ
ِ
اختَػلَ ُفوا
{ولَك ِن ْ
الشرحَ :
{ولَ ْو َش َ
اء اهللُ َما اقْتَتَ لُوا} :الضمَت يعود على اؼبؤمنُت والكافرين ،لقولو تعاذلَ :
فَ ِمْنػ ُه ْم َم ْن َآم َن َوِمْنػ ُه ْم َم ْن َك َفَر َولَ ْو َشاءَ اللَّوُ َما اقْػتَتَػلُوا} [البقرة.]ٕٖ٘ :
{ولَ ْو َشاءَ اللَّوُ َما
وُب ىذا رد واضح على القدرية الذي ينكروف تعلق فعل العبد دبشيئة اهلل ،ألف اهلل قاؿَ :
اقْػتَتَػلُوا} ،يعٍت :ولكنو شاء أف يقتتلوا فاقتتلوا.
{ولَ ِك َّن اللَّوَ يَ ْف َع ُل َما يُ ِري ُد} الفعل باعتبار ما يفعلو سبحانو وتعاذل بنفسو فعل مباشر ،وباعتبار ما يقدره
َ
على العباد فعل غَت مباشر ،ألنو من اؼبعلوـ أف اإلنساف إذا صاـ وصلى وزكى وحج وجاىد ،فالفاعل
اإلنساف ببل شك ،ومعلوـ أف فعلو ىذا بإرادة اهلل ،وال يصح أف ينسب فعل العبد إذل اهلل على سبيل
اؼبباشرة ،ألف اؼبباشر للفعل ىو اإلنساف ،ولكن يصح أف ينسب إذل اهلل على سبيل التقدير واػبلق.
أما ما يفعلو اهلل بنفسو ،كاستوائو على عرشو ،وكبلمو ،ونزولو إذل السماء الدنيا ،وضحكو  ...وما أشبو
ذلك ،فهذا ينسب إذل اهلل تعاذل فعبلً مباشرة.
وُب ىذه اآلية من األظباء :اهلل .ومن الصفات :اؼبشيئة ،والفعل ،واإلرادة.
اآلية الثالثة :قولو{ :أ ِ
يمةُ األنْ َع ِام إِالَّ َما يُ ْت لَى َعلَْي ُك ْم غَْي َر ُم ِحلّْي َّ
ُحلَّ ْ
الص ْي ِد َوأَنْ تُ ْم ُح ُرٌم إِ َّن اللَّوَ
ت لَ ُك ْم بَ ِه َ
يَ ْح ُك ُم َما يُ ِري ُد} [المائدة.]ٔ :
يد} :ىذه اإلرادة شرعية ،ألف اؼبقاـ مقاـ تشريع.
الشرح :قولو{ :إِ َّف اللَّوَ َْوب ُك ُم َما يُِر ُ
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ِ
ِ
ِ
ص ْد َرهُ لِ ِإل ْس ِ
ضيّْقاً
ص ْد َرهُ َ
الم َوَم ْن يُ ِر ْد أَ ْن يُضلَّوُ يَ ْج َع ْل َ
اآلية الرابعة :قولو{:فَ َم ْن يُ ِرد اللَّوُ أَ ْن يَ ْهديَوُ يَ ْش َر ْح َ
الس َم ِاء} [األنعام.]ٕٔ٘ :
َح َرجاً َكأَنَّ َما يَ َّ
ص َّع ُد فِي َّ
الشرح :اؼبراد باإلرادة ىنا اإلرادة الكونية ،واؼبراد باؽبداية ىداية التوفيق ،فتجده منشرح الصدر ُب شرائع
اإلسبلـ وشعائره ،يفعلها بفرح وسرور وانطبلؽ.
ص ْد َرهُ} :يعٍت :يوسع صدره ،ومنو قوؿ موسى عليو الصبلة والسبلـ ؼبا أرسلو اهلل إذل فرعوف{ :قَ َاؿ
{يَ ْش َر ْح َ
ص ْد ِري} [طو ،]ٕ٘ :أي :وسع رل صدري ُب مناجاة ىذا الرجل ودعوتو ،ألف فرعوف كاف
َر ّْ
ب ا ْشَر ْح ِرل َ
جباراً عنيداً.
{لِ ِإل ْس ِ
الم} :ىذا عاـ ألصل اإلسبلـ وفروعو وواجباتو ،وكلما كاف اإلنساف باإلسبلـ وشرائعو أشرح صدراً،
كاف أدؿ على إرادة اهلل بو اؽبداية.
ِ
الس َم ِاء} :يعٍت :كأنو حُت يعرض عليو
ضيّْقاً َح َرجاً َكأَنَّ َما يَ َّ
صعَّ ُد فِي َّ
ص ْد َرهُ َ
{وَم ْن يُ ِر ْد أَ ْن يُضلَّوُ يَ ْج َع ْل َ
َ
اإلسبلـ يتكلف الصعود إذل السماء ،وىذا الذي يتكلف الصعود ال شك أنو يتعب ويسأـ.
ونأخذ من ىذه اآلية الكريبة إثبات إرادة اهلل عز وجل ،واإلرادة اؼبذكورة ىنا إرادة كونية ال غَت ،ألنو قاؿ:
{فَمن ي ِرِد اللَّو أَ ْف يػه ِديو}{ ،ومن ي ِرْد أَ ْف ي ِ
ضلَّوُ} ،وىذا التقسيم ال يكوف إال ُب األمور الكونية ،أما
َ ْ ُ ُ َ ْ َُ
ُ
ََ ْ ُ
الشرعية فاهلل يريد من كل أحد أف يستسلم لشرع اهلل.
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إثبات صفة المحبة
ٍب ذكر اؼبؤلف ىذه اآليات ُب إثبات صفة احملبة:
ِِ
ين} [[البقرة.]ٜٔ٘ :
َح ِسنُوا إِ َّن اللَّوَ يُ ِح ُّ
{وأ ْ
ب ال ُْم ْحسن َ
اآلية األوذل :قولو تعالىَ :
الشرح{ :وأحسنوا} اإلحساف قد يكوف واجباً ،وقد يكوف مستحباً ،فما كاف يتوقف عليو أداء الواجب،
فهو واجب ،وما كاف زائداً على ذلك فهو مستحب.
ب ال ُْم ْح ِسنِين} :ىذا تعليل لؤلمر ،فهذا ثواب احملسن ،أف اهلل وببو وؿببة اهلل مرتبة عالية
{إِ َّن اللَّوَ يُ ِح ُّ
عظيمة ،وىي أعلى من أف ربب اهلل ،وؽبذا قاؿ تعاذل{ :قُ ْل إِ ْف ُكْنتُ ْم ُِرببُّو َف اللَّوَ فَاتَّبِعُ ِوشل ُْوببِْب ُك ُم اللَّوُ} [آؿ
عمراف ،]ٖٔ :وؽبذا قاؿ بعض العلماء :الشأف كل الشأف ُب أف اهلل وببك ال أنك ربب اهلل ،وُب ىذه اآلية
من األظباء :اهلل .ومن الصفات األلوىية ،واحملبة.
ِِ
اآلية الثانية :قولو{ :وأَق ِ
ين} [الحجرات.]ٜ :
ْسطُوا إِ َّن اللَّوَ يُ ِح ُّ
ب ال ُْم ْقسط َ
َ
الشرح{ :وأَق ِ
ْسطُوا} :أي :اعدلوا وىذا واجب ،فالعدؿ واجب ُب كل ما ذبب فيو التسوية.
َ
اآلية الثالثة :قولو{ :فَما استَ َقاموا لَ ُكم فَاستَ ِقيموا لَهم إِ َّن اللَّوَ ي ِح ُّ ِ
ين} [التوبة.]ٚ :
ُ
َ ْ ُ
ْ ْ ُ ُْ
ب ال ُْمتَّق َ
الشرح :أي :مهما استقاـ لكم اؼبعاىدوف الذين عاىدهتم عند اؼبسجد اغبراـ بالوفاء بالعهد ،فاستقيموا ؽبم
ُب ذلك.
ِ
ين} :اؼبتقوف ىم الذين ازبذوا وقاية من عذاب اهلل بفعل أوامره واجتناب نواىيو ،ىذا من أحسن
{ال ُْمتَّق َ
وأصبع ما يقاؿ ُب تعريف التقوى.
ب الت َّ ِ
ين}[ } :البقرة.]ٕٕٕ :
ين َويُ ِح ُّ
اآلية الرابعة :قولو{ :إِ َّن اللَّوَ يُ ِح ُّ
ب ال ُْمتَطَ ّْه ِر َ
َّواب َ
الشرح :التواب :صيغة مبالغة من التوبة ،وىو كثَت الرجوع إذل اهلل.
ين} :الذين يتطهروف من األحداث ومن األقباس ُب أبداهنم وما هبب تطهَته.
{ويُ ِح ُّ
ب ال ُْمتَطَ ّْه ِر َ
َ
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اآلية اػبامسة :قولو{ :قُ ْل إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحبُّو َن اللَّوَ فَاتَّبِعُونِي يُ ْحبِْب ُك ُم اللَّوُ} [آل عمران.]ٖٔ :
الشرح :يسمى علماء السلف ىذه اآلية :آية احملنة ،يعٍت االمتحاف ،ألف قوماً ادعوا أهنم وببوف اهلل فأمر اهلل
نبيو أف يقوؿ ؽبم{ :قُ ْل إِ ْف ُكْنتُ ْم ُِرببُّو َف اللَّوَ فَاتَّبِعُ ِوشل} ،وىذا ربد لكل من ادعى ؿببة اهلل ،أف يقاؿ لو :إف
كنت صادقاً ُب ؿببة اهلل فاتبع الرسوؿ ،فمن أحدث ُب دين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ما ليس منو،
وقاؿ :إنٍت أحب اهلل ورسولو دبا أحدثتو ،قلنا لو :ىذا كذب لو كانت ؿببتك صادقة ،التبعت الرسوؿ عليو
الصبلة والسبلـ ،ودل تتقدـ بُت يديو بإدخاؿ شيء ُب شريعتو ليس من دينو ،فكل من كاف أتبع لرسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم ،كاف هلل أحب.
ف يَأْتِي اللَّوُ بَِق ْوٍم يُ ِحبُّ ُه ْم َويُ ِحبُّونَوُ} [المائدة.]٘ٗ :
س ْو َ
اآلية السادسة :قولو{ :فَ َ
َّ ِ
ين َآمنُوا َم ْن يَػ ْرتَ َّد ِمْن ُك ْم َع ْن ِدينِ ِو فَ َس ْو َ
ؼ يَأٌِْب اللَّوُ
الشرح :الفاء واقعة ُب جواب الشرط ُب قولو{ :يَا أَيػُّ َها الذ َ
ؼ يَأٌِْب اللَّوُ بَِق ْوٍـ
بَِق ْوٍـ ُِوببُّػ ُه ْم َوُِوببُّونَوُ} ،أي :إذا ارتددًب عن دين اهلل ،فإف ذلك ال يضر اهلل شيئاً{ ،فَ َس ْو َ
ِ
ِ
{وإِ ْف تَػتَػ َولَّْوا يَ ْستَْب ِد ْؿ قَػ ْوماً َغْيػَرُك ْم ٍُبَّ ال يَ ُكونُوا أ َْمثَالَ ُك ْم} [ؿبمد ،]ٖٛ :فكل
ُوببُّػ ُه ْم َوُوببُّونَوُ} ،وىذا كقولوَ :
من ارتد عن دين اهلل ،فإف اهلل ال يعبأ بو ألنو تعاذل غٍت عنو ،بل يزيلو ويأٌب خبَت منو{ ،فَ َس ْو َ
ؼ يَأٌِْب اللَّوُ
بَِقوٍـ} بدؿ منهم ُِ
{وببُّػ ُه ْم َوُِوببُّونَوُ} ،وإذا كانوا وببوف اهلل ووببهم اهلل فسوؼ يقوموف بطاعتو.
ْ
وُب اآلية من األظباء والصفات ما سبق ُب اليت قبلها ،وزيادة أف اهلل تعاذل يكوف ؿببوباً.
ِِ
ِ ِ
اآلية السابعة :قولو{ :إِ َّن اللَّوَ ي ِح ُّ َّ ِ
وص} [الصف:
ص ٌ
ص ّفاً َكأَنَّ ُه ْم بُ ْن يَا ٌن َم ْر ُ
ين يُ َقاتلُو َن في َسبِيلو َ
ُ
ب الذ َ
ٗ].
ِِ
ِ ِ
الشرح { :إِ َّن اللَّوَ ي ِح ُّ َّ ِ
ص ّفاً} :ال يتقدـ أحد على أحد وال يتأخر حىت ُب
ين يُ َقاتلُو َن في َسبِيلو َ
ُ
ب الذ َ

اعبهاد.
{ َكأَنَّ ُه ْم بُ ْن يَا ٌن } والبنياف كما قاؿ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ" :يشد بعضو بعضاً" (متفق عليو) ،أي:
وص} ،وليس كاؼبفرؽ ألف اؼبرصوص أشد سباسكاً،
ص ٌ
َّه ْم بػُْنػيَا ٌف َم ْر ُ
يتماسك بعضو ببعض ،وؽبذا قاؿَ { :كأَنػ ُ
فهؤالء الذين علق اهلل احملبة ؽبم بأعماؽبم ؽبم عدة صفات:
أوالً :يقاتلوف ،فبل يركنوف إذل اػبلود واػبموؿ والكسل واعبمود الذي يضعف الدين والدنيا.
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ثانياً :اإلخبلص ،لقولوِ :
{ُب َسبِيلِ ِو}.
{ص َّفاً}.
ثالثاً :يشد بعضهم بعضاً ،لقولوَ :
رابعاً :أهنم كالبنياف ،والبنياف حصن منيع.
وص}.
خامساً :ال يتخللهم ما يبزقهم ،لقولوَّ :
ص ٌ
{م ْر ُ
ىذه طبس صفات علق اهلل احملبة ؽبؤالء عليها.
ود} [البروج.]ٔٗ :
ور ال َْو ُد ُ
{و ُى َو الْغَ ُف ُ
اآلية الثامنة :قولوَ :
ور} :أي الساتر لذنوب عباده اؼبتجاوز عنها.
الشرح { :الْغَ ُف ُ
ؼ يَأٌِْب
ود} مأخوذ من الود وىو خالص احملبة ،وىو عز وجل ؿبب وؿببوب ،كما قاؿ تعاذل{ :فَ َس ْو َ
{ال َْو ُد ُ
اللَّوُ بَِق ْوٍـ ُِوببُّػ ُه ْم َوُِوببُّونَوُ} [اؼبائدة ،]٘ٗ :فاهلل عز وجل واد ألوليائو ،وأولياؤه يودونو أي وببونو ،ووببوف
الوصوؿ إليو وإذل جنتو ورضوانو.

وُب اآلية اظباف من أظباء اهلل :الغفور ،والودود .وصفتاف :اؼبغفرة ،والود.
وكنت أسبٌت لو أف اؼبؤلف أضاؼ آية تاسعة ُب احملبة ،وىي اػبلة ،لقولو تعاذلِ ِ َّ َّ :
يم َخلِيبلً}
َ
{وازبَ َذ اللوُ إبْػَراى َ
[النساء ،]ٕٔ٘ :واػبلة أعلى أنواع احملبة ،ألف اػبليل ىو الذي وصل حبو إذل سويداء القلب وزبلل ؾباري
عروقو ،وليس فوؽ اػبلة شيء من أنواع احملبة أبداً.
واػبلة ال نعلم أهنا ثبتت ألحد من البشر إال الثنُت ،نبا إبراىيم وؿبمد عليهما الصبلة والسبلـ ،لقوؿ النيب
صلى اهلل عليو وسلم" :إف اهلل ازبذشل خليبلً كما ازبذ إبراىيم خليبلً" (رواه مسلم).
وىذه اػبلة صفة من صفات اهلل عز وجل ،وىي توقيفية فبل هبوز أف نثبت ألحد من البشر أنو خليل اهلل إال
بدليل ،حىت األنبياء عليهم الصبلة والسبلـ ،إال ىذين الرسولُت الكريبُت ،فهما خليبلف هلل عز وجل.
فلدينا اآلف ؿببة وود وخلة ،فاحملبة والود مطلقة ،واػبلة خاصة بإبراىيم وؿبمد عليهما الصبلة والسبلـ.
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أما أىل البدع الذين أنكروىا ،فليس عندىم إال حجج واىية ،يقولوف:
أوالً :إف العقل ال يدؿ عليها.
ثانياً :إف احملبة إمبا تكوف بُت اثنُت متجانسُت ،ال تكوف بُت رب وـبلوؽ أبداً ،وال بأس أف تكوف بُت
اؼبخلوقات.
وكبن نرد عليهم فنقوؿ:
قبيبكم عن األوؿ ػ وىو أف العقل ال يدؿ عليها ػ جبوابُت :أحدنبا :بالتسليم ،والثاشل :باؼبنع.
اعبواب األوؿ :التسليم :فنقوؿ :إذا سلمنا جدال أف العقل ال يدؿ على احملبة ،فإف السمع قد دؿ بأجلى
دليل وأوضح بياف على إثبات احملبة بُت اػبالق واؼبخلوؽ ،والسمع دليل قائم بنفسو ،واهلل عز وجل يقوؿ ُب
القرآف{ :ونَػَّزلْنَا علَي َ ِ
اب تِْبػيَاناً لِ ُك ّْل َش ْي ٍء} [النحل ،]ٜٛ :فإذا كاف تبياناً ،فهو دليل قائم بنفسو.
َ َْ
ك الْكتَ َ
اعبواب الثاشل :اؼبنع :أف مبنع دعوى أف العقل ال يدؿ عليها ،ونقوؿ :بل العقل دؿ على إثبات احملبة بُت
اػبالق واؼبخلوؽ ،كما ُب إثابة اهلل الطائعُت باعبنات والنصر والتأييد وغَته ،ىذا يدؿ ببل شك على احملبة.
وأما قولكم :إف احملبة ال تكوف إال بُت متجانسُت ،فيكفي أف نقوؿ :ال قبوؿ لدعواكم ،ألف اؼبنع كاؼ ُب
رد اغبجة ،إذ أف األصل عدـ الثبوت ،فنقوؿ :دعواكم أهنا ال تكوف إال بُت متجانسُت فبنوع ،بل ىي تكوف
بُت غَت اؼبتجانسُت ،فاإلنساف عنده ساعة قديبة ما أتعبتو بالصيانة وما فسدت عليو قط فتجده وببها،
وعنده ساعة تأخذ نصف وقتو ُب التصليح فتجده يبغضها.
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إثبات صفة الرحمة
ٍب ذكر اؼبؤلف ىذه اآليات ُب إثبات صفة الرضبة:
الرِح ِ
يم} [النمل.]ٖٓ :
الر ْح َم ِن َّ
اآلية األوذل :قولو{ :بِ ْس ِم اللَّ ِو َّ
الشرح :ىذه اآلية أتى ّٔا اؼبؤلف ليثبت حكماً ،وليست مقدمة ؼبا بعدىا ،وقد سبق لنا شرح البسملة ،فبل
حاجة إذل إعادتو.
وفيها من أظباء اهلل ثبلثة :اهلل ،الرضبن ،الرحيم .ومن صفاتو :األلوىية ،والرضبة.
ت ُك َّل َش ْي ٍء َر ْح َمةً َو ِعلْماً} [غافر.]ٚ :
{ربَّنَا َو ِس ْع َ
اآلية الثانية :قولوَ :
الشرح  :ىذه اآلية تدؿ على أف كل شيء وصلو علم اهلل ػ وىو واصل لكل شيء ػ فإف رضبتو وصلت إليو،
ِ
ت ُك َّل َش ْي ٍء َر ْضبَةً َو ِع ْلماً} ،وىذه ىي الرضبة العامة اليت تشمل
{ربػَّنَا َوس ْع َ
ألف اهلل قرف بينهما ُب اغبكم َ
صبيع اؼبخلوقات حىت الكفار ،ألف اهلل قرف ىذه الرضبة مع العلم.
لكن رضبتو للكافر رضبة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرضبة اؼبؤمن ،فالذي يرزؽ الكافر
ىو اهلل يرزقو بالطعاـ والشراب واللباس واؼبسكن واؼبنكح وغَت ذلك.
أما اؼبؤمنوف ،فرضبتهم رضبة أخص من ىذه وأعظم ،ألهنا رضبة إيبانية دينية دنيوية.
وُب اآلية من صفات اهلل :الربوبية وعموـ الرضبة ،والعلم.
ِ ِِ
ين َرِحيماً} [األحزاب.]ٖٗ :
{وَكا َن بال ُْم ْؤمن َ
اآلية الثالثة :قولوَ :
ِِ
ُت} :متعلق بػ (رحيم) ،وتقدصل اؼبعموؿ يدؿ على اغبصر ،فيكوف معٌت اآلية :وكاف
الشرح{ :بِالْ ُم ْؤمن َ
باؼبؤمنُت ال غَتىم رحيماً.
ِ
ت ُك َّل َش ْي ٍء
{ربػَّنَا َوس ْع َ
ولكن كيف قبمع بُت ىذه اآلية واليت قبلهاَ :
اعبواب أف نقوؿ :الرضبة اليت ىنا غَت الرضبة اليت ىناؾ ،ىذه رضبة خاصة
الكفار ،خببلؼ األوذل.

َر ْضبَةً َو ِع ْلماً} [غافر]ٚ :؟!
متصلة برضبة اآلخرة ال يناؽبا
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ت ُك َّل َش ْي ٍء} [األعراف.]ٔ٘ٙ :
{وَر ْح َمتِي َو ِس َع ْ
اآلية الرابعة :قولوَ :
الشرح :ىذا ثناء منو جل وعبل على نفسو بأف رضبتو وسعت كل شيء من أىل السماء ومن أىل األرض،
ونقوؿ فيها ما قلنا ُب اآلية الثانية.
الر ْح َمةَ} [األنعام.]٘ٗ :
ب َربُّ ُك ْم َعلَى نَ ْف ِس ِو َّ
اآلية اػبامسة :قولوَ { :كتَ َ
ب} :دبعٌت :أوجب على نفسو الرضبة ،فاهلل عز وجل لكرمو وفضلو وجوده أوجب على نفسو
الشرح َ { :كتَ َ
الرضبة ،وجعل رضبتو سابقة لغضبو.
ِ
يم} [يونس.]ٔٓٚ :
{و ُى َو الْغَ ُف ُ
اآلية السادسة :قولوَ :
ور ال َّرح ُ
الشرح  :صبع عز وجل بُت ىذين االظبُت ،ألف باؼبغفرة سقوط عقوبة الذنوب ،وبالرضبة حصوؿ اؼبطلوب،
واإلنساف مفتقر إذل ىذا وىذا ،مفتقر إذل مغفرة ينجو ّٔا من آثامو ،ومفتقر إذل رضبة يسعد ّٔا حبصوؿ
مطلوبة ،وقد سبق الكبلـ ُب ذلك.
اآلية السابعة :قولو{ :فَاللَّوُ َخ ْي ر حافِظاً و ُىو أَرحم َّ ِ ِ
ين} [يوسف.]ٙٗ :
ٌ َ
الراحم َ
َ َ َْ ُ
الشرح :الشاىد من اآلية ىنا قولو{ :وىو أَرحم َّ ِِ
ُت} ،حيث أثبت هلل عز وجل الرضبة ،بل بُت أنو
الراضب َ
ََُ ْ َ ُ
أرحم الراضبُت ،فلو صبعت رضبات اػبلق كلهم ،لكانت رضبة اهلل أشد وأعظم ،فأرحم ما يكوف من اػبلق
باػبلق رضبة األـ ولدىا ،فإهنا ال يساويها شيء من رضبة الناس أبداً ،حىت األب ال يرحم أوالده مثل أمهم ُب
الغالب ،جاءت امرأة ُب السيب تطلب ولدىا وتبحث عنو ،فلما رأتو ،أخذتو بشفقة وضمتو إذل صدرىا أماـ
الناس وأماـ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم" :أتروف أف ىذه اؼبرأة طارحة
ولدىا ُب النار؟ " .قالوا :ال واهلل يا رسوؿ اهلل .قاؿ" :هلل أرحم بعباده من ىذه بولدىا" (متفق عليو).
وفبا يدؿ على ذلك أف اهلل عز وجل خلق مائة رضبة ،وضع منها رضبة واحدة يًتاحم ّٔا اػببلئق ُب الدنيا
(متفق عليو).
وقد أنكر األشاعرة وغَتىم من أىل التعطيل أف يكوف اهلل تعاذل متصفاً بالرضبة ،قالوا :ألف العقل دل يدؿ
عليها.
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وثانياً :ألف الرضبة ضعف ورقة للمرحوـ ،وىذا ال يليق باهلل عز وجل ،ألف اهلل أعظم من أف يرحم باؼبعٌت
الذي ىو الرضبة ،وال يبكن أف يكوف هلل رضبة!!
وقالوا :اؼبراد بالرضبة :إرادة اإلحساف ،أو :اإلحساف نفسو ،أي :إما النعم ،أو إرادة النعم.
فتأمل كيف سلبوا ىذه الصفة العظيمة ،اليت كل مؤمن يرجوىا ويؤملها ،كل إنساف لو سألتو :ماذا تريد؟
لقاؿ :أريد رضبة اهلل ،وىم أنكروا ىذا ،وقالوا :ال يبكن أف يوصف اهلل بالرضبة!!
وكبن نرد عليهم قوؽبم من وجهُت :بالتسليم ،واؼبنع:
أما التسليم فنقوؿ :ىب أف العقل ال يدؿ عليها ،ولكن السمع دؿ عليها ،فثبتت بدليل آخر.
وأما اؼبنع ،فنقوؿ :إف قولكم :إف العقل ال يدؿ على الرضبة :قوؿ باطل ،بل العقل يدؿ على الرضبة ،فهذه
النعم اؼبشهودة واؼبسموعة ،وىذه النقم اؼبدفوعة ،ما سببها؟ إف سببها الرضبة ببل شك ،ولو كاف اهلل ال يرحم
العباد ،ما أعطاىم النعم ،وال دفع عنهم النقم! وىذا أمر مشهود يشهد بو اػباص والعاـ ،حىت العامي ُب
دكانو أو سوقو يعرؼ أف ىذه النعم من آثار الرضبة.
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إثبات صفة الرضى
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل :وقولو{ :ر ِ
ضوا َع ْنوُ} [المائدة.]ٜٔٔ :
ض َي اللَّوُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
َ
الشرح :ىذه من آيات الرضى ،واهلل سبحانو وتعاذل موصوؼ بالرضى ،وىو يرضى عن العمل ،ويرضى عن
ضوُ لَ ُك ْم} [الزمر ،]ٚ :أي :يرض الشكر لكم.
{وإِ ْف تَ ْش ُك ُروا يَػ ْر َ
العامل ،أما عن العمل ،فمثل قولو تعاذلَ :
ِ
بلـ ِديناً} [اؼبائدة .]ٖ :وكما ُب اغبديث الصحيح" :إف اهلل يرضى
{وَرض ُ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْس َ
وكما ُب قولو تعاذلَ :
لكم ثبلثاً ،ويكره لكم ثبلثاً ( " ...رواه مسلم) .فهذا الرضى متعلق بالعمل.
ضوا َعْنوُ} [اؼبائدة.]ٜٔٔ :
{ر ِض َي اللَّوُ َعْنػ ُه ْم َوَر ُ
وأما عن العامل ففي مثل ىذه اآلية اليت ساقها اؼبؤلفَ :
فهذا الرضى متعلق بالعامل.
ورضى اهلل صفة ثابتة هلل عز وجل وىي ُب نفسو ،وليست شيئاً منفصبلً عنو :كما يدعيو أىل التعطيل.
ولو قاؿ لك قائل :فسر رل الرضى دل تتمكن من تفسَته ،ألف الرضى صفة ُب اإلنساف غريزية ،والغرائز ال
يبكن إلنساف أف يفسرىا بأجلى وأوضح من لفظها.
فنقوؿ :الرضى صفة ُب اهلل عز وجل ،وىي صفة حقيقية متعلقة دبشيئتو ،فهي من الصفات الفعلية ،يرضى
عن اؼبؤمنُت وعن اؼبتقُت وعن اؼبقسطُت وعن الشاكرين وال يرضى عن القوـ الكافرين ،وال يرضى عن القوـ
الفاسقُت ،وال يرضى عن اؼبنافقُت ،فهو سبحانو وتعاذل يرضى عن أناس وال يرضى عن أناس ،ويرضى
أعماالً ويكره أعماالً.
ووصف اهلل تعاذل بالرضى ثابت بالدليل السمعي كما سبق ،وبالدليل العقلي ،فإف كونو عز وجل يثيب
الطائعُت وهبزيهم على أعماؽبم وطاعاهتم يدؿ على الرضى.
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إثبات صفات الغضب والسخط والكراىية والبغض
ٍب ذكر اؼبؤلف ىذه اآليات ُب إثبات صفات الغضب والسخط والكراىية والبغض:
ِ
ِ ِ
ِ
ب اللَّوُ َعلَْي ِو َولَ َعنَوُ}
اآلية األوذل :قولوَ :
َّم َخالداً ف َيها َوغَض َ
{وَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤمناً ُمتَ َع ّْمداً فَ َج َزا ُؤهُ َج َهن ُ
[النساء.]ٜٖ :
{م ْؤِمناً} :ىو من آمن باهلل ورسولو ،فخرج بو الكافر واؼبنافق ،لكن من قتل كافراً لو عهد أو ذمة
الشرح ُ :
أو أماف فهو آٍب ،غَت أنو ال يستحق الوعيد اؼبذكور ُب اآلية ،وأما اؼبنافق ،فهو معصوـ الدـ ظاىراً ،ما دل
يعلن بنفاقو.

{متَ َع ّْمداً} :يدؿ على إخراج الصغَت وغَت العاقل ألف ىؤالء ليس ؽبم قصد معترب وال عمد ،وعلى إخراج
ُ
اؼبخطئ{ ،جهنَّم} :اسم من أظباء النارِ ِ َ ،
ِ
ب اهلل َعلَْي ِو} :الغضب
{خالداً ف َيها} أي :ماكثاً فيها{ ،وغَض َ
ََ ُ
{ولَ َعنَوُ} :اللعن ىو الطرد واإلبعاد عن
صفة ثابتة هلل تعاذل على الوجو البلئق بو ،وىي من صفاتو الفعليةَ ،
رضبة اهلل.

َع َّد لَوُ َع َذاباً َع ِظيماً} طبس عقوبات ،كل واحدة منها
{وأ َ
فهذه أربعة أنواع من العقوبة ،واػبامس :قولوَ :
كافية ُب الردع والزجر ؼبن كاف لو قلب.
ولكن يشكل على منهج أىل السنة ذكر اػبلود ُب النار ،حيث رتبو على القتل والقتل ليس بكفر ،وال
خلود ُب النار عند أىل السنة إال بالكفر؟
وأجيب عن ذلك بعدة أوجو أقرّٔا :أف ىذا سبب ،ولكن إذا وجد مانع دل ينفذ السبب ،كما نقوؿ :القرابة
سبب لئلرث ،فإذا كاف القريب رقيقاً دل يرث ،لوجود اؼبانع وىو الرؽ.
ولكن يرد علينا اإلشكاؿ من وجو آخر ،وىو :ما الفائدة من ىذا الوعيد؟
فنقوؿ :الفائدة أف اإلنساف الذي يقتل مؤمناً متعمداً قد فعل السبب الذي ىبلد بو ُب النار ،وحينئذ يكوف
وجود اؼبانع ؿبتمبلً ،قد يوجد وقد ال يوجد ،فهو على خطر عظيم جداً ،وؽبذا قاؿ النيب صلى اهلل عليو
وسلم" :لن يزاؿ اؼبؤمن ُب فسحة من دينو ما دل يصب دماً حراماً" (رواه البخاري).
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أو يقاؿ بأف اؼبراد باػبلود اؼبكث الطويل ،وليس اؼبراد بو اؼبكث الدائم ،ألف اللغة العربية يطلق فيها اػبلود
على اؼبكث الطويل كما يقاؿ :فبلف خالد ُب اغببس ،واغببس ليس بدائم ،ويقولوف :فبل خالد خلود
اعبباؿ ،ومعلوـ أف اعبباؿ ينسفها ريب نسفاً فيذرىا قاعاً صفصفاً ،وىذا أيضاً جواب سهل ال وبتاج إذل
{خالِداً فِ َيها} ،واؼبعٌت:
تعب ،فنقوؿ :إف اهلل عز وجل دل يذكر التأبيد فلم يقل :خالداً فيها أبداً بل قاؿَ :
أنو ماكث مكثاً طويبلً.
وُب ىذه اآلية من صفات اهلل :الغضب ،واللعن وإعداد العذاب.
ض َوانَوُ} [محمد.]ٕٛ :
َس َخ َ
ط اللَّوَ َوَك ِرُىوا ِر ْ
اآلية الثانية :قولو{ :ذَلِ َ
ك بِأَنَّ ُه ُم اتَّبَ عُوا َما أ ْ
ف إِ َذا تَػ َوفَّػْتػ ُه ُم الْ َمبلئِ َكةُ
الشرحَ { :ذلِ َ
ك} :أي :ضرب الوجوه واألدبار اؼبشار إليو ُب قولو تعاذل{ :فَ َكْي َ
ِ
ط أ َْع َما َؽبُ ْم} [ؿبمدٕٚ :
َحبَ َ
َس َخ َ
يَ ْ
ط اللَّوَ َوَك ِرُىوا ِر ْ
وى ُه ْم َوأ َْدبَ َارُى ْم َذل َ
ض ِربُو َف ُو ُج َ
ض َوانَوُ فَأ ْ
َّه ُم اتَّػبَػعُوا َما أ ْ
ك بِأَنػ ُ
 .]ٕٛط اللَّوَ} أي :الذي أسخط اهلل ،فصاروا يفعلوف كل ما بو
َس َخ َ
{بِأَنَّ ُه ُم} أي :بسبب أهنم {اتَّبَ عُوا َما أ ْ
ض َوانَوُ} أي :كرىوا ما فيو رضاه ،فصارت
{وَك ِرُىوا ِر ْ
سخط اهلل عز وجل من عقيدة أو قوؿ أو فعلَ ،
عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة ،أهنم عند الوفاة تضرب اؼببلئكة وجوىهم وأدبارىم.
وُب ىذه اآلية من صفات اهلل :إثبات السخط والرضى ،وقد سبق الكبلـ على صفة الرضى ،وأما السخط،
فمعناه قريب من معٌت الغضب.
آس ُفونَا انْ تَ َق ْمنَا ِم ْن ُه ْم} [الزخرف.]٘٘ :
اآلية الثالثة :قولو{ :فَ لَ َّما َ
{آس ُفونَا} ،وجوابو:
{آس ُفونَا} يعٍت :أغضبونا وأسخطونا{ ،فَ لَ َّما} :ىنا شرطية ،فعل الشرط فيهاَ :
الشرحَ :
{انْ تَ َق ْمنَا ِم ْن ُه ْم} ،ففيها رد على من فسروا السخط والغضب باالنتقاـ ،ألف أىل التعطيل من األشعرية
وغَتىم يقولوف :إف اؼبراد بالسخط والغضب االنتقاـ ،أو إرادة االنتقاـ ،وال يفسروف السخط والغضب بصفة
من صفات اهلل يتصف ّٔا ىو نفسو.
وكبن نقوؿ ؽبم :بل السخط والغضب غَت االنتقاـ ،واالنتقاـ نتيجة الغضب والسخط ،كما نقوؿ :إف
الثواب نتيجة الرضى ،فاهلل سبحانو وتعاذل يسخط على ىؤالء القوـ ويغضب عليهم ٍب ينتقم منهم.
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وإذا قالوا :إف العقل يبنع ثبوت السخط والغضب هلل عز وجل ،فإننا قبيبهم دبا سبق ُب صفة الرضى ،ألف
الباب واحد ،فنقوؿ :بل العقل يدؿ على السخط والغضب ،فإف االنتقاـ من آّرمُت وتعذيب الكافرين
دليل على السخط والغضب ،وليس دليبلً على الرضى ،وال على انتفاء الغضب والسخط.
آس ُفونَا انْػتَػ َق ْمنَا ِمْنػ ُه ْم} [الزخرؼ :]٘٘ :ترد عليكم ،ألنو جعل االنتقاـ غَت
ونقوؿ :ىذه اآلية{ :فَػلَ َّما َ
الغضب ،ألف الشرط غَت اؼبشروط.
آس ُفونَا} :كبن نعرؼ أف األسف ىو اغبزف والندـ على شيء مضى على
مسألة :بقي أف يقاؿ{ :فَػلَ َّما َ
النادـ ال يستطيع رفعو ،فهل يوصف اهلل باغبزف والندـ؟
اعبواب :ال ،وقبيب عن اآلية بأف األسف ُب اللغة لو معنياف:
ف َوابْػيَض ْ
وس َ
َّت َعْيػنَاهُ
َس َفى َعلَى يُ ُ
اؼبعٌت األوؿ :األسف دبعٌت اغبزف ،مثل قوؿ اهلل تعاذل عن يعقوب{ :يَا أ َ
اغبُْزِف} [يوسف .]ٛٗ :وىذا فبتنع بالنسبة هلل عز وجل.
ِم َن ْ
الثاشل :األسف دبعٌت الغضب ،فيقاؿ :أسف عليو دبعٌت :غضب عليو ،وىذا مثبت هلل ألف اهلل تعاذل وصف
آس ُفونَا انْػتَػ َق ْمنَا ِمْنػ ُه ْم}.
بو نفسو ،فقاؿ{ :فَػلَ َّما َ
وُب اآلية من صفات اهلل :الغضب ،واالنتقاـ.
{ولَ ِك ْن َك ِرَه اللَّوُ انْبِ َعاثَ ُه ْم فَ ثَبَّطَ ُه ْم} [التوبة.]ٗٙ :
اآلية الرابعة :قولوَ :
الشرح  :اؼبقصود بذلك اؼبنافقُت الذين دل ىبرجوا مع النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الغزوات ،ألف اهلل تعاذل
كره انبعاثهم ،ألف عملهم غَت خالص لو ،واهلل تعاذل أغٌت الشركاء عن الشرؾ ،وألهنم إذا خرجوا ،كانوا كما
ِ
ضعُوا ِخبللَ ُك ْم يػَْبػغُونَ ُك ُم الْ ِفْتػنَةَ} [التوبة،]ٗٚ :
قاؿ اهلل تعاذل{ :لَ ْو َخَر ُجوا في ُك ْم َما َز ُادوُك ْم إَِّال َخبَاالً َوَأل َْو َ
وإذا كانوا غَت ـبلصُت وكانوا مفسدين ،فإف اهلل سبحانو وتعاذل يكره الفساد ويكره الشرؾ :فػ { َك ِرَه اللَّوُ
انْبِ َعاثػَ ُه ْم فَػثَبَّطَ ُه ْم} ،يعٍت :جعل نبمهم فاترة عن اػبروج للجهاد.
ضى
{وقَ َ
وُب اآلية ىنا إثبات أف اهلل عز وجل يكره ،وىذا أيضاً ثابت ُب الكتاب والسنة :قاؿ اهلل تعاذلَ :
ِ
ك َمك ُْروىاً} [اإلسراء.]ٖٛ - ٕٖ :
ك َكا َف َسيّْئُوُ ِعْن َد َربّْ َ
ك أَالّ تَػ ْعبُ ُدوا إِالّ إِيَّاهُ }....إذل قولوُ { :ك ُّل َذل َ
َربُّ َ
وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم" :إف اهلل كره لكم قيل وقاؿ" (متفق عليو).
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فهذه الصفة ثابتة هلل تعاذل بالكتاب والسنة.
{ولَ ِك ْن َك ِرهَ اللَّوُ انْبِ َعاثػَ ُه ْم} [التوبة ،]ٗٙ :وكما
وكره اهلل سبحانو وتعاذل للشيء تكوف للعمل ،كما ُب قولوَ :
ِ
ك َمك ُْروىاً} [اإلسراء ،]ٖٛ :وتكوف أيضاً للعامل ،كما جاء ُب
ك َكا َف َسيّْئُوُ ِعْن َد َربّْ َ
ُب قولوُ { :ك ُّل َذل َ
اغبديث" :إف اهلل تعاذل إذا أبغض عبداً ،نادى جربيل ،إشل أبغض فبلناً ،فأبغضو" (رواه مسلم).
اآلية اػبامسة :قولوَ { :كبُ َر َم ْقتاً ِع ْن َد اللَّ ِو أَ ْن تَ ُقولُوا َما ال تَ ْف َعلُو َن} [الصف.]ٖ :
الشرح َ { :كبُ َر} أي :عظم.
{م ْقتاً} :اؼبقت أشد البغض.
َ
وُب اآلية من الصفات :اؼبقت ،وأنو يتفاوت.
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إثبات صفة المجيء واإلتيان هلل تعالى
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل ىذه اآليات ُب إثبات صفة آّيء واإلتياف:
{ىل ي ْنظُرو َن إِالّ أَ ْن يأْتِي ُهم اللَّوُ فِي ظُلَ ٍل ِمن الْغَم ِام والْمالئِ َكةُ وقُ ِ
ض َي األ َْم ُر}
َ
َ َ َ َ
ََ ُ
اآلية األوذل :قولوُ َ ْ َ :
[البقرة.]ٕٔٓ :
{ى ْل} :استفهاـ دبعٌت النفي ،يعٍت :ما ينظروف.
الشرحَ :
{ى ْل يَ ْنظُُرو َن}َ :
{يَ ْنظُُرو َن} ىنا معناىا :ينتظروف ألهنا تعدت بنفسها ،أي :ما ينتظر ىؤالء اؼبكذبوف إال أف يأتيهم اهلل ُب
ظلل من الغماـ ،وذلك يوـ القيامة.
{فِي} :ىنا دبعٌت (مع) ،فهي للمصاحبة ،وليس للظرفية قطعاً ،ألهنا لو كانت للظرفية لكانت الظلل ؿبيطة
باهلل ،ومعلوـ أف اهلل تعاذل واسع عليم وال وبيط بو شيء من ـبلوقاتو.
{فِي ظُلَ ٍل ِم َن الْغَ َم ِام} الغماـ ىو :السحاب األبيض ،والسحاب األبيض يبقي اعبو مستنَتاً ،خببلؼ
األسود واألضبر ،فإنو ربصل بو الظلمة ،واألبيض أصبل منظراً ،وذلك أف اهلل عند نزولو جل وعبل للفصل بُت
الس َماءُ بِالْغَ َم ِاـ} :ظلل عظيمةّٓ ،يء اهلل تبارؾ وتعاذل.
َّق َّ
عباده {تَ َشق ُ
{وال َْمالئِ َكةُ} :اؼببلئكة بالرفع معطوؼ على لفظ اعببللة اهلل ،يعٍت :أو تأتيهم اؼببلئكة.
َ
ض آي ِ
ِ
ك}
ات َربّْ َ
{ى ْل يَ ْنظُُرو َن إِالّ أَ ْن تَأْتِيَ ُه ُم ال َْمالئِ َكةُ أ َْو يَأْتِ َي َربُّ َ
اآلية الثانية :قولوَ :
ك أ َْو يَأْت َي بَ ْع ُ َ
[األنعام.]ٔ٘ٛ :
الشرح :أي :ما ينتظر ىؤالء إال واحدة من ىذه األحواؿ:
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين َك َف ُروا
أوالً{ :أَ ْن تَأْتيَ ُه ُم ال َْمالئ َكةُ} أي :لقبض أرواحهم ،قاؿ اهلل تعاذلَ :
{ولَ ْو تَػَرى إ ْذ يَػتَػ َو ََّب الذ َ
اغبَ ِر ِيق} [األنفاؿ.]٘ٓ :
اب ْ
الْ َمبلئِ َكةُ يَ ْ
ض ِربُو َف ُو ُج َ
وى ُه ْم َوأ َْدبَ َارُى ْم َوذُوقُوا َع َذ َ
ك} يوـ القيامة للقضاء بينهم.
ثانياً{ :أ َْو يَأْتِ َي َربُّ َ
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ض آي ِ
ِ
ك} وىذه طلوع الشمس من مغرّٔا ،فسرىا بذلك النيب صلى اهلل عليو
ات َربّْ َ
ثالثاً{ :أ َْو يَأْت َي بَ ْع ُ َ
وسلم (متفق عليو).
وإمبا ذكر اهلل ىذه األحواؿ الثبلث :ألف اؼببلئكة إذا نزلت لقبض أرواحهم ،ال تقبل منهم التوبة ،لقولو
ت التػَّوبةُ لِلَّ ِذين يػعملُو َف َّ ِ
تعاذل{ :ولَيس ِ
ت اآل َف}
السيّْئَات َح َّىت إِ َذا َح َ
َح َد ُى ُم الْ َم ْو ُ
ت قَ َاؿ إِ ّْشل تُػْب ُ
ضَر أ َ
َْ
َ َْ َ
ََْ
[النساء ،]ٔٛ :وكذلك أيضاً إذا طلعت الشمس من مغرّٔا فإف التوبة ال تقبل ،وحينئذ ال يستطيعوف
خبلصاً فبا ىم عليو ،وذكر اغبالة الثالثة بُت اغبالُت ألنو وقت اعبزاء وشبرة العمل ،فبل يستطيعوف التخلص ُب
تلك اغباؿ فبا عملوه.
اآلية الثالثة :قولوَ { :كالّ إِذَا ُد َّك ِ
ص ّفاً} [الفجر- ٕٔ :
ك َوال َْملَ ُ
اء َربُّ َ
ت األ َْر ُ
ص ّفاً َ
ك َ
ض َد ّكاً َد ّكاً َو َج َ
ٕٕ].
الشرحَ { :كالّ} ىنا للتنبيو ،مثل (أال).
{إِذَا ُد َّك ِ
ك} يعٍت :اؼببلئكة ينزلوف ُب األرض،
{وال َْملَ ُ
اء َربُّ َ
ت األ َْر ُ
ك} :يعٍت يوـ القيامةَ ،
ض َد ّكاً َد ّكاًَ ،و َج َ
ص ّفاً} ،أي :صفاً من وراء صف.
{ص ّفاً َ
َ

الس َماءُ بِالْغَ َم ِام َونُ ّْز َل ال َْمالئِ َكةُ تَ ْن ِزيالً} [الفرقان.]ٕ٘ :
ش َّق ُق َّ
{ويَ ْوَم تَ َ
اآلية الرابعة :قولوَ :
الس َماءُ بِالْغَ َم ِام } :يعٍت :ىبرج الغماـ من السماء ويثور متتابعاً ،وذلك ّٓيء اهلل عز وجل
ش َّق ُق َّ
الشرح{ :تَ َ
للفضل بُت عباه ،فهو يوـ رىيب عظيم.
{ونُ ّْز َل ال َْمالئِ َكةُ تَنْ ِزيالً} :ينزلوف من السماوات شيئاً فشيئاً ،وىذه اآلية ُب سياقها ليس فيها ذكر ؾبيء
َ
اهلل ،لكن فيها اإلشارة إذل ذلك ،ألف تشقق السماء بالغماـ إمبا يكوف ّٓيء اهلل تعاذل ،بدليل اآليات
السابقة.
فهذه أربع آيات ساقها اؼبؤلف إلثبات صفة من صفات اهلل ،وىي :صفة آّيء واإلتياف.
وأىل السنة واعبماعة يثبتوف أف اهلل يأٌب بنفسو ىو ،ألف اهلل تعاذل ذكر ذلك عن نفسو ،وىو سبحانو أعلم
بنفسو وبغَته وأصدؽ قيبلً من غَته وأحسن حديثاً ،وكبلمو مشتمل على أكمل العلم والصدؽ والبياف
واإلرادة.
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لكن ال نعلم كيفية ىذا آّيء ،ألف اهلل سبحانو وتعاذل أخربنا أنو هبيء ودل ىبربنا كيف هبيء ،وألف الكيفية
ال تعلم إال باؼبشاىدة أو مشاىدة النظَت أو اػبرب الصادؽ عنها ،وكل ىذا ال يوجد ُب صفات اهلل تعاذل،
وألنو إذا جهلت الذات جهلت كيفية الصفات.
نعم نعرؼ ما معٌت آّيء ،لكن كيفية آّيء غَت معلومة لنا ،فنؤمن بأف اهلل يأٌب حقيقة وعلى كيفية تليق
بو سبحانو وتعاذل.
وقد خالف أىل التحريف والتعطيل ُب ىذه الصفة فقالوا :إف اهلل ال يأٌب ،ألنك إذا أثبت أف اهلل يأٌب فقد
أثبت أنو جسم واألجساـ متماثلة!
فنقوؿ :ىذه دعوى وقياس باطل ،ألنو ُب مقابلة النص ،وكل شيء يعود إذل النص باإلبطاؿ فهو باطل،
ض ٍ
لقولو تعاذلِ ِ :
بلؿ ُمبِ ٍ
ُت} [سبأ ،]ٕٗ :فإذا قلت :إف ىذا الذي عاد
دى أ َْو ُِب َ
َ
{وإنَّا أ َْو إيَّا ُك ْم لَ َعلَى ُى ً
النص باإلبطاؿ ىو اغبق ،صار النص باطبلً وال بد ،وبطبلف النص مستحيل ،وإف قلت :إف النص ىو اغبق،
صار ىذا باطبلً والبد.
ٍب نقوؿ :ما اؼبانع من أف يأٌب اهلل تعاذل بنفسو على الكيفية اليت يريدىا؟!
يقولوف :اؼبانع أنك إذا أثبت ذلك ،فأنت فبثل.
نقوؿ :ىذا خطأ ،فإننا نعلم أف آّيء واإلتياف ىبتلف حىت بالنسبة للمخلوؽ ،فاإلنساف النشيط الذي يأٌب
كأمبا ينحدر من مرتفع من نشاطو ،ىل ىو كالذي يبشي على عصا وال ينقل رجبلً من مكاهنا إال بعد تعب
ومشقة.
واإلتياف ىبتلف من وجو آخر ،فإتياف إنساف مثبلً من كرباء البلد أو من والة األمور ليس كإتياف شخص ال
وبتفى بو.
ك} وكبوىا؟
{و َجاءَ َربُّ َ
سؤاؿ  :ماذا يقوؿ اؼبعطل ُب قولو تعاذلَ :
اعبواب :يقوؿ :اؼبعٌت :جاء أمر ربك ،وأتى أمر ربك؟ ألف اهلل تعاذل قاؿ{ :أَتَى أ َْم ُر اللَّ ِو فَبل تَ ْستَػ ْع ِجلُوهُ}
[النحل ،]ٔ :فيجب أف نفسر كل إتياف أضافو اهلل إذل نفسو ّٔذه اآلية ،ونقوؿ :اؼبراد :أتى أمر اهلل!
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فيقاؿ :إف ىذا الدليل الذي استدللت بو ىو دليل عليك وليس لك ،فلو كاف اهلل تعاذل يريد إتياف أمره ُب
اآليات األخرى ،فما الذي يبنعو أف يقوؿ :أمره كما عرب بذلك ُب سورة النحل ؼبا أراد إتياف األمر ،فلما دل
يرده دل يعرب بو.
وألف اآليات األخرى ليس فيها إصباؿ حىت نقوؿ :إهنا بينت ّٔذه اآلية وإمبا ىي واضحة بينة ،وُب بعضها
ك أَو يأٌِْب بػعض آي ِ
ِ
ِ
ِ
ات
تقسيم يبنع إرادة ؾبيء األمرَ :
{ى ْل يَػْنظُُرو َف إالّ أَ ْف تَأْتيَػ ُه ُم الْ َمبلئ َكةُ أ َْو يَأٌِْبَ َربُّ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ
ك} ،أي :أمره ُب مثل ىذا التقسيم؟!
ك} [األنعاـ]ٔ٘ٛ :؛ ىل يستقيم لشخص أف يقوؿ{ :يَأٌِْبَ َربُّ َ
َربّْ َ
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إثبات الوجو هلل تعالى
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل إلثبات الوجو هلل تعاذل آيتُت:
ْج ِ
الل َوا ِإل ْك َر ِام} [الرحمن.]ٕٚ :
{ويَ ْب َقى َو ْجوُ َربّْ َ
ك ذُو ال َ
اآلية األوذل :قولوَ :
الشرح :ىذه معطوفة على قولو تعاذلُ { :ك ُّل من علَيػها فَ ٍ
ك} [الرضبن ،]ٕٚ - ٕٙ :وؽبذا
اف َويَػْبػ َقى َو ْجوُ َربّْ َ
َ ْ َ َْ
ٍ
ك} ،حىت
{ويَػْبػ َقى َو ْجوُ َربّْ َ
قاؿ بعض السلف :ينبغي إذا قرأتُ { :ك ُّل َم ْن َعلَْيػ َها فَاف} ،أف تصلها بقولوَ :
يتبُت نقص اؼبخلوؽ وكماؿ اػبالق وذلك للتقابل.
ك} أي :ال يفٌت ،والوجو :معناه معلوـ ،لكن كيفيتو ؾبهولة ،ال نعلم كيف وجو اهلل عز
{ويَ ْب َقى َو ْجوُ َربّْ َ
َ
وجل كسائر صفاتو ،لكننا نؤمن بأف لو وجهاً موصوفاً باعببلؿ واإلكراـ ،وموصوفاً بالبهاء والعظمة والنور
العظيم ،حىت قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ " :حجابو النور ،لو كشفو ،ألحرقت سبحات وجهو ما انتهى
إليو بصره من خلقو" (رواه مسلم) ،ومعٌت سبحات وجهو أئّ :اءه وعظمتو وجبللو ونوره ،وعليو فلو
كشف تعاذل حجاب النور عن وجهو الحًتؽ كل شيء ألف بصره ينتهي إذل كل شيء.
{ذُو} :صفة لوجو والدليل الرفع ،ولو كانت صفة للرب لقاؿ ذي اعببلؿ كما قاؿ ُب نفس السورة{ :تَػبَ َارَؾ
بلؿ و ِ
ك ِذي ْ ِ
اعبَبل ِؿ} ،علمنا أنو وصف للوجو.
األ ْكَرِاـ} [الرضبن ،]ٚٛ :فلما قاؿ{ :ذُو ْ
اس ُم َربّْ َ
ْ
اعبَ َ
ِ
مكرـ ،وإكرامو تعاذل القياـ
{وا ِإل ْك َر ِام} :مصدر من أكرـ ،فهي صاغبة
َ
للمكرـ واؼبكرـ ،فاهلل سبحانو وتعاذل َ
َ
بطاعتو ،ومك ِرـ ؼبن يستحق اإلكراـ من خلقو دبا أعد ؽبم من الثواب.
ك إِالّ َو ْج َهوُ} [القصص.]ٛٛ :
اآلية الثانية :قولوُ { :ك ُّل َش ْي ٍء َىالِ ٌ
فاف ،فهي توازي قولوُ { :ك ُّل من علَيػها فَ ٍ
ك} أيٍ :
اف} [الرضبن.]ٕٙ :
الشرحُ { :ك ُّل َش ْي ٍء َىالِ ٌ
َ ْ َ َْ
بلؿ و ِ
ك ذُو ْ ِ
ِ
األ ْكَرِاـ} .واؼبعٌت :كل شيء فاف وزائل ،إال وجو
{ويَػْبػ َقى َو ْجوُ َربّْ َ
اعبَ َ
{إالّ َو ْج َهوُ} :توازي قولوَ :
اهلل عز وجل فإنو باؽ.
ففي ىذه اآلية دليل على ثبوت الوجو هلل عز وجل ،وىو من الصفات الذاتية اػبربية اليت مسماىا بالنسبة
إلينا أبعاض وأجزاء.
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وال نقوؿ :من الصفات الذاتية اؼبعنوية ،ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأولو ربريفاً ،وال نقوؿ :إهنا بعض من
اهلل ،أو :جزء من اهلل ،ألف ذلك يوىم نقصاً هلل سبحانو وتعاذل.
ىذا وقد فسر أىل التحريف وجو اهلل بثوابو ،فقالوا :اؼبراد بالوجو ُب اآلية الثواب ،كل شيء يفٌت إال ثواب
اهلل! ففسروا الوجو الذي ىو صفة كماؿ ،فسروه بشيء ـبلوؽ بائن عن اهلل قابل للعدـ والوجود ،فالثواب
حادث بعد أف دل يكن ،وجائز أف يرتفع لوال وعد اهلل ببقائو ،وقوؽبم مردود دبا يلي:
أوالً :أنو ـبالف لظاىر اللفظ ،فإف ظاىر اللفظ أف ىذا وجو خاص ،وليس ىو الثواب.
ثانياً :أنو ـبالف إلصباع السلف ،فما من السلف أحد قاؿ :إف اؼبراد بالوجو الثواب! وىذه كتبهم بُت أيدينا
مزبورة ؿبفوظة ،أخرجوا لنا نصاً عن الصحابة أو عن أئمة التابعُت ومن تبعهم بإحساف أهنم فسروا ىذا
التفسَت ،لن ذبدوا إذل ذلك سبيبلً أبداً.
اعب ِ
بلؿ َوا ِإل ْكَرِاـ} [الرضبن]ٕٚ :؟! فلو قلنا
ثالثاً :ىل يبكن أف يوصف الثواب ّٔذه الصفات العظيمة{ :ذُو َْ
مثبلً جزاء اؼبتقُت ذو جبلؿ وإكراـ! فهذا ال هبوز أبداً ،واهلل تعاذل وصف ىذا الوجو بأنو ذو اعببلؿ
واإلكراـ.
رابعاً :نقوؿ :ما تقولوف ُب قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم" :حجابو النور لو كشفو ألحرقت سبحات
وجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو" (رواه مسلم) .فهل الثواب لو ىذا النور الذي وبرؽ ما انتهى إليو بصر
اهلل من اػبلق؟!
ؤّذا عرفنا بطبلف قوؽبم ،وأف الواجب علينا أف نفسر ىذا الوجو دبا أراده اهلل بو ،وىو وجو قائم بو تبارؾ
وتعاذل موصوؼ باعببلؿ واإلكراـ.
فإف قلت :ىل كل ما جاء من كلمة (الوجو) مضافاً إذل اهلل يراد بو وجو اهلل الذي ىو صفة من صفاتو؟
ِ َّ ِ
يدو َف
ين يَ ْدعُو َف َربَّػ ُه ْم بِالْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ّْي يُِر ُ
فاعبواب :ىذا ىو األصل ،كما ُب قولو تعاذلَ :
{وال تَطُْرد الذ َ
ضى}
َح ٍد ِعْن َدهُ ِم ْن نِ ْع َم ٍة ُْذبَزى إِالّ ابْتِغَاءَ َو ْج ِو َربِّْو األ َْعلَى َولَ َس ْو َ
ؼ يَػ ْر َ
{وَما أل َ
َو ْج َهوُ} [األنعاـَ ،]ٕ٘ :
[الليل ]ٕٔ - ٜٔ :وما أشبهها من اآليات ،فاألصل أف اؼبراد بالوجو اؼبضاؼ إذل اهلل وجو اهلل عز وجل
الذي ىو صفة من صفاتو.
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لكن ىناؾ كلمة اختلف اؼبفسروف فيها ،وىي قولو :تعاذلِ ِ :
ب فَأَيْػنَ َما تُػ َولُّوا فَػثَ َّم َو ْجوُ
{وللَّو الْ َم ْش ِر ُؽ َوالْ َم ْغ ِر ُ
َ
اللَّ ِو} [البقرة{ :]ٔٔ٘ :فَأَيْػنَ َما تُػ َولُّوا} ،يعٍت :إذل أي مكاف تولوا وجوىكم عند الصبلة{ .فَػثَ َّم} أي:
فهناؾ وجو اهلل.
{ولِ ُك ٍّل ِو ْج َهةٌ ُى َو ُم َولّْ َيها} [البقرة ،]ٔٗٛ :فاؼبراد
ومنهم من قاؿ :إف الوجو دبعٌت اعبهة ،لقولو تعاذلَ :
فثم اعبهة اليت يقبل اهلل صبلتكم إليها ،قالوا :ألهنا نزلت ُب حاؿ
فثم جهة اهلل ،أيّ :
بالوجو اعبهة ،أيّ :
السفر ،إذا صلى اإلنساف النافلة فإنو يصلي حيث كاف وجهو ،أو إذا اشتبهت القبلة ،فإنو يتحرى ويصلي
حيث كاف وجهو.
ولكن الصحيح أف اؼبراد بالوجو ىنا وجو اهلل اغبقيقي ،أي :إذل أي جهة تتوجهوف ،فثم وجو اهلل سبحانو
وتعاذل ،ألف اهلل ؿبيط بكل شيء ،وألنو ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أف اؼبصلي إذا قاـ يصلي ،فإف
اهلل قبل وجهو (متفق عليو) ،وؽبذا هنى أف يبصق أماـ وجهو ،ألف اهلل قبل وجهو.
واعلم أف ىذا الوجو العظيم اؼبوصوؼ باعببلؿ واإلكراـ وجو ال يبكن اإلحاطة بو وصفاً ،وال يبكن اإلحاطة
{وال ُِوبيطُو َف بِِو ِع ْلماً}
بو تصوراً ،بل كل شيء تقدره فإف اهلل تعاذل فوؽ ذلك وأعظم ،كما قاؿ تعاذلَ :
[طو.]ٔٔٓ :
ك إَِّال َو ْج َهوُ} [القصص]ٛٛ :؟ إف قلت :اؼبراد بالوجو
فإف قيل :ما اؼبراد بالوجو ُب قولوُ { :ك ُّل َش ْي ٍء َىالِ ٌ
الذات فيخشى أف تكوف حرفت وإف أردت بالوجو نفس الصفة أيضاً وقعت ُب ؿبظور ػ وىو ما ذىب إليو
بعض من ال يقدروف اهلل حق قدره ،حيث قالوا :إف اهلل يفٌت إال وجهو ػ فماذا تصنع؟!
فاعبواب :إف أردت بقولك :إال ذاتو ،يعٍت :أف اهلل تعاذل يبقى ىو نفسو مع إثبات الوجو هلل ،فهذا صحيح،
ويكوف ىنا عرب بالوجو عن الذات ؼبن لو وجو.
وإف أردت بقولك :الذات :أف الوجو عبارة عن الذات بدوف إثبات الوجو ،فهذا ربريف وغَت مقبوؿ.
وعليو فنقوؿ{ :إِالّ َو ْج َهوُ} ،أي :إال ذاتو اؼبتصفة بالوجو وىذا ليس فيو شيء ،ألف الفرؽ بُت ىذا وبُت قوؿ
أىل التحريف أف ىؤالء يقولوف :إف اؼبراد بالوجو الذات ألف لو وجهاً ،فعرب بو عن الذات.
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إثبات اليدين هلل تعالى
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل إلثبات اليدين هلل تعاذل آيتُت:
ي} [ص.]ٚ٘ :
ت بِيَ َد َّ
{ما َمنَ َع َ
ك أَ ْن تَ ْس ُج َد لِ َما َخلَ ْق ُ
اآلية األوذل :قولوَ :
ك} :اػبطاب إلبليس ،وىو استفهاـ للتوبيخ ،يعٍت أي شيء منعك أف تسجد؟
{ما َمنَ َع َ
الشرحَ :
ي} ،وىي صيغة تثنية ،ففي
ت بِيَ َد َّ
ي} :يعٍت :أف اهلل عز وجل خلق آدـ بيده ،وىنا قاؿ{ :بِيَ َد َّ
{لِ َما َخلَ ْق ُ
ىذه اآلية إثبات اليدين هلل سبحانو وتعاذل :اليدين اللتُت ّٔما يفعل كاػبلق ىنا ،واللتُت ّٔما يقبض كما ُب
قولو تعاذل{ :وما قَ َدروا اللَّو ح َّق قَ ْد ِرهِ واألَرض َِ
ضتُوُ يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة} [الزمر.]ٙٚ :
صبيعاً قَػْب َ
َ ْ ُ
ََ ُ َ َ
ت أَيْ ِدي ِهم ولُ ِعنُوا بِما قَالُوا بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
اآلية الثانية :قولو{ :وقَالَ ِ
ان يُ ْن ِف ُق
ود يَ ُد اللَّ ِو َم ْغلُولَةٌ غُلَّ ْ
ت الْيَ ُه ُ
َ
َْ
َ
َْ َ َ ُ
شاءُ} [المائدة.]ٙٗ :
ف يَ َ
َك ْي َ
ود} :ىم أتباع موسى عليو الصبلة والسبلـ ،يقولوف{ :يَ ُد اللَّ ِو َمغْلُولَةٌ} أي :ؿببوسة عن
الشرح{ :الْيَ ُه ُ
اإلنفاؽ.
{وقَالَ ِ
ود يَ ُد اللَّ ِو َمغْلُولَةٌ}{ :يَ ُد} :أفردوىا ،ألف اليد الواحد أقل عطاء من اليدين الثنتُت ،وؽبذا
ت الْيَ ُه ُ
َ
جاء اعبواب بالتثنية والبسط ،فقاؿ تعاذل{ :بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
ان}.
َْ َ َ ُ
ت أَيْ ِدي ِه ْم} ،أي :منعت عن اإلنفاؽ ،وؽبذا
وؼبا وصفوا اهلل ّٔذا العيب ،عاقبهم اهلل دبا قالوا ،فقاؿ{ :غُلَّ ْ
كاف اليهود أشد الناس صبعاً للماؿ ومنعاً للعطاء ،فهم أخبل عباد اهلل ،وأشدىم شحاً ُب طلب اؼباؿ ،وال
يبكن أف ينفقوا فلساً ،إال وىم يظنوف أهنم سيكسبوف بدلو درنباً ،ونرى كبن اآلف ؽبم صبعيات كبَتة
وعظيمة ،لكن ىم يريدوف من وراء ىذه اعبمعيات والتربعات أكثر وأكثر ،يريدوف أف يسيطروا على العادل.
{ولُ ِعنُوا بِ َما قَالُوا} أي :طردوا وأبعدوا عن رضبة اهلل عز وجل ،ألف الببلء موكل باؼبنطق ،فهم ؼبا وصفوا اهلل
َ
باإلمساؾ طردوا وأبعدوا عن رضبتو ،وقيل ؽبم :إذا كاف اهلل عز وجل كما قلتم ال ينفق ،فليمنعكم رضبتو حىت
ال يعطيكم من جوده ،فعوقبوا بأمرين:
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ت أَيْ ِدي ِه ْم}.
ٔ  -بتحويل الوصف الذي عابوا بو اهلل سبحانو إليهم بقولو{ :غُلَّ ْ
ٕ  -وبإلزامهم دبقتضى قوؽبم بإبعادىم عن رضبة اهلل ،حىت ال هبدوا جود اهلل وكرمو وفضلو.
ٍب أبطل اهلل سبحانو وتعاذل دعواىم ،فقاؿ{ :بل ي َداهُ م ْبسوطَتَ ِ
ان} {بَ ْل} :ىنا لئلضراب اإلبطارل.
َْ َ َ ُ
وانظر كيف اختلف التعبَت{ :بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
اف} ،ألف اؼبقاـ مقاـ سبدح بالكرـ ،والعطاء باليدين أكمل
َ ْ َ ُ َْ ُ
من العطاء باليد الواحدة.
ِ
{م ْغلُولَةٌ} ،فيد اهلل تعاذل مبسوطتاف واسعتا العطاء :كما قاؿ النيب صلى اهلل
َ
سوطَتَان} :ضد قوؽبمَ :
{م ْب ُ
عليو وسلم" :يد اهلل مؤلى سحاء (كثَتة العطاء) الليل والنهار ،أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات واألرض،
فإنو دل يغض ما فيو يبينو" (متفق عليو).
شاءُ} قاؿ ىذا رداً على شبهتهم ُب قوؽبم :كيف يعطي بعض الناس كثَتاً ،ويعطي بعضهم
ف يَ َ
{يُ ْن ِف ُق َك ْي َ

قليبلً ،ويعطي بعضهم وسطاً ،فإف عطاءه تبع ؼبا تقتضيو اغبكمة ،على أف ىذا الذي أعطي قليبلً ليس
ؿبروماً من فضل اهلل وعطائو من جهة أخرى ،فاهلل أعطاه صحة وظبعاً وبصراً وعقبلً وغَت ذلك من النعم اليت
ال ربصى ،ولكن لطغياف اليهود وعدواهنم وأهنم دل ينزىوا اهلل عن صفات العيب ،قالوا{ :يَ ُد اللَّ ِو َم ْغلُولَةٌ}.
فاآليتاف السابقتاف فيهما إثبات صفة اليدين هلل عز وجل.
ِ
ت أَيْ ِدينَا أَنْػ َعاماً}
ولكن قد يقوؿ قائل :إف هلل أكثر من يدين ،لقولو تعاذل{ :أ ََوَدلْ يَػَرْوا أَنَّا َخلَ ْقنَا َؽبُ ْم فبَّا َع ِملَ ْ
[يس ،]ٚٔ :فأيدينا ىنا صبع ،فلنأخذ ّٔذا اعبمع ،ألننا إذا أخذنا باعبمع ،أخذنا باؼبثٌت وزيادة ،فما ىو
اعبواب؟ فاعبواب أف يقاؿ :جاءت اليد مفردة ومثناة وصبعاً:
أما اليد اليت جاءت باإلفراد ،فإف اؼبفرد اؼبضاؼ يفيد العموـ فيشمل كل ما ثبت هلل من يد ،ودليل عموـ
ِ
ِ
ِ
ت} :مفرد
وىا} [إبراىيم ،]ٖٗ :فػ {ن ْع َم َ
{وإِ ْف تَػعُ ُّدوا ن ْع َم َ
صَ
ت اللَّو ال ُْرب ُ
اؼبفرد اؼبضاؼ قولو تعاذلَ :
وىا} ،إذاً :فما ىي واحدة وال ألف وال مليوف وال مبليُت.
صَ
مضاؼ ،فهي تشمل كثَتاً ،لقولو{ :ال ُْرب ُ
وأما اؼبثٌت واعبمع ،فنقوؿ :إف اهلل ليس لو إال يداف اثنتاف ،كما ثبت ذلك ُب الكتاب والسنة ،ففي الكتاب:
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ِ
ي} [ص ]٘ٚ:واؼبقاـ مقاـ تشريف ،ولو كاف اهلل خلق آدـ بأكثر من
ت بِيَ َد َّ
ففي سورة ص قاؿ{ :ل َما َخلَ ْق ُ
يدين لذكرىا ،ألنو كلما ازدادت الصفة اليت ّٔا خلق اهلل ىذا الشيء ،ازداد تعظيم ىذا الشيء.
وأيضاًُ :ب سورة اؼبائدة قاؿ{ :بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
اف} [اؼبائدةُ ،]ٙٗ :ب الرد على من قالوا{ :يَ ُد اللَّ ِو}،
َ ْ َ ُ َْ ُ
باإلفراد ،واؼبقاـ مقاـ يقتضي كثرة النعم ،وكلما كثرت وسيلة العطاء كثر العطاء ،فلو كاف هلل تعاذل أكثر من
اثنتُت لذكرنبا.
أما السنة فإف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ قاؿ" :يطوي اهلل تعاذل السماوات بيمينو واألرض بيده األخرى"
(متفق عليو) .وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم" :كلتا يديو يبُت" (رواه مسلم) .ودل يذكر أكثر من اثنتُت.
وأصبع السلف على أف هلل يدين اثنتُت فقط بدوف زيادة ،فثبت بالنص من القرآف والسنة واإلصباع على أف هلل
تعاذل يدين اثنتُت.
ِ
ت أَيْ ِدينَا} [يس:
فإف قيل :كيف قبمع بُت ىذا وبُت ما ورد باعبمع كما ُب قوؿ اهلل تعاذل{ :فبَّا َع ِملَ ْ
ٔ]ٚ؟! اعبواب :اعبمع على أحد وجهُت:
أحدنبا :أنو ال يراد باعبمع حقيقة معناه ػ وىو الثبلثة فأكثر ػ بل اؼبراد بو التعظيم كما قاؿ اهلل تعاذل{ :إنَّا}
{كب ُن} و {وقُػ ْلنَا} وما أشبو ذلك ،وىو واحد ،لكن يقوؿ ىذا للتعظيم.
و َْ
ثانيهما :أف يقاؿ :إف أقل اعبمع اثناف ،فبل وبصل ىنا تعارض.
اىا بِأَيْ ٍد} [الذاريات ،]ٗٚ :فاأليد ىنا دبعٌت القوة ،وليس اؼبراد باأليد صفة
{و َّ
الس َماءَ بَػنَػْيػنَ َ
وأما قولو تعاذلَ :
اهلل ،وؽبذا ما أضافها اهلل إذل نفسو فلم يقل :بأيدينا ،وإمبا قاؿ{ :بِأَيْ ٍد} ،أي :بقوة.
وال يلزـ من إثبات اليد هلل أف مبثل اػبالق باؼبخلوقُت ،ألف إثبات اليد جاء ُب القرآف والسنة وإصباع السلف
كما سبق.
وقد خالف أىل التعطيل من اؼبعتزلة واعبهمية واألشعرية وكبوىم ،أىل السنة واعبماعة ُب إثبات اليد هلل تعاذل
وقالوا :ال يبكن أف نثبت هلل يداً حقيقية ،بل اؼبراد باليد أمر معنوي ،وىو القوة كما ُب حديث النواس بن
ظبعاف الطويل" :أف اهلل يوحي إذل عيسى أشل أخرجت عباداً رل ال يداف ألحد بقتاؽبم" (رواه مسلم)،
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واؼبعٌت :ال قوة ألحد بقتاؽبم ،وىم يأجوج ومأجوج !!.أو أف اؼبراد باليد النعمة كما ُب قوؿ رسوؿ قريش
أليب بكر" :لوال يد لك عندي دل أجزؾ ّٔا ،ألجبتك" (رواه البخاري) ،يعٍت :نعمة ،قالوا :فاؼبراد بيد اهلل:
النعمة ،وليس اؼبراد باليد اليد اغبقيقية ،ألنك لو أثبت هلل يداً حقيقية ،لزـ من ذلك التجسيم أف يكوف اهلل
ض ِربُوا لِلَّ ِو األ َْمثَ َاؿ} [النحل:
تعاذل جسماً ،واألجساـ متماثلة ،وحينئذ تقع فيما هنى اهلل عنو ُب قولو{ :فَبل تَ ْ
ٗ ،]ٚوكبن أسعد بالدليل منك أيها اؼبثبت للحقيقة!!
وجوابنا على ىذا من عدة وجوه:
أوالً :أف تفسَت اليد بالقوة أو النعمة ـبالف لظاىر اللفظ ،وما كاف ـبالفاً لظاىر اللفظ ،فهو مردود إال
بدليل.
ثانياً :أنو ـبالف إلصباع السلف ،حيث إهنم كلهم ؾبمعوف على أف اؼبراد باليد اليد اغبقيقية.
فإف قاؿ قائل :أين إصباع السلف؟ ىات رل كلمة واحدة عن أيب بكر أو عمر أو عثماف أو علي ،يقولوف:
إف اؼبراد بيد اهلل اليد اغبقيقية!.
فنقوؿ لو :ائت لنا بكلمة واحدة عن أيب بكر أو عمر أو عثماف أو علي أو غَتىم من الصحابة واألئمة من
بعدىم يقولوف :إف اؼبراد باليد القوة أو النعمة ،فبل يستطيع أف يأت بذلك.
ذاً ،فلو كاف عندىم معٌت ىبالف ظاىر اللفظ لكانوا يقولوف بو ولنقل عنهم ،فلما دل يقولوا بو علم أهنم
أخذوا بظاىر اللفظ وأصبعوا عليو.
وىذه فائدة عظيمة ،وىي أنو إذا دل ينقل عن الصحابة ما ىبالف ظاىر الكتاب والسنة ،فإهنم ال يقولوف
بسواه ،ألهنم الذين نزؿ القرآف بلغتهم ،وخاطبهم النيب صلى اهلل عليو وسلم بلغتهم ،فبل بد أف يفهموا
الكتاب والسنة على ظاىرنبا ،فإذا دل ينقل عنهم ما ىبالفو ،كاف ذلك قوؽبم.
ِ
ي} [ص،]ٚ٘ :
ت بِيَ َد َّ
ثالثاً :أنو يبتنع غاية االمتناع أف يراد باليد النعم أو القوة ُب مثل قولو{ :ل َما َخلَ ْق ُ
ألنو يستلزـ أف تكوف النعمة نعمتُت فقط ،ونعم اهلل ال ربصى!! ويستلزـ أف القوة قوتاف ،والقوة دبعٌت واحد
ال يتعدد فهذا الًتكيب يبنع غاية اؼبنع أف يكوف اؼبراد باليد القوة أو النعمة.
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وىب أنو قد يبكن ُب قولو{ :بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
اف} [اؼبائدة :]ٙٗ :أف يراد ّٔما النعمة على تأويلهم ،لكن
َ ْ َ ُ َْ ُ
ِ
ي} النعمة أبداً.
ت بِيَ َد َّ
ال يبكن أف يراد بقولو{ :ل َما َخلَ ْق ُ
ِ
ت
أما القوة فيمتنع أف يكوف اؼبراد باليدين القوة ُب اآليتُت صبيعاًُ ،ب قولو{ :بَ ْل يَ َداهُ} وُب قولو{ :ل َما َخلَ ْق ُ
ي} ،ألف القوة ال تتعدد.
بِيَ َد َّ
رابعاً :أنو لو كاف اؼبراد باليد القوة ،ما كاف آلدـ فضل على إبليس بل وال على اغبمَت والكبلب ،ألهنم كلهم
خلقوا بقوة اهلل ،ولو كاف اؼبراد باليد القوة ما صح االحتجاج على إبليس ،إذ إف إبليس سيقوؿ :وأنا يا رب
خلقتٍت بقوتك ،فما فضلو علي؟!
خامساً :أف يقاؿ :إف ىذه اليد اليت أثبتها اهلل جاءت على وجوه متنوعة يبتنع أف يراد ّٔا النعمة أو القوة،
فجاء فيها األصابع والقبض والبسط والكف واليمُت ،وكل ىذا يبتنع أف يراد ّٔا القوة ،ألف القوة ال توصف
ّٔذه األوصاؼ.
فتبُت ّٔذا أف قوؿ ىؤالء احملرفُت الذين قالوا :اؼبراد باليد القوة باطل من عدة أوجو ،وباهلل التوفيق.
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إثبات العينين هلل تعالى
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل تعاذل إلثبات العينُت هلل تعاذل ثبلث آيات:
ك بِأَ ْعيُنِنَا} [الطور.]ٗٛ :
ك فَِإنَّ َ
اصبِ ْر لِ ُح ْك ِم َربّْ َ
{و ْ
اآلية األوذل :قولو تعالىَ :
الشرح :اػبطاب ىنا للنيب عليو الصبلة والسبلـ.
ك بِأَ ْعيُنِنَا} يعٍت :فإنك ؿبروس غاية اغبراسة ،ؿبفوظ غاية اغبفظ ،أعيننا معك كبفظك ونرعاؾ ونعتٍت
{فَِإنَّ َ
بك ،وُب اآلية الكريبة إثبات العُت هلل عز وجل ،وىي من الصفات الذاتية اػبربية.
وقد دؿ اغبديث الصحيح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف هلل عينُت اثنتُت فقط ،حُت وصف
الدجاؿ وقاؿ" :إنو أعور ،وإف ربكم ليس بأعور" (متفق عليو) ،ووجو الداللة أنو لو كاف هلل أكثر من اثنتُت،
لكاف البياف بو أوضح من البياف بالعور ،ألنو لو كاف هلل أكثر من عينُت ،لقاؿ :إف ربكم لو أعُت ،وألنو إذا
كاف لو أعُت أكثر من اثنتُت ،صار وضوح أف الدجاؿ ليس برب أبُت.
وأيضاً :لو كاف اهلل عز وجل أكثر من عينُت ،لكاف ذلك من كمالو ،وكاف ترؾ ذكره تفويتاً للثناء على اهلل،
ألف الكثرة تدؿ على القوة والكماؿ والتماـ ،فلو كاف هلل أكثر من عينُت ،لبينها الرسوؿ عليو الصبلة
والسبلـ ،لئبل يفوتنا اعتقاد ىذا الكماؿ ،وىو الزائد على العينُت الثنتُت.
ولقد ذكر ذلك عثماف بن سعيد الدرامي رضبو اهلل ُب "رده على بشر اؼبريسي" ،وكذلك أيضاً ذكره ابن خزيبة
ُب "كتاب التوحيد" ،وذكر أيضاً إصباع السلف على ذلك أبو اغبسن األشعري رضبو اهلل وأبو بكر الباقبلشل،
واألمر ُب ىذا واضح ،فعقيدتنا اليت ندين هلل ّٔا :أف هلل تعاذل عينُت اثنتُت ،ال زيادة.
فإف قيل :إف من السلف من فسر قولو تعاذل{ :بِأ َْعيُنِنَا} ،بقولو :دبرأى منا ،فسره بذلك أئمة سلفيوف
معروفوف ،وأنتم تقولوف :إف التحريف ؿبرـ وفبتنع ،فما اعبواب؟
فاعبواب :أهنم فسروىا بالبلزـ مع إثبات األصل وىي العُت ،وأىل التحريف يقولوف :دبرأى منا ،بدوف إثبات
العُت ،وأىل السنة واعبماعة يقولوف{ :بِأ َْعيُنِنَا} :دبرأى منا ،ومع إثبات العُت.
َّك بِأ َْعيُنِنَا}.
لكن ذكر العُت ىنا أشد توكيداً وعناية من ذكر ؾبرد الرؤية ،وؽبذا قاؿ{ :فَِإن َ
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فإف قيل :دباذا تفسروف الباء ُب قولو{ :بِأ َْعيُنِنَا}؟
قلنا :نفسرىا باؼبصاحبة ،إذا قلت :أنت بعيٍت ،يعٍت :أف عيٍت تصحبك وتنظر إليك ال تنفك عنك ،فاؼبعٌت:
أف اهلل عز وجل بقوؿ لنبيو :أصرب غبكم اهلل ،فإنك ؿبوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعُت حىت ال ينالك أحد
بسوء.
وال يبكن أف تكوف الباء ىنا للظرفية ،ألنو يقتضي أف يكوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب عُت اهلل،
وىذا ؿباؿ.
وأيضاً ،فإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم خوطب بذلك وىو ُب األرض ،فإذا قلتم :إنو كاف ُب عُت اهلل
كانت داللة القرآف كذباً ،ومن اعتقد ىذا فقد كفر.
ِ ِ
اآلية الثانية :قولو تعاذل{ :وحملْنَاهُ َعلَى ذَ ِ
اء لِ َم ْن َكا َن ُك ِف َر} [القمر:
ات أَل َْو ٍ
َََ
اح َو ُد ُس ٍر * تَ ْج ِري بأَ ْعيُننَا َج َز ً

ٖٔ .]ٔٗ -

الشرح{ :تَ ْج ِري بِأَ ْعيُنِنَا} :ىذا ىو الشاىد :أي ذات األلواح والدسر بأعُت اهلل عز وجل ،واؼبراد باألعُت ىنا
عيناف فقط ،كما سبق ،ومعٌت ذبري ّٔا ،أي :مصحوبة بنظرنا بأعيننا ،فالباء ىنا للمصاحبة.
ِ ِ
صنَ َع َعلَى َع ْينِي} [طو.]ٖٜ :
ت َعلَْي َ
{وأَلْ َق ْي ُ
ك َم َحبَّةً منّْي َولتُ ْ
اآلية الثالثة :قولوَ :
الشرح :اػبطاب ؼبوسى عليو الصبلة والسبلـ.
ِ
صنَ َع َعلَى َع ْينِي} :الصنع :جعل الشيء على صفة معينة ،وصنع كل شيء حبسبو ،فصناعة البيت:
{ولتُ ْ
َ
بناءه ،وصناعة اغبديد :جعلها أواشل مثبلً أو ؿبركات ،وصنع اآلدمي :تربيتو البدنية بالغذاء ،وتربيتو العقلية
باآلداب واألخبلؽ وما أشبو ذلك ،وموسى عليو الصبلة والسبلـ حصل لو ذلك ،فإنو ريب على عُت اهلل
كما ىو مشهور من قصتو.
وقولوِ :
صنَ َع َعلَى َع ْينِي} باإلفراد ،ىل يناُب ما سبق من ذكرىا باعبمع؟!
{ولتُ ْ
َ
اعبواب :ال تناُب ،وذلك ألف اؼبفرد اؼبضاؼ يعم فيشمل كل ما ثبت هلل من عُت ،وحينئذ ال منافاة بُت
اؼبفرد وبُت اعبمع أو التثنية ،لكن يبقى النظر بُت التثنية واعبمع ،فكيف قبمع بينهما؟!
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اعبواب أف نقوؿ :إف كاف أقل اعبمع اثنُت ،فبل منافاة ،ألننا نقوؿ :ىذا اعبمع داؿ على اثنتُت ،فبل ينافيو،
وإف كاف أقل اعبمع ثبلثة ،فإف ىذا اعبمع ال يراد بو الثبلثة ،وإمبا يراد بو التعظيم والتناسب بُت ضمَت اعبمع
وبُت اؼبضاؼ إليو.
وقد فسر أىل التحريف والتعطيل العُت بالرؤية بدوف عُت ،وقالوا{ :بِأ َْعيُنِنَا} :برؤية منا ،ولكن ال عُت،
والعُت ال يبكن أف تثبت هلل عز وجل أبداً ،ألف العُت جزء من اعبسم فإذا أثبتنا العُت هلل ،أثبتنا العُت هلل،
أثبتنا ذبزئة وجسماً ،وىذا شيء فبتنع ،فبل هبوز ،ولكنو ذكر العُت من باب تأكيد الرؤية ،يعٍت :كأمبا نراؾ
ولنا عُت ،واألمر ليس كذلك!!
فنقوؿ ؽبم :ىذا القوؿ خطأ من عدة أوجو:
الوجو األوؿ :أنو ـبالف لظاىر اللفظ.
الثاشل :أنو ـبالف إلصباع السلف.
الثالث :أنو ال دليل عليو ،أي :أف اؼبراد بالعُت ؾبرد الرؤية.
الرابع :أننا إذا قلنا بأهنا الرؤية ،وأثبت اهلل لنفسو عيناً ،فبلزـ ذلك أنو يرى بتلك العُت ،وحينئذ يكوف ُب
اآلية دليل على أهنا عُت حقيقية.
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إثبات صفتي السمع والبصر هلل تعالى
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل ُب إثبات صفيت السمع والبصر آيات سبعاً:
اآلية األوذل :قولو تعاذل{ :قَ ْد س ِمع اللَّوُ قَ و َل الَّتِي تُج ِ
ك فِي َزْو ِج َها َوتَ ْشتَ ِكي إِلَى اللَّ ِو َواللَّوُ يَ ْس َم ُع
ادلُ َ
َ
ْ
َ َ
يع ب ِ
ِ
ص ٌير} [المجادلة.]ٔ :
تَ َح ُاوَرُك َما إِ َّن اللَّوَ َسم ٌ َ
ِ
ك} ،ففي ىذا إثبات السمع هلل سبحانو
الشرح :الشاىد من ىذه اآليات قولو{ :قَ ْد َِظب َع اللَّوُ قَػ ْوَؿ الَِّيت ُذبَادلُ َ
وتعاذل ،وأنو يسمع األصوات مهما بعدت ومهما خفيت .وقد تقدـ الكبلـ حوؿ ىذه الصفتُت عند قولو:
{لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
صَتُ} [الشورى.]ٔٔ :
س َكمثْلو َش ْيءٌ َوُى َو َّ ُ َ
ْ َ
َّ ِ
ِ
ين قَالُوا إِ َّن اللَّوَ فَِق ٌير َونَ ْح ُن أَ ْغنِيَاءُ} [آل عمران.]ٔٛٔ :
اآلية الثانية :قولو{ :لََق ْد َسم َع اللَّوُ قَ ْو َل الذ َ
َّ ِ
ين قَالُوا إِ َّن اللَّوَ فَِق ٌير َونَ ْح ُن أَ ْغنِيَاءُ} :ىم اليهود قاتلهم اهلل ،فهم وصفوا اهلل بالعيب ،قالوا:
الشرح { :الذ َ
{إِ َّن اللَّوَ فَِقير} ،وسبب قوؽبم ىذا :أنو ؼبا نزؿ قولو تعاذل{ :من َذا الَّ ِذي يػ ْق ِرض اللَّو قَػرضاً حسناً فَػي ِ
ُ ُ َ ْ ََ َُ
ضاع َفوُ
ٌ
َْ
لَوُ} [البقرة ،]ٕٗ٘ :قالوا للرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم :يا ؿبمد! إف ربك افتقر ،يسأؿ القرض منا.
ِ
اى ْم بَلَى َوُر ُسلُنَا لَ َديْ ِه ْم يَ ْكتُبُو َن} [الزخرف.]ٛٓ :
سبُو َن أَنَّا ال نَ ْس َم ُع س َّرُى ْم َونَ ْج َو ُ
اآلية الثالثة :قولو{ :أ َْم يَ ْح َ

الشرح :السر :ما يسره اإلنساف إذل صاحبو ،والنجوى :ما يناجي بو صاحبو وىباطبو ،فهو أعلى من السر،
والنداء :ما يرفع بو صوتو لصاحبو ،فهؤالء يسروف ما يقولونو من اؼبعاصي ،ويتناجوف ّٔا ،فيقوؿ اهلل عز وجل
اى ْم بَلَى} يعٍت :بلى نسمع ،وزيادة على ذلك:
سبُو َن أَنَّا ال نَ ْس َم ُع ِس َّرُى ْم َونَ ْج َو ُ
مهدداً إياىم{ :أ َْم يَ ْح َ
{وُر ُسلُنَا لَ َديْ ِه ْم يَ ْكتُبُو َن} أي :عندىم يكتبوف ما يسروف وما بو يتناجوف ،واؼبراد بالرسل ىنا اؼببلئكة
َ
اؼبوكلوف بكتابة أعماؿ بٍت آدـ ،ففي ىذه اآلية إثبات أف اهلل تعاذل يسمع سرىم وقبواىم.

َس َم ُع َوأ ََرى} [طو.]ٗٙ :
اآلية الرابعة :قولو{ :قَ َ
ال ال تَ َخافَا إِنَّنِي َم َع ُك َما أ ْ
الشرح :اػبطاب ؼبوسى وىاروف عليهما الصبلة والسبلـ ،يقوؿ اهلل سبحانو وتعاذل ؽبما{ :إِنَّنِي َم َع ُك َما

َس َم ُع َوأ ََرى} أي :أظبع ما تقوالف ،وأظبع ما يقاؿ لكما ،وأراكما ،وأرى من أرسلتما إليو ،وأرى ما تفعبلف،
أْ
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وأرى ما يفعل بكما ،ألنو إما أف يساء إليهما بالقوؿ أو بالفعل ،فإف كاف بالقوؿ فهو مسموع عند اهلل ،وإف
كاف بالفعل فهو مرئي عند اهلل.
اآلية اػبامسة :قولو{ :أَلَ ْم يَ ْعلَ ْم بِأ َّ
َن اللَّوَ يَ َرى} [العلق.]ٔٗ :
الشرح :الضمَت ُب {أَلَ ْم يَ ْعلَ ْم} يعود إذل من يسيء إذل النيب صلى اهلل عليو وسلم وقد ذكر اؼبفسروف أف
اؼبراد بو أبو جهل ،وُب ىذه اآلية :إثبات صفة الرؤية هلل عز وجل ،والرؤية اؼبضافة إذل اهلل ؽبا معنياف:
َّه ْم يَػَرْونَوُ بَعِيداً َونَػَراهُ قَ ِريباً} [اؼبعارج،]ٚ - ٙ :
اؼبعٌت األوؿ :العلم ،ومنو قوؿ اهلل تعاذل عن يوـ القيامة{ :إِنػ ُ
{ونَػَراهُ قَ ِريباً} ،أي:
فالرؤية ىنا رؤية العلم ،ألف اليوـ ليس جسماً يرى ،وأيضاً ىو دل يكن بعد ،فمعٌتَ :
نعلمو قريباً.
ِ
ِ
وـ} [الشعراء:
اؼبعٌت الثاشل :رؤية اؼببصرات ،يعٍت :إدراكها بالبصر ومنو قولو تعاذل{ :الَّذي يَػَر َاؾ ح َ
ُت تَػ ُق ُ
 ]ٕٔٛوال يصح ىنا أف تكوف الرؤية دبعٌت العلم ،ألف اهلل يعلم بو حُت يقوـ وقبل أف يقوـ.
وأما قولو{ :أَ َدلْ يَػ ْعلَ ْم بِأ َّ
َف اللَّوَ يَػَرى} ،فهي صاغبة ألف تكوف دبعٌت العلم ودبعٌت الرؤية البصرية ،وإذا كانت
صاغبة ؽبما وال منافاة بينهما وجب أف ربمل عليهما صبيعاً ،فيقاؿ :إف اهلل يرى ،أي :يعلم ما يفعلو ىذا
الرجل وما يقولو ،ويراه أيضاً أي يبصره.
اآلية السادسة :قولو{ :الَّ ِذي ي ر َ ِ
ِ
ك فِي َّ ِ
اج ِدين * إِنَّوُ ُىو َّ ِ
يم}
وم * َوتَ َقلُّبَ َ
ين تَ ُق ُ
السم ُ
الس َ
اك ح َ
َ
يع ال َْعل ُ
ََ
[الشعراء.]ٕٕٓ - ٕٔٛ :
الشرح :أي :أف اهلل تعاذل يراه حُت يقوـ للصبلة وحده وحُت يتقلب ُب الصبلة مع الساجدين ُب صبلة
الس ِميع ِ
يم}.
اعبماعة{ ،إِنَّوُ}أي :اهلل الذي يراؾ حُت تقوـ ُ
{ى َو َّ ُ َ
العل ُ
سيَ َرى اللَّوُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُوُ َوال ُْم ْؤِمنُو َن} [التوبة.]ٔٓ٘ :
اآلية السابعة :قولوَ :
{وقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
الشرح :قاؿ ابن كثَت وغَته :قاؿ ؾباىد :ىذا وعيد ػ يعٍت من اهلل تعاذل ػ للمخالفُت أوامره ،بأف أعماؽبم
ستعرض عليو وعلى الرسوؿ واؼبؤمنُت ،وىذا كائن ال ؿبالة يوـ القيامة ،وقد يظهر ذلك للناس ُب الدنيا،
والرؤية ىنا شاملة للعلمية والبصرية ،ففي اآلية :إثبات الرؤية دبعنييها :الرؤية العلمية ،والرؤية البصرية.
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إثبات صفات المحال والمكر والكيد
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل ثبلث صفات متقاربو ُب أربع آيات :احملاؿ ،واؼبكر ،والكيد فقاؿ:
اآلية األوذلُ :ب احملاؿ ،وىي قولو{ :و ُىو َش ِدي ُد ال ِْم َح ِ
ال} [سورة الرعد.]ٖٔ :
َ َ
الشرح :أي :شديد األخذ بالعقوبة .وقيل :إف احملاؿ دبعٌت اؼبكر؛ أي :شديد اؼبكر ،وكأنو على ىذا التفسَت
مأخوذ من اغبيلة وىي أف يتحيل خبصمو حىت يتوقع بو .وىذا اؼبعٌت ظاىر صنيع اؼبؤلف رضبو اهلل؛ ألنو
ذكرىا ُب سياؽ آيات اؼبكر والكيد.
واؼبكر :قاؿ العلماء ُب تفسَته :إنو التوصل باألسباب اػبفية إذل اإليقاع باػبصم وىو ال وبس وال يدري.
واؼبكر :يكوف ُب موضع مدحاً ويكوف ُب موضع ذماً :فإف كاف ُب مقابلة من يبكر فهو مدح؛ ألنو يقتضي
أنك أنت أقوى منو ،وإف كاف ُب غَت ذلك فهو ذـ ويسمي خيانة.
{وَم َك ُروا َم ْكراً َوَم َك ْرنَا َم ْكراً
وؽبذا دل يصف اهلل نفسو بو إال على سبيل اؼبقابلة والتقييد؛ كما قاؿ اهلل تعاذلَ :
{ويبَْ ُك ُرو َف َويبَْ ُك ُر اللَّوُ} [األنفاؿ ،]ٖٓ :وال يوصف اهلل سبحانو وتعاذل
َوُى ْم ال يَ ْشعُُرو َف} [النملَ ، ]٘ٓ :
بو على اإلطبلؽ؛ فبل يقاؿ :إف اهلل ماكر! ال على سبيل اػبرب ،وال على سبيل التسمية.
ِ
ين} [آؿ عمراف]٘ٗ :؛ فهذا كماؿ؛ وؽبذا دل يقل :أمكر اؼباكرين بل
وأما قولو تعاذلَ :
{واللَّوُ َخْيػ ُر الْ َماك ِر َ
ِ
ين}؛ فبل يكوف مكره إال خَتاً ،وؽبذا يصح أف نصفو بذلك؛ فنقوؿ :ىو خَت
قاؿَ :
{واللَّوُ َخْيػ ُر الْ َماك ِر َ
اؼباكرين.
ِ
ين} [سورة آل عمران.]٘ٗ :
{ويَ ْم ُك ُرو َن َويَ ْم ُك ُر اللَّوُ َواللَّوُ َخ ْي ُر ال َْماك ِر َ
اآلية الثانيةُ :ب اؼبكر :قولوَ :
الشرح  :ىذه اآلية نزلت ُب عيسى بن مرصل عليو الصبلة والسبلـ ،مكر بو اليهود ليقتلوه ،ولكن كاف اهلل
تعاذل أعظم منهم مكراً ،رفعو اهلل وألقى شبهو على أحدىم ،على الذي توذل كربه وأراد أف يقتلو ،فلما دخل
عليو ىذا الذي يريد القتل ،وإذا عيسى قد رفع ،فدخل الناس ،فقالوا :أنت عيسى! قاؿ :لست عيسى!
فقالوا :أنت ىو! ألف اهلل تعاذل ألقى عليو شبهو ،فقتل ىذا الرجل الذي كاف يريد أف يقتل عيسى بن مرصل؛
ِ
ين}.
فكاف مكره عائداً عليوَ ،
{وَم َك ُروا َوَم َكَر اهللُ َواهللُ َخْيػ ُر الْ َماك ِر َ
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{وَم َك ُروا َم ْكراً َوَم َك ْرنَا َم ْكراً َو ُى ْم ال يَ ْشعُ ُرو َن} {النمل.}٘ٓ :
اآلية الثالثةُ :ب اؼبكر أيضاً :قولوَ :
{وَم َك ُروا}ُ :ب اؼبوضعُت منكرة للتعظيم؛ أي :مكروا مكراً عظيماً ،ومكرنا مكراً أعظم.
الشرحَ :
اآلية الرابعةُ :ب الكيد ،وىي قولو{ :إِنَّ ُه ْم يَ ِكي ُدو َن َك ْيداً َوأَكِي ُد َك ْيداً} [الطارق.]ٔٙ - ٔ٘ :
الشرح{ :إِنَّ ُه ْم} أي :كفار مكة{ ،يَ ِكي ُدو َن} للرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم { َك ْيداً} ال نظَت لوُ ،ب التنفَت
{وأَكِي ُد َك ْيداً} يعٍت :كيداً أعظم من
منو ومن دعوتو ،ولكن اهلل تعاذل يكيد كيداً أعظم وأشد ،ولذا قاؿَ :
كيدىم.
ِ
ك كِ ْدنَا
وىكذا يكيد اهلل عز وجل لكل من انتصر لدينو ،فإنو يكيد لو ويؤيده ،قاؿ اهلل تعاذلَ { :ك َذل َ
ِ
ف} [يوسف ،]ٚٙ :يعٍت :عملنا عمبلً حصل بو مقصوده دوف أف يشعر بو أحد ،وىذا من فضل اهلل
وس َ
ليُ ُ
عز وجل على اؼبرء ،أف يقيو شر خصمو على وجو الكيد واؼبكر على ىذا اػبصم الذي أراد اإليقاع بو.
وخبلصة القوؿ :أف اؼبكر والكيد واحملاؿ من صفات اهلل الفعلية اليت ال يوصف ّٔا على سبيل اإلطبلؽ؛ وإمبا
يوصف ّٔا مقيدة فيقاؿ :اهلل خَت اؼباكرين ،خَت الكائدين ،أو يقاؿ :اهلل ماكر باؼباكرين ،خادع ؼبن ىبادعو.
واالستهزاء من ىذا الباب؛ فبل يصح أف لبرب عن اهلل بأنو مستهزئ على اإلطبلؽ؛ ألف االستهزاء نوع من
اللعب ،وىو منفي عن اهلل؛ قاؿ اهلل تعاذل{ :وما خلَ ْقنَا َّ ِ
ِ
ُت} [الدخاف:
ض َوَما بَػْيػنَػ ُه َما العبِ َ
األر َ
ََ َ
الس َم َاوات َو ْ
َّ ِ
 ،]ٖٛلكن ُب مقابلة من يستهزئ بو يكوف كماالً؛ كما قاؿ تعاذلِ :
ين َآمنُوا قَالُوا َآمنَّا َوإِ َذا
َ
{وإ َذا لَ ُقوا الذ َ
خلَوا إِ َذل َشي ِ
ئ ِِّٔ ْم}
اطينِ ِه ْم قَالُوا إِنَّا َم َع ُك ْم إَِّمبَا َْكب ُن ُم ْستَػ ْه ِزئُو َف} [البقرة]ٔٗ :؛ قاؿ اهلل{ :اهللُ يَ ْستَػ ْه ِز ُ
َ
َْ
[البقرة.]ٔ٘ :
فأىل السنة واعبماعة يثبتوف ىذه اؼبعاشل هلل عز وجل على سبيل اغبقيقة ،لكن أىل التحريف يقولوف :ال
يبكن أف يوصف ّٔا أبداً ،وإمبا ذكر مكر اهلل ومكرىم من باب اؼبشاكلة اللفظية ،واؼبعٌت ـبتلف؛ مثل:
ضوا َعْنوُ} [اؼبائدة.]ٜٔٔ :
{ر ِض َي اهللُ َعْنػ ُه ْم َوَر ُ
َ
وكبن نقوؿ ؽبم ما قلناه سابقاً أف ىذا خبلؼ ظاىر النص ،وخبلؼ إصباع السلف.
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إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل أربع آيات ُب صفات العفو والقدرة واؼبغفرة والرضبة والعزة:
اآلية األوذلُ :ب العفو واؼبقدرة :قولو{ :إِ ْن تُب ُدوا َخيراً أَو تُ ْخ ُفوه أَو تَ ع ُفوا عن س ٍ
وء فَِإ َّن اللَّوَ َكا َن َع ُف ّواً
ْ
ْ ْ
ُ ْ ْ َْ ُ
قَ ِديراً} [النساء.]ٜٔٗ :
الشرح :أي :إف تفعلوا خَتاً فتبدوه؛ أي :تظهروه للناس{ ،أ َْو تُ ْخ ُفوهُ} يعٍت :عن الناس{ ،أ َْو تَ ْع ُفوا َع ْن
سٍ
وء} :العفو :ىو التجاوز عن العقوبة.
ُ
{فَِإ َّن اللَّوَ َكا َن َع ُف ّواً} أي متجاوزا عن سيئات عباده ،والغالب أف العفو يكوف عن ترؾ الواجبات ،واؼبغفرة
عن فعل احملرمات { ،قَ ِديراً}  :أي :ذو القدرة ،وىي اليت يتمكن ّٔا الفاعل من الفعل بدوف عجز.
ومعٌت اآلية  :أي إذا عفوًب عن السوء عفا اهلل عنكم ،ويؤخذ ىذا اغبكم من اعبواب{ :فَِإ َّن اللَّوَ َكا َن َع ُف ّواً
قَ ِديراً} يعٍت :فيعفو عنكم مع قدرتو على االنتقاـ منكم.
وصبع اهلل تعاذل ىنا بُت العفو والقدير؛ ألف كماؿ العفو أف يكوف عن قدرة ،أما العفو الذي يكوف عن عجز
فهذا ال يبدح فاعلو؛ ألنو عاجز عن األخذ بالثأر ،وىذاف االظباف يتضمناف صفتُت :ونبا العفو ،والقدرة.
ِ
ِ
ور
{ولْيَ ْع ُفوا َولْيَ ْ
ص َف ُحوا أَال تُحبُّو َن أَ ْن يَ ْغف َر اللَّوُ لَ ُك ْم َواللَّوُ غَ ُف ٌ
اآلية الثانيةُ :ب اؼبغفرة والرضبة :قولوَ :
ِ
يم} [النور.]ٕٕ :
َرح ٌ
ص َف ُحوا} يعٍت :يعرضوا عن ىذا األمر
{ولْيَ ْع ُفوا} يعٍت :يتجاوزوا عن األخذ بالذنبَ { ،ولْيَ ْ
الشرح  :قولوَ :
وال يتكلموا فيو.
والفرؽ بُت العفو والصفح :أف اإلنساف قد يعفو وال يصفح ،بل يذكر ىذا العدواف وىذه اإلساءة ،لكنو ال
يأخذ بالذنب فالصفح أبلغ من ؾبرد العفو.
وقولو{ :أَال تُ ِحبُّو َن أَ ْن يَ ْغ ِف َر اللَّوُ لَ ُك ْم}{ :أَال} :للعرض ،واعبواب :بلى كبب ذلك ،فإذا كنا كبب أف يغفر
اهلل لنا ،فلتتعرض ألسباب اؼبغفرة.
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ور} :اؼبغفرة صفة دائمة هلل عز وجل ،وىي أيضاً فعل يقع بكثرة ،فما أكثر مغفرة اهلل عز وجل
{واللَّوُ غَ ُف ٌ
َ
وما أعظمها.
َّ ِ
يم} :صيغة مبالغة دالة على كثرة رضبة اهلل عز وجل وكثرة من يرضبهم اهلل عز وجل.
{رح ٌ
اآلية الثالثةُ :ب العزة ،وىي قولو{ :ولِلَّ ِو ال ِْع َّزةُ ولِرسولِِو ولِل ِ ِ
ين} [المنافقون.]ٛ :
ْم ْؤمن َ
ََُ َ ُ
َ
{ولِلَّ ِو ال ِْع َّزةُ} فيها إثبات العزة هلل سبحانو وتعاذل ،وقد ذكر أىل العلم أف ىذه العزة تنقسم إرل
الشرحَ :
ثبلثة أقساـ:
ٔ  -عزة القدر :ومعناىا :أف اهلل تعارل ذو قدر عزيز ،يعٍت :ال نظَت لو.
ٕ  -عزة القهر :وىي عزة الغلبة ،ومعناىا :أف اهلل غالب كل شيء ،قاىر كل شيء.
ٖ  -عزة االمتناع :ومعناىا :أف اهلل تعارل يبتنع أف ينالو سوء أو نقص.
فهذه معاشل العزة اليت أثبتها اهلل تعارل لنفسو ،وىي تدؿ على كماؿ قهره وسلطانو ،وعلى كماؿ صفاتو،
وعلى سباـ تنزىو عن النقص.
{ولِرسولِ ِو ولِل ِ ِ
ين} يعٍت :أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،لو عزة ،وللمؤمنُت أيضاً عزة وغلبة ،ولكن
ْم ْؤمن َ
ََُ َ ُ
هبب أف نعلم أف العزة اليت أثبتها اهلل لرسولو وللمؤمنُت ليست كعزة اهلل ،فإف عزة الرسوؿ عليو الصبلة
صَرُك ُم اللَّوُ بِبَ ْد ٍر َوأَنْػتُ ْم أ َِذلَّةٌ} [آؿ عمراف ،]ٕٖٔ :وقد يغلبوف
{ولََق ْد نَ َ
واؼبؤمنُت قد يشؤّا ذلة ،لقولو تعارلَ :
أحياناً غبكمة يريدىا اهلل عز وجل ،ففي أحد دل وبصل ؽبم سباـ العزة ،ألهنم غلبوا ُب النهاية غبكم عظيمة،
وكذلك ُب حنُت ولوا مدبرين ،ودل يبق مع النيب صلى اهلل عليو وسلم ،من أثٍت عشر ألفاً إال كبو مئة رجل.
ىذا أيضاً فق ٌد للعزة ،لكنو مؤقت ،أما عزة اهلل عز وجل ،فبل يبكن أبداً أف تفقد.
ويبكن أف يؤخذ ىذا من القاعدة العامة وىي أنو :ال يلزـ من اتفاؽ االظبُت أف يتماثل اؼبسمياف ،وال من
اتفاؽ الصفتُت أف يتماثل اؼبوصوفاف.
اآلية الرابعةُ :ب العزة أيضاً ،وىي قولو عن إبليس{ :قَ َ ِ
ك ألُ ْغ ِوي نَّهم أ ِ
ين} [ص.]ٕٛ :
ال فَبِ ِع َّزت َ
َ ُْ ْ
َج َمع َ
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الشرح :الباء ىنا للقسم ،واختار القسم بالعزة دوف غَتىا من الصفات ألف اؼبقاـ مقاـ مغالبة ،فكأنو يقوؿ:
بعزتك اليت تغلب ّٔا من سواؾ ألغوين ىؤالء وأسيطر عليهم ػ يعٍت  :بٍت آدـ ػ حىت ىبرجوا من الرشد إرل
الغي ،ويستثٌت من ىذا عباد اهلل اؼبخلصوف ،فإف إبليس ال يستطيع أف يغويهم ،كما قاؿ تعارل{ :إِ َّف ِعبَ ِادي
ك َعلَْي ِه ْم ُس ْلطَا ٌف} [اغبجر.]ٕٗ :
س لَ َ
لَْي َ
ففي اآليتُت األوليُت إثبات العزة هلل ،وُب اآلية الثالثة إثبات أف الشيطاف يقر بصفات اهلل! فسبحاف اهلل كيف
قبد من بٍت آدـ من ينكر صفات اهلل أو بعضها ،أفيكوف الشيطاف أعلم باهلل وأعقل مسلكاً من ىؤالء
النفاة؟!
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إثبات االسم هلل
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل آية ُب إثبات االسم هلل تعارل فقاؿ:
الل و ِ
ك ِذي ال َ ِ
األ ْك َر ِام} [الرحمن.]ٚٛ :
اس ُم َربّْ َ
ار َك ْ
وقولو{:تَ بَ َ
ْج َ
َح َس ُن
ار َك} :قاؿ العلماء :إف وصف ّٔا اهلل فمعناىا :تعاذل وتعاظم ،كقولو{ :فَػتَبَ َارَؾ اللَّوُ أ ْ
الشرح{ :تَ بَ َ
ْ ِِ
ُت} [اؼبؤمنُت ، ]ٔٗ :وإف وصف ّٔا اسم اهلل فمعناىا :أف الربكة تكوف باسم اهلل ،أي أف اسم اهلل إذا
اػبَالق َ
صاحب شيئاً صارت فيو الربكة.
وعليو ،فنقوؿ :إف {تَػبَ َارَؾ} ىنا معناىا :حلت الربكة باسم اهلل.
األ ْكر ِام}ِ :
ِ
{ذي ال ِ ِ
{ذي} :دبعٍت صاحب ،وىي صفة لػ (رب) ،ال لػ (اسم) ،إذ لو كانت صفة لػ
َ
ْجالل َو َ
(اسم) لكانت ذو.
ْج ِ
الل} دبعٍت :العظمة.
{ال َ
{اإل ْك َر ِام}  ،دبعٍت :التكرصل ،وىو صاحل ألف يكوف اإلكراـ من اهلل ؼبن أطاعو ،وفبن أطاعو لو.
فػ ْ ِ
{وا ِإل ْكَرِاـ} :عظمتو ُب اؼبؤمنُت ،فيكرمونو ويكرمهم.
{اعبَبلؿ} :عظمتو ُب نفسوَ ،
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تنزيو اهلل تعالى ونفي المثيل عنو
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل آيات كثَتة ُب تنزيو اهلل تعارل ونفي اؼبثيل عنو فقاؿ:
ادتِِو َى ْل تَ ْعلَ ُم لَوُ َس ِميّاً} [مريم.]ٙ٘ :
اصطَبِ ْر لِ ِعبَ َ
اآلية األوذل :قولو{ :فَا ْعبُ ْدهُ َو ْ
اصطَبِ ْر} :أي :اصرب وإف شق عليك ذلك ،واثبت ثبات
{و ْ
الشرح{ :فَا ْعبُ ْدهُ} أي :تذلل لو ؿببة وتعظيماًَ ،
القرين لقرينو ُب القتاؿ ،فكلمة اصطرب أبلغ من اصرب.
{ى ْل تَ ْعلَ ُم لَوُ َس ِميّاً} :ىذا االستفهاـ للنفي ،فيكوف مشرباً معٍت التحدي ،يعٍت :إف كنت صادقاً فأخربنا:
َ
{ى ْل تَػ ْعلَ ُم لَوُ َِظبيّاً}؟ و (السمي) :الشبيو والنظَت ،يعٍت :ىل تعلم لو مسامياً أو نظَتاً يستحق مثل اظبو؟
َ
واعبواب :ال ،فإذا كاف اعبواب كذلك ،فالواجب أف تعبده وحده.
{ى ْل تَػ ْعلَ ُم لَوُ َِظبيّاً}  ،وىي من الصفات السلبية ،واؼبعٌت :ىل تعلم لو ظبياً
وفيها من الصفات :قولوَ :
لثبوت كمالو اؼبطلق الذي ال يساميو أحد فيو؟
َح ٌد} [األخالص.]ٗ :
{ولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ ُك ُفواً أ َ
اآلية الثانية :قولوَ :
الشرح:ىذه اآلية أيضاً فيها نفي الكفء هلل عز وجل ،وذلك لكماؿ صفاتو ،فبل أحد يكافئو ،ال ُب علمو،
وال ظبعو ،وال بصره ،وال قدرتو ،وال عزتو ،وال حكمتو ،وال غَت ذلك من صفاتو ،وقد تقدـ الكبلـ عليها.
اآلية الثالثة :قولو{ :فَال تَ ْج َعلُوا لِلَّ ِو أَنْ َداداً َوأَنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن} [البقرة.]ٕٕ :
الشرح{ :فَال تَ ْج َعلُوا لِلَّ ِو أَنْ َداداً} [البقرة ]ٕٕ - ٕٔ :يعٍتُ :ب األلوىية ،ألف أولئك القوـ اؼبخاطبُت دل
هبعلوا هلل أنداداً ُب الربوبية ،أي :فكما أنكم تقروف أنو ليس لو أنداداً ُب الربوبية ،فبل ذبعلوا لو أندادا ُب
األلوىية.
{وأَنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن}:يعٍت :وأنتم تعلموف أنو ال ند لو ،فإذا كنتم
{أَنْ َداداً} :صبع ند أي :مكافئاً لو ومشأّاًَ ،
تعلموف ذلك فكيف ذبعلوف لو ندا فتخالفوف علمكم؟!

وىذه أيضاً صفة سلبية ألنو ال ند لو وذلك لكماؿ صفاتو.
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اآلية الرابعة :قولوِ :
َّاس من ي ت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
ب اللَّ ِو} [البقرة.]ٔٙ٘ :
ون اللَّ ِو أَنْ َداداً يُ ِحبُّونَ ُه ْم َك ُح ّْ
ْ
{وم َن الن ِ َ ْ َ
َ
ون اللَّ ِو أَنْ َداداً} :يعٍتُ :ب احملبة ،كما فسره بقولوُِ :
الشرح{ :من ي ت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
ب اللَّ ِو} ،وهبوز
{وببُّونَػ ُه ْم َك ُح ّْ
ْ
َْ َ
أف نقوؿ :إف اؼبراد باألنداد ما ىو أعم من احملبة ،يعٍت :أنداداً يعبدوهنم كما يعبدوف اهلل ،وينذروف ؽبم كما
ينذروف هلل ،ألهنم وببوهنم كحب اهلل عز وجل ،وىذا إشراؾ ُب احملبة حبيث ذبعل غَت اهلل مثل اهلل ُب ؿببتو.
وينطبق ذلك على من أحب رسوؿ اهلل كحب اهلل ،ألنو هبب أف ربب رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم ؿببة
ليست كمحبة اهلل ،ألنك إمبا ربب الرسوؿ صلي اهلل عليو وسلم تبعاً حملبة اهلل عز وجل ،ال علي أنو مناد هلل،
فكيف دبن وببوف الرسوؿ صلي اهلل عليو وسلم أكثر فبا وببوف اهلل؟!
اآلية اػبامسة :قولو{ :وقُ ِل الْحم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذي لَم ي ت ِ
يك فِي الْمل ِ
َّخ ْذ َولَداً َولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ َش ِر ٌ
ْك َولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ
َْ
َْ
ُ
َ
َولِ ّّي ِم َن ُّ
الذ ّْل َوَكبّْ ْرهُ تَ ْكبِيراً} [األسراء.]ٔٔٔ :
ْح ْم ُد لِلَّ ِو} :تقدـ أف اغبمد ىو وصف احملمود بالكماؿ مع احملبة والتعظيم.
الشرح { :ال َ
{الَّ ِذي لَم ي ت ِ
َّخ ْذ َولَداً} :لكماؿ صفاتو وكماؿ غناه عن غَته ،وألنو ال مثيل لو فلو ازبذ ولداً لكاف الولد
َْ
مثلو.
يك فِي الْمل ِ
ْك} :يعٍت :ال ُب اػبلق ،وال ُب اؼبلك ،وال ُب التدبَت.
{ولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ َش ِر ٌ
ُ
َ
ِ
ِ ِ ُّ ّْ
{من ُّ
الذ ّْؿ} ،ألف اهلل تعاذل لو أولياء{ :أَال إِ َّف أ َْولِيَاءَ اللَّ ِو ال
َ
{ولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ َول ّّي م َن الذل} :قيد بقولوَ :
َّ ِ
َخو ٌ ِ
ين َآمنُوا َوَكانُوا يَػتَّػ ُقو َف} [يونس ،]ٖٙ - ٕٙ :وقاؿ تعاذل ُب اغبديث
ْ
ؼ َعلَْيه ْم َوال ُى ْم َْوبَزنُو َف الذ َ
القدسي" :من عادى رل ولياً ،فقد آذنتو باغبرب ( " ..رواه البخاري) ،ولكن الورل اؼبنفي ىو الورل من
الذؿ ،ألف اهلل تعاذل لو العزة صبيعاً ،فبل يلحقو الذؿ بوجو من الوجوه ،لكماؿ عزتو.
{وَكبّْ ْرهُ تَ ْكبِيراً} يعٍت :كرب اهلل عز وجل تكبَتاً بلسانك وجنانك.
َ
{تَ ْكبِيراً} :مصدر مؤكد يراد بو التعظيم ،أي :كربه تكبَتاً عظيماً.
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ِِ ِ
السماو ِ
ات َوَما فِي األ َْر ِ
ْح ْم ُد َو ُى َو َعلَى
ض لَوُ ال ُْمل ُ
ْك َولَوُ ال َ
سبّْ ُح للَّو َما في َّ َ َ
اآلية السادسة :قولو تعاذل{ :يُ َ
ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير} [التغابن.]ٔ :
سبّْ ُح} دبعٌت :ينزه عن كل صفة نقص وعيب.
الشرح { :يُ َ
ِ
السماو ِ
ات َوَما فِي األ َْر ِ
ض} :عاـ يشمل كل شيء.
َ
{ما في َّ َ َ
ْح ْم ُد َو ُى َو َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير} :ىذه الصفات األخَتة صفات ثبوتية ،وسبق ذكر
{لَوُ ال ُْمل ُ
ْك َولَوُ ال َ
معناىا ،لكن {يُ َسبّْ ُح لِلَّ ِو} صفة سلبية ،ألف معناىا تنزيهو عما ال يليق بو.
ِِ ِ
اآلية السابعة والثامنة :وقولو{ :تَ ب َّ ِ
ِ ِ
ين نَ ِذيراً * الَّ ِذي لَوُ
ََ
ار َك الذي نَ َّز َل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َع ْبده ليَ ُكو َن لل َْعالَم َ
ٍ
ض ولَم ي ت ِ
ْك َّ ِ
يك فِي الْمل ِ
َّخ ْذ َولَداً َولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ َش ِر ٌ
ُمل ُ
ْك َو َخلَ َق ُك َّل َش ْيء فَ َق َّد َرهُ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ ْ َ
ُ
تَ ْق ِديراً} [الفرقان.]ٕ - ٔ :
ار َك} أي :تعاذل وتعاظم{ ،الَّ ِذي نَ َّز َل الْ ُف ْرقَا َن} :ىو اهلل عز وجل ،و{الْ ُف ْرقَا َن} يعٍت بو:
الشرح{ :تَ بَ َ
القرآف ،ظبي فرقانا ألنو يفرؽ بُت اغبق والباطل ،وبُت اؼبسلم والكافر ،وغَت ذلك فبا فيو الفرقاف.
{علَى َع ْب ِدهِ} :ؿبمد عليو الصبلة والسبلـ ،فوصفو بالعبودية ُب مقاـ التحدث عن تنزؿ القرآف عليو ،وىذا
َ

اؼبقاـ من أشرؼ مقامات النيب صلى اهلل عليو وسلم فبا يدؿ على أف وصف اإلنساف بالعبودية هلل يعد
كماالً ،ألف العبودية هلل ىي حقيقة اغبرية ،فمن دل يتعبد لو ،كاف عابداً لغَته.

ِ
ِ ِ
ين نَ ِذيراً} :يشمل اعبن واإلنس.
{ليَ ُكو َن} :أي :النيب عليو الصبلة والسبلـ{ ،لل َْعالَم َ
{لَم ي ت ِ
يك فِي الْمل ِ
ْك} :سبق معنانبا ،ونبا صفة سلبية.
َّخ ْذ َولَداً َولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ َش ِر ٌ
َْ
ُ
{و َخلَ َق ُك َّل َش ْي ٍء فَ َق َّد َرهُ تَ ْق ِديراً} :اػبلق :اإلهباد على وجو معُت ،والتقدير :دبعٍت التسوية كما قاؿ تعاذل:
َ
{الَّ ِذي َخلَ َق فَ َس َّوى} [األعلي.]ٕ:
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ِ ٍ
ِ ٍ
ب ُك ُّل إِلَ ٍو بِ َما َخلَ َق
اآلية التاسعة والعاشرة :قولوَ :
{ما اتَّ َخ َذ اللَّوُ م ْن َولَد َوَما َكا َن َم َعوُ م ْن إِلَو إِذاً لَ َذ َى َ
ض س ْبحا َن اللَّ ِو َع َّما ي ِ
ص ُفو َن َعالِ ِم الْغَْي ِ
ب َو َّ
ادةِ فَ تَ َعالَى َع َّما يُ ْش ِرُكو َن}
َولَ َعال بَ ْع ُ
الش َه َ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ ُ َ
َ
[المؤمنون.]ٜٕ - ٜٔ:

{ما اتَّ َخ َذ اللَّوُ ِم ْن َولَ ٍد} يعٍت :ما اصطفي أحداً يكوف ولداً لو ،ال عزير ،وال اؼبسيح ،وال اؼببلئكة
الشرحَ :

وال غَتىم ،ألنو الغٍت عما سواه ،وإذا انتفي ازباذه الولد فانتفاء أف يكوف والداً من باب أوذل.
ِ
{م ْن إِلَ ٍو} :أي :ما كاف معو من إلو حق يعبد ويتذلل لو ،أما اآلؽبات الباطلة فهي موجودة ،لكن لكوهنا
باطلة كانت كالعدـ ،فصح أف يقاؿ :ما كاف مع اهلل من إلو.

ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ض} :أي :لو كاف ىناؾ إلو آخر يساوي اهلل عز
ب ُك ُّل إِلَ ٍو بِ َما َخلَ َق َولَ َعال بَ ْع ُ
{إِذاً لَ َذ َى َ
وجل ،لكاف لو ملك خاص وهلل ملك خاص ،والنفرد كل واحد منهم دبا خلق وقاؿ :ىذا خلقي رل،
وكذلك اآلخر ،فبُت اهلل سبحانو وتعاذل بدليل عقلي أنو ال يبكن التعدد ،إذ لو أمكن التعدد غبصل اػببلؼ
والنفصل كل واحد عن الثاشل ولذىب كل إلو دبا خلق.
{س ْبحا َن اللَّ ِو َع َّما ي ِ
ص ُفون} أي :تنزيهاً هلل عز وجل عما يصفو بو اؼبلحدوف اؼبشركوف الذي يقولوف ُب اهلل
ُ َ
َ
سبحانو ماال يليق بو.
{عالِ ُم الْغَْي ِ
ب َو َّ
ادةِ} :الغيب :ما غاب عن الناس ،والشهادة :ما شهده الناس.
الش َه َ
َ
{ع َّما يُ ْش ِرُكو َن} :من األصناـ اليت جعلوىا آؽبة مع اهلل تعاذل.
{فَ تَ َعالَى } أي :ترفع وتقدسَ ،
وُب ىاتُت اآليتُت من صفات النفي :تنزه اهلل تعاذل عن ازباذ الولد الذي وصفو بو الكافروف ،وعن الشريك
لو ُب األلوىية الذي أشرؾ بو اؼبشركوف ،وىذا النفي لكماؿ غناه وكماؿ ربوبيتو وإؽبيتو.
ال إِ َّن اللَّوَ يَ ْعلَ ُم َوأَنْ تُ ْم ال تَ ْعلَ ُمو َن} [النحل.]ٚٗ :
ض ِربُوا لِلَّ ِو األ َْمثَ َ
اآلية اغبادية عشرة :قولو{ :فَال تَ ْ
ال} يعٍت :ال ذبعلوا هلل مثبلً ،فتقولوف :مثل اهلل كمثل كذا وكذا أو ذبعلوا لو
ض ِربُوا لِلَّ ِو األ َْمثَ َ
الشرح{ :فَال تَ ْ
شريكاً ُب العبادة.
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{إِ َّن اللَّوَ يَ ْعلَ ُم َوأَنْ تُ ْم ال تَ ْعلَ ُمو َن} أي :أنو سبحانو وتعاذل يعلم بأنو ليس لو مثل ،وقد أخربكم بأنو ال مثل
لو.
ض ِربُوا لِلَّ ِو األ َْمثَ َاؿ إِ َّف اللَّوَ يَػ ْعلَ ُم َوأَنْػتُ ْم ال تَػ ْعلَ ُمو َف} وبُت قولو
فإف قلت :كيف ذبمع بُت ىذه اآلية{ :فَبل تَ ْ
{فَبل َْذب َعلُوا لِلَّ ِو أَنْ َداداً َوأَنْػتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف} [البقرة]ٕٕ :؟!
فاعبواب :أنو ىناؾ ىباطب الذين يشركوف بو ُب األلوىية فيقوؿ{ :فَبل َْذب َعلُوا لِلَّ ِو أَنْ َداداً} ُب العبادة واأللوىية
ض ِربُوا لِلَّ ِو األ َْمثَ َاؿ} ،فتقولوا:
{وأَنْػتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف} أنو ال ند لو ُب الربوبية ،أما ىنا :ففي باب الصفات{ :فَبل تَ ْ
َ
مثبلً :إف يد اهلل مثل يد كذا! وجو اهلل مثل وجو كذا! وذات اهلل مثل الذات الفبلنية وما أشبو ىذا ،ألف اهلل
تعاذل يعلم وأنتم ال تعلموف وقد أخربكم بأنو ال مثيل لو.
أو يقاؿ :إف إثبات العلم ؽبم خاص ُب باب الربوبية ،ونفيو عنهم خاص ُب باب األلوىية ،حيث أشركوا باهلل
فيها ،فنزلوا منزلة اعباىل.
وىذه اآلية تتضمن من الكماؿ كماؿ صفات اهلل عز وجل ،حيث إنو ال مثيل لو.
ِ
ِ
ِ
ْح ّْق
اآلية الثانية عشرة :قولو{ :قُ ْل إِنَّ َما َح َّرَم َربّْ َي الْ َف َواح َ
ش َما ظَ َه َر م ْن َها َوَما بَطَ َن َواألثْ َم َوالْبَ ْغ َي بِغَْي ِر ال َ
َوأَ ْن تُ ْش ِرُكوا بِاللَّ ِو َما لَ ْم يُنَ ّْز ْل بِ ِو ُسلْطَاناً َوأَ ْن تَ ُقولُوا َعلَى اللَّ ِو َما ال تَ ْعلَ ُمو َن} [األعراف.]ٖٖ :
الشرح{:قُ ْل} :اػبطاب للنيب صلى اهلل عليو وسلم ،أي :قل معلناً للناس{ ،إِنَّ َما} :أداة حصر ،وذلك ؼبقابلة
ِ
ش} :صبع فاحشة ،وىي الذنب الذي يستفحش،
{ح َّرَم} دبعٌت :منع{ ،ال َف َواح َ
ربرصل من حرـ ما أحل اهللَ ،
{ما ظَ َه َر ِم ْن َها َوَما بَطَ َن} :قيل :إف اؼبعٌت ما ظهر فحشو وما خفي ،وقيل :اؼبعٌت ما
مثل :الزسل واللواطَ ،
ظهر للناس وما بطن عنهمِ ،
ْحقّْ} اإلٍب :اؼبراد بو ما يكوف سبباً لو من اؼبعاصي،
{واألثْ َم َوالْبَ ْغ َي بِغَْي ِر ال َ
َ
والبغي :العدواف على الناس.
{وأَ ْن تُ ْش ِرُكوا بِاللَّ ِو َما لَ ْم يُنَ ّْز ْل بِ ِو ُسلْطَاناً} :يعٍت :أف ذبعلوا لو شريكاً دل ينزؿ بو سلطاناً ،أي حجة،
َ
وظبيت اغبجة سلطاناً ،ألهنا سلطة للمحتج ّٔا.
{وأَ ْن تَ ُقولُوا َعلَى اللَّ ِو َما ال تَ ْعلَ ُمو َن} ،أي :وحرـ عليكم أف تقولوا على اهلل ما ال تعلموف ،سواء كاف ُب
َ
ذاتو أو أظبائو أو صفاتو أو أفعالو أو أحكامو.
87

إثبات استواء اهلل على عرشو
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل ثبوت استواء اهلل على عرشو وأنو ُب سبعة مواضع ُب القرآف:
َّ ِ
السماو ِ
ض فِي ِست َِّة أَيَّ ٍام ثُ َّم
ات َواأل َْر َ
اؼبوضع األوؿ :قولو ُب سورة األعراؼ{ :إِ َّن َربَّ ُك ُم اللَّوُ الذي َخلَ َق َّ َ َ
استَ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش} [األعراف.]٘ٗ :
ْ
استَ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
{ٍبَّ} :للًتتيب ،و{الْ َع ْر ِش} :ىو ذلك السقف احمليط باؼبخلوقات ،وال
ش}َ :
الشرح{ :ثُ َّم ْ
نعلم مادة ىذا العرش ،لكننا نعلم أنو أكرب اؼبخلوقات اليت نعرفها.

وُب ىذه اآلية من صفات اهلل تعاذل عدة صفات ،لكن اؼبؤلف قصد منها إثبات صفة واحدة ،وىي االستواء
على العرش.
وأىل السنة واعبماعة يؤمنوف بأف اهلل تعاذل مستوى على عرشو استواء يليق جببللو وال يباثل استواء
اؼبخلوقُت.
فإف قيل :ما معٌت االستواء عندىم؟ فاعبواب :معناه :العلو واالستقرار.
وقد ورد عن السلف ُب تفسَته أربعة معاشل :األوؿ :عبل ،والثاشل :ارتفع ،والثالث :صعد .والرابع :استقر،
لكن (عبل) و (ارتفع) و (صعد) معناىا واحد ،وأما (استقر) ،فهو ىبتلف عنها ،ودليلهم ُب ذلك :أهنا ُب
صبيع مواردىا ُب اللغة العربية دل تأت إال ؽبذا اؼبعٌت إذا كانت متعدية بػ (على) :قاؿ اهلل تعاذل{ :فَِإذَا
ك} [اؼبؤمنوف ،]ٕٛ :وقاؿ تعاذل{ :وجعل لَ ُكم ِمن الْ ُف ْل ِ
ك َعلَى الْ ُف ْل ِ
ك َواألنْػ َع ِاـ َما
ت َوَم ْن َم َع َ
ت أَنْ َ
استَػ َويْ َ
ْ
َ ََ َ ْ َ
ِ
ِ
استَػ َويْػتُ ْم َعلَْي ِو} [الزخرؼ.]ٖٔ - ٕٔ :
تَػ ْرَكبُو َف لتَ ْستَػ ُووا َعلَى ظُ ُهوِرهِ ٍُبَّ تَ ْذ ُك ُروا ن ْع َمةَ َربّْ ُك ْم إِ َذا ْ
استَػ َوى َعلَى الْ َع ْر ِش} [األعراؼ ،]٘ٗ :يعٍت:
وفسره أىل التعطيل بأف اؼبراد بو االستيبلء ،وقالوا :معٌتُ :
{ٍبَّ ْ
ٍب استوذل عليو ،واستدلوا لتحريفهم ىذا بدليل موجب وبدليل سالب:
 أما الدليل اؼبوجب ،فقالوا :إننا نستدؿ بقوؿ الشاعر:قد استوى بشر على العراؽ  ...من غَت سيف أو دـ مهراؽ
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وبشر ىو ابن مرواف ،استوى على العراؽ أي :استوذل عليو ،قالوا :فهذا بيت من رجل عريب ،وال يبكن أف
يكوف اؼبراد بو استوى على العراؽ ،يعٍت عبل على العراؽ! ال سيما أنو ُب ذلك الوقت ال طائرات يبكن أف
يعلو على العراؽ ّٔا.
أما الدليل السليب فقالوا :لو أثبتنا أف اهلل عز وجل مستو على عرشو باؼبعٌت الذي تقولوف ػ وىو العلو
واالستقرار ػ لزـ من ذلك أف يكوف ؿبتاجاً إذل العرش وىذا مستحيل ،واستحالة البلزـ تدؿ على إستحالة
اؼبلزوـ.
ويلزـ من ذلك أف يكوف جسماً ألف استواء شيء على شيء ػ دبعٌت علوه عليو ػ يعٍت أنو جسم.
ويلزـ أف يكوف ؿبدوداً ألف اؼبستوي على الشيء يكوف ؿبدودا ،فإذا استويت على البعَت فأنت ؿبدود ُب
منطقة معينة ؿبصور ّٔا.
والرد عليهم من وجوه:
أوالً :تفسَتكم ىذا ـبالف لتفسَت السلف الذي أصبعوا عليو.
ثانياً :أنو ـبالف لظاىر اللفظ ،ألف مادة االستواء إذا تعدت بػ (على) فهي دبعٌت العلو واالستقرار ،وىذه
مواردىا ُب القرآف وُب كبلـ العرب.
ثالثاً :أف تفسَتكم الستوى باستوذل تلزـ عليو لوازـ باطلة:
ٔ  -يلزـ أف يكوف اهلل عز وجل حُت خلق السماوات واألرض ليس مستولياً على عرشو ،ألف اهلل يقوؿ:
{خلَق َّ ِ
ِِ
{ٍبَّ} تفيد الًتتيب،
استَػ َوى َعلَى الْ َع ْر ِش} [األعراؼ ،]٘ٗ :و ُ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
ض ُِب ستَّة أَيَّ ٍاـ ٍُبَّ ْ
َ َ
فيلزـ أف يكوف العرش قبل سباـ خلق السماوات واألرض لغَت اهلل.
ٕ  -أف الغالب من كلمة (استوذل) أهنا ال تكوف إال بعد مغالبة!
ٖ  -من اللوازـ الباطلة أنو يصح أف نقوؿ :إف اهلل استوى على األرض والشجر واعبباؿ ،ألنو مستوؿ عليها.
فهذه لوازـ باطلة ،وبطبلف البلزـ يدؿ على بطبلف اؼبلزوـ.
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وأما استدالؽبم بالبيت السابق فنقوؿ:
ٔ  -أثبتوا لنا سند ىذا البيت وثقة رجالو ،ولن هبدوا إذل ذلك سبيبلً.
ٕ  -من ىذا القائل؟ أفبل يبكن أف يكوف قالو بعد تغَت اللساف؟ ألف كل قوؿ يستدؿ بو على اللغة العربية
بعد تغَت اللغة العربية فإنو ليس بدليل.
ٖ  -أف تفسَتكم "استوى بشر على العراؽ" بػ (استوذل) تفسَت تعضده القرينة ،ألنو من اؼبتعذر أف بشراً
يصعد فوؽ العراؽ فيستوي عليو كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة فلهذا نلجأ إذل تفسَته بػ
(استوذل).
وىذا نقولو من باب التنزؿ ،وإال فعندنا ُب ىذا جواب آخر وىو:
أف االستواء ُب البيت دبعٌت العلو ،ألف العلو نوعاف :علو حسي كاستوائنا على السرير ،وعلو معنوي دبعٌت
السيطرة والغلبة ،فيكوف معٌت "استوى بشر على العراؽ" يعٍت :عبل علو غلبة وقهر.
وأما قولكم :إنو يلزـ من تفسَت االستواء بالعلو أف يكوف اهلل جسماً!
فجوابو :كل شيء يلزـ من كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم فهو حق ،وهبب علينا أف نلتزـ بو،
ولكن الشأف كل الشأف أف يكوف ىذا من الزـ كبلـ اهلل ورسولو ألنو قد يبنع أف يكوف الزماً ،فإذا ثبت أنو
الزـ فليكن ،وال حرج علينا إذا قلنا بو.
ٍب نقوؿ :ماذا تعنوف ّٔذا اعبسم اؼبمتنع؟
فإف أردًب بو أنو ليس هلل ذات تتصف بالصفات البلزمة ؽبا البلئقة ّٔا فقولكم باطل ،ألف هلل ذاتاً حقيقية
متصفة بالصفات ،وأف لو وجهاً ويداً وعيناً وقدماً ،وقولوا ما شئتم من اللوازـ اليت ىي الزـ حق.
وإف أردًب باعبسم الذي قلتم يبتنع أف يكوف اهلل جسماً :اعبسم اؼبركب من العظاـ واللحم والدـ وما أشبو
ذلك فهذا فبتنع على اهلل ،وليس ببلزـ من القوؿ بأف استواء اهلل على العرش علوه عليو.
وأما قوؽبم :إنو يلزـ أف يكوف ؿبدوداً!
90

فجوابو أف نقوؿ بالتفصيل :ماذا تعنوف باغبد؟ فإف أردًب أف يكوف ؿبدوداً ،أي :يكوف مبايناً للخلق منفصبلً
عنهم ،كما تكوف أرض لزيد وأرض لعمر ،فهذه ؿبدودة منفصلة عن ىذه ،فهذا حق ليس فيو شيء من
النقص.
وإف أردًب بكونو ؿبدوداً :أف العرش ؿبيط بو فهذا باطل وليس ببلزـ ،فإف اهلل تعاذل مستوى على العرش،
وإف كاف عز وجل أكرب من العرش ومن غَت العرش ،وال يلزـ أف يكوف العرش ؿبيطاً بو بل ال يبكن أف يكوف
ؿبيطاً بو ،ألف اهلل سبحانو وتعاذل أعظم من كل شيء وأكرب من كل شيء واألرض صبيعاً قبضتو يوـ القيامة،
والسماوات مطويات بيمينو.
وأما قوؽبم :يلزـ أف يكوف ؿبتاجاً إذل العرش ،فنقوؿ :ال يلزـ ،ألف معٌت كونو مستوياً على العرش :أنو فوؽ
العرش لكنو علو خاص ،وليس معناه أف العرش يقلو أبداً فالعرش ال يقلو ،وىذا البلزـ الذي ادعيتموه فبتنع
{استَػ َوى
ألنو نقص بالنسبة إذل اهلل عز وجل ،وليس ببلزـ من االستواء اغبقيقي ،ألننا لسنا نقوؿ :إف معٌت ْ
ِ
ك فَػ ْوقَػ ُه ْم يَػ ْوَمئِ ٍذ َشبَانِيَةٌ}
ش َربّْ َ
{وَْوبم ُل َع ْر َ
َعلَى الْ َع ْر ِش} ،يعٍت :أف العرش يقلو ووبملو ،فالعرش ؿبموؿَ :
[اغباقة ،]ٔٚ :وربملو اؼببلئكة اآلف ،لكنو ليس حامبلً هلل عز وجل ،ألف اهلل سبحانو وتعاذل ليس ؿبتاجاً
السلبية.
إليو ،وال مفتقراً إليو ،ؤّذا تبطل حججهم َّ
َّ ِ
السماو ِ
ض فِي ِست َِّة
ات َواأل َْر َ
اؼبوضع الثاشلُ :ب سورة يونس ،قاؿ اهلل تعاذل{ :إِ َّن َربَّ ُك ُم اللَّوُ الذي َخلَ َق َّ َ َ
استَ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش} [يونس.]ٖ :
أَيَّ ٍام ثُ َّم ْ
ٍ
َّ ِ
السماو ِ
استَ َوى
ات بِغَْي ِر َع َمد تَ َرْونَ َها ثُ َّم ْ
اؼبوضع الثالثُ :ب سورة الرعد قاؿ اهلل تعاذل{ :اللَّوُ الذي َرفَ َع َّ َ َ
َعلَى ال َْع ْر ِ
ش} [الرعد.]ٕ :
الشرح :نقوؿ ُب معنانبا ما قلنا ُب اآلية األوذل.
{الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَ َوى} [طو.]٘ :
اؼبوضع الرابعُ :ب سورة طو قاؿَّ :
ش ْ
{علَى ال َْع ْر ِ
{استَ َوى} إلفادة اغبصر والتخصيص وبياف أنو سبحانو وتعاذل
الشرح :قدـ َ
ش} وىو معموؿ لػ ْ
دل يستو على شيء سوى العرش.
{الر ْح َم ُن} ىنا إشارة إذل أنو مع علوه وعظمتو موصوؼ بالرضبة.
وُب ذكر َّ
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استَ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
الر ْح َم ُن} [الفرقان.]ٜ٘ :
ش َّ
اؼبوضع اػبامسُ :ب سورة الفرقاف قولو{ :ثُ َّم ْ
{استَ َوى}.
الشرحَّ :
{الر ْح َم ُن} :فاعل ْ
َّ ِ
السماو ِ
ض َوَما بَ ْي نَ ُه َما فِي ِست َِّة
ات َواأل َْر َ
اؼبوضع السادسُ :ب سورة آدل السجدة قاؿ{ :اللَّوُ الذي َخلَ َق َّ َ َ
استَ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش} [السجدة.]ٗ :
أَيَّ ٍام ثُ َّم ْ
ات واألَر ِ ِ ِ
استَ َوى َعلَى
{ى َو الَّ ِذي َخلَ َق َّ
اؼبوضع السابعُ :ب سورة اغبديد قاؿُ :
ض في ستَّة أَيَّ ٍام ثُ َّم ْ
الس َم َاو ِ َ ْ َ
ال َْع ْر ِ
ش} [الحديد.]ٗ:
{علَى}.
الشرح :فهذه سبعة مواضع؛ كلها يذكر اهلل تعاذل فيها اإلستواء معدى بػ َ
تنبيو :إذا قلنا :استوى على العرش؛ دبعٌت :عبل؛ فها ىنا سؤاؿ ،وىو :إف اهلل خلق السماوات ٍب استوى
على العرش؛ فهل يستلزـ أنو قبل ذلك ليس عالياً؟
اعبواب :ال يستلزـ ذلك؛ ألف االستواء على العرش أخص من مطلق العلو؛ ألف االستواء على العرش علو
خاص بو ،والعلو شامل على صبيع اؼبخلوقات؛ فعلوه عز وجل ثابت لو أزالً وابداً ،دل يزؿ عالياً على كل
شيء قبل أف ىبلق العرش ،وال يلزـ من عدـ استوائو على العرش عدـ علوه ،بل ىو عاؿٍ ،ب بعد خلق
السماوات واألرض عبل علواً خاصاً على العرش.
فإف قلت :ىل استواء اهلل تعاذل على عرشو من الصفات الفعلية أو الذاتية؟
فاعبواب :أنو من الصفات الفعلية ألنو يتعلق دبشيئتو ،وكل صفة تتعلق دبشيئتو فهي من الصفات الفعلية.
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إثبات علو اهلل تعالى
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل ُب إثبات علو اهلل تعاذل على خلقو ست آيات:
ِ
ك إِلَ َّي} [آل عمران.]٘٘ :
يك َوَرافِعُ َ
يسى إِنّْي ُمتَ َوفّْ َ
اآلية األوذل :قولو{ :يَا ع َ
الشرح :اػبطاب لعيسى بن مرصل الذي خلقو اهلل من أـ ببل أب ،وؽبذا ينسب إذل أمو ،فيقاؿ :عيسى بن
ك إِلَ َّي} يدؿ على
{وَرافِعُ َ
{وَرافِعُ َ
ك إِلَ َّي} :فإف {إِلَ َّي} تفيد الغاية ،وقولوَ :
مرصل ،والشاىد ؽبذا الباب قولوَ :
أف اؼبرفوع إليو كاف عالياً ،وىذا يدؿ على علو اهلل عز وجل.

ِ ِ
{وِجيهاً ُِب ُّ
ُت} [آؿ
الدنْػيَا َو ْاآلخَرةِ َوم َن الْ ُم َقَّربِ َ
فلو قاؿ قائل :اؼبراد :رافعك منزلة؛ كما قاؿ اهلل تعاذلَ :
عمراف ،]ٗ٘ :قلنا ىذا ال يستقيم؛ ألف الرفع ىنا عدى حبرؼ ىبتص بالرفع الذي ىو الفوقية؛ رفع اعبسد
وليس رفع اؼبنزلة.
اآلية الثانية :قولو{ :بَ ْل َرفَ َعوُ اللَّوُ إِلَْي ِو} [النساء.]ٔ٘ٛ :
الشرح  :ىذا صريح بأف اهلل تعارل عاؿ بذاتو ،إذ الرفع إرل الشيء يستلزـ علوه.
ِ
الصالِ ُح يَ ْرفَ عُوُ} [فاطر.]ٔٓ :
ب َوال َْع َم ُل َّ
اآلية الثالثة :قولو{ :إِلَْي ِو يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطَّيّْ ُ
الشرح {:إِلَْي ِو} :أي إذل اهلل عز وجل.
ِ
ب} :الكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب ّٔا إرل اهلل فهي كلمة طيبة ،تصعد إرل اهلل
{يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطَّيّْ ُ

عز وجل وتصل إليو ،والعمل الصاحل يرفعو اهلل إليو ،وىذا يدؿ على أف اهلل عاؿ بذاتو ،ألف األشياء تصعد
إليو وترفع.
ِ
السماو ِ
ات فَأَطَّلِ َع إِلَى إِلَ ِو
اب أ ْ
ص ْرحاً لَ َعلّْي أَبْ لُ ُغ األ ْ
َسبَ َ
َسبَ َ
اآلية الرابعة :قولو{ :يَا َى َاما ُن ابْ ِن لي َ
اب َّ َ َ
موسى وإِنّْي َألَظُنُّوُ َك ِ
اذباً} [غافر.]ٖٚ - ٖٙ:
ُ َ َ
السماو ِ
ات} يعٍت :لعلي أبلغ الطرؽ اليت
اب أ ْ
{ص ْرحاً} أي بناء عالياً{ ،لَ َعلّْي أَبْ لُ ُغ األ ْ
َسبَ َ
َسبَ َ
الشرحَ :
اب َّ َ َ
توصل إرل السماء.
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ِ
ِ
وسى} يعٍت :أصل إليو مباشرة ،وىذا وبتمل أف يكوف قالو على سبيل التمويو ،ووبتمل أنو
{فَأَطَّل َع إِلَى إِلَو ُم َ
{وإِ ّْشل ألَظُنُّوُ َك ِاذباً} ،للتمويو على قومو وإال فهو يعلم أنو
قالو على سبيل التهكم ،وأيا كاف ،فقد قاؿَ :
صادؽ ،وقد قاؿ لو موسي{ :لََق ْد علِمت ما أَنْػزَؿ ىؤ ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
صائَِر} [اإلسراء:
الء إِالّ َر ُّ
َ ْ َ َ َ َُ
ض بَ َ
ب َّ َ َ
ٕٓٔ] ،فلم يقل :ما علمت! بل أقره على ىذا اػبرب اؼبؤكد بالبلـ و (قد) والقسم ،اهلل عز وجل يقوؿ ُب
ِ
استَػْيػ َقنَْتػ َها أَنْػ ُف ُس ُه ْم ظُْلماً َوعُلُّواً} [النمل.]ٔٗ :
{و َج َح ُدوا َّٔا َو ْ
آية أخريَ :
الشاىد من ىذا :أف أمر فرعوف ببناء صرح يطلع بو إذل إلو موسى يدؿ على أف موسى صلي اهلل عليو وسلم
قاؿ لفرعوف وآلو :إف اهلل ُب السماء ،فيكوف علو اهلل تعاذل ذاتياً قد جاءت بو الشرائع السابقة.
ِ
ور أ َْم أ َِم ْنتُ ْم
اآلية اػبامسة والسادسة :قولو{ :أَأ َِم ْنتُ ْم َم ْن فِي َّ
الس َم ِاء أَ ْن يَ ْخ ِس َ
ف بِ ُك ُم األ َْر َ
ض فَِإذَا ى َي تَ ُم ُ
من فِي َّ ِ
ِ
ِ
ف نَ ِذي ِر} [الملك.]ٔٚ - ٔٙ :
ستَ ْعلَ ُمو َن َك ْي َ
َْ
الس َماء أَ ْن يُ ْرس َل َعلَْي ُك ْم َحاصباً فَ َ
الشرح :الذي ُب السماء ىو اهلل عز وجل وىو دليل على علو اهلل بذاتو ،لكنو كٌت عن نفسو ّٔذا ألف اؼبقاـ
مقاـ إظهار عظمتو ،وأنو فوقكم ،قادر عليكم ،مسيطر عليكم ،مهيمن عليكم ،ألف العارل لو سلطة على
الس َم ِاء}.
{م ْن ُِب َّ
من ربتو ،والشاىد من ىذه اآلية ىو قولوَ :
ولكن ىا ىنا إشكاؿ ،وىو أف (ُب) للظرفية ،فإذا كاف اهلل ُب السماء ،و(ُب) للظرفية ،فإف الظرؼ ؿبيط
باؼبظروؼ! أرأيت لو قلت :اؼباء ُب الكأس ،فالكأس ؿبيط باؼباء وأوسع من اؼباء! فإذا كاف اهلل يقوؿ:
الس َم ِاء} ،فهذا ظاىره أف السماء ؿبيطة باهلل ،وىذا الظاىر باطل ،وإذا كاف الظاىر باطبلً،
{أَأ َِمْنتُ ْم َم ْن ُِب َّ
فإننا نعلم علم اليقُت أنو غَت مراد هلل ،ألنو ال يبكن أف يكوف ظاىر الكتاب والسنة باطبلً .فما اعبواب على
ىذا اإلشكاؿ؟
قاؿ العلماء :اعبواب أف نسلك أحد طريقُت:
ٔ  -فإما أف قبعل السماء دبعٌت العلو ،وقد ورد ُب اللغة ،بل ُب القرآف إطبلؽ لفظ السماء على العلو كما
قاؿ تعاذل{ :أَنْػزَؿ ِمن َّ ِ
ت أ َْوِديَةٌ بَِق َد ِرَىا} [الرعد ،]ٔٚ :واؼبراد بالسماء ىنا العلو ،ألف اؼباء
الس َماء َماءً فَ َسالَ ْ
َ َ
{م ْن
ينزؿ من السحاب اؼبسخر بُت السماء واألرض ال من السماء اليت ىي السقف احملفوظ ،فيكوف معٌت َ
الس َم ِاء} ،أي :من ُب العلو ،وعلى ىذا فبل يوجد إشكاؿ فهو ُب العلو ليس وباذيو شيء وليس فوقو
ُِب َّ
شيء.
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ٕ – أو أف قبعل (ُب) دبعٍت (على)  ،وقبعل السماء ىي السقف احملفوظ اؼبرفوع ،يعٍت :األجراـ السماوية،
وتأٌب (ُب) دبعٍت (على) ُب اللغة العربية ،بل ُب القرآف الكرصل ،قاؿ فرعوف لقومو السحرة الذين آمنوا:
الس َم ِاء}،
ُصلّْبَػنَّ ُك ْم ُِب ُج ُذ ِ
{م ْن ُِب َّ
وع الن ْ
{وأل َ
َّخ ِل} [طو ، ]ٚٔ:أي :على جذوع النخل ،فيكوف معٍت َ
َ
أي :من على السماء ،وال إشكاؿ بعد ىذا.
الس َم ِاء إِلَوٌ َوُِب األ َْر ِ
ض إِلَوٌ}
{وُى َو الَّ ِذي ُِب َّ
فإف قلت :كيف ذبمع بُت ىذه اآلية وبُت قولو تعاذلَ :
[الزخرؼ ،]ٛٗ :وقولو{ :وىو اللَّو ُِب َّ ِ
األر ِ
ض يَػ ْعلَ ُم ِسَّرُك ْم َو َج ْهَرُك ْم} [األنعاـ]ٖ :؟!
ََُ ُ
الس َم َاوات َوُِب ْ
الس َم ِاء إِلَوٌ َوُِب األ َْر ِ
ض إِلَوٌ} ،فالظرؼ ىنا
{وُى َو الَّ ِذي ُِب َّ
فاعبواب :أما اآلية األوذل ،فإف اهلل يقوؿَ :
أللوىيتو ،يعٍت :أف ألوىيتو ثابتة ُب السماء وثابتة ُب األرض ،كما تقوؿ :فبلف أمَت ُب اؼبدينة ومكة ،فهو
نفسو ُب واحدة منهما ،وفيهما صبيعاً بإمارتو وسلطتو ،فاهلل تعاذل ألوىيتو ُب السماء وُب األرض ،وأما ىو
عز وجل ففي السماء.
السماو ِ
ِ
ات َوُِب األ َْر ِ
{وُى َو اللَّوُ} ،أي:
ض} فنقوؿ فيها كما قلنا ُب اليت قبلهاَ :
{وُى َو اللَّوُ ُب َّ َ َ
أما اآلية الثاشلَ :
وىو اإللو الذي ألوىيتو ُب السماوات وُب األرض ،أما ىو نفسو ،ففي السماء .فيكوف اؼبعٌت :ىو اؼبألوه ُب
السماوات اؼبألوه ُب األرض ،فألوىيتو ُب السماوات وُب األرض.
واعلم أف علو اهلل عز وجل ينقسم إذل قسمُت :علو صفات ،علو ذات:
ٔ  -أما علو الصفات فمعناه :أف صفات اهلل تعاذل كلها علياً ،ليس فيها نقص بوجو من الوجوه ،وىذا
{ولِلَّ ِو الْ َمثَ ُل األ َْعلَى} [النحل.]ٙٓ :
ثابت هلل بإصباع أىل القبلة ،وقد دؿ عليو قولو تعاذلَ :
ٕ  -وأما علو الذات فمعناه :أف اهلل تعاذل فوؽ كل شيء بذاتو ،ليس فوقو شيء وال حذاءه شيء ،وأف
علوه من الصفات الذاتية األزلية األبدية ،وىذا العلو يثبتو أىل السنة ،وال يثبتو أىل البدعة.
وقد استدؿ أىل السنة واعبماعة على علو اهلل تعاؿ علواً ذاتياً بالكتاب والسنة واإلصباع والعقل والفطرة:
أوالً :فالكتاب تنوعت داللتو على علو اهلل؛ فتارة بذكر العلو ،وتارة بذكر الفوقية ،وتارة بذكر نزوؿ األشياء
من عنده ،وتارة بذكر صعودىا إليو ،وتارة بكونو ُب السماء.

95

ِ
ِ
اس َم
{سبّْ ِح ْ
يم} [البقرة ، ]ٕ٘٘ :وقولوَ :
أ) فأما بذكر العلو ففي مثل قولو تعاذلَ :
{وُى َو الْ َعل ُّي الْ َعظ ُ
ك األ َْعلَى} [األعلى.]ٔ :
َربّْ َ
ب) وأما بذكر الفوقية ففي مثل قولو تعاذل{ :وىو الْ َق ِ
{ىبَافُو َف
اى ُر فَػ ْو َؽ ِعبَ ِادهِ} [األنعاـ ،]ٔٛ :وقولوَ :
ََُ
َربػَّ ُه ْم ِم ْن فَػ ْوقِ ِه ْم َويَػ ْف َعلُو َف َما يػُ ْؤَم ُرو َف} [النحل.]٘ٓ:
الس َم ِاء إِ َذل األ َْر ِ
ض}
األمَر ِم َن َّ
ت) وأما بذكر نزوؿ األشياء من عنده ففي مثل قولو تعاذل{ :يُ َدبّْػ ُر ْ
[السجدة ، ]٘ :وقولو{:إِنَّا َْكبن نَػَّزلْنَا ّْ
الذ ْكَر} [اغبجر ]ٜ :وما أشبو ذلك.
ُ
ِ
ِ
ِ
الصال ُح
ب َوالْ َع َم ُل َّ
ث) وأما بذكر صعود األشياء إليو؛ ففي مثل قولو تعاذل{ :إِلَْيو يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطَّيّْ ُ
وح إِلَْي ِو} [اؼبعارج.]ٗ :
يَػ ْرفَػعُوُ} [فاطر ، ]ٔٓ :وقولو{ :تَػ ْع ُر ُج الْ َمبلئِ َكةُ َو ُّ
الر ُ
ج) وأما بذكر كونو ُب السماء؛ ففي مثل قولو تعاذل{ :أَأ َِمْنتم من ُِب َّ ِ
ِ
ض}
الس َماء أَ ْف َىبْس َ
ف بِ ُك ُم األ َْر َ
ُْ َ ْ
[اؼبلك.]ٔٙ :
ثانياً :وأما السنة فقد تواترت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم من قولو وفعلو وإقراره:
أ) فأما قولو صلى اهلل عليو وسلم فجاء بذكر العلو والفوقية ،ومنو قولو صلى اهلل عليو وسلم "سبحاف
ريب األعلى" (رواه مسلم) ،وقولو ؼبا ذكر السماوات؛ قاؿ" :واهلل فوؽ العرش" (رواه ابن خزيبة)،
وجاء بذكر أف اهلل ُب السماء؛ مثل قولو صلى اهلل عليو وسلم" :أال تأمنوشل وأنا أمُت من ُب السماء"
(متفق عليو).
ب) وأما الفعل؛ فمثل رفع أصبعو إذل السماء ،وىو ىبطب الناس ُب يوـ عرفة عاـ حجة الوداع؛ فكاف
صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ" :اللهم أشهد"؛ يشَت إذل السماء بأصبعو ،وينكتها إذل الناس (رواه
مسلم) .ومن ذلك رفع يديو إذل السماء ُب الدعاء.
ت) وأما التقرير؛ فإنو ُب حديث معاوية بن اغبكم رضي اهلل عنو؛ وفيو أنو أتى جبارية يريد أف يعتقها،
فقاؿ ؽبا النيب صلى اهلل عليو وسلم" :أين اهلل؟ " .قالتُ :ب السماء .فقاؿ" :من أنا؟" .قالت:
رسوؿ اهلل .قاؿ" :أعتقها؛ فإهنا مؤمنة" (رواه مسلم) .فهذه جارية دل تتعلم ،والغالب على اعبواري
اعبهل ،ال سيما أمة غَت حرة ،ال سبلك نفسها ،تعلم أف رّٔا ُب السماء ،وضبلؿ بٍت آدـ ينكروف أف
اهلل ُب السماء ،ويقولوف :إما أنو ال فوؽ العادل وال ربتو وال يبُت وال ،ياؿ! أو أنو ُب كل مكاف!!
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ثالثاً :وأما داللة اإلصباع ،فقد أصبع اؼبسلموف قبل ظهور ىذه الطوائف اؼببتدعة على أف اهلل تعاذل مستو على
عرشو فوؽ خلقو ،فإف قلت كيف أصبعوا؟
فنقوؿ :إمرارىم ؽبذه اآليات واألحاديث مع تكرار ذكر العلو فيها والفوقية ونزوؿ األشياء منو وصعودىا إليو
دوف أف يأتوا دبا ىبالفها إصباع منهم على مدلوؽبا .قاؿ شيخ اإلسبلـ" :ليس ُب كبلـ اهلل وال رسولو ،وال
كبلـ الصحابة وال التابعُت ؽبم بإحساف ما يدؿ ال نصاً وال ظاىراً على أف اهلل تعاذل ليس فوؽ العرش وليس
ُب السماء ،بل كل كبلمهم متفق على أف اهلل فوؽ كل شيء".
رابعاً :وأما داللة العقل؛ فنقوؿ :ال شك أف اهلل عز وجل إما أف يكوف ُب العلو أو ُب السفل ،وكونو ُب
السفل مستحيل؛ ألنو نقص يستلزـ أف يكوف فوقو شيء من ـبلوقاتو فبل يكوف لو حينئذ العلو التاـ
والسيطرة التامة والسلطاف التاـ ،فإذا كاف السفل مستحيبلً كاف العلو واجباً.
وىناؾ تقرير عقلي آخر ،وىو أف نقوؿ :إف العلو صفة كماؿ باتفاؽ العقبلء ،وإذا كاف صفة كماؿ؛ وجب
أف يكوف ثابتاً هلل؛ ألف كل صفة كماؿ مطلقة؛ فهي ثابتة هلل.
خامساً :وأما داللة الفطرة :فأمر ال يبكن اؼبنازعة فيها وال اؼبكابرة؛ فكل إنساف مفطور على أف اهلل ُب
السماء ،وؽبذا عندما يفجؤؾ الشيء الذي ال تستطيع دفعو ،وإمبا تتوجو إذل اهلل تعاذل بدفعو؛ فإف قلبك
ينصرؼ إذل السماء حىت الذين ينكروف علو الذات ال يقدروف أف ينزلوا أيديهم إذل األرض.
فاغباصل أف :كوف اهلل ُب السماء أمر معلوـ بالفطرة ،وواهلل لوال فساد فطرة ىؤالء اؼبنكرين لذلك؛ لعلموا أف
اهلل ُب السماء بدوف أف يطالعوا أي كتاب؛ ألف األمر الذي تدؿ عليو الفطرة ال وبتاج إذل مراجعة الكتب.
أىل السنة واعبماعة ُب إثبات علو الذات هلل طائفتاف:
وخالف َ
{ما يَ ُكو ُف ِم ْن َْقب َوى ثَبلثٍَة إِالّ
الطائفة األوذل :قالوا :إف اهلل بذاتو ُب كل مكاف ،واستدلوا بقوؿ اهلل تعاذلَ :
ِ
ِ
ك َوال أَ ْكثَػَر إِالّ ُى َو َم َع ُه ْم أَيْ َن َما َكانُوا} [آّادلة:
ُى َو َرابِعُ ُه ْم َوال طبَْ َس ٍة إِالّ ُى َو َساد ُس ُه ْم َوال أ َْد َسل ِم ْن ذَل َ
 ،]ٚواستدلوا أيضا بقولو تعاذل{ :ىو الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ِِ
استَػ َوى َعلَى الْ َع ْر ِش
الس َم َاوات َواأل َْر َ
ض ُِب ستَّة أَيَّ ٍاـ ٍُبَّ ْ
َ َ
َُ
يَػ ْعلَ ُم َما يَلِ ُج ُِب األ َْر ِ
الس َم ِاء َوَما يَػ ْع ُر ُج فِ َيها َوُى َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكْنتُ ْم َواللَّوُ ِدبَا
ض َوَما َىبُْر ُج ِمْنػ َها َوَما يَػْن ِزُؿ ِم َن َّ
تَػعملُو َف ب ِ
صَتٌ} [اغبديد ،]ٗ :وعلى ىذا ،فهو ػ عندىم ػ ليس عالياً بذاتو ،بل العلو ىنا علو صفة.
َْ َ
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ولكننا نرد على ىؤالء فنقوؿ  :دعواكم ىذه دعوى باطلة يردىا السمع والعقل:
 أما السمع ،فإف اهلل تعاذل أثبت لنفسو أنو العلي ،واآلية اليت استدللتم ّٔا ال تدؿ على ما ذىبتم إليو ألفاؼبعية ال تستلزـ اغبلوؿ ُب اؼبكاف ،أال ترى إذل قوؿ العرب :القمر معنا ،وؿبلو ُب السماء؟ ويقوؿ الرجل:
زوجيت معي ،وىو ُب اؼبشرؽ وىي ُب اؼبغرب؟ ويقوؿ الضابط للجنود :اذىبوا إذل اؼبعركة وأنا معكم ،وىو ُب
غرفة القيادة وىم ُب ساحة القتاؿ؟ فبل يلزـ من اؼبعية أف يكوف الصاحب ُب مكاف اؼبصاحب أبداً.
 وأما الدليل العقلي فنقوؿ :إذا قلت :إف اهلل معك ُب كل مكاف ،فهذا يلزـ عليو لوازـ باطلة ،فيلزـ عليو:أوالً :إما التعدد أو التجزؤ ،وىذا الزـ باطل ببل شك ،وبطبلف البلزـ يدؿ على بطبلف اللزوـ.
ثانياً :ويلزـ منو أف يزداد بزيادة الناس ،وينقص بنقصهم.
ثالثاً :ويلزـ منو أال تنزىو عن اؼبواضع القذرة ،فإذا قلت :إف اهلل معك وأنت ُب اػببلء فيكوف ىذا أعظم
قدح ُب اهلل عز وجل.
فتبُت ّٔذا أف قوؽبم مناؼ للسمع ومناؼ للعقل ،وأف القرآف ال يدؿ عليو بأي وجو من الدالالت أبداً.
الطائفة الثانية :قالوا :إف اهلل ال يوصف جبهة ،ألننا لو وصفناه بذلك لكاف جسماً ،واألجساـ متماثلة ،وىذا
يستلزـ التمثيل ،وعلى ىذا فننكر أف يكوف ُب أي جهة ،بل نقوؿ :ليس فوؽ العادل وال ربت العادل وال ُب
العادل وال يبُت وال ،ياؿ وال منفصل عن العادل وال متصل!
ونرد عليهم فنقوؿ:
أوالً :إف نفيكم للجهة يستلزـ نفي الرب عز وجل ،إذ ال نعلم شيئاً ال يكوف فوؽ العادل وال ربتو وال يبُت وال
،ياؿ ،وال متصل وال منفصل ،إال العدـ ،وؽبذا قاؿ بعض العلماء :لو قيل لنا صفوا اهلل بالعدـ ؼبا وجدنا
أصدؽ وصفاً للعدـ من ىذا الوصف.
ثانياً :قولكم :أف إثبات اعبهة يستلزـ التجسيم! كبن نناقشكم ُب كلمة اعبسم :ما ىذا اعبسم الذي تنفروف
الناس عن إثبات صفات اهلل من أجلو؟! أتريدوف باعبسم الشيء اؼبكوف من أشياء مفتقر بعضها إذل بعض

98

وال يبكن أف يقوـ إذل باجتماع ىذه األجزاء؟! فإف أردًب ىذا ،فنحن ال نقره ،ونقوؿ :إف اهلل ليس جبسم ّٔذا
اؼبعٌت ،ومن قاؿ :إف إثبات علوه يستلزـ ىذا اعبسم ،فقولو ؾبرد دعوى ويكفينا أف نقوؿ :ال قبوؿ.
وأما إف أردًب باعبسم الذات القائمة بنفسها اؼبتصفة دبا يليق ّٔا ،فنحن نثبت ذلك ،ونقوؿ :إف هلل تعاذل
ذاتاً ،وىو قائم بنفسو ،متصف بصفات الكماؿ ،وىذا ىو الذي يعلمو كل إنساف.
ؤّذا يتبُت بطبلف قوؿ ىؤالء الذين أثبتوا أف اهلل بذاتو ُب كل مكاف ،أو أف اهلل تعاذل ليس فوؽ العادل وال
ربتو وال متصل وال منفصل.
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إثبات معية اهلل تعالى لخلقو
ٍب شرع اؼبؤلف رضبو اهلل بسوؽ أدلة معية اهلل تعاذل ػبلقو ،وناسب أف يذكرىا بعد العلو ألنو قد يبدو
لئلنساف أف ىناؾ تناقضاً بُت كونو فوؽ كل شيء وكونو مع العباد ،فكاف من اؼبناسب جداً أف يذكر اآليات
اليت تثبت معية اهلل للخلق بعد ذكر آيات العلو ،وُب معية اهلل تعاذل ػبلقو عدة مباحث:
اؼببحث األوؿ :أقساـ اؼبعية :معية اهلل عز وجل تنقسم إذل قسمُت:عامة ،وخاصة ،واػباصة تنقسم إذل
قسمُت :مقيدة بشخص ،ومقيدة بوصف:
فأما اؼبعية العامة :فهي اليت تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر ،وىي تستلزـ اإلحاطة باػبلق علماً
{وُى َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكْنتُ ْم}
وقدرة وظبعاً وبصراً وسلطاناً وغَت ذلك من معاشل ربوبيتو ودليلها قولو تعاذلَ :
[اغبديد.]ٗ :
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين ُى ْم ُْؿب ِسنُو َف} [النحل:
ين اتَّػ َق ْوا َوالذ َ
وأما اؼبعية اػباصة اؼبقيدة بوصف :فمثل قولو تعاذل{ :إ َّف اللَّوَ َم َع الذ َ
.]ٕٔٛ
وؿ لِ ِ ِ
صاحبِو ال َْربَز ْف إِ َّف اللَّوَ
وأما اؼبعية اػباصة اؼبقيدة بشخص معُت :فمثل قولو تعاذل عن نبيو{ :إِ ْذ يَػ ُق ُ َ
َظبَ ُع َوأ ََرى} [طو .]ٗٙ :وىذه أخص من اؼبقيدة
َم َعنَا} [التوبة ٓٗ] ،وقاؿ ؼبوسى وىاروف{ :إِن ٍَِّت َم َع ُك َما أ ْ
بوصف ،غَت أهنا بنوعيها تستلزـ النصر والتأييد.
اؼببحث الثاشل :ىل اؼبعية حقيقية أو ىي كناية عن علم اهلل عز وجل وظبعو وبصره وقدرتو وسلطانو وغَت
ذلك من معاشل ربوبيتو؟
اعبواب :أكثر عبارات السلف رضبهم اهلل يقولوف :إهنا كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبو
{وُى َو َم َع ُك ْم} أي :وىو عادل بكم ظبيع ألقوالكم ،بصَت بأعمالكم ،قادر
ذلك ،فيجعلوف معٌت قولوَ :
عليكم حاكم بينكم ،وىكذا ،فيفسروهنا ببلزمها.
واختار شيخ اإلسبلـ رضبو اهلل ُب ىذا الكتاب وغَته أهنا على حقيقتها ،وأف كونو معنا حق على حقيقتو،
لكن ليست معيتو كمعية اإلنساف لئلنساف اليت يبكن أف يكوف اإلنساف مع اإلنساف ُب مكانو؛ ألف معية
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اهلل عز وجل ثابتة لو وىو ُب علوه؛ فهو معنا وىو عاؿ على عرشو فوؽ كل شيء ،وال يبكن بأي حاؿ من
األحواؿ أف يكوف معنا ُب األمكنة اليت كبن فيها ،وعلى ىذا ،فإنو وبتاج إذل اعبمع بينها وبُت العلو.
وؽبذا عقد ؽبا اؼبؤلف رضبو اهلل فصبلً خاصاً ّبُت فيو أنو ال منافاة بُت العلو واؼبعية ،ألف اهلل تعاذل ليس كمثلو
شيء ُب صبيع صفاتو ،فهو علي ُب دنوه ،قريب ُب علوه ،وسيأٌب بإذف اهلل تعاذل.
سؤاؿ :ىل يصح أف نقوؿ :أف اهلل معنا بذاتو؟
فاسدا وبتج بو من يقوؿ باغبلوؿ ،وال حاجة إليو؛
معٌت ً
اعبواب :ىذا اللفظ هبب أف يبعد عنو؛ ألنو يوىم ً
ك}؛ ىل
{و َجاءَ َربُّ َ
ألف األصل أف كل شيء أضافو اهلل إذل نفسو؛ فهو لو نفسو؛ أال ترى إذل قولو تعاذلَ :
وبتاج أف نقوؿ :جاء بذاتو؟! وإذل قولو صلى اهلل عليو وسلم" :ينزؿ ربنا إذل السماء الدنيا" (متفق عليو)،
ىل وبتاج أف نقوؿ :ينزؿ بذاتو؟! إننا ال كبتاج إذل ذلك؛ اللهم إال ُب ؾبادلة من يدعي أنو جاء أمره أو ينزؿ
أمره ،لرد ربريفو.
اؼببحث الثالث :ىل اؼبعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟
فيو تفصيل:
 أما اؼبعية العامة :فهي ذاتية ،ألف اهلل دل يزؿ وال يزاؿ ؿبيطاً باػبلق علماً وقدرة وسلطاناً وغَت ذلك منمعاشل ربوبيتو.
 وأما اؼبعية اػباصة :فهي صفة فعلية ألهنا تابعة ؼبشيئة اهلل ،وكل صفة مقرونة بسبب ىي من الصفاتالفعلية ،كذلك اؼبعية اػباصة إذا وجدت التقوى أو غَتىا من أسبأّا ُب شخص ،كاف اهلل معو.
اؼببحث الرابع ُب اؼبعية :ىل بينها وبُت العلو تناقض؟
اعبواب :ال تناقض بينهما ،لوجوه ثبلثة:
الوجو األوؿ :أف اهلل صبع بينهما فيما وصف بو نفسو ،ولو كانا يتناقضاف ما صح أف يصف اهلل ّٔما نفسو.
الوجو الثاشل :ليس بُت العلو واؼبعية تعارض أصبلً ،إذ من اؼبمكن أف يكوف الشيء عالياً وىو معك ،ومنو ما
يقولو العرب :القمر معنا وكبن نسَت ،والشمس معنا وكبن نسَت ،والقطب معنا وكبن نسَت ،مع أف القمر
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والشمس والقطب كلها ُب السماء ،فإذا أمكن اجتماع العلو واؼبعية ُب اؼبخلوؽ ،فاجتماعهما ُب اػبالق من
باب أوذل.
أرأيت لو أف إنساناً على جبل ٍ
عاؿ ،وقاؿ للجنود :اذىبوا إذل مكاف بعيد ُب اؼبعركة ،وأنا معكم ،وىو واضع
اؼبنظار على عينيو ،ينظر إليهم من بعيد ،فصار معهم ،ألنو اآلف يبصر كأهنم بُت يديو ،وىو بعيد عنهم،
فاألمر فبكن ُب حق اؼبخلوؽ ،فكيف ال يبكن ُب حق اػبالق؟!
الوجو الثالث :أنو لو تعذر اجتماعهما ُب حق اؼبخلوؽ ،دل يكن متعذراً ُب حق اػبالق ،ألف اهلل أعظم
وأجل ،وال يبكن أف تقاس صفات اػبالق بصفات اؼبخلوقُت ،لظهور التباين بُت اػبالق واؼبخلوؽ ،والرسوؿ
صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ ُب دعاء السفر" :اللهم أنت الصاحب ُب السفر ،واػبليفة ُب األىل" (رواه
مسلم) ،فجمع بُت كونو صاحباً لو وخليفة لو ُب أىلو ،مع أف ىذا بالنسبة للمخلوؽ غَت فبكن.
إذاً ،يبكن أف يكوف اهلل معنا حقاً وىو على عرشو ُب السماء حقاً ،وال يفهم أحداً أهنما يتعارضاف ،إال من
أراد أف يبثل اهلل خبلقو ،وهبعل معية اػبالق كمعية اؼبخلوؽ.
تُثيه :تأمل ُب اآلية ،ذبد كل الضمائر تعود على اهلل سبحانو وتعاذل{ :خلَق َّ ِ
ض ُِب ِست َِّة
األر َ
َ َ
الس َم َاوات َو ْ
استَػ َوى}{ ،يَػ ْعلَ ُم َما يَلِ ُج ُِب األ َْر ِ
{وُى َو َم َع ُك ْم} ،فيجب علينا أف نؤمن بظاىر
أَيَّ ٍاـ ٍُبَّ ْ
ض} ،فكذلك ضمَت َ
اآلية الكريبة ،ونعلم علم اليقُت أف ىذه اؼبعية ال تقتضي أف يكوف اهلل معنا ُب األرض ،بل ىو معنا مع
استوائو على العرش.
أما أىل اغبلوؿ فقالوا :إف اهلل معنا بذاتو ُب أمكنتنا ،إف كنت ُب اؼبسجد فاهلل معك ُب اؼبسجد! والذين ُب
السوؽ اهلل معهم ُب السوؽ! والذين ُب اغبمامات اهلل معهم ُب اغبمامات! ما نزىوه عن األقذار واألنتاف وال
عن أماكن اللهو والرفث!! تعاذل اهلل عما يقولوف علوا كبَتا.
اؼببحث اػبامسُ :ب شبهة القائلُت بأف اهلل معنا ُب أمكنتنا والرد عليهم:
{ى َو الَّ ِذي َخلَ َق} ،
{وُى َو َم َع ُك ْم}؛ ألف كل الضمائر تعود على اهللُ :
شبهتهم يقولوف :ىذا ظاىر اللفظَ :
{وُى َو َم َع ُك ْم}  ،وإذا كاف معنا؛ فنحن ال نفهم من ىذه اؼبعية إال اؼبخالطة أو
ُ
{ٍبَّ ْ
استَػ َوى} { ،يَػ ْعلَ ُم} َ ،
اؼبصاحبة ُب اؼبكاف!!
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والرد عليهم من وجوه:
أوالً :أف ظاىرىا ليس كما ذكرًب؛ إذ لو كاف الظاىر كما ذكرًب؛ لكاف ُب اآلية تناقض :أف يكوف مستوياً
على العرش ،وىو مع كل إنساف ُب أي مكاف! والتناقض ُب كبلـ اهلل تعاذل مستحيل.
ثانياً :قولكم" :إف اؼبعية ال تعقل إال مع اؼبخالطة أو اؼبصاحبة ُب اؼبكاف! ىذا فبنوع؛ فاؼبعية ُب اللغة العربية
أسم ؼبطلق اؼبصاحبة ،وىي أوسع مدلوالً فبا زعمتم؛ فقد تقتضي االختبلط ،وقد تقتضي اؼبصاحبة ُب
اؼبكاف ،وقد تقتضي مطلق اؼبصاحبة وإف اختلف اؼبكاف؛ ىذه ثبلثة أشياء:
أ  -فمثاؿ اؼبعية اليت تقتضي اؼبخالطة :أف يقاؿ :اسقوشل لبناً مع ماء؛ أي :ـبلوطاً دباء.
ب  -ومثاؿ اؼبعية اليت تقتضي اؼبصاحبة ُب اؼبكاف :قولك :وجدت فبلناً مع فبلف يبشياف صبيعاً وينزالف
صبيعاً.
ج  -ومثاؿ اؼبعية اليت ال تقتضي االختبلط وال اؼبشاركة ُب اؼبكاف :أف يقاؿ :فبلف مع جنوده .وإف كاف ُب
غرفة القيادة ،لكن يوجههم ،فهذا ليس فيو اختبلط وال مشاركة ُب مكاف ،ويقاؿ :زوجة فبلف معو .وإف
كانت ىي ُب اؼبشرؽ وىو ُب اؼبغرب.
فاؼبعية إذا كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رضبو اهلل وكما ىو ظاىر من شواىد اللغة :مدلوؽبا مطلق
َّ ِ
ِ َّ
ين اتَّػ َق ْوا} [النحل]ٕٔٛ :؛ فبل يقتضي
اؼبصاحبةٍ ،ب ىي حبسب ما تضاؼ إليو .فإذا قيل{ :إ َّف اللوَ َم َع الذ َ
ذلك ال اختبلطاً وال مشاركة ُب اؼبكاف ،بل ىي معية الئقة باهلل ،ومقتضاىا النصر والتأييد.

ثالثاً :نقوؿ :وصفكم اهلل ّٔذا! من أبطل الباطل وأشد التنقص هلل عز وجل ،واهلل عز وجل ذكرىا ىنا عن
نفسو متمدحاً؛ أنو مع علوه على عرشو فهو مع اػبلق وإف كانوا أسفل منو ،فإذا جعلتم اهلل ُب األرض؛
فهذا نقص.
رابعاً :يلزـ على قولكم ىذا أحد أمرين ال ثالث ؽبما ،وكبلنبا فبتنع :إما أف يكوف اهلل متجزئاً ،كل جزء منو
ُب مكاف ،وإما أف يكوف متعدداً؛ يعٍت :كل إلو ُب جهة لضرورة تعدد األمكنة.
خامساً :قولكم ىذا أيضاً يستلزـ أف يكوف اهلل حاالً ُب اػبلق؛ فكل مكاف ُب اػبلق؛ فاهلل تعاذل فيو ،وصار
ىذا سلماً لقوؿ أىل وحدة الوجود.
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فأنت ترى أف ىذا القوؿ باطل ،ومقتضى ىذا القوؿ الكفر ،وؽبذا نرى أف من قاؿ :إف اهلل معنا ُب األرض
فهو كافر يستتاب ويبُت لو اغبق ،فإف رجع وإال وجب قتلو.
وىذه آيات اؼبعية:
ات واألر ِ ِ ِ
استَ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش يَ ْعلَ ُم
{ى َو الَّ ِذي َخلَ َق َّ
اآلية األوذل :قولو تعالىُ :
ض في ستَّة أَيَّ ٍام ثُ َّم ْ
الس َم َاو ِ َ ْ َ
ض وما ي ْخرج ِم ْن ها وما ي ْن ِز ُل ِمن َّ ِ
ِ ِ
ج فِ َيها َو ُى َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُك ْنتُ ْم َواللَّوُ
َما يَل ُج في ْ
األر ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
الس َماء َوَما يَ ْع ُر ُ
َ
بِما تَ ْعملُو َن ب ِ
ص ٌير} [الحديد.]ٗ :
َ َ َ
{و ُى َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُك ْنتُ ْم}  ،وىذه من اؼبعية العامة؛ ألهنا تقتضي اإلحاطة باػبلق
الشرح  :الشاىد قولوَ :
علماً وقدرة وسلطاناً وظبعاً وبصراً وغَت ذلك من معاشل الربوبية.
اآلية الثانية :قولو{ :ما ي ُكو ُن ِمن نَجوى ثَالثٍَة إِالّ ُىو رابِعهم وال َخمس ٍة إِالّ ُىو س ِ
اد ُس ُه ْم َوال أَ ْدنَى ِم ْن
َ َ
َ َ
ْ َْ
َ َ ُُ ْ َ ْ َ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يم}
ذَلِ َ
ك َوال أَ ْكثَ َر إِالّ ُى َو َم َع ُه ْم أَيْ َن َما َكانُوا ثُ َّم يُنَبّْئُ ُه ْم ب َما َعملُوا يَ ْوَم الْقيَ َامة إِ َّن اللَّوَ ب ُك ّْل َش ْيء َعل ٌ
[المجادلة.]ٚ :
الشرح :فما من اثنُت فأكثر يتناجياف بأي مكاف من األرض؛ إال واهلل عز وجل معهم ،وىذه اؼبعية عامة؛
ألهنا تشمل كل أحد :اؼبؤمن ،والكافر ،والرب ،والفاجر ،ومقتضاىا اإلحاطة ّٔم علماً وقدرة وظبعاً وبصراً
وسلطاناً وتدبَتاً وغَت ذلك.
{ثُ َّم يُنَبّْئُ ُه ْم بِ َما َع ِملُوا يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة} يعٍت :أف ىذه اؼبعية تقتضي إحصاء ما عملوه؛ فإذا كاف يوـ القيامة
نبأىم دبا عملوا؛ يعٍت :أخربىم بو وحاسبهم عليو؛ ألف اؼبراد باإلنباء الزمو وىو احملاسبة.
اآلية الثالثة :قولو{ :ال تَ ْح َز ْن إِ َّن اللَّوَ َم َعنَا} [التوبة.]ٗٓ :
صَرهُ اللَّوُ إِ ْذ
ص ُروهُ فَػ َق ْد نَ َ
الشرح  :اػبطاب أليب بكر من النيب صلى اهلل عليو وسلم :قاؿ اهلل تعاذل{ :إِالّ تَػْن ُ
وؿ لِص ِ
َخر َجوُ الَّ ِذين َك َفروا ثَ ِاشل اثْػنَػ ْ ِ
احبِ ِو ال َْربَز ْف إِ َّف اللَّوَ َم َعنَا} [التوبة.]ٗٓ :
ُت إِ ْذ ُنبَا ُِب الْغَا ِر إِ ْذ يَػ ُق ُ َ
أ َْ
َ ُ َ
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{إِ َّن اللَّوَ َم َعنَا} :ىذه اؼبعية خاصة ،مقيدة بالنيب صلى اهلل عليو وسلم وأيب بكر رضي اهلل عنو ،وتقتضي مع
اإلحاطة اليت ىي اؼبعية العامة النصر والتأييد ،وؽبذا وقفت قريش على الغار ،ودل يبصرونبا! أعمى اهلل
أبصارىم.
َس َم ُع َوأ ََرى} [طو.]ٗٙ :
اآلية الرابعة :قولو{ :إِنَّنِي َم َع ُك َما أ ْ
الشرح  :ىذا اػبطاب موجو ؼبوسى وىاروف عليهما السبلـ ،ؼبا أمرنبا اهلل عز وجل أف يذىبا إذل فرعوف؛
اؼ أَ ْف يَػ ْف ُر َط
قاؿ{ :ا ْذ َىبا إِ َذل فِْر َع ْو َف إِنَّوُ طَغَى * فَػ ُقوال لَوُ قَػ ْوالً لَيّْناً لَ َعلَّوُ يَػتَ َذ َّك ُر أَْو َىبْ َشى * قَاال َربػَّنَا إِنػَّنَا َلبَ ُ
َظبَ ُع َوأ ََرى} [طو.]ٗٙ - ٖٗ:
َعلَْيػنَا أ َْو أَ ْف يَطْغَى * قَ َاؿ ال َزبَافَا إِن ٍَِّت َم َع ُك َما أ ْ
َس َم ُع َوأ ََرى} :ىذا ظبع ورؤية خاصاف تقتضياف النصر والتأييد واغبماية من فرعوف الذي قاال عنو{ :إِنػَّنَا
{أ ْ
اؼ أَ ْف يَػ ْف ُر َط َعلَْيػنَا أ َْو أَ ْف يَطْغَى}.
َلبَ ُ
َّ ِ
َّ ِ
ين ُى ْم ُم ْح ِسنُو َن} [النحل.]ٕٔٛ :
ين اتَّ َق ْوا َوالذ َ
اآلية اػبامسة :قولو{ :إِ َّن اللَّوَ َم َع الذ َ
الشرح :اؼبعية ىنا خاصة مقيدة بصفة :كل من كاف من اؼبتقُت احملسنُت؛ فاهلل معو.
اصبِروا إِ َّن اللَّوَ َم َع َّ ِ
ين} [األنفال.]ٗٙ:
الصاب ِر َ
اآلية السادسة :قولوَ :
{و ْ ُ
ت فِئَةً َكثِيرًة بِِإ ْذ ِن اللَّ ِو واللَّوُ َم َع َّ ِ
ين} [البقرة.]ٕٜٗ :
اآلية السابعة :قولوَ { :ك ْم ِم ْن فِئَ ٍة قَلِيلَ ٍة غَلَبَ ْ
الصاب ِر َ
َ
َ
الشرح  :اؼبعية ُب ىذه اآلية واليت قبلها كسابقتهما معية خاصة مقيدة بصفة الصرب .
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إثبات الكالم هلل تعالى
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل اآليات الدالة على كبلـ اهلل تعاذل وأف القرآف من كبلمو تعاذل:
ِ
ِ ِ
َص َد ُق ِم َن اللَّ ِو قِيالً}
{وَم ْن أ ْ
{وَم ْن أ ْ
َص َد ُق م َن اللَّو َحديثاً} [النساءَ ]ٛٚ :
اآلية األوذل والثانية :قولوَ :
[النساء.]ٕٕٔ :
َص َد ُق} ،وإثبات الكبلـ ُب ىاتُت اآليتُت يؤخذ من :قولو:
{ح ِديثاً} و {قِيالً} :سبييز لػ {أ ْ
الشرحَ :
{ح ِديثاً} ألف اغبديث ىو الكبلـ ،ومن قولو ُب اآلية
{أ ْ
َص َد ُق} ألف الصدؽ يوصف بو الكبلـ ،وقولوَ :
الثانية{ :قِيالً} يعٍت :قوالً ،والقوؿ ال يكوف إال باللفظ ،ففيهما إثبات الكبلـ هلل عز وجل ،وأف كبلمو حق
وصدؽ ،ليس فيو كذب بوجو من الوجوه.

اآلية الثالثة :قولو{ :وإِ ْذ قَ َ َّ ِ
يسى ابْ َن َم ْريَ َم} [المائدة.]ٔٔٙ :
َ
ال اللوُ يَا ع َ
الشرحُ :ب ىذه اآلية إثبات أف اهلل يقوؿ ،وأف قولو مسموع فيكوف بصوت ،وأف قولو كلمات وصبل فيكوف
حبرؼ.
وؽبذا كانت عقيدة أىل السنة واعبماعة :أف اهلل يتكلم بكبلـ حقيقي مىت شاء ،كيف شاء ،دبا شاء ،حبرؼ
وصوت ،ال يباثل أصوات اؼبخلوقُت.
"مىت شاء " :باعتبار الزمن.
"دبا شاء" :باعتبار موضوع الكبلـ من أمر أو هني أو غَت ذلك.
" كيف شاء" :يعٍت على الكيفية والصفة اليت يريدىا سبحانو وتعاذل.
َّ ِ
"حبرؼ" لداللة ىذه اآلية الكريبة على ذلكِ :
يسى ابْ َن َم ْرَصلَ} :فهذه حروؼ.
َ
{وإ ْذ قَ َاؿ اللوُ يَا ع َ
"وصوت" ألف عيسى يسمع ما قاؿ.
" ال يباثل أصوات اؼبخلوقُت" ألف اهلل قاؿ{ :لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
صَتُ} [الشورى.]ٔٔ :
س َكمثْلو َش ْيءٌ َوُى َو َّ ُ َ
ْ َ
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ك ِ
ص ْدقاً َو َع ْدالً} [األنعام.]ٔٔ٘ :
{وتَ َّم ْ
ت َربّْ َ
ت َكلِ َم ُ
اآلية الرابعة :قولوَ :
الشرح :أي :سبت كلمات اهلل عز وجل على ىذين الوصفُت :الصدؽ والعدؿ ،والذي يوصف بالصدؽ
اػبرب ،والذي يوصف بالعدؿ اغبكم ،وؽبذا قاؿ اؼبفسروف :صدقاً ُب األخبار ،وعدالً ُب األحكاـ ،فكلمات
اهلل عز وجل ُب األخبار صدؽ ال يعًتيها الكذب بوجو الوجوه ،وُب األحكاـ عدؿ ال جور فيها بوجو من الوجوه،
فدؿ ذلك على أهنا أقواؿ؛ ألف القوؿ ىو الذي يقاؿ فيو :كاذب أو صادؽ.
وىنا وصفت الكلمات بالصدؽ ّ

وسى تَ ْكلِيماً} [النساء.]ٔٙٗ:
{وَكلَّ َم اللَّوُ ُم َ
اآلية اػبامسة :قولوَ :
الشرح{ :اللَّوُ} :فاعل؛ فالكبلـ واقع منو{ ،تَ ْكلِيماً} :مصدر مؤكِد – ،بكسر الكاؼ  -فهو ينفي احتماؿ
آّاز .فدؿ على أنو كبلـ حقيقي ،حبرؼ وصوت ظبعو موسى عليو السبلـ ،وؽبذا جرت بينهما ؿباورة؛ كما
ُب سورة طو وغَتىا.

اآلية السادسة :قولوِ :
{م ْن ُه ْم َم ْن َكلَّ َم اللَّوُ} [البقرة.]ٕٖ٘:
ِ
{م ْن َكلَّ َم اللَّوُ} :االسم الكرصل {اللَّوُ} فاعل كلّم ،ومفعوؽبا ؿبذوؼ يعود
الشرح{ :م ْن ُه ْم} أي :من الرسلَ ،
{م ْن}  ،والتقدير :كلمو اهلل.
على َ
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َموُ َربُّوُ} [األعراف.]ٖٔٗ:
اء ُم َ
اآلية السابعة :قولوَ :
{ولَ َّما َج َ
الشرح :أفادت ىذه اآلية أف الكبلـ يتعلق دبشيئتو ،وذلك ألف الكبلـ صار حُت آّيء ال سابقاً عليو،
فيبطل بو قوؿ من قاؿ :إف كبلمو ىو اؼبعٌت القائم بالنفس ،وإنو ال يتعلق دبشيئتو ،كما تقولو األشاعرة.
وسى
{وَكلَّ َم اللَّوُ ُم َ
وُب ىذه اآلية إبطاؿ زعم من زعم أف موسى فقط ىو الذي كلم اهللّ ،
وحرؼ قولو تعاذلَ :
تَكْلِيماً} إذل نصب االسم الكرصل؛ ألنو ُب ىذه اآلية ال يبكنو زعم ذلك وال ربريفها.
اديْ نَاهُ ِم ْن َجانِ ِ
ب الطُّوِر األَيْ َم ِن َوقَ َّربْ نَاهُ نَ ِجيّاً}[ .مريم.]ٕ٘:
{ونَ َ
اآلية الثامنة :قولوَ :
اديْ نَاهُ} :ضمَت الفاعل يعود إذل اهلل ،وضمَت اؼبفعوؿ يعود إذل موسى؛ أي :نادى اهلل موسى،
{ونَ َ
الشرحَ :
{نَ ِجيّاً} :حاؿ ،أي :مناجيا ،والفرؽ بُت اؼبناداة واؼبناجاة أف اؼبناداة تكوف للبعيد ،واؼبناجاة تكوف للقريب
وكبلنبا كبلـ.
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وُب كوف اهلل عز وجل يتكلم مناداة ومناجاة على ما قالو السلف " :من أنو تعاذل يتكلم كيف شاء".
ِِ
ِ ِ
ين} [الشعراء.]ٔٓ:
ادى َربُّ َ
{وإِ ْذ نَ َ
ك ُم َ
وسى أَن ائْت الْ َق ْوَم الظَّالم َ
اآلية التاسعة :قولوَ :
ِِ
ِ ِ
ين}.
ادى ربُّ َ
الشرح :الشاىد قولو{ :نَ َ
ك ُم َ
وسى} :إذ فسر ىذا النداء بقولو{ :أَن ائْت الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ِِ
ِ ِ
ين} :يدؿ على أنو حبرؼ.
فالنداء يدؿ على أنو بصوت ،و{أَن ائْت الْ َق ْوَم الظَّالم َ
اى َما َربُّ ُه َما أَلَ ْم أَنْ َه ُك َما َع ْن تِْل ُك َما َّ
الش َج َرةِ} [األعراف.]ٕٕ:
{ونَ َ
اد ُ
اآلية العاشرة :قولوَ :
اى َما} :ضمَت اؼبفعوؿ يعود على آدـ وحواء.
{ونَ َ
اد ُ
الشرحَ :
{أَلَ ْم أَنْ َه ُك َما َع ْن تِْل ُك َما َّ
الش َج َرةِ} :يقرر أنو هنانبا عن تلكما الشجرة ،وىذا يدؿ على أف اهلل كلمهما من
قبل ،وأف كبلـ اهلل بصوت وحرؼ ،ويدؿ على أنو يتعلق دبشيئتو؛ لقولو{ :أَلَ ْم أَنْ َه ُك َما}؛ فإف ىذا القوؿ
بعد النهي ،فيكوف متعلقاً باؼبشيئة.
ِ
اآلية اغبادية عشرة :قولو{ :وي وم ي نَ ِ
ين} [القصص.]ٙ٘:
ادي ِه ْم فَ يَ ُق ُ
ول َما َذا أ َ
ََْ َ ُ
َج ْبتُ ُم ال ُْم ْر َسل َ
الشرح{ :وي وم ي نَ ِ
ول} ،ففي ىذه اآلية إثبات الكبلـ
ادي ِه ْم} :يوـ القيامة ،واؼبنادي ىو اهلل عز وجل{ :فَ يَ ُق ُ
ََْ َ ُ
من وجهُت :النداء والقوؿ.
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إثبات أن القرآن كالم اهلل تعالى
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل اآليات الدالة على أف القرآف كبلـ اهلل ،وىذه اؼبسألة وقع فيها النزاع الكثَت بُت
اؼبعتزلة وأىل السنة ،وحصل ّٔا شر كثَت على أىل السنة ،وفبن أوذي ُب اهلل بسبب ذلك اإلماـ أضبد بن
حنبل رضبو اهلل إماـ أىل السنة ،الذي قاؿ فيو بعض العلماء" :إف اهلل سبحانو وتعاذل حفظ اإلسبلـ (أو
قاؿ :نصره) بأيب بكر يوـ الردة ،وباإلماـ أضبد يوـ احملنة" (سَت أعبلـ النببلء).
والقوؿ ُب القرآف جزء من القوؿ ُب كبلـ اهلل على العموـ ،لكن ؼبا وقعت فيو احملنة وصار ؿبك النزاع بُت
اؼبعتزلة وأىل السنة؛ صار الناس يفردوف القوؿ ُب القرآف بكبلـ خاص.
وعقيدة أىل السنة واعبماعة ُب القرآف؛ يقولوف :إف القرآف كبلـ اهلل ،منزؿ ،غَت ـبلوؽ منو بدأ ،وإليو يعود.
ضا َف الَّ ِذي أُنْ ِزَؿ فِ ِيو الْ ُق ْرآ ُف} [البقرة ، ]ٔٛ٘:وقولو{ :إِنَّا أَنْػَزلْنَاهُ ُِب لَْيػلَ ِة
"منزؿ" :دليلو قولو تعاذلَ :
{ش ْه ُر َرَم َ
ِ
َّاس علَى مك ٍ
ِ
ْث َونَػَّزلْنَاهُ تَػْن ِزيبلً} [اإلسراء،]ٔٓٙ:
{وقُػ ْرآناً فَػَرقْػنَاهُ لتَػ ْقَرأَهُ َعلَى الن ِ َ ُ
الْ َق ْدر} [القدر ، ]ٔ :وقولوَ :
وسيأٌب بعد ىذا الباب باب خاص ألدلة أف القرآف منزؿ من اهلل تعاذل.
"غَت ـبلوؽ" :دليلو :قولو تعاذل{ :أَال لَوُ ْ
اػبَْل ُق َواأل َْم ُر} [األعراؼ]٘ٗ:؛ فجعل اػبلق شيئاً واألمر شيئاً
ِ
ك ُروحاً ِم ْن
ك أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
{وَك َذل َ
آخر؛ ألف العطف يقتضي اؼبغايرة ،والقرآف من األمر؛ بدليل قولو تعاذلَ :
أَم ِرنَا ما ُكْنت تَ ْد ِري ما الْ ِكتَاب وال ِْ
األيبَا ُف َولَ ِك ْن َج َع ْلنَاهُ نُوراً نَػ ْه ِدي بِِو َم ْن نَ َشاءُ ِم ْن ِعبَا ِدنَا}
َ
َ
ْ َ
ُ َ
[الشورى]ٕ٘:؛ فإذا كاف القرآف أمراً ،وىو قسيم للخلق؛ صار غَت ـبلوؽ؛ ألنو لو كاف ـبلوقاً ما صح
التقسيم ،وىذا دليل ظبعي.
وىناؾ دليل عقلي وىو :أف القرآف كبلـ اهلل ،والكبلـ ليس عيناً قائمة بنفسها حىت يكوف بائناً من اهلل ،ولو
كاف عيناً قائمة بنفسها بائنة من اهلل؛ لقلنا :إنو ـبلوؽ ،لكن الكبلـ صفة للمتكلم بو ،فإذا كاف صفة
للمتكلم بو ،وكاف من اهلل؛ كاف غَت ـبلوؽ ألف صفات اهلل عز وجل كلها غَت ـبلوقة.
"منو بدأ"؛ أي :ىو الذي ابتدأ بو ،وتكلم بو أوالً.
والقرآف أضيف إذل اهلل تعاذل ،وإذل جربيل عليو السبلـ ،وإذل ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم:
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ِ
بلـ اللَّ ِو} [التوبة ، ]ٙ:فأضاؼ الكبلـ إذل نفسو جل
مثاؿ األوؿ :قوؿ اهلل عز وجل{ :فَأَج ْرهُ َح َّىت يَ ْس َم َع َك َ
وعبل ألنو منو بدأ.
ومثاؿ الثاشل :قولو تعاذل{ :إِنَّو لََقو ُؿ رس ٍ
وؿ َك ِرٍصل ِذي قُػ َّوةٍ ِعْن َد ِذي الْ َعر ِش َمكِ ٍ
ُت} [التكوير.]ٕٓ - ٜٔ :
ُ ْ َُ
ْ
وؿ َك ِرٍصل وما ىو بَِقوِؿ َش ِ
ومثاؿ الثالث -:قولو{ :إِنَّو لََقو ُؿ رس ٍ
اع ٍر} [اغبافة ]ٗٔ - ٗٓ :فأضافو إليهما
ُ ْ َُ
ََ َُ ْ
ألهنما يبلغانو ،ال ألهنما ابتدءاه ،وإال فبل يبكن أف كبمل اآليتُت على أف الرسولُت تكلما بو حقيقة ،وأنو
متكلمُت!!
احدا ال يبكن أف يصدر من
كبلما و ً
صدر منهما؛ ألف ً
َ
"وإليو يعود"ُ :ب معناه وجهاف :األوؿ :أنو كما جاء ُب بعض اآلثار :يسرى عليو ُب ليلة ،فيصبح الناس
ليس بُت أيديهم قرآف؛ ال ُب صدورىم ،وال ُب مصاحفهم ،يرفعو اهلل عز وجل ُب ليلة (السلسلة الصحيحة
.)ٛٚ
الوجو الثاشل :أنو يعود إذل اهلل وصفاً؛ أي أنو ال يوصف بو أحد سوى اهلل فيكوف اؼبتكلم بالقرآف ىو اهلل عز
وجل ،وىو اؼبوصوؼ بو ،وال مانع أف نقوؿ :إف اؼبعنيُت كبلنبا صحيح.
فهذه عقيدة أىل السنة واعبماعة ُب القرآف الكرصل.
ويرى اؼبعتزلة أف القرآف ـبلوؽ ،وأنو ليس كبلـ اهلل!
ٍ
َّ ِ
ٍ ِ
يل} [الزمر ، ]ٕٙ:والقرآف
ويستدلوف لذلك بقوؿ اهلل تعاذل{ :اللوُ َخال ُق ُك ّْل َش ْيء َوُى َو َعلَى ُك ّْل َش ْيء َوك ٌ
شيء ،فيدخل ُب عموـ قولوُ { :ك ّْل َش ْي ٍء}  ،وألنو ما ٍب إال خالق وـبلوؽ ،واهلل خالق ،وما سواه ـبلوؽ!
واعبواب من وجهُت:
األوؿ :أف القرآف كبلـ اهلل تعاذل ،وىو صفة من صفات اهلل ،وصفات اػبالق غَت ـبلوقة.
ٍ
ِ
ت
{وأُوتيَ ْ
الثاشل :أف مثل ىذا التعبَت { ُك ّْل َش ْيء} عاـ قد يراد بو اػباص؛ مثل قولو تعاذل عن ملكة سبأَ :
ِم ْن ُك ّْل َش ْي ٍء}[النمل ،]ٕٖ:وقد خرج شيء كثَت دل يدخل ُب ملكها منو شيء؛ مثل ملك سليماف عليو
السبلـ.
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فإف قاؿ قائل :ما توجيهكم لقوؿ اإلماـ أضبد" :من قاؿ :لفظي بالقرآف ـبلوؽ فهو جهمي ،ومن قاؿ :غَت
ـبلوؽ؛ فهو مبتدع" (السنة لعبداهلل بن أضبد)؟
فاعبواب أف نقوؿ :اللفظ يطلق على معنيُت :على اؼبصدر الذي ىو فعل الفاعل (التلفظ) ،وعلى اؼبلفوظ
بو:
 فأما على اؼبعٌت األوؿ الذي ىو اؼبصدر (التلفظ) فبل شك أف ألفاظنا بالقرآف وغَت القرآف ـبلوقة ،ألفكبلما
ىذا الصوت اػبارج من حركة الفم واللساف والشفتُت ـبلوؽ ،سواء كاف اؼبلفوظ بو قرآنًا أو حديثًا أو ً
أحدثتو من عندؾ.
 أما إذا قصد باللفظ اؼبلفوظ بو؛ فهذا منو ـبلوؽ ،ومنو غَت ـبلوؽ ،وعليو :فإذا كاف اؼبلفوظ بو ىو القرآففليس دبخلوؽ ،ىذا تفصيل القوؿ ُب ىذه اؼبسألة.
وقوؿ اإلماـ أضبد رضبو اهلل":من قاؿ :لفظي بالقرآف ـبلوؽ؛ فهو جهمي"! قاؿ ذلك ألحد احتمالُت:
 أما أف ىذا القوؿ من شعار اعبهمية ،كأف اإلماـ أضبد يقوؿ :إذا ظبعت الرجل يقوؿ :لفظي بالقرآفـبلوؽ ،فاعلم أنو جهمي.
 وإما أف يكوف ذلك حُت يريد القائل باللفظ اؼبلفوظ بو ،وىذا أقرب؛ ألف اإلماـ أضبد نفسو فسره فقاؿ:"من قاؿ :لفظي بالقرآف ـبلوؽ؛ -يريد القرآف ،-فهو جهمي".
وأما قولو رضبو اهلل " :ومن قاؿ :غَت ـبلوؽ؛ فهو مبتدع" فؤلف ىذا ما عهد عن السلف ،وما كانوا يقولوف
مثل ىذا القوؿ ،وإمبا يقولوف :القرآف كبلـ اهلل؛ فقط ال يزيدوف على ىذا.
فإف قاؿ قائل :ىل ىناؾ فرؽ كبَت بُت قولنا :إف القرآف منزؿ ،وقولنا :إنو ـبلوؽ؟
فاعبواب :نعم؛ بينهما فرؽ كبَت ،جرت بسببو احملنة الكربى ُب عصر اإلماـ أضبد.
وذلك أننا إذا قلنا :إنو منزؿ ،فهذا ما جاء بو القرآف؛ كما قاؿ اهلل تعاذل{ :تَػبَ َارَؾ الَّ ِذي نَػَّزَؿ الْ ُف ْرقَا َف َعلَى
َعْب ِدهِ} [الفرقاف.]ٔ:
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وأما إذا قلنا :إنو ـبلوؽ فيلزـ من ذلك:
ِ
ك ُروحاً ِم ْن أ َْم ِرنَا} [الشورى ،]ٕ٘:فجعلو
ك أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
{وَك َذل َ
أوالً :تكذيب القرآف الكرصل؛ ألف اهلل يقوؿَ :
اهلل تعاذل موحى إذل الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،ولو كاف ـبلوقاً؛ ما صح أف يكوف موحى؛ وإذا كاف وحياً
لزـ أال يكوف ـبلوقاً؛ ألف اهلل ىو الذي تكلم بو.
ثانياً :إبطاؿ مدلوؿ األمر والنهي واػبرب واالستخبار؛ ألف ىذه الصيغ لو كانت ـبلوقة؛ لكانت ؾبرد شكل
خلق على ىذه الصورة؛ كما خلقت الشمس على صورهتا ،والقمر على صورتو ،والنجم على صورتو وىكذا،
ودل تكن أمراً وال هنياً وال خرباً وال استخباراً؛ فمثبلً :كلمة (قل) (ال تقل) (قاؿ فبلف) (ىل قاؿ فبلف) كلها
نقوش على ىذه الصورة ،فتبطل داللتها على األمر والنهي واػبرب واالستخبار ،وتبقى كأهنا صور ونقوش ال
تفيد شيئاً ،وؽبذا قاؿ ابن القيم ُب "النونية"" :إف ىذا القوؿ يبطل بو األمر والنهي؛ ألف األمر كأنو شيء
خلق على ىذه الصورة دوف أف يعترب مدلولو ،والنهي خلق على ىذه الصورة دوف أف يعترب مدلولو ،والنهي
خلق على ىذه الصورة دوف أف يقصد مدلولو ،وكذلك اػبرب واالستخبار".
ثالثاً :إذا قلنا :إف القرآف ـبلوؽ ،وقد أضافو إذل نفسو إضافة خلق؛ صح أف نطلق على كل كبلـ من البشر
وغَتىم أنو كبلـ اهلل؛ ألف كل كبلـ اػبلق ـبلوؽ ،ؤّذا التزـ أىل اغبلوؿ واالرباد؛ حيث يقوؿ قائلهم ( وىو
ابن عريب ُب الفتوحات اؼبكية):
وكل كبلـ ُب الوجوه كبلمو  ...سواء علينا نثره ونظامو
وىذا البلزـ باطل ،وإذا بطل البلزـ بطل اؼبلزوـ.
والوجو الرابع :أف نقوؿ :إذا جوزًب أف يكوف الكبلـ  -وىو معٌت ال يقوـ إال دبتكلم – ـبلوقاً؛ لزمكم أف
ذبوزوا أف تكوف صبيع صفات اهلل ـبلوقة إذ ال فرؽ؛؛ فقولوا إذا :ظبعو ـبلوؽ ،وبصره ـبلوؽ وىكذا.
فإف أبيتم إال أف تقولوا :إف السمع معٌت قائم بالسامع ال يُسمع منو وال يُرى خببلؼ الكبلـ فإنو جائز أف
اهلل ىبلق أصواتاً ُب اؽبواء فتسمع!! قلنا لكم :لو خلق أصواتاً ُب اؽبواء فسمعت؛ لكاف اؼبسموع وصفاً
للهواء ،وىذا أنتم بأنفسكم ال تقولونو؛ فكيف تعيدوف الصفة إذل غَت موصوفها؟!
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فهذه وجوه أربعة كلها تدؿ على أف القوؿ خبلق القرآف باطل ،ولو دل يكن منو إال إبطاؿ األمر والنهي واػبرب
واالستخبار؛ لكاف ذلك كافياً.
وقد ساؽ اؼبؤلف رضبو اهلل ىذه اآليات الدالة على أف القرآف كبلـ اهلل فقاؿ:
اآلية األوذل :قولو{ :وإِ ْن أ ِ
ِ
ِ
الم اللَّ ِو} [التوبة.]ٙ:
ين ْ
ار َك فَأَج ْرهُ َحتَّى يَ ْس َم َع َك َ
َ َ
استَ َج َ
َح ٌد م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ار َك} أي :طلب جوارؾ ،واعبوار :دبعٌت العصمة واغبماية.
الشرحْ :
{استَ َج َ
{حتَّى} :للغاية؛ واؼبعٌت :إف أحد استجارؾ ليسمع كبلـ اهلل؛ فأجره حىت يسمع كبلـ اهلل
{حتَّى يَ ْس َم َع}َ :
َ
أي :القرآف ،وىذا باالتفاؽ.
الم اللَّ ِو} :أضاؼ الكبلـ إذل نفسو ،فدؿ ىذا على أف القرآف كبلـ اهلل.
{ َك َ
ِ
الم اللَّ ِو ثُ َّم يُ َح ّْرفُونَوُ ِم ْن بَ ْع ِد َما َع َقلُوهُ َو ُى ْم
{وقَ ْد َكا َن فَ ِري ٌق م ْن ُه ْم يَ ْس َمعُو َن َك َ
اآلية الثانية :قولوَ :
يَ ْعلَ ُمو َن} [البقرة.]ٚ٘:
ِ
الم اللَّ ِو} :وبتمل أف يراد بو القرآف،
الشرح { :فَ ِري ٌق م ْن ُه ْم} :طائفة من اليهود وىم علماؤىم{ ،يَ ْس َم ُعو َن َك َ

وىو ظاىر صنيع اؼبؤلف ،فيكوف دليبلً على أف القرآف كبلـ اهلل ،ووبتمل أف يراد بو كبلـ اهلل تعاذل ؼبوسى
حُت اختار موسى سبعُت رجبلً ؼبيقات اهلل تعاذل فكلمو اهلل وىم يسمعوف ،فحرفوا كبلـ اهلل تعاذل من بعدما
عقلوه وىم يعلموف .ودل أر االحتماؿ األوؿ ألحد من اؼبفسرين.
أيا كاف؛ ففيو إثبات أف كبلـ اهلل بصوت مسموع ،والكبلـ صفة اؼبتكلم ،وليس شيئاً بائناً منو؛ فوجب أف
يكوف القرآف كبلـ اهلل ال كبلـ غَته.

{يُ َح ّْرفُونَوُ} :أي :يغَتوف معناه.
ِ
{م ْن بَ ْع ِد َما َع َقلُوهُ َو ُى ْم يَ ْعلَ ُمو َن} :ىذا أشد ُب قبح عملهم وجرأهتم على اهلل سبحانو وتعاذل :أف وبرفوا
الشيء من بعد ما وصل إذل عقوؽبم وىم يعلموف أهنم ؿبرفوف لو؛ ألف الذي وبرؼ اؼبعٌت عن جهل أىوف
من الذي وبرفو بعد العقل والعلم.
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ال اللَّوُ ِم ْن قَ ْب ُل} [الفتح.]ٔ٘:
الم اللَّ ِو قُ ْل لَ ْن تَ تَّبِعُونَا َك َذلِ ُك ْم قَ َ
اآلية الثالثة{ :يُ ِري ُدو َن أَ ْن يُبَ ّْدلُوا َك َ
الم اللَّ ِو} ،وفيها ايضاً إثبات
الشرح ُ :ب ىذه اآلية إثبات أف القرآف كبلـ اهلل؛ لقولو{ :يُ ِري ُدو َن أَ ْن يُبَ ّْدلُوا َك َ
ال اللَّوُ ِم ْن قَ ْب ُل}.
القوؿ هلل تعاذل؛ لقولوَ { :ك َذلِ ُك ْم قَ َ
اآلية الرابعة :قولو{ :واتْل ما أ ِ
ك ِم ْن كِتَ ِ
ّْل لِ َكلِ َماتِِو} [الكهف.]ٕٚ :
ك ال ُمبَد َ
اب َربّْ َ
ُوح َي إِلَْي َ
َ َُ
الشرح { :ما أ ِ
ك}؛ يعٍت :القرآف ،والوحي ال يكوف إال قوالً؛ فهو إذا غَت ـبلوؽ.
ُوح َي إِلَْي َ
َ
ِ
{م ْن كِتَ ِ
ك} :أضافو إليو سبحانو وتعاذل؛ ألنو ىو الذي تكلم بو.
اب َربّْ َ
ّْل لِ َكلِ َماتِِو} يعٍت :ال أحد يبدؿ كلمات اهلل ،أما اهلل عز وجل؛ فيبدؿ آية مكاف آية؛ كما قاؿ
{ال ُمبَد َ
ٍ
ِ
ت ُم ْف ًٍَت بَ ْل أَ ْكثَػ ُرُى ْم ال يَػ ْعلَ ُمو َف} [النحل:
{وإِ َذا بَ َّدلْنَا آيَةً َم َكا َف آيَة َواللَّوُ أ َْعلَ ُم دبَا يػُنَػّْزُؿ قَالُوا إَِّمبَا أَنْ َ
تعاذلَ :
ٔٓٔ] ،وقولو{ :لِ َكلِ َماتِِو} دليل على أف القرآف كبلـ اهلل تعاذل.
ِ ِ
ائيل أَ ْكثَ َر الَّ ِذي ُى ْم فِ ِيو يَ ْختَلِ ُفو َن}
اآلية اػبامسة :قولو{ :إِ َّن َى َذا الْ ُق ْرآ َن يَ ُق ُّ
ص َعلَى بَني إ ْسر َ
[النمل.]ٚٙ:
ص} ىذا ىو الشاىد ألف القصص ال يكوف إال قوالً؛ فإذا كاف القرآف ىو الذي يقص؛ فهو
الشرح{ :يَ ُق ُّ
َح َس َن
{كب ُن نَػ ُق ُّ
كبلـ اهلل؛ ألف اهلل تعاذل ىو الذي قص ىذه القصص؛ قاؿ اهلل سبحانو وتعاذلَْ :
ص َعلَْي َ
كأْ
ص ِ
ك َى َذا الْ ُق ْرآ َف} [يوسف ، ]ٖ:وحينئذ يكوف القرآف كبلـ اهلل عز وجل.
ص ِدبَا أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
الْ َق َ
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إثبات أن القرآن منزل من اهلل تعالى
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل اآليات اليت فيها أف القرآف منزؿ من اهلل تعاذل:
ِ
ار ٌك} [األنعام.]ٔ٘٘:
{و َى َذا كتَ ٌ
اب أَنْ َزلْنَاهُ ُمبَ َ
اآلية األوذل :قولوَ :
الشرح :الشاىد ُب قولو{ :أنْ َزلْنَاهُ} ،وثبوت نزولو من اهلل دليل على أنو كبلمو.
ِ
صدّْعاً ِم ْن َخ ْشيَ ِة اللَّ ِو} [الحشر:
اآلية الثانية :قولو{ :لَ ْو أَنْ َزلْنَا َى َذا الْ ُق ْرآ َن َعلَى َجبَ ٍل لََرأَيْ تَوُ َخاشعاً ُمتَ َ
ٕٔ].
الشرح :الشاىد قولو{ :لَ ْو أَنْ َزلْنَا}.
ت ُم ْفتَ ٍر
{وإِ َذا بَ َّدلْنَا آيَةً َم َكا َن آيٍَة َواللَّوُ أَ ْعلَ ُم بِ َما يُنَ ّْز ُل قَالُوا إِنَّ َما أَنْ َ
اآلية الثالثة والرابعة واػبامسة :قولوَ :
بل أَ ْكثَ رىم ال ي علَمو َن * قُل نَ َّزلَو روح الْ ُق ُد ِ ِ
ك بِالْح ّْق لِيثَبّْ َ َّ ِ
دى َوبُ ْش َرى
س م ْن َربّْ َ َ ُ
ين َ
ْ ُ ُ ُ
ت الذ َ
َ ْ ُُ ْ َْ ُ
آمنُوا َو ُى ً
ِ
لِلْمسلِ ِمين * ولََق ْد نَعلَم أَنَّهم ي ُقولُو َن إِنَّما ي علّْمو ب َ ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
سا ٌن
َ َُ ُ ُ َ
ْ ُ ُْ َ
ُْ َ َ
سا ُن الذي يُلْح ُدو َن إلَْيو أَ ْع َجم ّّي َو َى َذا ل َ
ش ٌر ل َ
ين} [النحل.]ٖٔٓ - ٔٓٔ :
َع َربِ ّّي ُمبِ ٌ
{ما نَػْن َس ْخ ِم ْن آيٍَة
الشرح{ :بَ َّدلْنَا} أي :جعلنا آية مكاف آية ،وىذا إشارة إذل النسخ اؼبذكور ُب قولو تعاذلَ :
أَو نػُْن ِسها نَأْ ِ
ت ِخبٍََْت ِمْنػ َها أ َْو ِمثْلِ َها} [البقرة ،]ٔٓٙ:فاهلل سبحانو إذا نسخ آية؛ جعل بدؽبا آية ،سواء
َ
ْ
نسخها لفظاً ،أو نسخها حكماً.
{واللَّوُ أَ ْعلَ ُم بِ َما يُنَ ّْز ُل} :ىذه صبلو اعًتاضية ،وىي من أحسن ما يكوف ُب ىذا اؼبوضع ،واؼبعٌت أف تبديلنا
َ
لآلية ليس سفهاً وعبثاً ،بل ىو صادر عن علم دبا يصلح اػبلق ،فنبدؿ آية مكاف آية؛ لعلمنا أف ذلك
أصلح للخلق وأنفع ؽبم.

وفيها أيضاً فائدة أخرى ،وىي أف ىذا التبديل ليس من عمل الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ .بل ىو من اهلل
{وإِذَا تُػْتػلَى َعلَْي ِه ْم آيَاتُػنَا
أنزلو بعلمو ،وأبدؿ آية مكاف آية بعلمو ،وليس منك أيها الرسوؿ كما قاؿ تعاذلَ :
ِ
َّ ِ
ٍ
ِ
ت بِ ُقر ٍ
آف َغ َِْت َى َذا أ َْو بَ ّْدلْوُ قُ ْل َما يَ ُكو ُف ِرل أَ ْف أُبَ ّْدلَوُ ِم ْن تِْل َق ِاء نَػ ْف ِسي}
ين ال يَػ ْر ُجو َف ل َقاءَنَا ائْ ْ
بَػيّْػنَات قَ َاؿ الذ َ
[يونس.]ٔ٘:
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وح الْ ُق ُد ِ
س} :ىو جربيل ،ووصفو بذلك لطهارتو من اػبيانة عليو الصبلة والسبلـ .وؽبذا قاؿ ُب
{ قُ ْل نَ َّزلَوُ ُر ُ
آية أخرى {إِنَّو لََقو ُؿ رس ٍ
وؿ َك ِرٍصل ِذي قُػ َّوةٍ عِْن َد ِذي الْ َعر ِش َم ِك ٍ
ُت} [التكوير.]ٕٓ - ٜٔ:
ُ ْ َُ
ْ
ِ
ك} قاؿِ :
ك} ودل يقل :من رب العاؼبُت؛ إشارة إذل الربوبية اػباصة؛ ربوبية اهلل للنيب صلى
{م ْن َربّْ َ
{م ْن َربّْ َ
اهلل عليو وسلم ،وىي ربوبية أخص اػباصة.
ْحقّْ} :إما أف يكوف وصفاً للنازؿ أو للمنزوؿ بو ،فإف كاف وصفاً للنازؿ؛ فمعناه :أف نزولو حق ،وليس
{بِال َ
بكذب ،وإف كاف وصفاً للمنزوؿ بو؛ فمعناه :أف ما جاء بو فهو حق ،وكبلنبا مراد؛ فهو حق من عند اهلل،
اغبَ ّْق أَنْػَزلْنَاهُ َوبِا ْغبَ ّْق نػََزَؿ} [اإلسراء. ]ٔٓ٘:
{وبِ ْ
ونازؿ باغبق ،كما قاؿ اهلل تعاذلَ :

ش ٌر} سبب نزوؿ ىذه اآلية أف قريشاً قالت :إف ىذا القرآف الذي
{ولََق ْد نَ ْعلَ ُم أَنَّ ُه ْم يَ ُقولُو َن إِنَّ َما يُ َعلّْ ُموُ بَ َ
َ
يأٌب بو ؿبمد ليس من عند ربو ،وإمبا ىو من شخص يعلمو ويقص عليو من قصص األولُت ،ويأٌب ليقوؿ
لنا :ىذا من عند اهلل! فادعوا أنو كبلـ البشر! والعجيب أهنم يدعوف أنو كبلـ بشرٍ ،ب يقاؿ ؽبم :ائتوا دبثلو،
وال يستطيعوف!!
ْح ُدو َن إِلَي ِو أَ ْعج ِم ّّي}  ،معٌت {ي ل ِ
وقد أبطل اهلل افًتاءىم ىذا بقولو تعاذل{ :لِسا ُن الَّ ِذي ي ل ِ
ْح ُدو َن} يبيلوف؛
ْ َ
ُ
ُ
َ

ألف قوؽبم ىذا ميل عن الصواب بعيد عن اغبق ،واألعجمي :ىو الذي ال يفصح بالكبلـ وإف كاف عربياً،
فهذا لساف الذي يلحدوف إليو أعجمي ال يفصح بالكبلـ العريب.
ِ
ين} .بُت ُب نفسو مبُت لغَته.
سا ٌن َع َربِ ّّي ُمبِ ٌ
وأما القرآف؛ فإف اهلل قاؿ فيوَ :
{و َى َذا ل َ
ِ
ِ
وح الْ ُق ُد ِ
سا ٌن
س ِم ْن َربّْ َ
{واللَّوُ أَ ْعلَ ُم ب َما يُنَ ّْز ُل} ،وقولو{:قُ ْل نَ َّزلَوُ ُر ُ
ك}  ،وقولو َ
والشاىد ىو قولوَ :
{و َى َذا ل َ
ين} ،وكل ىذه تدؿ على أف القرآف كبلـ اهلل تعاذل منزؿ من عنده.
َع َربِ ّّي ُمبِ ٌ
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إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل أربع آيات ُب إثبات رؤية اهلل تعاذل فقاؿ:
اضرةٌ إِلَى ربّْها نَ ِ
ٍِ ِ
اظ َرةٌ} [القيامة.]ٕٖ - ٕٕ:
ََ
اآلية األوذل :قولوُ :
{و ُجوهٌ يَ ْوَمئذ نَ َ
الشرح{ :وجوهٌ ي ومئِ ٍذ} يعٍت بذلك اليوـ اآلخر{ ،نَ ِ
اض َرةٌ} أي :حسنة ،من النضارة بالضاد ،وىي :اغبسن،
ُ ُ َْ َ
ِ
ِ
ضَرًة َو ُس ُروراً} [اإلنساف]ٔٔ:؛ أي :حسناً
َّاى ْم نَ ْ
اى ُم اللَّوُ َشَّر َذل َ
ك الْيَػ ْوـ َولَق ُ
يدؿ على ذلك قولو تعاذل{ :فَػ َوقَ ُ
ُب وجوىهم ،وسروراً ُب قلؤّم.
اظرةٌ}{ :نَ ِ
ِ
ِ
اظ َرةٌ} بالظاء ،من النظر ،وىنا عدي النظر بػ (إذل) الدالة على الغاية ،وىو نظر
{إلَى َربّْ َها نَ َ
صادر من الوجوه ،والنظر الصادر من الوجوه يكوف بالعُت؛ خببلؼ النظر الصادر من القلوب؛ فإنو يكوف
بالبصَتة والتدبر والتفكر؛ فهنا صدر النظر من الوجوه إذل الرب عز وجل؛ لقولو{ :إِلَى َربّْ َها}.
فتفيد اآلية الكريبة :أف ىذه الوجوه الناضرة اغبسنة تنظر إذل رّٔا عز وجل ،فتزداد حسناً إذل حسنها.
وُب ىذه اآلية دليل على أف اهلل عز وجل يرى يوـ القيامة باألبصار وىذا ىو قوؿ أىل السنة واعبماعة.
واستدلوا لذلك باآليات اليت ساقها اؼبؤلف ،واستدلوا أيضاً باألحاديث اؼبتواترة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم
واليت نقلها عنو صحابة كثَتوف ونقلها عن ىؤالء الصحابة تابعوف كثَتوف ،ونقلها عن التابعُت من تابع
التابعُت كثَتوف ،والنصوص فيها قطعية الثبوت والداللة؛ ألهنا ُب كتاب اهلل تعاذل وُب سنة رسولو ،صلى اهلل
عليو وسلم اؼبتواترة.
وأىل السنة واعبماعة يقولوف :إف النظر ىنا بالبصر حقيقة ،وال يلزـ منو اإلدراؾ؛ ألف اهلل تعاذل يقوؿ{ :ال
{وال
تُ ْد ِرُكوُ األَبْ َ
ص ُار} [األنعاـ]ٖٔٓ :؛ كما أف العلم بالقلب أيضاً ال يلزـ منو اإلدراؾ؛ قاؿ اهلل تعاذلَ :
ُِوبيطُو َف بِِو ِع ْلماً} [طو ،]ٔٔٓ :فنحن نعلم ربنا بقلوبنا ،لكن ال ندرؾ كيفيتو وحقيقتو ،وُب يوـ القيامة
نرى ربنا بأبصارنا ،ولكن ال تدركو أبصارنا.
{علَى األَرائِ ِ
ك يَ ْنظُُرو َن} [المطففين.]ٕٖ:
اآلية الثانية :قولوَ :
َ
الشرح{ :األَرائِ ِ
ك} :صبع أريكة ،وىي السرير اعبميل اؼبغطى دبا يشبو الناموسية.
َ
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{يَ ْنظُُرو َن} :دل يذكر اؼبنظور إليو ،فيكوف عاماً لكل ما يتنعموف بالنظر إليو ،وأعظمو وأنعمو النظر إذل اهلل
تعاذل.
ِِ
ادةٌ} [يونس.]ٕٙ :
ْح ْسنَى َوِزيَ َ
ين أ ْ
سنُوا ال ُ
اآلية الثالثة :قولو{ :للَّذ َ
َح َ
ادةٌ} :ىي النظر إذل وجو اهلل ،ىكذا فسره النيب صلى اهلل عليو وسلم:
{وِزيَ َ
الشرح{ :ال ُ
ْح ْسنَى} :ىي اعبنةَ ،

كما ثبت ذلك ُب "صحيح مسلم" وغَته ،ففي ىذه اآلية دليل على ثبوت رؤية اهلل من تفسَت الرسوؿ عليو
الصبلة والسبلـ ،وىو أعلم الناس دبعاشل القرآف ببل شك ،وقد فسرىا بالنظر إذل وجو اهلل ،وىي زيادة على
نعيم اعبنة ليست من جنس النعيم الذي ُب اعبنة؛ ألف جنس النعيم الذي ُب اعبنة نعيم بدف ،أهنار ،وشبار،
وفواكو ،وأزواج مطهرة ،وسرور القلب فيها تبع ،لكن النظر إذل وجو اهلل نعيم قلب ،ال يرى أىل اعبنة نعيماً
أفضل منو ،نسأؿ اهلل أف هبعلنا فبن يراه.
شاءُو َن فِ َيها َولَ َديْ نَا َم ِزي ٌد} [ق.]ٖ٘ :
اآلية الرابعة :قولو{ :لَ ُه ْم َما يَ َ
ِ
{ولَ َديْ نَا َم ِزي ٌد} أي :مزيد على ما يشاؤوف ،وقد فسر كثَت من
{ما يَ َ
الشرحَ :
شاءُو َن ف َيها} أيُ :ب اعبنةَ ،
العلماء اؼبزيد ىنا دبا فسر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم الزيادة اليت ُب سورة يونس ،وىي :النظر إذل وجو اهلل
الكرصل.
فهذه أربع آيات ساقها اؼبؤلف إلثبات رؤية اهلل تعاذل ،وىناؾ آية اػبامسة استدؿ ّٔا الشافعي رضبو اهلل،
وىي قولو تعاذلَ { :كالّ إِنَّ ُه ْم َع ْن َربّْ ِه ْم يَ ْوَمئِ ٍذ لَ َم ْح ُجوبُو َن} [المطففين.]ٔ٘ :
ووجو الداللة أنو ما حجب ىؤالء ُب الغضب ،إال ؼبا رآه أولئك ُب الرضى ،فإذا كاف أىل الغضب ؿبجوبُت
عن اهلل فأىل الرضى يروف اهلل عز وجل ،وىذا استدالؿ قوي جداً ألنو لو كاف الكل ؿبجوبُت دل يكن ىناؾ
مزية لذكر حجب ىؤالء.
فهذا قوؿ أىل السنة واعبماعة ُب رؤية اهلل تعاذل وأدلتهم ،وىي ظاىر جلية ،ال ينكرىا إال جاىل أو مكابر.
وخالفهم ُب ذلك طوائف من أىل التعطيل من اعبهمية واؼبعتزلة واألشاعرة وغَتىم ،واستدلوا بأدلة ظبعية
متشأّة وأدلة عقلية متداعية:
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أما األدلة السمعية:
ك قَ َاؿ لَ ْن تَػَرِاشل َولَ ِك ِن انْظُْر
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َموُ َربُّوُ قَ َاؿ َر ّْ
ب أ َِرِشل أَنْظُْر إِلَْي َ
{ولَ َّما َجاءَ ُم َ
فاألوؿ :قولو تعاذلَ :
ِ
ِ
صعِقاً} [األعراؼ:
إِ َذل ْ
استَػ َقَّر َم َكانَوُ فَ َس ْو َ
اعبَبَ ِل فَِإف ْ
وسى َ
ؼ تَػَرِاشل فَػلَ َّما َذبَلَّى َربُّوُ ل ْل َجبَ ِل َج َعلَوُ َد ّكاً َو َخَّر ُم َ
ٖٗٔ] .ووجو الداللة أف (لن) للنفي اؼبؤبد ،والنفي خرب ،وخرب اهلل تعاذل صدؽ ،ال يدخلو النسخ.
والرد عليهم ُب ىذا من وجوه:
 األوؿ :منع كوف (لن) للنفي اؼبؤبد؛ ألنو ؾبرد دعوى :قاؿ ابن مالك ُب "الكافية":ومن رأى النفي بلن مؤبداً  ...فقولو اردد وسواه فاعضدا
 الثاشل :أف موسى عليو الصبلة والسبلـ دل يطلب من اهلل الرؤية ُب اآلخرة؛ وإمبا طلب رؤية حاضرة؛ لقولو:ك}؛ أي :اآلف .فقاؿ اهلل تعاذل لو{ :لَ ْن تَػَرِاشل}؛ يعٍت :لن تستطيع أف تراشل اآلفٍ ،ب ضرب
{أَِرِشل أَنْظُْر إِلَْي َ
ِ
استَػ َقَّر
{ولَ ِك ِن انْظُْر إِ َذل ْ
اعبَبَ ِل فَِإف ْ
اهلل تعاذل لو مثبلً باعببل حيث ذبلى اهلل تعاذل لو فجعلو دكاً ،فقاؿَ :
ؼ تَػَرِاشل}  ،فلما رأى موسى ما حصل للجبل؛ علم أنو ىو ال طاقة لو برؤية اهلل ،وخر صعقاً
َم َكانَوُ فَ َس ْو َ
ؽبوؿ ما رأى.
وكبن نقوؿ :إف رؤية اهلل تعاذل ُب الدنيا مستحيلة؛ ألف اغباؿ البشرية ال تستطيع ربمل رؤية اهلل عز وجل
كيف وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ربو عز وجل" :حجابو النور ،لو كشفو ألحرقت سبحات
وجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو" (رواه مسلم).
أما رؤية اهلل تعاذل ُب اآلخرة فممكنة؛ ألف الناس ُب ذلك اليوـ يكونوف ُب عادل آخر زبتلف فيو أحواؽبم عن
حاؽبم ُب الدنيا؛ كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما هبري للناس ُب عرصات القيامة وُب
مقرىم ُب دار النعيم أو اعبحيم.
 الوجو الثالث :استحالة رؤية اهلل ُب اآلخرة عند اؼبنكرين ؽبا مبنية على أف إثباهتا يتضمن نقصاً ُب حق اهللتعاذل! كما يعللوف نفيهم بذلك ،وحينئذ يكوف سؤاؿ موسى لربو الرؤية دائراً بُت اعبهل دبا هبب هلل
ويستحيل ُب حقو ،أو االعتداء ُب دعائو حُت طلب من اهلل ما ال يليق بو إف كاف عاؼباً بأف ذلك مستحيل
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ُب حق اهلل ،وحينئذ يكوف ىؤالء النفاة أعلم من موسى عليو السبلـ فيما هبب هلل تعاذل ويستحيل ُب
حقو!! وىذا غاية الضبلؿ! ؤّذا الوجو يتبُت أف ُب اآلية دليبلً عليهم ال دليبلً ؽبم.
ِ
اػبَبَِتُ}
يف ْ
ص َار َوُى َو اللَّط ُ
ص ُار َوُى َو يُ ْد ِرُؾ األبْ َ
الدليل الثاشل لنفاة رؤية اهلل تعاذل :قولو تعاذل{ :ال تُ ْد ِرُكوُ األبْ َ
[األنعاـ.]ٖٔٓ :
والرد عليهم :أف اآلية فيها نفي اإلدراؾ ،والرؤية ال تستلزـ اإلدراؾ؛ أال ترى أف الرجل يرى الشمس وال وبيط
ّٔا إدراكاً؟! فإذا أثبتنا أف اهلل تعاذل يرى؛ دل يلزـ أف يكوف يدرؾ ّٔذه الرؤية ألف اإلدراؾ أخص من مطلق
الرؤية.
وؽبذا نقوؿ :إف نفي اإلدراؾ يدؿ على وجود أصل الرؤية ألف نفي األخص يدؿ على وجود األعم ولو كاف
األعم منتفياً لوجب نفيو وقيل :ال تراه األبصار ،ألف نفيو يقتضي نفي األخص وال عكس ،وألنو لو كاف
األعم منتفياً لكاف نفي األخص إيهاماً وتلبيساً ينزه عنو كبلـ اهلل عز وجل ،وعلى ىذا يكوف ُب اآلية دليل
عليهم ال دليل ؽبم.
وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية :فقالوا :لو كاف اهلل يرى لزـ أف يكوف جسماً واعبسم فبتنع على اهلل تعاذل ألنو
يستلزـ التشبيو والتمثيل!
والرد عليهم :أنو إف كاف يلزـ من رؤية اهلل تعاذل أف يكوف جسماً فليكن ذلك ،لكننا نعلم علم اليقُت أنو ال
يباثل أجساـ اؼبخلوقُت؛ ألف اهلل تعاذل يقوؿ{ :لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
صَتُ} [الشورى،]ٔٔ :
س َكمثْلو َش ْيءٌ َوُى َو َّ ُ َ
ْ َ
على أف القوؿ باعبسم نفياً أو إثباتاً فبا أحدثو اؼبتكلموف وليس ُب الكتاب والسنة إثباتو وال نفيو.
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل" :وىذا الباب في كتاب اهلل كثير ومن تدبر القرآن طالباً للهدى تبين لو طريق
الحق".
الشرح" :وىذا الباب" :يعٍت باب األظباء والصفات" ،في كتاب اهلل كثير" :ولذلك ما من آية من كتاب
اهلل إال وذبد فيها غالباً اظباً من أظباء اهلل أو فعبلً من أفعالو أو حكماً من أحكامو ،بل لو شئت لقلت :كل
آية ُب كتاب اهلل فهي صفة من صفات اهلل ألف القرآف الكرصل كبلـ اهلل عز وجل؛ فكل آية منو ىي صفة من
صفات اهلل عز وجل.
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"ومن تدبر القرآن" :أي تفكر فيو ،كأف اإلنساف يستدبره مرة ويستقبلو أخرى فهو يكرر اللفظ ليفهم
اؼبعٌت.
"طالباً للهدى" :أي ناويا بتدبر القرآف طلب اؽبدى منو ،وليس قصده بتدبر القرآف أف ينتصر لقولو ،أو أف
يتخذ منو ؾبادلة بالباطل.
فمن كاف ىذا شأنو فستكوف النتيجة قوؿ اؼبؤلف" :تبين لو طريق الحق" .وما أعظمها من نتيجة!!
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فصل في ما جاء في سنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
س ُر ال ُق ْرآ َن َوتُبيّْ نُوُ َوتَ ُد ُّل َعلَْي ِو َوتُ َعبّْ ُر
"ثم ُّسنَّةُ رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم تُ َف ّْ
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهللّ :
َع ْنوُ".
الشرح :السنة  :ىي قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم وفعلو وإقراره ،فتشمل الواجب واؼبستحب.
والسنة ىي اؼبصدر الثاشل ُب التشريع ،ومعٌت قولنا" :اؼبصدر الثاشل" :يعٍتُ :ب العدد ،وليس ُب الًتتيب؛ فإف
منزلتها إذا صحت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم كمنزلة القرآف ،لكن الناظر ُب القرآف وبتاج إذل شيء
واحد ،وىو صحة الداللة على اغبكم ،والناظر ُب السنة وبتاج إذل شيئُت :األوؿ :صحة نسبتها إذل الرسوؿ
صلى اهلل عليو وسلم ،والثاشل :صحة داللتها على اغبكم؛ ألف القرآف سنده متواتر ،ليس فيو ما يوجب
الشك؛ خببلؼ ما ينسب إذل الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،فإذا صحت السنة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
ك
{وأَنْػَزَؿ اللَّوُ َعلَْي َ
وسلم؛ كانت دبنزلة القرآف ً
سباما ُب تصديق اػبرب والعمل باغبكم :كما قاؿ تعاذلَ :
الْ ِكتَاب و ِْ
ْمةَ} [النساء ،]ٖٔٔ:وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ":ال ألفُت أحدكم متكئًا على أريكتو؛
اغبك َ
َ َ
يأتيو األمر من أمري؛ يقوؿ :ال ندري! ما وجدنا ُب كتاب اهلل؛ اتبعناه ،أال وإشل أوتيت الكتاب ومثلو معو"
(رواه أضبد وغَته).
ِِ
اغبُ ْس ٌَت َوِزيَ َادةٌ}
َح َسنُوا ْ
ين أ ْ
"تفسر القرآن" يعٍت :توضح اؼبعٌت اؼبراد منو :كما ُب تفسَت قولو تعاذل{ :للَّذ َ
[يونس]ٕٙ :؛ حيث فسرىا النيب صلى اهلل عليو وسلم بأهنا النظر إذل وجو اهلل عز وجل ،وكما فَ َّسر النيب
صلى اهلل عليو وسلم قولو تعاذلِ :
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قُػ َّوةٍ} [األنفاؿ ،]ٙٓ :فقاؿ" :أال إف القوة
{وأَع ُّدوا َؽبُ ْم َما ْ
َ
الرمي ،أال إف القوة الرمي" (رواه مسلم).
"وتبيّْ نُو"؛ يعٍت :تبُت آّمل منو؛ حيث إف ُب القرآف آيات ؾبملة ،لكن السنة بينتها ووضحتها؛ مثل :قولو
تعاذلِ :
{وآتُوا
يموا َّ
الص َبلةَ} [البقرة :]ٖٗ :أمر اهلل بإقامتها ،وبيَّنت السنة كيفيتها ،وكقولو تعاذلَ :
{وأَق ُ
َ
َّ
الزَكا َة} [البقرة ،]ٖٗ :بينت السنة :األنصبة واألمواؿ الزكوية.
"وتدل عليو" :أي :تفسر القرآف.
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ٍ
كثَتا من
"وتعبر عنو" يعٍت :تأٌب دبعاف جديدة أو بأحكاـ جديدة ليست ُب القرآف ،وىذا كثَت ،فإف ً
األحكاـ الشرعية استقلت ّٔا السنة ،ودل يأت ّٔا القرآف ،لكن دؿ على أف ؽبا حكم ما جاء ُب القرآف مثل
وؿ فَ ُخ ُذوهُ َوَما
الر ُس ُ
الر ُس َ
{وَما آتَا ُك ُم َّ
{م ْن يُ ِط ِع َّ
وؿ فَػ َق ْد أَطَ َ
قولو تعاذلَ :
اع اللَّوَ} [النساء ،]ٛٓ:وقولوَ :
{وَم ْن يَػ ْع ِ
ض َبلًال ُمبِينًا} [األحزاب.]ٖٙ:
ض َّل َ
ص اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَػ َق ْد َ
نػَ َها ُك ْم َعْنوُ فَانْػتَػ ُهوا} [اغبشر ،]ٚ:وقولوَ :
أما اغبكم اؼبعُت؛ فقد استقلت السنة بأحكاـ كثَتة عن القرآف الكرصل ،ومن ذلك ما سيذكره اؼبؤلف ُب ىذا
الفصل" :ينزؿ ربنا إذل السماء الدنيا حُت يبقى ثلث الليل اآلخر ( " ...متفق عليو) ،فإف ىذا ليس ُب
القرآف الكرصل.
ول ِبو ربَّو َع َّز وج َّل ِمن األَح ِ
اد ِ
الصحاح الَّتي تَ لَ َّقاىا
يث ّْ
ف َّ
ص َ
"وَما َو َ
َ
ََ
الر ُس ُ َ
ٍب قاؿ رضبو اهلل قاعدة مهمةَ :
ِ
ِ
ك".
ب اإليما ُن بِ َها َك َذلِ َ
أ َْى ُل َ
الم ْع ِرفَة بال َقبُولَ ،و َج َ
الشرح" :ما وصف الرسول بو ربو" وكذلك ما ظبى بو ربو ،ألف ىناؾ أظباء فبا ظبى بو الرسوؿ ربو دل تكن
موجودة ُب القرآف الكرصل؛ مثل (الشاُب)؛ قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم":واشف أنت الشاُب ،ال شفاء إال
شفاؤؾ" (متفق عليو) .ومثل " :الرب" :دل يأت ُب القرآف بدوف إضافة لكن ُب السنة قاؿ الرسوؿ صلى اهلل
عليو وسلم " :أما الركوع فعظموا فيو الرب" (رواه مسلم).
"التي تلقاىا أ َْىل الم ْع ِرفَ ِة بال َقبُ ِ
ول" :ىذا بياف غباؿ األحاديث الصحيحة.
ُ َ
َّ ِ
ين َآمنُوا ِآمنُوا بِاللَّ ِو َوَر ُسولِِو} [النساء ،]ٖٔٙ :وقولو{ :يَا
َ
"و َج َ
ب اإليما ُن بها" :لقولو تعاذل{ :يَا أَيػُّ َها الذ َ
َّ ِ
َطيعوا اللَّو وأ ِ
ِ
وؿ َماذَا
{ويَػ ْوَـ يػُنَ ِادي ِه ْم فَػيَػ ُق ُ
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
وؿ} [النساء ،]ٜ٘ :وقولو تعاذلَ :
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
أَيػُّ َها الذ َ
ِ
ت َعلَْي ِه ُم ْاألَنْػبَاءُ يَػ ْوَمئِ ٍذ فَػ ُه ْم َال يَػتَ َساءَلُو َف} [القصص ]ٙٙ ،ٙ٘ :والنصوص
ُت (٘ )ٙفَػ َع ِميَ ْ
َجْبتُ ُم الْ ُم ْر َسل َ
أَ
ُب ىذا كثَتة معلومة.
واعلم أف موقف أىل األىواء والبدع ذباه األحاديث اؼبخالفة ألىوائهم يدور على أمرين :إما التكذيب ،وإما
التحريف :فإف كاف يبكنهم تكذيبو كذبوه؛ كقوؽبم ُب القاعدة الباطلة :أخبار اآلحاد ال تقبل ُب العقيدة!!
وقد رد ابن القيم رضبو اهلل ىذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثَتة ُب آخر "ـبتصر الصواعق".
وإف كاف ال يبكنهم تكذيبو حرفوه؛ كما حرفوا نصوص القرآف.
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أما أىل السنة؛ فقبلوا كل ما صح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب األمور العلمية واألمور العملية؛ لقياـ
الدليل على وجوب قبوؿ ذلك.
"ك َذلِك" يعٍت :كما هبب اإليباف دبا ُب القرآف؛ من غَت ربريف ،وال تعطيل ،وال تكييف ،وال سبثيل.
كِ :مثْ ُل قَ ْولِ ِو صلى اهلل عليو وسلم
إثثاخ َزول اهلل تعاىل إىل انضًاء اندَيا  :وقولو رضبو اهلل" :فَ ِم ْن ذَلِ َ
ِ
ٍ
ول :من ي ْدعُونِي فَ ْ ِ
الس َم ِاء ُّ
يب
( :يَنْ ِز ُل َربُّنَا إلَى َّ
حين يَ ْب َقى ثُلُ ُ
ث اللَّْي ِل اآلخ ِر ،فَ يَ ُق ُ َ ْ َ
الدنْ يَا ُك َّل لَْي لَة َ
أستَج َ
لَوُ؟ َم ْن يَ ْسأَلُنِي فَأُ ْع ِطيَوَُ ،م ْن يَ ْستَ غْ ِف ُرنِي فَأَ ْغ ِف َر لَوُ؟))ُ .متَّ َف ٌق َعلَْي ِو.
الشرح :ىذا ىو اغبديث األوؿ ُب إثبات نزوؿ اهلل إذل السماء الدنيا ،وىذا اغبديث قاؿ بعض أىل العلم:
إنو من األحاديث اؼبتواترة ،واتفقوا على أنو من األحاديث اؼبشهورة اؼبستفيضة عند أىل العلم بالسنة.
مر علينا من قبل :أف كل شيء كاف الضَّمَت يعود فيو إذل اهلل
"ينزل ربنا" :ينزؿ تعاذل نزوال حقيقيا؛ ألنو كما َّ

فهو ينسب إليو حقيقة" ،إلى السماء الدنيا" :ىي أقرب السماوات إذل األرض" ،كل ليلة" :يشمل صبيع
ليارل العاـ" ،حين يبقى ثلث الليل اآلخر" :والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقًا لكن حصل اػببلؼ

ُب انتهائو ىل يكوف بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس ،والظاىر أف الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر والليل
الفلكي ينتهي بطلوع الشمس.
"فيقول :من يدعوني" أي :من يقوؿ :يا رب!
"فأستجيب لو " :بالنصب؛ ألهنا جواب الطلب.
َ
"من يسألني" :يقوؿ :أسألك اعبنة ،أو كبو ذلك من اؼبسائل.
"من يستغفرني" :فيقوؿ :اللهم اغفر رل ،أو :أستغفرؾ اللهم!
"فأغفر لو" :واؼبغفرة سًت الذنب والتجاوز عنو.
َ
يتبُت لكل إنساف قرأ ىذا اغبديث أف اؼبراد بالنزوؿ ىنا نزوؿ اهلل نفسو ،وال كبتاج أف نقوؿ :بذاتو؛ ما
ؤّذا َّ
داـ الفعل أُضيف إليو فهو لو ،لكن بعض العلماء قالوا :ينزؿ بذاتو؛ ألهنم عبؤوا إذل ذلك واضطروا إليو؛ ألف
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حرؼ اغبديث وقاؿ :الذي ينزؿ أمر اهلل! وقاؿ آخروف :بل الذي ينزؿ رضبة اهلل! وقاؿ آخروف :بل
ىناؾ من َّ
ك من مبلئكة اهلل!
الذي ينزؿ َملَ ٌ
أبدا ،وال ىبتص نزولو ُب الثلث األخَت من الليل؛ قاؿ اهلل تعاذل:
دائما و ً
وىذا كلو باطل؛ فإف نزوؿ أمر اهلل ً
الس َم ِاء إِ َذل ْاأل َْر ِ
وقاؿ{:وإِلَْي ِو يػُْر َج ُع ْاأل َْم ُر ُكلُّوُ}[ىود.]ٕٖٔ :
ض ٍُبَّ يَػ ْع ُر ُج إِلَْي ِو}[السجدة،]٘:
{يُ َدبّْػ ُر ْاأل َْمَر ِم َن َّ
َ
وأما قوؽبم :تنزؿ رضبة اهلل إذل السماء الدنيا حُت يبقى ثلث الليل اآلخر! فسبحاف اهلل! الرضبة ال تنزؿ إال ُب
{وَما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة فَ ِم َن اللَّ ِو} [النحل]ٖ٘ :؛ كل النعم من اهلل ،وىي من آثار
ىذا الوقت! قاؿ اهلل تعاذلَ :
رضبتو ،وىي تًتى كل وقت!!
ٍب نقوؿ :أي فائدة لنا بنزوؿ الرضبة إذل السماء الدنيا ُب ىذا الوقت فقط؟!
ٍب نقوؿ ؼبن قاؿ :إنو ملَك من مبلئكتو :ىل من اؼبعقوؿ َّ
أف اؼبلَك من مبلئكة اهلل يقوؿَ :من يدعوشل
فأستجيب لو ،من يسألٍت فأعطيو ،من يستغفرشل فأغفر لو؟!
فتبُت ّٔذا أف ىذه األقواؿ كلها ربريف باطل يبطلو نص اغبديث.
َّ
وفبا يورده ىؤالء اؼبعطلة على أىل السنة ُب ىذا أهنم يقولوف :كيف تقولوف :إف اهلل ينزؿ؟! إذا نزؿ؛ أين
العلو؟! وإذا نزؿ؛ أين االستواء على العرش؟! إذا نزؿ؛ فالنزوؿ حركة وانتقاؿ!! إذا نزؿ فالنزوؿ حادث،
واغبوادث ال تقوـ إال حبادث!!
وجل
فنقوؿ :ىذا جداؿ بالباطل ،وليس دبانع من القوؿ حبقيقة النزوؿ!! ىل أنتم أعلم دبا يستحقُّو اهلل َّ
عز َّ
من أصحاب الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ؟! فأصحاب الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ما قالوا ىذه
أبدا؛ بل قالوا :ظبعنا وآمنَّا وقبلنا وصدَّقنا ،وأنتم أيها اػبالفوف اؼبخالفوف تأتوف اآلف وذبادلوف
االحتماالت ً
بالباطل وتقولوف :كيف؟! وكيف؟!
كبن نقوؿ :ينزؿ ،وال نتكلَّم عن استوائو على العرش؛ ىل ىبلو منو العرش أو ال ىبلو؟!
وجل على خلقو؛ ألنو ليس معٌت النزوؿ أف السماء تُِقلُّو ،وأف
أما العلو؛ فنقوؿ :ينزؿ ،لكنو عاؿ َّ
عز َّ
السماوات األخرى تظلُّو؛ إذ إنو ال وبيط بو شيء من ـبلوقاتو.
125

فنقوؿ :ىو ينزؿ حقيقة مع علوه حقيقة ،وليس كمثلو شيء.
أما االستواء على العرش فهو فعل ،ليس من صفات الذات ،وليس لنا حق  -فيما أرى -أف نتكلم ىل
ىبلو منو العرش أو ال ىبلو ،بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي اهلل عنهم.
وعلماء أىل السنة ؽبم ُب ىذا ثبلثة أقواؿ :قوؿ بأنو ىبلو ،وقوؿ بأنو ال ىبلو ،وقوؿ بالتوقُّف.
وشيخ اإلسبلـ رضبو اهلل ُب "الرسالة العرشية" يقوؿ :إنو ال ىبلو منو العرش ،ألف أدلة استوائو على العرش
وجل ال تُقاس صفاتو بصفات اػبلق؛ فيجب علينا أف نبقي نصوص
ؿبكمة ،واغبديث ىذا ؿبكم ،واهلل َّ
عز َّ
َ
ونص النزوؿ على إحكامو ،ونقوؿ :ىو مستو على عرشو ،نازؿ إذل السماء الدنيا،
االستواء على إحكامهاُّ ،
وجل.
واهلل أعلم بكيفية ذلك ،وعقولنا أقصر وأدسل وأحقر من أف ربيط باهلل َّ
عز َّ
إشكاال فقالوا :كيف ينزؿ ُب
وأورد اؼبتأخروف الذين عرفوا أف األرض كروية وأف الشمس تدور على األرض
ً
ثلث الليل اآلخر؟! وثلث الليل اآلخر إذا انتقل عن اعبزيرة العربية ذىب إذل أوروبا وما قارّٔا؟! أفيكوف نازًال
دائما؟!
ً
أوال بأف اهلل ينزؿ ُب ىذا الوقت اؼبعُت ،وإذا آمنت ليس عليك شيء وراء ذلك ،ال تقل:
فنقوؿ :آمن ً
كيف؟! وكيف؟! بل قل :إذا كاف ثلث الليل اآلخر ُب جزيرة العرب فاهلل نازؿ ،وإذا كاف ُب أمريكا ثلث
أيضا ،وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزوؿ ُب كل مكاف حبسبو.
الليل يكوف نزوؿ اهلل ً
وُب ىذا اغبديث من الفوائد غَت إثبات النزوؿ :إثبات العلو هلل من قولو" :ينزؿ" ،وإثبات األفعاؿ االختيارية
اليت ىي الصفات الفعلية من قولو" :ينزؿ ربنا حُت يبقى ثلث الليل اآلخر" ،وإثبات القوؿ هلل من قولو:
"من يدعوشل َ ...من يسألٍت َ ...من يستغفرشل ."...
"يقوؿ" ،وإثبات ال َكَرـ هلل َّ
عز َّ
وجل من قولوَ :
إثثاخ انفرح هلل تعاىل :اغبديث الثاشل وىو ُب إثبات الفرح هلل تعاذل" :وقولو صلى اهلل عليو وسلم" :لَلوُ
أ َش ُّد فَ رحا بِت و ِبة عبدهِ ِمن أَح ِد ُكم بِ ِ
راحلَتِ ِو  " ...الحديث ،متفق عليو.
َ ً َ ْ َْ ْ َ ْ
الشرحُ :ب ىذا اغبديث :أف ىذا الرجل كاف معو راحلتو ،عليها طعامو وشرابو ،فضلَّت عنو ،فذىب يطلبها،
فلم هبدىا ،فأيس من اغبياةٍ ،ب اضطجع ربت شجرة ينتظر اؼبوت؛ فإذا خبطاـ ناقتو متعل ًقا بالشجرة ػ وال
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اللهم! أنت عبدي وأنا
أحد يستطيع أف يقدر ىذا الفرح إال من وقع فيو ػ فأمسك خبطاـ الناقة ،وقاؿَّ :
يتصرؼ ُب الكبلـ!!
ربك؛ أخطأ من شدة الفرح؛ دل يبلك كيف َّ
وجل؛ فنقوؿ ُب ىذا الفرح :إنو فرح حقيقي وأشد فرح ،ولكنو ليس
وُب ىذا اغبديث :إثبات الفرح هلل َّ
عز َّ
وجل؛ مثل بقية الصفات.
كفرح اؼبخلوقُت ،وإمبا ىو فرح يليق بو َّ
عز َّ
فنؤمن بأف اهلل تعاذل لو فرح كما أثبت ذلك أعلم اػبلق بو ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم ،وىو أنصح اػبلق
للخلق ،وأفصح اػبلق فيما ينطق بو عليو الصبلة والسبلـ.
وقاؿ أىل التحريف :إف اهلل ال يفرح ،وإمبا اؼبراد بفرحو :إثابتو التائب ،أو :إرادة الثواب؛ وىذا ربريف ظاىر
للنص وىم بو على خطر عظيم.
إثثاخ انضحك هلل تعاىل :اغبديث الثالث :وىو ُب إثبات الضحك هلل تعاذل :وقولو صلى اهلل عليو وسلم
الجنَّةَ" (متفق عليو).
":يَ ْ
أح ُد ُىما َ
ض َح ُ
اآلخ َر ،كِ ُ
الىما يَ ْد ُخ ُل َ
ك اهللُ إلى َر ُجلَْي ِن ،يَ ْقتُ ُل َ
وجل ،وىو ضحك حقيقي ،لكنو ال يباثل ضحك
الشرحُ :ب ىذا اغبديث إثبات الضحك هلل َّ
عز َّ
فما أو أسنانًا أو
اؼبخلوقُت؛ ضحك يليق جببللو وعظمتو ،وال يبكن أف مبثّْلو؛ ألننا ال هبوز أف نقوؿ :إف هلل ً
ما أشبو ذلك ،لكن نثبت الضحك هلل على وجو يليق بو سبحانو وتعاذل.
فباثبل
فباثبل للمخلوؽ!! فاعبواب :ال يلزـ أف يكوف ً
فإذا قاؿ قائل :يلزـ من إثبات الضحك أف يكوف اهلل ً
للمخلوؽ؛ ألف الذي قاؿ" :يضحك " :ىو الذي أُن ِزؿ عليو قولو تعاذل{ :لَيس َك ِمثْلِ ِو َشيء وىو َّ ِ
يع
السم ُ
ْ ٌ ََُ
ْ َ
الْب ِ
صَتُ}[الشورى ،]ٔٔ:ومن جهة أخرى؛ فالنيب عليو الصبلة والسبلـ ال يتكلم ُب مثل ىذا إال عن وحي؛
َ
يقره
ألنو من أمور الغيب وليس من األمور االجتهادية اليت قد هبتهد فيها الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـٍ ،ب ُّ
يقره ،ولكنو من األمور الغيبية اليت يتلقَّاىا الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ عن طريق
اهلل على ذلك أو ال ُّ
الوحي.
فإف قاؿ قائل :اؼبراد بالضحك الرضى؛ ألف اإلنساف إذا رضي عن الشيء؛ ُسَّر بو وضحك ،واؼبراد بالرضى
الثواب أو إرادة الثواب؛ كما قاؿ ذلك أىل التعطيل.
فاعبواب أف نقوؿ :ىذا ربريف لل َكلِم عن مواضعو؛ فما الذي أدراكم أف اؼبراد بالرضى الثواب؟!
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فأنتم اآلف قلتم على اهلل ما ال تعلموف من وجهُت:
الوجو األوؿ :صرفتم النص عن ظاىره ببل علم.
الثاشل :أثبتُّم لو معٌت خبلؼ الظاىر ببل علم.
وجل؛ فإنو تنتقض قاعدتكم ألف لئلنساف إرادة؛ كما قاؿ
ٍب نقوؿ ؽبم :اإلرادة؛ إذا قلتم :إهنا ثابتة هلل َّ
عز َّ
تعاذلِ :
يد ُّ
يد ْاآل ِخَرةَ} [آؿ عمراف]ٕٔ٘ :؛ فلئلنساف إرادة ،بل للجدار
الدنْػيَا َوِمْن ُك ْم َم ْن يُِر ُ
{مْن ُك ْم َم ْن يُِر ُ
ض} [الكهف]ٚٚ :؛ فأنتم إما أف تنفوا اإلرادة عن
يد أَ ْف يَػْنػ َق َّ
إرادة؛ كما قاؿ تعاذل{ :فَػ َو َج َدا فِ َيها ِج َد ًارا يُِر ُ
وجل ما أثبتو لنفسو ،وإف كاف للمخلوؽ
وجل كما نفيتم ما نفيتم من الصفات ،وإما إف تثبتوا هلل َّ
اهلل َّ
عز َّ
عز َّ
نظَته ُب االسم ال ُب اغبقيقة.
إثثاخ انعجة وصفاخ أخري هلل تعاىل  :اغبديث الرابع وىو ُب إثبات العجب وصفات أخرى :وقولو
"ع ِجب ربُّنا ِمن قُ ِ
نوط ِع ِ
باده وقُرب ِغي ِرهِ؛ ي ْنظُر إِلَْي ُكم أَ ِز ِ
طين ،فَ يَظَ ُّل
صلى اهلل عليو وسلمْ َ َ َ :
لين قَن َ
ْ َ
َ َ ُ
ك؛ يَ ْعلَ ُم َّ
يب" .حديث حسن (الصحيحة ٓٔ.)ٕٛ
يَ ْ
ض َح ُ
فر َج ُك ْم قَ ِر ٌ
أن َ
الشرح :العجب :ىو استغراب الشيء ،ويكوف ذلك لسببُت:
اؼبتعجب منو؛ حبيث يأتيو بغتة بدوف توقع ،وىذا
السبب األوؿَ :خفاء األسباب على ىذا اؼبستغرب للشيء َّ
مستحيل على اهلل تعاذل ألف اهلل بكل شيء عليم ،ال ىبفى عليو شيء ُب األرض وال ُب السماء.
وعما ينبغي أف يكوف عليو ،بدوف قصور من
والثاشل :أف يكوف السبب فيو خروج ىذا الشيء عن نظائره ّ
عمبل مستغربًا ال ينبغي أف يقع من مثلو ،وىذا ثابت هلل تعاذل؛ ألنو ليس عن نقص
اؼبتعجب؛ حبيث يعمل ً
اؼبتعجب منو.
اؼبتعجب ،ولكنو عجب بالنظر إذل حاؿ َّ
من ّْ
َِ
وجل من دخوؿ اليأس الشديد على
ب ربُّنا من قنوط عباده" :القنوط :أشد اليأس ،فيعجب الرب َّ
عز َّ
"عج َ
قلوب العباد" ،وقُ ِ
رب ِغيَ ِره" :الواو دبعٌت (مع) ،يعٍت :مع قرب ِغ ََِته ،و (الغََِت) :اسم صبع ِغيَػَرة ،وىي اسم
وجل كيف نقنط وىو سبحانو
دبعٌت التغيَت ،وعلى ىذا؛ فيكوف اؼبعٌت :وقرب تغيَته ،فيعجب الرب َّ
عز َّ
وتعاذل قريب التغيَت ،يغَت اغباؿ إذل حاؿ أخرى بكلمة واحدة ،وىيُ :ك ْن ،فيكوف.
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و"قنطين" :صبع قانط،
"ينظر إليكم أَ ِزلين" أي :ينظر اهلل إلينا بعينو" ،أ ِزلين" :األ ِزؿ :الواقع ُب الشدة.
َ
والقانط :اليائس من الفرج وزواؿ الشدة ،فذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم حاؿ اإلنساف وحاؿ قلبو ،حالو
أنو واقع ُب شدة ،وقلبو قانط يائس مستبعد لل َفَرِج.
"فيظل يضحك" :يظل يضحك من ىذه اغباؿ العجيبة الغريبة؛ كيف تقنط من رضبة أرحم الراضبُت الذي
كن .فيكوف؟ "يعلم أن فرجكم قريب" أي :زواؿ شدتكم قريب.
يقوؿ للشيءْ :
وُب ىذا اغبديث عدة صفات:
أوال :العجب ،لقولو" :عجب ربنا من قنوط عباده" ،وقد َّ
دؿ على ىذه الصفة القرآف الكرصل ،قاؿ اهلل تعاذل:
ً
ِ
ت َويَ ْس َخ ُرو َف} [الصافات]ٕٔ :؛ على قراءة ضم التاء.
{بَ ْل َعجْب َ
غَت اغباؿ من حاؿ
وجل تاـ القدرة ،إذا أراد؛ َّ
وجل ،لقولو" :وقرب ِغ ََته" ،وأنو َّ
ثانيا :بياف قدرة اهلل َّ
عز َّ
عز َّ
إذل ضدىا ُب وقت قريب.
ثالثا :إثبات النظر ،لقولو" :ينظر إليكم".
رابعا :إثبات الضحك ،لقولو" :فيظل يضحك".
خامسا :إثبات العلم" ،يعلم أف فرجكم قريب".
سادسا :إثبات الرضبة؛ ألف الفرج من اهلل دليل على رضبتو بعباده.
وكل ىذه الصفات اليت َّ
وجل حقِّا على حقيقتها ،وال نتأوؿ فيها.
دؿ عليها اغبديث هبب علينا أف نثبتها هلل َّ
عز َّ

إثثاخ انرجم أو انقدو هلل تعاىل :اغبديث اػبامس وىو ُب إثبات الرجل أو القدـ هلل تعاذل":وقولو صلى
ب ِِ
قولَ :ىل ِمن م ٍ
ض َع َر ُّ
زيد ،حتّى يَ َ
الع َّزة فيها ِر ْجلَوُ
اهلل عليو وسلم" :ال تزال َ
وىي تَ ُ ْ ْ َ
جهن ُ
َّم يُلْقى فيهاَ ،
ضها إلى بَ ْع ٍ
قول :قَ ْط قَطْ" .متفق عليو.
ض ،فَ تَ ُ
(وفي رواية :عليها قَ َد َموُ) ،فيَ ْن َزوي بَ ْع ُ
جهنم يُلْقى فيها" :ىذا يوـ القيامة" ،وىي تقول :ىل من مزيد؟ "( :ىل) :للطلب؛
الشرح" :ال تزال
ُ
ُب!!
يعٍت :زيدوا" ،وأبعد النجعة من قاؿ :إف االستفهاـ ىنا للنفي ،واؼبعٌت على زعمو :ال مزيد على ما َّ
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والدليل على بطبلف ىذا التأويل قولو" :حتى يضع رب العزة فيها رجلو (وفي رواية :عليها قدمو) " :ألف
ىذا يدؿ على أهنا تطلب زيادة ،وإال ؼبا وضع اهلل عليها رجلو حىت ينزوي بعضها إذل بعض؛ فكأهنا تطلب
بشوؽ إذل من يلقى فيها زيادة على ما فيها.
"حتى يضع رب العزة"( :رب) ىنا دبعٌت :صاحب ،وليست دبعٌت خالق ،ألف العزة صفة من صفات اهلل،
عزة وغلبة وقهر.
وصفات اهلل تعاذل غَت ـبلوقة ،و َع َّرب برب العزة؛ ألف اؼبقاـ مقاـ َّ
"فيها رجلو" ،وفي رواية" :عليها قدمو"ُ( :ب) و (على) :معنانبا واحد ىنا ،والظاىر أف (ُب) دبعٌت
َّخ ِل} [طو]ٚٔ :؛ أي :عليها.
ُصلّْبَػنَّ ُك ْم ُِب ُج ُذ ِ
وع الن ْ
{وَأل َ
(على)؛ كقولوَ :
قدما ألهنا تتقدـ ُب اؼبشي؛ فإف اإلنساف ال يستطيع
أما الرجل والقدـ فمعنانبا واحد ،وظبيت رجل اإلنساف ً
أف يبشي برجلو إال إذا قدمها.
وجل.
"فينزوي بعضها إلى بعض" يعٍت :ينضم بعضها إذل بعض من عظمة قدـ الباري َّ
عز َّ
أحدا.
"فتقول :قط قط" ،دبعٌت :حسيب حسيب؛ يعٍت :ال أريد ً
وقدما حقيقية ،ال سباثل أرجل اؼبخلوقُت ،ويسمي أىل السنة مثل ىذه
ففي ىذا اغبديث أف هلل تعاذل ً
رجبل ً
الصفة :الصفة الذاتية اػبربية؛ ألهنا دل تعلم إال باػبرب ،وألف مسماىا أبعاض لنا وأجزاء ،لكن ال نقوؿ
وجل.
بالنسبة هلل :إهنا أبعاض وأجزاء؛ ألف ىذا فبتنع على اهلل َّ
عز َّ
وخالف األشاعرة وأىل التحريف ُب ذلك ،فقالوا" :يضع عليها رجلو"؛ يعٍت :طائفة من عباده مستحقُت
للدخوؿ ،والرجل تأٌب دبعٌت الطائفة؛ كما ُب حديث أيوب عليو الصبلة والسبلـ :أرسل اهلل إليو رجل جراد
من ذىب (رواه البخاري) يعٍت :طائفة من جراد ،وىذا ربريف باطل؛ ألف قولو" :عليها" :يبنع ذلك.
وجل أىل النار إذل نفسو؛ ألف إضافة الشيء إذل اهلل تكرصل وتشريف.
أيضا؛ ال يبكن أف يضيف اهلل َّ
عز َّ
و ً
وقالوا ُب القدـ :قدـ؛ دبعٌت :مقدـ؛ أي :يضع اهلل تعاذل عليها مقدمو؛ أي :من يقدمهم إذل النار!
ِ ِ
َّم َد ِّعا}
أيضا؛ فإف أىل النار ال يقدمهم الباري َّ
عز َّ
وىذا باطل ً
وجل ،ولكنهم {يُ َد ُّعو َف إ َذل نَار َج َهن َ
[الطور ،]ٖٔ :ويلقوف فيها إلقاء.
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شر منو؛ فروا من تنزيو اهلل عن القدـ والرجل ،لكنهم وقعوا ُب السفو
فهؤالء احملرفوف فروا من شيء ووقعوا ُب ِّ
وجل.
وؾبانبة اغبكمة ُب أفعاؿ اهلل َّ
عز َّ
رجبل؛ على سبيل اغبقيقة؛ مع عدـ
قدما ،وإف شئنا؛ قلناً :
واغباصل أنو هبب علينا أف نؤمن بأف هلل تعاذل ً
قدما ،ودل ىبربنا
اؼبماثلة ،وال نكيّْف الرجل؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم أخربنا بأف هلل تعاذل ً
رجبل أو ً
ِ
َِّ
ش َما ظَ َهر ِمْنػ َها َوَما بَطَ َن َو ِْ
اإل ٍْبَ
يب الْ َف َواح َ
َ
كيف ىذه الرجل أو القدـ ،وقد قاؿ اهلل تعاذل{:قُ ْل إمبَا َحَّرَـ َرَّْ
اغبَ ّْق َوأَ ْف تُ ْش ِرُكوا بِاللَّ ِو َما َدلْ يػُنَػّْزْؿ بِِو ُس ْلطَانًا َوأَ ْف تَػ ُقولُوا َعلَى اللَّ ِو َما َال تَػ ْعلَ ُمو َف}[األعراؼ.]ٖٖ:
َوالْبَػ ْغ َي بِغَ َِْت ْ
إثثاخ انكالو وانصىخ هلل تعاىل :اغبديث السادس وىو ُب إثبات الكبلـ والصوت هلل تعاذل" :وقولو
ك .فَ ي ِ
نادي بِصو ٍ
تَّ :
آد ُم! فَ يَ ُ
صلى اهلل عليو وسلم" :يَ ُق ُ
قول :لَبَّ ْي َ
ول اهللُ تَعالى :يا َ
إن اهللَ
ك َو َس ْع َديْ َ ُ
َْ
ك بَ ْعثًا إلى النَّا ِر  ." ...متفق عليو.
ج ِم ْن ذُ ّْريَّتِ َ
يَ ُأم ُر َك أ ْن تُ ْخ ِر َ
وجل" ،بصوت" :ىذا من باب التأكيد؛ ألف النداء ال
الشرح" :فينادي" أي :اهلل؛ فالفاعل ىو اهلل َّ
عز َّ
يكوف إال بصوت مرتفع" ،إن اهلل يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى النار" :ودل يقل :إشل آمرؾ! وىذا
من باب الكربياء والعظمة؛ حيث كٌت عن نفسو تعاذل بكنية الغائب ،فقاؿ" :إف اهلل يأمرؾ" ،وجاء ُب
القرآف مثل ىذا{ :إِ َّف اللَّو يأْمرُكم أَ ْف تُػؤُّدوا ْاألَمانَ ِ
ات إِ َذل أ َْىلِ َها} [النساء ،]٘ٛ :ودل يقل :إشل آمركم.
َ َ ُُ ْ َ
َ
اغبديث السابع وىو ُب إثبات الكبلـ هلل تعاذل" :وقولو صلى اهلل عليو وسلم":ما ِم ِ
أح ٍد َّإال
نكم م ْن َ
ْ
ّْ
س بَ ْي نَوُ َوبَ ْي نَوُ تَ ْر ُجمان" (متفق عليو).
َسيُ َكل ُموُ َربُّوُ ،ولَْي َ
الشرح" :إال سيكلمو ربو"؛ يعٍت :سيكلمو اهلل عز وجل يوـ القيامة" ،ليس بينو وبينو ترجمان" الًتصباف:
ىو الذي يكوف واسطة بُت متكلمُت ـبتلفُت ُب اللغة ،ينقل إذل أحدنبا كبلـ اآلخر باللغة اليت يفهمها.
وُب ىذا اغبديث من صفات اهلل :الكبلـ ،وأنو بصوت مسموع مفهوـ.
إثثاخ انعهى هلل تعاىل وصفاخ أخري :اغبديث الثامنُ :ب إثبات العلو هلل وصفات أخرى" :قولو صلى
الس ِ
اهلل عليو وسلم في رقْي ِة المريض" :ربَّنا اهلل الذي في َّ ِ
ماء
كْ ،أم ُر َك في َّ
اس ُم َ
س ْ
ُ
َُ
َ
السماء! تَ َق َّد َ
ك في َّ ِ
األر ٍ
واألر ِ
ب
أنت َر ُّ
ض ،ا ْغ ِف ْر لَنا ُحوبَنا َ
اج َع ْل َر ْح َمتَ َ
ض؛ كما َر ْح َمتُ َ
وخطاياناَ ،
السماء؛ ْ
ك في ْ
ْ
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الطَّيّْبين ،أنْ ِز ْل رحمةً ِمن رحمتِ َ ِ
الو ِجع؛ فَ يَْب َرأ" .حديث حسن ،رواه أبو
فاء ِم ْن شفائِ َ
َْ َ ْ َْ َ
َ
ك على ىذا َ
ك َوش ً

داود وغيره.

الشرح  :ىذا اغبديث ضعيف جدا ،انظر ضعيف أيب داود وضعيف الًتغيب والًتىيب وضعيف اعبامع
الصغَت لؤللباشل ،وُب غَته من النصوص الثابتة غنية عنو.
َمين َم ْن في
اغبديث التاسعُ :ب إثبات العلو ً
أيضا :وقولو صلى اهلل عليو وسلم" :أَال تَ َأمنوني وأَنا أ ُ
الس ِ
ماء" (متفق عليو).
َّ
الشرح" :أال تأمنوني" أي :أال تعتربوشل أمينًا" ،وأنا أمين من في السماء" :والذي ُب السماء ىو اهلل عز
وجل ،والشاىد قولو" :من في السماء" ،ونقوؿ فيها ما قلناه فيما سبق ُب اآليات.
اغبديث العاشرُ :ب إثبات العلو أيضا :وقولو صلى اهلل عليو وسلم" :والعرش فَ و َق ِ
الماءَ ،واهللُ فَ ْو َق
ً
َ َْ ُ ْ
الع ْر ِ
شَ ،و ُى َو يَ ْعلَ ُم ما أنْ تُ ْم َعلَْي ِو" .حديث حسن ،رواه أبو داود وغيره.
َ
الشرح :ؼبا ذكر النيب عليو الصبلة والسبلـ اؼبسافات اليت بُت السماوات؛ قاؿ" :والعرش فوؽ اؼباء" ،ويشهد
{وَكا َف َع ْر ُشوُ َعلَى الْ َم ِاء} [ىود.]ٚ :
ؽبذا قولو تعاذلَ :
"واهلل فوق العرش ،وىو يعلم ما أنتم عليو" :ىو فوؽ العرش ،ومع ذلك ال ىبفى عليو شيء من أحوالنا
وأعمالنا" ،وىو يعلم ما أنتم عليو" :يفيد إحاطة علم اهلل بكل ما كبن عليو.
أيضا :وقولو صلى اهلل عليو وسلم للجارية" :أيْ َن اهلل؟ " .قالت:
اغبديث اغبادي عشرُ :ب إثبات العلو ً
"م ْن أنا؟ " .قالت :أنت رسول اهلل .قال" :أ ْعتِ ْقها" فإنَّها ُم ْؤِمنَة" .رواه مسلم.
في السماء .قالَ :
الشرح" :أين اهلل؟ "( :أين) :يستفهم ّٔا عن اؼبكاف ،واستفهاـ النيب صلى اهلل عليو وسلم بػ (أين) يدؿ على
أف هلل مكانًا ،ولكن هبب أف نعلم أف اهلل تعاذل ال ربيط بو األمكنة ،ألنو أكرب من كل شيء ،وأف ما فوؽ
الكوف عدـ ،ما ٍَبَّ إال اهلل؛ فهو فوؽ كل شيء.
"قالت :في السماء" ،يعٍت :على السماء ،أوُ :ب العلو؛ على حسب االحتمالُت السابقُت.
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"قال :من أنا؟ قالت :أنت رسول اهلل .قال :أعتقها فإنها مؤمنة" .وعند أىل التعطيل ىي بقوؽباُ" :ب
السماء" :إذا أرادت أنو ُب العلو؛ ىي كافرة!! ألهنم يروف أف من أثبت أف اهلل ُب جهة فهو كافر ،إذ
يقولوف :إف اعبهات خالية منو.
اغبديث الثاشل عشرُ :ب إثبات اؼبعية :وقولو صلى اهلل عليو وسلم":أفضل اإليمان أن تعلم أن اهلل معك
حيثما كنت" .حديث حسن ،أخرجو الطبراني من حديث عبادة بن الصامت.
الشرح :ىذا اغبديث ضعيف  ،انظر ضعيف اعبامع الصغَت لؤللباشل ،وُب غَته من النصوص الثابتة غنية عنو.
إثثاخ كىٌ اهلل قثم وجه ادلصهي :اغبديث الثالث عشرُ :ب إثبات كوف اهلل قبل وجو اؼبصلي :وقولو
ص َق َّن قِبَ َل َو ْج ِه ِوَ ،وال َع ْن يَمينِو؛ َّ
فإن اهللَ قِبَ َل
أح ُد ُك ْم إلى َّ
الصالة؛ فَال يَ ْب ُ
صلى اهلل عليو وسلم":إذا َ
قام َ
وج ِه ِوِ ،
ت قَ َد ِم ِو" .متفق عليو.
ولك ْن َع ْن يَسا ِرهِ ،أو تَ ْح َ
َْ
الشرح" :قبل وجهو"؛ يعٍت :أمامو ،قاؿ اهلل تعاذلِ ِ :
ب فَأَيْػنَ َما تُػ َولُّوا فَػثَ َّم َو ْجوُ اللَّ ِو}
{وللَّو الْ َم ْش ِر ُؽ َوالْ َم ْغ ِر ُ
َ
[البقرة" ،]ٔٔ٘ :يمينو" :ورد فيو حديث" :فإف عن يبينو مل ًكا (رواه البخاري) ،وألف اليمُت أفضل من
الشماؿ ،فيكوف اليسار أوذل بالبصاؽ وكبوه ،وؽبذا قاؿ" :ولكن عن يساره أو تحت قدمو" ،فإف كاف ُب

اؼبسجد؛ قاؿ العلماء :فإنو هبعل البصاؽ ُب خرقة أو منديل أو ثوبو ،ووبك بعضو ببعض ،حىت تزوؿ صورة
البصاؽ ،وإذا كاف اإلنساف ُب اؼبسجد عند اعبدار ،واعبدار قصَت عن يساره ،فإنو يبكن أف يبصق عن
أحدا من اؼبارة.
يساره إذا دل يؤذ ً
يستفاد من ىذا اغبديث :أف اهلل تبارؾ وتعاذل أماـ وجو اؼبصلي ،ولكن هبب أف نعلم أف الذي قاؿ :إنو
أماـ وجو اؼبصلي ،ىو الذي قاؿ :إنو ُب السماء ،وال تناقض ُب كبلمو ىذا وىذا؛ إذ يبكن اعبمع من ثبلثة
أوجو:
الوجو األوؿ :أف الشرع صبع بينهما ،وال هبمع بُت متناقضُت.
الوجو الثاشل :أنو يبكن أف يكوف الشيء عاليًا ،وىو قِبَل وجهك؛ فها ىو الرجل يستقبل الشمس أوؿ النهار
فتكوف أمامو وىي ُب السماء ،ويستقبلها ُب آخر النهار تكوف أمامو وىي ُب السماء ،فإذا كاف ىذا فبكنًا
ُب اؼبخلوؽ ،ففي اػبالق من باب أوذل ببل شك.
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الوجو الثالث :ىب أف ىذا فبتنع ُب اؼبخلوؽ فإنو ال يبتنع ُب اػبالق ،ألف اهلل تعاذل ليس كمثلو شيء ُب
صبيع صفاتو.
الس ِ
الس ْبع
":الله َّم! َر َّ
ماوات َّ
ب َّ
إثثاخ صفاخ أخري :اغبديث الرابع عشر:وقولو صلى اهلل عليو وسلم ُ
ٍ ِ
الع ِ
الع ْر ِ
األر ِ
َّوى! ُم ْن ِز َل الت َّْوراةِ َواإلنْ ِ
جيل
ظيم! َربَّنا َوَر َّ
ض َوَر َّ
الح ّْ
ش َ
ب َ
َو ْ
ب ُك ّْل َش ْيء! فال َق َ
ب والن َ
ت ِ
وال ُقر ِ
آخ ٌذ بِ ِ
ك
ت َّ
س قَ ْب لَ َ
آن! أعوذُ بِ َ
ناصيَتِها .أنْ َ
ك ِم ْن َشر نَ ْفسيَ ،وِم ْن َش ّْر ُك ّْل دابٍَّة أنْ َ
َ ْ
األو ُل؛ فَ لَْي َ
ت ِ
ك َشيء ،وأنْ َ ِ
اآلخر؛ فَ لَيس ب ع َد َك َشيء ،وأنْ َ َّ ِ
س
َش ْيءٌ ،وأنْ َ
ُ ْ َ َْ
س فَ ْوقَ َ ْ ٌ
ْ
ت الباط ُن؛ فَ لَْي َ
ت الظاى ُر؛ فَ لَْي َ
ك َش ْيءٌ؛ اق ِ
ْض َعنّْي َّ
الديْ َن ،وأ ْغنِني ِم َن ال َف ْق ِر" .رواه مسلم.
ُدونَ َ
الشرح :ىذا حديث عظيم ،توسل النيب صلى اهلل عليو وسلم إذل اهلل تعاذل بربوبيتو ُب قولو" :اللهم! رب
السماوات السبع واألرض! ورب العرش العظيم! ربنا ورب كل شيء! ".
"فالق الحب والنوى" :حب الزروع .و"النوى" :نوى الغرس ،فاألشجار اليت زبرج :إما زروع أصلها اغبب،
وإما أشجار أصلها النوى ،فما لؤلشجار يسمى نوى ،وما للزروع يسمى حبِّا.

وجل ،وبدأىا على الًتتيب الزمٍت :التوراة
"منزل التوراة واإلنجيل والقرآن" :وىذه أعظم كتب أنزؽبا اهلل َّ
عز َّ

على موسى ،واإلقبيل على عيسى ،والفرقاف على ؿبمد صلى اهلل عليهم وسلم ،وُب ىذا نص صريح على
ِ
ور} [اؼبائدة ،]ٗٗ :وقاؿ ُب أوؿ سورة
أف التوراة منزلة كما جاء ُب القرآف{ :إِنَّا أَنْػَزلْنَا التػ َّْوَرا َة ف َيها ُى ًدى َونُ ٌ
ِ
ِ
{نزَؿ علَي َ ِ
ِ
اإل ِْقبيل ِم ْن قَػْبل ُى ًدى لِلن ِ
َّاس
اب بِ ْ
ص ّْدقًا ل َما بَػ ْ َ
آؿ عمرافْ َ َّ :
اغبَ ّْق ُم َ
ك الْكتَ َ
ُ
ُت يَ َديْو َوأَنْػَزَؿ التػ َّْوَرا َة َو ْ َ
َوأَنْػَزَؿ الْ ُف ْرقَا َف} [آؿ عمراف.]ٗ - ٖ :
"أعوذ بك من شر نفسي" :أعتصم باهلل من شر نفسي ،إ ًذا؛ ُب نفسك شر{ ،وما أُبػّْر ُ ِ ِ
س
ََ َ
ئ نَػ ْفسي إ َّف النَّػ ْف َ
الس ِ
وء} [يوسف" ،]ٖ٘ :ومن شر كل دابة" :الدابة :كل ما يدب على األرض ،حىت الذي يبشي
َألََّم َارةٌ بِ ُّ
{واللَّوُ َخلَ َق ُك َّل َدابٍَّة ِم ْن َم ٍاء فَ ِمْنػ ُه ْم َم ْن يبَْ ِشي َعلَى بَطْنِ ِو} [النور:
على بطنو داخل ُب ىذا؛ لقولو تعاذلَ :
{وَما ِم ْن َدابٍَّة ُِب ْاأل َْر ِ
ض إال َعلَى اللَّ ِو ِرْزقُػ َها} [ىود" ،]ٙ :أنت آخذ بناصيتها" :الناصية:
٘ٗ] ،وقولوَ :
مقدـ الرأس ،وإمبا نص على الناصية؛ ألنو ىو اؼبقدـ ،وىو الذي يبسك بو لقيادة البعَت وشبهو.
"أنت األول؛ فليس قبلك شيء" :ىذا تفسَت من النيب صلى اهلل عليو وسلم لقولو" :األوؿ" واألوؿ من
أظباء اهلل.
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اسطَاعُوا أَ ْف
"وأنت الظاىر؛ فليس فوقك شيء" :الظاىر من الظهور ،وىو العلو؛ كما قاؿ تعاذل{ :فَ َما ْ
استَطَاعُوا لَوُ نَػ ْقبًا} [الكهف]ٜٚ :؛ {يظهروه} أي :يعلوا عليو.
يَظْ َه ُروهُ َوَما ْ
وأما من قاؿ :الظاىر بآياتو؛ فهذا خطأ؛ ألنو ال أحد أعلم بتفسَت كبلـ اهلل من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم ،وقد قاؿ" :الظاىر؛ فليس فوقك شيء"؛ بل ىو فوؽ كل شيء سبحانو.
"وأنت الباطن؛ فليس دونك شيء" :اؼبعٌت :ليس دوف اهلل شيء ،ال أحد يدبر دوف اهلل ،وال أحد ينفرد

بشيء دوف اهلل ،وال أحد ىبفى على اهلل؛ كل شيء فاهلل ؿبيط بو ،وؽبذا قاؿ" :ليس دونك شيء"؛ يعٍت :ال
وبوؿ دونك شيء ،وال يبنع دونك شيء ،وال ينفع ذا اعبد منك اعبد.
وُب ىذا اغبديث أظباء وصفات:
فمن األظباء :األوؿ ،واآلخر ،والظاىر ،والباطن.
 ومن الصفات :األولية واآلخرية ،وفيهما اإلحاطة الزمانية.والظاىرية والباطنية ،وفيهما اإلحاطة اؼبكانية .ومنها :العلو ،وعموـ ربوبيتو ،وسباـ قدرتو.
ومنها :كماؿ رضبتو وحكمتو بإنزاؿ الكتب؛ لتحكم بُت الناس وهتديهم صراط اهلل.
لما
إثثاخ قرب اهلل تعاىل :اغبديث اػبامس عشرُ :ب إثبات قرب اهلل تعاذل :وقولو صلى اهلل عليو وسلم َّ
ِ
أص َّم َوال غائِبًا؛
إنكم ال تَ ْدعُون َ
َّاس! ْأربَعُوا َعلى أنْ ُفس ُك ْم ،فَ ْ
رفع الصحابة أصواتهم بالذكر" :أيُّها الن ُ
إن الذي تَ ْدعونَو أقْرب إلى أح ِد ُكم ِمن عن ِق ر ِ
صيراَّ ،
احلَتِ ِو" .متفق عليو.
َ ْ ْ ُُ
إنَّما تَ ْدعو َن َس ً
ُ َُ
ميعا بَ ً
نشزا كربوا ،وإذا نزلوا واديًا
الشرح :كاف الصحابة رضي اهلل عنهم مع النيب صلى اهلل عليو وسلم؛ إذا علوا ً
سبحوا؛ ألف اإلنساف إذا ارتفع قد يتعاظم ُب نفسو ويرى أنو مرتفع عظيم؛ فناسب أف يقوؿ :اهلل أكرب!
تذكَتا لنفسو بتنزه
تذكَتا لنفسو بكربياء اهلل َّ
عز َّ
وجل ،وأما إذا نزؿ فهذا سفوؿ ونزوؿ فيقوؿ :سبحاف اهلل! ً
ً
اهلل عن السفل ،فكاف الصحابة رضي اهلل عنهم يرفعوف أصواهتم بالذكر جدِّا فقاؿ النيب عليو الصبلة
ىونوا عليها" ،فإنكم ال تدعون أصم وال غائبًا"؛ ال
والسبلـ":أيها الناس! اربعوا على أنفسكم"؛ يعٍتّ :
"بصيرا"؛ يرى أفعالكم.
سميعا"؛ يسمع ذكركم،
تدعوف أصم ال يسمع ،وال غائبًا ال يرى" ،إنما تدعون ً
ً
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"إن الذي تدعونو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتو" :عنق الراحلة للراكب قريب جدِّا؛ فاهلل تعاذل أقرب
من ىذا إذل اإلنساف ،ومع ىذا فهو فوؽ ظباواتو على عرشو.
بعيدا قريبًا؛ ىذا بالنسبة للمخلوؽ؛ فكيف باػبالق؟!
وال منافاة بُت القرب والعلو؛ ألف الشيء قد يكوف ً
وجل قريب مع علوه ،أقرب إذل أحدنا من عنق راحلتو.
فالرب َّ
عز َّ
ىذا اغبديث فيو فوائد:
فيو من الصفات السلبية :نفي كونو أصم أو غائبًا؛ لكماؿ ظبعو ولكماؿ بصره وعلمو وقربو.
وفيو أيضا :أف اهلل قريب ،وقد دؿ عليو قولو تعاذل{ :وإِذَا سأَلَك ِعب ِادي ع ٍّْت فَِإ ّْشل قَ ِر ِ
يب َد ْع َوةَ الدَّا ِع
ً
َ َ َ َ َ
ٌ
يب أُج ُ
إِ َذا دع ِ
اف} [البقر ة.]ٔٛٙ :
ََ
إثثاخ رؤيح ادلؤيُني نرتهى :اغبديث السادس عشر :إثبات رؤية اؼبؤمنُت لرّٔم :وقولو صلى اهلل عليو
ضامو َن في رْؤيتِ ِو ،فَ ِ
استَطَ ْعتُ ْم أ ْن ال
وسلم" :إنَّ ُك ْم َستَ َرْو َن َربَّ ُك ْم َكما تَ َرْو َن ال َق َم َر لَْي لَةَ البَ ْد ِر ،ال تُ ُّ
إن ْ
َُ
الش ْم ِ
لوع َّ
صالةٍ قَ ْب َل غُروبِها" فَافْ َعلوا" .متفق عليو.
صالةٍ قَ ْب َل طُ ِ
س َو َ
تُغْلَبُوا على َ
الشرح" :إنكم سترون ربكم" :السُت للتحقيق ،وزبلص الفعل اؼبضارع إذل االستقباؿ بعد أف كاف صاغبًا
للحاؿ واالستقباؿ ،واػبطاب للمؤمنُت.
فيحوؿ الفعل بعدىا إذل مصدر ،ويكوف التقدير :كرؤيتكم القمر،
"كما ترون القمر"( :ما) ىذه مصدريةَّ ،
فالتشبيو حينئذ للرؤية بالرؤية ،وليس للمرئي باؼبرئي ،ألف اهلل تعاذل ليس كمثلو شيء.
والنيب عليو الصبلة والسبلـ يقرب اؼبعاشل أحيانًا بذكر األمثلة اغبسية الواقعية ،كما سألو أبو رزين العقيلي
لقيط بن عامر؛ قاؿ :يا رسوؿ اهلل! أكلنا يرى ربو يوـ القيامة ،وما آية ذلك ُب خلقو؟ فقاؿ النيب صلى اهلل
عليو وسلم":كلكم ينظر إذل القمر ـبليًا بو" .قاؿ :بلى .قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم" :فاهلل أعظم" (رواه
"ـبليًا بو" ،يعٍت :خاليًا بو.
أضبد وأبو داود) ،وقولوُ :
"كما ترون القمر ليلة البدر" :أي :ليلة إبداره ،وىي الليلة الرابعة عشرة كما قاؿ ابن القيم :كالبدر ليل
الست بعد شباف.
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تضامون في رؤيتو" ،وُب لفظ":ال تضاروف"" :ال تُضاموف" :بضم التاء وزبفيف اؼبيم ،أي :ال يلحقكم
"ال ُّ
ضا عن الرؤية فيظلمو دبنعو إياه ،ألف كل واحد يراه.
ضيم ،والضيم الظلم ،واؼبعٌت :ال وبجب بعضكم بع ً
تضاموف" :بتشديد اؼبيم وفتح التاء وضمها :يعٍت :ال ينضم بعضكم إذل بعض ُب رؤيتو؛ ألف الشيء إذا
"ال ُّ
كاف خفيِّا؛ ينضم الواحد إذل صاحبو لَتيو إياه.
تضاروف"؛ فاؼبعٌت :ال يلحقكم ضرر؛ ألف كل إنساف يراه سبحانو وتعاذل وىو ُب
تضاروف" أو "ال ُّ
 أما "ال ُغاية ما يكوف من الطمأنينة والراحة.
وُب ىذا اغبديث من صفات اهلل :إثبات أف اهلل يرى ،وقد سبق شرح ىذه الصفة عند ذكر اآليات الدالة
عليها ،واألحاديث ُب ىذا متواترة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم؛ فثبوهتا قطعي وداللتها قطعية ،وؽبذا ذىب
بعض العلماء إذل أف من أنكر رؤية اهلل تعاذل فهو كافر مرتد ،وأف الواجب على كل مؤمن أف يقر بذلك.
قاؿ :وإمبا كفرناه؛ ألف األدلة قطعية الثبوت وقطعية الداللة ،وال يبكن ألحد أف يقوؿ :إف قوؿ الرسوؿ عليو
قطعا من مثل ىذا
الصبلة والسبلـ" :إنكم سًتوف ربكم"؛ إنو ليس قطعي الداللة؛ إذ ليس ىناؾ شئ أشد ً
الًتكيب.
لو كاف اغبديث" :إنكم تروف ربكم" :لردبا ربتمل التأويل ،وأنو عرب عن العلم اليقيٍت بالرؤية البصرية ،ولكنو
صرح بأنا نراه كما نرى القمر ،وىو حسي.
قولو" :إلى أمثال ىذه األحاديث التي يخبر فيها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن ربو بما يخبر بو،
فإن الفرقة الناجية أىل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ،كما يؤمنون بما أخبر اهلل بو في كتابو ،من غير
تحريف وال تعطيل ومن غير تكييف وال تمثيل ".
الشرح :يعٍت :انظر إذل أمثاؿ ىذه األحاديث اليت ىبرب ّٔا النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ربو؛ فما كاف مثلها
ثبوتًا وداللة؛ فحكمو حكمها.
وقد سبق شرح مفردات ىذه اعبملة من كبلـ اؼبؤلف رضبو اهلل تعاذل دبا فيو الكفاية ،وباهلل التوفيق.
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فصل مكانة أىل السنة والجماعة بين فرق األمة واتصافهم بالوسطية
أن َّ ِ
األم ِة ،كما َّ
األم ِم".
الو َس ُ
الو َس ُ
ط في فِ َر ِق َّ
ط في َ
األمةَ ى َي َ
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل" :بَ ْل ُى ُم َ
الشرح" :األمة ىي الوسط بين األمم"؛ يعٍت :األمم السابقة ،وذلك من عدة أوجو:
 ففي حق اهلل تعاذل :كانت اليهود تصف اهلل تعاذل بالنقائص ،فتلحقو باؼبخلوؽ ،وكانت النصارى تلحقاؼبخلوؽ الناقص بالرب الكامل ،أما ىذه األمة فلم تصف الرب بالنقائص ،ودل تلحق اؼبخلوؽ بو.
 وُب حق األنبياء كذبت اليهود عيسى بن مرصل ،وكفرت بو ،وغلت النصارى فيو حىت جعلتو إؽبًا ،أما ىذهاألمة فآمنت بو بدوف غلو ،وقالت :ىو عبد اهلل ورسولو.
وجل بعدـ الطهارة فبل يتطهروف من اػببث ،فيبوؿ الواحد منهم،
 وُب العبادات ،النصارى يدينوف هلل َّعز َّ
ويصيب البوؿ ثيابو ،ويصلي ُب الكنيسة على ىذه اغبالة!!
واليهود بالعكس إذا أصابتهم النجاسة فإهنم يقرضوهنا من الثوب وال يطهرىا اؼباء عندىم؛ حىت إهنم يبتعدوف
عن اغبائض ال يؤاكلوهنا وال هبتمعوف ّٔا!
غسبل
صلى بالنجاسة ،بل يغسل ً
أما ىذه األمة ،فهم وسط ،فيقولوف :ال ىذا وال ىذا ،ال يُ َشق الثوب وال يُ َ
حىت تزوؿ النجاسة منو ويصلى بو ،وال يبتعدوف عن اغبائض ،بل يؤاكلوهنا ويباشرىا زوجها ُب غَت اعبماع.
احملرمات من اؼبآكل واؼبشارب؛ فالنصارى استحلوا اػببائث وصبيع احملرمات ،واليهود
أيضا ُب باب َّ
 وكذلك ًَّ ِ
ادوا َحَّرْمنَا ُك َّل ِذي ظُُف ٍر َوِم َن الْبَػ َق ِر َوالْغَنَ ِم َحَّرْمنَا
ّْ
ين َى ُ
حرـ عليهم كل ذي ظفر كما قاؿ تعاذلَ :
{و َعلَى الذ َ
ِ
ص ِادقُو َف}
ورُنبَا أَ ِو ْ
اختَػلَ َ
ط بِ َعظْ ٍم َذل َ
وم ُه َما إال َما َضبَلَ ْ
اغبََوايَا أ َْو َما ْ
ك َجَزيْػنَ ُ
اى ْم بِبَػ ْغيِ ِه ْم َوإِنَّا لَ َ
َعلَْي ِه ْم ُش ُح َ
ت ظُ ُه ُ
[األنعاـ ،]ٔٗٙ :أما ىذه األمة فهم وسط أحلت ؽبم الطيبات وحرمت عليهم اػببائث.
 وُب القصاص؛ القصاص فرض على اليهود ،والتسامح عن القصاص فرض على النصارى ،أما ىذه األمة،فهي ـبَتة بُت القصاص والدية والعفو ؾبانًا.
فكانت األمة اإلسبلمية وسطًا بُت األمم بُت الغلو والتقصَت ،وأىل السنة واعبماعة وسط بُت فرؽ األمة
كاألمة بُت الديانات األخرى.
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أصوال طبسة كاف أىل السنة واعبماعة فيها وسطًا بُت فرؽ األمة:
ٍب ذكر اؼبؤلف رضبو اهلل ً
فات ِ
ص ِ
ط في باب ِ
اهلل ُس ْبحانَوُ َوتَعالى بَ ْي َن
األصم األول :تاب األمساء وانصفاخ :قاؿ اؼبؤلف" :فَ ُه ْم َو َس ٌ
الج ْه ِميَّ ِةَ ،و ْأى ِل الت َّْم ِ
َّع ِ
شبّْ َه ِة".
الم َ
ْأى ِل الت ْ
طيل َ
ثيل ُ
الشرح :ىذاف طرفاف متطرفاف :أىل التعطيل اعبهمية ،وأىل التمثيل اؼبشبهة.
وجل ،بل غبلهتم ينكروف األظباء ويقولوف :ال هبوز أف نثبت هلل اظبًا
 فاعبهمية :ينكروف صفات اهلل َّعز َّ
وال صفةً ،ألنك إذا أثبت لو اظبًا شبهتو باؼبسميات ،أو صفة شبهتو باؼبوصوفات!! وعندىم أف ما أضافو
اهلل إذل نفسو من األظباء فهو من باب آّاز ،وليس من باب التسمي ّٔذه األظباء!!
 واؼبعتزلة :ينكروف الصفات ويثبتوف األظباء.وسبعا من الصفات.
 واألشعرية :يثبتوف األظباء ًتعطيبل
كامبل كاعبهمية ،وبعضهم معطبل
وكل ىؤالء يشملهم اسم التعطيل ،لكن بعضهم معطل
ً
تعطيبل ً
ً
نسبيِّا مثل اؼبعتزلة واألشاعرة ،وكل ىؤالء غلوا ُب التنزيو.
وأما أىل التمثيل اؼبشبهة فيثبتوف هلل الصفات ،ويقولوف :هبب أف نثبت هلل الصفات ألنو أثبتها لنفسو ،لكن
وجها ،وىذا
يقولوف :إهنا مثل صفات اؼبخلوقُت ،فهؤالء غلوا ُب اإلثبات فقالوا :هبب عليك أف تثبت هلل ً
ك
{ويَػْبػ َقى َو ْجوُ َربّْ َ
الوجو مثل وجو أحسن واحد من بٍت آدـ .قالوا :ألف اهلل خاطبنا دبا نعقل ونفهم؛ قاؿَ :
اعبَ َبل ِؿ َو ِْ
اإل ْكَرِاـ ([ })ٕٚالرضبن ،]ٕٚ :وال نعقل ونفهم من الوجو إال ما نشاىد ،وأحسن ما نشاىد
ذُو ْ
اإلنساف ،فهو على زعمهم  -والعياذ باهلل  -على مثل أحسن واحد من الشباب اإلنساشل!! ويدَّعوف أف
ىذا ىو اؼبعقوؿ!!
وأما أىل السنة واعبماعة؛ فقالوا :كبن نأخذ باغبق الذي مع اعبانبُت؛ فنأخذ باغبق ُب باب التنزيو فبل مبثل،

ونأخذ باغبق ُب باب اإلثبات فبل نعطل؛ بل إثبات ببل سبثيل ،وتنزيو ببل تعطيل ،فنأخذ باألدلة من ىنا ومن ىنا.

واػببلصة :أف أىل السنة وسط ُب باب الصفات بُت طائفتُت متطرفتُت :طائفة غلت ُب التنزيو والنفي وىم
أىل التعطيل من اعبهمية وغَتىم ،وطائفة غلت ُب اإلثبات ،وىم اؼبمثلة.
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باب أفْ ِ ِ
ط في ِ
الج ْب ِريَِّة َوال َق َد ِريَِّة".
"و ُى ْم َو َس ٌ
عال اهلل بَ ْي َن َ
األصم انثاَي :تاب أفعال اهلل :قاؿ اؼبؤلفَ :
الشرح :انقسم الناس ُب باب القدر إذل ثبلثة أقساـ:
وجل وغلوا ُب إثباتو ،حىت سلبوا اإلنساف قدرتو واختياره،
القسم األوؿ :اعبربية :وىم آمنوا بقدر اهلل َّ
عز َّ
ؾبربا عليو ،بل إف بعضهم
وقالوا :إف اهلل فاعل كل شيء ،وليس للعبد اختيار وال قدرة ،وإمبا يفعل الفعل ً
ادعى أف فعل العبد ىو فعل اهلل ،وؽبذا دخل من بأّم أىل االرباد واغبلوؿ.
القسم الثاشل :القدرية ؾبوس ىذه األمة ،قالوا :إف العبد مستقل بفعلو ،وليس هلل فيو مشيئة وال تقدير ،حىت
غبل بعضهم ،فقاؿ :إف اهلل ال يعلم فعل العبد إال إذا فعلو ،أما قبل فبل يعلم عنو شيئًا.
القسم الثالث :أىل السنة واعبماعة؛ قالوا :كبن نأخذ باغبق الذي مع اعبانبُت؛ فنقوؿ :إف فعل العبد واقع
أبدا ،واإلنساف لو اختيار وإرادة ،ويفرؽ
دبشيئة اهلل وخلق اهلل ،وال يبكن أف يكوف ُب ملك اهلل ما ال يشاؤه ً
بُت الفعل الذي يضطر إليو والفعل الذي ىبتاره ،فأفعاؿ العباد باختيارىم وإرادهتم ،ومع ذلك؛ فهي واقعة
دبشيئة اهلل وخلقو.
لكن سيبقى عندنا إشكاؿ :كيف تكوف خل ًقا هلل وىي فعل اإلنساف؟!
وجل ،ولو شاء
واعبواب :أف أفعاؿ العبد صدرت بإرادة وقدرة ،والذي خلق فيو اإلرادة والقدرة ىو اهلل َّ
عز َّ
فعبل دل يقع الفعل منو ،وكل
قادرا دل يرد ً
اهلل تعاذل لسلبو القدرة فلم يستطع أف يفعل شيئا ،ولو أف ً
أحدا ً
اللهم إال من أكره ،فنحن نفعل باختيارنا وقدرتنا ،والذي خلق
إنساف قادر أف يفعل الفعل فإنو يفعلو بإرادتو َّ
فينا االختيار والقدرة ىو اهلل جل وعبل.
اهلل ب ين المرِجئَ ِة وب ين الو ِ
ِ ِ
"وفي ِ
عيديَِّة ِم َن ال َق َد ِريَِّة
األصم انثانث :تاب انىعيد :قاؿ اؼبؤلفَ :
باب َوعيد َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
َوغَْي ِرِى ْم".
الشرح :اؼبرجئة :وظبُّوا مرجئة :إما من الرجاء؛ لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد ،وإما من اإلرجاء دبعٌت:
مسمى اإليباف ،وىم يقولوف :أف األعماؿ ليست من اإليباف ،وأف اإليباف إمبا
التأخَت؛ لتأخَتىم األعماؿ عن َّ
ىو االعًتاؼ بالقلب فقط ،وؽبذا يقولوف :إف فاعل الكبَتة كالزاشل والسارؽ وشارب اػبمر وقاطع الطريق ال
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دخوال مؤبَّ ًدا وال مؤقتًا؛ إذ ال يضر ػ عندىم ػ مع اإليباف معصية؛ مهما كانت صغَتة
يستحق دخوؿ النار ال ً
أـ كبَتة؛ إذا دل تصل إذل حد الكفر.
وأما الوعيديَّة فقابلوىم وغلَّبوا جانب الوعيد ،وقالوا :أي كبَتة يفعلها اإلنساف ودل يتب منها؛ فإنو ـبلَّد ُب
ـبلدا ،وىكذا.
خالدا ً
ـبلدا ،وإف شرب اػبمر؛ فهو ُب النار ً
خالدا ً
النار ّٔا :إف سرؽ؛ فهو من أىل النار ً
والوعيدية يشمل طائفتُت :اؼبعتزلة ،واػبوارج ،وؽبذا قاؿ اؼبؤلف" :من القدرية وغَتىم"؛ فيشمل اؼبعتزلة -
واؼبعتزلة قدرية ،يروف أف اإلنساف مستقل بعملو ،وىم وعيدية  -ويشمل اػبوارج.
أبدا ،وأف من شرب اػبمر مرة كمن عبد
فاتفقت الطائفتاف على أف فاعل الكبَتة ـبلد ُب النار ال ىبرج منها ً
الصنم ألف سنة كلهم ـبلَّدوف ُب النار ،لكن ىبتلفوف ُب االسم كما سيأٌب إف شاء اهلل ُب الباب التارل.
وأما أىل السنة واعبماعة؛ فيقولوف :ال نغلب جانب الوعيد كما فعل اؼبعتزلة واػبوارج ،وال جانب الوعد كما
فعل اؼبرجئة ،بل نقوؿ :فاعل الكبَتة مستحق للعذاب ،وإف ّْ
عذب ال ىبلد ُب النار.
وسبب اػببلؼ بُت الوعيدية وبُت اؼبرجئة :أف كل واحد منهما نظر إذل النصوص بعُت عوراء؛ ينظر من
جانب واحد ،فهؤالء نظروا إذل نصوص الوعد فأدخلوا اإلنساف ُب الرجاء ،وقالوا :نأخذ ّٔا وندع ما سواىا،
وضبلوا نصوص الوعيد على الكفار ،بينما نظرت الوعيدية إذل نصوص الوعيد فأخذوا ّٔا ،وغفلوا عن
نصوص الوعد ،فلهذا اختل توازف الطائفتُت ؼبا نظرت كل واحدة منهما للنصوص من جانب واحد.
وأما أىل السنة واعبماعة فأخذوا ّٔذا وىذا ،وقالوا :نصوص الوعيد ؿبكمة فنأخذ ّٔا ،ونصوص الوعد
ؿبكمة فنأخذ ّٔا ،وأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا بو على الوعيدية ،ومن نصوص الوعيد ما ردوا بو على
اؼبرجئة ،وقالوا :فاعل الكبَتة مستحق لدخوؿ النار لئبل هندر نصوص الوعيد؛ وغَت ـبلَّد فيها لئبل هندر
نصوص الوعد ،فأخذوا بالدليلُت ونظروا بالعينُت.
ِ
ِ
الح ُروِريَِّة
األصم انراتع :تاب أمساء اإلمياٌ وانديٍ :قاؿ اؼبؤلف" :وفي باب أسماء اإليمان والدّْي ِن بَ ْي َن َ
والم ْعتَ ِزلَ ِة ،وب ْين المرِجئَ ِة الج ِ
هميَّة".
َ
ََ َ ُ ْ
َ ُ
الشرح :ىذا ُب باب األظباء والدين ،وىو غَت باب األحكاـ الذي ىو الوعد والوعيد؛ ففاعل الكبَتة ماذا
نسميو؟! أمؤمن ىو أـ كافر؟!
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وأىل السنة ػ ُب ىذا ػ وسط بُت طائفتُت :اغبرورية واؼبعتزلة من وجو ،واؼبرجئة اعبهمية من وجو آخر:
 فاغبرورية واؼبعتزلة أخرجوه من اإليباف ،لكن اغبرورية قالوا :إنو كافر وبل دمو ومالو وؽبذا خرجوا علىاألئمة ،وكفَّروا الناس.
ػ وأما اؼبعتزلة فقالوا :فاعل الكبَتة خرج من اإليباف ،ودل يدخل ُب الكفر فهو ُب منزلة بُت منزلتُت؛ ال
نتجاسر أف نقوؿ :إنو كافر! وليس لنا أف نقوؿ :إنو مؤمن وىو يفعل الكبَتة؛ وقالوا :كبن أسعد الناس باغبق!
واغبقيقة أهنم إذا قالوا :إف ىذا ال يتساوى مع مؤمن عابد؛ فقد صدقوا ،لكن كوهنم ىبرجونو من اإليباف ٍب
وبدثوف منزلة بُت منزلتُت :بدعة ما جاءت ال ُب كتاب اهلل وال ُب سنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم ،إذ كل
ض َبل ٍؿ
{وإِنَّا أ َْو إِيَّا ُك ْم لَ َعلَى ُى ًدى أ َْو ُِب َ
النصوص تدؿ على أنو ال يوجد منزلة بُت منزلتُت :كقولو تعاذلَ :
ُمبِ ٍ
َّبل ُؿ} [يونس ،]ٖٕ :وقولو{ :فَ ِمْن ُك ْم َكافٌِر َوِمْن ُك ْم
ُت} [سبأ .]ٕٗ :وقولو{ :فَ َماذَا بَػ ْع َد ْ
اغبَ ّْق إال الض َ
م ْؤِمن واللَّو ِدبَا تَػعملُو َف ب ِ
صَتٌ} [التغابن ،]ٕ :وُب اغبديث" :القرآف حجة لك أو عليك" (رواه مسلم) ،فأين
ُ ٌ َ ُ َْ َ
اؼبنزلة بُت اؼبنزلتُت؟!
وىم مع ىذا ينفذوف عليو الوعيد ،فيوافقوف اػبوارج ُب أف فاعل الكبَتة ـبلَّد ُب النار ،أما ُب الدنيا فقالوا:
ذبرى عليو أحكاـ اإلسبلـ؛ ألنو ىو األصل؛ فهو عندىم ُب الدنيا دبنزلة الفاسق العاصي ،فيا سبحاف اهلل!
اللهم! اغفر لو ،وىو ـبلَّد ُب النار؟!
كيف نصلي عليو ،ونقوؿَّ :
فيجب عليهم أف يقولوا ُب أحكاـ الدنيا :إنو يػُتَػ َوقَّف فيو! ال نقوؿ :مسلم ،وال :كافر ،وال نعطيو أحكاـ
اإلسبلـ ،وال أحكاـ الكفر!! إذا مات :ال نصلي عليو ،وال نكفنو ،وال نغسلو ،وال يدفن مع اؼبسلمُت ،وال
ندفنو مع الكفار؛ إ ًذا؛ نبحث لو عن مقربة بُت مقربتُت!!
 وأما اؼبرجئة اعبهمية فخالفوا ىؤالء وقالوا :ىو مؤمن كامل اإليباف!! يسرؽ ويزشل ويشرب اػبمر ويقتلالنفس ويقطع الطريق؛ ونقوؿ لو :أنت مؤمن كامل اإليباف!! كرجل فعل الواجبات واؼبستحبات وذبنَّب
احملرمات!! أنت وىو ُب اإليباف سواء!! فهؤالء وأولئك على الضد ُب االسم وُب اغبكم.
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 وأما أىل السنة واعبماعة؛ فكانوا وسطًا بُت ىذه الطوائف؛ فقالوا :نسمي اؼبؤمن الذي يفعل الكبَتةمؤمنًا ناقص اإليباف ،أو نقوؿ :مؤمن بإيبانو فاسق بكبَتتو ،وىذا ىو العدؿ فبل يعطى االسم اؼبطلق ،وال
يسلب مطلق االسم.
كرىا مطل ًقا ،وال أف كببو حبِّا مطل ًقا ،بل كببو على ما
ويًتتَّب على ىذا :أف الفاسق ال هبوز لنا أف نكرىو ً
معو من اإليباف ،ونكرىو على ما معو من اؼبعصية.
ول ِ
حاب ر ُس ِ
اهلل صلى اهلل عليو
"وفي ْ
أص ِ َ
األصم اخلايش :يف انصحاتح رضي اهلل عُهى :قاؿ اؼبؤلفَ :
ِج".
الخوار ِ
وسلم بَ ْي َن َّ
ض ِة َو َ
الرافِ َ
الشرح" :أصحاب" :صبع صاحب ،وىو اؼببلزـ للشيء ،والصحايب :ىو الذي اجتمع بالنيب صلى اهلل عليو
وسلم مؤمنًا بو ومات على ذلك ،وىذا خاص ُب الصحابة ،وىو من خصائص النيب صلى اهلل عليو وسلم
أف اإلنساف يكوف من أصحابو وإف دل هبتمع بو إال غبظة واحدة؛ لكن بشرط أف يكوف مؤمنًا بو.
 وأىل السنة واعبماعة وسط ُب الصحابة بُت الرافضة واػبوارج: فالرافضة :ىم فرقة من فرؽ الشيعة ،وظبوا رافضة ألهنم رفضوا زيد بن علي بن اغبسُت بن علي بن أيبطالب رضي اهلل عنو ،الذي ينتسب إليو اآلف الزيدية؛ رفضوه ألهنم سألوه :ما تقوؿ ُب أيب بكر وعمر؟
يريدوف منو أف يسبهما ويطعن فيهما! ولكنو رضي اهلل عنو قاؿ ؽبم :نعم الوزيراف وزيرا جدي ػ يريد بذلك
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؛ فأثٌت عليهما ػ فرفضوه وغضبوا عليو وتركوه! فسموا رافضة!!
ىؤالء الروافض  -والعياذ باهلل  -يقولوف :إف الصحابة كفار ،وكلهم ارتدوا بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم؛
حىت أبو بكر وعمر ػ عند بعضهم ػ كانا كافرين وماتا على النفاؽ والعياذ باهلل ،وال يستثنوف من الصحابة إال
قليبل فبن قالوا :إهنم من أولياء آؿ البيت ،وقد قاؿ صاحب كتاب "الفصل"" :إف غبلهتم
ونفرا ً
آؿ البيتً ،
ك ّفروا علي بن أيب طالب؛ قالوا :ألف عليِّا أقر الظلم والباطل حُت بايع أبا بكر وعمر ،وكاف الواجب عليو
كافرا".
أف ينكر بيعتهما ،فلما دل يأخذ باغبق والعدؿ ،ووافق على الظلم؛ صار ظاؼبًا ً

143

 أما اػبوارج فهم على العكس من الرافضة؛ فكفروا علي بن أيب طالب ،وكفروا معاوية بن أيب سفياف،وكفروا كل من دل يكن على طريقتهم ،واستحلوا دماء اؼبسلمُت ،فكانوا كما وصفهم النيب عليو الصبلة
الرِميَّة" (متفق عليو) ،وإيباهنم ال يتجاوز حناجرىم.
والسبلـ" :يبرقوف من الدين كما يبرؽ السهم من َّ
فالرافضة غلوا ُب آؿ البيت وأشياعهم وبالغوا ُب ذلك ،حىت إف منهم من ادعى ألوىية علي ،ومنهم من
ادعى أنو أحق بالنبوة من ؿبمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،واػبوارج بالعكس.
 أما أىل السنة واعبماعة؛ فكانوا وسطًا بُت الطائفتُت :فقالوا :كبن ننزؿ آؿ البيت منزلتهم ،ونرى أف ؽبمحقُت علينا :حق اإلسبلـ واإليباف ،وحق القرابة من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
وقالوا :قرابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ؽبا اغبق علينا ،لكن من حقها علينا أف ننزؽبا منزلتها ،وأف ال
نغلو فيها.
ويقولوف ُب بقية أصحاب الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم :ؽبم اغبق علينا بالتوقَت واإلجبلؿ والًتضي ،وأف
ِ َّ ِ
ِ
اإليبَ ِ
ين َسبَػ ُقونَا بِ ِْ
اف َوَال َْذب َع ْل ُِب قُػلُوبِنَا ِغ ِّبل
نكوف كما قاؿ اهلل تعاذل{ :يَػ ُقولُو َف َربػَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
ِِ
َّك رء ٌ ِ
ِ
أبدا ال آؿ البيت وال غَتىم؛
أحدا منهم ً
يم} [اغبشر ،]ٔٓ :وال نعادي ً
وؼ َرح ٌ
ين َآمنُوا َربػَّنَا إن َ َ ُ
للَّذ َ
فكل منهم نعطيو حقو؛ فصاروا وسطًا بُت جفاة وغبلة.
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فصل في الجمع بين المعية وعلو اهلل واستوائو على عرشو
ِ
اإليمان ِ
باهلل :اإليما ُن بما أ ْخبَ َر اهللُ ِبو في كِتابِ ِو،
"وقَ ْد َد َخ َل فِيما ذَ َك ْرناهُ ِم َن
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهللَ :
ِِ
األم ِةِ ،م ْن أنَّو ُسبحانَوُ فو َق سماواتِو على
ف َّ
أج َم َع َعلَ ِيو َسلَ ُ
َوتَواتَ َر َع ْن َرسولو صلى اهلل عليو وسلمَ ،و ْ
علي على ِ
ِ
خلق ِو".
عرش ِو ّّ
الشرح :ىذه ثبلثة أدلة على علو اهلل تعاذل :الكتاب ،والسنة ،واإلصباع ،وقد تقدـ سردىا وأضفنا عليها
دليبل رابعا ودليبل خامسا ونبا :العقل والفطرة.
وقولو رضبو اهللَ ":و ُى َو ُ -س ْبحانَوُ َ -م َع ُه ْم أيْ نَما كانُوا؛ يَ ْعلَ ُم ما ُى ْم عاملو َن".
الشرح :قد سبق الكبلـ على اؼبعية دبا فيو الكفاية.
ك في قَ ولِ ِوِ َّ ُ :
السماو ِ
ض فِي ِست َِّة أَيَّ ٍام ثُ َّم
ين ذلِ َ
ات َو ْاألَ ْر َ
ْ
{ى َو الذي َخلَ َق َّ َ َ
"كما َج َم َع بَ َ
وقولو رضبو اهللَ :
ض وما ي ْخرج ِم ْن ها وما ي ْن ِز ُل ِمن َّ ِ
ِ ِ
استَ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ج فِ َيها َو ُى َو
ْ
ش يَ ْعلَ ُم َما يَل ُج في ْاأل َْر ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
الس َماء َوَما يَ ْع ُر ُ
َ
مع ُكم أَيْن ما ُك ْنتُم واللَّوُ بِما تَ ْعملُو َن ب ِ
ص ٌير} [الحديد.]ٗ :
ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
استَ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش} :إثبات العلو ،وُب قولو:
الشرح" :بين ذلك"؛ أي :بُت العلو واؼبعية ،ففي قولو{ :ثُ َّم ْ

{و ُى َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُك ْنتُ ْم} :إثبات اؼبعية ،فجمع بينهما ُب آية واحدة ،وال منافاة بينهما كما سبق.
َ

ِِ
فإن ىذا ال تُ ِ
الخل ِْقَّ ،
وجبُوُ اللُّغَةُ ".
{و ُى َو َم َع ُك ْم} ،أنَّوُ ُم ْختَلِ ٌ
ط بِ َ
س َم ْعنى قَ ْولوَ :
وقولو رضبو اهللَ " :ولَْي َ
ِِ
الخل ِْق} ،ألف ىذا اؼبعٌت نقص ،وقد سبق بياف
{و ُى َو َم َع ُك ْم} أنَّوُ ُم ْختَلِ ٌ
ط بِ َ
س َم ْعنى قَ ْولوَ :
الشرحَ :
{ولَْي َ
ىذا.
"فإن ىذا ال تُ ِ
َّ
وجبُوُ اللُّغَةُ" وإذا كانت اللغة ال توجبو دل يتعُت ،وىذا أحد الوجوه الدالة على بطبلف مذىب
اغبلولية من اعبهمية وغَتىم؛ القائلُت بأف اهلل مع خلقو ـبتلطًا ّٔم.
ودل يقل :ال تقتضيو اللغة؛ ألف اللغة قد تقتضيو ،وفرؽ بُت كوف اللغة تقتضي ذلك وبُت كوهنا توجب ذلك،
فاؼبعية ُب اللغة قد تقتضي االختبلط؛ مثل اؼباء واللنب؛ تقوؿ :ماء مع لنب ـبلوطًا.
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ْق".
األم ِةَ ،و ِخ ُ
ف َّ
"و ُى َو ِخ ُ
أج َم َع َعلَ ِيو َسلَ ُ
الف ما فَطََر اهللُ َعلَْي ِو َ
الخل َ
الف ما ْ
وقولو رضبو اهللَ :
الشرح :وذلك ألف اإلنساف مفطور على أف اػبالق بائن من اؼبخلوؽ ،وليس من أحد يقوؿ :يا اهلل! إال
ويعتقد أف اهلل تعاذل بائن من خلقو ،وال يعتقد أنو ّّ
حاؿ ُب خلقو؛ فدعوى أنو ـبتلط باػبلق ـبالف للشرع
وـبالف للعقل وـبالف للفطرة.
الس ِ
آيات ِ ِ
وقولو رضبو اهلل" :ب ِل ال َقمر آيةٌ ِمن ِ
ماءَ ،و ُى َو َم َع
أصغَ ِر َم ْخلوقاتِِوَ ،و ُى َو َم ْوضوعٌ في َّ
اهلل م ْن ْ
َُ َ ْ
َ
ِ
المسافِ ِر أيْ نَما كا َن".
المساف ِر َوغَْي ِر ُ
ُ
الشرح :ىذا مثل ضربو اؼبؤلف رضبو اهلل تقريبًا للمعٌت وربقي ًقا لصحة كوف الشيء مع اإلنساف حقيقةً مع
تباعد ما بينهما ،فإذا كاف ىذا اؼبخلوؽ الذي ىو من أصغر اؼبخلوقات؛ نقوؿ :إنو معنا ،وىو ُب السماء وال
اقضا وال يقتضي اختبلطًا؛ فلماذا ال يصح أف قبري آيات اؼبعية على ظاىرىا ،ونقوؿ :ىو معنا
يعد ذلك تن ً
حقيقة ،وإف كاف ىو ُب السماء فوؽ كل شيء؟!
وىذا ىو الذي حققو شيخ اإلسبلـ ُب كتبو وقاؿ :إنو ال حاجة إذل أف نؤوؿ اآلية ،بل اآلية على ظاىرىا،
لكن مع اعتقادنا بأف اهلل تعاذل ُب السماء على عرشو؛ فهو معنا حقِّا وىو على عرشو حقِّا؛ كما نقوؿ :إنو
أبدا.
ينزؿ إذل السماء الدنيا حقِّا وىو ُب العلو ،وال أحد من أىل السنة ينكر ىذا ً
وفيما حققو رضبو اهلل دفع غبجة بعض أىل التعطيل الذين احتجوا على أىل السنة ،فقالوا :أنتم سبنعوف
التأويل ،مع أنكم تؤولوف ُب اؼبعية فتقولوف :اؼبعية دبعٌت العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطاف وما أشبو ذلك!!
فنقوؿ :إف اؼبعية حق على حقيقتها ،ولكنها ليست ُب اؼبفهوـ الذي فهمو اعبهمية وكبوىم ،بأنو مع الناس
ُب كل مكاف ،وتفسَت بعض السلف ؽبا بالعلم وكبوه تفسَت بالبلزـ.
سباما؛ أي أف اؼبعية حق على
وقد عثرت على تقرير للشيخ ؿبمد بن إبراىيم رضبو اهلل يبُت ىذا اؼبعٌت ً
حقيقتها ،وال تستلزـ أف يكوف ـبتلطًا باػبلق أو أنو ُب األرض؛ إذ قاؿ رضبو اهلل جوابًا على قوؿ بعض
تفسَتا غبقيقة الكلمة،
السلف" :معهم بعلمو"":إذا جاءت ىذه الكلمة فهي تفسَت للمعية باؼبقتضى وليس
ً
والذي وبمل ووبدو على التفسَت ّٔذا أف اؼبنازع ُب ىذا اؼببتدعة الذين يقولوف :إنو ـبتلط ّٔم ،فيأٌب البعض
من السلف باؼبراد بالسياؽ وىو أنو بكماؿ علمو ،ولكن ال يريدوف أف كلمة (مع) مدلوؽبا بكل شيء عليم،
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بل اجتمعت معها ُب العلم ،وزادت اؼبعية ُب اؼبعٌت وىو كونو معهم؛ فتفسَتىا باؼبقتضى ال يدؿ على أف
معناىا باطل؛ فالكل حق ." ...
إذل أف قاؿ" :وؽبذا؛ شيخ اإلسبلـ ُب عقيدتو األخرى اؼبباركة اؼبختصرة؛ بُت أف قولو "معهم" حق على
حقيقتو؛ فمن فسرىا من السلف باؼبقتضى فلحاجة دعت إذل ذلك ،وىو الرد على أىل اغبلوؿ اعبهمية
الذين ينكروف العلو كما تقدـ ،والقرآف يفسر باؼبطابقة وباؼبفهوـ وباالستلزاـ وباؼبقتضى وبغَت ذلك من
الدالالت ،وىؤالء العلماء الذين روي عنهم التفسَت باؼبقتضى ال ينكروف اؼبعية ،بل ىي عندىم كالشمس"
اىػ من "الفتاوى"؛ تقر ًيرا على اغبموية.
وقولو رضبو اهلل" :وىو سبحانو فوق عرشو ،رقيب على خلقو ،مهيمن عليهم ،مطلع عليهم ،إلى غير
ذلك من معاني ربوبيتو".
الشرح " :وىو سبحانو فوق عرشو" :مع أنو مع اػبلق ،لكنو فوؽ عرشو.
"رقيب على خلقو" :يعٍت :مراقبًا حافظًا ألقواؽبم وأفعاؽبم وحركاهتم وسكناهتم.
"مهيمن عليهم"؛ أي :حاكم مسيطر على عباده ،فلو اغبكم ،وإليو يرجع األمر كلو ،وأمره إذا أراد شيئًا أف
يقوؿ لو :كن! فيكوف.
"إلى غير ذلك من معاني ربوبيتو" :يعٍت بذلك ما تضمنو معٌت الربوبية من ملك وسلطاف وتدبَت وغَت
ذلك ،فإف معاشل الربوبية كثَتة؛ ألف الرب ىو اػبالق اؼبالك اؼبدبر ،وىذه ربمل معاشل كثَتة جدِّا.
ِ
وقولو رضبو اهلل" :وُك ُّل ىذا ال َك ِ
الع ْر ِ
ش َوأنَّوُ َم َعناَ :ح ّّق على َح ِقي َقتِ ِو ،ال
الم الذي ذَ َك َرهُ اهللُ م ْن أنَّوُ فَ ْو َق َ
َ
ي ْحتاج إلى تَ ْح ٍ
ريف".
َ ُ
الشرح :ىذه اعبملة تأكيد ؼبا سبق ،وإمبا كرر معٌت ما سبق ألنبية اؼبوضوع؛ فبُت رضبو اهلل أف ما ذكره اهلل
من كونو فوؽ العرش حق على حقيقتو ،وكذلك ما ذكره من كونو معنا حق على حقيقتو ،ال وبتاج إذل
ربريف ،يعٍت :ال وبتاج أف نصرؼ معٌت الفوقية إذل فوقية القدر كما ادعاه أىل التحريف والتعطيل ،بل ىي
فوقية ذات وقدر ،كما ال وبتاج أف نصرؼ معٌت اؼبعية عن ظاىرىا ،بل نقوؿ :ىي حق على ظاىرىا ،ومن
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فسرىا بغَت حقيقتها فهو ؿبرؼ؛ لكن ما ورد من تفسَتىا ببلزمها ومقتضاىا فبا ىو وارد عن السلف إمبا
جاء غباجة دعت إذل ذلك ،وىو ال يناُب اغبقيقة ،ألف الزـ اغبق حق.
أن ِ
ٍب استدرؾ اؼبؤلف رضبو اهلل ،فقاؿ-":ولكن يصان عن الظنون الكاذبةِ " -مثْ َل أ ْن يُظَ َّن َّ
ظاى َر قَ ْولِ ِو:
{فِي َّ ِ
ِ
ِ
الس ِ
ماع ْأى ِل ِ
العل ِْم واإليْ ِ
مان".
إج ِ
ماء تُقلُّوُ ْأو تُظلُّوَُ ،وىذا باط ٌل بِ ْ
َ
الس َماء} [الملك :]ٔٚ :أن َّ َ
الشرح :الظنوف الكاذبة ىي األوىاـ اليت ليس ؽبا أساس من الصحة؛ فيجب أف يصاف عنها كبلـ اهلل تعاذل
الس َم ِاء}؛ أف السماء تُِقلُّو؛ أي:
ورسولو صلى اهلل عليو وسلم ،ومثاؿ ذلك أف يُظَ َّن أف ظاىر قولو{ :فِي َّ
ربملو كما وبمل سقف البيت من كاف على ظهره" .أو تُ ِظلُّوُ"؛ يعٍت :تكوف فوقو؛ كالسقف على اإلنساف،
إذا ظن اإلنساف ىذا فهو ظن كاذب ،هبب صوف األدلة الدالة على أف اهلل ُب السماء عن ذلك.

{وُى َو َم َع ُك ْم} [اغبديد:
تُثيه :قد يقوؿ قائل :كاف على اؼبؤلف أف يقوؿ :ومثل أف يظن أف ظاىر قولوَ :
أيضا؟
ٗ]؛ أنو ـبتلط باػبلق؛ ألف ىذا الظن كاذب ً
{و ُى َو َم َع ُك ْم}؛ أنو
وجوابو أف نقوؿ :إف اؼبؤلف رضبو اهلل ذكر ذلك ساب ًقا ُب قولو" :وليس معنى قولوَ :
مختلط بالخلق".
ِ
قولو رضبو اهلل" :فإن اهلل قد ِ
السماو ِ
ض} [البقرة." ]ٕ٘٘ :
ات َو ْاأل َْر َ
{وس َع ُك ْرسيُّوُ َّ َ َ
َ
يظن ّّ
ظاف أف السماء تظل اهلل أو تقلُّو؟!
الشرح " :يعٍت :أحاط بالسماوات السبع واألرضُت السبع؛ فكيف ُّ
السماو ِ
وال} [فاطر." ]ٖٔ :
ض أَ ْن تَ ُز َ
وقولو رضبو اهلل" :وىو الذي {يُ ْم ِس ُ
ات َو ْاأل َْر َ
ك َّ َ َ
وجل
الشرح :يبسكهما أف تزوال عن أماكنهما ،ولوال إمساؾ اهلل ؽبما؛ الضطربتا ومادتا وزالتا ،ولكن اهلل َّ
عز َّ
ِ
بقدرتو وقوتو يبسك السماوات واألرض أف تزوال ،بل قاؿ تعاذلِ :
ِ
َح ٍد ِم ْن
{ولَئ ْن َزالَتَا إ ْف أ َْم َس َك ُه َما م ْن أ َ
َ
أبدا.
بَػ ْع ِدهِ} [فاطر]ٗٔ :؛ ما أمسكهما أحد بعد اهلل ً
اء أَ ْن تَ َق َع َعلَى ْاأل َْر ِ
ض إال بِِإ ْذنِِو} [الحج." ]ٙ٘ :
ك َّ
{ويُ ْم ِس ُ
وقولو رضبو اهللَ " :
الس َم َ
الشرح :السماء فوؽ األرض ،وواهلل لوال إمساؾ اهلل ؽبا لوقعت على األرض؛ ألهنا أجراـ عظيمة؛ كما قاؿ
السماء بػنَػيػنَاىا بِأَي ٍد وإِنَّا لَم ِ
وسعُو َف}
{و َج َع ْلنَا َّ
{و َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
الس َماءَ َس ْق ًفا َْؿب ُفوظًا} [األنبياء ،]ٖٕ :وقاؿَ :
تعاذلَ :
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[الذاريات]ٗٚ :؛ فلوال أف اهلل يبسكها؛ لوقعت على األرض ،وإذا وقعت على األرض أتلفتها ،فالذي
يبسك السماوات واألرض أف تزوال ،ويبسك السماء أف تقع على األرض إال بإذنو؛ ىل يتصور متصور أف
السماء تقلُّو أو تظلُّو؟! ال أحد يتصور ذلك.
وقولوِ " :
ِِ
ض بِأ َْم ِرهِ} [الروم." ]ٕ٘ :
وم َّ
الس َماءُ َو ْاأل َْر ُ
{وم ْن آيَاتو أَ ْن تَ ُق َ
َ
الشرحِ :
ِِ
وم َّ
{وم ْن آيَاتو} يعٍت :من العبلمات الدالة على كمالو عز وجل من كل وجو{ :أَ ْن تَ ُق َ
َ
الس َماءُ
ض بِأ َْم ِرهِ} :الكوشل والشرعي.
َو ْاأل َْر ُ
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فصل في الجمع بين قرب اهلل تعالى وعلوه وفوقيتو
قولو":وقد دخل في ذلك اإليمان بأنو قريب من خلقو مجيب".
الشرح" :وقد دخل في ذلك"؛ يعٍت :فيما وصف بو نفسو" ،اإليمان بأنو قريب من خلقو مجيب" :قريب
ُب نفسو ،وؾبيب لعباده ،ودليل ذلك قولو تعاذل{ :وإِذَا سأَلَك ِعب ِادي ع ٍّْت فَِإ ّْشل قَ ِر ِ
يب َد ْع َوةَ الدَّا ِع إِذَا
َ َ َ َ َ
ٌ
يب أُج ُ
دع ِ
عز
اف} [البقرة ،]ٔٛٙ :ففي ىذه اآلية ستة ضمائر تعود كلها على اهلل ،وعلى ىذا فيكوف القرب قربو َّ
ََ
يب} كما قلنا ُب اؼبعية؛ أنو ال يستلزـ أف يكوف ُب اؼبكاف الذي فيو اإلنساف.
َّ
وجل ،ولكن نقوؿ ُب {قَ ِر ٌ
ك ِعب ِ
ِ
ادي َعنّْي فَِإنّْي قَ ِر ِ
يب َد ْع َوةَ
وقولو رضبو اهللَ " :ك َما َج َم َع بَ ْي َن ذلِ َ
{وإِذَا َسأَلَ َ َ
ٌ
ك في قَ ْولوَ :
يب أُج ُ
الد ِاع إِذَا َد َع ِ
ان} [البقرةَ ،]ٔٛٙ :وقَ ْو ِلو صلى اهلل عليو وسلمَّ :
َّ
أح ِد ُك ْم
"إن الذي تَ ْدعونَوُ أق َْر ُ
ب إلى َ
ِمن عن ِق ِ
راحلَتِ ِو (متفق عليو) ".
ْ ُُ
الشرح :قولو" :كما صبع بُت ذلك" :اؼبشار إليو القرب واإلجابة.
"وَما ذُكِر في الكِ ِ
السن َِّة ِم ْن قُ ْربِ ِو َوَم ِعيَّتِ ِو ال يُنافي ما ذُكِ َر ِم ْن عُلُّْوهِ َوفَ ْوقِيَّتِ ِو؛
تاب َو ُّ
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهللَ :
َ
ِ
ِ
ِِ
فإنوُ سبحانَوُ لَي ِ ِ ِ
يب في عُلُّْوهِ".
ُْ
س كمثْلو َش ْيءٌ في َجمي ِع نُعوتوَ ،و ُى َو َعل ّّي في ُدنُ ّْوه ،قَر ٌ
ْ َ
ٍ
يب مع أنو عاؿ ،وال تناقض ُب ذلك ،وقد
الشرح  :قولو" :نعوتو"؛ يعٍت :صفاتو .ىو ّّ
علي مع أنو داف ،قر ٌ
سبق بياف ذلك ُب الكبلـ على اؼبعية.
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فصل في اإليمان بأن القرآن كالم اهلل حقيقة
ِ
ِ ِ ِ
أن ال ُقرآ َن كالم ِ
اهللُ ،منَ َّز ٌل ،غَْي ُر
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل" :فَ ْ
ُ
صلَ :وم َن اإليمان بِاهلل َوكتُبو :اإليما ُن بِ َّ ْ
م ْخ ٍ ِ
عود ،وأن اهلل تكلم بو حقيقة".
لوق؛ م ْنوُ بَ َدأَ ،وإلَْي ِو يَ ُ
َ
الشرح" :اإليمان بأن القرآن كالم اهلل" :وجو كوف اإليباف بالقرآف على ىذا الوجو من اإليباف باهلل :أف
أيضا فإف اهلل وصف القرآف بأنو كبلمو وأنو منزؿ؛
القرآف من كبلـ اهلل ،وكبلـ اهلل صفة من صفاتو ،و ً
فتصديق ذلك من اإليباف باهلل.
"كالم اهلل ،منزل غير مخلوق ،منو بدأ وإليو يعود" قد سبق الكبلـ عن معناىا وذكر األدلة عليها ُب شرح

اآليات عند البحث عن كبلـ اهلل.

"وأن اهلل تكلم بو حقيقة" :بناء على األصل أف صبيع الصفات حقيقية ،وإذا كاف كبلـ اهلل حقيقة؛ فبل
يبكن أف يكوف ـبلوقًا ألنو صفتو ،وصفة اػبالق غَت ـبلوقة؛ كما أف صفة اؼبخلوؽ ـبلوقة.
أن ىذا ال ُقرآ َن الذي أُنْ ِز َل َعلى مح َّم ٍد صلى اهلل عليو وسلم ُىو َكالم ِ
"و َّ
اهلل َحقي َقةً ،ال
َ ُ
َُ
ْ
وقولو رضبو اهللَ :
الم غَي ِرهِ".
َك ُ
الشرح :كرر اؼبؤلف ىذا ألف اؼبقاـ مقاـ عظيم ،فإف ىذه اؼبسألة حصل فيها على علماء اؼبسلمُت من احملن
ما ىو معلوـ ،وىلك فيها أمم كثَتة ،ولكن ضبى اهلل اغبق باإلماـ أضبد وأشباىو ،الذين أبوا أف يقولوا إال أف
القرآف كبلـ اهلل غَت ـبلوؽ.
"ال كالم غيره" :خبلفًا ؼبن قاؿ :إف القرآف من كبلـ جربيل؛ أؽبمو اهلل إياه ،أو من كبلـ ؿبمد ،أو ما أشبو
ذلك ،وقد تقدـ بياف وجو إضافتو إليهما عليهما السبلـ دبا فيو الكفاية.
جوز إطْال ُق ال َقوِل بِأنَّو ِحكايةٌ عن ِ ِ ِ
بارةٌ عنو".
"وال يَ ُ
ْ ُ َ َْ
كالم اهلل أو ع َ
وقولو رضبو اهللَ :
الشرح" :ال يجوز إطالق القول" :ودل يقل :ال هبوز القوؿ! يعٍت :ال هبوز أف نقوؿ :ىذا القرآف عبارة عن
كبلـ اهلل؛ إطبلقًا ،وال هبوز أف نقوؿ :إنو حكاية عن كبلـ اهلل؛ على سبيل اإلطبلؽ.
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والذين قالوا :إنو حكاية :ىم الكبلبية ،والذين قالوا :إنو عبارة :ىم األشعرية ،والكل اتفقوا على أف ىذا
القرآف الذي ُب اؼبصحف ليس كبلـ اهلل ،بل ىو إما حكاية أو عبارة ،والفرؽ بينهما :أف اغبكاية اؼبماثلة؛
يعٍت :كاف ىذا اؼبعٌت الذي ىو الكبلـ عندىم ُحكي دبرآة؛ كما وبكي الصدى كبلـ اؼبتكلم ،أما العبارة:
فيعٍت ّٔا أف اؼبتكلم عرب عن كبلمو النفسي حبروؼ وأصوات خلقت.
فبل هبوز أف نطلق أنو حكاية أو عبارة ،لكن عند التفصيل؛ قد هبوز أف نقوؿ :إف القارئ اآلف يعرب عن
كبلـ اهلل أو وبكي كبلـ اهلل؛ ألف لفظو بالقرآف ليس ىو كبلـ اهلل ،وىذا القوؿ على ىذا التقييد ال بأس بو،
لكن إطبلؽ أف القرآف عبارة أو حكاية عن كبلـ اهلل ال هبوز ،وكاف اؼبؤلف رضبو اهلل دقي ًقا ُب العبارة حيث
قاؿ" :ال هبوز إطبلؽ القوؿ" ،بل ال بد من التقييد والتعيُت.
ِ
ك َعن أ ْن ي ُكو َن َكالم ِ
ِ ِ
اهلل تَعالى
َ
المصاحف؛ لَ ْم يَ ْخ ُر ْج بِذل َ ْ َ
َّاس ْأو َكتَبوهُ ف ٍي َ
قولو" :بَ ْل إذا قَ َرأهُ الن ُ
َحقي َقةً؛ َّ
ضاف َحقي َقةً إلى َم ْن قالَوُ ُم ْبتَ ِدئًا ال إلى َم ْن قالَوُ ُمبَ لّْغًا ُم َؤدّْيًا".
فإن
الكالم إنَّما يُ ُ
َ
الشرح :يعٍت :مهما كتبو الناس ُب اؼبصاحف أو حفظوه ُب صدورىم أو قرؤوه بألسنتهم؛ فإنو ال ىبرج عن
كونو كبلـ اهللٍ ،ب علل ذلك ،فقاؿ" :فإن الكالم إنما يضاف حقيقة إلى من قالو مبتدئًا".
وىذا تعليل واضح؛ فالكبلـ يضاؼ حقيقة إذل من قالو مبتدئًا ،أما إضافتو إذل من قالو مبلغًا مؤديًا؛ فعلى
سبيل التوسع ال اغبقيقة.

ِِ
ِ
ِ
المعاني ُدو َن
الح َ
س َك ُ
"و ُى َو َك ُ
الم اهلل ُ
المعانيَ ،وَال َ
روف ُدو َن َ
قولوَ :
الم اهلل؛ ُحروفُوُ َوبيان َمعانيوَ ،ولَْي َ
الح ِ
روف".
ُ
الشرح " :و ُىو َكالم ِ
اهلل؛ ُحروفُوُ َوبيان َمعانِ ِيو" ىذا مذىب أىل السنة واعبماعة؛ قالوا :إف اهلل تعاذل تكلم
َ َ ُ
بالقرآف حبروفو ومعانيو.
ِ
المعاني" :وىذا مذىب اؼبعتزلة واعبهمية؛ ألهنم يقولوف :إف الكبلـ ليس
الح َ
س َكال ُم اهلل ُ
روف ُدو َن َ
َ
"ولَْي َ
معٌت يقوـ بذات اهلل ،بل ىو شيء من ـبلوقاتو؛ كالسماء واألرض والناقة والبيت وما أشبو ذلك! فليس
ً

كبلما لو،
وجل ونسبها إليو تشري ًفا
قائما ُب نفسو ،فكبلـ اهلل حروؼ خلقها اهلل َّ
عز َّ
وتعظيما وظباىا ً
ً
معٌت ً
ً
كما خلق الناقة وظباىا ناقة اهلل ،وكما خلق البيت وظباه بيت اهلل ،وؽبذا كاف الكبلـ عند اعبهمية واؼبعتزلة
ىو اغبروؼ.
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"وَال المعاني ُدو َن الح ِ
روف" :وىذا مذىب الكبلبية واألشعرية؛ فكبلـ اهلل عندىم معٌت ُب نفسوٍ ،ب خلق
ُ
َ َ
أصواتًا وحروفًا تدؿ على ىذا اؼبعٌت؛ إما عبارة أو حكاية.
واعلم أف ابن القيم رضبو اهلل ذكر أننا إذا أنكرنا أف اهلل يتكلم؛ فقد أبطلنا الشرع والقدر:
 أما الشرع ،فؤلف الرساالت إمبا جاءت بالوحي ،والوحي كبلـ مبلغ إذل اؼبرسل إليو؛ فإذا نفينا الكبلـانتفى الوحي ،وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع.
 أما القدر؛ فؤلف اػبلق يقع بأمره؛ بقولو :كن! فيكوف؛ كما قاؿ تعاذل{ :إَِّمبَا أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َاد َشْيئًا أَ ْف يَػ ُق َوؿ لَوُ
ُك ْن فَػيَ ُكو ُف} [يس.]ٕٛ :
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فصل في اإليمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية
كرناهُ ِم َن اإليمان بِ ِو َوبِ ُكتُبِ ِو
ص ٌلَ :وقَ ْد َد َخ َل أيْ ً
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل" :فَ ْ
ضا فيما ذَ ْ
ِ
أن ِ ِ
ِ
يام ِة عيانًا بأبصارىم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب
المؤمنين يَ َرْونَوُ يَ ْوَم الق َ
اإليما ُن ب َّ ُ
ض ُامو َن في ُرْؤيَتِ ِو".
َوَكما يَ َرْو َن ال َق َم َر لَْي لَةَ البَ ْد ِر ،ال يُ َ
َوبِ َمالئ َكتِ ِو َوبِ ُر ُسلِ ِو:

الشرح" :اإليمان بأن المؤمنين يرونو يوم القيامة" :وجو كوف اإليباف بأف اؼبؤمنُت يرونو يوـ القيامة من
اإليباف باهلل ظاىر؛ ألف ىذا فبا أخرب اهلل بو؛ فإذا آمنا بو فهو من اإليباف باهلل.

 ووجو كونو من اإليباف بالكتب؛ ألف الكتب أخربت بأف اهلل يُرى؛ فالتصديق بذلك تصديق بالكتب. ووجو كونو من اإليباف باؼببلئكة؛ ألف نقل الوحي بواسطة اؼببلئكة ،فإف جربيل ينزؿ بالوحي من اهلل تعاذل،فكأف اإليباف بأف اهلل يُرى من اإليباف باؼببلئكة.
 وكذلك نقوؿ :من اإليباف بالرسل ،ألف الرسل ىم الذين بلغوا ذلك للخلق؛ فكأف اإليباف بذلك مناإليباف بالرسل.
"عيانًا بأبصارىم"( :عيانًا)؛ دبعٌت :معاينة ،واؼبعاينة ىي الرؤية بالعُت.
"كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب" :ودليل ذلك قولو عليو الصبلة والسبلـ" :ترونو كما تروف
صحوا ليس دوهنا سحاب" (متفق عليو) ،واؼبراد بالرؤية :رؤية العُت؛ كما يدؿ عليو تشبيو الرؤية
الشمس ً
صحوا ليس دوهنا سحاب.
برؤية الشمس ً
ض ُامو َن في ُرْؤيَتِ ِو" :سبق الكبلـ عن ىذا دبا فيو الكفاية.
"وَكما يَ َرْو َن ال َق َم َر لَْي لَةَ البَ ْد ِر ،ال يُ َ
َ
ِ ِ
يام ِة".
وقولو رضبو اهلل" :يَ َرْونَوُ ُس ْبحانَوُ َو ُى ْم في َع َرصات الق َ
"عَرصات" :صبع َع ْرصة ،وىي اؼبكاف الواسع الفسيح ،الذي ليس فيو بناء ،فاؼبؤمنوف يروف اهلل
الشرح :قولوَ :
ُب عرصات القيامة قبل أف يدخلوا اعبنة؛ ويرونو كذلك بعد دخوؿ اعبنة.
أما ُب عرصات القيامة ،فالناس ُب العرصات ثبلثة أجناس:
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َّ
ظاىرا وباطنًا ،وىؤالء يروف اهلل تعاذل ُب عرصات القيامة وبعد دخوؿ اعبنة.
ٔ  -مؤمنوف ُخلص ً
َّ
ظاىرا وباطنًا ،وىؤالء ال يروف رّٔم مطل ًقا ،وقيل :يرونو ،لكن رؤية غضب وعقوبة،
ٕ  -وكافروف ُخلص ً
َّه ْم َع ْن َرِّّْٔ ْم يَػ ْوَمئِ ٍذ
ولكن ظاىر األدلة يدؿ على أهنم ال يروف اهلل ،كما قاؿ اهلل تعاذلَ { :ك َّبل إِنػ ُ
لَ َم ْح ُجوبُو َف} [اؼبطففُت.]ٔ٘ :
وجل ُب عرصات القيامةٍ ،ب وبتجب
ظاىرا كافروف باطنًا ،وىم اؼبنافقوف ،وىؤالء يروف اهلل َّ
عز َّ
ٖ  -ومؤمنوف ً
عنهم ،وال يرونو بعد ذلك.
وقولو رضبو اهلل" :ثُ َّم يَرْونَوُ بَ ْع َد ُد ِ
الجن َِّة َكما يَشاءُ اهللُ تَعالى".
خول َ
َ
الشرح" :كما يشاء"؛ يعٍت :يرى اؼبؤمنوف اهلل كما يشاء سبحانو وتعاذل ُب كيفية رؤيتهم إياه ،وكما يشاء اهلل
وجل ُب ىذه الرؤية ،وحينئذ،
ُب زمن رؤيتهم إياه ،وُب صبيع األحواؿ؛ يعٍت :على الوجو الذي يشاؤه اهلل َّ
عز َّ
فإف ىذه الرؤية ال نعلم كيفيتها؛ دبعٌت أف اإلنساف ال يعلم كيف يرى ربو ،ولكن معٌت الرؤية معلوـ ،أهنم
يروف اهلل كما يروف القمر ،لكن على أي كيفية؟ ىذه ال نعلمها ،بل كما يشاء اهلل ،وقد سبق التفصيل ُب
الرؤية دبا فيو الكفاية وهلل اغبمد.
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فصل :في اإليمان باليوم اآلخر
ٍب شرع اؼبؤلف رضبو اهلل تعاذل ُب الكبلـ عن اليوـ اآلخر وعقيدة أىل السنة واعبماعة فيو ،فقاؿ" :ومن
اإليمان باليوم اآلخر :اإليمان بكل ما أخبر بو النبي صلى اهلل عليو وسلم مما يكون بعد الموت".
كثَتا ما
الشرح :حكم اإليباف باليوـ اآلخر فريضة واجب ،ومرتبتو ُب الدين أنو أحد أركاف اإليباف الستة ،و ً
يقرف اهلل تعاذل بُت اإليباف بو تعاذل وبُت اإليباف باليوـ اآلخر ،اإليباف باؼببدأ واإليباف باؼبعاد؛ ألف من دل يؤمن
باليوـ اآلخر ال يبكن أف يؤمن باهلل ،إذ إف الذي ال يؤمن باليوـ اآلخر لن يعمل؛ ألنو ال يعمل إال ؼبا يرجوه
من الكرامة ُب اليوـ اآلخر ،وما ىبافو من العذاب والعقوبة ،فإذا كاف ال يؤمن بو ،صار كمن حكى اهلل
ِ
{وقَالُوا َما ِى َي إال َحيَاتُػنَا ُّ
َّى ُر} [اعباثية.]ٕٗ :
وت َوَْكبيَا َوَما يػُ ْهل ُكنَا إال الد ْ
الدنْػيَا َمبُ ُ
عنهمَ :
وظبي اليوـ اآلخر باليوـ اآلخر؛ ألنو يوـ ال يوـ بعده؛ فهو آخر اؼبراحل.
النبي صلى اهلل عليو وسلم ِم َّما ي ُكو ُن ب ْع َد المو ِ
ت" :وذلك ألف اإلنساف إذا
"اإليما ُن ّْ
بكل ما أ ْخبَ َر ِبو ُّ
َ َ َْ
مات؛ دخل ُب اليوـ اآلخر ،وؽبذا يقاؿ :من مات ،قامت قيامتو.
قولو" :فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمو".
الشرح :الفتنة ىنا االختبار ،واؼبراد بفتنة القرب :سؤاؿ اؼبيت إذا دفن عن ربو ودينو ونبيو ،والضمَت ُب
"يؤمنوف" :يعود على أىل السنة واعبماعة ،فهم يؤمنوف بفتنة القرب لداللة الكتاب والسنة عليها.
 أما الكتاب؛ ففي قولو تعاذل{ :يػثَبّْت اللَّو الَّ ِذين آمنُوا بِالْ َقوِؿ الثَّابِ ِاغبَيَاةِ ُّ
الدنْػيَا َوُِب ْاآل ِخَرةِ}
ت ُِب ْ
ُ ُ ُ َ َ
ْ
[إبراىيم]ٕٚ :؛ فإف ىذا ُب فتنة القرب؛ كما ثبت ُب "الصحيحُت" وغَتنبا من حديث الرباء بن عازب عن
النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم.
 وأما السنة؛ فقد تظافرت بأف اإلنساف يفنت ُب قربه ،وىي فتنة قاؿ فيها النيب  -صلى اهلل عليو وسلم :-إرل أنكم تفتنوف ُب قبوركم مثل (أو :قريبًا من) فتنة الدجاؿ" (متفق عليو) ،وما أعظمها من
"إنو قد أوحي َّ
فتنة! ألف اإلنساف يتلقى فيها السؤاؿ الذي ال يبكن اعبواب عليو إال على أساس متُت من العقيدة والعمل
الصاحل.
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قولو" :فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورىم ،فيقال للرجل :من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟".
الشرح :ىذا شروع ُب بياف كيفية فتنة اؼبيت ُب قربه ،وكلمة "الناس" عامة وظاىرىا أف كل أحد ػ حىت
األنبياء والصديقوف والشهداء واؼبرابطوف وغَت اؼبكلفُت من الصغار وآّانُت ػ يفتنوف ُب قبورىم ،وُب ىذا
تفصيل؛ فنقوؿ:
أوال :أما األنبياء؛ فبل تشملهم الفتنة وال يسألوف ،وذلك لوجهُت:
ً
األوؿ :أف األنبياء أفضل من الشهداء ،وقد أخرب النيب صلى اهلل عليو وسلم أف الشهيد يوقى فتنة القرب،
وقاؿ" :كفى ببارقة السيوؼ على رأسو فتنة"؛ أخرجو النسائي.
الثاشل :أف األنبياء يُسأؿ عنهم؛ فيقاؿ للميت :من نبيك؟ فهم مسؤوؿ عنهم ،وليسوا مسؤولُت ،وؽبذا قاؿ
إرل أنكم تفتنوف ُب قبوركم" (متفق عليو) ،واػبطاب لؤلمة اؼبرسل
النيب صلى اهلل عليو وسلم" :إنو أوحي َّ
داخبل فيهم.
إليهم؛ فبل يكوف الرسوؿ ً
ثانيًا :وأما الصديقوف فبل يسألوف؛ ألف مرتبة الصديقُت أعلى من مرتبة الشهداء؛ فإذا كاف الشهداء ال
يسألوف فالصديقوف من باب أوذل ،وألف الصديق على وصفو مصدَّؽ وصادؽ؛ فهو قد علم صدقو فبل
حاجة إذل اختباره؛ ألف االختبار ؼبن يُ َشك فيو ىل ىو صادؽ أو كاذب ،أما إذا كاف صادقًا فبل حاجة
تدعو لسؤالو ،وذىب بعض العلماء إذل أهنم يسألوف؛ لعموـ األدلة ،واهلل أعلم.
ثالثًا :وأما الشهداء الذين قتلوا ُب سبيل اهلل فإهنم ال يسألوف لظهور صدؽ إيباهنم جبهادىم:
ِِ
ِ
ُت أَنْػ ُف َس ُه ْم َوأ َْم َوا َؽبُ ْم بِأ َّ
اعبَنَّةَ يػُ َقاتِلُو َف ُِب َسبِ ِيل اللَّ ِو فَػيَػ ْقتُػلُو َف
َف َؽبُ ُم ْ
قاؿ اهلل تعاذل{ :إِ َّف اللَّوَ ا ْشتَػَرى م َن الْ ُم ْؤمن َ
َويػُ ْقتَػلُو َف  }...اآلية [التوبة .]ٔٔٔ :وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم":كفى ببارقة السيوؼ على رأسو فتنة"
(رواه النسائي).
وإذا كاف اؼبرابط إذا مات أمن الفتاف لظهور صدقو؛ فهذا الذي قتل ُب اؼبعركة مثلو أو أوذل منو؛ ألنو بذؿ
انتصارا لدينو ،وىذا من أكرب األدلة على صدؽ إيبانو.
وعرض رقبتو لعدو اهلل؛ إعبلءً لكلمة اهلل و ً
ابعا :وأما اؼبرابطوف فإهنم ال يفتنوف ؼبا جاء ُب "صحيح مسلم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:
رً
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"رباط يوـ وليلة خَت من صياـ شهر وقيامو ،وإف مات؛ جرى عليو عملو الذي كاف يعملو ،وأجري عليو
رزقو ،وأمن الفتاف".
خامسا :الصغار وآّانُت؛ ىل يفتنوف أو ال يفتنوف؟ قاؿ بعض العلماء :إهنم يفتنوف لدخوؽبم ُب العموـ،
ً
وألهنم إذا سقط التكليف عنهم ُب حاؿ اغبياة ،فإف حاؿ اؼبمات زبالف حاؿ اغبياة.
وقاؿ بعض العلماء :إف آّانُت والصغار ال يسألوف ألهنم غَت مكلفُت ،وإذا كانوا غَت مكلفُت فإنو ال
حساب عليهم ،إذ ال حساب إال على من كاف مكل ًفا يعاقب على اؼبعاصي ،وىؤالء ال يعاقبوف ،وليس ؽبم
عمبل صاغبًا يثابوف عليو.
إال الثواب إف عملوا ً
تُثيه :الناس ثبلثة أقساـ :مؤمنوف خلص ومنافقوف ،وىذاف القسماف يفتنوف ،والثالث كفار خلص ،ففي
فتنتهم خبلؼ ،وقد رجح ابن القيم ُب كتاب "الروح" أهنم يفتنوف.
وىل تسأؿ األمم السابقة؟
ذىب بعض العلماء ػ وىو الصحيح ػ إذل أهنم يسألوف؛ ألنو إذا كانتا ىذه األمة  -وىي أشرؼ األمم -
تُسأؿ ،فمن دوهنا من باب أوذل.
"في قبورىم" :صبع قرب ،وىي مدفن األموات واؼبراد ما ىو أعم ،فيشمل الربزخ وىو ما بُت موت اإلنساف
وقياـ الساعة ،سواء دفن اؼبيت أو أكلتو السباع ُب الرب أو اغبيتاف ُب البحر أو أتلفتو الرياح.
يوما أو
والظاىر أف الفتنة ال تكوف إال إذا انتهت األحواؿ الدنيوية ،وسلم إذل عادل اآلخرة ،فإذا تأخر دفنو ً
أكثر ،دل يكن السؤاؿ حىت يدفن.
"فيقال للرجل" :القائل ملكاف يأتياف إذل اإلنساف ُب قربه وهبلسانو ويسأالنو ،حىت إنو ليسمع قرع نعاؿ
اؼبنصرفُت عنو ونبا يسأالنو ،وؽبذا كاف من ىدي النيب صلى اهلل عليو وسلم؛ أنو إذا دفن اؼبيت وقف عليو،
وقاؿ":استغفروا ألخيكم ،واسألوا لو التثبيت؛ فإنو اآلف يسأؿ" (رواه أبو داود).
وورد ُب بعض اآلثار أف اظبهما :منكر ،ونكَت (الصحيحة ٔ .)ٖٜٔوأنكر بعض العلماء ىذين االظبُت؛
قاؿ :كيف يسمى اؼببلئكة وىم الذين وصفهم اهلل تعاذل بأوصاؼ الثناء ّٔذين االظبُت اؼبنكرين ،وضعف
اغبديث الوارد ُب ذلك!
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وذىب آخروف إذل أف اغبديث حجة وأف ىذه التسمية ليس ألهنما منكراف من حيث ذواهتما ،ولكنهما
منكراف من حيث إف اؼبيت ال يعرفهما ،وليس لو ّٔما علم سابق ،وقد قاؿ إبراىيم ألضيافو اؼببلئكة{ :قَػ ْوٌـ
ُمْن َك ُرو َف} [الذاريات ]ٕ٘ :ألنو ال يعرفهم فهذاف منكر ونكَت؛ ألهنما غَت معروفُت للميت.
ٍب ىذاف اؼبلكاف ىل نبا ملكاف جديداف موكبلف بأصحاب القبور ،أو نبا اؼبلكاف الكاتباف اللذاف عن
اليمُت وعن الشماؿ قعيد؟
 منهم من قاؿ :إهنما اؼبلكاف اللذاف يصحباف اؼبرء؛ فإف لكل إنساف ملكُت ُب الدنيا يكتباف أعمالو ،وُبالقرب يسأالنو ىذه األسئلة الثبلثة.
ك إال ُى َو} [اؼبدثر:
ود َربّْ َ
{وَما يَػ ْعلَ ُم ُجنُ َ
 ومنهم من قاؿ :بل نبا ملكاف آخراف ،واهلل َعَّز َو َج َّل يقوؿَ :ٖٔ] واؼببلئكة خلق كثَت قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم":أطت السماء ،وحق ؽبا أف تئط (واألطيط :صرير
الرحل)؛ ما من موضع شرب (أو قاؿ :أربع أصابع)؛ إال وفيو ملك قائم هلل أو راكع أو ساجد" (رواه اضبد).
فاؼبهم أنو ال غرابة أف ينشئ اهلل َعَّز َو َج َّل لكل مدفوف ملكُت يرسلهما إليو ،واهلل على كل شيء قدير.
"من ربك؟ " :يعٍت :من ربك الذي خلقك وتعبده وزبصو بالعبادة؟
"ما دينك؟ " :يعٍت :ما عملك الذي تدين بو هلل َعَّز َو َج َّل ،وتتقرب بو إليو؟
"من نبيك؟" :يعٍت :من النيب الذي تؤمن بو وتتبعو؟
ِ ِ
َّ ِ
ْحيَاةِ ُّ
الدنْ يَا َوفِي ْاآل ِخ َرةِ} [إبراىيم:
وقولو رضبو اهلل" :ف {يُثَبّْ ُ
آمنُوا بِالْ َق ْوِل الثَّابِت في ال َ
ين َ
ت اللَّوُ الذ َ
 ]ٕٚ؛ فيقول المؤمن :ربي اهلل ،وا ِإلسالم ديني ،ومحمد صلى اهلل عليو وسلم نبيي".
الشرح{ :الْ َقوِل الثَّابِ ِ
ت} ىو التوحيد؛ واؼبعٌت :هبعلهم ثابتُت ال يًتددوف وال يتلعثموف ُب اعبواب.
ْ
ِ ِ
{فِي الْحياةِ ُّ ِ
ت}؛ يعٍت :أف اهلل يثبت اؼبؤمنُت ُب الدنيا وُب
الدنْ يَا َوفي ْاآلخ َرة} :وبتمل أهنا متعلقة بػ {يػُثَبّْ ُ
ََ

اآلخرة ،ووبتمل أهنا متعلقة بالثابت فتكوف وص ًفا للقوؿ؛ يعٍت :أف ىذا القوؿ ثابت ُب الدنيا وُب اآلخرة،
َّ ِ
ين َآمنُوا إِ َذا لَِقيتُ ْم فِئَةً فَاثْػبُتُوا} [األنفاؿ]ٗ٘ :
ولكن اؼبعٌت األوؿ أحسن وأقرب؛ ألف اهلل يقوؿ{ :يَا أَيػُّ َها الذ َ
َّ ِ
وقاؿ اهلل عز وجل{ :إِ ْذ ي ِ
ين َآمنُوا} [األنفاؿ]ٕٔ :؛ فهم
ك إِ َذل الْ َم َبلئِ َك ِة أ ّْ
وحي َربُّ َ
ُ
َشل َم َع ُك ْم فَػثَبّْتُوا الذ َ
يثبتوف ُب اغبياة الدنيا وُب اآلخرة بالقوؿ الثابت.
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"فيقول المؤمن :ربي اهلل ،وا ِإلسالم ديني ،ومحمد صلى اهلل عليو وسلم نبيي" يعٍت :عندما يقاؿ لو:
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وحينئذ يكوف اعبواب صوابًا ،فينادي مناد من السماء :أف صدؽ عبدي،
فأفرشوه من اعبنة ،وألبسوه من اعبنة ،وافتحوا لو بابًا إذل اعبنة.
وقولو رضبو اهلل" :وأما المرتاب ،فيقول :ىاه ىاه! ال أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئًا فقلتو ،فيضرب
بمرزبة من حديد ،فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إال اإلنسان ،ولو سمعها االنسان لصعق"

الشرح" :المرتاب" :الشاؾ واؼبنافق وشبههما فبن دل يلج اإليباف قلبو ،وإمبا كاف يقوؿ كما يقوؿ الناس،
وتأمل قولو" :ىاه! ىاه! "؟ كأف شيئًا غاب عنو يريد أف يتذكره ،وىذا أشد ُب التحسر أف يتخيل أنو يعرؼ
ىذا اعبواب ولكن وباؿ بينو وبينو.
"فيقول :ىاه! ىاه! ثم يقول :سمعت الناس يقولون شيئًا فقلتو" .وال يقوؿ :ريب اهلل! وال :ديٍت ا ِإلسبلـ!
وال :نبيي ؿب َّمد! ألنو ُب الدنيا مرتاب شاؾ! وإيبانو قوؿ فقط!!
"فيضرب" يعٍت :الذي دل هبب؛ سواء كاف الكافر أو اؼبنافق ،والضارب لو اؼبلكاف اللذاف يسأالنو.
"بمرزبة" :ىي مطرقة من حديد ،وقد ورد ُب بعض الروايات أنو لو اجتمع عليها أىل مٌت؛ ما أقلوىا ،فإذا
ضرب يصيح صيحة مسموعة يسمعها كل شيء يكوف حولو فبا يسمع صوتو ،وليس كل شيء ُب أقطار
الدنيا يسمعو ،وأحيانًا يتأثر بو ما يسمعو؛ كما مر النيب صلى اهلل عليو وسلم بأقرب للمشركُت على بغلتو
فحادت بو حىت كادت تلقيو؛ ألهنا ظبعت أصواهتم َّ
يعذبوف (رواه مسلم).
"إال اإلنسان" يعٍت :أنو ال يسمع ىذا الصياح ،وذلك غبكم عظيمة؛ منها:
أوال :ما أشار إليو النيب صلى اهلل عليو وسلم بقولو" :لوال أف ال تدافنوا؛ لدعوت اهلل أف يسمعكم من عذاب
ً
القرب" (رواه مسلم).
سًتا للميت.
ثانيًا :أف ُب إخفاء ذلك ً
ثالثًا :أف فيو عدـ إزعاج ألىلو؛ ألف أىلو إذا ظبعوا ميتهم يعذب ويصيح؛ دل يستقر ؽبم قرار.
ابعا :عدـ زبجيل أىلو؛ ألف الناس يقولوف :ىذا ولدكم! ىذا أبوكم! ىذا أخوكم! وما أشبو ذلك.
رً
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خامسا :أننا قد هنلك؛ ألهنا صيحة ليست ىينة ،بل صيحة توجب أف تسقط القلوب من معاليقها ،فيموت
ً
اإلنساف أو يغشى عليو.
سادسا :لو ظبع الناس صراخ ىؤالء اؼبعذبُت؛ لكاف اإليباف بعذاب القرب من باب اإليباف بالشهادة ،ال من
ً
قطعا؛ لكن إذا
باب اإليباف بالغيب ،وحينئذ تفوت مصلحة االمتحاف؛ ألف الناس سوؼ يؤمنوف دبا شاىدوه ً
كاف غائبًا عنهم ،ودل يعلموا بو إال عن طريق اػبرب؛ صار من باب اإليباف بالغيب.
تُثيه:

قوؿ اؼبؤلف رضبو اهلل" :فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إال اإلنسان ،ولو سمعها اإلنسان؛

لصعق" ؛ إمبا ورد قولو" :يسمعها كل شيء إال اإلنساف  " ...إخل ُب قوؿ اعبنازة إذا احتملها الرجاؿ على
أعناقهم؛ كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم" :فإف كانت صاغبة؛ قالت :قدموشل! وإف كانت غَت صاغبة؛
قالت :يا ويلها! أين يذىبوف ّٔا؟! يسمع صوهتا كل شيء إال اإلنساف ،ولو ظبعو؟ لصعق" (رواه البخاري)،
أما الصيحة اليت ُب القرب فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ":فيصيح صيحة يسمعها من يليو غَت الثقلُت"؛
أخرجو البخاري ّٔذا اللفظ ،واؼبراد بالثقلُت :اإلنس واعبن.
وقولو رضبو اهلل" :ثم بعد ىذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب".
صبيعا؟
الشرح :ىذا النعيم أو العذاب؛ ىل ىو على البدف أو على الروح أو يكوف على البدف والروح ً
نقوؿ :اؼبعروؼ عند أىل السنة واعبماعة أنو ُب األصل على الروح والبدف تابع ؽبا؛ كما أف العذاب ُب الدنيا
على البدف والروح تابعة لو.
"إما نعيم وإما عذاب" :فيو إثبات النعيم والعذاب ُب القرب ،وقد دؿ على ذلك كتاب اهلل وسنة رسولو
صلى اهلل عليو وسلم ،وإصباع اؼبسلمُت:
 أما من كتاب اهلل؛ فالثبلثة أصناؼ اليت ُب آخر سورة الواقعة ظاىرة ُب ثبوت عذاب القرب ونعيمو ،قاؿِ
اهلل تعاذل{ :فَأ ََّما إِ ْف َكا َف ِمن الْم َقَّربُِت ( )ٛٛفَػروح ورْوبا ٌف وجن ِ
َصح ِ
ِ
اب
َ ُ َ
َْ ٌ ََ َ َ َ ُ
َّت نَعي ٍم (َ )ٜٛوأ ََّما إ ْف َكا َف م ْن أ ْ َ
ِ
ُت (ٓ )ٜفَس َبلـ لَ َ ِ
َصح ِ
اب الْيَ ِم ِ
الْيَ ِم ِ
ُت (ٕ )ٜفَػنُػ ُزٌؿ ِم ْن
ُت الضَّالّْ َ
ُت (َٔ )ٜوأ ََّما إِ ْف َكا َف م َن الْ ُم َك ّْذبِ َ
َ ٌ
ك م ْن أ ْ َ
ِ
صلِيَةُ َج ِحي ٍم} [الواقعة.]ٜٗ - ٖٛ :
َضبي ٍم (َٖ )ٜوتَ ْ
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ضو َف َعلَْيػ َها غُ ُد ِّوا َو َع ِشيِّا} ،وىذا قبل قياـ الساعة؛
َّار يػُ ْعَر ُ
ومن أدلة القرآف قولو تعاذل ُب آؿ فرعوف{ :الن ُ
الساعةُ أَد ِخلُوا َ ِ
َش َّد الْع َذ ِ
اب} [غافر.]ٗٙ :
وـ َّ َ ْ
آؿ ف ْر َع ْو َف أ َ َ
{ويَػ ْوَـ تَػ ُق ُ
بدليل قولوَ :
ِ
ِ
ت والْم َبلئِ َكةُ ب ِ
ِِ ِ ِ
اسطُو أَيْ ِدي ِه ْم
ومن أدلة القرآف أي ً
َ
{ولَ ْو تَػَرى إذ الظَّال ُمو َف ُب َغ َمَرات الْ َم ْو َ َ
ضا قولو تعاذلَ :
أَخ ِرجوا أَنْػ ُفس ُكم الْيػوـ ُْذبزو َف ع َذاب ا ْؽب ِ
وف} [األنعاـ{ :]ٜٖ :الْيَػ ْوَـ}( :الػ) :للعهد اغبضوري؛ يعٍت :اليوـ
َ ُ َ ْ َ َْ َ َ ُ
ْ ُ
اغباضر ،واؼبراد بو :يوـ حضور اؼببلئكة لقبض أرواحهم ،وىذا يقتضي أهنم يعذبوف من حُت أف زبرج
أرواحهم ،وىذا ىو عذاب القرب.
َّ ِ
ِ
اعبَنَّةَ}
ُت يَػ ُقولُو َف َس َبل ٌـ َعلَْي ُك ُم ْاد ُخلُوا ْ
ومن أدلة القرآف ً
اى ُم الْ َم َبلئ َكةُ طَيّْبِ َ
ين تَػتَػ َوفَّ ُ
أيضا قولو تعاذل{ :الذ َ
[النحل ]ٖٕ :وذلك ُب حاؿ الوفاة ،وؽبذا جاء ُب اغبديث الصحيح" :يقاؿ لنفس اؼبؤمن :اخرجي أيتها
النفس الطيبة إذل مغفرة من اهلل ورضواف"؛ فتفرح ّٔذه البشرى ،وزبرج منقادة سهلة ،وإف كاف البدف قد
يتأدل ،لكن الروح منقادة مستبشرة.
 وأما أدلة السنة ُب إثبات عذاب القرب ونعيمو فمتواترة ،ومنها ما ثبت ُب "الصحيحُت" من حديث ابنعباس رضي اهلل عنهما؛ أف النيب صلى اهلل عليو وسلم مر بقربين ،فقاؿ" :إهنما ليعذباف ،وما يعذباف ُب كبَت
 ...اغبديث" (متفق عليو).
 وأما اإلصباع؛ فكل اؼبسلمُت يقولوف ُب صبلهتم :أعوذ باهلل من عذاب جهنم ،ومن عذاب القرب ،ولو أفموجودا ،وىذا يدؿ على أهنم
عذاب القرب غَت ثابت ما صح أف يتعوذوا باهلل منو ،إذ ال تعوذ من أمر ليس
ً
يؤمنوف بو.
فإف قاؿ قائل :ىل العذاب أو النعيم ُب القرب دائم أو ينقطع؟
فاعبواب أف يقاؿ:
 أما عذاب الكفار فيو فإنو دائم ،وال يبكن أف يزوؿ العذاب عنهم؛ ألهنم مستحقوف لذلك ،وألنو لو زاؿأىبل لذلك؛ فهم باستمرار ُب عذاب إذل يوـ القيامة ولو
العذاب عنهم لكاف ىذا راحة ؽبم ،وىم ليسوا ً
طالت اؼبدة؛ فقوـ نوح الذين أغرقوا ما زالوا يعذبوف ُب ىذه النار اليت أدخلوا فيها ويستمر عذأّم إذل يوـ
غدوا وعشيِّا.
القيامة ،وكذلك آؿ فرعوف يعرضوف على النار ِّ
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وذكر بعض العلماء أنو ىبفف عن الكفار ما بُت النفختُت ،واستدلوا بقولو تعاذل{ :قَالُوا يَ َاويْػلَنَا َم ْن بَػ َعثَػنَا
ِم ْن َم ْرقَ ِدنَا} [يس ، ]ٕ٘ :ولكن ىذا ليس ببلزـ؛ ألف قبورىم مرقد ؽبم وإف عذبوا فيها.
 وأما عصاة اؼبؤمنُت الذين يقضي اهلل تعاذل عليهم بالعذاب فهؤالء قد يدوـ عذأّم وقد ال يدوـ ،وقديطوؿ وقد ال يطوؿ؛ حسب الذنوب ،وحسب عفو اهلل َعَّز َو َج َّل.
والعذاب ُب القرب أىوف من عذاب يوـ القيامة ألف العذاب ُب القرب ليس فيو خزي وعار ،لكن ُب اآلخرة فيو
َّ ِ
اغبَيَاةِ ُّ
اد}
ين َآمنُوا ُِب ْ
وـ ْاألَ ْش َه ُ
الدنْػيَا َويَػ ْوَـ يَػ ُق ُ
اػبزي والعار؛ ألف األشهاد موجودوف{ :إِنَّا لَنَػْن ُ
ص ُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
[غافر.]٘ٔ :
أوصاال ،وأكلتو السباع ،وذرتو الرياح فكيف يكوف عذابو ،وكيف
فإف قاؿ قائل :لو أف ىذا الرجل سبزؽ
ً
يكوف سؤالو؟! أو قاؿ :كيف يوسع َّ
مد البصر للميت الذي يدفن ُب قرب ضيق؟! أو قاؿ :إذا حفرنا قرب
اؼبيت الكافر بعد يوـ أو يومُت فإننا نرى أف أضبلعو دل زبتلف وتتداخل من الضيق؟!
فاعبواب :أف اهلل َعَّز َو َج َّل على كل شيء قدير ،وىذا أمر غييب؛ فاهلل َعَّز َو َج َّل قادر على أف يفعل ىذه
األشياء ُب عادل الغيب ،وانظر إذل اؼببلئكة تنزؿ لقبض روح اإلنساف ُب اؼبكاف نفسو؛ كما قاؿ تعاذل:
{وَْكبن أَقْػرب إِلَي ِو ِمْن ُكم ولَ ِكن َال تُػب ِ
ص ُرو َف} [الواقعة ]ٛ٘ :ومع ذلك ال نبصرىم ،وملك اؼبوت يكلم الروح
َْ ْ ْ
َ ُ َُ ْ
أبدا أف يقاس بعادل الشهادة ،وىذه من حكمة اهلل َعَّز َو َج َّل.
وكبن ال نسمع ،فعادل الغيب ال يبكن ً
بل ىذه نفسك اليت ُب جوفك ال تدري كيف تتعلق ببدنك؟! وكيف ىي موزعة على البدف؟! وكيف زبرج
منك عند النوـ؟! وال ربس برجوعها عند استيقاظك؟! وال تراىا من أين تدخل عبسمك؟!
فعادل الغيب ليس فيو إال التسليم ،وال يبكن فيو القياس إطبلقًا.
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فصل في القيامة الكبرى
ِ
ِ
ِ
يامةُ التي
يامةُ ال ُك ْبرى ،فَ تُ ُ
واح إلى ْ
األجسادَ ،وتَ ُ
عاد ْ
وقوؿ اؼبؤلف رضبو اهلل" :إلى أ ْن تَ َ
قوم الق َ
قوم الق َ
األر ُ
أ ْخب ر اهلل بِها في كِتابِ ِو و َعلى لِ ِ ِ ِ
الم ْسلِمو َن".
سان َرسولو َو ْ
ََ ُ
أج َم َع َعلَْيها ُ
َ
الشرح :القيامة الكربى ىي اليت يقوـ فيها الناس من قبورىم لرب العاؼبُت.
وأفادنا اؼبؤلف رضبو اهلل بقولو" :القيامة الكبرى" :أف ىناؾ قيامة صغرى ،وىي قيامة كل إنساف بعينو؛ فإف

كل إنساف لو قيامة؛ فمن مات قامت قيامتو.
واح" :ىذا ىو
"فَ تُ ُ
عاد ْ
األر ُ

األير األول مما يكىٌ يف انقيايح

وذلك بعد النفخة الثانية ُب الصور ،وذلك

بعد أف فارقتها باؼبوت ،وىذه غَت اإلعادة اليت تكوف ُب الربزخ حُت سؤاؿ اؼبيت عن ربو ودينو ونبيو ،وذلك
أف اهلل يأمر إسرافيل فينفخ ُب الصور ،فيصعق من ُب السماوات ومن ُب األرض إال من شاء اهللٍ ،ب ينفخ
فيو مرة أخرى فتتطاير األرواح من الصور إذل أجسادىا ،وربل فيها.

"إلى األجساد" :إشارة إذل أف األرواح ال زبرج من الصور إال بعد أف تتكامل األجساد ـبلوقة؛ فإذا كملت
خلقتها نفخ ُب الصور ،فأعيدت األرواح إذل أجسادىا.
ذبديدا ،بل ىو إعادة ؼبا زاؿ
وُب قولو" :تعاد األرواح إلى األجساد" :دليل على أف البعث إعادة وليس ً
رميما؛ فيجمع اهلل تعاذل ىذا اؼبتفرؽ ،حىت يتكوف اعبسد
وربوؿ فإف اعبسد يتحوؿ إذل تراب ،والعظاـ تكوف ً
فتعاد األرواح إذل أجسادىا.
وأما من زعم بأف األجساد زبلق من جديد؛ فإف ىذا زعم باطل يرده الكتاب والسنة والعقل:
يدهُ َوُى َو أ َْى َو ُف َعلَْي ِو} [الروـ]ٕٚ :؛
{وُى َو الَّ ِذي يَػْب َدأُ ْ
اػبَْل َق ٍُبَّ يُعِ ُ
 أما الكتاب؛ فإف اهلل َعَّز َو َج َّل يقوؿَ :علي من
أي :يعيد ذلك اػبلق الذي ابتدأه ،وُب اغبديث القدسي" :يقوؿ اهلل تعاذل :ليس أوؿ اػبلق بأىوف َّ
يدهُ} [األنبياء:
إعادتو" (رواه البخاري)؛ فالكل على اهلل ىُت ،وقاؿ تعاذلَ { :ك َما بَ َدأْنَا أ ََّوَؿ َخ ْل ٍق نُعِ ُ
ِ
ك لَ َميّْتُو َف (٘ٔ) ٍُبَّ إِنَّ ُك ْم يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة تُػْبػ َعثُو َف} [اؼبؤمنوف،ٔ٘ :
ٗٓٔ] ،وقاؿ تعاذلُ :
{ٍبَّ إِنَّ ُك ْم بَػ ْع َد َذل َ
ِ ِ
ِ
يم ( )ٚٛقُ ْل ُْوبيِ َيها الَّ ِذي أَنْ َشأ ََىا أ ََّوَؿ َمَّرةٍ َوُى َو بِ ُك ّْل َخ ْل ٍق
 ،]ٔٙوقاؿ تعاذلَ :
{م ْن ُْوب ِي الْعظَ َاـ َوى َي َرم ٌ
ِ
يم} [يس.]ٜٚ ،ٚٛ :
َعل ٌ
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 وأما السنة؛ فهي كثَتة جدِّا ُب ىذا؛ حيث بُت النيب صلى اهلل عليو وسلم ":أف الناس وبشروف حفاة عراةغُْرًال" (متفق عليو)؛ فالناس ىم الذين وبشروف ،وليس سواىم.
فإذا قلت :ردبا يؤكل اإلنساف من قبل السباع ،ويتحوؿ جسمو الذي أكلو السبع إذل تغذية ؽبذا اآلكل
زبتلط بدمو وغبمو وعظمو وزبرج ُب روثو وبولو؛ فما اعبواب على ذلك؟
فاعبواب :أف األمر ىُت على اهلل؛ يقوؿ لو :كن! فيكوف ،ويتخلص ىذا اعبسم الذي سيبعث من كل ىذه
األشياء اليت اختلط ّٔا ،وقدرة اهلل َعَّز َو َج َّل فوؽ ما نتصوره؛ فاهلل على كل شيء قدير.
القيامةُ التي أ ْخب ر اهلل بِها في كِتابِ ِو و َعلى لِ ِ ِ ِ
ِ
الم ْسلِمو َن" :ىذه ثبلثة
سان َرسولو َو ْ
ََ ُ
"وتَ ُ
قوم َ
أج َم َع َعلَْيها ُ
َ
َ
أنواع من األدلة :كتاب اهلل تعاذل ،وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم ،وإصباع اؼبسلمُت:
 فأما كتاب اهلل تعاذل؛ فقد أكد اهلل تعاذل ُب كتابو ىذه القيامة ،وذكرىا اهلل َعَّز َو َج َّل بأوصاؼ عظيمة،ِ
الس ِ
يم * يَػ ْوَـ
َّاس اتَّػ ُقوا َربَّ ُك ْم إِ َّف َزلَْزلَةَ َّ َ
اعة َش ْيءٌ َعظ ٌ
توجب اػبوؼ واالستعداد ؽبا :فقاؿ تعاذل{ :يَا أَيػُّ َها الن ُ
ِ
ٍ
َّاس ُس َك َارى َوَما ُى ْم بِ ُس َك َارى
ت َوتَ َ
ض َع ْ
تَػَرْونَػ َها تَ ْذ َى ُل ُك ُّل ُم ْر ِض َعة َع َّما أ َْر َ
ض ُع ُك ُّل ذَات ضبَْ ٍل ضبَْلَ َها َوتَػَرى الن َ
ِ
اغبَاقَّةُ}
اغبَاقَّةُ * َوَما أ َْد َر َاؾ َما ْ
{اغبَاقَّةُ * َما ْ
اب اللَّ ِو َش ِدي ٌد} [اغبج ،]ٕ - ٔ :وقاؿ تعاذلْ :
َولَك َّن َع َذ َ
ِ
ِ
ِ
َّاس َكالْ َفَر ِ
اش
[اغباقة ،]ٖ - ٔ :وقاؿ تعاذل{ :الْ َقار َعةُ * َما الْ َقار َعةُ * َوَما أ َْد َر َاؾ َما الْ َقار َعةُ * يَػ ْوَـ يَ ُكو ُف الن ُ
الْمبثُ ِ
اؿ َكالْعِ ْه ِن الْ َمْنػ ُف ِ
وش} [القارعة ،]٘ - ٔ :واألوصاؼ ؽبا ُب القرآف كثَتة؛ وكلها
وث * َوتَ ُكو ُف ْ
اعبِبَ ُ
َْ
مروعة ـبوفة ألهنا عظيمة ،وإذا دل نؤمن ّٔا فلن نعمل ؽبا؛ إذ ال يبكن لئلنساف أف يعمل ؽبذا اليوـ حىت
يؤمن بو وحىت يذكر لو أوصافو اليت توجب العمل ؽبذا اليوـ.
 وأما السنة؛ فاألحاديث ُب ذكر القيامة كثَتةّ ،بُت الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ّٔا ما يكوف فيها؛ كماسيأٌب إف شاء اهلل ُب ذكر اغبوض والصراط والكتاب وغَت ذلك فبا بينو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم.
إصباعا قطعيِّا على اإليباف بيوـ القيامة ،وؽبذا كاف من أنكره؛ فهو كافر؛
 وأما اإلصباع :فقد أصبع اؼبسلموف ًيعرؼ؛ فإف أصر على اإلنكار بعد ذلك؛ فهو كافر.
إال إذا كاف غريبًا عن ا ِإلسبلـ
ً
وجاىبل فإنو َّ
 وىناؾ نوع رابع من األدلة :وىو الكتب السماوية حيث اتفقت على إثبات اليوـ اآلخر ،وؽبذا كاف اليهودوالنصارى يؤمنوف بذلك ،وحىت اآلف يؤمنوف بو ،وؽبذا تسمعوهنم يقولوف :فبلف اؼبرحوـ ،أو :رضبو اهلل ،أو:
ما أشبو ذلك؛ فبا يدؿ على أهنم يؤمنوف باليوـ اآلخر إذل يومنا ىذا.
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وٍبَّ نوع خامس وىو :العقل ،ووجو ذلك أنو لو دل يكن ىذا اليوـ لكاف إهباد اػببلئق عبثًا ،واهلل َعَّز َو َج َّل
 َندبوف
ندبوف إذل ما يُ َ
منزه عن العبث ،فما اغبكمة من قوـ ُىبلقوف ويُؤمروف ويُنهوف ويُ َلزموف دبا يُ َلزموف بو ويُ َ
إليوٍ ،ب يبوتوف وال حساب وال عقاب؟! وؽبذا قاؿ اهلل تعاذل{ :أَفَ َح ِسْبتُ ْم أََّمبَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيػنَا َال
ِ
ب الْ َع ْر ِش الْ َك ِرِصل} [اؼبؤمنوف .]ٔٔٙ ،ٔٔ٘ :وقاؿ
ك ْ
اغبَ ُّق َال إِلَوَ إال ُى َو َر ُّ
تُػ ْر َجعُو َف (٘ٔٔ) فَػتَػ َع َاذل اللَّوُ الْ َمل ُ
ِ
ك الْ ُق ْرآ َف لََر ُّاد َؾ إِ َذل َم َع ٍاد} [القصص.]ٛ٘ :
ض َعلَْي َ
تعاذل{ :إِ َّف الَّذي فَػَر َ
األير انثاَي مما يكىٌ يف انقيايح:

عُرا ًة غُ ْرًال".

َّاس ِم ْن قُبوِرِى ْم لَِر ّْ
مين ُحفاةً
ما أشار إليو بقولو":فَ يَ ُ
ب العالَ َ
قوم الن ُ

الشرح" :من قبورىم" :ىذا بناء على األغلب ،وإال فقد يكوف اإلنساف غَت مدفوف.
"لرب العالمين" ألف اهلل عَّز وج َّل يناديهم كما قاؿ اهلل تعاذل{ :واستَ ِمع يػوـ يػنَ ِاد الْمنَ ِاد ِمن م َك ٍ
اف قَ ِر ٍ
يب
ْ َ
َ ََ
َ ْ ْ َْ َ ُ ُ
الصيحةَ بِ ْ ِ
وج} [ؽ ]ٕٗ ،ٗٔ :فيقوموف ؽبذا النداء العظيم من
اػبُُر ِ
ك يَػ ْوُـ ْ
اغبَ ّْق َذل َ
(ٔٗ) يَػ ْوَـ يَ ْس َمعُو َف َّ ْ َ
َّه ْم َمْبػعُوثُو َف (ٗ) لِيَػ ْوٍـ َع ِظي ٍم (٘) يػَ ْوَـ
قبورىم لرّٔم َعَّز َو َج َّل ،قاؿ اهلل تبارؾ وتعاذل{ :أََال يَظُ ُّن أُولَئِ َ
ك أَنػ ُ
يػ ُقوـ النَّاس لِر ّْ ِ
ُت} [اؼبطففُت.]ٙ - ٗ :
ب الْ َعالَم َ
َ ُ ُ َ
"حفاة عُراةً غُ ْرًال"" :حفاة" :ليس عليهم نعاؿ وال خفاؼ" ،عراة" :ليس عليهم لباس للجسد" ،غرًال" :دل
ُ

ينقص من خلقهم شيء ،والغُْرؿ :صبع أغرؿ وىو الذي دل ىبنت؛ أي أف القلفة اليت قطعت منو ُب الدنيا
كامبل دل ينقص منو
يدهُ} [األنبياء]ٔٓٗ :؛ فيعاد ً
تعود يوـ القيامة؛ ألف اهلل يقوؿَ { :ك َما بَ َدأْنَا أ ََّوَؿ َخ ْل ٍق نُعِ ُ
رجاال ونساء ،وؼبا حدث النيب عليو الصبلة والسبلـ بذلك؛ قالت
شيء؛ يعودوف على ىذا الوصف ـبتلطُت ً
عائشة :يا رسوؿ اهلل! الرجاؿ والنساء ينظر بعضهم إذل بعض؟! فقاؿ" :األمر أشد من أف يُِه َّمهم ذلك" وُب
ِ
رواية":من أف ينظر بعضهم إذل بعض" (رواه البخاري ومسلم) .وأمرىم كما قاؿ اهلل تعاذل{:يَػ ْوَـ يَفُّر الْ َم ْرءُ
َخ ِيو * وأ ُّْم ِو وأَبِ ِيو * وص ِ
ِمن أ ِ
احبَتِ ِو َوبَنِ ِيو * لِ ُك ّْل ْام ِر ٍئ ِمْنػ ُه ْم يَػ ْوَمئِ ٍذ َشأْ ٌف يػُ ْغنِ ِيو} [عبس .]ٖٚ - ٖٗ :فبل
ََ
ْ
َ َ
رجل ينظر إذل امرأة ،وال امرأة تنظر إذل رجل ،حىت إف ابنو أو أباه يفر منو خوفًا من أف يطالبو حبقوؽ لو،
وإذا كاف ىذا ىو الواقع؛ فإنو ال يبكن أف تنظر اؼبرأة إذل الرجل ،وال الرجل إذل اؼبرأة؛ ألف األمر أشد وأعظم.
ولكنهم يكسوف بعد ىذا ،وأوؿ من يكسى إبراىيم عليو الصبلة والسبلـ؛ كما ثبت ذلك عن النيب صلى
اهلل عليو وسلم (متفق عليو).
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"وتَ ْدنُو ِم ْن ُه ُم َّ
س".
األير انثانث مما يكىٌ يىو انقيايح :ما أشار إليو بقولوَ :
الش ْم ُ
الشرح" :تدنو" :أي :تقرب منهم الشمس ،وىذا القرب جاء أنو مقدار ميل ،وىذا اؼبيل سواء كاف اؼبسافة
أو ميل اؼبكحلة فكلها قريبة ،وإذا كانت ىذه حرارهتا ُب الدنيا ،وبيننا وبينها من البعد شيء عظيم؛ فكيف
إذا كانت عن الرؤوس دبقدار ميل؟!
قد يقوؿ قائل :اؼبعروؼ اآلف أف الشمس لو تدنو دبقدار شعرة عن مستوى خطها؛ ألحرقت األرض؛
فكيف يبكن أف تكوف ُب ذلك اليوـ ّٔذا اؼبقدار من البعدٍ ،ب ال ربرؽ اػبلق؟
فاعبواب على ذلك :أف الناس وبشروف يوـ القيامة ليسوا على القوة اليت ىم عليها اآلف ،بل ىم أقوى
يوما ُب ،يس ال ظل وال أكل وال شرب فإهنم ال
وأعظم وأشد ً
ربمبل ،فلو أف الناس اآلف وقفوا طبسُت ً
يبكنهم ذلك ،بل يبوتوف! لكن يوـ القيامة يبقوف طبسُت ألف سنة؛ ال أكل وال شرب وال ظل؛ إال من أظلو
اهلل َعَّز َو َج َّل ،وىم ُب ذلك يشاىدوف أىو ًاال عظيمة ويتحملوف.
فإف قيل :ىل أحد يسلم من الشمس؟
فاعبواب :نعم! ىناؾ أناس يظلهم اهلل ُب ظلو يوـ ال ظل إال ظلو؛ كما أخرب بذلك النيب صلى اهلل عليو
وسلم" :إماـ عادؿ ،وشاب نشأ ُب طاعة اهلل ،ورجل قلبو معلق باؼبساجد ،ورجبلف ربابا ُب اهلل اجتمعا
على ذلك وتفرقا عليو ،ورجل دعتو امرأة ذات منصب وصباؿ ،فقاؿ :إشل أخاؼ اهلل ،ورجل تصدؽ بصدقة
أيضا
فأخفاىا حىت ال تعلم ،يالو ما تنفق يبينو ،ورجل ذكر اهلل خاليًا؛ ففاضت عيناه" (متفق عليو) .وىناؾ ً
أصناؼ أخرى غَت ىؤالء يظلهم اهلل ُب ظلو يوـ ال ظل إال ظلو.
وقولو" :ال ظل إال ظلو"؟ يعٍت :إال الظل الذي ىبلقو ،وليس كما توىم بعض الناس أنو ظل ذات الرب َعَّز
َو َج َّل؛ فإف ىذا باطل؛ ألنو يستلزـ أف تكوف الشمس حينئذ فوؽ اهلل َعَّز َو َج َّل.
ِ
الع َر ُق".
"ويُلْج ْم ُه ُم َ
األير انراتع مما يكىٌ يىو انقيايح :ما ذكره اؼبؤلف رضبو اهلل بقولوَ :
الشرح" :يلجمهم" أي :يصل منهم إذل موضع اللجاـ من الفرس ،وىو الفم .وىذا غاية ما يصل إليو العرؽ،
وإال فبعضهم يصل العرؽ إذل كعبيو ،وبعضهم إذل ركبتيو ،وبعضهم إذل حقويو ،ومنهم من يلجمو؛ فهم
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ىبتلفوف ُب ىذا العرؽ ،ويعرقوف من شدة اغبر؛ ألف اؼبقاـ مقاـ زحاـ وشدة ودنو ،يس؛ فيعرؽ اإلنساف فبا
وبصل ُب ذلك اليوـ؛ لكنهم على حسب أعماؽبم.
فإف قلت :كيف يكوف ذلك وىم ُب مكاف واحد؟
فاعبواب :أننا أصلنا قاعدة هبب الرجوع إليها ،وىي :أف األمور الغيبية هبب علينا أف نؤمن ّٔا ونصدؽ دوف
أف نقوؿ :كيف؟! وِدلَ؟! ألهنا شيء وراء عقولنا ،وال يبكن أف ندركها أو كبيط ّٔا ،أرأيت لو أف رجلُت ُدفِنا
ُب قرب واحد :أحدنبا مؤمن ،والثاشل :كافر؛ فإنو يناؿ اؼبؤمن من النعيم ما يستحق ،ويناؿ الكافر من العذاب
ما يستحق ،ونبا ُب قرب واحد ،وىكذا نقوؿ ُب العرؽ يوـ القيامة.
فإف قلت :ىل تقوؿ :إف اهلل سبحانو وتعاذل هبمع من يلجمهم العرؽ ُب مكاف ،ومن يصل إذل كعبيو ُب
مكاف ،وإذل ركبتيو ُب مكاف ،وإذل حقويو ُب مكاف؟
فاعبواب :ال قبزـ ّٔذا واهلل أعلم ،بل نقوؿ :من اعبائز أف يكوف الذي يصل العرؽ إذل كعبو إذل جانب الذي
يلجمو العرؽ واهلل على كل شيء قدير ،وىذا نظَت النور الذي يكوف للمؤمنُت يسعى بُت أيديهم وبأيباهنم
والكفار ُب ظلمة؛ فيوـ القيامة هبب علينا أف نؤمن بو ودبا يكوف فيو ،أما كيف؟! وِدلَ؟! فهذا ليس إلينا.
ب
األير اخلايش مما يكىٌ يىو انقيايح :ما ذكره بقولو" :فتُ ْن َ
صُ
ك ُى ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن * َوَم ْن َخ َّف ْ
{فَ َم ْن ثَ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُوُ فَأُولَئِ َ
ت َم َوا ِزينُوُ
َّم َخالِ ُدو َن} [المؤمنون."]ٖٔٓ :
َج َهن َ

الع ِ
مال ِ
باد،
وز ُن بِها أ ْع ُ
وازين فَ تُ َ
الم ُ
َ
ِ
فَأُولَئِ َ َّ ِ
س ُه ْم فِي
ك الذ َ
ين َخس ُروا أَنْ ُف َ

الشرح" :تنصب" :الذي ينصب اؼبوازين ىو اهلل َعَّز َو َج َّل ،لتوزف ّٔا أعماؿ العباد.
"الموازين" :باعبمع ،وقد وردت النصوص باعبمع واإلفراد:
ِ
ط لِيَػ ْوِـ الْ ِقيَ َام ِة} [األنبياء ]ٗٚ :وقاؿ تعاذل:
ين الْ ِق ْس َ
{ونَ َ
 فمثاؿ اعبمع :قوؿ اهلل تعاذلَ :ض ُع الْ َم َواز َ
اغب ُّق فَمن ثَػ ُقلَت موا ِزينو فَأُولَئِك ىم الْم ْفلِحو َف * ومن خفَّت موا ِزينو فَأُولَئِ َّ ِ
ٍِ
ين َخ ِس ُروا
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُُ
ْ َ َ ُُ
َ ُُ ُ ُ
{والْ َوْز ُف يَػ ْوَمئذ َْ َ ْ
َ
ك الذ َ
أَنْػ ُف َس ُه ْم} [األعراؼ.]ٜ ،ٛ :
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 وأما اإلفراد؛ فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم" :كلمتاف حبيبتاف إذل الرضبن ،خفيفتاف على اللساف،ثقيلتاف ُب اؼبيزاف :سبحاف اهلل وحبمده ،سبحاف اهلل العظيم" (متفق عليو) .فقاؿُ" :ب اؼبيزاف"؛ فأفرد؛ فكيف
قبمع بُت اآليات القرآنية وبُت ىذا اغبديث؟!
فاعبواب أف نقوؿ :إهنا صبعت باعتبار اؼبوزوف حيث إنو متعدد ،وأفردت باعتبار أف اؼبيزاف واحد ،أو أف لكل
أمة ميزانا ،أو أف اؼبراد باؼبيزاف ُب قولو عليو الصبلة والسبلـ" :ثقيلتاف ُب اؼبيزاف"؛ أيُ :ب الوزف.
ت
ولكن الذي يظهر  -واهلل أعلم  -أف اؼبيزاف واحد ،وأنو صبع باعتبار اؼبوزوف؛ بدليل قولو{ :فَ َم ْن ثػَ ُقلَ ْ
احدا عبميع األمم أو أف لكل أمة ميزانا؛
َم َوا ِزينُوُ} [األعراؼ ،]ٛ :لكن يتوقف اإلنساف :ىل يكوف ميزانًا و ً
ألف األمم كما دلت عليو النصوص زبتلف باعتبار أجرىا؟!
"تنصب الموازين" :ظاىره أهنا موازين حسية ،وأف الوزف يكوف على حسب اؼبعهود بالراجح واؼبرجوح،
وذلك ألف األصل ُب الكلمات الواردة ُب الكتاب والسنة ضبلها على اؼبعهود اؼبعروؼ؛ إال إذا قاـ دليل على
أهنا خبلؼ ذلك ،واؼبعهود اؼبعروؼ عند اؼبخاطبُت منذ نزوؿ القرآف الكرصل إذل اليوـ أف اؼبيزاف حسي ،وأف
ومرجوحا ،وخالف ُب ذلك صباعة:
اجحا
ً
ىناؾ ر ً
 فاؼبعتزلة قالوا :إنو ليس ىناؾ ميزاف حسي ،وال حاجة لو؛ ألف اهلل تعاذل قد علم أعماؿ العباد وأحصاىا،ولكن اؼبراد باؼبيزاف :اؼبيزاف اؼبعنوي الذي ىو العدؿ.
وال شك أف قوؿ اؼبعتزلة باطل؛ ألنو ـبالف لظاىر اللفظ وإصباع السلف ،وألننا إذا قلنا :إف اؼبراد باؼبيزاف:
العدؿ؛ فبل حاجة إذل أف نعرب باؼبيزاف بل نعرب بالعدؿ؛ ألنو أحب إذل النفس من كلمة (ميزاف) ،وؽبذا قاؿ
اإلحس ِ
ِ َّ
ِ ِ ِ
اف} [النحل.]ٜٓ :
اهلل تعاذل{ :إ َّف اللوَ يَأْ ُم ُر بالْ َع ْدؿ َو ْ ْ َ
 وقاؿ بعض العلماء :إف الرجحاف للعارل؛ ألنو وبصل فيو العلو ،لكن الصواب أف قبري الوزف على ظاىره،ونقوؿ :إف الراجح ىو الذي ينزؿ ،ويدؿ لذلك حديث صاحب البطاقة ،فإف فيو أف السجبلت تطيش
وتثقل البطاقة ،وىذا واضح ،بأف الرجحاف يكوف بالنزوؿ.
"فتوزن بها أعمال العباد" :ىذا صريح بأف الذي يوزف ىو العمل ،وىنا مبحثاف:
جسما فيوزف؟!
اؼببحث األوؿ :كيف يوزف العمل؛ والعمل وصف قائم بالعامل وليس ً
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أجساما ،وليس ىذا بغريب على
واعبواب على ذلك :أف يقاؿ :إف اهلل سبحانو وتعاذل هبعل ىذه األعماؿ
ً
قدرة اهلل َعَّز َو َج َّل ،ولو نظَت وىو اؼبوت؛ فإنو هبعل على صورة كبش ،ويذبح بُت اعبنة والنار (متفق عليو)،
مع أف اؼبوت معٌت وليس جبسم ،وليس الذي يذبح ملك اؼبوت ،ولكنو نفس اؼبوت ،حيث هبعلو اهلل تعاذل
أجساما توزف ّٔذا اؼبيزاف اغبسي.
جسما يشاىد ويرى ،فكذلك األعماؿ هبعلها اهلل َعَّز َو َج َّل
ً
ً
شرا:
خَتا أـ ِّ
اؼببحث الثاشل :صريح كبلـ اؼبؤلف أف الذي يوزف ىو العمل سواء كاف ً
ٍِ
َّاس أَ ْشتَاتًا لِيُػَرْوا أ َْع َما َؽبُ ْم * فَ َم ْن يَػ ْع َم ْل ِمثْػ َق َاؿ
وىذا ىو ظاىر القرآف؛ كما قاؿ اهلل تعاذل{ :يَػ ْوَمئذ يَ ْ
ص ُد ُر الن ُ
َذ َّرٍة َخْيػًرا يَػَرهُ * َوَم ْن يَػ ْع َم ْل ِمثْػ َق َاؿ َذ َّرٍة َشِّرا يَػَرهُ} [الزلزلة]ٛ - ٙ :؛ فهذا واضح أف الذي يوزف العمل ،سواء
شرا ،وقاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ" :كلمتاف حبيبتاف إذل الرضبن ،خفيفتاف على اللساف،
خَتا أـ ِّ
كاف ً
أيضا ،بل صريح ُب أف الذي يوزف ىو العمل ،والنصوص ُب
ثقيلتاف ُب اؼبيزاف" (متفق عليو) ،وىذا ظاىر ً
ىذا كثَتة ،ولكن ىناؾ نصوص قد ىبالف ظاىرىا ىذا اغبديث:
 فمنها حديث صاحب البطاقة ،رجل يؤتى بو على رؤوس اػببلئق ،وتعرض عليو أعمالو ُب سجبلت تبلغتسعة وتسعُت ِّ
سجبل؛ كل سجل منها يبلغ مد البصر ،فيقر ّٔا ،فيقاؿ لو :ألك عذر أو حسنة؟ فيقوؿ :ال،
يا رب! فيقوؿ اهلل :بلى؛ إف لك عندنا حسنة .فيؤتى ببطاقة صغَتة ،فيها :أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد
ؿبمدا رسوؿ اهلل .فيقوؿ :يا رب! ما ىذه البطاقة مع ىذه السجبلت؟! فيقاؿ :إنك ال تظلم .قاؿ:
أف ً
فتوضع السجبلت ُب كفة ،والبطاقة ُب كفة ،فطاشت السجبلت ،وثقلت البطاقة  ."...اغبديث (رواه
اضبد) .وظاىر ىذا أف الذي يوزف صحائف األعماؿ.
ك الَّ ِذين َك َفروا بِآي ِ
ات
 وىناؾ نصوص أخرى تدؿ على أف الذي يوزف العامل؛ مثل :قولو تعاذل{ :أُولَئِ ََ ُ َ
ِ
ِ ِ ِِ
يم َؽبُ ْم يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة َوْزنًا} [الكهف]ٔٓ٘ :؛ مع أنو قد ينازع ُب
َرّّْٔ ْم َول َقائو فَ َحبِطَ ْ
ت أ َْع َما ُؽبُ ْم فَ َبل نُق ُ
ِ
ِ ِ
قدرا.
يم َؽبُ ْم يَػ ْوَـ الْقيَ َامة َوْزنًا}؛ يعٍتً :
االستدالؿ ّٔذه اآلية؛ فيقاؿ :إف معٌت قولو{ :فَ َبل نُق ُ
ومثل ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو ،أنو كاف هبتٍت سوا ًكا من األراؾ ،وكاف رضي اهلل عنو
دقيق الساقُت ،فجعلت الريح ربركو ،فضحك الصحابة رضي اهلل عنهم ،فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:
"مم تضحكوف؟ " .قالوا :من دقة ساقيو .قاؿ" :والذي نفسي بيده؛ ؽبما ُب اؼبيزاف أثقل من أحد" (رواه
اضبد).
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فصار ىا ىنا ثبلثة أشياء :العمل ،والعامل ،والصحائف.
 فقاؿ بعض العلماء :إف اعبمع بينها أف يقاؿ :إف من الناس من يوزف عملو ،ومن الناس من يوزفصحائف عملو ،ومن الناس من يوزف ىو بنفسو.
 وقاؿ بعض العلماء :اعبمع بينها أف يقاؿ :إف اؼبراد بوزف العمل أف العمل يوزف وىو ُب الصحائف ،ويبقىوزف صاحب العمل ،فيكوف لبعض الناس.
 ولكن عند التأمل قبد أف أكثر النصوص تدؿ على أف الذي يوزف ىو العمل ،وىبص بعض الناس فتوزفصحائف أعمالو ،أو يوزف ىو نفسو.
أمرا ىبص اهلل بو من يشاء من
وأما ما ورد ُب حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة؛ فقد يكوف ىذا ً
عباده.
ك ُى ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن} :اؼبفلح :ىو الذي فاز دبطلوبو وقبا من مرىوبو؛ فحصل لو
{فَ َم ْن ثَ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُوُ فَأُولَئِ َ
السبلمة فبا يكره ،وحصل لو ما وبب ،واؼبراد بثقل اؼبوازين رجحاف اغبسنات على السيئات.
ِ
ِ
ت موا ِزينُوُ فَأُولَئِ َ َّ ِ
َّم َخالِ ُدو َن} :فخسروا أنفسهم وأىليهم
ك الذ َ
َ
{وَم ْن َخ َّف ْ َ َ
ين َخس ُروا أَنْ ُف َس ُه ْم في َج َهن َ
اس ِر َّ ِ
وأمواؽبم{ :قُل إِ َّف ْ ِ
ين َخ ِس ُروا أَنْػ ُف َس ُه ْم َوأ َْىلِي ِه ْم يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة} [الزمر]ٔ٘ :؛ وذلك ألهنم دل
ين الذ َ
اػبَ َ
ْ
يستفيدوا من وجودىم ُب الدنيا شيئًا ،بل ما استفادوا إال الضرر ،وخسروا أمواؽبم ألهنم دل ينتفعوا ّٔا ،حىت
ِ
ِ
َّه ْم
{وَما َمنَػ َع ُه ْم أَ ْف تُػ ْقبَ َل مْنػ ُه ْم نَػ َف َقاتُػ ُه ْم إال أَنػ ُ
ما أعطوه للخلق لينتفع بو فإنو ال ينفعهم؛ كما قاؿ تعاذلَ :
َك َف ُروا بِاللَّ ِو َوبَِر ُسولِِو} [التوبة ،]٘ٗ :وخسروا أىليهم ألهنم ُب النار ،فصاحب النار ال يأنس بأىلو بل إنو
أحدا أشد منو عذابًا.
مغلق عليو ُب تابوت ،وال يرى أف ً
واؼبراد خبفة اؼبوازين :رجحاف السيئات على اغبسنات ،أو فقداف اغبسنات بالكلية ،إف قلنا بأف الكفار توزف
أعماؽبم كما ىو ظاىر ىذه اآلية الكريبة وأمثاؽبا ،وىو أحد القولُت ألىل العلم.
َّ ِ
ين
والقوؿ الثاشل :أف الكفار ال توزف أعماؽبم؛ لقولو تعاذل{ :قُ ْل َى ْل نػُنَبّْئُ ُك ْم بِ ْاأل ْ
ين أ َْع َم ًاال (ٖٓٔ) الذ َ
َخ َس ِر َ
ك الَّ ِذين َك َفروا بِآي ِ
ِ
اغبَيَاةِ ُّ
ات َرِّّْٔ ْم
ض َّل َس ْعيُػ ُه ْم ُِب ْ
صْنػ ًعا (ٗٓٔ) أُولَئِ َ
َ
َّه ْم ُْوبسنُو َف ُ
الدنْػيَا َوُى ْم َْوب َسبُو َف أَنػ ُ
َ ُ َ
ِ
ِ ِِ
يم َؽبُ ْم يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة َوْزنًا} [الكهف .]ٔٓ٘ - ٖٔٓ :واهلل أعلم.
َول َقائو فَ َحبِطَ ْ
ت أ َْع َما ُؽبُ ْم فَ َبل نُق ُ
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ش ُر َّ
واوين ،وىي صحائف
"وتُ ْن َ
الد ُ
األير انضادس مما يكىٌ يىو انقيايح :وىو ما ذكره اؼبؤلف بقولوَ :
ِ ِ ِ ِِ
{وُك َّل
األعمال ،فآخ ٌذ كتابَوُ بيَمينو ،وآخذ كتابو بشمالو ،أو من وراء ظهره ،كما قال سبحانو وتعالىَ :
ِ ِ ِِ
إِنْ ٍ
ك
ج لَوُ يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة كِتَابًا يَ ْل َقاهُ َم ْن ُ
ك َك َفى بِنَ ْف ِس َ
ورا * اق َْرأْ كِتَابَ َ
شً
سان أَل َْزْمنَاهُ طَائ َرهُ في عُنُقو َونُ ْخ ِر ُ
َ
ك َح ِسيبًا} [اإلسراء."]ٔٗ ،ٖٔ :
الْيَ ْوَم َعلَْي َ
الشرح" :تنشر" أي :تفرؽ وتفتح لقارئها" ،الدواوين" :صبع ديواف ،وىو السجل الذي تكتب فيو األعماؿ،
ومنو دواوين بيت اؼباؿ ،وما أشبو ذلك.
"وىي صحائف األعمال"؛ يعٍت :اليت كتبتها اؼببلئكة اؼبوكلوف بأعماؿ بٍت آدـ؛ قاؿ اهلل تعاذلَ { :ك َّبل بَ ْل
ِ
ِ
ِِ
ُت * يَػ ْعلَ ُمو َف َما تَػ ْف َعلُو َف} [االنفطار،]ٕٔ - ٜ :
تُ َك ّْذبُو َف بِ ّْ
ُت * كَر ًاما َكاتبِ َ
الدي ِن * َوإِ َّف َعلَْي ُك ْم َغبَافظ َ
الزما لئلنساف ُب عنقو ،فإذا كاف يوـ القيامة أخرج اهلل ىذا الكتاب كما قاؿ
فيكتب ىذا العمل ،ويكوف ً
ِ
ِِ
ِ
ِ ٍ
ك َك َفى
ِج لَوُ يَػ ْوَـ الْقيَ َام ِة كِتَابًا يَػ ْل َقاهُ َمْن ُش ًورا * اقْػَرأْ كِتَابَ َ
{وُك َّل إنْ َساف أَلَْزْمنَاهُ طَائَرهُ ُِب عُنُقو َوُلبْر ُ
تعاذلَ :
ك َح ِسيبًا} [اإلسراء.]ٔٗ ،ٖٔ :
ك الْيَػ ْوَـ َعلَْي َ
بِنَػ ْف ِس َ
والكتابة ُب صحائف األعماؿ :إما للحسنات ،وإما للسيئات.
فالذي يكتب من اغبسنات :ما عملو اإلنساف ،وما نواه ،وما ىم بو:
 فأما ما عملو؛ فظاىر أنو يكتب.كامبل ال أجر العمل؛ كما ُب اغبديث الصحيح
 وأما ما نواه فإنو يكتب لو ،لكن يكتب لو أجر النية فقط ًماال؛ لعملت فيو
ُب قصة الرجل الذي كاف لو ماؿ ينفقو ُب سبل اػبَت ،فقاؿ الرجل الفقَت :لو أف عندي ً
بعمل فبلف؛ قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم":فهو بنيتو؛ فأجرنبا سواء" (رواه أضبد).
ويدؿ على أهنما ليسا سواء ُب األجر من حيث العمل :أف فقراء اؼبهاجرين ؼبا أتوا إذل النيب صلى اهلل عليو
وسلم وقالوا :يا رسوؿ اهلل! إف أىل الدثور سبقونا .فقاؿ ؽبم صلى اهلل عليو وسلم :تسبحوف وربمدوف
وتكربوف دبر كل صبلة ثبلثًا وثبلثُت ،فلما ظبع األغنياء بذلك؛ فعلوا مثلو ،فرجع الفقراء يشكوف إذل النيب

عليو الصبلة والسبلـ ،فقاؿ ؽبم" :ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء (متفق عليو) ،ودل يقل :إنكم بنيتكم أدركتم
عملهم ،وألف ىذا ىو العدؿ فرجل دل يعمل ال يكوف كالذي عمل ،لكن يكوف مثلو ُب أجر النية فقط.
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اؽبم بعمل اغبسنات فينقسم إذل قسمُت:
 وأما ّالقسم األوؿ :أف يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليو منوٍ ،ب وباؿ بينو وبُت إكمالو ،فهذا يكتب لو األجر
ِ ِِ ِ
ِِ
ِ
َج ُرهُ َعلَى اللَّ ِو}
ً
{وَم ْن َىبُْر ْج م ْن بَػْيتو ُم َهاجًرا إِ َذل اللَّو َوَر ُسولو ٍُبَّ يُ ْد ِرْكوُ الْ َم ْو ُ
ت فَػ َق ْد َوقَ َع أ ْ
كامبل؛ لقولو تعاذلَ :
[النساء ،]ٔٓٓ :بل إف اإلنساف إذا كاف من عادتو العمل وحيل بينو وبينو؛ فإنو يكتب لو أجره كما قاؿ
صحيحا" (رواه
مقيما
ً
النيب عليو الصبلة والسبلـ" :إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب لو مثل ما كاف يعمل ً
البخاري).
القسم الثاشل :أف يهم بالشيء ويًتكو مع القدرة عليو؛ فيكتب لو بو حسنة كاملة؛ لنيتو.
وأما السيئات :فإنو يكتب على اإلنساف ما عملو ،ويكتب عليو ما أراده وسعى فيو ولكن عجز عنو،
ويكتب عليو ما نواه وسبناه.
فاألوؿ :واضح.
كامبل؛ لقوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ" :إذا التقى اؼبسلماف بسيفيهما؛ فالقاتل
والثاشل :يكتب عليو ً
يصا على قتل
واؼبقتوؿ ُب النار" .قالوا :يا رسوؿ اهلل! ىذا القاتل؛ فما باؿ اؼبقتوؿ؟! قاؿ" :ألنو كاف حر ً
كامبل؛
صاحبو" (متفق عليو) ،ومثلو من ىم أف يشرب اػبمر ولكن حصل لو مانع؛ فهذا يكتب عليو الوزر ً
ألنو سعى فيو.
والثالث :الذي نواه وسبناه يكتب عليو لكن بالنية ،ومنو اغبديث الذي أخرب النيب عليو الصبلة والسبلـ عن
ماال لعملت فيو بعمل فبلف .قاؿ النيب
ماال فكاف يتخبط فيو ،فقاؿ رجل فقَت :لو أف رل ً
رجل أعطاه اهلل ً
عليو الصبلة والسبلـ" :فهو بنيتو؛ فوزرنبا سواء" (رواه أضبد).
وأما اؽب ّم بعمل السيئات فهذا على ثبلثة أقساـ:
عجزا؛ فهو كالعامل إذا سعى فيها.
ىم ّٔا وتركها ً
القسم األوؿ :إف ّ
مأجورا.
ىم ّٔا وتركها هلل؛ كاف
ً
القسم الثاشل :إف ّ
ىم ّٔا وتركها ألف نفسو عزفت عنها ،أو دل تطرأ على بالو؛ فهذا ال إٍب عليو وال أجر لو.
القسم الثالث :إف ّ
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واهلل َعَّز َو َج َّل هبزي باغبسنات أكثر من العمل ،وال هبزي بالسيئات إال مثل العمل؛ قاؿ تعاذلَ :
{م ْن َجاءَ
السيّْئَ ِة فَ َبل ُْهبَزى إال ِمثْػلَ َها َوُى ْم َال يُظْلَ ُمو َف} [األنعاـ ،]ٔٙٓ :وىذا من
بِ ْ
اغبَ َسنَ ِة فَػلَوُ َع ْش ُر أ َْمثَ ِاؽبَا َوَم ْن َجاءَ بِ َّ
كرمو َعَّز َو َج َّل ومن كوف رضبتو سبقت غضبو.
ِ
"فآخ ٌذ كِتابَوُ بِيَمينِ ِو ،وآخذ كتابو بشمالو" أي :أف الناس ينقسموف فمنهم من يأخذ كتابو بيمينو ػ وىم
اؼبؤمنوف ػ وىذا إشارة إذل أف لليمٌت اإلكراـ ولذلك يأخذ اؼبؤمن كتابو ّٔا ،ويأخذ الكافر كتابو بشمالو أو من
وراء ظهره؛ كما قاؿ اؼبؤلف" :وآخذ كتابو بشمالو".
"أو من وراء ظهره" "أو" للتنويع وليست للشك ،فظاىر كبلـ اؼبؤلف أف الناس يأخذوف كتبهم على ثبلثة
أوجو :باليمُت ،وبالشماؿ ،ومن وراء الظهر.
ولكن الظاىر أف ىذا االختبلؼ اختبلؼ صفات؛ فالذي يأخذ كتابو من وراء ظهره ىو الذي يأخذ كتابو
بشمالو؛ فيأخذ بالشماؿ وذبعل يده من اػبلف؛ فكونو يأخذه بالشماؿ ألنو من أىل الشماؿ ،وكونو من
وراء ظهره ألنو ؼبا استدبر كتاب اهلل َّ
وواله ظهره ُب الدنيا صار من العدؿ أف هبعل كتاب أعمالو يوـ القيامة
خلف ظهره؛ فعلى ىذا زبلع اليد الشماؿ حىت تكوف من اػبلف .واهلل أعلم.
{وُك َّل إِنْس ٍ
ان أَل َْزْمنَاهُ طَائَِرهُ} أي :عملو؛ ألف اإلنساف يتشاءـ بو أو يتفاءؿ بو ،وألف اإلنساف يطَت بو فيعلو
َ
َ
أو يطَت بو فينزؿ.
{فِي عُنُِق ِو} أي :رقبتو ،وىذا أقوى ما يكوف تعل ًقا باإلنساف حيث يربط ُب العنق؛ ألنو ال يبكن أف ينفصل

عنو إال إذا ىلك اإلنساف؛ فهكذا يلزمو عملو ،حىت إذا كاف يوـ القيامة كاف األمر كما قاؿ اهلل تعاذل:
مفتوحا؛ ال وبتاج إذل تعب وال إذل مشقة ُب فتحو،
ورا}؛ أي:
ج لَوُ يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة كِتَابًا يَ ْل َقاهُ َم ْن ُ
شً
{ونُ ْخ ِر ُ
َ
ً
{اقرأ كِتَابك} وانظر ما كتب عليك فيو.
ويقاؿ لوَ :
ك َح ِسيبًا} :وىذا من سباـ العدؿ واإلنصاؼ :أف يوكل اغبساب إذل اإلنساف
ك الْيَ ْوَم َعلَْي َ
{ َك َفى بِنَ ْف ِس َ
نفسو.
حاسب اهلل ال َخالئِ َق ،وي ْخلو بِعب ِدهِ
األير انضاتع مما يكىٌ يىو انقيايح :وىو ما ذكره اؼبؤلف بقولو" :وي ِ
َْ
ُ ُ
ََ
َُ
الم ْؤِم ِن فَي َق ّْرُرهُ بِ ُذنوبِ ِو ،كما وصف ذلك في الكتاب والسنة ،وأما الكفار؛ فال يحاسبون محاسبة من
ُ
174

توزن حسناتو وسيئاتو فإنهم ال حسنات لهم ،ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها
ويخزون بها".
الشرح :احملاسبة :إطبلع العباد على أعماؽبم يوـ القيامة ،وقد دؿ على ىذا الكتاب والسنة واإلصباع والعقل:
 أما الكتاب؛ فقاؿ تعاذل{ :فَأ ََّما َم ْن أ ِب ِح َسابًا يَ ِس ًَتا} [االنشقاؽ،ٚ :
ُوٌبَ كِتَابَوُ بِيَ ِمينِ ِو * فَ َس ْو َ
ؼ ُوبَ َ
اس ُ
{ ]ٛوأ ََّما َم ْن أ ِ
صلَى َسعِ ًَتا} [االنشقاؽ.]ٕٔ - ٔٓ :
ُوٌبَ كِتَابَوُ َوَراءَ ظَ ْه ِرهِ * فَ َس ْو َ
ؼ يَ ْدعُو ثػُبُ ًورا * َويَ ْ
َ
 وأما السنة؛ فقد ثبت عن النيب عليو الصبلة والسبلـ بعدة أحاديث أف اهلل تعاذل وباسب اػببلئق. وأما اإلصباع؛ فإنو متفق عليو بُت األمة :أف اهلل تعاذل وباسب اػببلئق.فعبل وترًكا وتصدي ًقا ،والعقل واغبكمة تقتضياف أف من كلف بعمل ،فإنو
 وأما العقل؛ فإننا كلفنا بعمل ًوباسب عليو ويناقش فيو.
"الخالئق" :صبع خليقة؛ يشمل كل ـبلوؽ ،إال أنو يستثٌت من ذلك من يدخلوف اعبنة ببل حساب وال
عذاب؛ كما ثبت ذلك ُب "الصحيحُت" :أف النيب صلى اهلل عليو وسلم رأى أمتو ومعهم سبعوف أل ًفا
يدخلوف اعبنة ببل حساب وال عذاب ،وىم الذين ال يسًتقوف وال يكتووف وال يتطَتوف وعلى رّٔم يتوكلوف
(متفق عليو) .وقد روى ا ِإلماـ أضبد بسند جيد :أف مع كل واحد سبعُت أل ًفا ،فتضرب سبعُت أل ًفا بسبعُت
أل ًفا ،ويزاد سبعوف أل ًفا .ىؤالء كلهم يدخلوف اعبنة ببل حساب وال عذاب.
أيضا اعبن ألهنم مكلفوف ،وؽبذا يدخل كافرىم النار بالنص واإلصباع؛ كما قاؿ
وقولو" :الخالئق" :يشمل ً
اعبِ ّْن َو ِْ
اإلنْ ِ
س ُِب النَّا ِر} [األعراؼ ]ٖٛ :ويدخل
ت ِم ْن قَػْبلِ ُك ْم ِم َن ْ
تعاذل{ :قَ َاؿ ْاد ُخلُوا ُِب أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
اؼ َم َق َاـ َربِّْو
{ولِ َم ْن َخ َ
مؤمنهم اعبنة على قوؿ صبهور أىل العلم وىو الصحيح؛ كما يدؿ عليو قولو تعاذلَ :
ِ
ِ
ِ
س قَػْبػلَ ُه ْم َوَال َج ّّ
اف} [الرضبن.]٘ٙ - ٗٙ :
َجنَّتَاف  }...إذل قولوَ { :دلْ يَطْمثْػ ُه َّن إنْ ٌ
سؤاؿ :وىل تشمل احملاسبة البهائم؟!
اعبواب :أما القصاص فيشمل البهائم؛ ألنو ثبت عن النيب عليو الصبلة والسبلـ "أنو يقتص للشاة اعبلحاء
من الشاة القرناء" (رواه مسلم) وىذا قصاص ،لكنها ال رباسب حساب تكليف وإلزاـ؛ ألف البهائم ليس ؽبا
ثواب وال عقاب.
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ِ ِِ
الم ْؤِم ِن فَي َق ّْرُرهُ بِ ُذنوبِ ِو ،كما وصف ذلك في الكتاب والسنة" :ىذه صفة حساب اؼبؤمن:
"ويَ ْخلو ب َع ْبده ُ
َ

ىبلو بو اهلل َعَّز َو َج َّل دوف أف يطلع عليو أحد ،ويقرره بذنوبو؛ أي :يقوؿ لو :عملت كذا ،وعملت كذا ،حىت
يقر ويعًتؼٍ ،ب يقوؿ" :سًتهتا عليك ُب الدنيا ،وأنا أغفرىا لك اليوـ" (متفق عليو) .ومع ذلك؛ فإنو
سبحانو وتعاذل يضع عليو سًته حبيث ال يراه أحد وال يسمعو أحد ،وىذا من فضل اهلل َعَّز َو َج َّل على
اؼبؤمن؛ فإف اإلنساف إذا قررؾ جبناياتك أماـ الناس وإف ظبح عنك ففيو شيء من الفضيحة ،لكن إذا كاف
ذلك وحدؾ فإف ذلك سًت منو عليك.
"كما وصف ذلك في الكتاب والسنة" "ذلك" :اؼبشار إليو اغبساب؛ يعٍت :كما وصف اغبساب ُب
الكتاب والسنة ،ألف ىذا من األمور الغيبية اؼبتوقفة على اػبرب احملض ،فوجب الرجوع فيو إذل ما وصف ُب
الكتاب والسنة.
"وأما الكفار؛ فال يحاسبون محاسبة من توزن حسناتو وسيئاتو؛ فإنهم ال حسنات لهم ،ولكن تعد
أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها" :ىكذا جاء معناه ُب حديث ابن عمر رضي
اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم حينما ذكر حساب اهلل تعاذل لعبده اؼبؤمن وأنو ىبلو بو،
ويقرره بذنوبو .قاؿ" :وأما الكفار واؼبنافقوف؛ فينادى ّٔم على رؤوس اػببلئق :ىؤالء الذين كذبوا على رّٔم
أال لعنة اهلل على الظاؼبُت"( .متفق عليو) ،وُب "صحيح مسلم" عن أيب ىريرة رضي اهلل عنوُ ،ب حديث
طويل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ :فيلقى العبد ،أَي :يلقى اهلل العبد ،يعٍت :اؼبنافق ،فيقوؿ :يا فل،
أي :يا فبلف ،أدل أكرمك وأسودؾ وأزوجك وأسخر لك اػبيل واإلبل وأذرؾ ترأس وتربع؟! فيقوؿ :بلى،
مبلقي؟ فيقوؿ :ال ،فيقوؿ :فإشل أنساؾ كما نسيتٍتٍ ،ب يلقى الثاشل فيسألو فيجيب
قاؿ :فيقوؿ :أظننت أنك
ّ
كما أجاب األوؿ ،فيقوؿ اهلل :فإشل أنساؾ كما نسيتٍتٍ ،ب يلقى الثالث فيقوؿ لو مثل ذلك ،فيقوؿ :يا رب آمنت
بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ،ويثٍت خبَت ما استطاع ،فيقوؿ :ىا ىنا إذف ،قاؿٍ :ب يقاؿ لو:
علي؟ فيختم على فيو ،ويقاؿ لفخذه وغبمو
اآلف نبعث شاىدنا عليك ،ويفكر ُب نفسو من ذا الذي يشهد ّ
وعظامو :انطقي ،فتنطق بعملو ،وذلك ليعذر من نفسو ،وذلك اؼبنافق وذلك الذي يسخط اهلل عليو".

تُثيه:

ُب قوؿ اؼبؤلف رضبو اهلل ":محاسبة من توزن حسناتو وسيئاتو  ...الخ" .إشارة إذل أف اؼبراد

باحملاسبة اؼبنفية عنهم ىي ؿباسبة اؼبوازنة بُت اغبسنات والسيئات ،وأما ؿباسبة التقرير والتقريع فثابتة كما يدؿ
على ذلك حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
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فائدج :أوؿ ما وباسب عليو العبد من األعماؿ الصبلة ،وأوؿ ما يقضى فيو بُت الناس الدماء؛ ألف الصبلة
أفضل العبادات البدنية ،والدماء أعظم ما يعتدى بو ُب حقوؽ اآلدميُت.
الق ِ
صات ِ
األير انثايٍ مما يكىٌ يىو انقيايح :وىو ما ذكره اؼبؤلف بقولو":وفى َعر ِ
ض
لح ْو ُ
يامة ا َ
َ
َ
َ
بياضا من اللبن ،وأحلى من العسل ،آنيتو عدد نجوم
رود لِلنَّبِ ّْي صلى اهلل عليو وسلم ،ماؤه أشد ً
الم ْو ُ
َ
السماء ،من يشرب منو شربة؛ ال يظمأ بعدىا أب ًدا ،طولو شهر وعرضو شهر".

عرصة ،وىي اؼبكاف اؼبتسع بُت البنياف ،واؼبراد بو ىنا مواقف القيامة.
العرصات :صبع ْ
الشرحَ :
واغبوض ُب األصل :ؾبمع اؼباء ،واؼبراد بو ىنا :حوض النيب صلى اهلل عليو وسلم.
والكبلـ على اغبوض من عدة وجوه:
أوال :ىذا اغبوض موجود اآلف؛ ألنو ثبت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو خطب ذات يوـ ُب أصحابو،
ً
وقاؿ" :وإشل واهلل ألنظر إذل حوضي اآلف" (متفق عليو) .وثبت عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ" :ومنربي
على حوضي" (متفق عليو) .وىذا وبتمل أنو ُب ىذا اؼبكاف ،لكن ال نشاىده ألنو غييب ،ووبتمل أف اؼبنرب
يوضع يوـ القيامة على اغبوض.
ثانيًا :ىذا اغبوض يصب فيو ميزاباف من الكوثر وىو النهر العظيم ،الذي أعطيو النيب صلى اهلل عليو وسلم
ُب اعبنة؛ ينزالف إذل ىذا اغبوض (رواه مسلم).
ثالثًا :زمن اغبوض قبل العبور على الصراط؛ ألف اؼبقاـ يقتضي ذلك؛ حيث إف الناس ُب حاجة إذل الشرب
ُب عرصات القيامة قبل عبور الصراط (رواه عبداهلل ُب زيادات اؼبسند).
ابعا :يرد ىذا اغبوض اؼبؤمنوف باهلل ورسولو صلى اهلل عليو وسلم اؼبتبعوف لشريعتو ،وأما من استنكف
رً
واستكرب عن اتباع الشريعة؛ فإنو يطرد منو (متفق عليو).
بياضا من اللبن" ىذا ُب اللوف ،وأما ُب الطعم؛
خامساُ :ب كيفية مائو :قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل" :ماؤه أشد ً
ً

فقاؿ" :وأحلى من العسل" ،وُب الرائحة أطيب من ريح اؼبسك؛ كما ثبت بو اغبديث عن النيب صلى اهلل
عليو وسلم (متفق عليو).
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سادساُ :ب آنيتو :قاؿ اؼبؤلف" :آنيتو عدد نجوم السماء" وىذا كما ورد ُب بعض ألفاظ اغبديث ،وُب
ً
بعضها" :آنيتو كنجوـ السماء" ،وىذا اللفظ أ،يل؛ ألنو يكوف كالنجوـ ُب العدد وُب الوصف بالنور
واللمعاف؛ فآنيتو كنجوـ السماء كثرة وإضاءة.
سابعا :آثار ىذا اغبوض :قاؿ اؼبؤلف":من يشرب منو شربة؛ ال يظمأ بعدىا أب ًدا" :حىت على الصراط
ً
أبدا كذلك.
وبعده ،وىذه من حكمة اهلل َّ
عز َّ
وجل؛ ألف الذي يشرب من الشريعة ُب الدنيا ال ىبسر ً
مدورا؛ ألنو
ثامنًا :مساحة ىذا اغبوض :قاؿ اؼبؤلف" :طولو شهر وعرضو شهر" :ىذا إذًا يقتضي أف يكوف ً
مدورا ،وىذه اؼبسافة باعتبار ما ىو معلوـ ُب عهد النيب
ال يكوف ّٔذه اؼبساحة من كل جانب إال إذا كاف ً
صلى اهلل عليو وسلم من سَت اإلبل اؼبعتاد.
اض؟ فاعبواب :نعم؛ فإنو جاء ُب حديث رواه الًتمذي ":إف لكل نيب
تاسعا :ىل لؤلنبياء اآلخرين أحو ٌ
ً
حوضا
حوضا" ويؤيد ىذا اؼبعٌت أف اهلل َّ
عز َّ
وجل حبكمتو وعدلو كما جعل للنيب ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم ً
ً
حوضا ،حىت ينتفع اؼبؤمنوف باألنبياء السابقُت ،لكن اغبوض
يرده اؼبؤمنوف من أمتو؛ كذلك هبعل لكل نيب ً
األعظم ىو حوض النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم.
صوب َعلى َم ْت ِن
الصرا ُ
"و ّْ
ط َم ْن ٌ
األير انتاصع مما يكىٌ يىو انقيايح :وىو ما ذكره اؼبؤلف رضبو اهلل بقولوَ :
ج َهنَّم ،و ُىو ِ
الج ْس ُر الذي بين الجنة والنار".
َ َ َ َ
الشرح :اختلف العلماء ُب كيفية ىذا الصراط:
 فمنهم من قاؿ :ىو طريق واسع يبر الناس عليو على قدر أعماؽبم؛ ألف كلمة الصراط مدلوؽبا اللغوي ىووم ِزلة (متفق عليو) ،والدحض واؼبزلة ال يكوناف
ىذا؛ وألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أخرب بأنو َد ْحض َ
دحضا ومزلة.
إال ُب طريق واسع ،أما الضيق فبل يكوف ً
 ومن العلماء من قاؿ :بل ىو صراط دقيق جدِّا؛ كما جاء ُب حديث أيب سعيد اػبدري الذي رواه مسلمببل ًغا أنو أدؽ من الشعر ،وأحد من السيف ،وعلى ىذا يرد سؤاؿ :وىو :كيف يبكن العبور على طريق
كهذا؟
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واعبواب :أف أمور اآلخرة ال تقاس بأمور الدنيا؛ فاهلل تعاذل على كل شيء قدير ،وال ندري كيف يعربوف؟!
احدا بعد واحد؟ وىذه اؼبسألة ال يكاد اإلنساف هبزـ بأحد القولُت؛
صبيعا ُب ىذا الطريق أو و ً
ىل هبتمعوف ً
ألف كليهما لو وجهة قوية.
"منصوب على متن جهنم" يعٍت :على نفس النار.
قولو " :يمر عليو الناس على قدر أعمالهم :فمنهم من يمر كلمح البصر ،ومنهم من يمر كالبرق ،ومنهم
عدوا،
من يمر كالريح ،ومنهم من يمر كالفرس الجواد ،ومنهم من يمر كركاب اإلبل ،ومنهم من يعدوا ً
ومنهم من يمشي مشيًا ،ومنهم من يزحف زح ًفا ،ومنهم من يخطف خط ًفا ويلقى في جهنم؛ فإن
الجسر عليو كالليب تخطف الناس بأعمالهم" (متفق عليو) .فمن مر على الصراط دخل الجنة".

الشرح" :يمر الناس" :اؼبراد بػ "الناس" ىنا :اؼبؤمنوف؛ ألف الكفار قد ذىب ّٔم إذل النار ،فيمر اؼبؤمنوف عليو
على قدر أعماؽبم؛ منهم من يبر كلمح البصر ،ومنهم من يبر كالربؽ ،وؼبح البصر أسرع من الربؽ،ومنهم من
يبر كالريح؛ أي :اؽبواء ،وال شك أف اؽبواء سريع ،ال سيما قبل أف يعرؼ الناس الطائرات ،واؽبواء اؼبعروؼ
ميبل ُب الساعة ،ومنهم من يبر كالفرس اعبواد ،ومنهم من يبر كركاب اإلبل،
يصل أحيانًا إذل مئة وأربعُت ً
عدوا؛ أي :يسرع ،ومنهم من يبشي مشيًا ،ومنهم من
وىي دوف الفرس اعبواد بكثَت ،ومنهم من يعدو ً
يزحف زح ًفا؛ أي :يبشي على مقعدتو ،وكل منهم يريد العبور ،وىذا بغَت اختيار اإلنساف ،ولو كاف باختياره
لكاف وبب أف يكوف بسرعة ،ولكن السَت على حسب سرعتو ُب قبوؿ الشريعة ُب ىذه الدنيا؛ فمن كاف
سر ًيعا ُب قبوؿ ما جاءت بو الرسل؛ كاف سر ًيعا ُب عبور الصراط ،ومن كاف بطيئًا ُب ذلك كاف بطيئًا ُب
عبور الصراط؛ جزاء وفاقًا ،واعبزاء من جنس العمل.
"ومنهم من يخطف خطفا"؛ أي :يؤخذ بسرعة ،وذلك بالكبلليب اليت على اعبسر؛ زبطف الناس
بأعماؽبم.

"ويلقى في جهنم" :يفهم منو أف النار اليت يلقى فيها العصاة ىي النار اليت يلقى فيها الكفار ،ولكنها ال

بردا
بردا
وسبلما عليهم كما كانت النار ً
تكوف بالعذاب كعذاب الكفار ،بل قاؿ بعض العلماء :إهنا تكوف ً
ً
وسبلما على إبراىيم ،ولكن الظاىر خبلؼ ذلك وأهنا تكوف حارة مؤؼبة ،لكنها ليست كحرارهتا بالنسبة
ً
للكافرين.
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ٍب إف أعضاء السجود ال سبسها النار؛ كما ثبت ذلك عن النيب عليو الصبلة والسبلـ ُب "الصحيحُت" ،وىي
اعببهة واألنف والكفاف والركبتاف وأطراؼ القدمُت.
"فمن مر على الصراط؛ دخل الجنة" أي :ألنو قبا من النار.
وقولو رضبو اهلل" :فإذا عبروا عليو؛ ُوقِفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا
ُى ّْذبوا ونُ ُّقوا؛ أ ُِذن لهم في دخول الجنة ".
الشرح" :القنطرة" :ىي اعبسر ،لكنها جسر صغَت ،واعبسر ُب األصل فبر على اؼباء من هنر وكبوه ،واختلف
العلماء ُب ىذه القنطرة ىل ىي طرؼ اعبسر الذي على منت جهنم أو ىي جسر مستقل؟! والصواب ُب
ىذا أف نقوؿ :اهلل أعلم ،وليس يعنينا شأهنا ،لكن الذي يعنينا أف الناس يوقفوف عليها.
"فيقتص لبعضهم من بعض" :ىذا القصاص غَت القصاص األوؿ الذي ُب عرصات القيامة ألف ىذا
قصاص أخص ألجل أف يذىب الغل واغبقد والبغضاء اليت ُب قلوب الناس ،فيكوف ىذا دبنزلة التنقية
والتطهَت ،وذلك ألف ما ُب القلوب ال يزوؿ دبجرد القصاص.
فهذه القنطرة اليت بُت اعبنة والنار ألجل تنقية ما ُب القلوب ،حىت يدخلوا اعبنة وليس ُب قلؤّم غل؛ كما
ِ
ِ ِ ِ
ُت} [اغبجر.]ٗٚ :
ص ُدوِرى ْم م ْن غ ٍّل إِ ْخ َوانًا َعلَى ُس ُرٍر ُمتَػ َقابِل َ
{ونَػَز ْعنَا َما ُِب ُ
قاؿ اهلل تعاذلَ :
"فإذا ُى ّْذبوا ونُ ُّقوا؛ أ ُِذن لهم في دخول الجنة" :ىكذا رواه البخاري من حديث أيب سعيد اػبدري رضي

اهلل عنو ،إذا ىذبوا فبا ُب قلؤّم من العداوة والبغضاء ونقوا منها؛ فإنو يؤذف ؽبم ُب دخوؿ اعبنة؛ فإذا أذف
مفتوحا ،ولكن النيب صلى اهلل عليو وسلم يشفع إذل اهلل ُب أف يفتح ؽبم
ؽبم ُب الدخوؿ فبل هبدوف الباب
ً
باب اعبنة؛ كما سيأٌب ُب أقساـ الشفاعة إف شاء اهلل.
األير انعاشر مما يكىٌ يىو انقيايح:

دخوؿ اعبنة :وأشار إليو اؼبؤلف بقولو" :وأول من يستفتح باب

الجنة محمد صلى اهلل عليو وسلم ،وأول من يدخل الجنة من األمم أمتو".
الشرح :دليل ىذا ما ثبت ُب "صحيح مسلم" أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ" :أنا أوؿ شفيع ُب اعبنة"،
وُب لفظ" :أنا أوؿ من يقرع باب اعبنة" ،وُب لفظ" :آٌب باب اعبنة يوـ القيامة ،فأستفتح ،فيقوؿ اػبازف:
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من أنت؟ فأقوؿ :ؿبمد .فيقوؿ :بك أمرت ال أفتح ألحد من قبلك" .وقولو صلى اهلل عليو وسلم:
"فأستفتح"؛ أي :أطلب فتح الباب.
وىذا من نعمة اهلل على ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم؛ فإف الشفاعة األوذل اليت يشفعها ُب عرصات القيامة
شافعا للخلق عليو الصبلة
إلزالة الكروب واؽبموـ والغموـ ،والشفاعة الثانية لنيل األفراح والسرور؛ فيكوف ً
والسبلـ ُب دفع ما يضرىم وجلب ما ينفعهم.
وال دخوؿ إذل اعبنة إال بعد شفاعة الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ؛ ألف ذلك ثبت ُب السنة كما سبق ،وأشار
ِ
ت أَبْػ َوابػُ َها} [الزمر]ٖٚ :؛ فإنو دل يقل :حىت إذا جاؤوىا
وىا َوفُت َح ْ
{ح َّىت إِذَا َجاءُ َ
إليو اهلل عز وجل بقولوَ :
وىا
{ح َّىت إِ َذا َجاءُ َ
فتحت! ففيو إشارة إذل أف ىناؾ شيئًا قبل الفتح وىو الشفاعة ،أما أىل النار فقاؿ فيهمَ :
ِ
ت أَبْػ َوابػُ َها} [الزمر]ٚٔ :؛ ألهنم يأتوهنا مهيأة فتبغتهم؛ نعوذ باهلل منها.
فُت َح ْ
"وأول من يدخل الجنة من األمم أمتو" :وىذا حق ثابت؛ دليلو ما ثبت ُب "صحيح مسلم" عن أيب ىريرة
رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم":كبن اآلخروف األولوف يوـ القيامة ،وكبن أوؿ من
يدخل اعبنة" (رواه مسلم) ،وقاؿ  -صلى اهلل عليو وسلم " :-كبن اآلخروف السابقوف يوـ القيامة" (متفق
عليو) .وىذا يشمل كل مواقف القيامة.
األير احلادي عشر مما يكىٌ يىو انقيايح :الشفاعة:وقد ذكرىا اؼبؤلف بقولو" :ولو صلى اهلل عليو وسلم
في القيامة ثالث شفاعات".
الشرح":لو" :الضمَت يعود للنيب صلى اهلل عليو وسلم.
والشفاعات :صبع شفاعة ،وىي التوسط للغَت جبلب منفعة أو دفع مضرة ،والشفاعة تنقسم إذل قسمُت:
شفاعة باطلة ،وشفاعة صحيحة:
 فالشفاعة الباطلة :ما يتعلق بو اؼبشركوف ُب أصنامهم؛ حيث يعبدوهنم ويزعموف أهنم شفعاء ؽبم عند اهلل؛كما قاؿ تعاذل{ :ويػعب ُدو َف ِمن د ِ ِ
ضُّرُى ْم َوَال يَػْنػ َفعُ ُه ْم َويَػ ُقولُو َف َى ُؤَال ِء ُش َف َع ُاؤنَا ِعْن َد اللَّ ِو}
وف اللَّو َما َال يَ ُ
ْ ُ
َ َ ُْ
{ما نَػ ْعبُ ُد ُى ْم إال لِيُػ َقّْربُونَا إِ َذل اللَّ ِو ُزلْ َفى} [الزمر .]ٖ :فهذه الشفاعة باطلة ال
[يونس ،]ٔٛ :ويقولوفَ :
ِِ
ُت} [اؼبدثر.]ٗٛ :
تنفع؛ كما قاؿ تعاذل{ :فَ َما تَػْنػ َفعُ ُه ْم َش َف َ
اعةُ الشَّافع َ
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 والشفاعة الصحيحة ما صبعت شروطًا ثبلثة:األوؿ :رضي اهلل عن الشافع.
الثاشل :رضاه عن اؼبشفوع لو ،لكن الشفاعة العظمى ُب اؼبوقف عامة عبميع الناس من رضي اهلل عنهم ومن
دل يرض عنهم.
الثالث :إذنو ُب الشفاعة ،وال يكوف إال بعد الرضى عن الشافع واؼبشفوع لو.
ك ُِب َّ ِ
ودليل ذلك قولو تعاذل{ :وَكم ِمن ملَ ٍ
اعتُػ ُه ْم َشْيئًا إال ِم ْن بَػ ْع ِد أَ ْف يَأْ َذ َف اللَّوُ لِ َم ْن
الس َم َاوات َال تُػ ْغ ٍِت َش َف َ
َ ْ ْ َ
ضى} [النجم ،]ٕٙ :ودل يقل :عن الشافع ،وال :اؼبشفوع لو؛ ليكوف أ،يل .وقاؿ تعاذل{ :يَػ ْوَمئِ ٍذ
يَ َشاءُ َويَػ ْر َ
ِ
{وَال يَ ْش َفعُو َف إال
َال تَػْنػ َف ُع َّ
اعةُ إال َم ْن أ َِذ َف لَوُ َّ
الش َف َ
الر ْضبَ ُن َوَرض َي لَوُ قَػ ْوًال} [طو .]ٜٔٓ :وقاؿ سبحانوَ :
ِ
ضى} [األنبياء .]ٕٛ :فاآلية األوذل تضمنت الشروط الثبلثة ،والثانية تضمنت شرطُت ،والثالثة
ل َم ِن ْارتَ َ
احدا.
تضمنت شرطًا و ً
وقولو رضبو اهلل":أما الشفاعة األولى :فيشفع في أىل الموقف ،حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع
األنبياء :آدم ونوح وإبراىيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليو".
الشرح :ىذه ىي الشفاعة العظمى ،وىي الشفاعة ألىل اؼبوقف.
"حتى يقضى بينهم"( :حىت) أي :من أجل أف يقضى بينهم.
"بعد أن يتراجع األنبياء؛ آدم ونوح وإبراىيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة" :أي :يردىا كل
واحد منهم إذل اآلخر ،كما جاء ُب الصحيحُت عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو :أف النيب صلى اهلل عليو وعلى
آلو وسلم قاؿ" :أنا سيد الناس يوـ القيامة ،وىل تدروف فيم ذلك؟ هبمع اهلل الناس األولُت واآلخرين ُب
صعيد واحد؛ يسمعهم الداعي ،وينفذىم البصر ،وتدنو منهم الشمس ،فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال
يطيقوف وال وبتملوف ،فيقوؿ الناس :أال تروف ما قد بلغكم؟ أال تنظروف من يشفع لكم إذل ربكم؟ فيقوؿ
بعضهم لبعض :عليكم بآدـ! فيأتونو ،فيقولوف لو :أنت أبو البشر ،خلقك اهلل بيده ،ونفخ فيك من روحو،
وأمر اؼببلئكة فسجدوا لك؛ أال ترى إذل ما كبن فيو؟ فيقوؿ :إف ريب قد غضب اليوـ غضبًا دل يغضب قبلو
مثلو ولن يغضب بعده مثلو ،وإنو هناشل عن الشجرة ،فعصيتو؛ نفسي نفسي نفسي! اذىبوا إذل نوح! فيأتوف
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شكورا؛ اشفع لنا إذل
عبدا
نوحا ،فيقولوف :يا نوح! إنك أنت أوؿ الرسل إذل أىل األرض ،وقد ظباؾ اهلل ً
ً
ً
ربك؛ أال ترى إذل ما كبن فيو؟ فيقوؿ كما قاؿ آدـ ُب غضب اهلل ،وإنو قد كانت رل دعوة دعوهتا على
قومي؛ اذىبوا إذل إبراىيم! فيأتوف إبراىيم ،فيقولوف :يا إبراىيم! أنت نيب اهلل وخليلو من أىل األرض؛ اشفع
لنا إذل ربك؛ أال ترى إذل ما كبن فيو؟ فيقوؿ كما قاؿ آدـ ُب غضب اهلل ،وإشل قد كذبت ثبلث كذبات؛
اذىبوا إذل موسى! فيأتوف موسى ،فيقولوف :يا موسى! أنت رسوؿ اهلل ،فضلك اهلل برسالتو وبكبلمو على
نفسا
الناس؛ اشفع لنا إذل ربك؛ أال ترى إذل ما كبن فيو؟ فيقوؿ كما قاؿ آدـ ُب غضب اهلل ،وإشل قد قتلت ً
دل أومر بقتلها؛ اذىبوا إذل عيسى! فيأتوف عيسى ،فيقولوف :يا عيسى! أنت رسوؿ اهلل وكلمتو ألقاىا إذل مرصل
وروح منو وكلمت الناس ُب اؼبهد صبيِّا؛ اشفع لنا إذل ربك؛ أال ترى إذل ما كبن فيو؟ فيقوؿ كما قاؿ آدـ ُب
ؿبمدا
غضب اهلل ،ودل يذكر ذنبًا ،اذىبوا إذل ؿبمد! وكلهم يقوؿ كما قاؿ آدـ :نفسي نفسي نفسي! فيأتوف ً
صلى اهلل عليو وسلم ،فيقولوف :يا ؿبمد! أنت رسوؿ اهلل ،وخاًب األنبياء ،وقد غفر اهلل لك ما تقدـ من
ساجدا لريب
ذنبك وما تأخر؛ اشفع لنا إذل ربك؛ أال ترى إذل ما كبن فيو؟ فأنطلق ،فآٌب ربت العرش ،فأقع
ً
علي من ؿبامده وحسن الثناء عليو شيئًا دل يفتحو على أحد قبليٍ ،ب يقاؿ :يا ؿبمد!
عز وجلٍ ،ب يفتح اهلل َّ
ارفع رأسك؛ سل تعطو ،واشفع تشفع  " ...وذكر سباـ اغبديث.
"حتى تنتهي إليو"؛ أي :إذل الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم.
أبدا إال للرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،وىي أعظم الشفاعات؛ ألف فيها
وىذه الشفاعة ال تكوف ألحد ً
إراحة الناس من ىذا اؼبوقف العظيم والكرب والغم.
وقولو رضبو اهلل" :وأما الشفاعة الثانية :فيشفع في أىل الجنة أن يدخلوا الجنة ،وىاتان الشفاعتان

خاصتان لو".

الشرح :قد تقدـ الكبلـ على ىذا قريبا ،وقد جاء التصريح بذلك ُب صحيح مسلم عن حذيفة وأيب ىريرة
رضي اهلل عنهما قاال :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم":هبمع اهلل تبارؾ وتعاذل الناس ،فيقوـ اؼبؤمنوف
ؿبمدا ،فيقوـ،
حىت تزلف ؽبم اعبنة ،فيأتوف آدـ ،فيقولوف :يا أبانا! استفتح لنا اعبنة...اغبديث وفيو" :فيأتوف ً
فيؤذف لو...اغبديث".
"وىاتان الشفاعتان خاصتان لو" أي :للنيب ؿبمد صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم.
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أيضا شفاعة ثالثة خاصة بالنيب صلى اهلل عليو وسلم ال تكوف لغَته ،وىي الشفاعة ُب عمو أيب طالب
وىناؾ ً
الذي مات على الكفر كما ُب الصحيحُت ،فقد أذف اهلل لرسولو صلى اهلل عليو وسلم أف يشفع ُب عمو أيب
ِِ
ُت} [اؼبدثر:
طالب مع أنو مات كافرا ،فيكوف ىذا
ـبصوصا من قولو تعاذل{ :فَ َما تَػْنػ َفعُ ُه ْم َش َف َ
اعةُ الشَّافع َ
ً
 ،]ٗٛولكنها شفاعة دل زبرجو من النار ،بل كاف ُب ضحضاح من نار يبلغ كعبيو يغلي منو دماغو؛ قاؿ
الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ" :ولوال أنا؛ لكاف ُب الدرؾ األسفل من النار" (متفق عليو) ،وليس ىذا من
أجل شخصية أيب طالب ،ولكن من أجل ما حصل من دفاعو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم وعن
أصحابو.
وقولو رضبو اهلل":وأما الشفاعة الثالثة ،فيشفع فيمن استحق النار ،وىذه الشفاعة لو ولسائر النبيين
والصديقين وغيرىم ،فيشفع فيمن استحق النار أن ال يدخلها ،ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها،
أقواما بغير شفاعة ،بل بفضلو ورحمتو".
ويخرج اهلل من النار ً
الشرح" :وأما الشفاعة الثالثة ،فيشفع فيمن استحق النار"؛ أي :من عصاة اؼبؤمنُت.
"وىذه الشفاعة لو ولسائر النبيين والصديقين وغيرىم"؛ يعٍت :أهنا ليست خاصة بالنيب صلى اهلل عليو
وسلم ،بل تكوف للنبيُت حيث يشفعوف ُب عصاة قومهم ،وللصديقُت يشفعوف ُب عصاة أقارّٔم وغَتىم من
اؼبؤمنُت ،وكذلك تكوف لغَتىم من الصاغبُت ،حىت يشفع الرجل ُب أىلو وُب جَتانو وفيما أشبو ذلك.
أقواما بغير شفاعة ،بل بفضلو ورحمتو" :يعٍت :أف اهلل تعاذل ىبرج من عصاة
"ويخرج اهلل من النار ً
اؼبؤمنُت من شاء بغَت شفاعة ،وىذا من نعمتو؛ فإف رضبتو سبقت غضبو ،فيشفع األنبياء والصاغبوف واؼببلئكة
وغَتىم ،حىت ال يبقى إال رضبة أرحم الراضبُت ،فيخرج من النار من ىبرج بدوف شفاعة ،حىت ال يبقى ُب
النار إال أىلها الذين ىم أصحاب النار ،فقد روى البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد اػبدري عن النيب
صلى اهلل عليو وسلم":أف اهلل تعاذل يقوؿ :شفعت اؼببلئكة ،وشفع النبيوف ،وشفع اؼبؤمنوف ،ودل يبق إال أرحم
ضبما  "...اغبديث.
الراضبُت ،فيقبض قبضة من النار ،فيخرج منها ً
خَتا قط؛ قد عادوا ً
قوما دل يعملوا ً
ض ٌل َع َّم ْن
الجن َِّة فَ ْ
"ويَ ْبقى في َ
األير انثاَي عشر مما يكىٌ يىو انقيايح :وىو ما ذكره اؼبؤلف بقولوَ :
َد َخلَها ِم ْن ْأى ِل ُّ
أقواما ،فيدخلهم الجنة".
الدنْيا ،فينشئ اهلل لها ً
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وجل للجنة وللنار
الشرح :اعبنة عرضها السماوات واألرض يدخلها أىلها ولكن ال سبتلئ ،وقد تكفل اهلل َّ
عز َّ
وجل
لكل واحدة ملؤىا" :فالنار ال تزاؿ يلقى فيها وىي تقوؿ :ىل من مزيد؟ فبل سبتلئ ،فيضع اهلل َّ
عز َّ
عليها قدمو ،فينزوي بعضها إذل بعض ،وتقوؿ :قط قط ،وأما اعبنة فينشئ ؽبا أقو ًاما فيدخلوف اعبنة بفضل
اهلل ورضبتو" ثبت ذلك ُب "الصحيحُت" عن النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم ،وىذا مقتضى قولو تعاذل:
الر ْضبَةَ} [األنعاـ ،]٘ٗ :وقوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ فيما يرويو عن ربو
ب َربُّ ُك ْم َعلَى نَػ ْف ِس ِو َّ
{ َكتَ َ
سبحانو وتعاذل" :إف رضبيت سبقت غضيب" (متفق عليو).
وقولو رضبو اهلل":وأصناف ما تضمنتو الدار اآلخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار،

وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء ،واآلثار من العلم المأثور عن األنبياء ،وفي
العلم الموروث عن محمد صلى اهلل عليو وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي ،فمن ابتغاه وجده".

الشرح :األصناف :األنواع ،وقد سبق معٌت الحساب.
"والثواب" :جزاء اغبسنات؛ اغبسنة بعشر أمثاؽبا إذل سبع مئة ضعف إذل أضعاؼ كثَتة.
"والعقاب" :جزاء السيئات ،ومن جاء بالسيئة فبل هبزى إال مثلها وىم ال يظلموف.
"والجنة" :ىي الدار اليت أعدىا اهلل تعاذل ألوليائو ،وفيها ما تشتهيو األنفس وتلذ األعُت فبا ال عُت رأت وال
ُخ ِفي َؽبُم ِم ْن قُػَّرِة أ َْع ُ ٍ
ُت َجَزاءً ِدبَا َكانُوا يَػ ْع َملُو َف}
س َما أ ْ َ ْ
أذف ظبعت وال خطر على قلب بشر؛ {فَ َبل تَػ ْعلَ ُم نَػ ْف ٌ
[السجدة]ٔٚ :؛ أي :ال تعلم حقيقتو وكنهو ،واعبنة موجودة اآلف؛ لقولو تعاذل{ :أ ُِعد ِ ِ
ُت} [آؿ
ْ
َّت ل ْل ُمتَّق َ
َّ ِ
ين
عمراف ،]ٖٖٔ :واألحاديث ُب ىذا اؼبعٌت متواترة ،وال تزاؿ باقية أبد اآلبدين؛ لقولو تعاذلَ :
{وأ ََّما الذ َ
اعبن َِّة خالِ ِد ِ
ِ ِ
السماوات و ْاألَرض إال ما َشاء ربُّك عطَاء َغيػر َْؾب ُذ ٍ
ِ
وذ} [ىود:
ُسع ُدوا فَفي َْ َ َ
ين ف َيها َما َد َامت َّ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ً ْ َ
 ،]ٔٓٛوقولوِ ِ :
ين فِ َيها أَبَ ًدا}؛ ُب آيات متعددة.
َ
{خالد َ
"والنار" :فهي الدار اليت أعدىا اهلل تعاذل ألعدائو ،وفيها من أنواع العذاب والعقاب ما ال يطاؽ ،وىي
َّت للكافرين} [آؿ عمراف ،]ٖٔٔ :واألحاديث ُب ىذا اؼبعٌت مستفيضة
موجودة اآلف؛ لقولو تعاذل{ :أ ُِعد ْ
ِ
ِ
َع َّد َؽبُ ْم َسعِ ًَتا
مشهورة ،وأىلها الذين ىم أىلها خالدوف فيها ً
ين َوأ َ
أبدا؛ لقولو تعاذل{ :إ َّف اللَّوَ لَ َع َن الْ َكاف ِر َ
ِِ
أبدا ُب ثبلث آيات من القرآف؛
ين فِ َيها أَبَ ًدا} [األحزاب ،]ٙ٘ - ٙٗ :وقد ذكر اهلل خلودىم ً
(َٗ )ٙخالد َ
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ىذه أحدىا ،والثانية ُب آخر سورة النساء ،والثالثة ُب سورة اعبن ،وىي ظاىرة ُب أف النار ال تزاؿ باقية أبد
اآلبدين.
"وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء" مثل التوراة واإلقبيل وصحف إبراىيم وموسى
مفصبل غباجة الناس ،بل لضرورهتم إذل بيانو وتفصيلو؛
وغَتىا من الكتب اؼبنزلة؛ فقد ذكر فيها ذلك مبينًا
ً
إذ ال يبكنهم االستقامة إال باإليباف باليوـ اآلخر الذي هبازى فيو كل عامل دبا عمل من خَت وشر.
"واآلثار من العلم المأثور عن األنبياء" :اعلم أف العلم اؼبأثور عن األنبياء قسماف:
األوؿ :قسم ثبت بالوحي ،وىو ما ذكر ُب القرآف والسنة الصحيحة ،وىذا ال شك ُب قبولو واعتقاد مدلولو.
الثاشل :قسم أتى عن طريق النقل غَت الوحي ،وىذا ىو الذي دخل فيو الكذب والتحريف والتبديل والتغيَت.
حذرا فبا ينقل ّٔذه الطريق عن األنبياء السابقُت ،حىت قاؿ الرسوؿ عليو
وؽبذا ال بد من أف يكوف اإلنساف ً
الصبلة والسبلـ" :إذا حدثكم أىل الكتاب؛ فبل تصدّْقوىم وال ّْ
تكذبوىم ،وقولوا :آمنا دبا أنزؿ إلينا وما أنزؿ
إليكم" (رواه البخاري)؛ ألنك إف صدقتهم فقد تصدؽ بباطل ،وإف كذبتهم فقد تكذب حبق؛ فبل تصدقهم
وال تكذّٔم؛ بل قل :إف كاف ىذا من عند اهلل؛ فقد آمنت بو.
وقد قسم العلماء ما أثر عمن سبق ثبلثة أقساـ:
األوؿ :ما شهد شرعنا بصدقو.
والثاشل :ما شهد شرعنا بكذبو .واغبكم ُب ىذين واضح.
الثالث :ما دل وبكم بصدقو وال بكذبو ،فهذا فبا هبب فيو التوقف؛ ال يصدَّؽ وال َّ
يكذب.
" وفي العلم الموروث عن محمد صلى اهلل عليو وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي" :العلم اؼبوروث عن
ؿبمد صلوات اهلل وسبلمو عليو سواء ُب كتاب اهلل أو ُب سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فيو من ذلك
ما يشفي ويكفي ُب كل أبواب العلم واإليباف ،فبل حاجة إذل أف نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غَت
الكتاب والسنة ،بل كبن ُب غٌت عن ىذا كلو.
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ٍب اؼبنسوب إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب باب الوعظ والفضائل ترغيبًا أو ترىيبًا ينقسم إذل ثبلثة
أقساـ :صحيح ،وضعيف ،وموضوع ،فالصحيح مقبوؿ ،وكبن ُب غٌت عن الضعيف واؼبوضوع ،وقد ذكر ُب
باب اليوـ اآلخر وأشراط الساعة أحاديث كثَتة فيها ضعف وفيها وضع ،وأكثر ما تكوف ىذه ُب كتب
الرقائق واؼبواعظ؛ فلذلك هبب التحرز منها ،وأف كبذر العامة الذين يقع ُب أيديهم مثل ىذه الكتب.
"فمن ابتغاه"؛ أي :طلبو" ،وجده" وىذا صحيح؛ فالقرآف بُت أيدينا ،وكتب األحاديث بُت أيدينا ،لكنها
ربتاج إذل تنقيح وبياف الصحيح منها والضعيف ،حىت يبٍت الناس ما يعتقدونو ُب ىذا الباب على أساس
سليم.
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فصل في اإليمان بالقدر
َّاجيةُ ْأىل ُّ ِ
قولوِ ِ :
ِ
ماع ِة بِال َق َد ِر؛ َخ ْي ِرهِ َو َش ّْرهِ".
والج َ
السنَّة َ
َ
"وتُ ْؤم ُن الف ْرقَةُ الن َ ُ
الشرح" :بالقدر خيره وشره" :القدر ُب اللغة؛ دبعٌت :التقدير؛ قاؿ تعاذل{ :إِنَّا ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر}
[القمر ،]ٜٗ :وقاؿ تعاذل{ :فَػ َق َد ْرنَا فَنِ ْع َم الْ َق ِاد ُرو َف} [اؼبرسبلت ،]ٕٖ :التقدير :ىو ما قدره اهلل تعاذل ُب
األزؿ أف يكوف ُب خلقو.
واإليباف بالقدر واجب ،ومرتبتو ُب الدين أنو أحد أركاف اإليباف الستة؛ كما تقدـ.
"خيره وشره" :قد سبق الكبلـ عليها ُب أوؿ ىذا الشرح.
ض َّم ُن َش ْيئَ ْي ِن".
"واإليما ُن بِال َق َد ِر َعلَى َد َر َجتَ ْي ِنُ ،ك ُّل َد َر َج ٍة تَتَ َ
وقولوَ :
شامبل لكل مراتبو،
الشرح :إمبا قسم اؼبؤلف ىذا التقسيم من أجل اػببلؼ؛ ألف اػببلؼ ُب القدر ليس ً
وباب القدر من أشكل أبواب العلم والدين على اإلنساف ،وقد كاف النزاع فيو من عهد الصحابة رضي اهلل
مشكبل ؼبن أراد اغبق.
عنهم ،لكنو ليس
ً
اندرجح األوىل يٍ درجاخ اإلمياٌ تانقدر :بينها بقولو" :فالدرجة األولى :اإليمان بأن اهلل تعالى علم ما
أزال وأبدا".
الخلق عاملون بعلمو القديم الذي ىو موصوف بو ً
الشرح" :فالدرجة األولى :اإليمان بأن اهلل علم ما الخلق عاملون" :ودل يذكر اؼبؤلف أف اهلل علم ما يفعلو
ىو ألف ىذه اؼبسألة ليس فيها خبلؼ ،إمبا ذكر ما فيو اػببلؼ ،وىو :ىل اهلل يعلم ما اػبلق عاملوف أو ال
يعلمو إال بعد وقوعو منهم؟ ومذىب السلف واألئمة أف اهلل تعاذل عادل بذلك.
"بعلمو القديم" :القدصل ُب اصطبلحهم :ىو الذي ال أوؿ البتدائو؛ أي أنو دل يزؿ فيما مضى من األزمنة
اليت ال هناية ؽبا عاؼبا دبا يعملو اػبلق؛ خببلؼ القدصل ُب اللغة فقد يراد بو ما كاف قديبًا نسبيِّا؛ كما ُب قولو
تعاذل{ :ح َّىت عاد ًَكالْعرج ِ
وف الْ َق ِد ِصل} [يس ،]ٖٜ :ومعلوـ أف عرجوف النخلة ليس بقدصل أزرل ،بل قدصل
َ َ َ ُْ ُ
بالنسبة ؼبا بعده.
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فاهلل تعاذل موصوؼ بأنو عادل دبا اػبلق عاملوف بعلمو القدصل األزرل الذي ال هناية ألولو ،عادل جل وعبل بأف
ىذا اإلنساف سيعمل كذا ُب يوـ كذا ُب مكاف كذا بعلمو القدصل األورل؛ فيجب أف نؤمن بذلك ،ودليل
ذلك من الكتاب والسنة والعقل:
ٍ ِ
ِ
يم} [البقرة:
{واللَّوُ ب ُك ّْل َش ْيء َعل ٌ
 أما الكتاب؛ فما أكثر اآليات اليت فيها العموـ ُب علم اهلل؛ مثلَ :ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ت ُك َّل َش ْي ٍء َر ْضبَةً َو ِع ْل ًما} [غافر:
{ربػَّنَا َوس ْع َ
يما} [النساءَ ،]ٖٕ :
ٓ{ ،]ٕٛإ َّف اللَّوَ َكا َف ب ُك ّْل َش ْيء َعل ً
َف اللَّوَ َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير َوأ َّ
{ ،]ٚلِتَػ ْعلَ ُموا أ َّ
َحا َط بِ ُك ّْل َش ْي ٍء ِع ْل ًما} [الطبلؽ ]ٕٔ :إذل غَت
َف اللَّوَ قَ ْد أ َ
ذلك من اآليات اليت ال ربصى كثرة.
 وأما ُب السنة؛ فإف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ أخرب بأف اهلل كتب مقادير اػببلئق قبل أف ىبلقالسماوات واألرض خبمسُت ألف سنة ،وبأف ما أصاب اإلنساف دل يكن ليخطئو ،وما أخطأه دل يكن
ليصيبو ،وأف األقبلـ قد جفت وطويت الصحف ،واألحاديث ُب ىذا كثَتة.
عقبل أف يكوف
 وأما العقل؛ فإف من اؼبعلوـ بالعقل أف اهلل تعاذل ىو اػبالق وأف ما سواه ـبلوؽ ،وال بد ًِ
اػبَبَِت}[اؼبلك.]ٔٗ:
اػبالق عاؼبًا دبخلوقو ،وقد أشار اهلل تعاذل إذل ذلك بقولو{:أََال يَػ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َوُى َو اللَّط ُ
يف ْ ُ
أبدا نفي
"الذي ىو موصوف بو ً
أزال وأب ًدا" :ففي كونو موصوفًا بو أزًال نفي للجهل ،وُب كونو موصوفًا بو ً

وجل غَت مسبوؽ جبهل وال ملحوؽ بنسياف؛ كما قاؿ موسى عليو الصبلة
النسياف ،وؽبذا كاف علم اهلل َّ
عز َّ
ِ
اب َال ي ِ
{ع ْلمها ِعْن َد رّْيب ُِب كِتَ ٍ
ض ُّل َرّْيب َوَال يَػْن َسى} [طو ،]ٕ٘ :خببلؼ علم اؼبخلوؽ
والسبلـ لفرعوفَ ُ :
َ
َ
اؼبسبوؽ باعبهل واؼبلحوؽ بالنسياف.
قولوِ َ :
أحوالِ ِهم ِمن الطَّ ِ
اعات والمعاصي و ِ
زاق و ِ
اآلجال".
ميع ْ
َ ْ
"عل َم َج َ
األر َ
َ َ
َ
الشرح :ىذا ىو الشيء األوؿ من الدرجة األوذل ،ودليل ذلك ما ثبت ُب "الصحيحُت" عن عبد اهلل بن
مسعود رضي اهلل عنو؛ قاؿ :حدثنا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -وىو الصادؽ اؼبصدوؽ" :إف
أحدكم هبمع خلقو ُب بطن أمو  ...وذكر أطوار اعبنُت ،وفيوٍ" :ب يبعث اهلل مل ًكا ،فيؤمر بأربع كلمات،
ويقاؿ لو :اكتب عملو ورزقو وأجلو وشقي أو سعيد  " ...وذكر سباـ اغبديث (متفق عليو) ،فاهلل عادل بذلك
قبل أف ىبلق اإلنساف ،فطاعاتنا معلومة هلل ،ومعاصينا معلومة هلل ،وأرزاقنا معلومة لو ،وآجالنا معلومة لو ،إذا
مات اإلنساف بسبب معلوـ أو بغَت سبب معلوـ؛ فإنو هلل معلوـ وال ىبفى عليو؛ خببلؼ علم اإلنساف
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بأجلو؛ فإنو ال يعرؼ أجلو؛ فبل يعرؼ أين يبوت ،وال مىت يبوت ،وال يعرؼ بأي سبب يبوت ،وال يعرؼ
على أي حاؿ يبوت؛ نسأؿ اهلل تعاذل حسن اػباسبة.
ِ
الخل ِْق".
قادير َ
ب اهللُ في اللَّ ْو ِح َ
قولو" :ثُ َّم َكتَ َ
الم ْحفوظ َم َ
الشرح :ىذا ىو الشيء الثاشل من الدرجة األوذل.
"اللوح المحفوظ"  :ال نعرؼ ماىيتو؛ من أي شيء؛ أمن خشب ،أـ من حديد ،أـ من ذىب ،أـ من
لوحا كتب اهلل فيو مقادير كل شيء ،وليس لنا
فضة ،أـ من زمرد؟ فاهلل أعلم بذلك؛ إمبا نؤمن بأف ىناؾ ً
اغبق ُب أف نبحث وراء ذلك ،لكن لو جاء ُب الكتاب والسنة ما يدلنا على شيء؛ فالواجب أف نعتقده،
ووصف بكونو ؿبفوظًا ألنو:
أبدا.
أوال :ؿبفوظ من أيدي اػبلق؛ فبل يبكن أف يلحق أحد بو شيئًا ،أو يغَت بو شيئًا ً
وجل ال يغَت فيو شيئًا؛ ألنو كتبو عن علم منو؛ كما سيذكره اؼبؤلف ،وؽبذا
ثانيًا :ؿبفوظ من التغيَت؛ فاهلل َّ
عز َّ
أبدا" ،وإمبا وبصل التغيَت ُب الكتب
قاؿ شيخ اإلسبلـ رضبو اهلل" :إف اؼبكتوب ُب اللوح احملفوظ ال يتغَت ً
اليت بأيدي اؼببلئكة.
"مقادير الخلق" أي :مقادير اؼبخلوقات كلها ،وظاىر النصوص أنو ،يل ما يفعلو اإلنساف ،وما تفعلو
البهائم ،وأنو عاـ وشامل ،ولكن؛ ىل ىذه الكتابة إصبالية أو تفصيلية؟
فمثبل :القرآف الكرصل :ىل ىو مكتوب ُب اللوح احملفوظ ّٔذه
قد نقوؿ :إننا ال قبزـ بأهنا تفصيلية أو إصباليةً .
نورا
اآليات واغبروؼ أو أف اؼبكتوب ُب اللوح ذكره وأنو سينزؿ على ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم وأنو سيكوف ً
وىدى للناس وما أشبو ذلك؟
ً
وتفصيبل ،وإف
ففيو احتماؿ :إف نظرنا إذل ظاىر النصوص؛ قلنا :إف ظاىرىا أف القرآف كلو مكتوب صبلة
ً
نظرنا إذل أف اهلل سبحانو وتعاذل يتكلم بالقرآف حُت نزولو ،قلنا :إف الذي كتب ُب اللوح احملفوظ ذكر
القرآف ،وال يلزـ من كوف ذكره ُب اللوح احملفوظ أف يكوف قد كتب فيو؛ كما قاؿ اهلل تعاذل عن القرآف:
ِ
ِ
ُت} [الشعراء]ٜٔٙ :؛ يعٍت :كتب األولُت ،ومعلوـ أف القرآف دل يوجد نصو ُب الكتب
{وإِنَّوُ لَفي ُزبُِر ْاأل ََّول َ
َ
190

السابقة ،وإمبا وجد ذكره ،ويبكن أف نقوؿ مثلها ُب قولو تعاذل{ :بل ىو قُػرآ ٌف َِؾبي ٌد * ُِب لَو ٍح َْؿب ُف ٍ
وظ}
ْ
َ ْ َُ ْ
[الربوج]ٕٕ - ٕٔ :؛ أي :ذكره ُب ىذا اللوح.
قولو " :فأول ما خلق اهلل القلم؛ قال لو :اكتب! قال :ما أكتب؟ قال :اكتب ما ىو كائن إلى يوم
القيامة" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي).
الشرح" :فأول ما خلق اهلل القلم؛ قال لو :اكتب" :فأمره أف يكتب؛ مع أف القلم صباد!! فكيف يوجو
اػبطاب إذل اعبماد؟!

استَػ َوى
واعبواب عن ذلك :أف اعبماد بالنسبة إذل اهلل عاقل يصح أف يوجو إليو اػبطاب :قاؿ اهلل تعاذلُ :
{ٍبَّ ْ
ِِ
السم ِاء وِىي دخا ٌف فَػ َق َاؿ َؽبا ولِ ْؤلَر ِ ِ
ُت} [فصلت]ٔٔ :؛ فوجو
ض ائْتيَا طَْو ًعا أ َْو َك ْرًىا قَالَتَا أَتَػْيػنَا طَائع َ
إِ َذل َّ َ َ َ ُ َ
َ َ ْ
اػبطاب إليهما ،وذكر جوأّما ،وكاف اعبواب جبمع العقبلء طائعُت دوف طائعات ،وقاؿ تعاذل{ :قُػ ْلنَا يَانَ ُار
ُك ِوشل بػردا وس َبلما علَى إِبػر ِاىيم} [األنبياء ،]ٜٙ :فكانت كذلك ،وقاؿ تعاذل{ :ي ِ
اؿ أ َّْوِيب َم َعوُ َوالطَّْيػَر}
اجبَ ُ
َ
َْ ً َ َ ً َ ْ َ َ
[سبأ ،]ٔٓ :فكانت اعبباؿ تؤوب معو.
واغباصل أ ف اهلل أمر القلم أف يكتب ،وقد امتثل القلم ،لكنو أشكل عليو ماذا يكتب؛ ألف األمر ؾبمل،

فقاؿ" :ما أكتب؟ "؛ أي :أي شيء أكتب؟ "قاؿ" ،أي :اهلل" .اكتب ما ىو كائن إلى يوم القيامة":
فكتب القلم بأمر اهلل ما ىو كائن إذل يوـ القيامة ،فانظر كيف علم القلم ماذا يكوف إذل يوـ القيامة ،فكتبو؛
وجل ال يرد.
ألف أمر اهلل َّ
عز َّ
وقولو" :ما ىو كائن إلى يوم القيامة" :يشمل ما كاف من فعل اهلل تعاذل وما كاف من أفعاؿ اػبلق.
ت األقْالم وطُ ِوي ِ
قولو" :فَما أصاب اإلنْسا َن لَم ي ُكن لِي ْخ ِطئَوُ ،وما أ ْخطَأهُ لَم ي ُكن لِيصيبوُ ج َّف ِ
ت
َ
ْ َ ْ ُ
ُ َ َ
ْ َ ْ ُ َ َ
َ
ف".
ُّ
الص ُح ُ

الشرح" :ما أصاب" :وبتمل أف اؼبعٌت :ما قدر أف يصيبو؛ فإنو لن ىبطئو ،ووبتمل أف ما أصابو بالفعل ال
يبكن أف ىبطئو ،حىت لو سبٌت اإلنساف ،ونبا معنياف صحيحاف ال يتنافياف.
"وما أخطأه لم يكن ليصيبو" أي :ما قُدّْر أف ىبطئو فإنو دل يكن ليصيبو ،أو اؼبعٌت :ما أخطأه بالفعل ،ألنو
معروؼ أنو غَت صائب ،ولو سبٌت اإلنساف ،ونبا معنياف صحيحاف ال يتنافياف.
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"جفت األقالم" :ىي أقبلـ القدر اليت كتب اهلل ّٔا اؼبقادير؛ جفت وانتهت.
"وطويت الصحف" :ىذا كناية عن أف األمر انتهى ،وُب "صحيح مسلم" عن جابر رضي اهلل عنو؛ قاؿ:
جاء سراقة بن مالك بن جعشم؛ فقاؿ :يا رسوؿ اهلل! ّْبُت لنا ديننا كأنا خلقنا اآلف :فيم العمل اليوـ؛ أفيما
جفت بو األقبلـ وجرت بو اؼبقادير؟ أـ فيما نستقبل؟ قاؿ" :ال؛ بل فيما جفت بو األقبلـ وجرت بو
اؼبقادير" .قاؿ :ففيم العمل؟ قاؿ" :اعملوا؛ فكل ميسر".
ك فِي كِتَ ٍ
قولو" :كما قال اهلل تعالى{ :أَلَ ْم تَ ْعلَ ْم أ َّ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ك
َن اللَّوَ يَ ْعلَ ُم َما فِي َّ
اب إِ َّن َذلِ َ
ض إِ َّن ذَلِ َ
َعلَى اللَّ ِو يَ ِس ٌير}.
الشرح{ :أَلَ ْم تَ ْعلَ ْم أ َّ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض} :وىذا عاـ؛ علم ؼبا فيهما من أعياف وأوصاؼ
َن اللَّوَ يَ ْعلَ ُم َما فِي َّ
وأعماؿ وأحواؿ.
ك فِي كِتَ ٍ
اب} :وىو اللوح احملفوظ.
{إِ َّن ذَلِ َ
ك َعلَى اللَّ ِو يَ ِس ٌير} أي :الكتابة على اهلل أمر يسَت.
{إِ َّن َذلِ َ
"وقال{ :ما أَصاب ِمن م ِ
ض َوَال فِي أَنْ ُف ِس ُك ْم إال فِي كِتَ ٍ
صيبَ ٍة فِي ْاأل َْر ِ
ك
اب ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن نَ ْب َرأ ََىا إِ َّن ذَلِ َ
َ َ َ ْ ُ
َعلَى اللَّ ِو يَ ِس ٌير} [الحديد." ]ٕٕ :
الشرح{ :فِي ْاأل َْر ِ
ض} :كاعبدب والزالزؿ والفيضانات وغَتىا.
{وَال فِي أَنْ ُف ِس ُك ْم} :كاؼبرض واألوبئة اؼبهلكة وغَت ذلك{ ،إال فِي كِتَ ٍ
اب} :ىو اللوح احملفوظ{ .نَ ْب َرأ ََىا}؛
َ

أي :من قبل أف لبلقها ،والضمَت ُب {نَػْبػَرأ ََىا} :وبتمل أف يعود على اؼبصيبة ،ووبتمل أف يعود على
وجل،
األنفس ،ووبتمل أف يعود على األرض ،والكل صحيح؛ فاؼبصيبة قد كتبت قبل أف ىبلقها اهلل َّ
عز َّ
وقبل أف ىبلق النفس اؼبصابة ،وقبل أف ىبلق األرض ،وُب "صحيح مسلم" عن عبد اهلل بن عمرو ،قاؿ :قاؿ
رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم " :-كتب اهلل مقادير اػببلئق قبل أف ىبلق السماوات واألرض خبمسُت
ألف سنة .قاؿ :وكاف عرشو على اؼباء".
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قولو" :وىذا التَّ ْقدير التَّابِع لِ ِعل ِْم ِو س ْبحانَوُ يكو ُن في م ِ
ب في اللَّ ْو ِح
واض َع ُج ْملَةً َوتَ ْف ً
َ
َ
ُ
ُ
َ
صيال ،فَ َق ْد َكتَ َ
ُ
ِ
ث ِ
وح ِ
إليو ملَ ًكا فَ ي ْؤمر بِأرب ِع َكلِ ٍ
مات،
الر ِ
الجني ِن قَ ْب َل نَ ْف ِخ ُّ
فيو بَ َع َ
س َد َ
ُ َ ُ َْ
َ
َ
الم ْحفوظ ما َ
شاء ،وإذا َخلَ َق َج َ
ذلك".
فَ يُ ُ
أجلَوُ َو َع َملَوُ َو َش ِق ّي أم َسعي ٌد َونَ ْح َو َ
ب ِرْزقَوُ َو َ
قال لَوُ :ا ْكتُ ْ
الشرح" :في مواضع" اؼبوضع األوؿ :اللوح احملفوظ  ،وسبق دليل ذلك وتفصيل القوؿ فيو.
اؼبوضع الثاشل :الكتابة العمرية اليت تكوف للجنُت ُب بطن أمو ،وسبق دليلها ُب حديث ابن مسعود رضي اهلل
عنو.
اؼبوضع الثالث :ما أشار إليو بقولو" :ونحو ذلك" ،وىو التقدير اغبورل الذي يكوف ُب ليلة القدر؛ فإف ليلة
القدر يكتب فيها ما يكوف ُب تلك السنة؛ كما قاؿ تعاذل{ :فِ َيها يػُ ْفَر ُؽ ُك ُّل أ َْم ٍر َح ِكي ٍم * أ َْمًرا ِم ْن ِعْن ِدنَا إِنَّا
ِِ
ُت} [الدخاف.]٘ - ٗ :
ُكنَّا ُم ْرسل َ
قديما ،ومنكروه اليوم قليل".
قاؿ اؼبؤلف" :فهذا التقدير قد كان ينكره غالة القدرية ً
الشرح" :ىذا التقدير" يعٍت :العلم والكتابة ،ينكره غبلة القدرية قديبًا ،ويقولوف :إف اهلل ال يعلم أفعاؿ العبد
إال بعد وجودىا ،وأهنا دل تكتب ،ويقولوف :إف األمر أنف؛ أي :مستأنف ،لكن متأخروىم أقروا بالعلم
والكتابة ،وأنكروا اؼبشيئة واػبلق ،وىذا بالنسبة ألفعاؿ اؼبخلوقُت.
أما بالنسبة ألفعاؿ اهلل؛ فبل أحد ينكر أف اهلل عادل ّٔا قبل وقوعها ،وىؤالء الذين ينكروف علم اهلل بأفعاؿ
ٍ ِ
ِ
يم} [البقرة،]ٕٕٛ :
{واللَّوُ ب ُك ّْل َش ْيء َعل ٌ
العبد حكمهم ُب الشرع أهنم كفار؛ ألهنم كذبوا قوؿ اهلل تعاذلَ :
وغَتىا من اآليات ،وخالفوا اؼبعلوـ بالضرورة من الدين.
الدرجةُ الثَّانِيةُ :فَ ِهي مشيئَةُ ِ
اهلل النَّافِ َذةُ،
َ
َ َ
اندرجح انثاَيح يٍ درجاخ اإلمياٌ تانقدر :وبينها بقولوَ " :و ّأما َّ َ َ
الس ِ
الش ِاملَةَُ ،و ُى َو اإليما ُن بِ َّ
َوقُ ْد َرتُوُ َّ
ماوات وما في
شأ لَ ْم يَ ُك ْنَ ،وأنَّوُ ما في َّ
شاء اهللُ كا َنَ ،وما لَ ْم يَ َ
أن ما َ
األرض ِمن حرَك ٍة وال س ٍ
كون َّإال بِمشيئَ ِة ِ
اهلل ُس ْبحانَوُ".
ََ َ ُ
َ
الشرح :يعٍت :أف تؤمن بأف مشيئة اهلل نافذة ُب كل شيء ،سواء كاف فبا يتعلق بفعلو أو يتعلق بأفعاؿ
ِ
اؼبخلوقُت ،وأف قدرتو شاملة{ ،وما َكا َف اللَّو لِيػع ِجزه ِمن َشي ٍء ُِب َّ ِ
ات وَال ُِب ْاأل َْر ِ ِ
يما
ََ
ض إنَّوُ َكا َف َعل ً
الس َم َاو َ
ُ ُ ْ َُ ْ ْ
قَ ِد ًيرا} [فاطر ،]ٗٗ :فهذه الدرجة تتضمن شيئُت؛ اؼبشيئة واػبلق:
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 أما اؼبشيئة؛ فيجب أف نؤمن بأف مشيئة اهلل تعاذل نافذة ُب كل شيء ،وأف قدرتو شاملة لكل شيء منأفعالو وأفعاؿ اؼبخلوقُت :فأما كوهنا شاملة ألفعالو؛ فاألمر فيها ظاىر ،وأما كوهنا شاملة ألفعاؿ اؼبخلوقُت
فؤلف اػبلق كلهم ملك هلل تعاذل ،وال يكوف ُب ملكو إال ما شاء ،والدليل على ىذا :قولو تعاذل{ :فَػلَ ْو َشاءَ
ك َعبعل النَّاس أ َُّمةً و ِ
َؽب َدا ُكم أ ْ ِ
اح َد ًة} [ىود،]ٔٔٛ :
َصبَع َ
َ ْ
{ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ َ َ َ َ َ
ُت} [األنعاـ .]ٜٔٗ :وقولو سبحانوَ :
وقولو تعاذل{ :ولَو شاء اللَّو ما اقْػتتل الَّ ِذ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
اختَػلَ ُفوا فَ ِمْنػ ُه ْم
ات َولَك ِن ْ
ين م ْن بَػ ْعدى ْم م ْن بَػ ْعد َما َجاءَتْػ ُه ُم الْبَػيّْػنَ ُ
َ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ
َم ْن َآم َن َوِمْنػ ُه ْم َم ْن َك َفَر َولَ ْو َشاءَ اللَّوُ َما اقْػتَتَػلُوا} [البقرة ،]ٕٖ٘ :فهذه اآليات تدؿ على أف أفعاؿ العباد
متعلقة دبشيئة اهلل.
{وَما تَ َشاءُو َف إال أَ ْف يَ َشاءَ اللَّوُ} [اإلنساف .]ٖٓ :وىذه تدؿ على أف مشيئة العبد داخلة ربت
وقاؿ تعاذلَ :
مشيئة اهلل وتابعة ؽبا.
قولو" :ال يكو ُن في مل ِ
ْك ِو ما ال يُري ُد".
ُ
الشرح :ىذه العبارة ربتاج إذل تفصيل :ال يكوف ُب ملكو ما ال يريد باإلرادة الكونية ،أما باإلرادة الشرعية
فيكوف ُب ملكو ما ال يريد ،وقد تقدـ الكبلـ عن اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية دبا فيو الكفاية.
قولو" :وأنَّو سبحانَو على ُك ّْل َشي ٍء قَ ِ
ِ
ِ
المعدومات".
جودات َو
الم ْو
َ ُ ُْ ُ
ٌ
دير م َن َ
ْ
الشرح :فاهلل قادر على كل شيء :من اؼبوجودات فيعدمها أو يغَتىا ،أو من اؼبعدومات فيوجدىا مهما كاف؛
كما قاؿ اهلل تعاذل{ :إِ َّف اللَّوَ َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير} [البقرة.]ٕٓ :
ردا على القدرية الذين قالوا :إف اهلل ليس بقادر على فعل العبد!! وإف العبد
وإمبا نص اؼبؤلف على ىذا ِّ
مستقل بعملو! ولكن ما ُب الكتاب والسنة من ،يوؿ قدرة اهلل يرد عليهم.
األرض وال في َّ ِ
ِ
ِ
قولو" :فَما ِمن م ْخ ٍ
ب ِسواهُ".
لوق في
غي ُرهُ َوال َر َّ
السماء َّإال اهللُ خال ُقوُ ُس ْبحانَوُ ال خال َق ْ
َ
ِ َ
الشرح :ىذا صحيح ببل شك ،وعليو دليل أثري ودليل نظري:
 أما الدليل األثري :فقد قاؿ اهلل تعاذل{ :اللَّوُ َخالِ ُق ُك ّْل َش ْي ٍء} [الزمر .]ٕٙ :وقاؿ تعاذل{ :أ َْـ ُخلِ ُقوا ِم ْنٍ
اػبالُِقو َف * أَـ خلَ ُقوا َّ ِ
ض بَ ْل َال يُوقِنُو َف} [الطور ،]ٖٙ ،ٖ٘ :فبل يبكن أف
َغ َِْت َش ْيء أ َْـ ُى ُم َْ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ْ َ
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وجل ،وأنو خالق
يوجد شيء ُب السماء واألرض إال اهلل خالقو وحده ،فيجب اإليباف بعموـ خلق اهلل َّ
عز َّ
كل شيء ،حىت أعماؿ العباد؛ لقولو تعاذل{ :اللَّوُ َخالِ ُق ُك ّْل َش ْي ٍء} [الرعد ،]ٔٙ :وعمل اإلنساف من
{و َخلَ َق ُك َّل َش ْي ٍء فَػ َق َّد َرهُ تَػ ْق ِد ًيرا} [الفرقاف ]ٕ :واآليات ُب ىذا كثَتة ،بل ىناؾ آية
الشيء ،وقاؿ تعاذلَ :
{واللَّوُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَػ ْع َملُو َف} [الصافات]ٜٙ :
خاصة تنص على خلق أفعاؿ العباد ،فقاؿ إبراىيم لقوموَ :
وىذا نص ُب أف عمل اإلنساف ـبلوؽ هلل تعاذل.
 وأما الدليل النظري على أف أفعاؿ العبد ـبلوقة هلل؛ فتقريره أف نقوؿ :إف فعل العبد ناشئ عن أمرين :عزيبةوجل ،وخالق السبب
صادقة وقدرة تامة ،والذي أودع فيك ىذه العزيبة وخلق فيك ىذه القدرة ىو اهلل َّ
عز َّ
التاـ خالق للمسبب.
 ووجو ثاف نظري :أف نقوؿ :الفعل وصف الفاعل ،والوصف تابع للموصوؼ ،فكما أف اإلنساف بذاتوـبلوؽ هلل فأفعالو ـبلوقة؛ ألف الصفة تابعة للموصوؼ.
"ال خالق غيره" :قد يقوؿ قائل :ىذا اغبصر يرد عليو أف ىناؾ خال ًقا غَت اهلل؛ فقد جاء ُب اغبديث أف
اؼبصور خالق" :يقاؿ ؽبم :أحيوا ما خلقتم" (متفق عليو) ،وقاؿ عز وجل{ :فَػتبارَؾ اللَّو أَحسن ْ ِِ
ُت}
اػبَالق َ
ََ َ ُ ْ َ ُ
[اؼبؤمنوف]ٔٗ :؛ فهناؾ خالقوف غَت اهلل ،لكن اهلل تعاذل ىو أحسن اػبالقُت؛ فما اعبواب عن قوؿ اؼبؤلف
ىذا؟
وجل ىو :اإلهباد وتبديل األعياف من عُت ألخرى؛ فبل أحد يوجد
اعبواب :أف اػبلق اؼبنسوب إذل اهلل َّ
عز َّ
وجل.
وجل ،وال أحد يبدؿ عينًا إذل عُت؛ إال اهلل َّ
إال اهلل َّ
عز َّ
عز َّ
بدال من أف
مثبل ً
وأما اػبلق اؼبنسوب للمخلوؽ فإمبا ىو :عبارة عن ربويل شيء من صفة إذل صفة؛ فاػبشبة ً
كانت ُب الشجرة ،ربولت بالنجارة إذل باب؛ فتحويلها إذل باب يسمى خل ًقا ،لكنو ليس اػبلق الذي ىبتص
بو اػبالق ،وىو اإلهباد من العدـ ،أو تبديل العُت من عُت إذل أخرى.
"ال رب سواه" أي :أف اهلل وحده ىو الرب اؼبدبر عبميع األمور ،وىذا حصر حقيقي ،ولكن ردبا يرد عليو
أنو جاء ُب بعض األحاديث إثبات الربوبية لغَت اهلل :ففي لقطة اإلبل قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم:
"دعها؛ معها وحذاؤىا ،ترد اؼباء وتأكل الشجر ،حىت هبدىا رّٔا" (متفق عليو) ورّٔا :صاحبها .وجاء ُب
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بعض ألفاظ حديث جربيل؛ يقوؿ" :إذا ولدت األمة رّٔا" (متفق عليو) .فما ىو اعبمع بُت ىذا وبُت قوؿ
اؼبؤلف" :ال رب سواه"؟
اعبواب :أف ربوبية اهلل عامة كاملة؛ كل شيء فاهلل ربو ،ال يسأؿ عما يفعل ُب خلقو؛ ألف فعلو كلو رضبة
وجل اعبدب واؼبرض واؼبوت واعبروح ُب اإلنساف وُب اغبيواف ،ونقوؿ :ىذا غاية
وحكمة ،وؽبذا يقدر اهلل َّ
عز َّ
الكماؿ واغبكمة.
تاما،
أما ربوبية اؼبخلوؽ للمخلوؽ فربوبية ناقصة قاصرة ،ال تتجاوز ؿبلها ،وال يتصرؼ فيها اإلنساف تصرفًا ِّ
بل تصرفو مقيد :إما بالشرع ،وإما بالعرؼ.
قولو" :ومع ذلك؛ فقد أمر العباد بطاعتو وطاعة رسلو ،ونهاىم عن معصيتو".
نببل ،ودل يرفع عنهم االختيار ،بل أمرىم بطاعتو
الشرح  :يعٍت :ومع عموـ خلقو وربوبيتو دل يًتؾ العباد ً
وجل ،وفعلو ـبلوؽ هلل،
وطاعة رسلو ،وهناىم عن معصيتو ،وأمره بذلك أمر فبكن؛ فاؼبأمور ـبلوؽ هلل َّ
عز َّ
وجل
أمرا بغَت فبكن ،واهلل َّ
عز َّ
ومع ذلك؛ يؤمر وينهى ،ولو كاف اإلنساف ً
ؾبربا على عملو لكاف أمره لو ً
ف نَػ ْف ًسا إال ُو ْس َع َها}
ف اللَّوُ نَػ ْف ًسا إال ُو ْس َع َها}[البقرة ،]ٕٛٙ:ويقوؿ
َ
َ
تعاذل{:ال نُ َكلّْ ُ
يقوؿ{:ال يُ َكلّْ ُ
[األنعاـ ،]ٕٔ٘ :وىذا يدؿ على أهنم قادروف على فعل الطاعة ،وعلى ذبنب اؼبعصية ،وأهنم غَت مكرىُت
على ذلك.
ب المتَّقين والمح ِسنين و ِ
ِ
آمنوا َو َع ِملوا
ضى َع ِن
طينَ ،ويَ ْر َ
الذين َ
َ
الم ْقس َ
"و ُى َو ُس ْبحانَوُ يُح ُّ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ
قولوَ :
الصالِ ِ
حات".
ّ
ِِ
ُت} [البقرة ،]ٜٔ٘ :واؼبتقُت لقولو:
َح ِسنُوا إِ َّف اللَّوَ ُِوب ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
{وأ ْ
الشرح :وبب احملسنُت؛ لقولو تعاذلَ :
{فَما استػ َقاموا لَ ُكم فَاست ِقيموا َؽبم إِ َّف اللَّو ُِوب ُّ ِ
ِ
ب الْ ُمتَّق َ
{وأَقْسطُوا إِ َّف اللَّوَ
َ
َ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ ُْ
ُت} [التوبة ،]ٚ :واؼبقسطُت لقولوَ :
ِِ
وجل وبب ىؤالء ،ومع ذلك ىو الذي قدر ؽبم ىذا العمل
ُت} [اغبجرات ،]ٜ :فهو َّ
ُِوب ُّ
عز َّ
ب الْ ُم ْقسط َ
وشرعا؛ فاحملسن قاـ بالواجب واؼبندوب ،واؼبتقي قاـ
الذي وببو ،فكاف فعلهم ؿببوبًا إذل اهلل مر ًادا لو كونًا ً
بالواجب ،واؼبقسط اتقى اعبور ُب اؼبعاملة.
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ِ
ِ
الصالِح ِ
ات" :والدليل قولو تعاذل{ :و َّ ِ
ين
"ويَ ْر َ
آمنوا َو َع ِملوا ّ
الذين َ
ضى َع ِن َ
َ
َ
الساب ُقو َف ْاألََّولُو َف م َن الْ ُم َهاج ِر َ
ِ َّ ِ
و ْاألَنْصا ِر والَّ ِذين اتَّػبػعوىم بِِإحس ٍ
ين
اف َر ِض َي اللَّوُ َعْنػ ُه ْم َوَر ُ
ضوا َعْنوُ} [التوبة ،]ٔٓٓ :وقاؿ تعاذل{ :إ َّف الذ َ
َ َ َ َ َُ ُ ْ ْ َ
آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
اغب ِ
ِ ِ
ِ
َّات َع ْد ٍف َْذب ِري ِم ْن َْربتِ َها ْاألَنْػ َه ُار
ات أُولَئِ َ
َُ َ َ
ك ُى ْم َخْيػ ُر الَِْربيَّة * َجَز ُاؤُى ْم عْن َد َرّّْٔ ْم َجن ُ
الص َ
خالِ ِد ِ
ضوا َعْنوُ} [البينة.]ٛ ،ٚ :
ين ف َيها أَبَ ًدا َر ِض َي اللَّوُ َعْنػ ُه ْم َوَر ُ
َ َ
قولو" :وال يحب الكافرين ،وال يرضى عن القوم الفاسقين ،وال يأمر بالفحشاء ،وال يرضى لعباده
الكفر ،وال يحب الفساد ".
وجل الكافرين والدليل قولو تعاذل{ :فَِإ ْف تَػولَّوا فَِإ َّف اللَّو َال ُِوب ُّ ِ
ين}
الشرح  :يعٍت :وال وبب اهلل َّ
عز َّ
َ
َْ
ب الْ َكاف ِر َ
[آؿ عمراف ،]ٖٕ :مع أف الكفر واقع دبشيئتو ،لكن ال يلزـ من وقوعو دبشيئتو ،أف يكوف ؿببوبًا لو سبحانو.
ضى َع ِن الْ َق ْوِـ
ض ْوا َعْنػ ُه ْم فَإِ َّف اللَّوَ َال يَػ ْر َ
"وال يرضى عن القوم الفاسقين" :والدليل قولو تعاذل{ :فَِإ ْف تَػ ْر َ
ِِ
ُت} [التوبة ،]ٜٙ :والفاسق:ىو اػبارج عن طاعة اهلل ،قد يراد بو الكافر ،وقد يراد بو العاصي ،ففي
الْ َفاسق َ
اس ًقا َال يستَػوو َف * أ ََّما الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
قولو تعاذل{ :أَفَمن َكا َف م ْؤِمنًا َكمن َكا َف فَ ِ
َّات
َ َ ََ
الصاغبَات فَػلَ ُه ْم َجن ُ
َْ
ُ
َْ
َْ ُ
الْمأْوى نػُزًال ِدبا َكانُوا يػعملُو َف * وأ ََّما الَّ ِذين فَس ُقوا فَمأْواىم النَّار ُكلَّما أَرادوا أَ ْف َىبْرجوا ِمْنػها أ ُِع ُ ِ ِ
يل
ََ ُ َ
َ َ َ َُُ ُ َ َُ
ُُ َ
َ
َْ َ
يدوا ف َيها َوق َ
اب النَّا ِر الَّ ِذي ُكْنتُ ْم بِِو تُ َك ّْذبُو َف} [السجدة]ٕٓ - ٔٛ :؛ فاؼبراد بالفاسق ىنا الكافر ،وأما
َؽبُ ْم ذُوقُوا َع َذ َ
ُب قولو تعاذل{ :يا أَيػُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ ْف جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَبٍَإ فَػتَبَػيَّػنُوا} [اغبجرات]ٙ :؛ فاؼبراد بالفاسق العاصي.
َ َ
َ َ
ََ ْ
وجل ال يرضى عن القوـ الفاسقُت ،ال ىؤالء وال ىؤالء ،لكن الفاسقُت دبعٌت الكافرين ال يرضى
واهلل َّ
عز َّ
عنهم مطل ًقا ،وأما الفاسقوف دبعٌت العصاة؛ فبل يرضى عنهم فيما فسقوا فيو ،ويرضى عنهم فيما أطاعوا فيو.
"وال يأمر بالفحشاء" :والدليل قولو تعاذل{ :قُ ْل إِ َّف اللَّوَ َال يَأْ ُم ُر بِالْ َف ْح َش ِاء} ،ألهنم إذا فعلوا فاحشة{ :قَالُوا
َو َج ْدنَا َعلَْيػ َها آبَاءَنَا َواللَّوُ أ ََمَرنَا َِّٔا}؛ فاحتجوا بأمرين ،فقاؿ اهلل تعاذل{ :قُ ْل إِ َّف اللَّوَ َال يَأْ ُم ُر بِالْ َف ْح َش ِاء}،
{واللَّوُ
{و َج ْدنَا َعلَْيػ َها آبَاءَنَا}؛ ألنو حق ال ينكر فهم قد وجدوا عليها آباءىم  ،لكن َ
وسكت عن قوؽبمَ :
أ ََمَرنَا َِّٔا} كذب ،وؽبذا كذّٔم وأمر نبيو أف يقوؿ{ :إِ َّف اللَّوَ َال يَأْ ُم ُر بِالْ َف ْح َش ِاء} [األعراؼ.]ٕٛ :
ضى لِعِبَ ِادهِ الْ ُك ْفَر} [الزمر:
ٍت َعْن ُك ْم َوَال يَػ ْر َ
"وال يرضى لعباده الكفر" :لقولو تعاذل{ :إِ ْف تَ ْك ُف ُروا فَِإ َّف اللَّوَ َغ ِ ّّ

 ،]ٚلكن يق ّدر أف يكفروا ،وال يلزـ من تقديره الكفر أف يكوف راضيًا بو سبحانو وتعاذل ،بل يقدره وىو
يكرىو ويسخطو.
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ِ
ِ
"وال يحب الفساد" :دليل ذلك قولو تعاذل{ :وإِ َذا تَػوَّذل سعى ُِب ْاألَر ِ ِ
َّس َل
ك ْ
اغبَْر َ
ض ليُػ ْف ِس َد ف َيها َويػُ ْهل َ
ْ
َ َ ََ
ث َوالن ْ
ب الْ َف َس َاد} [البقرة.]ٕٓ٘ :
َواللَّوُ َال ُِوب ُّ
وإمبا كرر اؼبؤلف مثل ىذه العبارات ليبُت أنو ال يلزـ من إرادتو جل وعبل للشيء أف يكوف ؿببوبًا لو ،وال يلزـ
وجل يكره الشيء ويريده باإلرادة
من كراىتو للشيء أف ال يكوف مر ًادا لو باإلرادة الكونية ،بل ىو َّ
عز َّ
الكونية ،ويوقع الشيء وال يرضى عنو ،وال يريده باإلرادة الشرعية.
فإف قلت :كيف يوقع ما ال يرضاه وما ال وببو؟! وىل أحد يُك ِرىو على أف يوقع ما ال وببو وال يرضاه؟!
وجل وىو مكروه
فاعبواب :ال أحد يُك ِرىو على أف يوقع ما ال وببو وال يرضاه ،وىذا الذي يقع من فعلو َّ
عز َّ
فمثبل :اإليباف
لو ،ىو مكروه لو من وجو ؿببوب لو من وجو آخر؛ لِما يًتتب عليو من اؼبصاحل العظيمةً ،
ؿببوب هلل ،والكفر مكروه لو ،فأوقع الكفر وىو مكروه لو؛ ؼبصاحل عظيمة؛ ألنو لوال وجود الكفر ما عرؼ
اإليباف ،ولوال وجود الكفر ما عرؼ اإلنساف قدر نعمة اهلل عليو باإليباف ،ولوال وجود الكفر ما قاـ األمر
باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر ألف الناس كلهم يكونوف على اؼبعروؼ ،ولوال وجود الكفر ما قاـ اعبهاد ،ولوال
وجود الكفر لكاف خلق النار عبثًا ألف النار مثوى الكافرين ،ولوال وجود الكفر لكاف الناس أمة واحدة ودل
منكرا وىذا ال شك أنو ـبل بآّتمع اإلنساشل ،ولوال وجود الكفر ما عرفت والية اهلل
يعرفوا معروفًا ودل ينكروا ً
ألف من والية اهلل أف تبغض أعداء اهلل وأف ربب أولياء اهلل.
وكذلك يقاؿ ُب الصحة واؼبرض؛ فالصحة ؿببوبة لئلنساف ومبلئمة لو ورضبة اهلل تعاذل فيها ظاىرة ،لكن
اؼبرض مكروه لئلنساف وقد يكوف عقوبة من اهلل لو ،ومع ذلك يوقعو؛ ؼبا ُب ذلك من اؼبصاحل العظيمة ،فكم
من إنساف إذا أسبغ اهلل عليو النعمة بالبدف واؼباؿ والولد والبيت واؼبركوب؛ ترفع ورأى أنو مستغن دبا أنعم اهلل
وجل ،كما قاؿ تعاذلَ { :ك َّبل إِ َّف ِْ
استَػ ْغ ٌَت} [العلق:
بو عليو عن طاعة اهلل َّ
عز َّ
اإلنْ َسا َف لَيَطْغَى ( )ٙأَ ْف َرآهُ ْ
 ،]ٚ ،ٙوىذه مفسدة عظيمة؛ فإذا أراد اهلل أف يرد ىذا اإلنساف إذل مكانو ابتبله حىت يرجع إذل اهلل،
وشاىد ىذا قولو تعاذل{ :ظَهر الْ َفساد ُِب الْبػّْر والْبح ِر ِدبا َكسبت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا
َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ
َّاس ليُذي َق ُه ْم بَػ ْع َ
لَ َعلَّ ُه ْم يَػ ْرِجعُو َف} [الروـ.]ٗٔ :
وجل عرفت ما لو سبحانو وتعاذل
وأنت أيها اإلنساف إذا فكرت ىذا التفكَت الصحيح ُب تقديرات اهلل َّ
عز َّ
من اغبكمة فيما يقدره من خَت أو شر ،وأف اهلل سبحانو وتعاذل ىبلق ما يكرىو ويقدر ما يكرىو ؼبصاحل
عظيمة ،قد ربيط ّٔا ،وقد ال ربيط ّٔا ووبيط ّٔا غَتؾ ،وقد ال وبيط ّٔا ال أنت وال غَتؾ.
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مكروىا هلل ومر ًادا لو؟
فإف قيل :كيف يكوف الشيء
ً
طعما اػببيث رائحة يتناولو اؼبريض وىو مرتاح ،ؼبا يًتتب
فاعبواب :أنو ال غرابة ُب ذلك ،فها ىو الدواء اؼبر ً
عليو من مصلحة الشفاء ،وىا ىو األب يبسك بابنو اؼبريض ليكويو الطبيب ،وردبا كواه ىو بنفسو ،مع أنو
يكره أشد الكره أف وبرؽ ابنو بالنار.
العباد ِ
فاعلو َن َحقي َقةًَ ،واهللُ خالِ ُق أفْعالِ ِهم".
قولوَ " :و ِ ُ
الشرح :ىذا صحيح؛ فالعبد ىو اؼبباشر لفعلو حقيقة ،واهلل خالق فعلو حقيقة ،وىذه عقيدة أىل السنة ،وقد
سبق تقريرىا باألدلة ،وخالفهم ُب ىذا األصل طائفتاف:
الطائفة األوذل :القدرية من اؼبعتزلة وغَتىم؛ قالوا :إف العباد فاعلوف حقيقة ،واهلل دل ىبلق أفعاؽبم.
الطائفة الثانية :اعبربية من اعبهمية وغَتىم؛ قالوا :إف اهلل خالق أفعاؽبم ،وليسوا فاعلُت حقيقة ،لكن أضيف
الفعل إليهم من باب التجوز ،وإال؛ فالفاعل حقيقة ىو اهلل.
وىذا القوؿ األخَت يؤدي إذل القوؿ بوحدة الوجود ،وأف اػبلق ىو اهللٍ ،ب يؤدي إذل قوؿ من أبطل الباطل؛
ألف العباد منهم الزاشل ومنهم السارؽ ومنهم شارب اػبمر ومنهم اؼبعتدي بالظلم؛ فحاشا أف تكوف ىذه
األفعاؿ منسوبة إذل اهلل!! ولو لوازـ باطلة أخرى ،ؤّذا تبُت أف ُب قوؿ اؼبؤلف" :والعباد فاعلون حقيقة،
واهلل خالق أفعالهم" :يريد بو الرد على اعبربية والقدرية.
قولو" :والعب ُد ىو ِ
ِ
ِ
الصائِ ُم".
صلّي َو ّ
الم َ
الم ْؤم ُن َوالكاف ُرَ ،والبَ ُّر َوالفاج ُرَ ،و ُ
َ َْ ُ َ ُ
الشرح :يعٍت :أف الوصف باإليباف والكفر والرب والفجور والصبلة والصياـ وصف للعبد ال لغَته؛ فهو اؼبؤمن،
وىو الكافر ،وىو البار ،وىو الفاجر ،وىو اؼبصلي ،وىو الصائم ،وكذلك ىو اؼبزكي ،وىو اغباج ،وىو
اؼبعتمر وىكذا ،وال يبكن أف يوصف دبا ليس من فعلو حقيقة ،وىذه اعبملة تتضمن الرد على اعبربية.
واؼبراد بالعبودية ىنا العبودية العامة؛ ألف العبودية نوعاف:
النوع األوؿ :عبودية عامة :وىي اػبضوع ألمر اهلل الكوشل؛ وىذه عامة ُب صبيع اػبلق كقولو تعاذل{ :إِ ْف ُك ُّل
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
الر ْضبَ ِن َعْب ًدا} [مرصل.]ٜٖ :
ض إال ِآٌب َّ
َم ْن ُب َّ َ َ
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النوع الثاشل :عبودية خاصة :وىي اػبضوع ألمر اهلل الشرعي ،وىي خاصة باؼبؤمنُت؛ كقولو تعاذلِ :
اد
{وعبَ ُ
َ
َّ َّ ِ
ين يبَْ ُشو َف َعلَى ْاأل َْر ِ
ض َى ْونًا} [الفرقاف ،]ٖٙ :وقولو{ :تَػبَ َارَؾ الَّ ِذي نَػَّزَؿ الْ ُف ْرقَا َف َعلَى َعْب ِد ِه}،
الر ْضبَ ِن الذ َ
وىذه أخص من األوذل.
باد قدرةٌ على أعمالِ ِهم ،ولَهم إرادةٌ ،واهلل خالِ ُقهم وخالِق ِ
قولو" :ولِ ِ
إرادتِ ِهم".
قدرتهم َو َ
لع ِ َ َ
َُ َ َ ُ
َ ُ َ
َ
الشرح" :للعباد قدرة على أعمالهم وإرادة"؛ خبلفًا للجربية القائلُت بأهنم ال قدرة ؽبم وال إرادة ،بل ىم
ؾبربوف عليها.
"واهلل خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم"؛ خبلفًا للقدرية القائلُت بأف اهلل ليس خال ًقا لفعل العبد وال إلرادتو
وقدرتو.
وكأف اؼبؤلف يشَت ّٔذه العبارة إذل وجو كوف فعل العبد ـبلوقًا هلل تعاذل؛ بأف فعلو صادر عن قدرة وإرادة،
وخالق القدرة واإلرادة ىو اهلل ،وما صدر عن ـبلوؽ فهو ـبلوؽ.
أيضا إذل كوف فعل العبد اختياريِّا ال إجباريِّا ألنو صادر عن قدرة وإرادة؛ فلوال القدرة واإلرادة دل
ويشَت ّٔا ً
يصدر منو الفعل ،ولوال اإلرادة دل يصدر منو الفعل ،ولو كاف الفعل إجباريِّا ما كاف من شرطو القدرة
واإلرادة.
ٍب استدؿ اؼبؤلف لذلك ،فقاؿ" :كما قال تعالى{ :لِمن َش ِ
ِ
شاءُو َن إال أَ ْن
يم * َوَما تَ َ
َْ َ
اء م ْن ُك ْم أَ ْن يَ ْستَق َ
ِ
ين} [التكوير." ]ٕٜ ،ٕٛ :
اء اللَّوُ َر ُّ
يَ َ
ب ال َْعالَم َ
شَ
الشرح{ :لِمن َش ِ
ِ
يم} :فيها رد على اعبربية.
َْ َ
اء م ْن ُك ْم أَ ْن يَ ْستَق َ
شاءَ اهللُ} :رد على القدرية.
شاءُو َن إال أَ ْن يَ َ
{وَما تَ َ
َ
ىذهِ َّ ِ
قولو" :و ِ
اى ُم النَّبِ ّي صلى اهلل عليو وسلم
عامةُ ال َق َد ِريَِّة،
ب بِها َّ
الذين َّ
سم ُ
الد َر َجةُ م َن ال َق َد ِر يُ َك ّْذ ُ
َ
َ
ِ
ىذهِ َّ ِ
مجوس ِ
ِ
ِ
يارهَُ ،ويُ ْخ ِرجو َن َعن
األمةَ ،ويَ ْغلو فيها قَ ْوٌم م ْن ْأى ِل اإلثْبات حتَّى َسلَبوا َ
الع ْب َد قُ ْد َرتَوُ َوا ْخت َ
َ َ
اهلل و ِ
ِ ِ
أحكام ِو ِح َك َمها َوَمصالِ َحها".
أفْعال َ
الشرح " :و ِ
ىذهِ َّ
الد َر َجةُ ِم َن ال َق َد ِر" أي :درجة اؼبشيئة واػبلق.
َ
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"عامة القدرية"؛ أي :أكثرىم يكذبوف ّٔذه الدرجة ،ويقولوف :إف اإلنساف مستقل بعملو ،وليس هلل فيو
مشيئة وال خلق.
"سماىم النبي صلى اهلل عليو وسلم مجوس ىذه األمة" (رواه أضبد وأبو داود وابن ايب عاصم)؛ ألف
آّوس يقولوف :إف للحوادث خالقُت :خال ًقا للخَت ،وخال ًقا للشر! فخالق اػبَت ىو النور ،وخالق الشر ىو
الظلمة؛ فالقدرية يشبهوف ىؤالء آّوس من وجو؛ ألهنم يقولوف :إف اغبوادث نوعاف :حوادث من فعل اهلل
فهذه خلق اهلل ،وحوادث من فعل العباد فهذه للعباد استقبلًال ،وليس هلل تعاذل فيها خلق.
"يغلو فيها" أيُ :ب ىذه الدرجة" ،قوم من أىل اإلثبات" أي :إثبات القدر ،وىؤالء القوـ ىم اعبربية؛
حيث إهنم سلبوا العبد قدرتو واختياره ،وقالوا :إنو ؾبرب على عملو؛ ألنو مكتوب عليو.
"ويخرجون عن أفعال اهلل وأحكامو حكمها ومصالحها" :وجو كوهنم ىبرجوف اغبكم واؼبصاحل عن أفعاؿ
اهلل وأحكامو :أهنم ال يثبتوف هلل حكمة أو مصلحة؛ فهو عندىم يفعل ووبكم ّٓرد مشيئة ،وؽبذا يثيب
ؾبربا على الفعل.
ؾبربا على الفعل ،ويعاقب العاصي وإف كاف ً
اؼبطيع وإف كاف ً
ومن اؼبعلوـ أف آّرب ال يستحق اغبمد على ؿبمود ،وال الذـ على مذموـ؛ ألنو بغَت اختياره.
وىنا مسألة وبتج ّٔا كثَت من العصاة :إذا أنكرت عليو اؼبنكر؛ قاؿ :ىذا ىو ما قدره اهلل عليو؛ أتعًتض على
أيضا حبديث" :رباج آدـ وموسى،
اهلل؟! فيحتج بالقدر على معاصي اهلل ،ويقوؿ :أنا عبد مسَت! ٍب وبتج ً
فقاؿ لو موسى :أنت أبونا ،خيبتنا وأخرجتنا من اعبنة؟! فقاؿ لو آدـ :أنت موسى! اصطفاؾ اهلل بكبلمو،
علي قبل أف ىبلقٍت بأربعُت سنة؟ " .قاؿ النيب عليو
وكتب لك التوراة بيده! أتلومٍت على أمر قدره اهلل َّ
الصبلة والسبلـ" :فحج آدـ موسى"؛ قاؽبا ثبلثًا (متفق عليو) .وعند أضبد" :فحجو آدـ" وىي صروبة ُب أف
آدـ غلب موسى باغبجة ،قاؿ :فهذا آدـ ؼبا اعًتض عليو موسى؛ احتج عليو بالقدر ،وآدـ نيب ،وموسى
علي؟ واعبواب على ىذا :
رسوؿ ،فسكت موسى؛ فلماذا ربتج َّ
 أما على رأي القدرية؛ فإف طريقتهم أف أخبار اآلحاد ال توجب اليقُت ،قالوا :وإذا عارضت العقل ،وجبأف ترد ،وبناء على ذلك قالوا :ىذا ال يصح وال نقبلو وال نسلم بو.
 وأما اعبربية؛ فقالوا :إف ىذا ىو الدليل ،وداللتو حق ،وال يبلـ العبد على ما قدر عليو.201

 وأما أىل السنة واعبماعة؛ فقالوا :إف آدـ عليو الصبلة والسبلـ فعل الذنب ،وصار ذنبو سببًا ػبروجو مناعبنة ،لكنو تاب من الذنب ،وبعد توبتو اجتباه اهلل وتاب عليو وىداه ،والتائب من الذنب كمن ال ذنب لو،
ومن احملاؿ أف موسى عليو الصبلة والسبلـ  -وىو أحد أورل العزـ من الرسل -يلوـ أباه على شيء تاب منو
ٍب اجتباه اهلل بعده وتاب عليو وىداه ،وإمبا اللوـ على اؼبصيبة اليت حصلت بفعلو ،وىي إخراج الناس ونفسو
من اعبنة ،فإف سبب ىذا اإلخراج ىو معصية آدـ ،على أف آدـ عليو الصبلة والسبلـ ال شك أنو دل يفعل
ىذا ليخرج من اعبنة حىت يبلـ؛ فكيف يلومو موسى؟!.
وىذا وجو ظاىر ُب أف موسى عليو السبلـ دل يرد لوـ آدـ على فعل اؼبعصية ،وإمبا على اؼبصيبة اليت ىي من
قدر اهلل ،وحينئذ يتبُت أنو ال حجة ّٔذا اغبديث للجربية.
فنحن نقبلو وال ننكره كما فعل القدري ،ولكننا ال كبتج بو على اؼبعصية ،كما فعل اعبربي.
إ ًذا؛ ال حجة للجربي ّٔذا اغبديث ،وال للعصاة الذين وبتجوف ّٔذا اغبديث الحتجاجهم بالقدر ونقوؿ
ؽبم :إف احتجاجكم بالقدر على اؼبعاصي يبطلو السمع والعقل والواقع:
 أما السمع؛ فقد قاؿ اهلل تعاذل{ :سيػ ُق ُ َّ ِين أَ ْشَرُكوا لَ ْو َشاءَ اللَّوُ َما أَ ْشَرْكنَا َوَال آبَ ُاؤنَا َوَال َحَّرْمنَا ِم ْن
ََ
وؿ الذ َ
شي ٍء َك َذلِك َك َّذ َّ ِ
احتجاجا بالقدر على
ين ِم ْن قَػْبلِ ِه ْم َح َّىت َذاقُوا بَأْ َسنَا} [األنعاـ]ٔٗٛ :؛ قالوا ذلك
َ َ
ً
ب الذ َ
َْ
اؼبعصية ،فقاؿ اهلل تعاذلَ { :ك َذلِك َك َّذب الَّ ِذ ِ ِ
{ح َّىت
َ
َ
ين م ْن قَػْبل ِه ْم}؛ يعٍت :كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر َ
َ
َذاقُوا بَأْ َسنَا} ،وىذا يدؿ على أف حجتهم باطلة؛ إذ لو كانت حجة مقبولة؛ ما ذاقوا بأس اهلل.
ُت ِم ْن بَػ ْع ِده} [النساء:
ك َك َما أ َْو َحْيػنَا إِ َذل نُ ٍ
 ودليل ظبعي آخر :قاؿ اهلل تعاذل{ :إِنَّا أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َوح َوالنَّبِيّْ َ
ِِ
ين لِئَ َّبل يَ ُكو َف لِلن ِ
الر ُس ِل} [النساء،]ٔٙ٘ :
َّاس َعلَى اللَّ ِو ُح َّجةٌ بَػ ْع َد ُّ
ٖ ]ٔٙإذل قولوُ :
ين َوُمْنذر َ
{ر ُس ًبل ُمبَ ّْش ِر َ
ووجو الداللة من ىذه اآلية أنو لو كاف القدر حجة؛ ما بطلت بإرساؿ الرسل ،وذلك ألف القدر ال يبطل
بإرساؿ الرسل ،بل ىو باؽ.
فإذا قاؿ قائل :يرد عليك ُب الدليل األوؿ قوؿ اهلل تبارؾ وتعاذل ُب سورة األنعاـ{ :اتَّبِع ما أ ِ
ك ِم ْن
ُوح َي إِلَْي َ
َْ
ِ
ِ
ت
ُت * َولَ ْو َشاءَ اللَّوُ َما أَ ْشَرُكوا َوَما َج َع ْلنَ َ
َربّْ َ
ك َال إِلَوَ إال ُى َو َوأ َْع ِر ْ
ض َع ِن الْ ُم ْش ِرك َ
اؾ َعلَْي ِه ْم َحفيظًا َوَما أَنْ َ
ِ ِِ
{ولَ ْو َشاءَ اللَّوُ َما أَ ْشَرُكوا}؛ فنقوؿ :إف قوؿ
َعلَْيه ْم ب َوك ٍيل} [األنعاـ]ٔٓٚ - ٔٓٙ :؛ فهنا قاؿ اهلل تعاذلَ :
{ولَ ْو َشاءَ اللَّوُ َما أَ ْشَرُكوا} :قوؿ صحيح وجائز ،لكن قوؿ اؼبشرؾ{ :لَ ْو َشاءَ اللَّوُ َما
اإلنساف عن الكفارَ :
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وجل إمبا قاؿ لرسولو
أَ ْشَرْكنَا} [األنعاـ]ٔٗٛ :؛ يريد أف وبتج بالقدر على اؼبعصية قوؿ باطل ،واهلل َّ
عز َّ
ىكذا تسلية لو وبيانًا أف ما وقع فهو دبشيئة اهلل.
 وأما الدليل العقلي على بطبلف احتجاج العاصي بالقدر على معصية اهلل أف نقوؿ لو :ما الذي أعلمكصبيعا ال نعلم ما قدر اهلل إال بعد أف يقع ،أما قبل أف يقع
بأف اهلل قدر لك أف تعصيو قبل أف تعصيو؟ فنحن ً
فبل ندري ماذا يراد بنا؛ فنقوؿ للعاصي :ىل عندؾ علم قبل أف سبارس اؼبعصية أف اهلل قدر لك اؼبعصية؟
سيقوؿ :ال .فنقوؿ :إ ًذا؛ ؼباذا دل تقدر أف اهلل قدر لك الطاعة وتطع اهلل؛ فالباب أمامك مفتوح؛ فلماذا دل

تدخل من الباب الذي تراه مصلحة لك؛ ألنك ال تعلم ما قدر لك ،واحتجاج اإلنساف حبجة على أمر فعلو
قبل أف تتقدـ حجتو على فعلو احتجاج باطل؛ ألف اغبجة ال بد أف تكوف طري ًقا يبشي بو اإلنساف؛ إذ إف
الدليل يتقدـ اؼبدلوؿ.
أيضا :ألست لو ذكر لك أف ؼبكة طريقُت أحدنبا طريق معبد آمن ،والثاشل طريق صعب ـبوؼ؛
ونقوؿ لو ً
ألست تسلك اآلمن؟ سيقوؿ :بلى .فنقوؿ :إذًا؛ ؼباذا تسلك ُب عبادتك الطريق اؼبخوؼ احملفوؼ
َّ ِ
ين َآمنُوا َوَدلْ يَػ ْلبِ ُسوا
باألخطار ،وتدع الطريق اآلمن الذي تكفل اهلل تعاذل باألمن ؼبن سلكو؛ فقاؿ{ :الذ َ
ك َؽبُ ُم ْاأل َْم ُن} [األنعاـ ،]ٕٛ :وىذه حجة واضحة.
إِيبَانَػ ُه ْم بِظُْل ٍم أُولَئِ َ
ونقوؿ لو :لو أعلنت اغبكومة عن وظيفتُت :إحدانبا باؼبرتبة العالية ،والثانية باؼبرتبة السفلى؛ فأيهما تريد؟ ببل
شك سًتيد اؼبرتبة العالية ،وىذا يدؿ على أنك تأخذ باألكمل ُب أمور دنياؾ؛ فلماذا دل تأخذ باألكمل ُب
أمور دينك؟! وىل ىذا إال تناقض منك؟!
وجل.
أبدا الحتجاج العاصي بالقدر على معصية اهلل َّ
عز َّ
ؤّذا يتبُت أنو ال وجو ً
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فصل في اإليمان
أصول ْأى ِل ُّ ِ
صل :وِم ْن ِ
ماع ِة َّ
ّْين َواإليما َن قَ ٌ
ول َو َع َم ٌل ،قول القلب واللسان،
الج َ
السنَّة َو َ
أن الد َ
قولو" :فَ ْ ٌ َ
وعمل القلب واللسان والجوارح".

ِ
يت
{وَرض ُ
الشرح" :الدين" :ىو ما يداف بو اإلنساف ،أو يدين بو؛ فيطلق على العمل كما ُب قولو تعاذلَ :
لَ ُكم ِْ
عمبل تتقربوف بو إذل اهلل.
اإل ْس َبل َـ ِدينًا} [اؼبائدة]ٖ :؛ أيً :
ُ
ِ
ك نَػ ْفس لِنَػ ْف ٍ
س َشْيئًا َو ْاأل َْم ُر
ويطلق على اعبزاء :كما ُب قولو تعاذلُ :
{ٍبَّ َما أ َْد َر َاؾ َما يَػ ْوُـ الدّْي ِن * يَػ ْوَـ َال سبَْل ُ ٌ
يَػ ْوَمئِ ٍذ لِلَّ ِو} [االنفطار]ٜٔ ،ٔٛ :؛ أي يوـ اعبزاء.
دين تُداف؛ أي :كما تعمل ذبازى ،واؼبراد بالدين ُب كبلـ اؼبؤلف ىنا :العمل.
ويقاؿ :كما تَ ُ
وأما "اإليمان" :فهو اإلقرار ،وال إقرار إال بتصديق؛ ىذا ُب اللغة ،وأما ُب الشرع؛ فقاؿ اؼبؤلف" :قول
وعمل" وىذا إصباؿ فصلو بقولو" :قول القلب واللسان ،وعمل القلب واللسان والجوارح" فجعل اؼبؤلف
وعمبل:
قوال ً
وعمبل ،وجعل للساف ً
قوال ً
للقلب ً
 أما قوؿ اللساف؛ فاألمر فيو واضح ،وىو النطق ،وأما عملو فحركاتو ،وليست ىي النطق ،بل النطق ناشئعنها إف سلمت من اػبرس.
 وأما قوؿ القلب؛ فهو اعًتافو وتصديقو ،وأما عملو فهو عبارة عن ربركو وإرادتو؛ مثل اإلخبلص ُبالعمل؛ فهذا عمل قلب ،وكذلك التوكل والرجاء واػبوؼ؛ فالعمل ليس ؾبرد الطمأنينة ُب القلب ،بل ىناؾ
حركة ُب القلب.
شرعا؛ ألف
 وأما عمل اعبوارح؛ فواضح كالركوع ،والسجود ،والقياـ ،والقعود ،فيكوف عمل اعبوارح إيبانًا ًاغبامل ؽبذا العمل ىو اإليباف.
فإذا قاؿ قائل :أين الدليل على أف اإليباف يشمل ىذه األشياء؟
قلنا :قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم" :اإليباف :أف تؤمن باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر والقدر خَته
وشره" (رواه مسلم)؛ فهذا قوؿ القلب.
204

أما عمل القلب واللساف واعبوارح؛ فدليلو قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم" :اإليباف بضع وسبعوف شعبة:
أعبلىا :قوؿ :ال إلو إال اهلل ،وأدناىا :إماطة األذى عن الطريق ،واغبياء شعبة من اإليباف" (رواه مسلم)؛
فهذا قوؿ اللساف وعملو وعمل اعبوارح ،واغبياء عمل قليب وىو انكسار يصيب اإلنساف ويعًتيو عند وجود
شرعا.
ما يستلزـ اغبياء ،فتبُت ّٔذا أف اإليباف يشمل ىذه األشياء كلها ً
ِ ِ
يع إِيبَانَ ُك ْم} [البقرة]ٖٔٗ :؛ قاؿ اؼبفسروف :أي:
ويدؿ لذلك ً
{وَما َكا َف اللَّوُ ليُض َ
أيضا قولو تعاذلَ :
صبلتكم إذل بيت اؼبقدس؛ فسمى اهلل تعاذل الصبلة إيبانًا؛ مع أهنا عمل جوارح وعمل قلب وقوؿ لساف،
ىذا ىو مذىب أىل السنة واعبماعة.
و،يولو ؽبذه األشياء األربعة ال يعٍت أنو ال يتم إال ّٔا ،بل قد يكوف اإلنساف مؤمنًا مع زبلف بعض األعماؿ،
لكنو ينقص إيبانو بقدر ما نقص من عملو.
أىل السنة ُب ىذا طائفتاف بدعيتاف متطرفتاف:
وخالف َ
الطائفة األوذل :اؼبرجئة :يقولوف :إف اإليباف ىو اإلقرار بالقلب ،وما عدا ذلك؛ فليس من اإليباف!! وؽبذا كاف
اإليباف ال يزيد وال ينقص عندىم؛ ألنو إقرار القلب ،والناس عندىم فيو سواء فاإلنساف الذي يعبد اهلل آناء
رجبل
الليل والنهار كالذي يعصي اهلل آناء الليل والنهار ،ما دامت معصيتو ال زبرجو من الدين! فلو وجدنا ً
بعيدا عن ىذه األشياء كلها؛ لكانا
يزشل ويسرؽ ويشرب اػبمر ويعتدي على الناسً ،
ورجبل آخر متقيًا هلل ً
عند اؼبرجئة ُب اإليباف والرجاء سواء؛ كل منهما ال يعذب ألف األعماؿ غَت داخلة ُب مسمى اإليباف.
الطائفة الثانية :اػبوارج واؼبعتزلة؛ قالوا :إف األعماؿ داخلة ُب مسمى اإليباف ،وأهنا شرط ُب بقائو ،فمن فعل
معصية من الكبائر خرج من اإليباف.
لكن اػبوارج يقولوف :إنو كافر ،واؼبعتزلة يقولوف :ىو ُب منزلة بُت منزلتُت؛ فبل نقوؿ :مؤمن ،وال نقوؿ :كافر،
بل نقوؿ :خرج من اإليباف ،ودل يدخل ُب الكفر ،وصار ُب منزلة بُت منزلتُت.
اع ِة وي ْن ُقص بِالم ْع ِ
ِ
"و َّ
صيَ ِة".
أن اإليما َن يَزي ُد بالطَّ َ َ َ ُ َ
قولوَ :
الشرح :أي :أف من أصوؿ أىل السنة واعبماعة أف اإليباف يزيد وينقص ،ويستدلوف لذلك بأدلة من الكتاب
والسنة:
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َّ ِ
ين َآمنُوا فَػَز َادتْػ ُه ْم إِيبَانًا َوُى ْم يَ ْستَْب ِش ُرو َف} [التوبة ،]ٕٔٗ :وقولو
 فمن الكتاب :قولو تعاذل{ :فَأ ََّما الذ ََّ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا إِيبَانًا} [اؼبدثر ،]ٖٔ :وىذا صريح ُب ثبوت
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اب َويَػ ْزَد َاد الذ َ
تعاذل{ :ليَ ْستَػْيق َن الذ َ
الزيادة.
 وأما النقص؛ فقد ثبت ُب "الصحيحُت" أف النيب صلى اهلل عليو وسلم وعظ النساء وقاؿ ؽبن" :ما رأيتمن ناقصات عقل ودين أذىب للب الرجل اغبازـ من إحداكن"؛ فأثبت نقص الدينٍ ،ب لو فرض أنو دل
يوجد نص ُب ثبوت النقص؛ فإف إثبات الزيادة مستلزـ للنقص؛ فنقوؿ :كل نص يدؿ على زيادة اإليباف؛
فإنو متضمن للداللة على نقصو.
وأسباب زيادة اإليباف أربعة:
األوؿ :معرفة اهلل تعاذل بأظبائو وصفاتو؛ فإنو كما ازداد اإلنساف معرفة باهلل وأظبائو وصفاتو؛ ازداد إيبانو.
ِ
الثاشل :النظر ُب آيات اهلل الكونية والشرعية :قاؿ اهلل تعاذل{:أَفَ َبل يَػْنظُرو َف إِ َذل ِْ
ت * َوإِ َذل
ف ُخل َق ْ
اإلبِ ِل َكْي َ
ُ
السم ِاء َكي ِ
ِ
اعبِب ِاؿ َكيف نُ ِ
ت * َوإِ َذل ْاأل َْر ِ
ت}[الغاشية ،]ٕٓ-ٔٚ:وقاؿ
ف ُسط َح ْ
صبَ ْ
ف ُرف َع ْ
ض َكْي َ
ت * َوإِ َذل ْ َ ْ َ
َّ َ ْ َ
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ات َوالنُّ ُذ ُر َع ْن قَػ ْوٍـ َال يػُ ْؤِمنُو َف} [يونس.]ٔٓٔ:
ض َوَما تُػ ْغ ٍِت ْاآليَ ُ
تعاذل{:قُ ِل انْظُُروا َما َذا ُب َّ َ َ
الثالث :كثرة الطاعات وإحساهنا ،ألف األعماؿ داخلة ُب اإليباف ،وإذا كانت داخلة فيو؛ لزـ من ذلك أف
يزيد بكثرهتا.
وجل.
وجل ،فإف اإلنساف يزداد بذلك إيبانًا باهلل َّ
السبب الرابع :ترؾ اؼبعصية تقربًا إذل اهلل َّ
عز َّ
عز َّ
وأسباب نقص اإليباف أربعة:
األوؿ :اإلعراض عن معرفة اهلل تعاذل وأظبائو وصفاتو.
الثاشل :اإلعراض عن النظر ُب اآليات الكونية والشرعية؛ فإف ىذا يوجب الغفلة وقسوة القلب.
الثالث :قلة العمل الصاحل ،ويدؿ لذلك قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب النساء" :ما رأيت من ناقصات
ب الرجل اغبازـ من إحداكن" .قالوا :يا رسوؿ اهلل! كيف نقصاف دينها؟ قاؿ" :أليس
عقل ودين أذىب للُ ّْ
إذا حاضت دل تصل ودل تصم؟ " (متفق عليو).
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الرابع :فعل اؼبعاصي؛ لقولو تعاذلَ { :ك َّبل بَ ْل َرا َف َعلَى قُػلُؤِِّ ْم َما َكانُوا يَ ْك ِسبُو َف } [اؼبطففُت.]ٔٗ :
أىل السنة واعبماعة ُب القوؿ بالزيادة والنقصاف طائفتاف:
وخالف َ
الطائفة األوذل :اؼبرجئة :قالوا :إف اإليباف ال يزيد وال ينقص؛ ألف األعماؿ ليست من اإليباف ،حىت يزيد
بزيادهتا وينقص بنقصاهنا؛ فاإليباف ىو إقرار القلب ،واإلقرار ال يزيد وال ينقص.
وكبن نرد عليهم فنقوؿ:
أوال :إخراجكم األعماؿ من اإليباف ليس بصحيح؛ فإف األعماؿ داخلة ُب اإليباف ،وقد سبق ذكر الدليل.
ً
ونقصا :ليس بصحيح ،بل اإلقرار بالقلب يتفاضل ،فبل
ثانيًا :قولكم :إف اإلقرار بالقلب ال ىبتلف زيادة ً
يبكن ألحد أف يقوؿ :إف إيباشل كإيباف أيب بكر!! بل يتعدى ويقوؿ :إف إيباشل كإيباف الرسوؿ عليو الصبلة
والسبلـ!!
ٍب نقوؿ :إف اإلقرار بالقلب يقبل التفاضل؛ فإقرار القلب خبرب الواحد ليس كإقراره خبرب اثنُت ،وإقراره دبا ظبع
ف ُْرب ِي الْ َم ْوتَى قَ َاؿ أ ََوَدلْ تُػ ْؤِم ْن قَ َاؿ بَػلَى َولَ ِك ْن
{ر ّْ
ب أ َِرِشل َكْي َ
ليس كإقراره دبا شاىد؛ أدل تسمعوا قوؿ إبراىيمَ :
لِيَطْ َمئِ َّن قَػ ْلِيب} [البقرة]ٕٙٓ :؛ فهذا دليل على أف اإليباف الكائن ُب القلب يقبل الزيادة والنقص.
الطائفة الثانية :الوعيدية ،وىم اػبوارج واؼبعتزلة ،وظبوا وعيدية ،ألهنم يقولوف بأحكاـ الوعيد دوف أحكاـ
الوعد؛ أي :يغلبوف نصوص الوعيد على نصوص الوعد ،فيخرجوف فاعل الكبَتة من اإليباف ،لكن اػبوارج
يقولوف :إنو خارج من اإليباف داخل ُب الكفر ،واؼبعتزلة يقولوف :خارج من اإليباف غَت داخل ُب الكفر ،بل
ىو ُب منزلة بُت منزلتُت.
ِ ِِ
المعاصي َوال َكبائِ ِر كما يفعل الخوارج بل األخوة
"و ُى ْم َم َع ذلِ َ
ك ال يُ َك ّْفرو َن ْأى َل الق ْب لَة ب ُمطْلَ ِق َ
قولوَ :
صاص{ :فَمن ع ِفي لَو ِمن أ ِ
قال سبحانَوُ في آي ِة ِ
الق ِ
َخ ِيو َش ْيءٌ فَاتّْ بَاعٌ
اإليمانية ثابتة مع المعاصي َك َما َ ُ ْ
َْ ُ َ ُ ْ
َ
بِالْمعر ِ
وف} [البقرة." ]ٔٚٛ :
َ ُْ
الشرح :أي :وىم مع قوؽبم :إف اإليباف قوؿ وعمل ال ي َكفّْرو َف أىل ِ
القْبػلَ ِة ػ وىم اؼبسلموف ػ وإف كانوا عصاة؛
ُ
َْ
دبطلق اؼبعاصي والكبائر.
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كفرا،
وتأمل قوؿ اؼبؤلف" :بمطلق المعاصي" ،ودل يقل :باؼبعاصي والكبائر؛ ألف اؼبعاصي منها ما يكوف ً
كفرا.
وأما مطلق اؼبعصية؛ فبل يكوف ً
"كما يفعلو الخوارج"؛ يعٍت :الذين يقولوف :إف فاعل الكبَتة كافر ،وؽبذا خرجوا على اؼبسلمُت ،واستباحوا
دماءىم وأمواؽبم.
"بل األخوة اإليمانية ثابتة مع المعاصي"؛ يعٍت :أف األخوة بُت اؼبؤمنُت ثابتة! ولو مع اؼبعصية؛ فالزاشل أخ

للعفيف ،والسارؽ أخ للمسروؽ منو ،والقاتل أخ للمقتوؿ.

{فَمن ع ِفي لَو ِمن أ ِ
َخ ِيو َشيء...اآلية } ،واؼبراد بػ {أ ِ
َخ ِيو} ىو اؼبقتوؿ ،ووجو الداللة من ىذه اآلية على
َْ ُ َ ُ ْ
ٌْ
أخا للقاتل ،مع أف قتل اؼبؤمن كبَتة من كبائر الذنوب.
أف فاعل الكبَتة ال يكفر أف اهلل ظبى اؼبقتوؿ ً
ِ ِ ِ
ِِ
اى َما َعلَى ْاألُ ْخ َرى
َصلِ ُحوا بَ ْي نَ ُه َما فَِإ ْن بَغَ ْ
ت إِ ْح َد ُ
ين اقْتَتَ لُوا فَأ ْ
{وإِ ْن طَائ َفتَان م َن ال ُْم ْؤمن َ
قولو " :وقالَ :
َصلِحوا ب ي نَ هما بِالْع ْد ِل وأَق ِ
ِ
ِ
ِ َِّ ِ
ب
ْسطُوا إِ َّن اللَّوَ يُ ِح ُّ
اء ْ
ت فَأ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ
يء إِلَى أ َْم ِر اللَّو فَِإ ْن فَ َ
فَ َقاتلُوا التي تَ ْبغي َحتَّى تَف َ
ِ
ِِ
َخ َويْ ُك ْم} [الحجرات." ]ٔٓ ،ٜ :
َصلِ ُحوا بَ ْي َن أ َ
ين * إِنَّ َما ال ُْم ْؤمنُو َن إِ ْخ َوةٌ فَأ ْ
ال ُْم ْقسط َ
الشرح :وىذا دليل آخر لقوؿ أىل السنة :إف فاعل الكبَتة ال ىبرج من اإليباف ،فهاتاف الطائفتاف من اؼبؤمنُت
اقتتلوا ،وضبل السبلح بعضهم على بعض ،وقتاؿ اؼبؤمن للمؤمن كفر ،ومع ىذا قاؿ اهلل تعاذل بعد أف أمر
ُخَرى فَػ َقاتِلُوا الَِّيت تَػْبغِي َح َّىت
ت إِ ْح َد ُ
بالصلح بينهما للطائفة الثالثة اليت دل تدخل القتاؿ {فَِإ ْف بَػغَ ْ
انبَا َعلَى ْاأل ْ
ِ
ِِ
ُت * إَِّمبَا الْ ُم ْؤِمنُو َف
َصلِ ُحوا بَػْيػنَػ ُه َما بِالْ َع ْد ِؿ َوأَقْ ِسطُوا إِ َّف اللَّوَ ُِوب ُّ
تَفيءَ إِ َذل أ َْم ِر اللَّ ِو فَِإ ْف فَاءَ ْ
ب الْ ُم ْقسط َ
ت فَأ ْ
إِ ْخ َوةٌ} [اغبجرات]ٔٓ ،ٜ :؛ فجعل اهلل تعاذل الطائفة اؼبصلحة إخوة للطائفتُت اؼبقتتلتُت.
وعلى ىذا؛ ففي اآلية دليل على أف الكبائر ال زبرج من اإليباف ،وعلى ىذا فلو مررت بصاحب كبَتة فسلّم
عليو ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ذكر من حقوؽ اؼبسلم على اؼبسلم" :إذا لقيتو ،فسلم عليو" (متفق
مسلما ،فسلم عليو إال إذا كاف ُب ىجره مصلحة فحينئذ أىجره للمصلحة؛ كما
عليو) ،وىذا الرجل ما زاؿ ً
جرى لكعب بن مالك وصاحبيو الذين زبلفوا عن غزوة تبوؾ ،فهجرىم اؼبسلموف طبسُت ليلة حىت تاب اهلل
عليهم (متفق عليو) ،وىل كببو على سبيل اإلطبلؽ أو نكرىو على سبيل اإلطبلؽ؟
نقوؿ :ال ىذا وال ىذا ،وإمبا كببو دبا معو من اإليباف ،ونكرىو دبا معو من اؼبعاصي ،وىذا ىو العدؿ.
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قولو" :وال يسلبون الفاسق ِ
الملّْي اإلسالم بالكلية وال يخلدونو في النار كما تقول المعتزلة".
الشرح" :الفاسق" :ىو اػبارج عن الطاعة ،والفاسق اؼبلي :ىو من فعل كبَتة ،أو أصر على صغَتة ،وؽبذا
قاؿ اؼبؤلفِ :
"الملّْي"؛ يعٍت :اؼبنتسب إذل اؼبلة الذي دل ىبرج منها ،فأىل السنة واعبماعة ال يسلبوف الفاسق
اؼبلي اإلسبلـ بالكلية؛ فبل يبكن أف يقولوا :إف ىذا ليس دبسلم ،لكن يبكن أف يقولوا :إف ىذا ناقص
اإلسبلـ أو ناقص اإليباف" ،وال يخلدونو في النار كما تقول المعتزلة" :الذين يسلبونو اإلسبلـ وىبلدونو ُب
النار ،وإف كانوا ال يطلقوف عليو الكفر.

وقولو رضبو اهلل" :بل الفاسق يدخل في اسم اإليمان المطلق كما في قولو{ :فَ تَ ْح ِر ُير َرقَ بَ ٍة
[النساء ،]ٜٕ :وقد ال يدخل في اسم اإليمان المطلق ".

ُم ْؤِمنَ ٍة}

الشرح :فإف اؼبؤمنة ىنا يدخل فيو الفاسق ،فلو أف إنسانًا اشًتى رقي ًقا فاس ًقا وأعتقو ُب كفارة؛ أجزأه؛ مع أف
ٍ ٍِ
{م ْؤِمنَ ٍة} تشمل الفاسق وغَته.
اهلل قاؿ{ :فَػتَ ْح ِر ُير َرقَػبَة ُم ْؤمنَة}؛ فكلمة ُ
"وقد ال يدخل في اسم اإليمان المطلق" أيُ :ب مطلق اسم اإليباف ،كما ُب قولو تعاذل{ :إَِّمبَا الْ ُم ْؤِمنُو َف
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم آيَاتُوُ َز َادتْػ ُه ْم إِيبَانًا} [األنفاؿ" ]ٕ :؛ فػ {إَِّمبَا} أداة
ت قُػلُوبػُ ُه ْم َوإِ َذا تُليَ ْ
ين إِ َذا ذُكَر اللَّوُ َوجلَ ْ
الذ َ
حصر؛ يعٍت :ما اؼبؤمنوف إال ىؤالء ،واؼبراد باؼبؤمنُت يعٍت :ذوي اإليباف اؼبطلق الكامل ،فبل يدخل ُب اؼبؤمنُت
ىنا الفساؽ؛ ألف الفاسق لو تلوت عليو آيات اهلل ما زادتو إيبانًا ،ولو ذكرت اهلل لو؛ دل يػَ ْو َجل قلبو.
رجبل :إذا ذكر اهلل دل
فبُت اؼبؤلف أف اإليباف قد يراد بو مطلق اإليباف ،وقد يراد بو اإليباف اؼبطلق ،فإذا رأينا ً
يوجل قلبو ،وإذا تليت عليو آياتو دل يزدد إيبانًا؛ فيصح أف نقوؿ :إنو مؤمن ،ويصح أف نقوؿ :ليس دبؤمن؛
فنقوؿ :مؤمن أي :معو مطلق اإليباف يعٍت :أصلو ،وليس دبؤمن أي :ليس معو اإليباف الكامل.
قولو" :وقولو صلى اهلل عليو وسلم" :ال يزني الزاني حين يزني وىو مؤمن ،وال يسرق السارق حين
يسرق وىو مؤمن ،وال يشرب الخمر حين يشربها وىو مؤمن ،وال ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس
إليو فيها أبصارىم حين ينتهبها وىو مؤمن" (متفق عليو).
الشرح :ىذا مثاؿ ثاف لئليباف الذي يراد بو اإليباف اؼبطلق ،أي :الكامل .فقولو صلى اهلل عليو وسلم" :ال
يزشل الزاشل حُت يزشل وىو مؤمن" :ىنا نفى عنو اإليباف الكامل حُت زناه ،أما بعد أف يفرغ من الزسل؛ فقد
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يؤمن؛ فقد يلحقو اػبوؼ من اهلل بعد أف يتم الزسل فيتوب ،لكن حُت إقدامو على الزسل لو كاف عنده إيباف
كامل ما أقدـ عليو ،بل إيبانو ضعيف جدِّا حُت أقدـ عليو.
وتأمل قولو" :حُت يزشل" :احًت ًازا من أنو قبل الزسل وبعده زبتلف حالو ،ألف اإلنساف ما داـ دل يفعل
الفاحشة ولو ىم ّٔا ،فهو على أمل أال يقدـ عليها.
"وال يسرق السارق حين يسرق وىو مؤمن" ،أي :كامل اإليباف ،ألف اإليباف يردعو عن سرقتو.
"وال يشرب الخمر حين يشربها وىو مؤمن" ،أي :كامل اإليباف.
"وال ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليو فيها أبصارىم"" :ذات شرؼ" ،أي :ذات قيمة عند الناس،
وؽبذا يرفعوف إليو أبصارىم؛ فبل ينتهبها حُت ينتهبها وىو مؤمن أي :كامل اإليباف ،فهذه أربعة أشياء ال
يفعلها أحد وىو مؤمن باهلل حُت فعلو ؽبا ،واؼبراد بنفي اإليباف ىنا :نفي سباـ اإليباف.

وقولو رضبو اهلل" :ونقول :ىو مؤمن ناقص اإليمان أو مؤمن بإيمانو فاسق بكبيرتو ،فال يعطى االسم
المطلق ،وال يسلب مطلق االسم".
الشرح :ىذا بياف للوصف الذي يستحقو الفاسق اؼبلي عند أىل السنة واعبماعة ،والفرؽ بُت مطلق الشيء
ناقصا،
والشيء اؼبطلق :أف الشيء اؼبطلق ىو الشيء الكامل ،ومطلق الشيء يعٍت :أصل الشيء وإف كاف ً
فالفاسق اؼبِلّْي ال يعطى االسم اؼبطلق ُب اإليباف وىو االسم الكامل ،وال يسلب مطلق االسم فبل نقوؿ:
ليس دبؤمن ،بل نقوؿ :مؤمن ناقص اإليباف ،أو :مؤمن بإيبانو فاسق بكبَتتو ،ىذا ىو مذىب أىل السنة
واعبماعة ،وىو اؼبذىب العدؿ الوسط ،وخالفهم ُب ذلك طوائف:
 اؼبرجئة ،يقولوف :مؤمن كامل اإليباف. واػبوارج ،يقولوف :كافر. واؼبعتزلة ،يقولوفُ :ب منزلة بُت منزلتُت.وقد تقدـ الرد عليهم صبيعا دبا فيو الكفاية.

210

فصل :في موقف أىل السنة والجماعة من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
قولو" :ومن أصول أىل السنة والجماعة سالمة قلوبهم وألسنتهم ألصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم".
الشرح :أي :ومن أسس عقيدة أىل السنة واعبماعة سبلمة قلؤّم وألسنتهم ودل يقل :وأفعاؽبم؛ ألف األفعاؿ
أحدا نبش قبورىم وأخرج جثثهم؛ فإف ذلك ال يؤذيهم وال
متعذرة بعد موت الصحابة ،حىت لو فرض أف ً
يضرىم ،لكن الذي يبكن أف يكوف بعد موت الصحابة كبوىم ىو ما يكوف ُب القلب وما ينطق بو اللساف.
فمن أصوؿ أىل السنة واعبماعة سبلمة قلؤّم من البغض والغل واغبقد والكراىة ،وسبلمة ألسنتهم من كل
قوؿ ال يليق بأصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؛ فإذا سلمت من ىذا ملئت من الثناء عليهم
والًتضي عنهم والًتحم واالستغفار وغَت ذلك ،وذلك لؤلمور التالية:
أوال :أهنم خَت القروف ُب صبيع األمم ،كما صرح بذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حُت قاؿ" :خَت
ً
الناس قرشلٍ ،ب الذين يلوهنمٍ ،ب الذين يلوهنم" (متفق عليو).
ثانيًا :أهنم ىم الواسطة بُت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وبُت أمتو؛ فمنهم تلقت األمة عنو الشريعة.
ثالثًا :ما كاف على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة.
ابعا :أهنم نشروا الفضائل بُت ىذه األمة من الصدؽ والنصح واألخبلؽ واآلداب اليت ال توجد عند غَتىم،
رً
وال يعرؼ ىذا من كاف يقرأ عنهم من وراء جدر ،بل ال يعرؼ ىذا إال من عاش ُب تارىبهم وعرؼ مناقبهم
وفضائلهم وإيثارىم واستجابتهم هلل ولرسولو.
وجل على ؿببة ىؤالء الصحابة ،ونثٍت عليهم بألسنتنا دبا يستحقوف ،ونربأ من طريقُت
فنحن نُ ْش ِهد اهلل َّ
عز َّ
ضالُت :طريق الروافض الذين يسبوف الصحابة ويغلوف ُب آؿ البيت ،ومن طريق النواصب الذين يبغضوف آؿ
البيت ،ونرى أف آلؿ البيت إذا كانوا صحابة ثبلثة حقوؽ :حق الصحبة ،وحق اإليباف ،وحق القرابة من
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
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ٍب استدؿ اؼبؤلف رضبو اهلل ؼبوقف أىل السنة بقولو" :كما وصفهم اهلل بو في قولو تعالىِ َّ :
ين َجاءُوا
{والذ َ
َ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
اإل ِ
ِ
آمنُوا
ين َ
يمان َوَال تَ ْج َع ْل في قُلُوبنَا غ ِّال للَّذ َ
ين َسبَ ُقونَا ب ِْ َ
م ْن بَ ْعدى ْم يَ ُقولُو َن َربَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
ك رء ٌ ِ
يم} [الحشر." ]ٔٓ :
وف َرح ٌ
َربَّنَا إِنَّ َ َ ُ
ِ ِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ُخ ِر ُجوا ِم ْن ِديَا ِرِى ْم َوأ َْم َواؽبِِ ْم
ين أ ْ
ين الذ َ
الشرح :ىذه اآلية بعد آيتُت سابقتُت نبا قولو تعاذل{ :ل ْل ُف َقَراء الْ ُم َه َ
الص ِادقُو َف} [اغبشر ،]ٛ :وعلى رأس ىؤالء
ك ُى ُم َّ
يَػْبتَػغُو َف فَ ْ
ض ًبل ِم َن اللَّ ِو َوِر ْ
ص ُرو َف اللَّوَ َوَر ُسولَوُ أُولَئِ َ
ض َوانًا َويَػْن ُ
ض ًبل
اؼبهاجرين أبو بكر وعمر وعثماف وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم أصبعُت ،ففي قولو{ :يَػْبتَػغُو َف فَ ْ
ك ُى ُم
ِم َن اللَّ ِو َوِر ْ
ص ُرو َف اللَّوَ َوَر ُسولَوُ} :ربقيق العمل ،وقولو{ :أُولَئِ َ
{ويَػنْ ُ
ض َوانًا} :إخبلص النية ،وُب قولوَ :
الص ِادقُو َف} أي :دل يفعلوا ذلك رياء وال ظبعة ،ولكن عن صدؽ نية.
َّ
ٍب قاؿ ُب األنصارِ َّ :
الدار و ِْ ِ ِ ِ
ِ
ص ُدوِرِى ْم
اجَر إِلَْي ِه ْم َوَال َهب ُدو َف ُِب ُ
اإليبَا َف م ْن قَػْبل ِه ْم ُوببُّو َف َم ْن َى َ
ين تَػبَػ َّوءُوا َّ َ َ
َ
{والذ َ
ح ِ
ِِ
ِ
ِ
اصةٌ} [اغبشر]ٜ :؛ فوصفهم اهلل بأوصاؼ ثبلث:
ص َ
اجةً فبَّا أُوتُوا َويػُ ْؤث ُرو َف َعلَى أَنْػ ُفس ِه ْم َولَ ْو َكا َف ّٔ ْم َخ َ
َ َ
{وببُّو َف من ىاجر إِلَي ِهم}{ ،وَال َِهبدو َف ُِب صدوِرِىم ح ِ
ِ
{ويػُ ْؤثُِرو َف َعلَى أَنْػ ُف ِس ِه ْم َولَ ْو َكا َف ِِّٔ ْم
َ ُ
ُُ ْ َ َ
ُ َ ْ َ ََ ْ ْ
اجةً فبَّا أُوتُوا} َ
اصةٌ}.
ص َ
َخ َ
ِ
ِِ
ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
ين َسبَ ُقونَا
ين َجاءُوا م ْن بَ ْعدى ْم يَ ُقولُو َن َربَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َواننَا الذ َ
ٍب قاؿ تعاذل بعد ذلكَ { :والذ َ
اإليم ِ
ِ
ان} اآلية [اغبشر ،:]ٔٓ :وىم التابعوف ؽبم بإحساف وتابعوىم إذل يوـ القيامة؛ فقد أثنوا عليهم
ب ِْ َ
باألخوة ،وبأهنم سبقوىم باإليباف ،وسألوا اهلل أف ال هبعل ُب قلؤّم ِّ
غبل ؽبم؛ فكل من خالف ُب ذلك
وقدح فيهم ودل يعرؼ ؽبم حقهم؛ فليس من ىؤالء الذين قاؿ اهلل عنهمِ َّ :
ين َجاءُوا ِم ْن بَ ْع ِد ِى ْم
{والذ َ
َ
يَ ُقولُو َن َربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َو ِإل ْخ َوانِنَا}.
وؼبا سئلت عائشة رضي اهلل عنها عن قوـ يسبوف الصحابة؛ قالت :ال تعجبوف! ىؤالء قوـ انقطعت أعماؽبم
دبوهتم ،فأحب اهلل أف هبري أجرىم بعد موهتم (جامع األصوؿ)!!
ِ ِ ِِ
ِ
آمنُوا} ودل يقل :للذين سبقونا باإليباف؛ ليشمل ىؤالء السابقُت
ين َ
{وَال تَ ْج َع ْل في قُلُوبنَا غ ِّال للَّذ َ
وقولوَ :
ك رء ٌ ِ
يم} :ولرأفتك ورضبتك نسألك اؼبغفرة لنا وإلخواننا الذين
وف َرح ٌ
وغَتىم إذل يوـ القيامةَ .
{ربَّنَا إِنَّ َ َ ُ
سبقونا باإليباف.
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قولو" :وطاعة النبي صلى اهلل عليو وسلم في قولو" :ال تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده؛ لو أن
أحدكم أنفق مثل أحد ذىبًا؛ ما بلغ مد أحدىم وال نصيفو" (متفق عليو) ".
الشرح" :السب" :ىو القدح والعيب؛ فإف كاف ُب غيبة اإلنساف؛ فهو غيبة.
"أصحابي"؛ أي :الذين صحبوه صلى اهلل عليو وسلم ،وصحبة النيب صلى اهلل عليو وسلم تنقسم إذل
قسمُت :صحبة قديبة قبل الفتح ،وصحبة متأخرة بعد الفتح ،والرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ كاف ىباطب
ّٔذا خالد بن الوليد ػ فبن أسلم بعد الفتح ػ حُت حصل بينو وبُت عبد الرضبن بن عوؼ ػ فبن أسلم قبل
الفتح ػ ما حصل من اؼبشاجرة ُب بٍت جذيبة ،فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ػبالد" :ال تسبوا أصحايب"،
وال شك أف عبد الرضبن بن عوؼ وأمثالو أفضل من خالد بن الوليد رضي اهلل عنو من حيث سبقهم إذل
اإلسبلـ ،ؽبذا قاؿ" :ال تسبوا أصحايب"؛ ىباطب خالد بن الوليد وأمثالو ،وإذا كاف ىذا بالنسبة ػبالد بن
الوليد وأمثالو؛ فما بالك بالنسبة ؼبن بعدىم ،والعربة بعموـ اللفظ.
احدا منهم على
وىذا النهي يقتضي التحرصل؛ فبل وبل ألحد أف يسب الصحابة على العموـ ،وال أف يسب و ً
كافرا ،بل ال شك ُب كفر من شك ُب كفره ،أما إف سبهم على
اػبصوص؛ فإف سبهم على العموـ ،كاف ً
سبيل اػبصوص؛ فينظر ُب الباعث لذلك؛ فقد يسبهم من أجل أشياء َخ ْلقية أو ُخلُقية أو دينية ،ولكل
واحد من ذلك حكمو.
"أحد" :جبل عظيم كبَت معروؼ ُب اؼبدينة .والمد :ربع الصاع" ،وال نصيفو"؛ أي :نصفو ،ونسبة اؼبد أو
نصف اؼبد من الذىب إذل جبل أحد من الذىب ال شيء.
فهؤالء الصحابة رضي اهلل عنهم ؽبم من الفضائل واؼبناقب واإلخبلص واالتباع ما ليس لغَتىم؛ فئلخبلصهم
العظيم ،واتباعهم الشديد ،كانوا أفضل من غَتىم فيما ينفقوف.
قولو" :ويقبلون ما جاء بو الكتاب والسنة واإلجماع من فضائلهم ومراتبهم".
الشرح :الفضائل :صبع فضيلة ،وىو ما يفضل بو اؼبرء غَته ويعد منقبة لو ،واؼبراتب :الدرجات؛ ألف الصحابة
درجات ومراتب؛ وأىل السنة واعبماعة يقبلوف ذلك:

213

فمثبل يقبلوف ما جاء عنهم من كثرة صبلة أو صدقة أو صياـ أو حج أو جهاد أو غَت ذلك من
 ًالفضائل.
مثبل ما جاء ُب أيب بكر رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو وسلم حث على الصدقة ،فجاء
 ويقبلوف ًأبو بكر جبميع مالو (رواه أبو داود والًتمذي) ،وىذه فضيلة.
 ويقبلوف ما جاء بو الكتاب والسنة من أف أبا بكر رضي اهلل عنو كاف وحده صاحب رسوؿ اهلل صلى اهللعليو وسلم ُب ىجرتو ُب الغار.
 ويقبلوف ما جاء بو النص من قوؿ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ُب أيب بكر" :إف من أمن الناس علي ُبمالو وصحبتو أبو بكر" (متفق عليو).
 وكذلك ما جاء ُب عمر وُب عثماف وُب علي رضي اهلل عنهم ،وما جاء ُب غَتىم من الصحابة منالفضائل؛ يقبلوف ىذا كلو.
 وكذلك اؼبراتب ،فيقبلوف ما جاء ُب مراتبهم؛ فاػبلفاء الراشدوف ىم القمة ُب ىذه األمة ُب اؼبرتبة،وأعبلىم مرتبة أبو بكرٍ ،ب عمرٍ ،ب عثمافٍ ،ب علي؛ كما سيذكره اؼبؤلف.
قولو" :ويفضلون من أنفق من قبل الفتح  -وىو صلح الحديبية – وقاتل ،على من أنفق من بعد وقاتل".

ك أ َْعظَ ُم َد َر َجةً ِم َن
الشرح :ودليل ذلك قولو تعاذلَ :
{ال يَ ْستَ ِوي ِمْن ُك ْم َم ْن أَنْػ َف َق ِم ْن قَػْب ِل الْ َفْت ِح َوقَاتَ َل أُولَئِ َ
َّ ِ
اغبُ ْس ٌَت} [اغبديد.]ٔٓ :
ين أَنْػ َف ُقوا ِم ْن بَػ ْع ُد َوقَاتَػلُوا َوُك ِّبل َو َع َد اللَّوُ ْ
الذ َ
فالذين أسلموا وأنفقوا وقاتلوا قبل صلح اغبديبية أفضل من الذين أسلموا وأنفقوا من بعد وقاتلوا ،وكاف صلح
اغبديبية ُب السنة السادسة من اؽبجرة ُب ذي القعدة.
فإذا قاؿ قائل :كيف نعرؼ ذلك؟
الصحابة" البن حجر أو
فاعبواب :أف ذلك يعرؼ بتاريخ إسبلمهم؛ كأف نرجع إذل "اإلصابة ُب سبييز ّ
الصحابة رضي اهلل
"االستيعاب ُب معرفة األصحاب" البن عبد الرب أو غَت ذلك من الكتب اؼبؤلفة ُب ّ
عنهم ،ويعرؼ أف ىذا أسلم من قبل أو أسلم من بعد.
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الصحيح ،ودليلو قصة خالد مع عبد
وقوؿ اؼبؤلف" :وىو صلح الحديبية" :ىذا أحد القولُت ُب اآلية ،وىو َّ

فتحا ،وكبن نعد
الرضبن بن عوؼ ،وقوؿ الرباء بن عازب :تعدوف أنتم الفتح فتح م ّكة ،وقد كاف فتح م ّكة ً
الفتح بيعة الرضواف يوـ اغبديبية( .رواه البُخاري).
 وقيل :اؼبراد فتح م ّكة ،وىو قوؿ كثَت من اؼبفسرين أو أكثرىم.قولو" :ويقدمون المهاجرين على األنصار".
َّيب صلى اهلل عليو وسلم قبل فتح م ّكة،
الشرح" :المهاجرون" :ىم الذين ىاجروا إذل اؼبدينة ُب عهد الن ّْ
صلَّى اهلل عليو وسلم ُب اؼبدينة.
و"األنصار" :ىم الذين ىاجر إليهم الن ُّ
َّيب َ
وأىل السنة يقدموف اؼبهاجرين على األنصار َّ
ألف اؼبهاجرين صبعوا بُت اؽبجرة والنصرة ،واألنصار أتوا بالنصرة فقط.

 فاؼبهاجروف تركوا أىلهم وأمواؽبم ،وتركوا أوطاهنم ،وخرجوا إذل أرض ىم فيها غرباء؛ كل ذلك ىجرة إذلاهلل ورسولو ،ونصرة هلل ورسولو.
َّيب صلى اهلل عليو وسلم ،وال شك أهنم
صلَّى اهلل عليو وسلم ُب ببلدىم ،ونصروا الن َّ
 واألنصار أتاىم الن َُّّيب َ
منعوه فبَّا يبنعوف منو أبناءىم ونساءىم.
ِ
ِ
اج ِرين و ْاألَنْصا ِر والَّ ِذين اتَّػبػعوىم بِِإحس ٍ
ودليل تقدصل اؼبهاجرين :قولو تعاذل{ :و َّ ِ
اف
َ
الساب ُقو َف ْاأل ََّولُو َف م َن الْ ُم َه َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ َ
اب اللَّوُ َعلَى
َر ِض َي اللَّوُ َعْنػ ُه ْم َوَر ُ
ضوا َعنْوُ} [التوبة]ٔٓٓ :؛ فقدـ اؼبهاجرين على األنصار ،وقولو{ :لََق ْد تَ َ
ِ ِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ِ
اج ِرين و ْاألَنْ َ ِ
ين
النِ ّْ
َّيب َوالْ ُم َه َ َ
ين الذ َ
صار} [التوبة]ٔٔٚ :؛ فقدـ اؼبهاجرين ،وقولو ُب الفيء{ :ل ْل ُف َقَراء الْ ُم َه َ
أُخ ِرجوا ِمن ِديا ِرِىم وأَمواؽبِِم[ }. . .اغبشرٍ ،]ٛ :ب قاؿِ َّ :
َّار َو ِْ
اإليبَا َف ِم ْن قَػْبلِ ِه ْم}
ْ ُ ْ َ ْ َ َْ ْ
ين تَػبَػ َّوءُوا الد َ
َ
{والذ َ
[اغبشر.]ٜ :
قولو رضبو اهلل" :ويؤمنون بأن اهلل قال ألىل بدر -وكانوا ثالث مئة وبضعة عشر :-اعملوا ما شئتم؛
فقد غفرت لكم".
الصحابة ،وبدر مكاف معروؼ كانت فيو الغزوة اؼبشهورة ،وكانت
الشرح :أىل بدر مرتبتهم من أعلى مراتب ّ
ُب السنة الثَّانية من اؽبجرة ُب رمضاف ،وظبى اهلل تعاذل يومها يوـ الفرقاف ،وأىل بدر الذين جعل اهلل على
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صلَّى اهلل عليو وسلم وأصحابو ،وكاف ؽبم
العرب بو َ
رسوؿ اهلل َ
أيديهم ذلك النصر اؼببُت والفرقاف الذي ىاب ُ
منزلة عظيمة بعد ىذا النصر اطلع اهلل عليهم ،وقاؿ" :اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم" (متفق عليو)؛
فكل ما يقع منهم من ذنوب أو كبائر مهما عظمت َّ
فإهنا مغفورة ؽبم؛ بسبب ىذه اغبسنة العظيمة الكبَتة
اليت جعلها اهلل تعاذل على أيديهم.
َّبي صلى اهلل عليو وسلم ،بل لقد
قولو" :وبأنو ال يدخل النَّار أحد بايع تحت الشجرة؛ كما أخبر بو الن ُّ
رضي اهلل عنهم ورضوا عنو ،وكانوا أكثر من ألف وأربع مئة" (متفق عليو).

الشرح :أصحاب الشجرة ىم أصحاب بيعة الرضواف وىم الذين قاؿ اهلل عنهم{ :لََق ْد َر ِض َي اللَّوُ َع ِن
ِ
ك َْربت الشَّجرةِ فَػعلِم ما ُِب قُػلُؤِِّم فَأَنْػزَؿ َّ ِ
ِِ
السكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأَثَابَػ ُه ْم فَػْت ًحا قَ ِريبًا * َوَمغَازلَ
الْ ُم ْؤمن َ
ُت إِ ْذ يػُبَايِعُونَ َ َ
ْ َ
ََ َ َ َ
ِ
ِ
يما} [الفتح ،]ٜٔ - ٔٛ :فوصفهم اهلل تعاذل باإليباف وىذه شهادة
َكث ََتًة يَأْ ُخ ُذونَػ َها َوَكا َف اللَّوُ َع ِز ًيزا َحك ً
الصبلة والسبلـ قاؿ:
من اهلل َّ
وجل بأف كل من بايع ربت الشجرة؛ فهو مؤمن مرضي عنو ،والنيب عليو َّ
عز َّ
"ال يدخل النَّار أحد بايع ربت الشجرة"؛ فالرضى ثابت بالقرآف ،وانتفاء دخوؿ النَّار ثبت بالسنة.
صلَّى اهلل عليو وسلم كالعشرة ،وثابت بن قيس بن
قولو" :ويشهدون بالجنة لمن شهد لو رسول اهلل َ
الصحابة".
شماس ،وغيرىم من ّ
الشرح :الشهادة باعبنة نوعاف:
النوع األوؿ :شهادة معلقة بوصف :وىي أف نشهد لكل مؤمن أنَّو ُب اعبنة ،وكل متق أنَّو ُب اعبنة؛ بدوف
تعيُت شخص أو أشخاص ،وىذه شهادة عامة هبب علينا أف نشهد ّٔا؛ َّ
ألف اهلل تعاذل أخرب بو ،فقاؿ
ِِ
تعاذل{ :إِ َّف الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
اغب ِ
ات َؽبُ ْم َجن ُ ِ ِ
ين فِ َيها َو ْع َد اللَّ ِو َحقِّا َوُى َو الْ َع ِز ُيز
َ َُ َ َ
الص َ
َّات النَّعيم * َخالد َ
ٍ
ِ ِ
ِْ
َّت
ض َها َّ
ض أ ُِعد ْ
{و َسا ِرعُوا إِ َذل َم ْغفَرةٍ م ْن َربّْ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
الس َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
يم} [لقماف ،]ٜ - ٛ :وقاؿَ :
اغبَك ُ
ِ ِ
ُت} [آؿ عمراف.]ٖٖٔ :
ل ْل ُمتَّق َ
النوع الثاشل :شهادة معلقة بشخص معُت :وىي أف نشهد لفبلف أو لعدد معُت أهنم ُب اعبنة ،وىذه شهادة
صلَّى اهلل عليو وسلم؛ سواء شهد لشخص معُت واحد أو ألشخاص
خاصة؛ فنشهد ؼبن شهد لو الرسوؿ َ

معينُت ،مثاؿ ذلك ما ذكره اؼبؤلف بقولو" :كالعشرة"؛ يعٍت ّٔم :العشرة اؼببشرين باعبنة؛ ولقبوا ّٔذا االسم
َّ
صلَّى اهلل عليو وسلم صبعهم ُب حديث واحد ،وىم :اػبلفاء األربعة :أبو بكر ،وعمر ،وعثماف،
ألف الن َّ
َّيب َ
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وعلي ،وسعيد بن زيد ،وسعد بن أيب وقاص ،وعبد الرضبن بن عوؼ ،وطلحة بن عبيد اهلل ،والزبَت بن
العواـ ،وأبو عبيدة عامر بن اعبراح ،وانظر تراصبهم ُب اؼبطوالت ،وقد صبع الستة الزائدوف عن اػبلفاء األربعة
ُب بيت واحد؛ فاحفظو:
ٍ
ؼ وطَْلحةٌ  ...و ِ
َّح
عام ُر فِ ْه ٍر َو ُّ
َسعي ٌد َو َس ْع ٌد َوابْ ُن َع ْو َ َ
الزبَػْيػ ُر اؼبَُمد ُ
َ

صلَّى اهلل عليو وسلم ُب نسق واحد ،فقاؿ" :أبو بكر ُب اعبنة ،وعمر ُب اعبنة ...إخل"
ىؤالء بشرىم الن ُّ
َّيب َ
(رواه أضبد وأبو داود والًتمذي وابن ماجو) ،وؽبذا لقبوا ّٔذا اللقب؛ فيجب أف نشهد أهنم ُب اعبنة لشهادة
صلَّى اهلل عليو وسلم بذلك.
الن ّْ
َّيب َ
صلَّى اهلل عليو وسلم ،كاف
"وثابت بن قيس بن شماس" :ثابت بن قيس رضي اهلل عنو أحد خطباء الن ّْ
َّيب َ
جهوري الصوت ،فلما نزؿ قولو تعاذل{ :يا أَيػُّها الَّ ِذين آمنُوا َال تَػرفَػعوا أَصواتَ ُكم فَػو َؽ ِ
َّيب َوَال َْذب َه ُروا
ص ْوت النِ ّْ
ْ ُ َْ ْ ْ َ
َ َ
َ َ
لَو بِالْ َقوِؿ َكجه ِر بػع ِ
ض ُك ْم لِبَػ ْع ٍ
ط أ َْع َمالُ ُك ْم َوأَنْػتُ ْم َال تَ ْشعُُرو َف} [اغبجرات]ٕ :؛ خاؼ أف يكوف
ض أَ ْف َْرببَ َ
ُ ْ َ ْ َْ
رجبل يسألو عن
الصبلة والسبلـ ،فبعث إليو ً
َّيب عليو َّ
حبط عملو وىو ال يشعر ،فاختفى ُب بيتو ،ففقده الن ُّ
اختفائو فقاؿ :إف اهلل أنزؿ قولو{ :يا أَيػُّها الَّ ِذين آمنُوا َال تَػرفَػعوا أَصواتَ ُكم فَػو َؽ ِ
ص ْوت النِ ّْ
َّيب َوَال َْذب َه ُروا لَوُ
ْ ُ َْ ْ ْ َ
َ َ
َ َ
بِالْ َقوِؿ َكجه ِر بػع ِ
ض ُك ْم لِبَػ ْع ٍ
َّيب
ض أَ ْف َْرببَ َ
ط أ َْع َمالُ ُك ْم َوأَنْػتُ ْم َال تَ ْشعُُرو َف} ،وأنا الذي أرفع صوٌب فوؽ صوت الن ّْ
ْ َ ْ َْ
َّيب صلى اهلل عليو وسلم ،فأخربه دبا
صلى اهلل عليو وسلم حبط عملي ،أنا من أىل النَّار!! فأتى الرجل إذل الن ّْ
َّيب صلى اهلل عليو وسلم" :اذىب إليو؛ فقل لو إنك لست من أىل النَّار ،ولكنك من
قاؿ ثابت ،فقاؿ الن ُّ
َّيب صلى اهلل عليو وسلم باعبنة.
أىل اعبنة" (متفق عليو)؛ فبشره الن ُّ
الصحابة" :مثل أمهات اؼبؤمنُت؛ ألهنن ُب درجة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،ومنهم :ببلؿ،
"وغيرىم من ّ
وعبد اهلل بن سبلـ ،وعكاشة بن ؿبصن ،وسعد بن معاذ ،رضي اهلل عنهم أصبعُت.
قولو " :ويقرون بما تواتر بو النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو وغيره؛ من أن
خير ىذه األمة بعد نبيها :أبو بكر ،ثم عمر".
الشرح :التواتر :خرب يفيد العلم اليقيٍت ،وىو الذي نقلو طائفة ال يبكن تواطؤىم على الكذب ،ففي
َّيب صلى
خاري" وغَته عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما؛ قاؿُ :كنَّا لبَت بُت النَّاس ُب زمن الن ّْ
"صحيح البُ ّ
اهلل عليو وسلم؛ فنخَت أبا بكرٍ ،ب عمر بن اػبطابٍ ،ب عثماف بن َّ
عفاف.
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صلَّى اهلل
خاري" ً
أيضا أف ؿبمد بن اغبنفية قاؿ :قلت أليب :أي النَّاس خَت بعد رسوؿ اهلل َ
وُب "صحيح البُ ّ
عليو وسلم؟ قاؿ :أبو بكر .قلتٍ :ب من؟ قاؿٍ :ب عمر .وخشيت أف يقوؿ :عثماف؛ قلتٍ :ب أنت؟ قاؿ:
ما أنا َّإال رجل من اؼبسلمُت.
فإذا كاف علي رضي اهلل عنو يقوؿ وىو ُب زمن خبلفتو :إف خَت ىذه األمة بعد نبيها أبو بكر ٍب عمر؛ فقد
اندحضت حجة الرافضة الذين فضلوه عليهما.
َّفق عليو بُت األئمة :كما قاؿ اإلماـ
الصحابة والتابعُت ،وىذا مت ٌ
"وغيره" يعٍت :غَت علي رضي اهلل عنو من ّ

أحدا يشك ُب تقديبهما ،وقاؿ اإلماـ الشَّافعي :دل ىبتلف الصحابة والتابعوف ُب تقدصل أيب
مالك :ما رأيت ً
بكر وعمر.
ومن خرج عن ىذا اإلصباع؛ فقد اتبع غَت سبيل اؼبؤمنُت.
الصحابة
قولو" :ويثلثون بعثمان ،ويربعون بعلي؛ رضي اهلل عنهم؛ كما دلت عليو اآلثار ،وكما أجمع ّ
على تقديم عثمان في البيعة ".

الشرح" :يثلّْثون" أي :هبعلوف عثماف ىو الثالث" ،ويربّْعون بعلي"؛ أي :هبعلوف عليِّا ىو الرابع ،وعلى ىذا
فأفضل ىذه األمة ىؤالء األربعة :أبو بكرٍ ،ب عمر ،وىذا باإلصباعٍ ،ب عثمافٍ ،ب عليٍ ،ب استدؿ اؼبؤلف
الًتتيب بدليلُت:
ؽبذا َّ

األوؿ :قولو" :كما دلت عليو اآلثار" :وقد سبق ذكر شيء منها.
الصحابة على تقديم عثمان في البيعة" :فصار ُب تقدصل عثماف على علي
والثاشل :قولو" :وكما أجمع ّ
الصحابة على تقدصل عثماف ُب البيعة؛ فإف
رضي اهلل عنهما آثار نقلية ،وفيو ً
أيضا دليل عقلي ،وىو إصباع ّ
وجل تأىب أف ّْ
إصباعهم على ذلك يستلزـ أف عثماف أفضل من علي ،وىو كذلك؛ َّ
يورل
ألف حكمة اهلل َّ
عز َّ
رجبل وفيو من ىو أفضل منو؛ كما جاء ُب األثر" :كما تكونوف َّ
يوذل عليكم" ،فخَت
على خَت القروف ً
القروف ال ّْ
يورل اهلل عليهم َّإال من ىو خَتىم.
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قولو" :مع أن بعض أىل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي اهلل عنهما بعد اتفاقهما على
تقديم أبي بكر وعمر ،أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان ،وسكتوا ،أو ربعوا بعلي ،وقدم قوم عليِّا ،وقوم

توقفوا".

الشرح :فاآلراء أربعة:
الرأي األوؿ :وىو اؼبشهور :أبو بكرٍ ،ب عمرٍ ،ب عثمافٍ ،ب علي.
الرأي الثَّاشل :أبو بكرٍ ،ب عمرٍ ،ب عثمافٍ ،ب السكوت.
الرأي الثالث :أبو بكرٍ ،ب عمرٍ ،ب عليٍ ،ب عثماف.
الرأي الرابع :أبو بكرٍ ،ب عمرٍ ،ب نتوقف أيهما أفضل :عثماف أو علي؛ فهم يقولوف :ال نقوؿ :عثماف
أحدا يتقدـ على عثماف وعلي ُب الفضيلة بعد أيب بكر وعمر ،وكل
أفضل ،وال علي أفضل ،لكن ال نرى ً
ىذه اآلراء ألىل السنة.
قاؿ اؼبؤلف" :لكن استقر أمر أىل السنة على تقديم عثمان ثم علي".
الشرح :ىذا الذي استقر عليو أمر أىل السنة؛ فقالوا :أفضل ىذه األمة بعد نبيها :أبو بكرٍ ،ب عمرٍ ،ب
عثمافٍ ،ب علي؛ على ترتيبهم ُب اػببلفة .وىو الصواب؛ كما سبق دليلو.
ضلَّل المخالف
قولو" :وإن كانت ىذه المسألة – مسألة عثمان وعلي  -ليست من األصول التي يُ َ
ضلَّل فيها مسألة الخالفة ".
فيها عند جمهور أىل السنة ،لكن المسألة التي يُ َ
الشرح :يعٍت :اؼبفاضلة بُت عثماف وعلي رضي اهلل عنهما؛ فمن قاؿ :إف عليِّا أفضل من عثماف؛ فبل نقوؿ:
إنو ضاؿ ،بل نقوؿ :ىذا رأي من آراء أىل السنة ،وال نقوؿ فيو شيئًا.
ضلَّل فيها مسألة الخالفة" :فيجب أف نقوؿ :اػبليفة بعد نبينا ُب أمتو أبو بكرٍ ،ب
"لكن المسألة التي يُ َ
عمرٍ ،ب عثمافٍ ،ب علي ،ومن قاؿ :إف اػببلفة لعلي دوف ىؤالء الثبلثة؛ فهو ضاؿ ،ومن قاؿَّ :إهنا لعلي
الصحابة رضي اهلل عنهم.
بعد أيب بكر وعمر ،فهو ضاؿ؛ ألنَّو ـبالف إلصباع ّ
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صلَّى اهلل عليو وسلم :أبو بكر ،ثم
وؽبذا قاؿ اؼبؤلف" :وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول اهلل َ
عمر ،ثم عثمان ،ثم علي ،ومن طعن في خالفة أحد من ىؤالء ،فهو أضل من حمار أىلو".
الشرح :وىذا ما أصبع عليو أىل السنة ُب مسألة اػببلفة ،والذي يطعن ُب خبلفة أحد من ىؤالء ،ويقوؿ:
إنو ال يستحق اػببلفة! أو :إنو أحق فبن سبقو "فهو أضل من حمار أىلو" :وعرب اؼبؤلف ّٔذا التعبَت ألنَّو
تعبَت اإلماـ أضبد رضبو اهلل ،وال شك أنَّو أضل من ضبار أىلوَّ ،
وإمبا ذكر اغبمار ألنَّو أبلد اغبيوانات على

صبيعا.
طعن ُب ّ
الصحابة ً
فهما؛ فالطعن ُب خبلفة أحد من ىؤالء أو ُب ترتيبو ٌ
اإلطبلؽ؛ فهو أقل اغبيوانات ً

صلَّى اهلل عليو وسلم أبو بكرٍ ،ب عمرٍ ،ب عثمافٍ ،ب
فيجب علينا أف نعتقد بأف اػبليفة بعد رسوؿ اهلل َ
ظلما ُب اػببلفة؛ كما ادعتو
علي ،وأهنم ُب أحقية اػببلفة على ىذا َّ
الًتتيبَّ ،
حىت ال نقوؿ :إف ىناؾ ً
الرافضة حُت زعموا أف أبا بكر وعمر وعثماف والصحابة كلهم ظلمة؛ ألهنم ظلموا علي بن أيب طالب؛
حيث اغتصبوا اػببلفة منو.
أما من بعدىم؛ فإننا ال نستطيع أف نقوؿ :إف كل خليفة استخلفو اهلل على النَّاس؛ فهو أحق باػببلفة من
غَته؛ َّ
ألف من بعدىم ليسوا ُب خَت القروف ،بل حصل فيهم من الظلم واالكبراؼ والفسوؽ ما استحقوا بو
ِ
ِِ
ضا ِدبَا
{وَك َذل َ
ُت بَػ ْع ً
ض الظَّالم َ
ك نػُ َوّْرل بَػ ْع َ
أف يوذل عليهم من ليس أحق باػببلفة منهم؛ كما قاؿ اهلل تعاذلَ :
َكانُوا يك ِ
ْسبُو َف} [األنعاـ.]ٕٜٔ :
َ
الًتتيب ُب األفضلية على ما سبق ال يعٍت أف من فضل غَته فإنَّو يفضلو ُب كل شيء ،بل قد
وأعلم أف َّ
يكوف للمفضوؿ فضيلة دل يشاركو فيها أحد ،وسبيز أحد ىؤالء األربعة أو غَتىم دبيزة يفضل ّٔا غَته ال يدؿ
على األفضلية اؼبطلقة؛ فيجب التَّفريق بُت اإلطبلؽ والتقييد.
قولوِ :
سول ِ
ِ
تر ِ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم َويَتَولَّْونَ ُهم".
"ويُحبُّو َن ْأى َل بَ ْي َ
َ
صلَّى اهلل عليو وسلم؛ وببوهنم
الشرح :أي :ومن أصوؿ أىل السنة واعبماعة أهنم وببوف آؿ بيت رسوؿ اهلل َ
أبدا إال من كفر منهم فإننا ال
صلَّى اهلل عليو وسلم ،وال يكرىوهنم ً
ألمرين :لئليباف ،وللقرابة من رسوؿ اهلل َ
الصبلة والسبلـ ال هبوز
الصبلة والسبلـ؛ فأبو ؽبب عم الرسوؿ عليو َّ
كببو ،ولو كاف من أقارب الرسوؿ عليو َّ
صلَّى اهلل عليو وسلم ،وكذلك أبو
َّيب َ
أف كببو بأي حاؿ من األحواؿ ،بل هبب أف نكرىو لكفره وإليذائو الن ّ
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الصبلة والسبلـ من
طالب هبب علينا أف نكرىو لكفره ،لكن كبب أفعالو اليت أسداىا إذل الرسوؿ عليو َّ
اغبماية والذب عنو.
 ومن قرابتو :فاطمة وعلي واغبسن واغبسُت وغَتىم كالعباس بن عبد اؼبطّلب وأبنائو ،فنحن كببهم لقرابتهمصبلة والسبلـ ،وإليباهنم باهلل.
من رسوؿ اهلل عليو ال َّ
ِ
اغبَيَا َة ُّ
الدنْػيَا
نت تُِرْد َف ْ
ك إِ ْف ُكْن ُ َّ
َّيب قُ ْل ِأل َْزَواج َ
 ومن أىل بيتو أزواجو بنص القرآف؛ قاؿ اهلل تعاذل{ :يَاأَيػُّ َها النِ ُِّ
وِزينَتَػها فَػتَػعالَُت أُمتػّْع ُك َّن وأُسّْرح ُك َّن سراحا َِ
َع َّد
صب ًيبل * َوإِ ْف ُكْن ُ َّ
َّار ْاآلخَرَة فَإِ َّف اللَّوَ أ َ
َ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ
ََ ً
نت تُِرْد َف اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َوالد َ
ِ ٍ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اب ِض ْع َف ْ ِ
ُت
اع ْ
َّيب َم ْن يَأْت مْن ُك َّن بَِفاح َشة ُمبَػيّْػنَة يُ َ
ضَ
يما * يَان َساءَ النِ ّْ
ل ْل ُم ْحسنَات مْن ُك َّن أ ْ
ف َؽبَا الْ َع َذ ُ
َجًرا َعظ ً
وَكا َف َذلِك علَى اللَّ ِو ي ِسَتا * ومن يػ ْقنت ِمْن ُك َّن لِلَّ ِو ورسولِِو وتَػعمل ِ ِ
َجرَىا َمَّرتَػ ْ ِ
ُت َوأ َْعتَ ْدنَا َؽبَا ِرْزقًا
َ ً ََ ْ َ ُ ْ
َ َ
ََ ُ َ ْ َ ْ َ
صاغبًا نػُ ْؤهتَا أ ْ َ
َ
ِ
ِ
نت َكأ ٍ ِ
ِ
ض َوقُػ ْل َن
ّْس ِاء إِ ِف اتَّػ َقْي ُ َّ
نت فَ َبل َزبْ َ
ض ْع َن بِالْ َق ْوِؿ فَػيَطْ َم َع الَّذي ُِب قَػ ْلبِو َمَر ٌ
َك ِريبًا * يَان َساءَ النِ ّْ
َّيب لَ ْس ُ َّ َ
َحد م َن الن َ
اعب ِ
ِ
ِ
ِ
ُت َّ
اىلِيَّ ِة ْاأل َ
ُوذل َوأَقِ ْم َن َّ
الص َبل َة َوآت َ
الزَكا َة َوأَط ْع َن اللَّوَ َوَر ُسولَوُ
قَػ ْوًال َم ْع ُروفًا * َوقَػ ْر َف ُِب بػُيُوت ُك َّن َوَال تَػبَػَّر ْج َن تَػبَػُّر َج َْ
إَِّمبَا ي ِر ُ ِ ِ
الرجس أَىل الْبػي ِ
ت َويُطَ ّْهَرُك ْم تَطْ ِه ًَتا *} [األحزاب]ٖٖ - ٕٛ :؛ فأىل البيت
ب َعْن ُك ُم ّْ ْ َ ْ َ َ ْ
ُ
يد اللَّوُ ليُ ْذى َ
صبلة والسبلـ ببل ريب.
ىنا يدخل فيهم أزواج الرسوؿ عليو ال َّ
وأىل السنة وببوف أىل بيتو صلى اهلل عليو وسلم حبا شرعيا وال ينزلوهنم فوؽ منزلتهم ،بل يتربؤوف فبن يغلوف
فيهم ويوصلوىم إذل حد األلوىية؛ كما فعل عبد اهلل بن سبأ ُب علي بن أيب طالب حُت قاؿ لو :أنت اهلل!
والقصة مشهورة.
وال يقولوف كما قاؿ الرافضة :كل من أحب أبا بكر وعمر؛ فقد أبغض عليِّا!! وعلى ىذا ػ فعندىم ػ ال يبكن

حىت نبغض أبا بكر وعمر!! وكأف أبا بكر وعمر أعداء لعلي بن أيب طالب!! مع أنَّو قد تواتر
أف كبب عليِّا َّ
النقل عن علي أنَّو كاف يثٍت عليهما على اؼبنرب رضي اهلل عنهم أصبعُت.
"ويتولَّونهم" أي :هبعلوهنم من أوليائهم ،والورل :يطلق على عدة معاف ويراد بو ىنا :النصرة والصداقة واحملبة.
قولو" :ويحفظون فيهم وصية رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم؛ حيث قال يوم غدير خم" :أذكركم اهلل
في أىل بيتي" (رواه مسلم) ".
الشرح" :وصية الرسول صلى اهلل عليو وسلم" أي :عهده الذي عهد بو إذل أمتو.
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"يوم غدير خم" :ىو اليوـ الثامن عشر من ذي اغبجة ،وىذا الغدير ينسب إذل رجل يسمى (خم) ،وىو ُب
الصبلة والسبلـ فيو منزًال ُب رجوعو من
الطريق الذي بُت م ّكة واؼبدينة قريب من اعبحفة ،نزؿ الرسوؿ عليو َّ
حجة الوداع ،وخطب النَّاس وقاؿ" :أذكركم اهلل ُب أىل بييت"؛ ثبلثًا ،يعٍت :اذكروا اهلل ،اذكروا خوفو وانتقامو
إف أضعتم حق آؿ البيت ،واذكروا رضبتو وثوابو إف قمتم ُب حقهم.
أيضا للعباس عمو وقد اشتكى إليو أن بعض قريش يجفو بني ىاشم؛ فقال" :والذي نفسي
قولو" :وقال ً
بيده ،ال يؤمنون حتَّى بحبوكم هلل ولقرابتي" (رواه أحمد) ".

حىت وببوكم
صلَّى اهلل عليو وسلم أهنم ال يؤمنوف؛ أي :ال يتم إيباهنم َّ
الشرح" :يجفو" :يًتفع ويكره ،فأقسم َ
هلل ،وىذه احملبة يشاركهم فيها غَتىم من اؼبؤمنُت؛ َّ
ألف الواجب على كل إنساف أف وبب كل مؤمن هلل ،لكن

الصبلة والسبلـ.
يب عليو َّ
قاؿ" :ولقرابتي" :فهذا حب زائد على احملبة هلل ،وىبتص بو آؿ البيت قرابة النَّ ّْ

موجودا منذ حياة
وُب قوؿ العباس" :إن بعض قريش يجفو بني ىاشم" :دليل على أف جفاء آؿ البيت كاف
ً
صلَّى اهلل عليو وسلم ،وذلك َّ
وجل ،فكانوا
ألف اغبسد من طبائع البشر؛ َّإال من عصمو اهلل َّ
عز َّ
الن ّْ
َّيب َ
صلَّى اهلل عليو
وبسدوف آؿ بيت الرسوؿ عليو َّ
الصبلة والسبلـ على ما َّ
من اهلل بو عليهم من قرابة الن ّْ
َّيب َ
وسلم ،فيجفوهنم وال يقوموف حبقهم.

قولو" :وقال :إن اهلل اصطفى بني إسماعيل ،واصطفى من بني إسماعيل كنانة ،واصطفى من كنانة
شا ،واصطفى من قريش بني ىاشم ،واصطفاني من بني ىاشم" (رواه مسلم).
قري ً
الشرح :ىذا دليل على أف بٍت ىاشم مصطفوف عند اهلل ،ـبتاروف من بُت خلقو.
"إسماعيل" :ىو ابن إبراىيم اػبليل ،وىو الذي أمر اهلل إبراىيم بذحبو ،وقصتو ُب سورة الصافات.
صلَّى اهلل عليو وعلى آلو وسلم.
"كنانة" :ىو األب الرابع عشر لرسوؿ اهلل َ
صلَّى اهلل عليو وسلم ،وىو فهر بن مالك ،وقيل :األب الثالث
"قريش" :ىو األب اغبادي عشر لرسوؿ اهلل َ
عشر ،وىو النضر بن كنانة.
"ىاشم" :ىو األب الثالث لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
222

قولو" :ويتولون أزواج رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجو في
اآلخرة".
صلَّى اهلل عليو وسلم أمهات لنا ُب اإلكراـ
الشرح" :أمهات المؤمنين" :ىذه صفة لػ "أزواج"؛ فأزواج الن ّْ
َّيب َ
ِ
واالحًتاـ والصلة؛ قاؿ تعاذل{ :النَِّيب أَوَذل بِالْم ْؤِمنِ ِ
اجوُ أ َُّم َهاتُػ ُه ْم} [األحزاب]ٙ :؛ فنحن
ُ َ
ُّ ْ
ُت م ْن أَنْػ ُفس ِه ْم َوأ َْزَو ُ
نتوالىن بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد أهنن أفضل أزواج أىل األرض؛ ألهنن زوجات الرسوؿ صلى اهلل عليو
وسلم.

"ويؤمنون بأنهن أزواجو في اآلخرة" :ألحاديث وردت ُب ذلك ،ولقولو تعاذل{ :الَّ ِذ ِ
ش َوَم ْن
ين َْوبملُو َف الْ َع ْر َ
َ
ِ ِِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ت ُك َّل َش ْي ٍء َر ْضبَةً َو ِع ْل ًما فَا ْغ ِف ْر
ين َآمنُوا َربػَّنَا َوس ْع َ
َح ْولَوُ يُ َسبّْ ُحو َف حبَ ْمد َرّّْٔ ْم َويػُ ْؤمنُو َف بو َويَ ْستَػ ْغف ُرو َف للَّذ َ
ِِ
ِ
ك وقِ ِهم ع َذاب ْ ِ
ِ ٍ
صلَ َح ِم ْن
اعبَحي ِم * َربػَّنَا َوأ َْدخ ْل ُه ْم َجنَّات َع ْدف الَِّيت َو َع ْدتَػ ُه ْم َوَم ْن َ
ين تَابُوا َواتَّػبَػعُوا َسبِيلَ َ َ ْ َ َ
للَّذ َ
ِِ
ِ
َّك أَنْت الْع ِزيز ْ ِ
ِ
{وأ َْزَو ِاج ِه ْم}؛ فأثبت الزوجية
آبَائ ِه ْم َوأ َْزَواج ِه ْم َوذُّْريَّاهت ْم إِن َ َ َ ُ
يم} [غافر ]ٛ - ٚ :فقاؿَ :
اغبَك ُ
ؽبن بعد دخوؿ اعبنة ،وىذا يدؿ على أف زوجة اإلنساف ُب الدُّنيا تكوف زوجتو ُب اآلخرة إذا كانت من أىل
اعبنة ،فكل أزواج النيب صلى اهلل عليو وسلم معو ُب اعبنة.
"خصوصا خديجة رضي اهلل عنها أم أكثر أوالده وأول من آمن بو وعاضده على أمره ،وكان لها
قولو:
ً

منو المنزلة العالية".

صلَّى اهلل عليو وسلم أوؿ ما تزوج ،وكاف عمره حينذاؾ
الشرح" :خديجة" ىي بنت خويلد :تزوجها الن ُّ
َّيب َ
كثَتا؛
صلَّى اهلل عليو وسلم ً
طبسا وعشرين سنة ،وعمرىا أربعُت سنة ،وكانت امرأة عاقلة ،وانتفع ّٔا َ
انتفاعا ً
ً
أحدا ،فكانت كما قاؿ اؼبؤلف:
ألهنا كانت ذات عقل وذكاء ،ودل يتزوج عليها ً
"أم أكثر أوالده" :البنُت والبنات ،ودل يقل اؼبؤلف :أـ أوالده؛ َّ
ألف من أوالده من ليس منها ،وىو إبراىيم؛
فإنَّو كاف من مارية القبطية.
وأوالده الذين من خدهبة ىم ابناف وأربع بنات :القاسمٍ ،ب عبد اهلل ،ويقاؿ لو :الطَّيّْب ،والطاىر ،و َّأما
البنات؛ فهن :زينبٍ ،ب أـ كلثوـٍ ،ب فاطمةٍ ،ب رقية ،وأكرب أوالده القاسم ،وأكرب بناتو زينب.
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"وأول من آمن بو"َّ :
صلَّى اهلل عليو وسلم ؼبا جاءىا وأخربىا دبا رأى ُب غار حراء؛ قالت :كبل؛
ألف الن َّ
َّيب َ

أبدا .وآمنت بو ،وذىبت بو إذل ورقة بن نوفل ،وقصت عليو اػبرب ،وقاؿ لو :إف ىذا
واهلل ال ىبزيك اهلل ً
الناموس الذي كاف ينزؿ على موسى (متفق عليو) .فآمن بو ورقة ،وؽبذا نقوؿ :أوؿ من آمن بو من النساء
خدهبة ،ومن الرجاؿ ورقة بن نوفل.
"وعاضده على أمره"؛ أي :ساعده ،ومن تدبر السَتة وجد ألـ اؼبؤمنُت خدهبة رضي اهلل عنها من معاضدة
َّيب صلى اهلل عليو وسلم ما دل وبصل لغَتىا من نسائو.
الن ّْ
حىت إنو كاف يذكرىا بعد موهتا صلوات اهلل وسبلمو عليو ،ويرسل بالشيء
"وكان لها منو المنزلة العالية"َّ :
إذل صديقاهتا ،ويقوؿَّ :
"إهنا كانت وكانت وكاف رل منها ولد" (رواه البخاري)؛ فكاف يثٍت عليها ،وىذا يدؿ
على عظم منزلتها عند الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم.

صلَّى اهلل عليو وسلم" :فضل
قولو" :والصديقة بنت ّْ
الصديق رضي اهلل عنها ،التي قال فيها الن ُّ
َّبي َ
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطَّعام".
صلَّى اهلل عليو وسلم ،ولكماؿ صدقها ُب معاملتو،
الشرح :أما كوهنا صديقة فلكماؿ تصديقها لرسوؿ اهلل َ
وصربىا على ما حصل من األذى ُب قصة اإلفك ،ويدلك على صدقها وصدؽ إيباهنا باهلل أنَّو ؼبا نزلت
إشل ال أضبد غَت اهلل .وىذا يدؿ على كماؿ إيباهنا وصدقها.
براءهتا قالتّْ :
الصديق ُب ىذه األمة ،بل صديق
أيضا؛ فإف أباىا رضي اهلل عنو ىو ّْ
و َّأما كوهنا بنت ّْ
الصديق؛ فكذلك ً
األمم كلها َّ
ألف ىذه األمة أفضل األمم فإذا كاف صديق ىذه األمة فهو صديق غَتىا من األمم.
"على النساء" :ظاىره العموـ؛ أي :على صبيع النساء .وقيل :إف اؼبراد :فضل عائشة على النساء؛ أي :من
أزواجو البلٌب على قيد اغبياة؛ فبل تدخل ُب ذلك خدهبة ،لكن ظاىر اغبديث العموـ؛ َّ
ألف الرسوؿ صلى
اهلل عليو وسلم قاؿ" :كمل من الرجاؿ كثَت ،ودل يكمل من النساء َّإال آسية امرأة فرعوف ،ومرصل بنت عمراف
وخدهبة بنت خويلد ،وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطَّعاـ" ،وقد أخرجو الشيخاف
بدوف ذكر خدهبة .وىذا يدؿ على أهنا أفضل النساء مطل ًقا ،ولكنها ليست أفضل من فاطمة باعتبار
النسب؛ َّ
ألف فاطمة ببل شك أشرؼ من عائشة نسبًا ،و َّأما منزلة فإف عائشة رضي اهلل عنها ؽبا من الفضائل
العظيمة ما دل يدركو أحد غَتىا من النساء.
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"خصوصا
وظاىر كبلـ اؼبؤلف رضبو اهلل أف ىاتُت الزوجتُت رضي اهلل عنهما ُب منزلة واحدة ألنَّو قاؿ:
ً

خديجة  ...والصديقة" ،ودل يقلٍ :ب الصديقة ،وقد اختلف العلماء ُب ىذه اؼبسألة:
 فقاؿ بعض العلماء :خدهبة أفضل؛ َّألف ؽبا مزايا دل تلحقها عائشة فيها.

 وقاؿ بعض العلماء :بل عائشة أفضل؛ ؽبذا اغبديث ،وألف ؽبا مزايا دل تلحقها خدهبة فيها. وفصل بعض أىل العلم؛ فقاؿ :إف لكل منهما مزية دل تلحقها األخرى فيها؛ ففي أوؿ الرسالة ال شكأف اؼبزايا اليت حصلت عليها خدهبة دل تلحقها فيها عائشة وال يبكن أف تساويها ،وبعد ذلك وبعد موت
صلَّى اهلل عليو وسلم حصل من عائشة من نشر العلم ونشر السنة وىداية األمة ما دل وبصل
الرسوؿ َ
تفضيبل مطل ًقا ،بل نقوؿ :ىذه أفضل من وجو ،وىذه
ػبدهبة؛ فبل يصح أف تفضَّل إحدانبا على األخرى
ً
أفضل من وجو ،ونكوف قد سلكنا مسلك العدؿ؛ فلم هندر ما ؽبذه من اؼبزية ،وال ما ؽبذه من اؼبزية ،وعند
التفصيل وبصل التحصيل.
الصحابة ويسبونهم".
قولو" :ويتبرؤون من طريقة الروافض الدين يبغضون ّ
كرىا
الشرح" :الروافض" :طائفة غلوا ُب علي بن أيب طالب وآؿ البيت ،وىم من أضل أىل البدع ،وأشدىم ً
للصحابة رضي اهلل عنهم ،ومن أراد معرفة ما ىم عليو من الضبلؿ؛ فليقرأ ُب كتبهم وُب كتب من رد عليهم.
وظبوا روافض ألهنم رفضوا زيد بن علي بن اغبسُت بن علي بن أيب طالب عندما سألوه عن أيب بكر وعمر
فأثٌت عليهما ،وقاؿ :نبا وزيرا جدي.
الصحابة بالقلوب واأللسن:
فالروافض اعتدوا على ّ
الصحابة ويكرىوهنم؛ َّإال من جعلوىم وسيلة لنيل مآرّٔم وغلوا فيهم ،وىم آؿ
 ففي القلوب يبغضوف ّالبيت.
َّيب صلى اهلل عليو وسلم
 وُب األلسن يسبوهنم فيلعنوهنم ويقولوف :إهنم ظلمة! ويقولوف :إهنم ارتدوا بعد الن ّْقليبل ،إذل غَت ذلك من األشياء اؼبعروفة ُب كتبهم.
َّإال ً
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الصحابة رضي اهلل عنهم فقط ،بل ىو قدح ُب
جرحا ُب ّ
وُب اغبقيقة إف سب ّ
الصحابة رضي اهلل عنهم ليس ً
وجل:
صلَّى اهلل عليو وسلم وُب شريعة اهلل وُب ذات اهلل َّ
عز َّ
الصحابة وُب الن ّْ
ّ
َّيب َ
الصحابة؛ فواضح.
قدحا ُب ّ
 أما كونو ًصلَّى اهلل عليو وسلم؛ فحيث كاف أصحابو وأُمناؤه وخلفاؤه على أمتو من
قدحا ُب رسوؿ اهلل َ
 و َّأما كونو ًشرار اػبلق.
 وفيو قدح ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من وجو آخر وىو تكذيبو فيما أخرب بو من فضائلهمومناقبهم.
صلَّى اهلل عليو وسلم ُب نقل الشريعة
قدحا ُب شريعة اهلل؛ فؤلف الواسطة بيننا وبُت رسوؿ اهلل َ
 و َّأما كونو ًالصحابة ،فإذا سقطت عدالتهم دل يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة.
ىم ّ
قدحا ُب اهلل سبحانو؛ فحيث بعث نبيو صلى اهلل عليو وسلم ُب شرار اػبلق ،واختارىم
 و َّأما كونو ًلصحبتو وضبل شريعتو ونقلها ألمتو!!
الصحابة رضي اهلل عنهم.
فانظر ماذا يًتتب من الطواـ الكربى على سب ّ
الصحابة ويبغضوهنم ،ونعتقد أف ؿببتهم فرض ،وأف الكف
وكبن نتربأ من طريقة ىؤالء الروافض الذين يسبوف ّ
عن مساوئهم فرض ،وقلوبنا  -وهلل اغبمد  -فبلوءة من ؿببتهم؛ ؼبا كانوا عليو من اإليباف والتقوى ونشر العلم
صلَّى اهلل عليو وسلم.
ونصرة الن ّْ
َّيب َ
قولو" :وطريقة النواصب الذين يؤذون أىل البيت بقول أو عمل".
الشرح :يعٍت :يتربأ أىل السنة واعبماعة من طريقة النواصب ،وىؤالء على عكس الروافض ،الذين يغلوف ُب
حىت ىبرجوىم عن طور البشرية إذل طور العصمة والوالية.
آؿ البيت َّ
فالنواصب :ينصبوف العداء آلؿ البيت ويقدحوف فيهم ويسبوهنم ،فقابلوا البدعة ببدعة ،فلما رأوا الرافضة
يغلوف ُب آؿ البيت؛ قالوا :إ ًذا؛ نبغض آؿ البيت ونسبهم؛ مقابلة ؽبؤالء ُب الغلو ُب ؿببتهم والثناء عليهم،
ودائما يكوف الوسط ىو خَت األمور؛ ومقابلة البدعة ببدعة ال تزيد البدعة َّإال قوة.
ً
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الصحابة".
قولو" :ويمسكون عما شجر بين ّ
الشرح :يعٍت :عما وقع بينهم من النزاع ،وذلك أف الصحابة رضي اهلل عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن
اػبطاب رضي اهلل عنو نزاعات ،واشتد األمر بعد مقتل عثماف فوقع بينهم ما وقع ،فبَّا أدى إذل القتاؿ ،وىذه
القضايا مشهورة ،وقد وقعت  -ببل شك  -عن تأويل واجتهاد ،وكل منهم يظن أنَّو على حق ،وال يبكن أف
نقوؿ :إف عائشة والزبَت بن العواـ قاتبل عليِّا رضي اهلل عنهم أصبعُت وىم يعتقدوف أهنم على باطل وأف عليِّا
على حق ،واعتقادىم أهنم على حق ال يستلزـ أف يكونوا قد أصابوا اغبق ،ولكن إذا كانوا ـبطئُت وكبن نعلم
َّيب صلى اهلل عليو وسلم أف" :إذا حكم
أهنم لن يقدموا على ىذا األمر َّإال عن اجتهاد فإنَّو ثبت عن الن ّْ
اغباكم فاجتهد ٍب أصاب فلو أجراف ،وإذا حكم فاجتهد ٍب أخطأ فلو أجر" (متفق عليو)؛ فنقوؿ :ىم
ـبطئوف ؾبتهدوف؛ فلهم أجر واحد.
فهذا الذي حصل موقفنا كبن منو لو جهتاف:
اعبهة األوذل :اغبكم على الفاعل ،فندين اهلل أف ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد ،واالجتهاد إذا وقع
فيو اػبطأ فصاحبو معذور مغفور لو.
واعبهة الثَّانية :موقفنا من الفاعل ،فالواجب علينا اإلمساؾ عما شجر بينهم ،وؼباذا نتخذ من فعل ىؤالء
ؾباال للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا؛ وكبن ُب فعلنا ىذا إما آشبوف وإما ساؼبوف ،ولسنا غامبُت
ً
أبدا؟!
ً
الصحابة ،وأف ال نطالع األخبار أو التآريخ ُب
فالواجب علينا ذباه ىذه األمور أف نسكت عما جرى بُت ّ
ىذه األمور؛ َّإال اؼبراجعة للضرورة.
قولو" :ويقولون :إن ىذه اآلثار المروية في مساويهم منها ما ىو كذب ،ومنها ما قد زيد فيو ونقص وغُيّر عن

وجهو الصريح ،والصحيح منو ىم فيو معذورون :إما مجتهدون مصيبون ،وإما مجتهدون مخطئون ".

الشرح :قسم اؼبؤلف اآلثار اؼبروية ُب مساويهم ثبلثة أقساـ:
كثَتا فيما يرويو النواصب ُب آؿ البيت ،وما يرويو
 منها ما ىو كذب ؿبض دل يقع منهم ،وىذا يوجد ًالروافض ُب غَت آؿ البيت.
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وغَت عن وجهو.
 ومنها شيء لو أصل ،لكن زيد فيو ونقص ّْوىذاف القسماف كبلنبا هبب رده.
 القسم الثالث :ما ىو صحيح؛ فماذا نقوؿ فيو؟ بينو اؼبؤلف بقولو" :والصحيح منو ىم فيو معذورون:إما مجتهدون مصيبون ،وإما مجتهدون مخطئون" :فما جرى بُت معاوية وعلي رضي اهلل عنهما صادر
عن اجتهاد وتأويل ،لكن ال شك أف عليِّا أقرب إذل الصواب فيو من معاوية ،بل قد نكاد قبزـ بصوابو؛ َّإال

ؾبتهدا.
أف معاوية كاف ً

َّيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ" :ويح عمار! تقتلو الفئة الباغية"
ويدؿ على أف عليِّا أقرب إذل الصواب أف الن َّ
(متفق عليو)؛ فكاف الذي قتلو أصحاب معاوية ،ؤّذا عرفنا أهنا فئة باغية خارجة على اإلماـ ،لكنهم
قطعا وإما ظنِّا.
متأولوف ،و ّ
الصواب مع علي إما ً
 -وىناؾ قسم رابع ،وىو ما وقع منهم من سيئات حصلت ال عن اجتهاد وال عن تأويل :فبينو اؼبؤلف

الصحابة معصوم عن كبائر اإلثم وصغائره ،بل
بقولو" :وىم مع ذلك ال يعتقدون أن كل واحد من ّ
يجوز عليهم الذنوب في الجملة ".
صلَّى اهلل عليو وعلى آلو وسلم:
الشرح :أي أف أىل السنة واعبماعة ال يعتقدوف عصمة أفراد الصحابة لقولو َ
"كل بٍت آدـ خطاء ،وخَت اػبطائُت التوابوف" (رواه أضبد والًتمذي وابن ماجو) .ولكن العصمة ُب
إصباعهم؛ فبل يبكن أف هبمعوا على شيء من كبائر الذنوب وصغائرىا فيستحلوىا أو يفعلوىا ،لكن الواحد
منهم قد يفعل شيئًا من الكبائر كما حصل من ِمسطح بن أثاثة وحساف بن ثابت وضبنة بنت جحش ُب
قصة اإلفك ،ولكن ىذا الذي حصل تطهروا منو بإقامة اغبد عليهم.
"بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة" يعٍت :كغَتىم من البشر ،لكن يبتازوف عن غَتىم دبا بينو اؼبؤلف
رضبو اهلل بقولو:
"ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر ،حتَّى إنو يغفر لهم من
السيئات ما ال يغفر لمن بعدىمَّ ،
ألن لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن بعدىم ".
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الشرح :ىذا من األسباب اليت يبحو اهلل ّٔا عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر ،وىو ما ؽبم من السوابق
الصبلة والسبلـ ،وجاىدوا بأمواؽبم وأنفسهم،
َّيب عليو َّ
والفضائل اليت دل يلحقهم فيها أحد فهم نصروا الن َّ
وبذلوا رقأّم إلعبلء كلمة اهلل فهذه توجب مغفرة ما صدر منهم ،ولو كاف من أعظم الذنوب إذا دل يصل
َّيب صلى اهلل عليو
إذل الكفر ،ومن ذلك قصة حاطب بن أيب بلتعة حُت أرسل إذل قريش ىبربىم عن مسَت الن ّْ
َّيب صلى اهلل عليو وسلم أف
وسلم إليهمَّ ،
حىت أطلع اهلل نبيو على ذلك فلم يصلهم اػبرب ،فاستأذف عمر الن َّ
بدرا ،وما يدريك؟ لعل اهلل اطلع على أىل
يضرب عنق حاطب ،فقاؿ الن ُّ
َّيب صلى اهلل عليو وسلم" :إنو شهد ً
بدر ،فقاؿ :اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم! " (متفق عليو).
صلَّى اهلل عليو وسلم :أنهم خير القرون ،وأن المد من أحدىم إذا
قولو" :وقد ثبت بقول رسول اهلل َ
تصدق بو؛ كان أفضل من جبل أحد ذىبًا ممن بعدىم".
الشرح :وذلك ُب قولو صلى اهلل عليو وسلم" :خَت النَّاس قرشل" (متفق عليو) ،وُب قولو" :ال تسبُّوا أصحايب؛
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذىبًا ما بلغ ُم ّد أحدىم وال نصيفو" (متفق عليو).
قولو" :ثم إذا كان قد صدر من أحدىم ذنب فيكون قد تاب منو ،أو أتى بحسنات تمحوه ،أو غفر لو
بفضل سابقتو ،أو بشفاعة محمد صلى اهلل عليو وسلم الذي ىم أحق النَّاس بشفاعتو ،أو ابتلي ببالء
في ُّ
الدنيا كفر بو عنو".
الشرح :يعٍت :وإذا تاب منو؛ ارتفع عنو وبالو ومعرتو؛ لقولو تعاذلِ َّ :
ِ
آخَر َوَال
ين َال يَ ْدعُو َف َم َع اللَّو إِ َؽبًا َ
َ
{والذ َ
ِ
اب
س الَِّيت َحَّرَـ اللَّوُ إال بِ ْ
اغبَ ّْق َوَال يَػ ْزنُو َف َوَم ْن يَػ ْف َع ْل َذل َ
ك يَػ ْل َق أَثَ ًاما }. . .إذل قولو{ :إال َم ْن تَ َ
يَػ ْقتُػلُو َف النَّػ ْف َ
ِِ
وآمن وع ِمل عم ًبل ِ
ٍ
ِ
يما} [الفرقاف- ٙٛ :
ك يػُبَد ُ
صاغبًا فَأُولَئِ َ
َ َ َ َ َ َ ََ َ
ّْؿ اللَّوُ َسيّْئَاهت ْم َح َسنَات َوَكا َف اللَّوُ َغ ُف ًورا َرح ً
ٓ ،]ٚومن تاب من الذنب كاف كمن ال ذنب لو؛ فبل يؤثر عليو.
"أو أتى بحسنات تمحوه" لقولو تعاذل{ :إِ َّف ْ ِ ِ
السيّْئ ِ
ات} [ىود.]ٔٔٗ :
نب َّ َ
اغبَ َسنَات يُ ْذى ْ َ
"أو غفر لو بفضل سابقتو" :لقولو تعاذل ُب اغبديث القدسي ُب أىل بدر" :اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم".

صلَّى اهلل
"أو بشفاعة محمد صلى اهلل عليو وسلم الذي ىم أحق النَّاس بشفاعتو" :وقد سبق أف الن َّ
َّيب َ
عليو وسلم يشفع ُب أمتو ،والصحابة رضي اهلل عنهم أحق النَّاس ُب ذلك.
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"أو ابتلي ببالء في ُّ
َّيب
الدنيا كفر بو عنو" :فإف الببلء ُب الدُّنيا يكفر اهلل بو السيئات؛ كما أخرب بذلك الن ُّ
صلى اهلل عليو وسلم ُب قولو" :ما من مسلم يصيبو أذى من مرض فما سواه؛ َّإال حط اهلل بو سيئاتو؛ كما
ربط الشجرة ورقها" (متفق عليو) ،واألحاديث ُب ىذا مشهورة كثَتة.
قولو" :فإذا كان ىذا في الذنوب المحققة فكيف األمور التي كانوا فيها مجتهدين :إن أصابوا؛ فلهم
أجران ،وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد ،والخطأ مغفور".
الشرح :وسبق دليلو؛ فتكوف ىذه من باب أوذل أال تكوف سببًا للقدح فيهم والعيب.
الصحابة ،وىي قسماف:
فهذه األسباب اليت ذكرىا اؼبؤلف ترفع القدح ُب ّ
األوؿ :خاص ّٔم ،وىو ما ؽبم من السوابق والفضائل.
َّيب صلى اهلل عليو وسلم ،والببلء.
والثاشل :عاـ ،وىي التوبة ،واغبسنات اؼباحية ،وشفاعة الن ّْ
قولو" :ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من
اإليمان باهلل ورسولو والجهاد في سبيلو والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح".
الشرح :ال شك أنَّو حصل من بعضهم سرقة وشرب طبر وقذؼ وزسل بإحصاف وزسل بغَت إحصاف ،لكن كل
ىذه األشياء تكوف مغمورة ُب جنب فضائل القوـ وؿباسنهم ،وبعضها أقيم فيو اغبدود ،فيكوف كفارة.
وما أشار إليو اؼبؤلف من فضائلهم وؿباسنهم كلها مناقب وفضائل معلومة مشهورة ،تغمر كل ما جاء من
مساوئ القوـ احملققة؛ فكيف باؼبساوئ غَت احملققة أو اليت كانوا فيها ؾبتهدين متأولُت.
من اهلل عليهم بو من الفضائل؛ َعلِم يقينًا أنهم خير
قولو" :ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة ،وما ّ

الخلق بعد األنبياء ،ال كان وال يكون مثلهم ،وأنهم الصفوة من قرون ىذه األمة التي ىي خير األمم

وجل".
وأكرمها على اهلل َّ
عز َّ
َّيب صلي اهلل عليو وعلى آلو وسلم من قولو" :خَت النَّاس قرشلٍ ،ب
الشرح :ىذا باإلضافة إذل ما ثبت عن الن ّْ
الذين يلوهنمٍ ،ب الذين يلوهنم"( .متفق عليو) ،وعلى ىذا تثبت خَتيتهم على غَتىم من أتباع األنبياء بالنص
والنظر ُب أحواؽبم.
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فإذا نظرت بعلم وبصَتة وإنصاؼ ُب ؿباسن القوـ وما أعطاىم اهلل من الفضائل؛ علمت يقينًا أهنم خَت
اػبلق بعد األنبياء؛ فهم خَت من اغبواريُت أصحاب عيسى ،وخَت من النقباء أصحاب موسى ،وخَت من
الصحابة رضي اهلل عنهم،
الذين آمنوا مع نوح ومع ىود وغَتىم ،ال يوجد أحد ُب أتباع األنبياء أفضل من ّ
ٍ
ت لِلن ِ
َّاس} [آؿ عمراف ،]ٔٔٓ :وخَتنا
ُخ ِر َج ْ
واألمر ُب ىذا ظاىر معلوـ؛ لقولو تعاذلُ { :كْنتُ ْم َخْيػَر أ َُّمة أ ْ
صلَّى اهلل عليو وسلم خَت اػبلق؛ فأصحابو خَت األصحاب ببل شك.
الصحابة ،وألف الن َّ
ّ
َّيب َ
ىذا عند أىل السنة واعبماعة ،أما عند الرافضة فهم شر اػبلق؛ َّإال من استثنوا منهم.
"ال كان وال يكون مثلهم" أي :ال يوجد على اإلطبلؽ مثلهم رضي اهلل عنهم ال ساب ًقا وال الح ًقا ،وقد
سبق الكبلـ ُب بياف خَتيتهم وتفضيلهم واصطفائهم على العاؼبُت.
الصحابة
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية" :واالعتبار بالقروف الثبلثة جبمهور أىل القرف وىم وسطو ،وصبهور ّ
حىت إنو دل يكن بقي من أىل بدر َّإال نفر قليل ،وصبهور التّابعُت
انقرضوا بانقراض خبلفة اػبلفاء األربعة َّ
الزبَت وعبد اؼبلك وصبهور تابعي التّابعُت ُب
الصحابة ُب إمارة ابن ُّ
بإحساف انقرضوا ُب أواخر عصر أصاغر ّ
أواخر الدولة األموية وأوائل الدولة العباسية" اىػ.
الصحابة موتًا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي سنة مئة من اؽبجرة ،وقيل :مئة وعشر ،قاؿ
وكاف آخر ّ
اغبافظ ابن حجر ُب "الفتح"":واتفقوا أف آخر من كاف من أتباع التّابعُت فبن يقبل قولو من عاش إذل حدود
العشرين ومئتُت".
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فصل في كرامات األولياء
كرامات األولياء مسألة ىامة ينبغي أف يعرؼ اغبق فيها من الباطل؛ ىل ىي حقيقة ثابتة ،أو ىي من باب

التخيبلت؟ فبُت اؼبؤلف رضبو اهلل قوؿ أىل السنة فيها بقولو" :ومن أصول أىل السنة :التصديق بكرامات
األولياء ،وما يجري اهلل على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة
والتأثيرات ".
َّ ِ
الشرح :األولياء ىم الذين بيّػنَهم اهلل تعاذل بقولو{ :أََال إِ َّف أ َْولِيَاء اللَّ ِو َال َخو ٌ ِ
ين
ْ
ؼ َعلَْيه ْم َوَال ُى ْم َْوبَزنُو َف * الذ َ
َ
َآمنُوا َوَكانُوا يَػتَّػ ُقو َف} [يونس ،]ٖٙ :قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رضبو اهلل" :من كاف مؤمنًا تقيِّا؛ كاف هلل
رجبل يقوؿ :إنو ورل! ولكنو
وليِّا" ،وليست الوالية بالدعوى والتمٍت وإمبا الوالية باإليباف والتقوى؛ فلو رأينا ً
غَت متق هلل تعاذل؛ فقولو مردود عليو.
تأييدا لو ،أو إعانة،
أما الكرامات :فهي صبع كرامة ،والكرامة أمر خارؽ للعادة ،هبريو اهلل تعاذل على يد وليّو ً
نصرا للدين.
أو تثبيتًا ،أو ً
وقولنا أف ىذا األمر َّإمبا هبريو اهلل على يد ورل احًت ًازا من أمور السحر والشعوذة؛ َّ
فإهنا أمور خارقة للعادة،
لكنها ذبري على يد غَت أولياء اهلل ،بل على يد أعداء اهلل؛ فبل تكوف ىذه كرامة.
والكرامة ثابتة بالقرآف والسنة والواقع ،ساب ًقا والح ًقا:
 فمن الكرامات الثابتة بالقرآف والسنة ؼبن سبق قصة أصحاب الكهف ،وقصة مرصل رضي اهلل عنها ،وقصةالرجل الذي أماتو اهلل مئة عاـ ٍب بعثو.
 أما ُب السنة فالكرامات كثَتة ،وراجع (كتاب األنبياء ،باب ما ذكر عن بٍت إسرائيل) ُب "صحيحخاري" ،وكتاب"الفرقاف بُت أولياء الرضبن وأولياء الشَّيطاف" لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية.
البُ ّ
 و َّأما شهادة الواقع بثبوت الكرامات فظاىر ،يعلم بو اؼبرء ُب عصره :إما باؼبشاىدة ،وإما باألخبارالصادقة.
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أىل السنة ُب ذلك اؼبعتزلةُ ومن تبعهم
فمذىب أىل السنة واعبماعة التصديق بكرامات األولياء ،خالف َ
فأنكروا الكرامات ،وقالوا :إنك لو أثبت الكرامات؛ الشتبو الساحر بالورل والورل بالنيب؛ َّ
ألف كل واحد منهم
يأٌب خبارؽ.
فيقاؿ :ال يبكن االلتباس؛ َّ
ألف الكرامة على يد ورل ،والورل ال يبكن أف يدعي النبوة ،ولو ادعاىا؛ دل يكن
َّيب تكوف على يد نيب ،والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من والية اهلل ،وتكوف باستعانتو
وليِّا ،وآية الن ّْ
بالشياطُت فيناؽبا بكسبو؛ خببلؼ الكرامة فهي من اهلل تعاذل ال يطلبها الورل بكسبو.
قاؿ العلماء :كل كرامة لورل فهي آية للنيب الذي اتبعو؛ َّ
عز وج َّل أف طريق ىذا
ألف الكرامة شهادة من اهلل َّ
الورل طريق صحيح ،وعلى ىذا فكل ما جرى من الكرامات لؤلولياء من ىذه األمة َّ
فإهنا آيات لرسوؿ اهلل
صلَّى
صلَّى اهلل عليو وسلم ،وؽبذا قاؿ بعض العلماء :ما من آية لنيب من األنبياء السابقُت؛ إال ولرسوؿ اهلل َ
َ
اهلل عليو وسلم مثلها ،فأُوِرد عليهم أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم دل يلق ُب النار فيخرج حيِّا؛ كما حصل
الصبلة والسبلـ؛ كما ذكره اؼبؤرخوف عن أيب
ذلك إلبراىيم ،فأجيب بأنو جرى ذلك ألتباع الرسوؿ عليو َّ
الصبلة والسبلـ جبنس ىذا األمر اػبارؽ للعادة؛ َّ
دؿ ذلك على
مسلم اػبوالشل ،وإذا أكرـ أتباع الرسوؿ عليو َّ
صلَّى اهلل عليو وسلم حق؛ ألنَّو مؤيد جبنس ىذه اآلية اليت حصلت إلبراىيم.
أف دين الن ّْ
َّيب َ
 وأُوِرد عليهم أف البحر دل يفلق للنيب صلى اهلل عليو وسلم ،وقد فلق ؼبوسى! فأجيب بأنو حصل ؽبذهاألمة فيما يتعلق ُب البحر شيء أعظم فبَّا حصل ؼبوسى ،وىو اؼبشي على اؼباء؛ كما ُب قصة العبلء بن
اغبضرمي حيث مشوا على ظهر اؼباء ،وىذا أعظم فبَّا حصل ؼبوسى َّ
ألف موسى مشى على أرض يابسة.
صلَّى اهلل عليو وسلم ،وأجيب
 وأوِرد عليهم أف من آيات عيسى إحياء اؼبوتى ،ودل يقع ذلك لرسوؿ اهلل َالصبلة والسبلـ؛ كما ُب قصة الرجل الذي مات ضباره ُب أثناء الطريق ،فدعا
بأنو وقع ألتباع الرسوؿ عليو َّ
اهلل تعاذل أف وبييو ،فأحياه اهلل تعاذل.
صلَّى اهلل عليو وسلم أو ألمتو ،ومن أراد اؼبزيد
فاآليات اليت كانت لؤلنبياء السابقُت كاف من جنسها للنيب َ
من ذلك؛ فلَتجع إذل كتاب "البداية والنهاية ُب التاريخ" البن كثَت.
نصرا للحق ،وؽبذا كانت الكرامات
تُثيه :قلنا أف الكرامات :تكوف ً
تأييدا أو تثبيتًا أو إعانة للشخص أو ً
الصحابة َّ
الصحابة عندىم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنوف بو عن
ألف ّ
ُب التّابعُت أكثر منها ُب ّ
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الكرامات؛ فإف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم كاف بُت أظهرىم ،و َّأما التابعوف فإهنم دوف ذلك ،ولذلك كثرت
ونصرا للحق الذي ىم عليو.
الكرامات ُب زمنهم ً
تأييدا ؽبم وتثبيتًا ً
"خوارق العادات" :ما يأٌب على خبلؼ العادة الكونية.
وىذه الكرامات ؽبا أربع دالالت:
وجل؛ حيث حصل ىذا اػبارؽ للعادة بأمر اهلل.
أوال :بياف كماؿ قدرة اهلل َّ
ً
عز َّ
ثانيًا :تكذيب القائلُت بأف الطبيعة ىي اليت تفعل؛ ألنَّو لو كانت الطبيعة ىي اليت تفعل؛ لكانت الطبيعة
مدبرا وخال ًقا.
على نسق واحد ال يتغَت؛ فإذا تغَتت العادات والطبيعة؛ دؿ على أف للكوف ً
ثالثًا :أهنا آية للنيب اؼبتبوع كما أسلفنا قريبًا.
ابعا :أف فيها تثبيتًا وكرامة ؽبذا الورل.
رً
"في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات" :يعٍت :أف الكرامة تنقسم إذل قسمُت قسم
يتعلق بالعلوـ واؼبكاشفات ،وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثَتات:
 أما العلوـ؛ فأف وبصل لئلنساف من العلوـ ما ال وبصل لغَته ،مثل ما ذكر عن أيب بكر :أف اهلل أطلعوعلى ما ُب بطن زوجتو – اغبمل -؛ أعلمو اهلل أنَّو أنثى( .االصابة).
 و َّأما اؼبكاشفات؛ فأف يظهر لو من األشياء اليت يكشف لو عنها ما ال وبصل لغَته ،مثل ما حصل ألمَتاؼبؤمنُت عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو حُت كاف ىبطب النَّاس يوـ اعبمعة على اؼبنرب ،فسمعوه يقوؿ :يا
سارية! اعببل! فتعجبوا من ىذا الكبلـٍ ،ب سألوه عن ذلك؟ فقاؿ :إنو كشف لو عن سارية بن زنيم  -وىو
أحد قواده  ،-وأنو ؿبصور من عدوه ،فوجهو إذل اعببل ،وقاؿ لو :يا سارية! اعببل! فسمع سارية صوت
عمر ،واكباز إذل اعببل ،وربصن بو (الصحيحة ٓٔٔٔ)!
 أما القدرة والتأثَتات؛ فمثل ما وقع ؼبرصل من ىزىا عبذع النخل وتساقط الرطب عليها ،ومثل ما وقع للذيعنده علم من الكتاب؛ حيث قاؿ لسليماف :أنا آتيك بو قبل أف يرتد إليك طرفك.
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قولو" :والمأثور عن سالف األمم في سورة الكهف وغيرىا وعن صدر ىذه األمة من الصحابة والتابعين
وسائر فرق األمة ،وىي موجودة فيها إلى يوم القيامة ".
الشرح :الكرامات موجودة فيما سبق من األمم ،ومنها قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة
(متفق عليو) ،وموجودة ُب عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم؛ كقصة أسيد بن حضَت (متفق عليو) ،وتكثَت
الطعاـ عند بعض الصحابة (متفق عليو) ،وموجودة ُب التابعُت؛ مثل قصة صلة بن أشيم الَّذي أحيا اهلل لو
ط الكبلـ على
فرسو (صفة الصفوة) ،يقوؿ شيخ اإلسبلـ ُب كتاب "الفرقاف"" :وىذا باب واسع ،وقد بُس َ
كرامات األولياء ُب غَت ىذا اؼبوضع ،وأما ما نعرفو كبن عيانًا ونعرفو ُب ىذا الزماف؛ فكثَت".
"وىي موجودة فيها إلى يوم القيامة" :والدليل على أهنا موجودة إذل يوـ القيامة :ظبعي وعقلي:
رجبل من الناس من
 أما السمعي ،فإف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم أخرب ُب قصة الدجاؿ أنَّو يدعو ًالشباب ،يأٌب ،ويقوؿ لو :كذبت! إمبا أنت اؼبسيح الدجاؿ الَّذي أخربنا عنك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم ،فيأٌب الدجاؿ ،فيقتلو قطعتُت ،فيجعل واحدة ىنا وواحدة ىنا رمية الغرض (يعٍت :بعيد ما بينهما)،
ويبشي بينهماٍ ،ب يدعوه ،فيقوـ يتهللٍ ،ب يدعوه ليقر لو بالعبودية ،فيقوؿ الرجل :ما كنت فيك أشد بصَتة
مٍت اليوـ! فَتيد الدجاؿ أف يقتلو؛ فبل يسلط عليو (متفق عليو) ،فهذه (أي :عدـ سبكن الدجاؿ من قتل
ذلك الشاب) من الكرامات ببل شك.
 -وأما العقلي؛ فيقاؿ :ما داـ سبب الكرامة ىي الوالية؛ فالوالية ال تزاؿ موجودة إذل قياـ الساعة.
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فصل في طريقة أىل السنة العملية
وظاىرا".
قولو" :ثم من طريقة أىل السنة والجماعة اتباع آثار رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم باطنًا
ً
فبُت أف
الشرح :ؼبا فرغ اؼبؤلف فبا يريد ذكره من طريقة أىل السنة العقدية؛ شرع ُب ذكر طريقتهم العملية ّ
طريقتهم:
"اتباع اآلثار" :فبل اتباع إال بعلم؛ إ ًذا؛ فهم حريصوف على طلب العلم؛ ليعرفوا آثار الرسوؿ صلى اهلل عليو
وسلم ُب العقيدة والعبادة واػبلق والدعوة ٍب يتبعوىا.

وىم ُب العبادة ال يتشددوف وال يتهاونوف ويتبعوف ما ىو أفضل ،وردبا يشتغلوف عن العبادة دبعاملة اػبلق
للمصلحة؛ كما كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم يأتيو الوفود فردبا يشغلونو عن الصبلة؛ فيقضيها فيما بعد.
ظاىرا فيما يظهر للناس ،وباطنًا فيما يسرونو بأنفسهم.
ً
"ظاىرا وباطنًا"ً :
ٍب اعلم أف آثار الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم تنقسم إذل عدة أقساـ:
أوال :ما فعلو على سبيل التعبد؛ فهذا ال شك أننا مأموروف باتباعو؛ لقولو تعاذل{ :لََق ْد َكا َف لَ ُكم ُِب رس ِ
وؿ
ً
ْ َُ
ِ
تأثرا بعادة أو دبقتضى جبلة وفطرة أو
اللَّو أ ْ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ} [األحزاب]ٕٔ :؛ فكل شيء ال يظهر فيو أنَّو فعلو ً
حصل اتفاقًا؛ فإنو على سبيل التعبد ،وكبن مأموروف بو.
ثانيًا :ما فعلو اتفاقًا؛ فهذا ال يشرع لنا التأسي فيو ألنو غَت مقصود؛ كما لو قاؿ قائل :ينبغي أف يكوف
قدومنا إذل مكة ُب اغبج ُب اليوـ الرابع من ذي اغبجة! ألف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم قدـ مكة ُب اليوـ
الرابع من ذي اغبجة (رواه أضبد) .فنقوؿ :ىذا غَت مشروع؛ ألف قدومو صلى اهلل عليو وسلم ُب ىذا اليوـ
وقع اتفاقًا.
ولو قاؿ قائل :ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إذل الشعب الَّذي نزؿ فيو صلى اهلل عليو وسلم وباؿ أف ننزؿ
ونبوؿ ونتوضأ وضوءًا خفي ًفا كما فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم فنقوؿ :ىذا ال يشرع ألنو من األمور اليت
وقعت اتفاقًا؛ فإنو ال يشرع التأسي فيو بذلك؛ ألنو صلى اهلل عليو وسلم فعلو ال على سبيل القصد للتعبد،
والتأسي بو تعبد.
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ثالثًا :ما فعلو دبقتضى العادة؛ فهل يشرع لنا التأسي بو؟
اعبواب :نعم؛ ينبغي لنا أف نتأسى بو ،لكن جبنسو ال بنوعو ،وىذه اؼبسألة قل من يتفطن ؽبا من الناس؛
يظنوف أف التأسي بو فيما ىو على سبيل العادة بالنوع فينفوف التأسي بو ُب ذلك ،وكبن نقوؿ :نتأسى بو
لكن باعتبار اعبنس؛ دبعٌت أف نفعل ما تقتضيو العادة اليت كاف عليها الناس؛ إال أف يبنع من ذلك مانع
شرعي.
قطعا ،لكن قد يكوف عبادة من وجو بأف يكوف فعلو
ابعا :ما فعلو دبقتضى اعببلة فهذا ليس من العبادات ً
رً
على صفة معينة عبادة :كالنوـ؛ فإنو دبقتضى اعببلة لكن يسن أف يكوف على اليمُت ،واألكل والشرب جبلة
وطبيعة ،ولكن قد يكوف عبادة من جهة أخرى إذا قصد بو اإلنساف امتثاؿ أمر اهلل والتنعم بنعمو والقوة على
أيضا تكوف عبادة كاألكل باليمُت ،والبسملة عند البداءة ،واغبَ ْمدلة عند
عبادتو وحفظ البدفٍ ،ب إف صفتو ً
االنتهاء.
وىذه اؼبسألة ينبغي التثبت فيها ،وال وبكم على شيء بأنو عبادة؛ إال بدليل؛ ألف األصل ُب العبادات اؼبنع؛
إال ما قاـ الدليل على مشروعيتو.
قولو" :واتباع سبيل السابقين األولين من المهاجرين واألنصار".
الشرح" :السابقين" يعٍت :إذل األعماؿ الصاغبة" .األولين" يعٍت :من ىذه األمة .و"المهاجرون" :من
ىاجروا إذل اؼبدينة .و"األنصار" :أىل اؼبدينة ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم.
وإمبا كاف اتباع سبيلهم من منهج أىل السنة واعبماعة؛ ألهنم أقرب إذل الصواب واغبق فبن بعدىم ،وكلما
بعد الناس عن عهد النبوة بعدوا من اغبق ،وكلما قرب الناس من عهد النبوة قربوا من اغبق ،وكلما كاف
اإلنساف أحرص على معرفة سَتة النيب صلى اهلل عليو وسلم وخلفائو الراشدين كاف أقرب إذل اغبق ،وؽبذا
انتشارا وأ،يل عبميع األمور ،لكن اػببلؼ ُب عهدىم
ترى اختبلؼ األمة بعد زمن الصحابة والتابعُت أكثر
ً
ؿبصورا ،فالصحابة أقرب إذل الصواب ،وقوؽبم مقدـ على قوؿ غَتىم من أجل ما عندىم من اإليباف
كاف
ً
والعلم ،وما عندىم من الفهم السليم والتقوى واألمانة ،وما ؽبم من صحبة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم.
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قولو" :واتباع وصية رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم حيث قال" :عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين من بعدي ،تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم ومحدثات األمور ،فإن كل بدعة
ضاللة" (رواه أحمد والترمذي).
الشرح :الوصية :العهد إذل الغَت بأمر ىاـ ،ومعٌت" :عليكم بسنتي ...إلخ" :اغبث على التمسك ّٔا ،وأكد
ىذا بقولو" :وعضوا عليها بالنواجذ" وىي أقصى األضراس؛ فأمر بالتمسك ّٔا باليد والعض عليها
باألضراس مبالغة ُب التمسك ّٔا.
ظاىرا وباطنًا .و"الخلفاء الراشدون" :ىم الذين خلفوا النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب
"السنة" :ىي الطريقة ً
وعمبل ودعوة.
علما ً
أمتو ً
فأىل السنة واعبماعة يتبعوف ما أوصى بو النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم من اغبث على التمسك
بسنتو وسنة اػبلفاء الراشدين اؼبهديُت من بعده وعلى رأسهم اػبلفاء األربعة :أبو بكر وعمر وعثماف وعلي؛
إال إذا خالف كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ـبالفة صروبة؛ فالواجب علينا أف نأخذ بكبلـ رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم ونعتذر عن ىذا الصحايب ،ونقوؿ :ىذا من باب االجتهاد اؼبعذور فيو.
"وإياكم ومحدثات األمور"" :إياكم" :ىذه للتحذير؛ أي :أحذركم ،و"األمور" :اؼبراد ّٔا أمور الدين ،أما
أمور الدنيا فبل تدخل ُب ىذا اغبديث؛ ألف األصل ُب أمور الدنيا اغبل فما ابتدع منها فهو حبلؿ إال أف
يدؿ الدليل على ربريبو ،لكن أمور الدين األصل فيها اغبظر فما ابتدع منها فهو حراـ بدعة إال بدليل من
الكتاب والسنة على مشروعيتو.
"كل بدعة ضاللة" :ىذا كبلـ عاـ ُم َس ّور بأقوى لفظ داؿ على العموـ ،وىو لفظ (كل) ،فهو تعميم ؿبكم

صدر من الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،والرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ أعلم اػبلق بشريعة اهلل ،وأنصح اػبلق
خربا؛ فاجتمعت ُب حقو أربعة أمور :علم ونصح وفصاحة وصدؽ،
لعباد اهلل ،وأفصح اػبلق بيانًا ،وأصدقهم ً
نطق بقولو" :كل بدعة ضبللة" .فعلى ىذا :كل من تعبد هلل بعقيدة أو قوؿ أو فعل دل يكن من شريعة اهلل؛
فهو مبتدع ،فاعبهمية واؼبعتزلة واالشاعرة يعتقدوف أهنم منزىوف هلل ويتعبدوف بعقيدهتم وىي عقيدة باطلة،
أذكارا معينة أو أفعاال يتعبدوف هلل ّٔا ،ويعتقدوف أهنم مأجوروف على ىذا ،فهؤالء كل بدعة
والذين أحدثوا ً
من بدعهم فهي ضبللة ،ووصفها الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ بالضبللة؛ ألهنا اكبراؼ عن اغبق.
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 والبدعة تستلزـ ؿباذير فاسدة:ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم} [اؼبائدة ]ٖ :ألنو إذا جاء ببدعة
ً
فأوال :تستلزـ تكذيب قوؿ اهلل تعاذل{ :الْيَػ ْوَـ أَ ْك َم ْل ُ
جديدة يعتبوىا دينًا؛ فمقتضاه أف الدين دل يكمل.
ثانيَّا :تستلزـ القدح ُب الشريعة وأهنا ناقصة ،فأكملها ىذا اؼببتدع.
ثالثًا :تستلزـ القدح ُب اؼبسلمُت السابقُت الذين دل يأتوا ّٔا؛ فكل من سبق ىذه البدع من الناس دينهم
ناقص! وىذا خطَت!!
ابعا :من لوازـ ىذه البدعة أف الغالب أف من اشتغل ببدعة انشغل عن سنة؛ كما قاؿ بعض السلف" :ما
رً
أحدث قوـ بدعة؛ إال ىدموا مثلها من السنة".
خامسا :أف ىذه البدع توجب تفرؽ األمة؛ ألف ىؤالء اؼببتدعة يعتقدوف أهنم ىم أصحاب اغبق ،ومن
ً
سواىم على ضبلؿ!! وأىل اغبق يقولوف :أنتم الذين على ضبلؿ! فتتفرؽ قلؤّم.
ؤّذا نعرؼ أف من قسم البدعة إذل أقساـ ثبلثة أو طبسة أو ستة؛ فقد أخطأ ،وخطؤه من أحد وجهُت :إما
أف ال ينطبق شر ًعا وصف البدعة على ما ظباه بدعة ،وإما أف ال يكوف حسنًا كما زعم.
فإف قلت :ما تقوؿ ُب قوؿ أمَت اؼبؤمنُت عمر رضي اهلل عنو حُت خرج إذل الناس وىم يصلوف بإمامهم ُب
رمضاف ،فقاؿ :نعمت البدعة ىذه .فأثٌت عليها ،وظباىا بدعة (رواه البخاري)؟!
فاعبواب أف نقوؿ :ننظر إذل ىذه البدعة اليت ذكرىا؛ ىل ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية أو ال ،فإذا
نظرنا ذلك؛ وجدنا أنَّو ال ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية؛ فقد ثبت أف النيب صلى اهلل عليو وسلم صلى
بأصحابو ُب رمضاف ثبلث لياؿ ٍب تركو خوفًا من أف تفرض عليهم ،فثبت أصل اؼبشروعية ،وانتفى أف تكوف
بدعة شرعية ،وال يبكن أف نقوؿ :إهنا بدعة ،والرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم قد صبلىا!! وإمبا ظباىا عمر
اعا الرجل وحده
رضي اهلل عنو بدعة ألف الناس كانوا قد تركوىا وصاروا ال يصلوف صباعة بإماـ واحد ،بل أوز ً
أوال من
والرجبلف والثبلثة والرىط ،فلما صبعهم على إماـ واحد؛ صار اجتماعهم بدعة بالنسبة ؼبا كانوا عليو ً
ىذا التفرؽ .إذًا ،فهي بدعة نسبية؛ باعتبار أهنا تركت ٍب أنشئت مرة أخرى فهذا وجو تسميتها ببدعة ،وأما
أهنا بدعة شرعية ،ويثٍت عليها عمر؛ َّ
فكبل.
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فإف قيل :كيف ذبمع بُت ىذا وبُت قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم" :من سن ُب اإلسبلـ سنة حسنة؛ فلو
أجرىا وأجر من عمل ّٔا إذل يوـ القيامة"؛ فأثبت أف اإلنساف يسن سنة حسنة ُب اإلسبلـ؟
بعضا وال يتناقض ،فَتيد بالسنة اغبسنة السنة
فنقوؿ :كبلـ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم يصدؽ بعضو ً
اؼبشروعة ،ويكوف اؼبراد بسنها اؼببادرة إذل فعلها ،ويعرؼ ىذا ببياف سبب اغبديث وىو أف النيب صلى اهلل
عليو وسلم قالو حُت جاء أحد األنصار بصرة (يعٍت :من الدراىم) ،ووضعها بُت يدي النيب صلى اهلل عليو
وسلم حُت دعا أصحابو أف يتربعوا للرىط الذين قدموا من مضر ؾبتايب النمار ،وىم من كبار العرب ،فتمعر
وجو النيب صلى اهلل عليو وسلم ؼبا رأى من حاؽبم ،فدعا إذل التربع ؽبم ،فجاء ىذا الرجل أوؿ ما جاء ّٔذه
الصرة ،فقاؿ" :من سن ُب اإلسبلـ سنة حسنة؛ فلو أجرىا وأجر من عمل ّٔا إذل يوـ القيامة" (رواه مسلم).
أو يقاؿ :اؼبراد بالسنة اغبسنة ما أحدث ليكوف وسيلة إذل ما ثبتت مشروعيتو؛ كتصنيف الكتب وبناء
اؼبدارس وكبو ذلك.
بعضا ،بل ىو متفق؛ ألنو عليو الصبلة
ؤّذا نعرؼ أف كبلـ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ال يناقض بعضو ً
والسبلـ ال ينطق عن اؽبوى.
قولو" :ويعلمون أن أصدق الكالم كالم اهلل".
الشرح :ىذا علمنا واعتقادنا ،وأف ليس ُب كبلـ اهلل من كذب ،بل ىو أصدؽ الكبلـ؛ فإذا أخرب اهلل عن
شيء بأنو كائن فهو كائن ،وإذا أخرب عن شيء بأنو سيكوف فإنو سيكوف ،وإذا أخرب عن شيء بأف صفتو
كذا وكذا فإف صفتو كذا وكذا ،وال يبكن أف يتغَت األمر عما أخرب اهلل بو ،ومن ظن التغَت؛ فإمبا ظَنّو خطأ؛
لقصوره أو تقصَته.
قولو" :وخير الهدي ىدي محمد صلى اهلل عليو وسلم".
الشرح" :الهدي" :ىو الطريق اليت كاف عليها السالك ،والطرؽ شىت ،لكن خَتىا طريق النيب صلى اهلل عليو
وسلم؛ فنحن نعلم ذلك ونؤمن بو ،نعلم أف خَت اؽبدي ىدي ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم ُب العقائد
والعبادات واألخبلؽ واؼبعامبلت ،وأف ىديو صلى اهلل عليو وسلم ليس بقاصر؛ بل ىو كامل تاـ ،أىدى من
شريعة التوراة واإلقبيل والزبور وصحف إبراىيم وصبيع اؽبدي.
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وبناء على ىذه العقيدة ال نعارض قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بقوؿ أحد من الناس ،كائنًا من كاف،
حىت لو جاءنا قوؿ أليب بكر ،وىو خَت األمة ،وقوؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؛ أخذنا بقوؿ رسوؿ
َّ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
َص َد ُؽ ِم َن اللَّ ِو
{وَم ْن أ ْ
وقد بٌت أىل السنة واعبماعة اعتقادىم ىذا على الكتاب والسنة كما قاؿ اهلل تعاذلَ :
َح ِديثًا} [النساء ،]ٛٚ :وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم وىو ىبطب الناس على اؼبنرب":خَت اغبديث كتاب
اهلل ،وخَت اؽبدي ىدي ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم".
قولو" :ويؤثرون كالم اهلل على كالم غيره من كالم أصناف الناس".
الشرح :أي :يقدموف كبلـ اهلل على كبلـ غَته من الناس ُب اػبرب واغبكم؛ فإذا جاءتنا أخبار عن أمم
مضت وصار القرآف يكذّٔا فإننا نكذّٔا ،مثاؿ ذلك :ما اشتهر عند كثَت من اؼبؤرخُت من أف إدريس قبل
ُت ِم ْن
ك َك َما أ َْو َحْيػنَا إِ َذل نُ ٍ
نوح ،وىذا كذب ألف القرآف يكذبو؛ كما قاؿ تعاذل *{ :إِنَّا أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
وح َوالنَّبِيّْ َ
ِِ
ِ ِ ِ ِِ
يس إِنَّوُ َكا َف
بَػ ْعده} [النساء ،]ٖٔٙ :وإدريس من النبيُت؛ كما قاؿ اهلل تعاذلَ :
{واذْ ُك ْر ُب الْكتَاب إ ْدر َ
ِ
ك الَّ ِذين أَنْػعم اللَّو علَي ِهم ِمن النَّبِيّْ ِ
ِ
ِ
ِ
آد َـ َوِفب َّْن
ُت م ْن ذُّْريَّة َ
َ
صدّْي ًقا نَبيِّا [ }...مرصل ،]٘ٙ :إذل أف قاؿ{ :أُولَئ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ
وح} [مرصل ،]٘ٛ :وقاؿ تعاذل{ :ولََق ْد أَرس ْلنا نُ ِ ِ
ِ
ِ
اب}
َضبَْلنَا َم َع نُ ٍ
يم َو َج َع ْلنَا ُِب ذُّْريَّت ِه َما النُّبُػ َّوةَ َوالْكتَ َ
َ ََْ ً
وحا َوإبْػَراى َ
[اغبديد]ٕٙ :؛ فبل نيب قبل نوح إال آدـ فقط.
وقولو" :ويقدمون ىدي محمد صلى اهلل عليو وسلم على ىدي كل أحد".
الشرح :أي يقدموف طريقتو وسنتو اليت ىو عليها على ىدي كل أحد ُب العقائد والعبادات واألخبلؽ
ِ
ِ ِ
{وأ َّ
السبُ َل
يما فَاتَّبِعُوهُ َوَال تَػتَّبِعُوا ُّ
َف َى َذا صَراطي ُم ْستَق ً
واؼبعامبلت واألحواؿ وُب كل شيء؛ لقولو تعاذلَ :
فَػتَػ َفَّر َؽ بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِو} [األنعاـ ،]ٖٔ٘ :وقولو{ :قُ ْل إِ ْف ُكْنتُ ْم ُِرببُّو َف اللَّوَ فَاتَّبِعُ ِوشل ُْوببِْب ُك ُم اللَّوُ َويَػ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم
ذُنُوب ُكم واللَّو َغ ُف ِ
يم} [آؿ عمراف.]ٖٔ :
َ َْ ُ ٌ
ور َرح ٌ
قولو" :ولهذا سموا أىل الكتاب والسنة".
الشرح :يعٍت :لتصديقهم ّٔما والتزامهما وإيثارنبا على غَتنبا ،ومن خالف الكتاب والسنة وادعى أنَّو من
أىل الكتاب والسنة فهو كاذب ،ألف من كاف من أىل شيء ال بد أف يلزمو ويلتزـ بو.
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قولو" :وسموا أىل الجماعة ،ألن الجماعة ىي االجتماع ،وضدىا الفرقة ،وإن كان لفظ الجماعة قد
اسما لنفس القوم المجتمعين ".
صار ً
الشرح :قد تقدـ الكبلـ على ىذا ُب أوؿ الشرح.
قولو" :واإلجماع ىو األصل الثالث الَّذي يعتمد عليو في العلم والدين".
الشرح :يعٍت بو الدليل الثالث ألف األدلة ىي أصوؿ األحكاـ حيث تبٌت عليها ،فاألصل األوؿ ىو الكتاب،
واألصل الثاشل ىو السنة ،واإلصباع ىو األصل الثالث ،فهذه ثبلثة أصوؿ يعتمد عليها ُب العلم والدين ،أما
الكتاب والسنة فأصبلف ذاتياف ،وأما اإلصباع فأصل مبٍت على غَته إذ ال إصباع إال بكتاب أو سنة.
أصبل يُرجع إليو؛ فأدلتو كثَتة منها :قولو تعاذل{ :فَإِ ْف تَػنَ َاز ْعتُ ْم ُِب َش ْي ٍء فَػ ُرُّدوهُ إِ َذل
فأما كوف الكتاب والسنة ً
َطيعوا اللَّو وأ ِ
وؿ} [النساء ،]ٜ٘ :وقولو تعاذلِ :
ِ
الرس ِ
وؿ} [اؼبائدة ،]ٜٕ :وقولو تعاذل:
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
اللَّو َو َّ ُ
{وأ ُ َ َ
َ
وؿ فَػ َق ْد
الر ُس َ
الر ُس ُ
{م ْن يُ ِط ِع َّ
{وَما آتَا ُك ُم َّ
وؿ فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَػ َها ُك ْم َعْنوُ فَانْػتَػ ُهوا} [اغبشر ،]ٚ :وقولو تعاذلَ :
َ
أصبل ،وال
أصبل ُب الدليل فقد أنكر أف يكوف القرآف ً
اع اللَّوَ} [النساء ،]ٛٓ :ومن أنكر أف تكوف السنة ً
أَطَ َ
شك عندنا ُب أف من قاؿ :إف السنة ال يرجع إليها ُب األحكاـ الشرعية؛ أنَّو كافر مرتد عن اإلسبلـ؛ ألنو
أصبل يرجع إليو.
مكذب ومنكر للقرآف ،فالقرآف ُب غَت ما موضع جعل السنة ً
وأما الدليل على أف اإلصباع أصل؛ فيقاؿ:
أوال :ىل اإلصباع موجود أو غَت موجود؟ قاؿ بعض العلماء :ال إصباع موجود؛ إال على ما فيو نص ،وحينئذ
ً
فمثبل؛ لو قاؿ قائل :العلماء ؾبمعوف على أف الصلوات اؼبفروضة طبس؛ فهذا
يستغٌت بالنص عن اإلصباعً ،
صحيح ،لكن ثبوت فرضيتها بالنص ،وؾبمعوف على ربرصل الزسل فهذا صحيح ،لكن ثبوت ربريبو بالنص،
وؾبمعوف على ربرصل نكاح ذوات احملارـ؛ فهذا صحيح ،لكن ثبوت ربريبو بالنص.
دليبل ثابت بالقرآف والسنة :فمن القرآف قولو
واؼبعروؼ عند عامة العلماء أف اإلصباع موجود ،وأف كونو ً
وؿ ِمن بػع ِد ما تَػبػ َُّت لَو ا ْؽب َدى ويػتَّبِع َغيػر سبِ ِيل الْم ْؤِمنُِت نػُولِّْو ما تَػوَّذل ونُ ِ ِ
َّم
{وَم ْن يُ َشاقِ ِق َّ
ُ َ َ َ َ َ ْ
الر ُس َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ
تعاذلَ :
صلو َج َهن َ
ِِ
وساء ْ ِ
ُت} ،ومن السنة حديث" :ال ذبتمع
{ويَػتَّبِ ْع َغْيػَر َسبِ ِيل الْ ُم ْؤمن َ
ت َمص ًَتا} [النساء ،]ٔٔ٘ :فقاؿَ :
ََ َ
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أميت على ضبللة" (رواه الًتمذي وابن ماجو) ،فجمهور األمة أف اإلصباع دليل مستقل ،وأننا إذا وجدنا
مسألة فيها إصباع؛ أثبتناىا ّٔذا اإلصباع.
قولو" :وىم يَ ِزنُون بهذه األصول الثالثة جميع ما عليو الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاىرة مما لو
تعلق بالدين".

الشرح :يعٍت :أهنم ال يعرفوف أنَّو حق إال إذا وزنوه بالكتاب والسنة واإلصباع؛ فإف وجد لو دليل منها فهو
حق ،وإف دل يوجد فهو باطل.
قولو" :واإلجماع الَّذي ينضبط ىو ما كان عليو السلف الصالح ،إذ بعدىم كثر االختالف وانتشرت
األمة".
الشرح" :السلف الصالح" :ىم القروف الثبلثة ،الصحابة والتابعوف وتابعوىم ،وقد علل اؼبؤلف ذلك بأنَّو كثر
االختبلؼ ككثرة األىواء ألف الناس تفرقوا طوائف ،ودل يكونوا كلهم يريدوف اغبق ،فاختلفت اآلراء وتنوعت
األقواؿ.
"وانتشرت األمة" :فصارت اإلحاطة ّٔم من أصعب األمور ،فشيخ اإلسبلـ رضبو اهلل كأنو يقوؿ :من ادعى
اإلصباع بعد السلف الصاحل وىم القروف الثبلثة ،فإنو ال يصح دعواه اإلصباع ألف اإلصباع الَّذي ينضبط ما

كاف عليو السلف الصاحل.

وىل يبكن أف يوجد إصباع بعد اػببلؼ؟
اعبواب :ال إصباع مع وجود خبلؼ سابق ،وال عربة خببلؼ بعد ربقق اإلصباع.
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فصل :في منهج أىل السنة والجماعة
قولو رضبو اهلل":ثم ىم مع ىذه األصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر".
الشرح" :المعروف" :كل ما أمر بو الشرع؛ فهم يأمروف بو .و"المنكر" :كل ما هنى عنو الشرع؛ فهم ينهوف
اػب َِت ويأْمرو َف بِالْمعر ِ
ِ
ِ
وؼ َويَػْنػ َه ْو َف
عنو .ألف ىذا ىو ما أمر اهلل بو ُب قولوَ :
َ ُْ
{ولْتَ ُك ْن مْن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َف إ َذل َْْ َ َ ُ ُ
َع ِن الْ ُمْن َك ِر} [آؿ عمراف ،]ٔٓٗ :وكذلك قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ" :لتأمرف باؼبعروؼ ،ولتنهوف عن
أطرا" (رواه ابو داود والًتمذي وابن ماجو) ،ولكن
اؼبنكر ،ولتأخذف على يد الظادل ،ولتأطرنو على اغبق ً
يشًتط لآلمر باؼبعروؼ والناىي عن اؼبنكر شروطا:

الشرط األوؿ :أف يكوف عاؼبا حبكم الشرع فيما يأمر بو أو ينهى عنو؛ فبل يأمر إال دبا علم أف الشرع أمر بو،
ً
وال ينهى إال عما علم أف الشرع هنى عنو ،وال يعتمد ُب ذلك على ذوؽ وال عادة ،لقولو تعاذل لرسولو صلى
اغبَ ّْق} [اؼبائدة.]ٗٛ :
اح ُك ْم بَػْيػنَػ ُه ْم ِدبَا أَنْػَزَؿ اللَّوُ َوَال تَػتَّبِ ْع أ َْى َواءَ ُى ْم َع َّما َجاءَ َؾ ِم َن ْ
اهلل عليو وسلم{ :فَ ْ
ك َكا َف َعْنوُ َم ْسئُ ًوال} [اإلسراء:
ك بِِو ِع ْل ٌم إِ َّف َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُولَئِ َ
س لَ َ
{وَال تَػ ْق ُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
وقولوَ :
ف َما لَْي َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب إِ َّف
{وَال تَػ ُقولُوا ل َما تَص ُ
ب َى َذا َح َبل ٌؿ َوَى َذا َحَر ٌاـ لتَػ ْفتَػ ُروا َعلَى اللَّو الْ َكذ َ
ف أَلْسنَتُ ُك ُم الْ َكذ َ
 .]ٖٙوقولوَ :
ِ ِ
َّ ِ
شخصا يفعل شيئًا األصل فيو اغبل
ب َال يػُ ْفلِ ُحو َف} [النحل ،]ٔٔٙ :فلو رأى
ً
ين يَػ ْفتَػ ُرو َف َعلَى اللَّو الْ َكذ َ
الذ َ
شخصا ترؾ شيئًا يظنو الرائي عبادة
حىت يعلم أنَّو حراـ أو منهي عنو ،ولو رأى
فإنو ال وبل لو أف ينهاه عنو َّ
ً
حىت يعلم أف الشرع أمر بو.
فإنو ال وبل لو أف يأمره بالتعبد بو َّ
شخصا يشك ىل
الشرط الثاشل :أف يعلم حباؿ اؼبأمور :ىل ىو فبن يوجو إليو األمر أو النهي أـ ال؟ فلو رأى
ً
حىت يستفصل.
ىو مكلف أـ ال؛ دل يأمره دبا ال يؤمر بو مثلو َّ
شخصا دخل
الشرط الثالث :أف يكوف عاؼبا حباؿ اؼبأمور حاؿ تكليفو؛ ىل قاـ بالفعل أـ ال؟ فلو رأى
ً
ً
حىت يستفصل ،ودليل ذلك أف
ّٔما
يأمره
وال
عليو،
ينكر
فبل
كعتُت
ر
صلى
اؼبسجد ٍب جلس ،وشك ىل
َّ
النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ىبطب يوـ اعبمعة ،فدخل رجل ،فجلس ،فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وعلى
آلو وسلم" :أصليت؟ " .قاؿ :ال .قاؿ" :قم فصل ركعتُت وذبوز فيهما" (متفق عليو).
قادرا على القياـ باألمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر ببل ضرر يلحقو؛ فإف غبقو ضرر
الشرط الرابع :أف يكوف ً
دل هبب عليو ،لكن إف صرب وقاـ بو فهو أفضل؛ ألف صبيع الواجبات مشروطة بالقدرة واالستطاعة؛ لقولو
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ف اللَّوُ نَػ ْف ًسا إال ُو ْس َع َها} [البقرة:
استَطَ ْعتُ ْم} [التغابن ،]ٔٙ :وقولوَ :
{ال يُ َكلّْ ُ
تعاذل{ :فَاتَّػ ُقوا اللَّوَ َما ْ
شخصا دبعروؼ أف يقتلو فإنو ال يلزمو أف يأمره ألنو ال يستطيع ذلك ،بل قد
 ،]ٕٛٙفإذا خاؼ أنو إذا أمر
ً
وبرـ عليو حينئذ ،وىذا ما دل يصل األمر إذل حد أف يكوف األمر باؼبعروؼ من جنس اعبهاد؛ كما لو أمر
بسنة وهنى عن بدعة ولو سكت الستطاؿ أىل البدعة على أىل السنة؛ ففي ىذه اغباؿ هبب إظهار السنة
وبياف البدعة ألنو من اعبهاد ُب سبيل اهلل ،وال يعذر من تعُت عليو باػبوؼ على نفسو.
الشرط اػبامس :أف ال يًتتب على األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر مفسدة أعظم من السكوت؛ فإف ترتب
{وَال
عليها ذلك فإنو ال يلزمو ،بل ال هبوز لو أف يأمر باؼبعروؼ أو ينهى عن اؼبنكر ،ويدؿ ؽبذا قولو تعاذلَ :
تَسبُّوا الَّ ِذين ي ْدعو َف ِمن د ِ
وف اللَّ ِو فَػيَ ُسبُّوا اللَّوَ َع ْد ًوا بِغَ َِْت ِع ْل ٍم} [األنعاـ]ٔٓٛ :؛ فإف سب آؽبة اؼبشركُت ال
ََ ُ ْ ُ
ُ
شك أنَّو أمر مطلوب ،لكن ؼبا كاف يًتتب عليو أمر ؿبظور أعظم من اؼبصلحة اليت تكوف بسب آؽبة
عدوا بغَت علم هنى اهلل عن سب آؽبة اؼبشركُت ُب ىذه اغباؿ.
اؼبشركُت ،وىو سبهم هلل تعاذل ً
قد يقوؿ :أنا إذا هنيت أيب؛ غضب علي ،وزعل ،وىجرشل؛ فماذا أصنع؟ فنقوؿ :اصرب على ىذا الَّذي ينالك
بغضب أبيك وىجره ،والعاقبة للمتقُت ،واتبع ملة أبيك إبراىيم عليو السبلـ؛ حيث عاتب أباه على الشرؾ؛
ِ ِ
ك َشيئًا  }...إذل أف قاؿ{ :ياأَب ِ
ِ
ت َال تَػ ْعبُ ِد
فقاؿ{ :يَاأَبَت دلَ تَػ ْعبُ ُد َما َال يَ ْس َم ُع َوَال يػُْبص ُر َوَال يػُ ْغ ٍِت َعْن َ ْ
ََ
ِ
ك ع َذ ِ
ِ
الر ْضب ِن فَػتَ ُكو َف لِلشَّيطَ ِ
ِ
اف
َخ ُ
اب م َن َّ َ
ْ
اؼ أَ ْف يبََ َّس َ َ ٌ
الشَّْيطَا َف إِ َّف الشَّْيطَا َف َكا َف ل َّلر ْضبَ ِن َعصيِّا * يَاأَبَت إِ ّْشل أ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّك َو ْاى ُج ْرِشل َملِيِّا} [مرصل- ٕٗ :
يم لَئِ ْن َدلْ تَػْنتَ ِو َأل َْر ُصبَن َ
ب أَنْ َ
َوليِّا * قَ َاؿ} أي :أبوه{ :أ ََراغ ٌ
ت َع ْن آؽبَِيت يَاإبْػَراى ُ
ِ
ِ
ض َبل ٍؿ ُمبِ ٍ
ُت} [األنعاـ.]ٚٗ :
َصنَ ًاما آؽبَةً إِ ّْشل أ ََر َاؾ َوقَػ ْوَم َ
 .]ٗٙوقاؿ إبراىيم ً
ك ُِب َ
أيضا ألبيو آزر{ :أَتَػتَّخ ُذ أ ْ
فجارا".
أبرارا كانوا أو ً
قولو" :ويرون إقامة الحج ،والجهاد ،والجمع ،واألعياد؛ مع األمراءً ،
الشرح :األبرار :صبع بَر ،وىو كثَت الطاعة ،والفجار :صبع فاجر وىو العاصي كثَت اؼبعصية ،فأىل السنة
سباما فَتوف إقامة اغبج مع األمَت وإف كاف من أفسق عباد اهلل ألهنم يروف أف طاعة ورل
ىبالفوف أىل البدع ً
األمر واجبة وإف كاف فاس ًقا ،بشرط أف ال ىبرجو فسقو إذل الكفر البواح الَّذي عندنا فيو من اهلل برىاف فهذا
ال طاعة لو وهبب أف يزاؿ عن تورل أمور اؼبسلمُت ،لكن الفجور الَّذي دوف الفسق مهما بلغ فإف الوالية ال
تزوؿ بو ،بل ىي ثابتة ،والطاعة لورل األمر واجبة ُب غَت اؼبعصية:

245

 خبلفًا للخوارج ،الذين يروف أنَّو ال طاعة لئلماـ واألمَت إذا كاف عاصيًا ،ألف من قاعدهتم :أف الكبَتةزبرج من اؼبلة.
 وخبلفًا للرافضة الذين يقولوف :إنو ال إماـ إال اؼبعصوـ ،وإف األمة اإلسبلمية منذ غاب من يزعموف أنَّوتبعا إلماـ ،بل ىي سبوت ميتة جاىلية من ذلك الوقت إذل اليوـ.
اإلماـ اؼبنتظر ،ليست على إماـ ،وال ً
وأىل السنة واعبماعة لديهم بعد نظر ألف اؼبخالفات ُب ىذه األمور معصية هلل ورسولو ،وذبر إذل فنت
عظيمة ،فما الَّذي فتح باب الفنت والقتاؿ بُت اؼبسلمُت واالختبلؼ ُب اآلراء إال اػبروج على األئمة؟!
ولكن ىذا ال يعٍت أف أىل السنة واعبماعة ال يروف أف فعل األمَت للمنكر منكر ،بل يروف أنَّو منكر ،وأف
فعل األمَت للمنكر قد يكوف أشد من فعل عامة الناس؛ ألف فعلو لو يلزـ منو زيادة على إشبو ؿبذوراف
عظيماف:
األوؿ :اقتداء الناس بو وهتاوهنم ّٔذا اؼبنكر.
والثاشل :أف األمَت إذا فعل اؼبنكر سيقل ُب نفسو تغيَته على الرعية أو تغيَت مثلو أو مقاربو.
ولكنو مع ذلك ال هبوز اػبروج عليو ويروف صحة اعبمعة خلفو وإف كاف مبتدعا ما دل تصل بدعتو إذل
الكفر؛ ؤّذه الطريق اؽبادئة يتبُت أف الدين اإلسبلمي وسط بُت الغارل فيو واعباُب عنو.
واألعياد؟!
ِ
أَطيعُوا اللَّوَ

فإف قاؿ قائل :كيف نصلي خلف ىؤالء ونتابعهم ُب اغبج واعبهاد واعبمع
َّ ِ
ين َآمنُوا
فنقوؿ :ألهنم أئمتنا ،ندين ؽبم بالسمع والطاعة ً
امتثاال ألمر اهلل بقولو{ :يَا أَيػُّ َها الذ َ
وأ ِ
وؿ َوأ ِ
ُورل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم} [النساء .]ٜ٘ :وألمر النيب صلى اهلل عليو وسلم بقولو" :إنكم سًتوف
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
َ
أمورا تنكروهنا" .قالوا :فما تأمرنا يا رسوؿ اهلل؟! قاؿ" :أدوا إليهم حقهم ،وسلوا اهلل حقكم".
بعدي أثرة و ً
(متفق عليو) .وحقهم :طاعتهم ُب غَت معصية اهلل ،وُب حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنو قاؿ:
بايعنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم على السمع والطاعة ُب العسر واليسر واؼبنشط واؼبكره ،وأف
احا عندكم فيو من اهلل برىاف" (متفق عليو).
كفرا بو ً
ال ننازع األمر أىلو .قاؿ" :إال أف تروا ً
واألمور اليت فيها تأويل واختبلؼ بُت العلماء إذا ارتكبها والة األمور ال وبل لنا منابذهتم وـبالفتهم ،لكن
هبب علينا مناصحتهم بقدر اؼبستطاع فيما خالفوا فيو فبا ال يسوغ فيو االجتهاد ،وأما ما يسوغ فيو
246

االجتهاد فنبحث معهم فيو حبث تقدير واحًتاـ لنبُت ؽبم اغبق ،ال على سبيل االنتقاد ؽبم واالنتصار
للنفس ،وأما منابذهتم وعدـ طاعتهم؛ فليس من طريقة أىل السنة واعبماعة.
قولو" :ويحافظون على الجماعات".
الشرح :أي :وبافظ أىل السنة واعبماعة على إقامة اعبماعة ُب الصلوات اػبمس ؿبافظة تامة ،وردبا يدخل
ُب اعبماعات االجتماع على الرأي وعدـ النزاع فيو ،فإف ىذا ما أوصى بو النيب صلى اهلل عليو وعلى آلو
وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى حُت بعثهما إذل اليمن ،فقاؿ" :يسرا وال تعسرا ،وبشرا وال تنفرا ،وتطاوعا
وال زبتلفا"( .متفق عليو).
قولو" :ويدينون بالنصيحة لألمة".
وجل بالنصيحة لؤلمة ،ويعتقدوف ذلك دينًا ،فهم ينصحوف لؤلمة طاعة هلل
الشرح :أي :يتعبدوف هلل َّ
عز َّ
تعاذل وتدينًا لو؛ لقوؿ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ُب حديث سبيم بن أوس الداري" :الدين النصيحة،
الدين النصيحة" .قالوا :ؼبن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ" :هلل ،ولكتابو ،ولرسولو ،وألئمة اؼبسلمُت وعامتهم" (رواه
مسلم) ،فالنصيحة هلل صدؽ الطلب ُب الوصوؿ إليو ،والنصيحة للرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ صدؽ االتباع
وجل الَّذي جاء بو رسولو صلى اهلل عليو وسلم ،وؽبذا قاؿ:
لو ،ويستلزـ ذلك الذود عن دين اهلل َّ
عز َّ
"ولكتابو" فينصح للقرآف ببياف أنَّو كبلـ اهلل ،وأنو منزؿ غَت ـبلوؽ ،وأنو هبب تصديق خربه وامتثاؿ أحكامو،
أمرا من أمور اؼبسلمُت فهو إماـ ُب
وىو كذلك يعتقده ُب نفسو ،واؼبقصود بأئمة اؼبسلمُت كل من واله اهلل ً
ذلك األمر؛ فهناؾ إماـ عاـ كرئيس الدولة ،وىناؾ إماـ خاص؛ كاألمَت والوزير واؼبدير والرئيس وأئمة
اؼبساجد وغَتىم ،واؼبقصود بعامتهم يعٍت :عامة اؼبسلمُت ،وىم التابعوف لؤلئمة.
ومن أعظم أئمة اؼبسلمُت العلماء ،والنصيحة لعلماء اؼبسلمُت ىي نشر ؿباسنهم ،والكف عن مساوئهم،
واغبرص على إصابتهم الصواب؛ حبيث يرشدىم إذا أخطأوا ويبُت ؽبم اػبطأ على وجو ال ىبدش كرامتهم،
وال وبط من قدرىم ألف زبطئة العلماء على وجو وبط من قدرىم ضرر على عموـ اإلسبلـ؛ وألف العامة إذا
بعضا سقطوا من أعينهم ،وقالوا :كل ىؤالء راد ومردود عليو فبل ندري مع من
رأوا العلماء يضلل بعضهم ً

بعضا ،وصار كل واحد يرشد
الصواب! فبل يأخذوف بقوؿ أي واحد منهم ،لكن إذا احًتـ العلماء بعضهم ً
سرا إذا أخطأ ،ويعلن للناس القوؿ الصحيح؛ فإف ىذا من أعظم النصيحة لعلماء اؼبسلمُت.
أخاه ِّ
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"لألمة" :يشمل األئمة والعامة؛ وقد كاف فبا يبايع الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ أصحابو" :والنصح لكل
مسلم" (متفق عليو).
فإذا قاؿ قائل :ما ىو ميزاف النصيحة لؤلمة؟ فنقوؿ :اؼبيزاف ىو ما أشار إليو النيب عليو الصبلة والسبلـ؛
حىت وبب ألخيو ما وبب لنفسو" (متفق عليو) ،فإذا عاملت الناس ىذه اؼبعاملة؛
بقولو" :ال يؤمن أحدكم َّ
فهذا ىو سباـ النصيحة ،فقبل أف تعامل صاحبك بنوع من اؼبعاملة فكر؛ ىل ترضى أف يعاملك شخص ّٔا؟
فإف كنت ال ترضاىا لنفسك فبل تعامل ّٔا غَتؾ!!
قولو" :ويعتقدون معنى قولو صلى اهلل عليو وسلم" :المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ،يشد بعضو
بعضا" ،وشبك بين أصابعو (متفق عليو) ".
ً
حىت يكوف بناء
بعضاَّ ،
الشرح :شبو النيب صلى اهلل عليو وسلم اؼبؤمن ألخيو اؼبؤمن بالبنياف الَّذي يشد بعضو ً
ؿبكما متماس ًكا ُّ
بعضا ويقوى بوٍ ،ب قرب ىذا وأكده فشبك بُت أصابعو ،فاألصابع اؼبتفرقة فيها
يشد بعضو ً
ً
بعضا،و كذلك اؼبؤمن مع أخيو إذا صار ُب أخيو نقص فإف ىذا
ضعف لكنها إذا اشتبكت َّقوى بعضها ً
يكملو فهو مرآة أخيو.
وقولو" :وقولو صلى اهلل عليو وسلم" :مثل المؤمنين في توادىم وتراحمهم وتعاطفهم؛ كمثل الجسد،
إذا اشتكى منو عضو؛ تداعى لو سائر الجسد بالحمى والسهر" (متفق عليو) ".
بعضا" .وتعاطفهم" :عطف
بعضا" .وتراحمهم" :رضبة بعضهم ً
الشرح" :توادىم" أي :مودة بعضهم ً
بعضهم على بعض" .كالجسد الواحد" أي :أهنم يشًتكوف ُب اآلماؿ واآلالـ ،ألف اعبسد الواحد إذا
اشتكى منو عضو ولو من أصغر األعضاء تداعى لو سائر اعبسد ،فهذا اؼبثل الَّذي ضربو النيب عليو الصبلة
والسبلـ مثل مصور للمعٌت ومقرب لو غاية التقريب.

قولو" :ويأمرون بالصبر عند البالء ،والشكر عند الرخاء ،والرضى بمر القضاء".
الشرح" :الصبر" :ىو ربمل الببلء ،وحبس النفس عن التسخط بالقلب أو اللساف أو اعبوارح ،و"البالء":
اػبو ِ
س والثَّمر ِ
وع ونَػ ْق ٍ ِ
ِ ٍِ
ِ
ات َوبَ ّْش ِر
ؼ َو ْ
{ولَنَْبػلَُونَّ ُك ْم ب َش ْيء م َن َْْ
اعبُ ِ َ
اؼبصيبة ،قاؿ اهلل تعاذلَ :
ص م َن ْاأل َْم َواؿ َو ْاألَنْػ ُف ِ َ َ َ
الصابِ ِرين * الَّ ِذين إِذَا أَصابػْتػهم م ِ
صيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّ ِو َوإِنَّا إِلَْي ِو َر ِاجعُو َف} [البقرة ،]ٔ٘ٙ ،ٔ٘٘ :فالصرب يكوف
َ َ ُْ ُ
َ
َّ َ
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عند الببلء ،وأفضلو وأعبله الصرب عند الصدمة األوذل ،وىذا عنواف الصرب اغبقيقي ،كما قالو النيب صلى اهلل
عليو وسلم للمرأة اليت مر ّٔا وىي تبكي عند قرب فقاؿ ؽبا" :اتقي اهلل واصربي ،قالت :إليك عٍت فإنك دل
تصب دبصيبيت ودل تعرفو ،فقيل ؽبا :إنو النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فأتت النيب صلى اهلل عليو وسلم فلم ذبد
عنده بوابُت ،فقالت :دل أعرفك ،فقاؿ :إمبا الصرب عند الصدمة األوذل" (متفق عليو) ،أما بعد أف تربد
سهبل ،وال يناؿ بو كماؿ الصرب.
الصدمة؛ فإف الصرب يكوف ً
والصرب عند الببلء يكوف ُب أحد أمرين:
األوؿ :الصرب على ببلء الدنيا؛ ويكوف بتحمل اؼبصيبة كما سبق.
الثاشل :الصرب على ببلء الدين ،فأف يثبت على دينو وال يتزعزع عنو ،وال يكن كمن قاؿ اهلل تعاذل فيهم:
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َّاس َكع َذ ِ
{وِم َن الن ِ
اب اللَّ ِو} [العنكبوت.]ٔٓ :
َّاس َم ْن يَػ ُق ُ
ي ُِب اللَّو َج َع َل فْتػنَةَ الن ِ َ
َ
وؿ َآمنَّا باللَّو فَإذَا أُوذ َ
"الشكر عند الرخاء" الرخاء :ىو سعة ُب العيش ،واألمن ُب الوطن ،فيأمروف عند ذلك بالشكر.
بم ّْر القضاء" :الرضى :أعلى من الصرب .ومر القضاء :ىو ما ال يبلئم طبيعة اإلنساف ،وؽبذا عرب
"الرضى ُ
عنو بػ "اؼبّر" ،فإذا قضى اهلل قضاء ال يبلئم طبيعة البشر ،وتأذى بو ظبي ذلك ُمّر القضاء فهو ليس لذي ًذا وال
ُ
حلوا ،بل ىو ُمّر؛ فهم يأمروف بالرضى دبر القضاء ،واؼبصابوف ؽبم ذباه اؼبصائب أربعة مقامات:
ً
اؼبقاـ األوؿ :السخط ،وىو حراـ بل من كبائر الذنوب مثل أف يلطم خده ،أو ينتف شعره ،أو يشق ثوبو،
أو يدعو على نفسو باؽببلؾ وغَت ذلك فبا يدؿ على السخط؛ قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم":ليس منا من
شق اعبيوب ولطم اػبدود ودعا بدعوى اعباىلية" (متفق عليو).
اؼبقاـ الثاشل :الصرب :بأف وببس نفسو قلبًا ولسانًا وجوارح عن التسخط؛ فهذا واجب.
اؼبقاـ الثالث :الرضى :والفرؽ بينو وبُت الصرب :أف الصابر يتجرع اؼبر ،لكن ال يستطيع أف يتسخط؛ إال أف
مرا ،بل ىو مطمئن ،وكأف ىذا الشيء الَّذي
ىذا الشيء ُب نفسو صعب ومر ،لكن الراضي ال يذوؽ ىذا ِّ
أصابو ال شيء.
اؼبقاـ الرابع :الشكر :وىو أف يقوؿ بلسانو وحالو" :اغبمد هلل" ،ويرى أف ىذه اؼبصيبة نعمة.
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قولو" :ويدعون إلى مكارم األخالق ومحاسن األعمال".
الشرح" :مكارم األخالق" أي :أطايبها ،واألخبلؽ :صبع خلق ،وىو الصورة الباطنة ُب اإلنساف؛ يعٍت:
السجايا والطبائع؛ فهم يدعوف إذل أف يكوف اإلنساف سريرتو كريبة؛ فيحب الكرـ والشجاعة والتحمل من
الناس والصرب ،وأف يبلقي الناس بوجو طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة؛ كل ىذه من مكارـ األخبلؽ.
وأما "محاسن األعمال" فهي فبا يتعلق باعبوارح ،ويشمل األعماؿ التعبدية واألعماؿ غَت التعبدية؛ مثل
البيع والشراء واإلجارة؛ حيث يدعوف الناس إذل الصدؽ والنصح ُب األعماؿ كلها ،وإذل ذبنب الكذب
واػبيانة ،وإذا كانوا يدعوف الناس إذل ذلك؛ فهم بفعلو أوذل.
قولو" :ويعتقدون معنى قولو صلى اهلل عليو وسلم":أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خل ًقا" (رواه أحمد
والترمذي).
دائما نصب عيٍت اؼبؤمن؛ فأكمل اؼبؤمنُت إيبانًا أحسنهم خل ًقا مع اهلل
الشرح :ىذا اغبديث ينبغي أف يكوف ً
ومع عباد اهلل.
 أما حسن اػبلق مع اهلل؛ فأف تتلقى أوامره بالقبوؿ واإلذعاف واالنشراح وعدـ اؼبلل والضجر ،وأف تتلقىأحكامو الكونية بالصرب والرضى وما أشبو ذلك.
 وأما حسن اػبُلُق مع اػبَْلق؛ فقيل :ىو بذؿ الندى ،وكف األذى ،وطبلقة الوجو ،فبذؿ الندى يعٍت:خاصا باؼباؿ ،بل باؼباؿ واعباه والنفس ،وكل ىذا من بذؿ الندى ،وطبلقة الوجو ضده العبوس،
الكرـ ،وليس ِّ
أحدا ال بالقوؿ وال بالفعل.
وكذلك كف األذى بأف ال يؤذي ً
قولو" :ويندبون إلى أن تصل من قطعك ،وتعطي من حرمك ،وتعفو عمن ظلمك".
الشرح":يندبون" أي :يدعوف" .أن تصل من قطعك" :من األقارب فبن ذبب صلتهم عليك ،إذا قطعوؾ؛
فصلهم ،وال تقل :من وصلٍت؛ وصلتو! فإف ىذا ليس بصلة؛ كما قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ" :ليس
النيب صلى اهلل عليو
الواصل باؼبكافئ ،إمبا الواصل من إذا قطعت رضبو؛ وصلها" (رواه البخاري) ،وسأؿ َّ
رجل ،فقاؿ :يا رسوؿ اهلل! إف رل أقارب؛ أصلهم ويقطعونٍت ،وأحسن إليهم ويسيئوف إرل ،وأحلم
وسلم ٌ
عنهم وهبهلوف علي! فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم":إف كنت كما قلت فكأمبا تسفهم اؼبل ،وال يزاؿ معك
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من اهلل ظهَت عليهم ما دمت على ذلك" (رواه مسلم) .ومعٌت "تسفهم اؼبل" ،أي :كأمبا تضع الًتاب أو
الرماد اغبار ُب أفواىهم ،فأىل السنة يندبوف إذل أف تصل من قطعك ،وأف تصل من وصلك باألوذل؛ ألف
من وصلك وىو قريب ،صار لو حقاف :حق القرابة ،وحق اؼبكافأة.
"وتعطي من حرمك" أي :من منعك ،وال تقل :منعٍت؛ فبل أعطيو.
"وتعفو عمن ظلمك" أي :من انتقصك حقك :إما بالعدواف ،وإما بعدـ القياـ بالواجب ،والعفو إمبا يكوف
عند القدرة على االنتقاـ ،فأنت تعفو مع قدرتك على االنتقاـ ألمرين:
وجل ورضبتو؛ فإف من عفا وأصلح؛ فأجره على اهلل.
األوؿ :رجاء ؼبغفرة اهلل َّ
عز َّ
الثاشل :إلصبلح الود بينك وبُت صاحبك؛ ألنك إذا قابلت إساءتو بإساءة استمرت اإلساءة بينكما ،وإذا
{وَال تَ ْستَ ِوي ْ
اغبَ َسنَةُ َوَال َّ
السيّْئَةُ
قابلت إساءتو بإحساف عاد إذل اإلحساف إليك ،وخجل ،قاؿ اهلل تعاذلَ :
ِ
ِ
ِ
يم} [فصلت ،]ٖٗ :فالعفو عند اؼبقدرة من
َح َس ُن فَِإ َذا الَّذي بَػْيػنَ َ
ْادفَ ْع بِالَِّيت ى َي أ ْ
ك َوبَػْيػنَوُ َع َد َاوةٌ َكأَنَّوُ َوِرلّّ َضب ٌ
إصبلحا؛ فإف تضمن العفو إساءة فإهنم ال يندبوف
ظبات أىل السنة واعبماعة ،لكن بشرط أف يكوف العفو
ً
َصلَ َح} [الشورى]ٗٓ :؛ أي :كاف ُب عفوه إصبلح ،أما من
إذل ذلك؛ ألف اهلل اشًتط ،فقاؿ{ :فَ َم ْن َع َفا َوأ ْ
كاف ُب عفوه إساءة أو كاف سببًا لئلساءة؛ فهنا نقوؿ :ال تعف! مثل أف يعفو عن ؾبرـ ويكوف عفوه ىذا
سببًا الستمرار ىذا آّرـ ُب إجرامو؛ فًتؾ العفو ىنا أفضل ،وردبا هبب ترؾ العفو حينئذ.
قولو" :ويأمرون ببر الوالدين".
الشرح :الرب :إيصاؿ اػبَت بقدر ما تستطيع ،وكف الشر ،وبر الوالدين واجب لعظم حقهما ،ودل هبعل اهلل
{و ْاعبُ ُدوا اللَّوَ َوَال تُ ْش ِرُكوا بِِو َشْيئًا َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا}
ألحد حقِّا يلي حقو وحق رسولو إال للوالدين ،فقاؿَ :
صْيػنَا ِْ
اإلنْ َسا َف بَِوالِ َديِْو إِ ْح َسانًا
{وَو َّ
[النساء ،]ٖٙ :فالوالداف تعبا على الولد ،وال سيما األـ ،قاؿ اهلل تعاذلَ :
صْيػنَا ِْ
اإلنْ َسا َف بَِوالِ َديِْو َضبَلَْتوُ أ ُُّموُ َوْىنًا
{وَو َّ
َضبَلَْتوُ أ ُُّموُ ُك ْرًىا َوَو َ
ض َعْتوُ ُك ْرًىا} [األحقاؼ ،]ٔ٘ :وُب آية أخرىَ :
َعلَى َوْى ٍن} [لقماف ،]ٔٗ :واألـ تتعب ُب اغبمل ،وعند الوضع ،وبعد الوضع ،وترحم صبيها أشد من رضبة
الوالد لو ،وؽبذا كانت أحق الناس حبسن الصحبة والرب ،حىت من األب .ولذا قاؿ رجل :يا رسوؿ اهلل! من
أحق الناس حبسن صحابيت؟ قاؿ" :أمك" .قاؿٍ :ب من؟ قاؿ" :أمك" .قاؿٍ :ب من؟ قاؿ" :أمك"ٍ .ب قاؿ
ضا يتعب ُب أوالده ،ويضجر بضجرىم ،ويفرح لفرحهم،
ُب الرابعةٍ" :ب أبوؾ" (متفق عليو) ،واألب أي ً
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ويسعى بكل األسباب اليت فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم ،يضرب الفياُب والقفار من أجل
ربصيل العيش لو وألوالده ،فكل من األـ واألب لو حق؛ ومهما عملت من العمل لن تقضي حقهما ،وؽبذا
صغِ ًَتا} [اإلسراء]ٕٗ :؛ فحقهما سابق؛ حيث ربياؾ
قاؿ اهلل َّ
{وقُ ْل َر ّْ
عز َّ
ب ْارضبَْ ُه َما َك َما َربػَّيَ ِاشل َ
وجلَ :
ضرا؛ فواجبهما الرب.
صغَتا حُت ال سبلك لنفسك نف ًعا وال ِّ
ً
والرب فرض عُت باإلصباع على كل واحد من الناس ،وؽبذا قدمو النيب صلى اهلل عليو وسلم على اعبهاد ُب
سبيل اهلل؛ كما ُب حديث ابن مسعود؛ قاؿ :قلت :يا رسوؿ اهلل! أي العمل حب إذل اهلل؟ قاؿ" :الصبلة
على وقتها" .قلتٍ :ب أي؟ قاؿ" :بر الوالدين" .قلتٍ :ب أي؟ قاؿ" :اعبهاد ُب سبيل اهلل" (متفق عليو).
والوالداف نبا األب واألـ ،أما اعبد واعبدة فلهما بر ،لكنو ال يساوي بر األـ واألب؛ ألف اعبد واعبدة دل
وبصل ؽبما ما حصل لؤلـ واألب من التعب والرعاية واؼببلحظة؛ فكاف برنبا واجبًا من باب الصلة ،لكن نبا
أحق األقارب بالصلة ،أما الرب فإنو لؤلـ واألب.
قولو" :وصلة األرحام".
الشرح :األقارب ؽبم الصلة ،والوالداف ؽبما الرب ،والرب أعلى من الصلة؛ ألف الرب كثرة اػبَت واإلحساف ،لكن
الصلة أال يقطع ،وؽبذا يقاؿ ُب تارؾ الرب :إنو عاؽ ،ويقاؿ فيمن دل يصل :إنو قاطع!
وصلة األرحاـ واجبة ،وقطعها سبب للعنة اهلل وللحرماف من دخوؿ اعبنة قاؿ اهلل تعاذل{:فَػ َه ْل َع َسْيتُ ْم إِ ْف
ض وتُػ َقطّْعوا أَرحام ُكم * أُولَئِ َّ ِ
ِ
ص َارُى ْم}
َ
َص َّم ُه ْم َوأ َْع َمى أَبْ َ
ين لَ َعنَػ ُه ُم اللَّوُ فَأ َ
تَػ َولَّْيتُ ْم أَ ْف تُػ ْفس ُدوا ُِب ْاأل َْر ِ َ ُ ْ َ َ ْ
ك الذ َ
[ؿبمد .]ٕٖ-ٕٕ:وقاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ" :ال يدخل اعبنة قاطع" (متفق عليو)؛ أي :قاطع رحم.
والصلة جاءت ُب القرآف والسنة مطلقة ،وعلى ىذا فَتجع فيها إذل العرؼ؛ فما ظباه الناس صلة فهو صلة،
وما ظبوه قطيعة فهو قطيعة ،وىذه زبتلف باختبلؼ األحواؿ واألزماف واألمكنة واألمم.
قولو" :وحسن الجوار".
الشرح :أي :ويأمر أىل السنة واعبماعة حبسن اعبوار مع اعبَتاف ،واعبَتاف ىم األقارب ُب اؼبنزؿ ،وأدناىم
أوالىم باإلحساف واإلكراـ :قاؿ اهلل تعاذل{ :وبِالْوالِ َديْ ِن إِ ْحسانًا وبِ ِذي الْ ُقرَىب والْيَتَ َامى والْمساكِ ِ
اعبَا ِر ِذي
ُت َو ْ
ْ َ
َ َ
َ َ
َ ََ
اعبُنُ ِ
ب} [النساء ،]ٖٙ :فأوصى اهلل باإلحساف إذل اعبار القريب واعبار البعيد .وقاؿ النيب
اعبَا ِر ْ
الْ ُق ْرَىب َو ْ
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صلى اهلل عليو وسلم":من كاف يؤمن باهلل واليوـ اآلخر؛ فليكرـ جاره" (متفق عليو) .وقاؿ" :ما زاؿ جربيل
يوصيٍت باعبار حىت ظننت أنو سيورثو" (متفق عليو) .وقاؿ" :واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن؛
قيل :ومن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :الذي ال يأمن جاره بوائقو" (رواه البخاري) .إذل غَت ذلك من النصوص الدالة
على العناية باعبار واإلحساف إليو وإكرامو.
مسلما قريبًا كاف لو ثبلثة حقوؽ :حق اإلسبلـ ،وحق القرابة ،وحق اعبوار.
واعبار إف كاف ً
جارا فلو حقاف :حق القرابة ،وحق اعبوار.
وإف كاف قريبًا ً
مسلما غَت قريب وىو جار فلو حقاف :حق اإلسبلـ ،وحق اعبوار.
وإف كاف ً
بعيدا فلو حق واحد :وىو حق اعبوار.
كافرا ً
وإف كاف ً
جارا ً
فأىل السنة واعبماعة يأمروف حبسن اعبوار مطل ًقا أيِّا كاف اعبار ،ومن كاف أقرب فهو أوذل.
قولو" :واإلحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل".
الشرح :كذلك يأمر أىل السنة واعبماعة باإلحساف إذل ىؤالء األصناؼ الثبلثة:
"اليتامى" :صبع يتيم ،وىو الذي مات أبوه قبل بلوغو :وقد أمر اهلل تعاذل باإلحساف إذل اليتامى ،وكذلك
النيب صلى اهلل عليو وسلم حث عليو ُب عدة أحاديث ،ووجو ذلك أف اليتيم قد انكسر قلبو بفقد أبيو؛ فهو
ُب حاجة إذل العناية والرفق ،واإلحساف إذل اليتامى يكوف حبسب اغباؿ.
"والمساكين" :ىم الفقراء ،وىو ىنا شامل للمسكُت والفقَت ،فاإلحساف إليهم فبا أمر بو الشرع ُب آيات
متعددة من القرآف الكرصل ،وجعل ؽبم حقوقًا خاصة ُب الفيء وغَته ،ووجو اإلحساف إليهم أف الفقر أسكنهم
جربا ؼبا حصل ؽبم من النقص
وأضعفهم وكسر قلؤّم ،فكاف من ؿباسن اإلسبلـ أف كبسن إليهم ً
واالنكسار.
"وابن السبيل" :ىو اؼبسافر الذي انقطع بو السفر أو دل ينقطع؛ ألف اؼبسافر غريب ،والغريب مستوحش،
فإذا آنستو بإكرامو واإلحساف إليو؛ فإف ىذا فبا يأمر بو الشرع ،فإذا نزؿ ابن سبيل بك ضي ًفا؛ فمن إكرامو
أف تكرـ ضيافتو.
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قولو" :والرفق بالمملوك".
الشرح :وىذا يشمل اؼبملوؾ اآلدمي والبهيم:
 فالرفق باؼبملوؾ اآلدمى أف تطعمو إذا طعمت ،وتكسوه إذا اكتسيت ،وال تكلفو ما ال يطيق. والرفق باؼبملوؾ من البهائم سواء كانت فبا تركب أو ربلب أو تقتٌت؛ ىبتلف حبسب ما ربتاج إليو؛ ففيالشتاء ذبعل ُب األماكن الدافئة إذا كانت ال تتحمل الربد ،وُب الصيف ُب األماكن الباردة إذا كانت ال
تتحمل اغبر ،ويؤتى ؽبا بالطعاـ وبالشراب إف دل ربصل عليو بنفسها بالرعي ،وإذا كانت فبا ربمل فبل ربمل
ما ال تطيق ،وىذا يدؿ على كماؿ الشرع ،وأنو دل ينس حىت البهائم ،وعلى ،يولية طريقة أىل السنة
واعبماعة.
قولو" :وينهون عن الفخر والخيالء والبغي واالستطالة على الخلق بحق أو بغير حق".
الشرح" :الفخر" :ىو أف يتفاخر اإلنساف على غَته بقولو ،فيقوؿ :أنا العادل! أنا الغٍت! أنا الشجاع! وإف زاد
على ذلك أف يستطيل على اآلخرين ويقوؿ :ماذا أنتم عندي؟ فيكوف ىذا فيو بغي واستطالة على اػبلق.
"والخيالء" وتكوف باألفعاؿ؛ يتخايل ُب مشيتو وُب وجهو وُب رفع رأسو ورقبتو إذا مشى ،كأنو وصل إذل
ش ُِب ْاأل َْر ِ
{وَال سبَْ ِ
ض َولَ ْن تَػْبػلُ َغ
السماء ،واهلل َّ
عز َّ
ض َمَر ًحا إِن َ
َّك لَ ْن َزبْ ِر َؽ ْاأل َْر َ
وجل وبّخ من ىذا فعلو ،وقاؿَ :
ِ
اضعا ُب القوؿ وُب
ا ْعببَ َاؿ طُ ًوال} [اإلسراء ،]ٖٚ :فأىل السنة واعبماعة ينهوف عن ىذا ،ويقولوف :كن متو ً
الفعل ،حىت ُب القوؿ ،ال تثن على نفسك بصفاتك اغبميدة؛ إال حيث دعت الضرورة أو اغباجة إذل ذلك؛
أحدا ىو أعلم مٍت بكتاب اهلل تبلغو اإلبل؛ لركبت إليو" (رواه
كقوؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو" :لو أعلم ً
مسلم)؛ فإنو رضي اهلل عنو قصد بذلك أمرين:
األوؿ :حث الناس على تعلم كتاب اهلل تعاذل.
والثاشل :دعوهتم للتلقي عنو.
أبدا ،سواء ذكرىا للناس أـ دل يذكرىا،
واإلنساف ذو الصفات اغبميدة ال يظن أف الناس زبفى عليهم خصالو ً
بل إف الرجل إذا صار يعدد صفاتو اغبميدة أماـ الناس سقط من أعينهم؛ فاحذر ىذا األمر.
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"والبغي" :ىو العدواف على الغَت ،ومواقعو ثبلثة بينها الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ُب قولو" :إف دماءكم
وأموالكم وأعراضكم عليكم حراـ" (متفق عليو):
 ففي األمواؿ مثل أف يدعي ما ليس لو ،أو ينكر ما كاف عليو ،أو يأخذ ما ليس لو؛ فهذا بغي علىاألمواؿ.
 وُب الدماء :القتل فما دونو؛ يعتدي على اإلنساف باعبرح والقتل. وُب األعراض :وبتمل أف يراد ّٔا األعراض؛ يعٍت :السمعة ،فيعتدى عليو بالغيبة اليت يشوه ّٔا ظبعتو،ووبتمل أف يراد ّٔا الزسل وما دونو ،والكل ؿبرـ.
"واالستطالة على الخلق" يعٍت :االستعبلء عليهم حبق أو بغَت حق ،واالستعبلء ىو أف يًتفع اإلنساف على
غَته ،ومعٌت قولو" :بحق" أي :حىت لو كاف لو اغبق ُب بياف أنو عاؿ مًتفع؛ فإف أىل السنة واعبماعة ينهوف
عن االستعبلء والًتفع ،أو يقاؿ :إف معٌت قولو" :االستطالة بحق" :أف يكوف أصل استطالتو حقِّا؛ بأف
يكوف قد اعتدى عليو إنساف ،فيعتدي عليو أكثر.

قولو" :ويأمرون بمعالي األخالق ،وينهون عن سفسافها ".
الشرح " :معالي االخالق" :أي ما كاف عاليًا منها ،كالصدؽ والعفاؼ وأداء األمانة وكبو ذلك.
"سفسافها" أي :رديئها؛ كالكذب واػبيانة والفواحش وكبو ذلك.
قولو" :وكل ما يقولونو ويفعلونو من ىذا وغيره؛ فإنما ىم فيو متبعون للكتاب والسنة ،وطريقتهم ىي
دين اإلسالم ،الذي بعث اهلل بو محم ًدا صلى اهلل عليو وسلم".
الشرح :فهذه اغباؿ ينبغي أف يتنبو ؽبا ،وىو أننا كل ما نقولو وكل ما نفعلو نشعر حاؿ قولو أو فعلو أننا نتبع
وجل.
فيو الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،مع اإلخبلص هلل؛ لتكوف أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات هلل َّ
عز َّ
قولو" :لكن لما أخبر النبي صلى اهلل عليو وسلم أن أمتو ستفترق على ثالث وسبعين فرقة؛ كلها في
النار إال واحدة ،وىي السنة والجماعة" (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجو) ،وفي حديث عنو أنو قال:
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"ىم من كان على مثل ما أنا عليو اليوم وأصحابي"؛ صار المتمسكون باإلسالم المحض الخالص عن
الشوب ىم أىل السنة والجماعة".
الشرح" :أن أمتو" يعٍت :أمة اإلجابة ال أمة الدعوة؛ ألف أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى ،وىم
مفًتقوف؛ فاليهود على إحدى وسبعُت فرقة ،والنصارى على اثنتُت وسبعُت فرقة ،وىذه األمة على ثبلث
وسبعُت؛ كلها تنسب نفسها إذل اإلسبلـ واتباع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
"كلها في النار إال واحدة" :ال يلزـ من ذلك اػبلود ُب النار ،وإمبا اؼبعٌت أف عملها فبا تستحق بو دخوؿ
النار ،وىذه الفرؽ غَت معلومة لنا ،لكنها ببل شك فرؽ خرجت عن الصراط اؼبستقيم.
"وىي الجماعة" يعٍت :اليت اجتمعت على اغبق ودل تتفرؽ فيو.
"ىم من كان على مثل ما أنا عليو اليوم وأصحابي" :والذين كانوا على ما كاف عليو الرسوؿ صلى اهلل عليو
ِ
يموا
وسلم وأصحابو ىم اعبماعة الذين اجتمعوا على شريعتو ،وىم الذين امتثلوا ما وصى اهلل بو{ :أَ ْف أَق ُ
ّْين َوَال تَػتَػ َفَّرقُوا فِ ِيو} [الشورى]ٖٔ :؛ فهم دل يتفرقوا ،بل كانوا صباعة واحدة ،فإذا سئلنا :من أىل السنة
الد َ
واعبماعة؟ فنقوؿ" :ىم المتمسكون باإلسالم المحض الخالص عن الشوب" :وىذا التعريف من شيخ
اإلسبلـ ابن تيمية يقتضي أف األشاعرة واؼباتريدية وكبوىم ليسوا من أىل السنة واعبماعة؛ ألف سبسكهم
مشوب دبا أدخلوا فيو من البدع ،وىذا ىو الصحيح؛ أنو ال يعد األشاعرة واؼباتريدية فيما ذىبوا إليو ُب أظباء
اهلل وصفاتو من أىل السنة واعبماعة ،وكيف يعدوف من أىل السنة واعبماعة ُب ذلك مع ـبالفتهم ألىل
السنة واعبماعة؟! ألنو يقاؿ :إما أف يكوف اغبق فيما ذىب إليو ىؤالء األشاعرة واؼباتريدية ،أو أف اغبق فيما
ذىب إليو السلف ،ومن اؼبعلوـ أف اغبق فيما ذىب إليو السلف ػ ألف السلف ىنا ىم الصحابة والتابعوف
وأئمة اؽبدى من بعدىم ػ فإذا كاف اغبق فيما ذىب إليو السلف وىؤالء ىبالفوهنم؛ صاروا ليسوا من أىل
السنة واعبماعة ُب ذلك.
قولو" :وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون".
الشرح :أيُ :ب أىل السنة واعبماعة ،وقد تقدـ معٌت الصديقُت والشهداء والصاغبُت.
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قولو" :ومنهم أعالم الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة ،والفضائل المذكورة ،وفيهم
األبدال ".
الشرح" :أعالم الهدى" :الذين يستدؿ الناس ّٔم ويهتدوف ّٔديهم ،وىم العلماء الربانيوف؛ فإهنم ىم اؽبداة،
وىم "مصابيح الدجى" أي :ىم مصابيح الظلم ،يستضيء ّٔم الناس ،ويبشوف على نورىم.
و"المناقب" :ىي :ما يبلغو اإلنساف من الشرؼ والسؤدد.
وأما "الفضائل"؛ فهي اػبصاؿ الفاضلة ،اليت يتصف ّٔا اإلنساف من العلم والعبادة والزىد والكرـ وغَت
ذلك؛ فالفضائل سلم للمناقب.
أبداال :إما ألهنم كلما مات منهم واحد خلفو
و"األبدال" :ىم الذين سبيزوا عن غَتىم بالعلم والعبادة ،وظبوا ً
بدلو ،أو أهنم كانوا يبدلوف سيئاهتم حسنات ،أو أهنم ؼبا كانوا أسوة حسنة كانوا يبدلوف أعماؿ الناس اػباطئة
إذل أعماؿ صائبة ،أو ؽبذا كلو وغَته.

قولو" :وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على ىدايتهم".
الشرح :اإلماـ :ىو القدوة ،مثل :اإلماـ أضبد ،والشافعي ،ومالك ،وأيب حنيفة ،وسفياف الثوري ،واألوزاعي،
وغَتىم من األئمة اؼبشهورين اؼبعروفُت؛ كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،وشيخ اإلسبلـ ؿبمد بن عبد الوىاب
رضبهم اهلل صبيعا.
وخرج بقولو":أئمة الدين" أئمة الضبلؿ من أىل البدع؛ فهؤالء ليسوا من أىل السنة واعبماعة ،بل ىم على
خبلؼ أىل السنة واعبماعة ،وىم وإف ظبوا أئمة فإف من األئمة أئمة يدعوف إذل النار؛ كما قاؿ تعاذل عن
ِ ِ
آؿ فرعوف{ :وجع ْلنَ ِ
ص ُرو َف} [القصص.]ٗٔ :
َ ََ ُ
اى ْم أَئ َّمةً يَ ْدعُو َف إِ َذل النَّا ِر َويَػ ْوَـ الْقيَ َامة َال يػُْن َ
قولو" :وىم الطائفة المنصورة".
وجل؛ ألهنم داخلوف ُب قولو
الشرح :يعٍت :أف أىل السنة واعبماعة ىم الطائفة اؼبنصورة اليت نصرىا اهلل َّ
عز َّ
َّ ِ
اغبَيَاةِ ُّ
اد} [غافر]٘ٔ :؛ فهم منصوروف،
ين َآمنُوا ُِب ْ
وـ ْاألَ ْش َه ُ
الدنْػيَا َويَػ ْوَـ يَػ ُق ُ
تعاذل{ :إِنَّا لَنَػْن ُ
ص ُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
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ومنصورا عليو؛ إ ًذا
منصورا
والعاقبة ؽبم ،ولكن ال بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد؛ ألف النصر يقتضي
ً
ً
فبل بد من مغالبة ،وال بد من ؿبنة ،ولكن؛ كما قاؿ ابن القيم رضبو اهلل:
الر ْضب ِن
ب فَهذي ُسنَّةُ َّ
اغبَ ُّق َمْن ٌ
صور َوفبُْتَ َح ٌن فَبل  ...تَػ ْع َج ْ
ٍب إف النصر ل يس نصر اإلنساف بشخصو ،بل النصر اغبقيقي أف ينصر اهلل تعاذل ما تدعو إليو من اغبق ،أما
أبدا؛ فالنيب عليو الصبلة والسبلـ أوذي إيذاء
إذا أصيب اإلنساف بذؿ ُب الدنيا؛ فإف ذلك ال يناُب النصر ً
ظافرا بعد أف خرج منها خائ ًفا.
عظيما ،لكن ُب النهاية انتصر على من آذاه ،ودخل مكة
منصورا ً
ً
ً
مؤزرا ً
قولو" :الذين قال فيهم النبي صلى اهلل عليو وسلم" :ال تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة؛ ال
يضرىم من خالفهم وال من خذلهم ،حتى تقوم الساعة"".
الشرح :ىذا اغبديث أخرجو البخاري ومسلم بنحو ما ساقو اؼبؤلف عن عدد من الصحابة عن النيب صلى
اهلل عليو وسلم ،وقولو" :ال تزال طائفة من أمتي على الحق"؛ يعٍت :تستمر على اغبق ،وىذه الطائفة غَت

ؿبصورة بعدد وال دبكاف وال بزماف ،فيمكن أف تكوف دبكاف تنصر فيو ُب شيء من أمور الدين ،وُب مكاف
مظفرا ،وقد تقدـ الكبلـ على
آخر تنصر فيو طائفة أخرى ،ودبجموع الطائفتُت يكوف الدين باقيًا
ً
منصورا ً
بقية ىذا اغبديث ُب أوؿ الشرح ،وباهلل التوفيق.
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الخاتمة
قولو" :فنسأل اهلل أن يجعلنا منهم ،وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ ىدانا ،وأن يهب لنا من لدنو رحمة؛ إنو
كثيرا".
ىو الوىاب ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على محمد وآلو وصحبو وسلم
ً
تسليما ً
الشرح :ؤّذا الدعاء اعبليل ختم اؼبؤلف رضبو اهلل ىذه الرسالة القليلة اللفظ الكثَتة اؼبعٌت ،وىي تعترب
خبلصة مذىب أىل السنة واعبماعة ،وفيها فوائد عظيمة ،ينبغي لطالب العلم أف وبفظها.
واغبمد هلل رب العاؼبُت على اإلسباـ ،ونسأؿ اهلل أف يتم ذلك بالقبوؿ والثواب ،وصلى اهلل وسلم على نبينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قمت دبراجعة الكتاب وإضافة ما تدعو الضرورة إليو وحذؼ ما ال وبتاج إليو ُب يوـ اعبمعة السابع عشر من
شعباف سنة ٗٔٗٔ ىػ.
وقمت دبراجعتو مع اؼبضاؼ مساء يوـ اػبميس السابع والعشرين من صفر سنة ٘ٔٗٔ ىػ.
قال أبو أيوب عفا اهلل عنو:
عصر يوـ اػبميس اؼبوافق
وقد انتهيت منو هتذيبا وتنسيقا ،وضبطا ومراجعةُ ،ب سباـ الساعة الثالثة َ
ٕٕٖٔٗٛ/ٕٔ/ىػ  -أـ اػبرب  -بيش
واغبمد هلل رب العاؼبُت
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فهرس
(تهذيب شرح العقيدة الواسطية)
العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

يمذيخ انتٓذيت
يمذيخ انشبرح
شزح يمذيخ اثٍ تيًيخ
ثيبٌ اإليًبٌ ٔأركبَّ
اإليًبٌ ثأطًبء هللا ٔصفبتّ
تفصيم صفخ انعهى
ئثجبد صفتي انًشيئخ ٔاإلرادح
ئثجبد صفخ انًحجخ
ئثجبد صفخ انزحًخ
ئثجبد صفخ انزظٗ
ئثجبد صفخ انغعت ٔانظخػ ٔانكزاْيخ
ئثجبد صفخ انًجيء ٔاإلتيبٌ
ئثجبد انٕجّ هلل تعبنٗ
ئثجبد انيذيٍ هلل تعبنٗ
ئثجبد انعيُيٍ هلل تعبنٗ
ئثجبد صفتي انظًع ٔانجصز هلل تعبنٗ
ئثجبد صفبد انًحبل ٔانًكز ٔانكيذ
ئثجبد صفبد انعفٕ ٔانمذرح ٔانًغفزح
ئثجبد االطى هلل تعبنٗ
تُشيّ هللا َٔفي انًثيم عُّ
ئثجبد اطتٕاء هللا عهٗ عزشّ
ئثجبد عهٕ هللا تعبنٗ
ئثجبد يعيخ هللا نخهمّ
ئثجبد انكالو هلل تعبنٗ
ئثجبد أٌ انمزآٌ كالو هللا تعبنٗ
ئثجبد أٌ انمزآٌ يُشل يٍ عُذ هللا تعبنٗ
ئثجبد رؤيخ انًإيُيٍ نزثٓى يٕو انميبيخ
فصم يب جبء في طُخ انزطٕل يٍ انصفبد
ئثجبد َشٔل هللا ئنٗ انظًبء انذَيب
ئثجبد انفزح هلل تعبنٗ
ئثجبد انعحك هلل تعبنٗ
ئثجبد انعجت ٔصفبد أخزٖ هلل تعبنٗ
ئثجبد انزجم ٔانمذو هلل تعبنٗ
ئثجبد انكالو ٔانصٕد هلل تعبنٗ
ئثجبد انعهٕ ٔصفبد أخزٖ هلل تعبنٗ
ئثجبد كٌٕ هللا لِجَم ٔجّ انًصهي

2
4
5
9
42
39
45
41
52
55
56
61
64
66
62
65
66
69
12
13
11
93
411
416
419
445
446
422
424
426
426
421
429
434
434
433

ئثجبد صفبد أخزٖ هلل تعبنٗ
ئثجبد لزة هللا تعبنٗ
ئثجبد رؤيخ انًإيُيٍ نزثٓى يٕو انميبيخ
يكبَخ أْم انظُخ ثيٍ فزق األيخ ٔٔططيتٓى
األصم األٔل :في ثبة األطًبء ٔانصفبد
األصم انثبَي  :في ثبة أفعبل هللا تعبنٗ
األصم انثبنث :في ثبة انٕعيذ
األصم انزاثع :في أطًبء اإليًبٌ ٔانذيٍ
األصم انخبيض :في انصحبثخ
فصم :انجًع ثيٍ انًعيخ ٔعهٕ هللا ٔاطتٕائّ
فصم في انجًع ثيٍ لزة هللا ٔعهِٕ ٔفٕليتّ
فصم في اإليًبٌ ثأٌ انمزآٌ كالو هللا حميمخ
فصم في رؤيخ انًإيُيٍ نزثٓى ٔيٕاظعٓب
فصم في اإليًبٌ ثبنيٕو اآلخز
فصم في انميبيخ انكجزٖ
ئعبدح األرٔاح ئنٗ األجظبد
ليبو انُبص نزة انعبنًيٍ
دَٕ انشًض يٍ انخالئك
ئنجبو انعزق نجعط انُبص
َصت انًٕاسيٍ
َشز انذٔأيٍ
حظبة انخالئك
ٔرٔد انحٕض
انًزٔر يٍ عهٗ انصزاغ
اطتفتبح ثبة انجُخ
انشفبعخ ٔإَٔاعٓب
ئَشبء هللا لٕيب نًب يفعم يٍ انجُخ
فصم في اإليًبٌ ثبنمذر
انذرجخ األٔنٗ يٍ درجبد اإليًبٌ ثبنمذر
انذرجخ انثبَيخ يٍ درجبد اإليًبٌ ثبنمذر
فصم :في اإليًبٌ
يٕلف أْم انظُخ ٔانجًبعخ يٍ انصحبثخ
فصم في كزايبد األٔنيبء
فصم :في ثيبٌ غزيمخ أْم انظُخ انعًهيخ
فصم  :في يُٓج أْم انظُخ
انخبتًخ
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466
461
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464
466
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414
414
411
411
493
214
244
232
236
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