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 "معاوية مل يكن يومئذ خليفة حىت خيلعه عمرو أو يثبته .1

، فقال 306أن خيلعا الرجلني، وتفاوضا اتفقا على 305وقالوا: إهنما ملا اجتمعا أبذرح من دومة اجلندل
عمرو أليب موسى: "اسبق ابلقول". فتقدم فقال: "إين نظرت فخلعت عليا عن األمر، ولينظر املسلمون 
ألنفسهم، كما خلعت سيفي هذا من عاتقي" وأخرجه من عنقه فوضعه يف األرض، وقام عمرو فوضع 

 سيفه يف األرض وقال: "إين نظرت فأثبت معاوية يف

__________ 

أذرح: قرية من أعمال الشراة تقع يف منطقة بني أراضي شرقي األردن واململكة العربية السعودية  305
 يف األطراف اجلنوبية من ابدية الشام. "خ".

من احلقائق ما إذا أسيء التعبري عنه وشابته شوائب املغالطة يوهم غري احلققة، فينشأ عن ذلك  306
حادثة التحكيم، وقول املغالطني أن أاب موس وعمرا اتفقا على االختالف يف احلكم عليه، ومن ذلك 

خلع الرجلني، فلخلعهما أبو موسى، واكتفى عمرو خبلع علي دون معاوية. وأصل املغالطة من جتاهل 
املغالطني أن معاوية مل يكن يومئذ خليفة. وال هو ادعى اخلالفة حىت حيتاج عمرو إىل خلعها عنه، بل 

اتفقا على أن يعهدا أبمر اخلالفة على املسلمني إىل املوجودين على قيد احلياة من إن أاب موسى وعمرا 
أعيان الصحابة الذين تويف رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، واتفاق احلكمني على 

حلد اذلك ال يتناول معاوية؛ ألنه مل يكن خليفة، ومل يقاتل على اخلالفة، وإمنا كان يطالب إبقامة 
الشرعي على الذين اشرتكوا يف قتل عثمان، فلما وقع التحكيم على إمامة املسلمني، واتفق احلكمان 
على ترك النظر فيها إىل كبار الصحابة وأعياهنم تناول التحيكم شيئا واحدا هو اإلمامة، أما التصرف 

التحكيم مل يقع ت حكمه، فالعملي يف إدارة البالد اليت حتت حكمه، ومعاوية متصرف يف البالد اليت حت
فيه خداع وال مكر، ومل تتخلله بالهة وال غفلة، وكان يكون حمل للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن يف 
نتيجة التحكيم أنه وىل معاوية إمارة املؤمنني وخالفة املسلمني، وهذا ما مل يعلنه عمرو، وال ادعاه معاوية، 

يف الثالثة عشر قران املاضية. وخالفة معاوية مل تبدأ إال بعد الصلح مع احلسن بن علي،  ومل يقل به أحد
وقد متت مببايعة احلسن ملعاوية، ومن ذلك اليوم فقط مسي معاوية أمري املؤمنني، فعمرو مل يغالط أاب 

بو موسى، ومل أموسى ومل خيدعه، إنه مل يعط معاوية شيئا جداي، ومل يقرر يف التحيكم غري الذي قرره 
خيرج عما اتفقا عليه معا، فبقيت العراق واحلجاز وما يتبعهما حتت يد من كانت حتت يده من قبل، 
وبقيت الشام وما يتبعها حتت يد من كانت حتت يده من قبل، وتعلقت اإلمامة مبا سيكون من اتفاق 

لكن مل تكن من أيب موسى، و أعيان الصحابة عليها، وأي ذنب لعمرو يف أي شيء مما وقع؟ إن البالهة 
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ممن يريد أن يفهم الوقائع على غري ما وقعت عليه، فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما هي، فظاهرة 
 (1)واضحة لكل من يراها كما هي. "خ".." 

"وكان أبو موسى رجال تقيا فقيها عاملا حسبما بيناه يف كتاب )سراج املريدين( ، وأرسله النيب صلى هللا  .2
( . وزعمت الطائفة التارخيية الركيكة 1وسلم إىل اليمن مع معاذ، وقدمه عمرو وأثىن عليه ابلفهم )عليه 

أنه كان أبله ضعيف الرأي خمدوعا يف القول، وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حىت ضربت األمثال 
ايت. وغريه من ابدهائه أتكيدا ملا أرادت من الفساد، اتبع يف ذلك بعض اجلهال بعضا وصنفوا فيه حك

الصحابة كان أحدق منه وأدهى، وإمنا بنوا على أن عمرا ملا غدر أاب موسى يف قصة التحكيم صار له 
 الذكر يف الدهاء واملكر.

( . فقال 3( وتفاوضا، اتفقا على أن خيلعا الرجلني )2وقالوا: إمنا ملا اجتمع أبذرح من دومة اجلندل )
 دمعمرو أليب موسى: اسبق ابلقول. فتق

_________ 

 ( واختصه بكتابه الشهري يف القضاء وآدابه وقواعده.1)

( أذرح: قرية من أعمال الشراة تقع يف منطقة بني أراضي شرقي األردن واململكة السعودية يف األطراف 2)
 اجلنوبية من ابدية الشام.

نشأ عن ذلك قيقة في( من احلقائق ما إذا أسيء التعبري عنه وشابته شوائب املغالطة يوهم غري احل3)
االختالف يف احلكم عليه. ومن ذلك حادثة التحكيم وقول املغالطني إن أاب موسى وعمرا اتفقا على 
خلع الرجلني، فخلعهما أبو موسى، واكتفى عمرو خبلع علي دون معاوية. وأصل املغالطة من جتاهل 

نه. بل ىت حيتاج عمرو إىل خلعها عاملغالطني أن معاوية مل يكن خليفة، وال هو ادعى اخلالفة يومئذ ح
إن أاب موسى وعمرا اتفقا على أن يعهدا أبمر اخلالفة على املسلمني إىل املوجودين على قيد احلياة من 
أعيان الصحابة الذين تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو راض عنهم. واتفاق احلكمني على ذلك 

لى يقاتل على اخلالفة وإمنا كان يطالب إبقامة احلد الشرعي ع ال يتناول معاوية ألنه مل يكن خليفة ومل
الذين اشرتكوا يف قتل عثمان. فلما وقع التحكيم على إمامة املسلمني، واتفق احلكمان على ترك النظر 
فيها إىل كبار الصحابة وأعياهنم تناول التحكيم شيئا واحدا هو اإلمامة. أما التصرف العملي يف إرادة 

 كانت حتت يد كل من الرجلني املتحاربني فبقي كما كان: علي متصرف يف البالد اليت حتت البالد اليت
حكمه، ومعاوية متصرف يف البالد اليت حتت حكمه، فالتحكيم مل يقع فيه خداع وال مكر، ومل تتخلله 

ىل معاوية و بالهة وال غفلة. وكان يكون حمال للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن يف نتيجة التحكيم أنه 

                                         
 177العواصم من القواصم ط دار اجليل، ابن العريب ص/ (1)
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 الثالثة يف ومل يقل به أحدإمارة املؤمنني وخالفة املسلمني، وهذا ما مل يعلنه عمرو، وال ادعاه معاوية، 
عشر قران املاضية. وخالفة معاوية مل تبدأ إال بعد الصلح مع احلسن بن علي، وقد متت مببايعة احلسن 

نه مل فعمرو مل يغالط أاب موسى ومل خيدعه، ألملعاوية، ومن ذلك اليوم فقط مسي معاوية أمري املؤمنني. 
يعط معاوية شيئا جديدا، ومل يقرر يف التحكيم غري الذي قرره أبو موسى. ومل خيرج عما اتفقا عليه معا، 
فبقيت العراق واحلجاز وما يتبعهما حتت يد من كانت حتت يده من قبل، وبقيت الشام وما يتبعها 

وتعلقت اإلمامة مبا سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليها،  حتت يد من كانت حتت يده من قبل،
وأي ذنب لعمرو يف أي شيء مما وقع؟ إن البالهة مل تكن من أيب موسى، ولكن ممن يريد أن يفهم 
الوقائع على غري ما وقعت عليه. فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما هي فظاهرة واضحة لكل من 

 (1)يراها كما هي.." 

 فصل -98" .3

وقد لبست القدرية على من ال يعرف األصول واستدلوا على خلق القرآن بقوله تعاىل: }َما ََيْتِيِهْم ِمْن 
ْم يَ ْلَعبحوَن{  فقالوا: نقول إن القرآن حمدث يفىن ويذهب كما  1ذِْكٍر ِمْن َرّبِِِْم حمحَْدٍث ِإاِل اْسَتَمعحوهح َوهح

الِ اخللق يقع على الكذب قال هللا تعاىل: }ِإْن َهَذا إِ  تفىن سائر احملداثت، وال نقول إنه خملوق ألن
ِلنَي{  2اْخِتالٌق{  لحقح األوَّ  .4أي إال كذب األولني 3أي إال كذب، وقال سبحانه: }ِإْن َهَذا ِإالِ خح

وهذا منهم متويه على من ال خربة له مبذهبهم ومعىن احلدث معىن اخللق عند املتكلمني، وقد ذكرت قبل 
 .6من القرآن أنه خلق هلم كسائر كالمهم 5قيق مذهبهم وقوهلم فيما مسع منهمهذا أن حت

 وأما استدالهلم ابآلية قلنا عن ذلك أجوبة:

أحدها: أن نقول: إنه ال يرد ابلذكر هاهنا القرآن، ألن كل ذكر يف القرآن أراد به القرآن فإنه معروف 
انَّ ََنْنح نه وبني غريه ابلذكر، فقال تعاىل: }إِ ابأللف والالم أو ممدوح أو موصوف أبنه منزل ليفرق بي

 .8وقال: }ص َواْلقحْرآِن ِذي الذِِْكِر{  7نَ زَّْلَنا الذِِْكَر َوِإانَّ َلهح حَلَاِفظحوَن{ 
لحوهح َعَلْيَك ِمَن اآْلايِت َوالذِِْكِر احلَِْكيِم{   ، وقال: }َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيكَ 9وقال: }َذِلَك نَ ت ْ

__________ 

 .530( وذكر هذا االستدالل القاضي عبد اجلبار املعتزيل يف شرح األصول اخلمسة ص2األنبياء آية ) 1
 ( .7سورة ص آية ) 2

 ( .137الشعراء آية ) 3

تعليق منقول من كتاب )شرح الشهاب( لطاهر بن حيىي العمراين فيه الرد على  -ح -يف هامش  4

                                         
 174العواصم من القواصم ط األوقاف السعودية، ابن العريب ص/ (1)
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 املعتزلة يف استدالهلم ابآلية السابقة.

 وهو األصوب. -ح - األصل )أن( وما اثبت من يف 5

يعين بذلك ما تقدم من ذكر قول املعتزلة والقدرية أهنم خيلقون أفعاهلم، فلزمهم على هذا إذ مل يكن  6
 مل يقل به أحد.القرآن عندهم كالم هللا أهنم إذا تكلموا وقرأوه به فهو خلق هلم، وهذا ما 

 ( .9احلجر آية ) 7

 ( .2-1ص آية ) 8

 (1)( .." 58آل عمران آية ) 9

، الناكب بكم عن الصراط املستقيم، الذي مل يعرف له فضيلة يف علم شرعي وال دين مرضي، 1"اجلحيم .4
سوي علم الكالم املذموم املشؤوم الذي اخلري فيه معدوم. نشأ يف االعتزال إىل أربعني عاما يناظر عليه 

 ويدعوا الناس

__________ 

ذلك كالما على اجملاز، لكونه حكاية أو عبارة عنه، وحقيقة الكالم معىن قائم الكالم، وإمنا يسمى 
 بذات املتكلم.

فمنهم من اقتصر على هذا القدر، ومنهم من احرتز عما علم دخوله على هذا احلد فزاد فيه ما ينايف 
 سبحانه هللا السكوت واخلرس واآلفات املانعة من الكالم، مث خرجوا إىل إثبات احلرف والصوت يف كالم

 جتسيم، وإثبات اللغة فيه تشبيه ...

يعين به أاب احلسن األشعري، لكن كالمه يف آخر أمره، قد تغري، حيث أثبت الكالم هلل تعاىل كما  1
يثبته السلف الصاحل، وقد نقل أبو عمرو الداين يف "الرسالة الوافية ملذهب أهل السنة يف االعتقادات 

أيب بكر الباقالين قوله: "قال أبو احلسن األشعري رمحه هللا: "من قال:  ( عن73وأصول الدايانت" )ص
 (2)من سلف األمة"."  مل يقل به أحدلفظي ابلقرآن خملوق، فهو ضال مبتدع، وقائل مبا 

"وإن كانت جبعل هللا فهي خبلقه وما كان خبلقه فهو حمدث فيلزمك على ظاهر قولك أن هذه األقانيم  .5
 تعاىل وأنتم تقولون أهنا أزليات قدميةحمدثة ابخرتاعه 

وأما قولك اليت هي أمساء أفعاله فقد أبطلناه فيما تقدم حيث بينا حقيقة أمساء األفعال ومن وقف على 
ذلك تبني بطالنه هنالك وأما قولك خمتلفة األمساء كاختالف قضااي تلك األفعال مث واسط مث أخر 

تباطه ربه يشهد على قائله ابجلنون ويضحك من عدم فائدته وار فكالم ال يروقك منظره وال يعيد فائدة خم

                                         
 2/575االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار، العمراين  (1)
 56ص/رسالة يف القرآن وكالم هللا، املقدسي، موفق الدين  (2)
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العاقلون أراد هذا اجلاهل أن يتكلم فخرس وكذلك يفعل هللا بكل مبطل إذا نكس وإمنا أراد هذا املبطل 
ومل تطاوعه العبارة ملا مل حيصل أن هذه األقانيم الثالثة إمنا مسيت أاب وإبنا وروح القدس ابعتبار قضااي 

وذلك أن القدرة إمنا مسيت أاب ابعتبار أهنا أصل املوجودات إذ ّبا وجدت وإمنا مسى العلم ابنا ثالث 
ابعتبار أنه احتد ابإلبن الذي هو املسيح وصدر عنه وإمنا مسيت اإلرادة روح القدس ابعتبار مكافأة 

 اخللق يف الدار اآلخرة ابلنعيم

فإن زعمت أنك مل ترد هذا فكالمك غري معقول وقولك ليس مبقبول وهذا الذي أبديته يف هذا الكالم 
فيما علمت من عقالء نصارى األانم وكفى بقولك عارا مبني خمالفته ألسقفكم أغشتني  مل يقل به أحد

ة أصله وكما صار لقدر فها هو يقول يف مصحف العامل الكائن إمنا مسى العلم ابنا إبضافته إىل القدرة إذ ا
التعارف األعجمي أن تسمى القدرة اليت هي األصل والدا كذلك صار التعارف يف ذلك اللسان أن 
يسمى العلم املنسوب إليها ابنا فقوله هذا خمالف لقولك ورأيه غري موافق لرأيك على أنه غلط يف قوله 

مر بل لكنه وإن كان قد غلط فاألأن القدرة أصل العلم ويتبني غلطه عند من وقف على ما قدمته ق
 عليه أقرب واخلالف معه أهون ألنه رجع اخلالف معه إىل إطالق لفظ وليس وراء ذلك كثري حظ

وأما قولك ألن العلم ال يوقع عليه حىت يتولد كالما فكالم حطيط ينبئ عن جهل وختليط فإن العلم ال 
از انقالب حقيقة واحدة جلاز انقالب كل يتولد كالما إذ لو جاز ذلك النقلبت حقيقة العلم ولو ج

 (1)حقيقة فيقلب القدمي حاداث واحلادث قدميا واجلسم عرضا." 

 "مبا ليس لك به علم كما قد فعلت يف فريضة التياس فال يعدم أمحق خمرق ما يقول .6

امها ظوأما إن ذكر شريعتنا من يعرفها فالعقول السليمة تقبلها بنفس ما تسمعها لشدة ارتباطها وحسن ن
وليست كشريعة من يعتقد إهلا آخر مع هللا ويعتقد يف هللا ما يستحيل عليه وينسب إىل األنبياء ما 
يتربأون منه وحيكمون أبهواء جهاهلم يف دين هللا وسنعقد أثر هذا إن شاء هللا اباب نبني فيه مجال من 

مامل يقل به ت فيها من اجلهاال أحكامهم وفيها يتبني أنكم ال تستندون فيها إىل مستند وأنكم اخرتعتم
 أحد

مث قلت ألنك قلت يف املسيح غث وأوطار وأنك سبيت احلاكم عليك وعلى مجيع األمم يوم القيامة 
 لكن سوف تلقاه حاكما ليس يطلب عليك بينة ... وكم من عائب قوال صحيحا

 وآفته من الفهم السقيم ...

 

مه بعض أصحابنا وأتملت هذا املوضع الذي مل تفه لتعلم اي هذا أىن وقفت على الكتاب الذي جاوبك
فعلمت أن اخلطأ من قبل فهمك ال من قبل الكاتب وذلك أن لفظ ما كتب به إليك يف هذا املوضع 
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شجرتنا نبوية فروعها قرشية مثرهتا هامشية شجرتك غثاء وأوضار }اجتثت من فوق األرض ما هلا من 
 قرار{ هذا نصه

و كنت منصفا فإن هذا الكالم إمنا جرى جمرى املثل وإمنا أراد بشجرتنا نبوية وكان ينبغي لك أن تفهمه ل
أن أصل إعتقادان أن حممدا نيب ورسول ليس ابله واعتقادكم أنتم أن عيسى اله وليس بنيب وهذا قول 
ابطل وإعتقاد فاسد ولذلك عرب عن أصل هذا اإلعتقاد ابلشجرة مث قال إهنا غثاء وأوضار فاملسبوب 

وم إمنا هو إعتقادكم يف عيسى ال عيسى حاشى وكال فهكذا ينبغي أن تفهم الكالم وال تبادر املذم
ألجل اجلهل ابملالم فامللوم على كل حال هو اجلاهل الذي ليس يفهم وال عاقل وحني وقفت على." 

(1) 
مع عند س"األمور أبسرها من كسب اآلدمي ومقدوره إبجراء هللا تعاىل العادة يف ذلك كذلك، والذي ي .7

رضي هللا عنه فيما رواه ابناه  1حتقق هذا اجملموع فهو الكالم القدمي وقد أشار إىل ذلك اإلمام أمحد
أنه قال: من قال لفظي ابلقرآن خملوق، فهو ضال مبتدع وقائل مبا  3وعبد هللا يف كتاب"احملنة" 2صاحل

 من سلف األمة. مل يقل به أحد

 :الم واحلروف وما قيل فيهما فعند ذلك نشرع يف املقصود وهوفقد تلخص يف هذه املقدمة حقيقة الك
__________ 

أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبد هللا، اإلمام حقا، وشيخ اإلسالم صدقا، طلب العلم وهو  1
ه ( وتويف رمحة هللا 164ابن مخسة عشر سنة، يف العام الذي مات فيه مالك، ومحاد بن زيد، ولد سنة )

 ( .9/434ه ( "سري أعالم النبالء" )240سنة )

صاحل بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين اإلمام احملدث احلافظ الفقيه القاضي أبو الفضل البغدادي  2
 (361/10ه ( "سري أعالم النبالء" )266قاضي أصبهان كان عاملا سخيا جدا تويف سنة )

ولد  افظ، الناقد، حمدث بغداد، أبو عبد الرمحنعبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، احل 3
( ، وانظر أيضا" شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة" 11/62ه ( "سري أعالم النبالء" )213سنة )

(2/391 ".. )(2) 

 "القسم الثاين: حترير حمل النزاع وذكر الربهان عليه .8

 فصل يف كالم هللا

 

جراء هللا تعاىل العادة يف ذلك كذلك، والذي يسمع عند األمور أبسرها من كسب اآلدمي ومقدوره إب
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رضي هللا عنه فيما رواه ابناه  1حتقق هذا اجملموع فهو الكالم القدمي وقد أشار إىل ذلك اإلمام أمحد
أنه قال: من قال لفظي ابلقرآن خملوق، فهو ضال مبتدع وقائل مبا  3وعبد هللا يف كتاب"احملنة" 2صاحل

 لف األمة.من س مل يقل به أحد

 فقد تلخص يف هذه املقدمة حقيقة الكالم واحلروف وما قيل فيهما فعند ذلك نشرع يف املقصود وهو:

 القسم الثاين

يف تعني حمل النزاع وذكر الربهان عليه وإيراد األسئلة واجلواب عنها وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت 
 وإليه أنيب.

 مسألة:

 صوات املفيدة ألمور الشرع املنزلة على النيب صلى هللا عليه وسلم بنظمكالم هللا ليس إال احلروف واأل
القرآن. وهو املوجود بني أظهران، الذي نتلوه أبلسنتنا وحتفظه أوالدان ونكتبه يف مصاحفنا، وليس هلل  

 كالم سواه، هذا مذهبنا وبه قال اإلمام

__________ 

و ، اإلمام حقا، وشيخ اإلسالم صدقا، طلب العلم وهأمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبد هللا 1
ه ( وتويف رمحة هللا 164ابن مخسة عشر سنة، يف العام الذي مات فيه مالك، ومحاد بن زيد، ولد سنة )

 ( .9/434ه ( "سري أعالم النبالء" )240سنة )

و الفضل البغدادي أبصاحل بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين اإلمام احملدث احلافظ الفقيه القاضي  2
 (361/10ه ( "سري أعالم النبالء" )266قاضي أصبهان كان عاملا سخيا جدا تويف سنة )

عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، احلافظ، الناقد، حمدث بغداد، أبو عبد الرمحن ولد  3
د أهل السنة واجلماعة" ( ، وانظر أيضا" شرح أصول اعتقا11/62ه ( "سري أعالم النبالء" )213سنة )

(2/391 ".. )(1) 

"وكان مع علي ومعاوية رضي هللا عنه اجلمع العظيم واخللق العميم من كبار الصحابة رضي هللا عنهم  .9
 ومل ينكر عليه أحد منهم ذلك.

[ غري 15التاسع: لو مل يكن املراد ما ذكران لكان قوله تعاىل: }يريدون أن يبدلوا كالم هللا{ ]الفتح:
 .1مستقيم إذ تبديل ماال يصل إليهم غري متصور، وقد أشار إىل هذا الوجه ابن عقيل

 من العلماء ألن إثبات كالم هللا قدمي ال نبصره وال نقرأه وال مل يقل به أحدالعاشر: الذي صرمت إليه 
 نسمعه خالف اإلمجاع.
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تون مبثل هذا القرآن ال َياحلادي عشر: قوله تعاىل: }قل لئن اجتمعت األنس واجلن على أن َيتوا 
[ }إن هذا القرآن 18[ كذلك قوله: }إن هذا لفي الصحف األوىل{ ]األعلى 88مبثله{ ]اإلسراء:

[ }لو 9[ }إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم{ ]اإلسراء76يقص على بين إسرائيل أكثر{ ]النمل 
ارة إىل هذا القرآن الذي نتلوه [ وأمجعت األمة على أن قوله"هذا"إش21أنزلنا هذا القرآن{ ]احلشر 

 وَنفظه.

الثاين عشر: لو مل يكن املراد ما ذكران، لكان رد على الكفار ملا قالوا: }إن هذا إال قول البشر{ 
[ غري صحيح ألهنم كانوا يقولون ما قلناه صحيح. فلوال أن هذا الكالم غري كالم البشر 25]املدثر:

 وإال ملا اجتهت املالمة والتوبيخ.

 وليس بني الدفتني إال هذه احلروف. 2الث عشر: قوله صلى هللا عليه وسلم" مابني الدفتني كالم هللا "الث

__________ 

ابن عقيل، اإلمام العالمة البحر، شيخ احلنابلة، أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل بن عبد  1
ا مشهور، ن يسكن الظفرية ومسجده ّبهللا البغدادي الظفري، احلنبلي، املتكلم، صاحب التصانيف. كا

ولد إحدى وثالثني وأربع مائة. وكان يتوقد ذكاء وكان حبر املعارف، وكنز فضائل، مل يكن له يف زمانه 
 ( .392-14/391ه ( "سري أعالم النبالء" )513نظري تويف سنة )

 (1)( من حديث ابن عباس.." 4731رواه البخاري ) 2

ري مما ينصره ال يكون عارفا حبقيقة دين اإلسالم يف ذلك، وال ما "وكثري من أهل الكالم يف كث .10
جاءت به السنة، وال ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من قوهلم، بغري املآخذ اليت كانت مآخذهم 
يف احلقيقة بل مبآخذ أخر قد تلقوها عن غريهم من أهل البدع، فيقع يف كالم هؤالء من التناقض 

ا ذم به السلف مثل هذا الكالم وأهله، فإن كالمهم يف ذم مثل هذا الكالم كثري. واالضطراب واخلطأ م
والكالم املذموم هو املخالف للكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو ابطل وكذب، فهو 

 [ .115خمالف للشرع والعقل، }ومتت كلمت ربك صدقا وعدال{ ]األنعام: 

لسنة أهنم يستثنون يف اإلميان، ورأوا أن هذا ال ميكن إال إذا جعل فهؤالء ملا اشتهر عندهم عن أهل ا
اإلميان هو ما ميوت العبد عليه، وهو ما يوايف به العبد ربه، ظنوا أن اإلميان عند السلف هو هذا، فصاروا 

من السلف، ولكن هؤالء حكوه عنهم حبسب  مل يقل به أحدحيكون هذا عن السلف، وهذا القول 
أن قوهلم ال يتوجه إال على هذا األصل، وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم يف  ظنهم ملا رأوا

اإلميان، هو قول احملققني والنظار من أصحاب احلديث. ومثل هذا يوجد كثريا يف مذاهب السلف اليت 
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خالفها بعض النظار، وأظهر حجته يف ذلك ومل يعرف حقيقة قول السلف، فيقول من عرف حجة 
سلف، أو من يعظمهم، ملا يراه من متيزهم عليه: هذا قول احملققني. وقال احملققون: ويكون هؤالء دون ال

ذلك من األقوال الباطلة، املخالفة للعقل مع الشرع، وهذا كثريا ما يوجد يف كالم بعض املبتدعني وبعض 
و دون ، إال ما هامللحدين، ومن آاته هللا علما وإمياان، علم أنه ال يكون عند املتأخرين من التحقيق

حتقيق السلف ال يف العلم وال يف العمل، ومن كان له خربة ابلنظرايت والعقليات، وابلعمليات، علم أن 
مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم، وأنه ال يبتدع أحد قوال يف اإلسالم إال كان خطأ، 

 وكان الصواب قد سبق إليه من قبله.

فيما حكاه عن أيب إسحاق اإلسفرائيين، ملا ذكر قول أيب احلسن وأصحابه قال أبو القاسم األنصاري، 
 (1)يف اإلميان، وصحح أنه تصديق القلب قال: ومن." 

"خمالف للعقل ونصوص الكتاب والسنة والفطرة وهو قول من مل يعرف نفسه وسيأيت ذكر  .11
 ه أحدمل يقل ب وهو قول الوجوه الدالة على بطالن هذا القول يف موضعه من هذا اجلواب إن شاء هللا

 من سلف األمة وال من الصحابة والتابعني وال أئمة اإلسالم

 فصل وأما قول من قال إن مستقرها بعد املوت أبدان أخر غري هذه

 األبدان فهذا القول فيه حق وابطل

يل دفأما احلق فما أخرب الصادق املصدوق عن أرواح الشهداء أهنا يف حواصل طري خضر أتوي إىل قنا
 معلقة ابلعرش هي هلا كاألوكار للطائر وقد صرح بذلك يف قوله جعل هللا أرواحهم يف أجواف طري خضر

وأما قوله نسمة املؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنة حيتمل أن يكون هذا الطائر مركبا للروح كالبدن هلا 
 حممد بن هذا اختيار أىبويكون ذلك لبعض املؤمنني والشهداء وحيتمل أن يكون الروح يف صورة طائر و 

حزم وأىب عمر بن عبد الرب وقد تقدم كالم أىب عمر والكالم عليه وأما ابن حزم فانه قال معىن قوله 
نسمة املؤمن طائر يعلق هو على ظاهرة ال على ظن أهل اجلهل وإمنا أخرب أن نسمة املؤمن طائر يعلق 

د صح عن  قال فإن قيل إن النسمة مؤنثة قلنا قمبعىن أهنا تطري يف اجلنة ال أهنا متسخ ىف صورة الطري
عريب فصيح أنه قال أتتك كتايب فاستخففت ّبا فقيل له أتؤنث الكتاب قال أوليس صحيفة وكذلك 
النسمة تذكر كذلك قال وأما الزايدة اليت فيها أهنا يف حواصل طري خضر فإهنا صفة تلك القناديل اليت 

د وهذا الذي قاله يف غاية الفساد لفظا ومعىن فإن حديث نسمة أتوي إليها واحلديثان معا حديث واح
املؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنة غري حديث أرواح الشهداء يف حواصل طري خضر والذي ذكره حمتمل 
يف احلديث األول وأما احلديث الثاين فال حيتمله بوجه فإنه أخرب أن أرواحهم يف حواصل طري ويف لفظ 
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 لفظ بيض وان تلك الطري تسرح يف اجلنة فتأكل من مثارها وتشرب من يف أجواف طري خضر ويف
أهنارها مث أتوي إىل قناديل حتت العرش هي هلا كاألوكار للطائر وقوله ان حواصل تلك الطري هي صفة 
القناديل اليت أتوي إليها خطأ قطعا بل تلك القناديل مأوى لتلك الطري فهاهنا ثالثة أمور صرح ّبا 

واح وطري هي يف أجوافها وقناديل هي مأوى لتلك الطري والقناديل مستقرة حتت العرش ال احلديث أر 
 (1)تسرح والطري تسرح وتذهب وجتيء واألرواح يف أجوافها." 

ود مبَْعىن َواَل جيب مبَْعىن آخر فَيكون الشَّ  .12 ا َأن جيب وجوده َأو اَل فقد جيب َلهح اْلوحجح ْيء ِإمَّ ْيء "الشَّ
ود معىن َواِحًدا اِلْسِتَحاَلة َأن يكون اْلَواِحد وَ  اَلف َما ِإذا َكاَن اْلوحجح كنا َمًعا َفاَل يتميزان أصال خِبِ اِجبا ممح

وب واإلمكان َمًعا اِبلِنظِر ِإىَل َذاته  ِنْسَبة اْلَمْعىن اْلَواِحد ِإىَل َشْيء َواِحد اِبْلوحجح

ْيء اْلَواِحد َلهح و َواجْلََواب َأن َما ذكْرمتحْ َمْبيِنِ على َجَواز أَ  جودان ن يكون لَشْيء َواِحد وجودان وََكون الشَّ
َها َمْعلحوم االنتفاء اِبلضَّرحورَِة اِلْمِتَناع َأن تكون احْلَِقيقَ  ود نفس احْلَِقيَقة أَو زَاِئد َعَلي ْ ة اْلَواِحَدة َوِإن َكاَن اْلوحجح

وَدة بوجودين َوِإن َكاانَ  ود مح  حقيقتني أَو َأن تكون َمْوجح َها َوأما من قَاَل لَْيَس اْلوحجح ْشرَتك معىن زائدين َعَلي ْ
َو محْشرَتك َبني اْلكل اشرتاكا لفظيا فهم اْلَقائِلحوَن أِبَنَّهح نفس احْلَِقيَقة يف اْلكل َوَسَيِجيءح حج تهم بل هح

ود محشْ  َو َأن اْلوحجح ي َوأَتْ َباعه َوهح َنا َمْذَهب اَثِلث نقل َعن اْلكشِِ اْلَواِجب واملمكن ومشرتك  رَتك لفظا َبنيَوَههح
 معىن َبني املمكنات كلَها َوَهَذا لسخافته مل يْلَتفت املحَصِنف إَِلْيهِ 

ود واملاهية  اْلَمْقصد الثَّاِلث يف اْلوحجح

 

َها َوِفيه َمَذاِهب َثاَلثَة أِلَنَّهح  ود نفس اْلَماِهِية أَو جزؤها أَو زَاِئد َعَلي ْ ود إِ يف َأن اْلوحجح ْذ مل يقل أحد إبن اْلوحجح
َها يف اْلكل  يًعا أَو زَاِئد َعَلي ْ ا َأن يكون نفس اْلَماِهِية يف اْلكل َأي اْلَواِجب واملمكن مجَِ ْزء اْلَماِهِية فإمَّ جح

مكن َأو اِبْلَعْكِس َوَهَذا ااِلْحِتمَ  َها يف اْلمح مل يقل ل اأْلَخري اأَو يكون نفس اْلَماِهِية يف اْلَواِجب زَاِئدا َعَلي ْ
 فاَنصرت اْلمَذاهب يف َثاَلثَة بِِه أحد

ْعَتزَلة أَنه نفس احْلَِقيَقة يف الْ  ْيخ أيب احْلسن اأْلَْشَعرِِي َوأيب احْلحَسنْي اْلَبْصرِِي من اْلمح كل َأي َأحدَها للشَّ
 (2)اْلَواِجب واملمكنات َكافَّة لوجوه َثاَلثَة." 

يف جسم اَثِلث مياسه اجلِْْسم اآلخر َوَهَكَذا فَيْلزم التسلسل َوعدم "للجسم اآلخر َمَكان َحال  .13
تناهي اأْلَْجَسام وسنبطله ِفيَما بعد َوأما املتحيز َواَل َحال ِفيِه بل يكون جوهرا معقوال جمحَردا َفاَل ِإَشارَة 

َشارَة َوأَنه اَبِطل ابِ ِحيَنِئٍذ إِلَْيِه َأي ِإىَل اْلَمَكان أِلَن اجْلََواِهر املعقولة اَل تقبل ا لضَّرحورَِة أِلَن اْلَمَكان َكَما إْلِ
ْقِدير أِلَ  صحول اجلِْْسم ِفيِه َأي يف اْلَمَكان على َذِلك الت َّ كن حح َناَك َوأَْيًضا َفاَل ميح ن مر مشار ِإلَْيِه ّبنا َوهح
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طَابَقة اجلَْ  ل للجسم َوِإذا بطلت ْوَهر اْلَمْعقحو اْلَمَكان جيب َأن يكون مطابقا للمتمكن ِفيِه َومن املستحيل مح
 َهِذه اأْلَْقَسام الثَّاَلثَة احلاصرة لالحتماالت اْلَعْقِليَّة َبطل وجود اْلَمَكان محطلًقا

َهة القادحة يف وجوده تشكيك يف  ب ْ َواجْلََواب َأن وجوده َضرحورِِي َمْعلحوم لكل َعاقل َوَما ذكْرمتحْ من الشُّ
ه َمْعلحوم يشك ِفيِه َوإنَّهح سفسطة ظَاِهرَة ومغالطة بَ يَِِنة اَل تْسَتحِق اجْلَواب أِلَن بحْطاَلنالبديهي الَِّذي اَل 

لى يَِقينا َوِإن مل يكن َوجه احْلَال ِفيِه معينا َكَما يف النقوض االمجالية َوَسيْعَلمح يف َجَواب الشكوك اْلَوارَِدة ع
َتار أَنه عرض ي حل َما ذكرمتوه فَيتَ َعنيَّ َوجه َفَساده َكَأن ي حَقال مثال نَْ اْلمَذاهب يف َحِقيَقة اْلَمَكان حِله أَ 

ْطح َواَل يْلزم تسلسل اأْلَْجَسام َواَل تناهيها جلََواز  َو السَّ َحال يف جسم آخر محتَ َعلق أبطرافه دون أعماقه َوهح
تمكن َأي لَْيَس  أَنه َأي اْلَمَكان َخارج َعن املانتهائها ِإىَل جسم اَل َمَكان َلهح بل َلهح وضع َكَما َسَيْأيت مثَّ 

َو  َو املتمكن َعن اجْلحْزء الَِّذي هح ْزءا َلهح َوِإالَّ انْتقل اْلَمَكان ابنتقاله َضرحورَة اْمتَناع انفكاك اْلكل الَِّذي هح جح
َوِإالَّ انْتقل ابنتقاله  مرا َحاال يف املتمكناْلَمَكان َفاَل يَتَصوَّر انِْتَقال اجلِْْسم َعن َمَكانَهح َولَْيَس اْلَمَكان ا

اَلف اجْلحْزء فَِإنَّهح قَاَل بعض قدماء احْلحَكَماء ِإنَّ  مل يقل ِبِه أحدأَْيضا َومل يذكرهح أِلَنَّهح  َو خِبِ ه َأي اْلَمَكان هح
َو َأن ي حَقال فى عَ اهليوىل فَِإنَّهح يَ ْعيِن اْلَمَكان يقبل تعاقب اأْلَْجَسام املتمكنة ِفيِه َواَل خي َلْيك َأن َحاصله هح

 (1)اْلَمَكان يقبل تعاقب اأْلَْجَسام واهليوىل أَْيضا." 

"فقدمية مبوادها وبصورها اجلسمية بنوعها وبصورها النوعية جبنسها نعم الصُّور املشخصة فيهَما  .14
وث بعض الصُّور النوعية دح  واألعراض املختصة حمدثة َواَل اْمتَناع يف حح

َو َقول من تقدم أرسطو من احْلحَكَماء َوَهؤحاَلء قد اْختلفحوا يف تِلْ  َك الثَّاِلث قدميَة بذواهتا حمدثة بصفاهتا َوهح
ْورَاة ِإن هللا تَ َعاىَل  َو َفِفي الت َّ الذوات َفمنهْم من قَاَل ِإنَّه جسم َواْختلف يف َذِلك اجلِْْسم َأي اأْلَْجَسام هح

َماء َوقيلخلق َجْوَهرَة َونظر إِ  َها نظر اهليبة فذابت َفحصل البخار َومن زبدها اأَلْرض َومن دخاهنا السَّ  لَي ْ
اأَلْرض وحصلت اْلبَ َواِقي ابلتلطيف َوقيل النَّار وحصلت اْلبَ َواِقي ابلتكثيف َوقيل البخار وحصلت 

ذا اْجتمع من جنس إِ العناصر ابلتلطيف وابلتكثيف َوقيل اخلليط من كل َشْيء حلم وخبز َوغري َذِلك فَ 
َا حتدث الصُّورَة الَّيِت أوجبَها ااِلْجِتَماع َها َشْيء َلهح قدر حمسوس ظن أَنه قد حدث َومل حيدث ِإمنَّ  ِمن ْ

َو فَ َقاَلت الثنوية النُّور والظلمة واحلراننيون النَّفس واهل م من قَاَل ِإنَّه لَْيَس جبسم َواْختلف ِفيَما هح هح يوىل َوِمن ْ
َها َفحصل من اختالطهما أَنْ َواع املكوانتعشقت النَّ   فس ابهليوىل لتوقف كماالهتا َعَلي ْ

َا جتزأت َفَصاَرت نقطا َواْجتمعت النقط خطا واخلطوط سطحا والسطوح جسما  َوقيل ِهَي اْلوحَدة فَِإهنَّ

َا َحاِدثَة بذواهتا قدميَة بذواهتا َوَهَذا   (2)اْلبطاَلن."  َضرحورِيِ  أِلَنَّهح  مل يقل ِبِه أحدالرَّاِبع ِإهنَّ
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َا جتزأت َفَصاَرت الوحدات نقطا َذَوات أوضاع َواْجتمعت النقط َفَصاَرت  .15 "َوقيل ِهَي اْلوحَدة فَِإهنَّ
 خطا َواْجتمعت اخلطوط َفَصاَرت سطحا َواْجتمعت السطوح َفَصاَرت جسما

 ظواهرها مقاصدهمَوقد ي حَقال ِإن َأكثر َهِذه اْلَكِلَمات رموز وإشارات اَل يفهم من 

َا َحاِدثَة بذواهتا قدميَة بصفاهتا َوَهَذا   اْلبطاَلن َفجعله من اأْلَْقَسام أِلَنَّهح َضرحورِيِ  مل يقل بِِه أحدالرَّاِبع ِإهنَّ
 اْلَعْقِليَّة واالحتماالت اِبلِنظِر ِإىَل ابدئ الرَّْأي

َوقُّف يف اْلكل أَرَاَد بِِه َما عدا ااِل  رَتَدَّد ويتوقف ِفيِه ْحِتَمال الرَّاِبع ِإْذ اَل يَتَصوَّر من َعاقل َأن ياخْلَاِمس الت َّ
َو َمْذَهب جالينوس ِإْذ حْيكى َعنهح أَنه قَاَل يف َمرضه الَِّذي تويِف فِ  يِه لَبعض بل اَل بحد َأن يَ ْنِفيه ببديهته َوهح

دث وَ  و َغريه َوقد َأن النَّفس الناطقة ِهَي املزاج أَ تالمذته أكتب عين َأيِنِ َما علمت َأن اْلَعامل قدمي أَو حمح
ْلطَان َزَمانه تلقيبه ابلفيلسوف  طعن ِفيِه أقرانه بذلك ِحني أَرَاَد من سح

وث اأْلَْجَسام بذواهتا وصفاهتا مسالك ِستَّة دح  ِإذا عرفت َهَذا فَ نَ قحول لنا يف حح

وط يف ِإثْ َبات ور اْلَمْبسح َو اْلَمْشهح َواِدث وكل َما َهَذا اْلَمْطلحوب اأْلَْجَسام اَل خَتْلحو َعن احلَْ  املسلك األول َوهح
قدَمة الثَّانَِية فظاهرة َو َحادث ِبَذاتِِه َوِصَفاته فاألجسام َحاِدثَة َكَذِلك أما اْلمح  اَل خَيْلحو َعن احْلََواِدث فَ هح

قدَمة األوىل ِفيه َكاَلم سريد َعَلْيك َوأما الْ أِلَن قدم َما اَل خَيْلحو َعن احْلََواِدث يْستَ ْلزم قدم احْلَاِدث وَ  مح
 فلوجهني

األول َأن اأْلَْجَسام اَل خَتْلحو َعن اأْلَْعرَاض ملا مر ِإَشارَة ِإىَل َما عرف بِِه َأن اأْلَْجَسام اَل خَتْلحو َعن األكوان 
 (1)والتأليف َوَما يتبعهما من اأْلَْعَراض." 

الربوج  ل ِفيِه كواكب صَغار غري مرئية فتختلف آاَثر السيارة حبلوهلا يف "رَأْيهْم َوِإن أمكن َأن ي حَقا .16
ْخَتلَفة اْلَكَواِكب َلِكن  م مل يقل بِِه أحداْلمح هح  ِمن ْ

َا تسامتها كواكب متخالفة الط ْعَتربَة ِفيِه َوِإن َكاَنت َخالَِية َعن اْلَكَواِكب ِإالَّ َأهنَّ بائع فَِإن قلت الربوج اْلمح
 ْلقدر َكاف الْخِتاَلف اأْلَْحَكام واآْلاَثرَوَهَذا ا

وَ  َتقل اأْلَْحَوال من برج ِإىَل آخر َوهح  قلت تِْلَك اْلَكَواِكب تَ زحول َعن املسامتة ابحلركة البطيئة فَيْلزم َأن تن ْ
ْم مثَّ َأان نقحول اْخِتَصاص كل َكوَْكب جِبحْزء مِعني من َأجزَاء اْلفلك يبطل بساطة ا فالك ِإْذ َلو  ألاَبِطل عْندكح

ِْجيح ِباَل محَرِجح  َكاَنت بسيطة لزم الرتَّ

َئة املتخيلة َوَما َيرَتَتَّب َعَلْيِه من بطاَلن اأْلَْحَكام ْشَكال َأعيِن بطاَلن اهْلَي ْ  وَعلى َهَذا فَ يَ عحود اإْلِ

 اْلفْرَقة الثَّالِثَة الثنوية

وس فَِإهنَّحم قَالحوا ِإنَّه تَ َعاىَل  م اْلَمجح هح رِ َوِمن ْ   اَل يقدر على الشَّ

                                         
 2/617املواقف، َعضحد الدين اإِلجيي  (1)



15 

 

 َوِإالَّ َلَكاَن خريا شريرا َمًعا فَلَذِلك أثبتوا ِإهَلنَْيِ َكَما مر تَ ْفِصيله

 َواجْلََواب أان نلتزم التَّايل فَِإنَّهح تَ َعاىَل َخالق لِْلَخرْيَاِت والشرور كلَها

َا اَل يحطلق لفظ الشرير َعَلْيِه َكَما اَل يحطلق َعَلْيِه   َكونه َخاِلًقا هَلما ألحد لفظ َخالق القردة واخلنازير َمعَ َوِإمنَّ
ِر َغالِبا يف فعله َكَما ي حَقال فاَلن شرير ا أِلَنَّهح يحوهم َأن يكون الشَّ  اأْلَمرْيِن ِإمَّ

ْقَتضى َنيزته َأي طَِبيَعته  َأي َذِلك مح

 َواْلَغاِلب على هجرياه َأي دأبه وعادته

ْوِقيف  ا لعدم الت َّ رْع َوَأمْسَاء هللا تَ َعاىَل توقيفية." َوِإمَّ  (1)من الشَّ

لية  .17 وجَبة اْلكح لية َأو نفى َما أثْبته َكَما ِإذا ذهب بَعضهم ِإىَل اْلمح "فأحدث الَقْول ابملوجبة اْلكح
 َوبَ ْعضهْم ِإىَل اجْلحْزئِيَّة

لية  فأحدث الَقْول ابلسالبة اْلكح

وجَبة الْ  ليةَوأما ِإذا ذهب بَعضهم ِإىَل اْلمح لية َوآَخرحوَن ِإىَل السالبة اْلكح  كح

مْجَاع  فإحداث الَقْول ابملوجبة اجْلحْزئِيَّة والسالبة اجْلحْزئِيَّة َمًعا لَْيَس خارقا لْْلِ

ْشرَتك  ِإْذ لَْيَس َبني اْلَقْوَلنْيِ قدر مح

َو تَ ْفِصيل وموافقة لطائفة يف ِإْحَدى اْلَمْسأَلََتنْيِ   بل هح

 ْخَرى َكَما ِفيَما ََنن بصددهَواأْلحْخَرى يف أح 

ْفِصيل َو الت َّ َا هح  َوإِلَْيِه َأَشاَر بقوله َوَهَذا الَقْول الثَّاِلث ِإمنَّ

َو الَقْول اِبجْلََواِز َواْلَقْول بَِعَدِم اْلوحقحوع  َوهح

ْفِصيل  مْجَاع َواَل خيرقه بل كل َواِحد من قويل الت َّ َالف اإْلِ َما اَل خيح هح ا قَاَل بِِه طَائَِفة من طائفيت ممَّ َوَشْيء ِمن ْ
ْسأََلة مَ  اجملمعني َوِإن َكاَن خارقا ملا قَاَل بِِه الطَّائَِفة اأْلحْخَرى َوَذِلَك الَِّذي ذَكْراَنهح يف َمْسأَلَتَنا َهِذه َكَما يف 

سلم ابلذمي َواحْلر اِبْلَعبدِ   قتل اْلمح

ْفِصيل بَينهفَِإن اْلَقاِئل قائالن محثبت هَلما َمًعا كاحل مل يقل بِِه َما ممَّا نفية وانف هَلما َمًعا كالشافعية َوالت َّ
 من اأْلمة أحد

مْجَاع بل محَوافَقة للمثبت يف َمْسأََلة  َوَلِكن َلو قيل بِِه اَل يكون خارقا لْْلِ

ْفِصيل مَمْنحوًعا َعنهح بل يكون جَ  مْجَاع فَ َهَذا املسلك يف ائِ وللنايف يف َمْسأََلة أحْخَرى َواَل يكون َهَذا الت َّ زا اِبإْلِ
 ِإثْ َبات اْلوحقحوع َمْردحود

ْعَتمد ِفيِه مسلكان  َواْلمح
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وه يَ ْومِئٍذ انضرة ِإىَل َرّبَا انظرة{  املسلك األول قَ ْوله تَ َعاىَل }وحجح

ى ظَار َويسْ َوجه ااِلْحِتَجاج اِبآْليَِة اْلَكرميَة ِإن الِنظر يف اللَُّغة َجاَء مبَْعىن ااِلنْتِ  تَ ْعمل ِبَغرْي صَلة بل يتَ َعدَّ
 بَِنفِسِه قَاَل تَ َعاىَل }انظروان نقتبس من نوركم{ َأي انتظروان

 (1)َوقَاَل }َما ينظرحوَن ِإالَّ َصْيَحة َواِحَدة{." 

َو َواقَعة ابلقدرتني َمًعا .18  "َوقَاَلت طَائَِفة هح

وع الق يًعا اِبْلِفْعِل نَفسهمثَّ اْختلفحوا فَ َقاَل اأْلحْسَتاذ مبَْجمح  درتني على َأن يتعلقا مجَِ

 َوجوز اْجِتَماع املؤثرين على أثر َواِحد

 َوقَاَل الَقاِضي على َأن تتَ َعلَّق قدرَة هللا أبَِْصل اْلِفْعل وقدرة الَعْبد ِبصفِتهِ 

عاله تَ َعاىَل َكَما يف لطم ّبَا أَفأَعيِن ِبَكْونِِه طَاَعة ومعصية ِإىَل غري َذِلك من اأْلَْوَصاف الَّيِت اَل تحوَصف 
ثَّاين اْلَيِتيم أتديبا أَو ِإيَذاء فَِإن َذات اللَّْطم َواقَعة بقدرة هللا وأتثريه وََكونه طَاَعة على األول ومعصية على ال

 بقدرة الَعْبد وأتثريه

و  بقدرة خيلقها هللا تَ َعاىَل  ب َواْمِتَناع التََّخلُّفَوقَاَلت احْلحَكَماء َوِإَمام احْلََرَمنْيِ ِهَي َواقَعة على َسِبيل اْلوحجح
رَاِئط وارتفاع اْلَمَوانِع صحول الشَّ  يف الَعْبد ِإذا قارنت حح

ور  ْيخ َومجحْهح ا قدرَة هللا أَو قدرَة الَعْبد على ااِلْنِفرَاد كمذهيب الشَّ ؤثر ِإمَّ َوالضَّاِبط يف َهَذا اْلمَقام َأن اْلمح
ْعَتزَلة  اْلمح

 مها َمًعا أَو

َاد ْعَتزَلة أَو دونه َأي دون ااِلحتِِ َاد املتعلقني كمذهب اأْلحْسَتاذ منا والنجار من اْلمح ا َمَع احتِِ  َذِلك ِإمَّ

ا َمَع َكون إحديهما َأي ِإْحَدى القدرتني محتَ َعلَقة ِلْْلحْخَرى  َوِحيَنِئٍذ فإمَّ

َهة يف أَنه لَْيَس قدرَة هللا محتَ َعلَقة ب ْ يف اْلَقِدمي فَتعني اْلَعْكس  لقدرة الَعْبد ِإْذ َيْسَتِحيل أَتِْثري احْلَاِدث َواَل شح
َو َأن تكون قدرَة الَعْبد صادرة َعن قدرَة هللا تَ َعاىَل وموجبة لْلِفْعل  َوهح

َو َقول اإِلَمام والفالسفة  َوهح

وِن َأن تكون ِإْحَدامهَا محتَ َعلَقة لِ  وِن َذِلك َأي ِبدح ا ِبدح  ْْلحْخَرىَوِإمَّ

َاد املتعلقتني َو َمْذَهب الَقاِضي أِلَن اْلَمْفرحوض عدم احتِِ  َوهح

َو َأن أصل اْلِفْعل بقدرة الَعْبد َوصفته بقدرة هللا  فَِإن قيل َجاَز َأن يكون عكس مْذهبه َوهح

 مل يقل ِبِه أحدق حْلَنا 
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 َواْلَمْقصحود ضبط اْلمَذاهب دون ااِلْحِتَمااَلت اْلَعْقِليَّة

وه." لن  (1)ا على َأن اْلِفْعل ااِلْخِتَيارِِي لْلَعبد َواقع بقدرة هللا تَ َعاىَل اَل بقدرته وحجح

"وسيأيت معىن اجلماعة املذكورة يف حديث الفرق، وأهنا املتبعة للسنة، وإن كانت رجال واحدا  .19
 يف العامل.

أو بدعوى أن  جرد التهويلقال بعض احلنابلة: " ال تعبأ مبا يعرض من املسائل ويدعى فيها الصحة مب
ال خالف يف ذلك، وقائل ذلك ال يعلم أحدا قال فيها ابلصحة؛ فضال عن نفي اخلالف فيها، وليس 

 احلكم فيها من اجلليات اليت ال يعذر املخالف ".

قال: " ويف مثل هذه املسائل قال اإلمام أمحد بن حنبل: من ادعى اإلمجاع فهو كاذب، وإمنا هذه 
دعوى بشر وابن علية، يريدون أن يبطلوا السنن بذلك؛ يعين أمحد: أن املتكلمني يف الفقه على أهل 

 خيالف ذلك البدع؛ إذا انظرهتم ابلسنن واآلاثر؛ قالوا: هذا خالف )اإلمجاع( ، وذلك القول الذي
احلديث ال حيفظونه إال عن بعض فقهاء املدينة أو فقهاء الكوفة مثال، فيدعون اإلمجاع من قلة معرفتهم 
أبقاويل العلماء، واجرتائهم على رد السنن ابآلراء، حىت كان بعضهم يسرد عليه األحاديث الصحيحة 

ن العلماء، م مل يقل به أحدقول: هذا يف خيار اجمللس وَنوه من األحكام؛ فال جيد هلا معتصما إال أن ي
وهو ال يعرف إال ]أن[ أاب حنيفة ومالكا مل يقولوا بذلك، ولو كان له علم؛ لرأى من الصحابة والتابعني 

 واتبعيهم ممن قال بذلك خلقا كثريا ".

 ففي هذا الكالم إرشاد ملعىن ما َنن فيه، وأنه ال ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم
إال بعد حتققه والتثبت؛ ألنه خمرب عن حكم هللا، فإايكم والتساهل؛ فإنه مظنة اخلروج عن الطريق الواضح 

 (2)إىل السيئات.." 

َو َما صدق  .20 وم اْلَكْون َوأمر اَثِلث هح ة من َمْفهح َو احْلصَّ ود هح َو احْلَيَ َوان النَّاِطق َووحجح "مثال َماِهيَّة هح
َو  ود َوهح م َعَلْيِه َدلِيل َوِإذا اْعترب َومل يق مل يقل ِبِه أحدَعارض للماهية معروض للحصة َوَهَذا ممَّا َعَلْيِه اْلوحجح

وم اْلبَياض َوآخر معروض هلَِذِه  ة من َمْفهح َو احْلصَّ َهَذا ببياض الثَّلج لزم َأن يكون ِفيِه بَ َياض َعارض هح
َو بياضه اخْلَاص َواجْلََواب أَ  َو نفاحْلصَّة َعارض للثلج هح وم اْلَكْون هح س َذِلك ن معىن احْلصَّة من َمْفهح

وم َو َعَلْيِه من الوجودات املتخالفة وكما اَل نزاع هَلحم يف زاَِيَدة َمْفهح صحوِصيَّة َماال َما صدق هح وم َمَع خح  اْلَمْفهح
وم اْلَكْون َمْعلحوم بل َمْعلحومَ اْلَكْون َفَكَذا يف احْلصَّة َكيَف َوقد اتَّفقحوا على َأن َحِقيَقة اْلَواِجب غري  ة َوَمْفهح

وده اخْلَاص َماِهيَّة محَغايرَة َلهح حِبَسب اْلَمفْ  َا النزاع يف َأن يكون لوحجح وب مثال َوِإمنَّ وم  بديهي وََكَذا قيد اْلوحجح هح
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وم اْلَعام اأْلَْنفس َذِلك ا صحوِصيَّة ْلَمفْ َكَما يف املمكنات َوِإذا تقرر أَنه اَل معىن للحصة من َمْفهح وم َمَع خح هح
ود مقوال على الوجودات ابلتشكيك َوَأن اْلَمقحول ابلتشكيك اَل يكون َماِهيَّة  َما َفكل من قَاَل ِبَكْون اْلوحجح

وم اْلَكوْ  مكن أمرا َورَاء اْلَماِهِية واحلصة من َمْفهح ْزء َماِهيَّة ملا حَتَْتهح بل عارضا فقد قَاَل أبَِن يف اْلمح  نأَو جح
َو وجوده اخْلَاص الَِّذي بِِه حَتققه يف اأْلَْعَيان بل نفس حَتققه وكل َدلِيل دِل على َذِلك فقد دِل على  هح

َو اْلَماِهيِ  َو حِبَسب اْلعقل اَل غري فَ َلْيَس يف اخْلَارِج لْْلْنَسان مثال أَمر هح َا هح ة َهَذا ِإالَّ َأن َهَذا التغاير ِإمنَّ
و  َو اْلوحجح َناَك وجودان على أان َلو َفرضَنا َكون وجوده زَاِئدا على اْلَماِهِية َوآخر هح د فضال َعن َأن يكون هح

ة ِمْنهح صحورَة عقلي وم اْلَعام َأو احْلصَّ ة حَمَْضة حِبَسب اخْلَارِج أَْيضا َكَما يف بَ َياض الثَّلج مل يْلزم َذِلك أِلَن َمْفهح
ْنَسان وجودا َوَلو سلم فاحتاد اْلَمْوضحوع واحملمول ن َويف الثَّلج حِبَسب اخْلَارِج َضرحورِِي َفمن أَْين يْلزم يف اإْلِ

َو  بياضان )َوقَاَل مثَّ ِإن مجعا( قد اْشتهر ِفيَما َبني مجع من املتفلسفة واملتصوفة َأن َحِقيَقة اْلَواِجب هح
طلق متسكا أِبَنَّهح اَل جيوز َأن يكون عدما أَو َمعْ  ود اْلمح َو ظَاهر َواَل َماِهيَّة َمْوجح اْلوحجح وما َوهح وَدة أَو َمَع دح

ود اخْلَاص أِلَنَّهح ِإن َأخ َو اْلوحجح ود ملا يف َذِلك من ااِلْحِتَياج والرتكب فَتعني َأن يكون وجودا َولَْيَس هح ذ اْلوحجح
َقيد ِإىَل  طلق فمركب أَو جمحَِرد املعروض فمحتاج َضرحورَة اْحِتَياج اْلمح طلقَمَع اْلمح وضرورة أَنه َلو اْرتَفع   اْلمح

وم كلي اَل حتقق َلهح يف اخْلَارِج َوله  طلق َمْفهح ود اْلمح طلق الرتفع كل وجود َوحني أورد َعَلْيِهم َأن اْلوحجح اْلمح
ود َواِحد اَل تْكثر ِفيِه أجابوا أِبَنَّهح َواِحد شخصي ود مَ  أَفْ رَاد َكِثريَة اَل تَكاد تتناهى َواْلَواِجب َمْوجح ود ِبوحجح ْوجح

َا التكثر يف املوجودات فبواسطة اإلضافات اَل ِبَواِسطَة تْكثر وجوداهتا فَِإنَّهح ِإذا نسب ِإىَل  َو نَفسه َوِإمنَّ  هح
ود َوِإىَل اْلفرس فموجود آخر َوَهَكَذا وَعلى َهَذا َفَمْعىَن قَ ْولَنا اْلَواِجب موجوداته  ْنَسان حصل َمْوجح اإْلِ

ود أَنه ذحو وجود مبَْعىن َأن َلهح ِنْسَبة ِإىَل اْلَواِجب  وجود َومعىن ْنَسان َأو اْلفرس َأو َغريه َمْوجح قَ ْولَنا اإْلِ
 (1)وهذااحرتازعن شناعة التَّْصرِيح أبَِن اْلَواِجب لَْيَس مبوجود َوَأن كل وجود َحىتَّ وجود." 

ا َأن تكون يف اخلَْ  .21 وما َواْلَكاَلم فِ "الصُّورَة اَل للعدم اْلَمْحض فإمَّ يِه أَو يف ارِج َفاَل تكون َمْعدح
َو اَبِطل  َو الصُّورَة َوأمر آخر َلهح الصُّورَة َوهح وم أَمر هح ق حْلَنا لَْيَس   يقل ِبِه أحدملالذِِْهن فَيكون ِفيِه من اْلَمْعدح

َو الصُّورَة َومعىن َكوهنَا صحورَة للمعدوم  َا حِبَْيثح َلو أمكيف الذِِْهن ِإالَّ أَمر َواِحد هح ن يف اخْلَارِج حتققها َأهنَّ
َا من َحْيثح ِقَيامَها ابلذهن وحصوهلا ِفيِه علم تتصف بِِه ال ه مثَّ َأهنَّ وم لَكاَنْت ِإايَّ نَّفس َوحتِقق َذِلك اْلَمْعدح

لحوم َلهح وجود غري متأصل عْ َومن َحْيثح َذاهتَا وماهيتها اْلَعْقِليَّة َأعيِن َمَع قطع الِنظر َعن ِقَيامَها ابلذهن مَ 
ود فَِإن اْلعلم َما يف الذِِْهن واملعلوم َما يف اخْلَارِج َكَما مر َوِّبََذا يْنَدفع ِإْشَكال آخر اَلف اْلَمْوجح  َوَهَذا خِبِ

َا تكون علما ِإذا َكاَنت محطَابَقة لْلَخارِج َوَذِلَك أِلَ  وا أبَِن الصُّوَرة ِإمنَّ َو َأهنم َصرَّحح َو يف صور  نَوهح َا هح َهَذا ِإمنَّ
اأْلَْعَيان اخلارجية َوأما املعدومات من االعتبارايت َوَغريَها َفَمْعىَن مطابقتها َما ذكراَن َهَذا َويف بعض 
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َفا صحول الصُّورَة أِلَنَّهح ذكر يف الشِِ َأن  ءاْلَمَواِضع من َكاَلم اْبن سينا اْعرتَاف أبَِن اْلعلم ابملمتنعات َلْيَس حح
َو اْجِتَماع النقيضني بل تصور  كن َأن يَتَصوَّر َشْيء هح املستحيل اَل حيصل َلهح صحورَة يف اْلعقل َواَل ميح

َو ااِلْجِتَماع مثَّ ي حَقال َا يكون على َسِبيل التَّْشِبيه أبَِن يعقل َبني السَواد واحلالوة أَمر هح مثل  املستحيل ِإمنَّ
كن َبني كن َهَذا اأْلَمر اَل ميح ْفي أبَِن حيكم اْلعقل أِبَنَّهح اَل ميح َأن يحوجد  السَواد َواْلبَ َياض َأو على َسِبيل الن َّ

َو اْجِتَماع السَواد َواْلبَ َياض وَعلى َهَذا محل َصاحب املواقف َكاَلم أيب َهاشم َحْيثح جعل اْلعلم  وم هح َمْفهح
َنِئٍذ اَل يرد اْعرتَاض لحوم َشْيء واملستحيل لَْيَس ِبَشْيء َوِحيابملستحيل علما اَل َمْعلحوم َلهح بَِناء على َأن اْلَمعْ 

هح اإِلَمام أِبَنَّهح تَناقض ِإْذ اَل معىن للمعلوم سوى َما تعلق ِبِه اْلعلم َواَل حْيَتاج ِإىَل َما ذكره اآْلِمِدِي من َأن لَ 
ْيء  َل املبحث الثَّاين( اإلحساسَأن يصطلح على َأن اْلَمْعلحوم َما تعلق بِِه اْلعلم ابألشياء )قَا ِإْدَراك للشَّ

ود يف اْلَمادَّة احْلَاِضَرة ِعْند اْلمْدرك على هيئات خَمْصحوَصة بِِه حمسوسة من االْبن والوضع َوََنْو َذِلك  اْلَمْوجح
ضحوره وغيبت ورَة َوَلِكن يف حاليت حح ْيء َمَع اهليئات اْلَمْذكح والتوهم ِإْدرَاك ملعان  هوالتخيل ِإْدرَاك لَذِلك الشَّ

ود يف اْلَمادَّة والتعقل ِإْدرَاك  ْيء اجلزئي اْلَمْوجح غري حمسوسة من الكيفيات واإلضافات خَمْصحوَصة ابلشَّ
َفات  َو فَ َقط اَل من َحْيثح َشْيء آخر َسَواء َأخذ َوحده أَو َمَع َغريه من الصِِ َو هح ْيء من َحْيثح هح للشَّ

وْ  ضحور اْلَمادَّة واكتناف اهليئات وََكوناملدركة َهَذا الن َّ ْدرَاك فاإلحساس َمْشرحوط بَِثاَلثَة َأْشَياء حح  ع من اإْلِ
لني والتعقل جمحَِرد َعن اجْلَِميع مبَعْ  ْرط األول والتوهم جمحَِرد َعن اأْلَوَّ ىن اْلمْدرك جزئيا والتخيل جمحَِرد َعن الشَّ

ية اِرض املادية اخلارجية َوِإن مل يكن بحد من االكتناف ابلعوارض الذهنَأن الصُّوَرة تكون جمحَِرَدة َعن اْلَعوَ 
ا مثل تشخصها من َحْيثح حلوهلا يف النَّفس اجْلحْزئِيَّة َومثل عرضيتها وحلوهلا يف تِْلَك النَّفس ومقارنته

ْيخ ا لصفات تِْلَك النَّفس َويف َكون َهِذه من اْلَعَواِرض الذهنية َكاَلم َعرفته يف حبث ْلَماِهِية )قَاَل َوعند الشَّ
َماع علم ابملسموعات  ْيء علم بِِه( فاإلبصار علم ابملبصرات َوالسَّ أيب احْلسن اأْلَْشَعرِِي اإلحساس ابلشَّ

 (1)َوَهَكَذا اْلبَ َواِقي ورده." 

ْدرَة َمَع اْلِفْعل أَ  .22 اْلَمْمنحوع( َأي الَِّذي  ن"َحادث يف حق اْلَقِدمي أَْيضا )قَاَل َويتَ َفرَّع على َكون اْلقح
َو َعاجز َعن  منع من فعل َيصح صدوره َعنهح يف اجْلحْمَلة اَل يكون قَاِدرًا َعَلْيِه َحال اْلَمْنع كالزمن الَِّذي هح

ده يف جن اْلِفْعل َوَأن اْلقحْدرَة اْلَواِحَدة اَل تتَ َعلَّق مبقدورين َسَواء َكااَن ضدين أَو مثلني أَو خمحَْتلفني فَِإن َما
َغايرَة  ور اآلخر َواْعرتض أِبَنَّهح ِإن أحرِيد اْلمح ور أحد املقدورين غري َما جنده ِعْند صحدح نفوسنا ِعْند صحدح
ن من َذاك  وم التََّمكُّ ن من َهَذا غري َمْفهح وم التََّمكُّ َعلُّق على َما قَاَل اإِلَمام َأن َمْفهح َوااِلْخِتاَلف حِبَسب الت َّ

ن اَفغري قَاِدح  وع التََّمكُّ وم أَو َكون اْلقحْدرَة امْسا مبَْجمح اِت َواْلَمْفهح ْشرَتك َمَع َوِإن أحرِيد تغاير احْلَاَلَتنْيِ اِبلذَّ ْلمح
ْدرَة مقوال ابالشرتاك  عْ  َومل يقل ِبِه أحدَما بِِه ااِلْخِتاَلف َكاَن لفظ اْلقح َتزَلة ِإىَل َأن اْلَمْمنحوع َوَذَهبت اْلمح
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ور َسَواء َكاَن اْلَمْنع بل َما بِِه اْلَمْنع عدميا كانتفقَادر َوا َا ي حَنايف اْلَمْقدح ْرط ْلَمْنع اَل ي حَنايف اْلقحْدرَة َوِإمنَّ اء الشَّ
ور أَو وجوداي ضدا َلهح كالسكون للحركة أَو مولدا للضد كالثقل املولد للحركة السفلية املضادة  وحقحوع اْلَمْقدح

َقيد اْلَمْمنحوع من اْلَمْشي والزمن اْلَعاِجز عَ للحركة العلوية َواسْ  نهح َوَما َذاك َتَدلُّوا أِبان نفرق اِبلضَّرحورَِة َبني اْلمح
َقيد مل يْلحقهح تغري يف َذاته َواَل ِصَفاته َومل ي َقيد دون اْلَعاِجز َوأبَِن اْلمح ود اْلقحْدرَة يف اْلمح ْطرَأ َعَلْيِه ِإالَّ ِبوحجح

اْلقحْدرَة َوقد َكاَن قَاِدًرا َحال اْلَمْشي َفَكَذا َمَع اْلَقْيد أِلَن اْلقحْدَرة من ِصَفات النَّفس ضد من أضداد 
اَل  َقيد ابرتفاع اْلَقْيد خِبِ ْدرَة يف اْلمح ف َوأِجيب َعن األول أبَِن اْلفرق عنداَن َعاِئد ِإىَل جري اْلَعادة خبلق اْلقح

كنا َلِكن مل جتر اْلَعادة بذلك َوَعن الثَّاين مبَْنع  الزَّمن اْلَعاِجز فَِإنَّهح َوِإن َغريُّ يف  َكاَن اْرتَِفاع اْلَعجز ممح عدم الت َّ
ْعَتزَلة على َأن اْلقحْدرَة اْلَواِحَدة تتَ َعلَّق ابملتماثالت َلِكن على محرحور اأْلَْوقَات ِإْذ ميْ  َتنع الِصفة واتفقت اْلمح

ْكَثرهم تعلقَها قدرة َواِحَدة يف َوقت َواِحد َواْختلفحوا يف تعلقَها ابلضدين فجوز أَ وحقحوع مثلني يف حَمل َواِحد ب
ْضَطرِا ِإىَل َذِلك اْلَمْقدح  ْيء قَاِدرًا على ِضِده َلَكاَن مح ور ّبما على َسِبيل اْلَبَدل ِإْذ َلو مل يكن اْلَقاِدر على الشَّ

ن من َتركه هف َوتردد أَبحو هَ  ْدرَة اشم َفزعم اَترَة َأن كال من اْلقحْدرَة اْلَقائَِمة اِبْلقَ َحْيثح مل يَتَمكَّ ْلِب َواْلقح
لَّق ابإلرادات اْلَقائَِمة ابجلوارح يتَ َعلَّق جبَِميِع أَفَعال حملَها دون حَمل اأْلحْخَرى مبَْعىن َأن اْلَقائَِمة اِبْلَقْلِب تتَ عَ 

َما يت َ واالعتقادات مثال دون احلركات واالعتمادات والقا هح َعلَّق ئمة ابجلوارح على اْلَعْكس َواترَة َأن كال ِمن ْ
َا اَل تحؤثر اَل يف أَفَعال حَمَله مثال اْلَقائَِمة اِبْلَقْلِب تتَ َعلَّق أِبَفْ َعال اْلقحلحوب واجلوارح َلِكن ميَْتنع  اِبجْلَِميِع ِإالَّ َأهنَّ

رَائِ  َاد أَفَعال اجْلََوارِح ّبَا لفقد الشَّ ْلَقْلِب تتَ َعلَّق جِبَِميِع ط والقائمة ابجلوارح اِبْلَعْكِس َواترَة َأن اْلَقائَِمة ابِ احتِِ
لَّق أِبَفْ َعال أَفَعال اْلقلب والقائمة ابجلوارح اَل تتَ َعلَّق جبَِميِع أَفَعال اجْلََوارِح َواترَة َأن اْلَقائَِمة اِبْلَقْلِب تتَ عَ 

يًعا َوِإن  ال اْلقلب َوِإىَل مل تحؤثر يف أَفَعال اجْلََوارِح والقائمة ابجلوارح اَل تتَ َعلَّق أِبَفْ عَ اْلقحلحوب واجلوارح مجَِ
َعلُّق جِبَ  ِميِع أَفَعال اْلَقْوَلنْيِ اأْلَخرييِن َأَشاَر يف اْلَمْْت بقوله َواترَة خص احْلكَمنْيِ ابلقلبية َوأَرَاَد ابحلكمني الت َّ

ة والتعلق جِبَِميعِ  ن أحرِيد أَفَعال حَمَله َوحمل اأْلحْخَرى َوأورد اإِلَمام الرَّازِِي كاَلما َحاصله أَنه إِ  حَمَله َخاصَّ
 (1)اِبْلقحْدرَِة." 

َو محؤمن اَل ِإميَان ملن اَل أََمانَة َلهح اَل ِإميَان .23 ارِق َوهح َو محؤمن اَل يسرق السَّ اَلم اَل يَ ْزين الزَّاين َوهح  "السَّ
َبالَغة يف اْلَوعيد َكَقْولِه تَ َعاىَل يف اتَ ملن اَل عهد َلهح َوأجِ  ْغِليظ َواْلمح رِك احلَْج }َومن  يب أِبَنَّهح على قصد الت َّ

اَلم َوِإن زىن َوِإن سرق َحىتَّ قَاَل َوإِ  ن رغم كفر فَِإن هللا َغيِن َعن اْلَعاملني{ واملعارضة مبثل قَ ْوله َعَلْيِه السَّ
 أنف أيب َذر

اِدس َلو َكا ْقِييد ابألمو السَّ صدق ِبَشْيء محؤمنا وَعلى تَ ْقِدير الت َّ َو التَّْصِديق َلَكاَن كل مح ميَان هح ر َن اإْلِ
صحف يف القاذورات َوسْجَدة الصََّنم  اَلم وإلقاء اْلمح اْلَمْخصحوَصة لزم َأن اَل يكون بغض النَّيب َعَلْيِه السَّ

                                         
 1/242شرح املقاصد يف علم الكالم، التفتازاين  (1)



21 

 

اَلم اَبِقيا وَ َوََنْو َذِلك كفرا َما َداَم َتْصِديق اْلقلب جِبَ  َتٍف قطعا ِميِع َما َجاَء بِِه النَّيب َعَلْيِه السَّ ن ْ زِم مح الالَّ
ارِع ِإَمارَة عدم التَّْصِديق تنصيصا َعَلْيِه أَو على َدلِيله واألمور  َوأِجيب أبَِن من اْلمعاِصي َما جعله الشَّ

اَلف مثل الِزاَِن َوشرب ورَة من َهَذا اْلَقِبيل خِبِ  اخْلمر من غري استحالل اْلَمْذكح

ْرِعِي بقوله تَ َعاىَل }َوَما يحؤم ميَان الشَّ ميَان مبَْعىن التَّْصِديق جِبَاِمع الِشرك َونفي اإْلِ اِبع َأن اإْلِ ن َأْكَثرهم السَّ
مبؤمنني{  ماِبَّللَّ ِإالَّ وهم مشركون{ َوَقوله تَ َعاىَل }َومن النَّاس من يَ قحول آمنا اِبَّللَّ وابليوم اآلخر َوَما ه

َو غري َكاف اباِلتَِِفاِق َوالثَّاين َتْصِديق اِبللَِِساِن فَ َقط َو حَمْض  َوأِجيب أبَِن األول َتْصِديق اِبَّللَّ َوحده َوهح َوهح
 النَِِفاق

ؤمن يحنبئ َعن اْسِتْحَقاق َغايَة اْلَمْدح والتعظيم وََكفاك قَ ْوله تَ َعاىَل يف آخر ق ة بعض صَّ الثَّاِمن َأن اْسم اْلمح
م َواْلَعَذاب اأْلَلِيم َفاَل يْستَ  َا يْسَتحق الذَّ ؤمِننَي{ ومرتكب اْلَكِبريَة ِإمنَّ حق اْسم اأْلَنِْبَياء }ِإنَّه من عباداَن اْلمح

َو رَأس الطَّاَعات والذم  ْطاَلق َوأِجيب أِبَنَّهح يْسَتحق اْلَمْدح من ِجَهة التَّْصِديق الَِّذي هح ؤمن على اإْلِ اْلمح
ْطاَلق حيمل على َكَمال  ْخاَلل اِبأْلَْعَماِل َواَل محَنافَاة َوَما يَقع يف معرض اْلَمْدح على اإْلِ من َحْيثح اإْلِ
َو َمْذَهب الِسلف قَاَل َخامتَة َكَما اْختلفت اأْلمة يف حكم َصاحب اْلَكِبريَة َفَكَذِلك يف  ميَان على َما هح اإْلِ

ْعَتزَلة اَل محؤمن َواَل َكاِفر ويسمامْسه بعد ااِلتَِِفاق على تَ  ون َذِلك ْسِمَيته فَاِسًقا فعندان محؤمن َوعند اْلمح
دفع شبه اْلمنزَلة َبني املنزلتني َوعند اخْلََوارِج َكاِفر َوعند احْلسن اْلَبْصرِِي محَناِفق َوقد َفرْغَنا من ِإقَاَمة اأْلَِدلَّة وَ 

ْعَتزَلة املبنية على َكون اأْلَ  ميَان فَاآْلن نِشري ِإىَل دفع اَبِقي شبههم َوشبه اخلَْ اْلمح يه ْعَمال من اإْلِ َوارِج َومن يحَسمِِ
ْعَتزَلة َما اْحتج بِِه َواصل بن َعطاء على َعْمرو بن عبيد َحىتَّ َرَجَع ِإىَل مْذهبه وَ  َو ابملنافق َفمن شبه اْلمح هح

ْخَتلف ق َواْختلفحوا يف َكونه محؤمنا أَو َكاِفرًا فَ َوجَ أَنه اْجتمعت اأْلمة على َأن َصاحب اْلَكِبريَة فَاس َب ترك اْلمح
ا محؤمن أَو َكاِفر َواَل َواسِ  َو أَنه ِإمَّ طَة بَينهَما ِفيِه َواأْلَْخذ ابملتفق َعَلْيِه َواجْلََواب َأن َهَذا ترك للمتفق َعَلْيِه َوهح

طفضال َعن ااِلتَِِفاق وَ  مل يقل ِبِه أحدَوأخذ مبَا  ؤمن اْلمح َها َأن لِْلَفاِسِق بعض َأْحَكام اْلمح لق كعصمة ِمن ْ
سلم واملناكحة."  ْرث من اْلمح م َواْلَمال َواإْلِ  (1)الدَّ

"وأما ما ذكر ابن حجر املكي تبعا للسيوطي من أن األحاديث مصرحة لفظا يف أكثره ومعىن  .24
افر ألن الكافر ته إىل آدم وحواء ليس فيهم كيف كله أن آابء النيب صلى هللا عليه وسلم غري األنبياء وأمها

ال يقال يف حقه إنه خمتار وال كرمي وال طاهر فمردود عليه إذ ليس يف األحاديث لفظ صريح يشري إليه 
وأما املعىن فكأنه أراد به لفظ املختار والكرمي واألطهار وهو ال داللة فيه على اإلميان أصال وإال فيلزم 

 ش كلهم مؤمنني حلديثمنه أن تكون قبيلة قري

 إن هللا اصطفى بين كنانة من ولد إمساعيل واصطفى قريشا من كنانة
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 من املسلمني ومل يقل به أحد

 وكذا حديث

 (1)فاختار منهم العرب." 

 "املخلوقات حىت إن اخلصم يسلم أنه تعاىل ال مياس اخللق .25

البالغية فلم  ذا قامت عليه احلجةقالوا ومن عىن هذا املعىن الفاسد فهو مبتدع ضال جتب استتابته فإ
 يرجع ضربت عنقه بل وال مياسونه وإنه متميز بذاته منفرد مباين خللقه متنزه عن املماسة واإلمتزاج

قال ابن تيمية ومن توهم أن كون هللا يف السماء مبعىن أن السماء حتيط به وحتويه أو أنه حمتاج إىل 
 يقل به ملب إن نقله عن غريه وضال إن أعتقده يف ربه فإنه خملوقاته أو أنه حمصور فيها فهو مبطل كاذ

من املسلمني بل لو سئل العوام هل تفهمون من قول هللا ورسوله إن هللا يف السماء أن السماء  أحد
حتويه لبادر كل أحد منهم بقوله هذا شيء لعله مل خيطر ببالنا بل عند املسلمني أن معىن كون هللا يف 

ه العرش واحدا مبعىن أنه تعاىل يف العلو ال يف السفل وال يتوهم أن خلقا حيصره وحيويالسماء وكونه على 
 تعاىل عن ذلك

قالوا والقول احلق أن البارئ تعاىل حييط بذاته علما وأنه ال جيهل نفسه بل يعلمها علما حقا يثبت 
ملها وما حييط به ه ويقلها وحيإنفصاهلا ومييزها عما سواها وأهنا قائمة بذاهتا مستغية بقدرهتا عما تقوم ب

علمه تعاىل من غاايت ذاته فإنه حمدود بعلمه معلوم عند نفسه ال إله إال هو ال حتيط به العقول وال 
 (2)تدركه األوهام استوى على العرش كما ذكر ال كما خيطر للبشر." 

 "دخوهلم اجلنة بعد فناء النار؟ .26

ك: كيف حضيض سحيق يهوون به فيه وإال فقل يل بربفيا سبحان هللا ما يفعل التأويل أبهله وإىل 
ميكن البن القيم أن ينكر أبدية النار ببقاء أهلها فيها وعدم دخوهلم اجلنة مطلقا لوال تشبثه بذاك التأويل 
البشع وهو املعروف مبحاربته لعلماء الكالم من املعتزلة واألشاعرة لتأوهلم كثريا من آايت وأحاديث 

 على عرشه ونزوله إىل السماء وجميئه يوم القيامة وغري ذلك من التأويل الذي هو الصفات كاستواء هللا
منهم ال من  ه أحدفلم يقل بأيسر من أتويله فقد قال به كثري من املتأخرين خالفا للسلف وأما أتويله 

ال قالسلف وال من اخللف إال تقليدا لشيخه ولقد كان من الواجب عليه أن يلتزم بقول إمامه الذي 
 انصحا لكل سلفي:

 )إايك أن تتلكم يف مسألة ليس لك فيها إمام(
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 وكان يف احملنة يقول:

 (1)كيف أقول ما مل يقل؟( )
 وإن مما يتنبه له الباحث املتأمل أن يرى موقفني متباينني أشد التباين البن تيمية رمحه هللا تعاىل فإنه يف

ن وله ابن القيم ذاك االنتصار الغريب املتكلف نرى ابالوقت الذي مال إىل القول بفناء النار وانتصر 
القيم نفسه قد عقد يف )احلادي( ستة أبواب يف مسألة أخرى هي أهون من هذه بكثري من حيث 

 موضوعها ومن حيث اختالف العلماء فيها أال وهي:

 جنة آدم عليه السالم اليت أهبط منها هل هي جنة اخللد اليت وعد ّبا املتقون

 يف كالم اإلمام أمحد. انظر ما طبعنا من مسائله وهي: مسائل ابنه عبد هللا وتلميذه ابن هانئ وهذاكثري
 -زهري  -النيسابوي واخلرقي. 
__________ 

 (1)(." 341 - 320/  10( ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف )جمموع الفتاوى( )1)

( وذكر حجة كل منهما 80 - 43"أم غريها؟ على قولني للعلماء أطال النفس فيها جدا )ص  .27
وما له وما عليه وعلى الرغم من أن من القائلني أبهنا ليست جنة اخللد أاب حنيفة وأصحابه وابن عيينة  

( : على الرغم من ذلك نرى 69 - 68كما حكاه ابن القيم ومال إليه هو يف آخر الباب الرابع )ص 
 بعض فتاويه:شيخ اإلسالم ابن تيمية يرده بكل صراحة وشدة يقول يف 

)واجلنة اليت أسكنها آدم وزوجته عند سلف األمة وأهل السنة واجلماعة هي جنة اخللد ومن قال إهنا يف 
األرض أبرض اهلند أو أبرض جدة أو غري ذلك فهو من املتفلسفة وامللحدين أو من إخواهنم املبتدعني 

 فإن هذا يقوله من يقوله من املتفلسفة واملعتزلة(

حىت  به أحد مل يقلكان احلق مبثل هذا الرد األشد من قال بفناء النار أاي كان القائل ألنه فأقول: أليس  
وال املعتزلة وألن أدلته ومهية ال حقيقة هلا كما سيفصل املؤلف القول يف ذلك تفصيال ويبني بطالهنا 

 شي عليه سوايستقيم ميتبياان حبيث ال يدع شبهة إال أطاح ّبا وال متأثرا ّبا إال أعاده إىل الصراط امل

غري أن هناك شبهة أخرى أوردها ابن القيم رمحه هللا مل أر املؤلف جزاه هللا خريا تعرض هلا فال بد يل أن 
أذكرها ألرد عليها مبا يبدوا يل راجيا منه تعاىل أن يلهمين الصواب ويعصمين من اخلطأ. قال يف )احلادي( 

(2  /221: ) 

رحيا أبن عذاب النار ال انتهاء له وأنه أبدي ال انقطاع له لكان ذلك )لو جاء اخلرب منه سبحانه ص
وعيدا منه سبحانه وهللا تعاىل ال خيلف وعده وأما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم: أن إخالفه كرم 
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وعفو وجتاوز مبدح الرب تبارك وتعاىل عليه فإنه حق له إن شاء تركه وإن شاء استوفاه والكرمي ال يستويف 
فيكف أبكرم األكرمني وقد صرح سبحانه يف كتابه يف غري موضع أبنه ال خيلف وعده ومل يقل يف حقه 

 (1)موضع واحد ال خيلف وعيده وقد روى أبو يعلى ... . عن أنس." 

َا جَيحوزح تَ ْقِليدح اْلَمَذاِهبِ  .28 قحوَن ِإمنَّ ، َوَقْد نَ َقَل مَجٌْع حمحَقِِ َو احلَْقُّ : َوهح َوازِِل َوااِلنِْتَقالح يف  "اللَِِحاِم. ق حْلتح  الن َّ
( َأْن اَل جَيَْمَع َبنْيَ اْلَمْذَهَبنْيِ  لح رحوٍط: )اأْلَوَّ  َمَثاًل َعَلى ِمْن َمْذَهٍب ِإىَل َمْذَهٍب يف بَ ْعِض اْلَمَساِئِل بَِثاَلثَِة شح

مْجَاَع َكَمْن تَ َزوََّج ِبَغرْيِ َصَداٍق َواَل َويلٍِ وَ  َاِلفح اإْلِ وٍد، فَِإنَّ هَ ِصَفٍة ختح هح ْل ِّبَا َأَحٌد، ق حْلتح اَل شح ِذِه الصُّوَرَة مَلْ يَ قح
وٍد محَقلًِِدا ِلَماِلٍك، فَ َهَذا  هح َقلًِِدا أِلَيب َحِنيَفَة، َوِباَل شح َ َاملَم َأْي تَ َزوََّج ِباَل َويلٍِ مح َا،   يَلق لم ِبِه َأَحد  َواَل َغرْيحمهح

َو َذرِيَعٌة لِلِزاَِن، فَ هَ  هح اْلَفْضلَ َوهح  َوَلْو ِبوحصحوِل َخرَبِِه ِإلَْيِه، َذا اَل نِزَاَع يف َردِِِه، )الثَّاين( َأْن يَ ْعَتِقَد ِفيَمْن ي حَقلِِدح
( َأْن اَل يَ تَ تَ بََّع رحَخَص اْلَمَذاِهِب.  )الثَّاِلثح

 

وِد اْلَفاضِ  يِِ َأْن ي حَقلَِِد اْلَمْفضحوَل َمَع وحجح ْجَتِهِديَن ِعنْ )الرَّاِبعح( لِْلَعامِِ مح اْلَقاِضي ِل ِمَن اْلمح هح َد َأْكَثِر عحَلَمائَِنا ِمن ْ
اِفعِ  َوفَّقح يف َرْوَضِتِه، َوقَاَلهح احْلََنِفيَّةح َواْلَماِلِكيَّةح َوَأْكثَ رح الشَّ َمامح اْلمح يَِّة، َوِقيَل: َيِصحُّ ِإِن اْعتَ َقَدهح َوأَبحو اخلَْطَّاِب َواإْلِ

وِح،  َساِواًي اَل ِإِن اْعتَ َقَدهح َمْفضحواًل، أِلَنَّهح لَْيَس ِمَن اْلَقَواِعِد َأْن يَ ْعِدَل َعِن الرَّاِجِح ِإىَل فَاِضاًل أَْو مح  اْلَمْرجح
مح اأْلَ  هح ااِلْجِتَهادح فَ ي حَقدِِ ْمَعاينُّ: يَ ْلَزمح الح َوالسَّ َرْيٍج َواْلَقفَّ َمامح اْبنح َعِقيٍل َواْبنح سح َح، )َويف( َمْعَناهح قَ ْولح جَ رْ َوقَاَل اإْلِ

َماِم َأمْحََد  ْقِنِع، َواإْلِ َوفَِّق يف اْلمح َماِم اْلمح رَِوايَ َتاِن، َواْسَتَدلَّ ِلْْلَوَِّل  - َعْنهح َرِضَي اَّللَّح  -َأيب اْلَقاِسِم اخلَِْرِقيِِ َواإْلِ
َلِف َكاَن ي ح  -لََّم َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوسَ  -أبَِنَّ اْلَمْفضحوَل ِمْن َأْصَحاِبِه  وِد اْلَفاِضِل َمَع َوِمَن السَّ ْفيِت َمَع وحجح

َعَلى اْسِتْفَتاِء  ااِلْشِتَهاِر َوالتَّْكرَاِر، َوملَْ ي حْنِكْر َذِلَك َأَحٌد، َفَكاَن ِإمْجَاًعا َعَلى َجَواِز اْسِتْفَتائِِه، َمَع اْلقحْدرَةِ 
وَن{ ]النحل: اأْلَفَاِضِل َوِبظَاِهِر قَ ْولِِه تَ َعاىَل  تحْم اَل تَ ْعَلمح ن ْ يُّ 43: }فَاْسأَلحوا أَْهَل الذِِْكِر ِإْن كح [ َوأَْيًضا اْلَعامِِ

لَِِف ِبَذِلَك َلَكاَن َتْكِليَفهح ِبَضْرٍب ِمْن ااِلْجِتَهاِد، َوِإْن زَ  صحورِِه، َوَلْو كح ِْجيَح ِلقح يََّف اْبنح احْلَاِجِب اَل ميحِْكنحهح الرتَّ
ْستَ فْ َذِلَك زَاعِ  وِع اْلعحَلَماِء ِإلَْيِه َوَغرْيِِه، ِلَكثْ رَِة اْلمح ِْجيَح َيْظَهرح اِبلتََّسامحِع َورحجح ِتنَي َوتَ ْقِدمِي اْلعحَلَماِء َلهح. ًما َأنَّ الرتَّ

ْفِضيِل َكَما َسَبَق َوِإجَياِد َأْشَياَء يف اْلَمْفضحوِل بِبَ ْعِضَها  لح اْلَفاِضَل، َواَّللَّح مَ انْ تَ َهى. ِلَكثْ رَِة ِجَهاِت الت َّ ا ي حَفضِِ
 أَْعَلمح.

لحْغ رح  لِِ محَكلٍَّف ملَْ يَ ب ْ َبَة اْسِتْخرَاِج ت ْ قَ ْولحهح: ))فَامْسَْع خَتَْل(( َأْي فَامْسَْع ِنظَاِمي، َوَما َأَشْرتح إِلَْيِه ِمْن لحزحوِم كح
َباِط اأْلَِدلَِّة مِ  ْقِليَد َوااِلْقِتَداَء أبََِحِد أَئِ اأْلَْحَكاِم ِمْن َمَعاِدهِنَا َواَل اْسِتن ْ ِة اهْلحَدى َوَمَصابِيِح ْن َمَكاهِنَا الت َّ مَّ

ونح َخايلَ الذِِْهِن،  ْنَساَن قَ ْبَل مَسَاِعِه َيكح َجى، َوقَ ْولحهح: خَتَْل َأْي َتظحنَّ َوتَ ْعَلْم َذِلَك أِلَنَّ اإْلِ َع اْلَكاَلَم فَ الدُّ ِإَذا مسَِ
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َل َما ِفيهِ  لح ِإَذا بَ َلَغهح ِمْن َأْحَكاٍم َعِلَم أَْو َظنَّ لحزحوَم َذِلَك َعَلى َذِوي اأْلَفْ َهاِم، َوَأْصلحهح َمَثٌل يَ قحولحهح ال َوأَتَمَّ رَّجح
 (1)َشْيٌء." 

ي هللا رض-"ومما يبني فساد قولكم وخطأ فهمكم يف معىن حديث أيب هريرة أن الصحابة  .29
 -نهمارضي هللا ع-مناظرة حصلت بني أيب بكر وعمر  أمجعوا على قتال مانعي الزكاة بعد -عنهم

حلديث حجة أن ا -رضي هللا عنه-واستدل عمر على أيب بكر حبديث أيب هريرة فبني صديق األمة 
 على قتال مانعي الزكاة وهم يشهدون أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ويصلون.

 مل يقل( ليتبني لكم أن فهمكم الفاسد 2يف شرحه )( العلماء 1وَنن نسوق احلديث مث نذكر ما قاله )
 من العلماء وأنه فهم مشؤم مذموم خمالف للكتاب والسنة وإمجاع األمة فنقول: به أحد

ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة قال: ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكفر من كفر من العرب 
اس ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل النقال عمر أليب بكر: كيف تقاتل الناس وقد ق

حىت يقولوا: ال إله إال هللا. وأن حممدا رسول هللا، فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها". 
فقال أبو بكر: ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال فوهللا لو منعوين عقاال كانوا 

ه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوهللا ما هو إال أن رأيت يؤدون
 هللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق.

وهذا احلديث أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ومسلم يف كتاب اإلميان. وهو من أعظم األدلة على 
 جعل املبيح للقتال جمرد املنع ال جحد الوجوب. -عنهرضي هللا -فساد قولكم، فإن الصديق 

__________ 

 ( يف "ب" "كالم".1)

 (2)( يف "ب" "عليه".." 2)

"وأتمل قوله: "إن املراد حبديث أيب هريرة مشركو العرب، ومن ال يوحد، فأما غريهم ممن يقر  .30
 ن اعتقاده".كفره وهي مابلتوحيد فال يكتفي يف عصمته بقول ال إله إال هللا. إذ كان يقوهلا يف  

وأتمل قول النووي: "وال بد من اإلميان مبا جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" وابجلملة فقوله صلى 
( نعلم أحدا من العلماء أجراه 1هللا عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا" ال )

 يكف عنه وال جيوز قتاله وإن ترك الصالة ومنع الزكاة. هذا على ظاهره، وقال إن من قال ال إله إال هللا
من العلماء. والزم قولكم أن اليهود ال جيوز قتاهلم ألهنم يقولون ال إله إال هللا. "وأن  مل يقل به أحد
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( وأن الصحابة 2اخلوارج الذين قاتلهم علي بن أيب طالب ال جيوز قتاهلم، ألهنم يقولون ال إله إال هللا" )
خمطئون يف قتاهلم ملانعي الزكاة ألهنم يقولون ال إله إال هللا. بل والزم قولكم أن بين حنيفة مسلمون ال 
جيوز قتاهلم ألهنم يقولون ال إله إال هللا. سبحان هللا ما أعظم هذا اجلهل }كذلك يطبع هللا على قلوب 

 [ .59 -الذين ال يعلمون{ ]الروم

البخاري هذا الباب الذي ذكره يف كتاب اإلميان. حيث قال: ومن العجب أنكم تقرؤون يف صحيح 
( ثنا أبو 3ابب }فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم{ ثنا عبد هللا بن حممد املسندي )

 ( ثنا شعبة عن واقد بن حممد قال: مسعت أيب4روح احلرمي )

__________ 

 ( يف "ب" "مل".1)

 طبعة املنار.( ما بني قوسني من 2)

 ( يف طبعة املنار "السندي" وهو خطأ.3)

 (1)( يف طبعة املنار "اجلرمي" ويف "ب" "احلري" وكالمها خطأ.." 4)

"فرحون{ فأهل القبلة هلل خملصون ويف الدين متفقون، وأهل اإلشراك عن احلق معرضون وهم  .31
هل القبلة لقهم فأهل الرمحة هم أمتفرقون قال تعاىل: }وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك{ ولذلك خ

ألهنم فيما شرع هللا متفقون، وفيه جمتمعون وعليه واقفون وبه آخذون، فهم فيما أمرهم هللا ورسوله به 
 عاملون، وعلى ما يرضى هللا ورسوله مقتصرون، وعما مل يشرعه هللا متحادون.

فرقوا  القبلة بل من املشركني الذين وأما من نبذ القرآن وراءه فلم يعمل مبا أنزل ألجله فليس من أهل
دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون وان تاله بلسانه تالوة وهو يتدين بشرك كما يتدين به 

األولون وتنسك به املتحادون، وجمرد تالوة القرآن بال عمل فيما هو املوجب إلنزاله من التوحيد إلله  
الوة الذي ال يغفره إال ابلتوبة منه والتجريد ال خترجه تلك التكل العبيد واَناز عن منافيه من الشرك 

عن ملة األولني قال سبحانه وتعاىل: }له دعوة احلق والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء 
إال كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إال يف ضالل{ وهلذا يوجد ما 

ك والبدع قد تفرق فيه أهله فكان لكل قوم منهم معتقد يعتقدون فيه دفع الضر وجلب أحدث من الشر 
اخلري يهتفون ابمسه عند نزول الشدة انئيا كان املعتقد أو ميتا، فكل منهم يدعو معتقده ليكشف عنه 
شدته ويفرج كربته وجيلي غمه، فاملوحدون هلل وحده ال شريك له العاكفون على توحيده من إخالص 

لدعوة له هم أهل القبلة قال تعاىل: }أال هلل الدين اخلالص{ وضدهم هؤالء املشركون العاكفون على ا
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ما يرجونه وخيافونه من دون هللا ويتخذونه من تلك املعتقدات يف األحياء الغائبني واألموات يشركون به 
يبني إليه متوكلني عليه أو منيف عبادة هللا ومعاملته فريجونه يفرج كربتهم ويكشف شدهتم راغبني راهبني 

ليكن شافعا هلم عند هللا يف قضاء مطالبهم، فقد عطلوا توحيد هللا تبارك وتعاىل يف ألوهيته وصمديته 
من املشركني  قل به أحدمل يإبشراكهم معه يف عبادته ومعاملته وجبعلهم الدين لغريه، ونفي الصانع القادر 

ل ان وسلم وقاتلهم، فإن املشركني األولني مل يكن أحد منهم يقو الذين كفرهم رسول هللا صلى هللا عليه 
العامل له خالقان بل وال يقولون إن هللا له إله يساويه يف صفاته هذا مل يقله أحد من املشركني بل كانوا 
مقرين أبن خالق السموات واألرض واحد كما أخرب هللا عنهم يف قوله: }ولئن سألتهم من خلق 

 (1)ليقولن هللا{ وقوله: }قل ملن األرض ومن فيها إن."  السماوات واألرض

ة "مبعىن الطلب من املستغاث به فقول القائل استغثت فالان واستغثت به مبعىن طلبت منه اإلغاث .32
ال مبعىن توسلت به، وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن االستغاثة ال جتوز بغري هللا فيما ال 

قول القائل استغثت به مبعىن توسلت جباهه، هذا كالم مل ينطق به أحد من األمم يقدر عليه إال هللا، و 
ال حقيقة وال جمازا ومل يقل أحد مثل هذا وال معناه ال مسلم وال كافر، والقائل أستغيث بفالن عندك 

 أن تفعل يب كذا وكذا انطق مبا مل ينطق به أحد يف اللغة بل وال من سائر األمم.

يقال إستغثت إليك اي فالن بفالن أن تفعل يب كذا، وإمنا يقال استغثت بفالن أن يفعل الثاين: أنه ال 
يب كذا، فأهل اللغة جيعلون فاعل املطلوب هو املستغاث به نفسه، وال جيعلون املستغاث به واحدا 

 هواملطلوب آخر، فاالستغاثة طلب منه ال به، وقوهلم ايهلل للمسلني أحدها مطلوب، واآلخر مطلوب ل
 ال مطلوب به.

الثالث: أن من سأل بشيء أو توسل به ال يكون خماطبا له وال مستغيثا به، ألن قول السائل املتوسل 
أتوسل إليك اي اهلي بفالن إمنا هو خطاب هلل ال لذلك املتوسل به خبالف املستغاث به فإنه خماطب 

عاء  يقدر عليه إال هللا وكل دمسؤول منه الغوث فيما سأل من هللا فحصلت املشاركة يف سؤال ما ال
شرعي البد أن يكون هللا هو املدعو فيه كاألدعية اليت جاء ّبا الكتاب والسنة مما قص هللا عن عباده 
الصاحلني من أهل السموات واألرضني ومما شرعه لعباده املؤمنني ومما أخرب به عن خلقه واحتج به عليهم 

 }ولقد انداان نوح فلنعم اجمليبون * وجنيناه وأهله من الكربيف أن ال يعبدوا غريهم كما قال تعاىل: 
العظيم{ وقال }ونوحا إذ اندى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم{ وقال عن 
إبراهيم }رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات{ وقال }رب هب يل حكما 

ل يل لسان صدق يف اآلخرين{ اآلية إىل غري ذلك من اآلايت الدالة على وأحلقين ابلصاحلني * واجع
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هذا املعىن، فاالستغاثة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، أو بغريهم من األنبياء والصاحلني وغريهم يف كل ما 
سلمني، وال من من علماء امل مل يقل به أحديستغاث هللا فيه على معىن أنه وسيلة من وسائل هللا قول 

الصحابة وال التابعني وال اتبعيهم وال أئمة الفتيا املعتد ّبم وال علماء احلديث والتفسري، بل قائل هذا 
القول مغرت على هللا ملبس على املسلمني، وال خيرج مدلول قائل ذلك يف اللغة املعروفة عن أن يكون." 

(1) 
هذا يف أيب هلب. فظهر أنه ( قال: 19"تعاىل: }أفأنت تنقذ من يف النار{ )الزمر: من اآلية .33

 متالعب، وهذا هو:

الوجه الثالث منها: أن الذي رجح الشيخ ومن وافقه من احملققني أن هذا خاص يف حياته؛ ألن املقصود 
به شفاعته ابلدعاء كما كان يستغفر ألصحابه ويدعو هلم، وهذا هو الذي فهمه الفاروق، وانهيك به، 

م فتجاب ك فتسقنا" وهو صلى هللا عليه وسلم يف حياته كان يدعو هلفإنه قال: "وكنا نتوسل إليك بنبين
دعوته، وبعد موته ال يشرع طلب الدعاء منه؛ ألن عمر عدل إىل العباس ومل ينكره منكر ومل يذهب إىل 
القرب الشريف أحد من أفاضل األمة وأكابرها، مع أن قربه صلى هللا عليه وسلم بني ظهرانيهم، وهذا 

لى تصويب عمر ومتابعته، وهذا من ابب التنزل مع هذا العراقي، وإال فعدم مشروعيته اتفاق منهم ع
 هذا يف سائر الكتب السماوية معلوم من الدين ابلضرورة.

الوجه الرابع: أن احلديث إن صح فهو خمصوص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم عند من قال ابجلواز، كابن 
تقدم وال  ممن حكى الشيخ قوهلم ابجلواز، قال الشيخ فيما به أحدمل يقل عبد السالم، فسؤال هللا بغريه 

يعلم أحد من السلف فعله؛ وال روي فيه أثر وال يعلم فيه إال ما أفىت به الشيخ عز الدين من املنع، 
وعباد القبور يسألون هللا جباه من اعتقدوا فيه، بل آل األمر إىل أن يسألوه تعاىل جباه كل من رفع قربه، 

ت عليه قبة، بل ابلبله واجملانني الذين يعتقدهم عباد القبور. وقد حدثين شيخنا حممد بن حممود وجعل
اجلزائري بداره ابإلسكندرية أن مذهب احلنفية مينع سؤال هللا جباه أحد لقوله صلى هللا عليه وسلم: "ال 

مع أهنا  باعهما هذاتزكوا على هللا أحدا" وهذا مشهور عن أيب حنيفة، وعن أيب يوسف وكثري من أت
مسألة أخرى غري حمل النزاع، فإيراد العراقي هلا هنا مغالطة، وما متسك به من قول األعمى: "اي حممد" 
ليس هو من سؤال الغائب وندائه كما زعمه العراقي، وااللتفات له مقتضيات تذكر يف فن املعاين. فأي 

رق مد" مل خيرجها أهل السنن، ومل تثبت من الطفائدة يف إيراد هذا؟ مث هذه اللفظة وهي قوله: "اي حم
 (2)املشهورة هلذ احلديث.." 
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"وأنه تعاىل خيرق العادة ألسباب متعددة ومصاحل متنوعة، وقد تقدم قوله: وأما اعتقاد أتثري  .34
األدعية احملرمة، فعامته إمنا جتد اعتقاده عند أهل اجلهل الذين ال مييزون بني الدليل وغريه وال يفهمون 

ا يشرتط للدليل من االطراد. وإمنا تنفق يف أهل الظلمات من الكفار واملنافقني أو ذوي الكبائر الذين م
أظلمت قلوّبم ابملعاصي، حىت ال مييزون بني احلق والباطل   فعمي العراقي عن هذا كله، وانتزع هذا 

 الكالم املسوق لرده وبطالن االستدالل به، وجعله دليال.

الشيخ أثبت هلم اإلميان، ومل خبرجهم بذلك عن اإلسالم ومل يؤمثهم، فهذا جهل منه  وقول العراقي: إن
مبسمى اإلميان، فإن املراد ما معهم من اإلميان ابلرسالة وَنوها. ال أن هذا ليس بشرك وأن اإلميان مل 

ليه وسلم ع ينقض بذلك، ومل يؤمثهم، هذا الكالم يرده قوله: "وعليك أن تعلم أن إجابة النيب صلى هللا
ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل: "إن أحدهم يسألين املسألة فأعطيه إايها فيخرج 

كالم الشيخ   قبل قيام احلجة، وقد نقدم فلم يقل به أحديتأبطها انرا" احلديث، وأما تكفريهم مبثل هذا 
ي جاهل ويعمل مبقتضاها. والعراق حممد يف ذلك. وأما بعد قيام احلجة فيختلف احلكم وجيري موجبها

مدلس، وقد عمي عن َنو مائة عبارة أو أكثر يف هذا الكتاب بعينه، ترد مفهمومه من أن اجمليب هو 
 املدعو من دون هللا.

وكذلك استدل له يف نقله الثاين مبا حكى أن بعض اجملاورين ابملدينة أتى إىل قرب النيب صلى هللا عليه 
األطعمة   إىل آخر احلكاية. فليس يف هذا ما يستدل به على دعائه صلى هللا وسلم فاشتهى نوعا من 

عليه وسلم أصال، وكونه أعطى ما يطلب ال يدل على دعائه غري هللا واالستغاثة بسواه، فإن هذا جهل 
عظيم أبسباب الكائنات وموجباهتا، كما مر عن الشيخ، وقد علم أن هذا ليس من أدلة اجلواز 

قد تقدم كالم الشيخ يف أنه قد يستجاب ملن سأل املسيح وغريه حىت األواثن، واطراد واالستحباب و 
الدليل كفر متناقض. وإذا كان يطرد فاالستدالل به ابطل ألن الدليل يلزم اطراده، وليس مع هؤالء إال 

 (1)التمسك ابملتشابه من غري فقه ونظر يف املعىن املراد.." 

رة ىل يف كتاب طبقات املكلفني   بعد أن ذكر الطبقة السادسة عش"قال ابن القيم رمحه هللا تعا .35
 : "رؤوس الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد هللا عن اإلميان وعن الدخول يف دين هللا رغبة 
ورهبة، فهؤالء عذاّبم مضاعف، وهلم عذاابن: عذاب ابلكفر، وعذاب بصد الناس عن الدخول يف 

}الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا زدانهم عذااب فوق العذاب{ ]النحل: من  اإلميان قال تعاىل:
[  وأطال الكالم يف تغليظ كفر هذه الطبقة، ومضاعفة عذاّبم  ، مث ذكر الطبقة السابعة عشرة، 88اآلية

فقال: "الطبقة السابعة عشرة: طبقة املقلدين وجهال الكفار وأتباعهم ومحريهم الذين هم معهم تبع 
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[ ولنا أسوة ّبم، ومع هذا فإهنم مساملون 22لون: }إان وجدان آابءان على أمة{ ]الزخرف: من اآليةيقو 
ألهل اإلسالم غري حماربني هلم كنساء احملاربني وخدمهم وأتباعهم الذين مل ينصبوا أنفسهم ملا نصب له 

اب، وقد مبنزلة الدو  أولئك أنفسهم من السعي يف إطفاء نور هللا، وهدم دينه وإمخاد كلماته، بل هم
اتفقت األمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهاال مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إال ما حيكى عن 

 يقل به ملبعض أهل البدع أنه مل حيكم هلؤالء ابلنار، وجعلهم مبنزلة من مل تبلغه الدعوة. وهذا مذهب 
ن بعدهم، وإمنا يعرف عن بعض أهل الكالم من أئمة املسلمني ال الصحابة وال التابعني وال م أحد

احملدث يف اإلسالم، وقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ما من مولود إال وهو يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه" فأخرب أن أبويه ينقالنه عن الفطرة إىل اليهودية والنصرانية 

ذلك غري املريب واملنشأ على ما عليه األبوان، وصح عنه أنه قال: "إن اجلنة ال واجملوسية ومل يعتقد يف 
يدخلها إال نفس مسلمة". وهذا املقلد ليس مبسلم وهو عاقل مكلف، والعاقل ال خيرج عن اإلسالم أو 

 مالفكر. وأما من مل تبلغه الدعوة فليس مبكلف يف تلك احلال، وهو مبنزلة األطفال واجملانني وقد تقد
 الكالم عليهم.

قلت: وهذا الصنف   أعين من مل تبلغهم الدعوة   الذين استثناهم شيخ اإلسالم ابن تيمية فيما نقل عنه 
 (1)العراقي، واستثناهم شيخنا الشيخ حممد رمحه." 

"قاله إمام السنة وقامع البدعة الصديق الثاين: فلو كان وحده لكفى به بقوله سندا، فكيف  .36
[ فلو استند بظاهر اآلية لكفى بقول 72}لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون{ ]احلجر:وقد قال تعاىل: 

 هللا حجة.

 واجلواب:

أن شيخ اإلسالم ابن تيمية أدى ما عليه، حكى أن اليمني ال تنعقد بغري هللا، وأنه منهي عنه ومل يستثن 
، وهذا ل به أحدمل يقن هذا شاذ إال نبينا، قال عن أمحد رواية ابنعقادها به صلى هللا عليه وسلم وبني أ

ليس فيه ما يتمسك به مبطل؛ فإنه وإن حكى اخلالف فقد ضعفه، واختار القول الراجح الذي دلت 
عليه السنة املستفيضة، وجرى عليه العمل عند أهل العلم واحلديث، ويف القرون املفضلة وقوله صلى هللا 

عي على العموم، والرواية عن اإلمام أمحد ذكر عليه وسلم: "من حلف بغري هللا فقد أشرك" دليل شر 
 الشيخ أهنا شاذة. ال توافق أصوله وقواعده، وما تواتر عنه، وهذا معىن الشذوذ.

وكالم العراقي واعرتاضه على الشيخ جهل عظيم فإن الراوي الواحد إذا انفرد بقول أو رواية ختالف 
كموا على ما خالف املصحف العثماين من املعروف الثابت، وصف القول والرواية ابلشذوذ، وقد ح
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 القراءات ابلشذوذ، كقراءة ابن مسعود مع العلم أبهنا اثبتة، قرأ ّبا من هو من أجل الصحابة وأعلمهم.

واستدالل العراقي بقوله تعاىل }لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون{ جهل عظيم مبعىن اآلية، وما عليه 
ن اآلية شاء من خلقه، وقسمه به تشريف له، أو تنبيه على ما فيه م أهل العلم. فإن هللا تعاىل يقسم مبا

 ( . وقد أقسم ابلصافات واملرسالت1والربهان، وال يقاس به غريه تعاىل وتقدس )

__________ 

( ليس يف اآلية قسم ابلنيب صلى هللا عليه وسلم مطلقا وال بغريه، فهي أوال خطاب للوط عليه 1)
ال هؤالء بنايت إن كنتم فاعلني، لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون، فأخذهتم السالم، فإن سياقها: }ق

[ فمن أين تكون هلا عالقة مبحمد صلى هللا عليه وسلم ما هو إال 73 71الصيحة مشرقني{ ]احلجر:
التقليد األعمى وانسياق املتأخر وراء املتقدم بدون تفكري وال تعقل، وليس معناها القسم، وإمنا معناها 

دة من هللا إبطالة عمر لوط عليه السالم بعد إهالك قومه، يف الوقت الذي خيرب هللا أنه سينقذ يف الع
 (1)قوم لوط العذاب واهلالك عاجال، وهذا هو املعىن الالئق ابلقرآن وآايته ومقاصده، وهللا أعلم.." 

 و عز وجل.ه "خالف ما يقتضيه دليل العقل والنقل، ومعىن آخر يليق به تعاىل ال يعلمه إال .37

وقد يقال: األوىل يف اجلواب إبقاء كالم ابن السبكى على ظاهرة وعدم االلتفات إىل كالم شيخ اإلسالم، 
دم على النايف مق -، فاملثبت ال سيما إذا كان كابن السبكى اإلمام ابن اإلمام مل يقل به أحدوقوله: أنه 

يغنيك عن مراجعة كثري من الكتب إن  ولو كان كشيخ اإلسالم، فتأمل مجيع ما تلوانه عليك وهو
 أخذت العناية بيديك.

وبقيت يف هذا املقام أحباث كثرية يضيق عنها نطاق الكالم. ويف كتب احلنابلة من ذلك ما جيلو غياهب 
األوهام، ويروى الغلل ويربئ العلل واألسقام فمىت أشكل عليك أمر فارجع إليها ينشرح إبذن هللا تعاىل 

هى كالم الوالد، ال زال بنعيم متزايد. وقد مر عليك غري مرة أن كثرياً من املؤولة يسمى منك الصدر. أنت
 غالب السلفيني ابحلشوية وال سيما املعتزلة. وذكر الوالد يف سبب التسمية ما تقدم.

 مل[مبا نصه: ]كا -والشيخ ابن القيم نسبها يف النونية إىل غري من تعلم كعمرو مب عبيد وهللا تعاىل أعلم 

 ومن العجائب قوهلم ملن اقتدى ... ابلوحي من أثر ومن قرآن

 ويظن يعنون حشوا يف الوجو ... د وفضله من أمه اإلنسان

 ويظن جاهلهم أبهنم حشوا ... رب العباد بداخل األكوان

 إذ قوهلم فوق العباد ويف السما ... ء الرب ذو امللكوت والسلطان

 ن حموى بظرف مكانظن احلمري أبن يف للظرف والر ... مح
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 وهللا مل يسمع بذا من فرقة ... قالته يف زمن من األزمان

 ال تبهتوا أهل احلديث به فما ... ذا قوهلم تباً لذى البهتان

 (1)بل قوهلم إن السماوات العال ... يف كف خالق هذه األكوان." 

 لم:عليه وس"وعن ابن عباس يف قوله تعاىل: }إال اللمم{ . قال رسول هللا صلى هللا  .38

 "إن تغفر اللهم تغفر مجا ... وأي عبد لك ال أملا "؟

رواه الرتمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ويف حديث أيب ذر قال: قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم: "كلكم مذنب إال من عافيت". رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه، ويف حديث ابن 

آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم{ . شق ذلك على أصحاب رسول هللا  مسعود قال: "ملا نزلت: }الذين
صلى هللا عليه وسلم وقالوا: اي رسول هللا، أينا مل يظلم نفسه؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 "ليس ذاك، إمنا هو الشرك". رواه البخاري ومسلم.

ى هللا منافقا، وسواء كانت بينه وبني النيب صلفلو كانت اآلية تعم كل ظامل سواء كان مؤمنا أو كافرا أو 
عليه وسلم مدة سفر أو مل تكن، وسواء كان يدعي أو مل يدع، وسواء كان جميئه إىل النيب صلى هللا عليه 

يلزم أن يكون جميء كل أحد من أمته  1وسلم يف حياته أو إىل قربه بعد وفاته كما زعم صاحب الرسالة
ة نت أو كبرية إليه صلى هللا عليه وسلم واالستغفار عنده قربة مطلوببعد كل ظلم ومعصية صغرية كا

من املسلمني، وال يطيقه أحد، وأيضا يلزم أن يكون مجيع مسلمي  مل يقل به أحدابلكتاب، وهذا مما 
زمانه صلى هللا عليه وسلم الذين مل جييئوا إليه صلى هللا عليه وسلم بعد كل ظلم اتركني هلذه القربة، 

يلزم أن ال يكون اجمليء إىل القرب مرة كافيا، بل يكون اجمليء مبرات غري حمصورة على قدر ذنوّبم وأيضا 
قربة مطلوبة، كيف وذنوبنا غري حمصورة وال واقفة عند حد، وأيضا يلزم مزية زايرة القرب على احلج، فإن 

يف كل سنة بل يف   م قربةحج بيت هللا فرض يف العمر مرة وتكون زايرة قرب الرسول صلى هللا عليه وسل
كل شهر بل يف كل أسبوع بل يف كل ساعة بل يف كل حملة، فإان ال نلو يف حملة من اللمحات من 
الذنوب، بل يلزم سكىن املدينة فيلزم أن يكون مجيع األكابر الذين مل يقيموا يف املدينة من السلف 

رطان راحلة غري مشروط يف الزايرة مع أهنما شواخللف اتركني هلذه القربة، وأيضا يلزم أن يكون الزاد وال
 يف احلج، وهذه املفاسد مما ال يلتزمها إال جاهل غيب.

 )الثاين عشر( أن يف اآلية تقبيحا لضرب من اجمليء، أي إتياهنم حالفني ابهلل
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__________ 

 (1)أي املردود عليها وهو دحالن.."  1

وهم سلف األمة مل يفهم منهم أحد إال اجمليء ")السادس عشر( أن أعلم األمة ابلقرآن ومعانيه  .39
إليه يف حياته ليستغفر هلم، ومل يكن أحد منهم قط َييت إىل قربه ويقثول اي رسول هللا فعلت كذا وكذا 
فاستغفر يل، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر ابلكذب والبهت، أفرتى عطل الصحابة والتابعون 

ا الواجب الفرية اليت ذم هللا سبحانه من ختلف عنها وجعل هذ -وهم خري القرون على اإلطالق-
؟. وايهلل 1التخلف عنه من أمارات النفاق، ووفق له من ال يؤبه له من الناس، وال يعد يف أهل العلم

ه موجودا وقد دعيت فيه إىل اجمليء إلي -ونبيها حي بني أظهرها-العجب! أكان ظلم األمة ألنفسها 
ث ال لف عن اجمليء، فلما تويف صلى هللا عليه وسلم ارتفع ظلمها ألنفسها حبيليستغفر هلا وذم من خت

حيتاج أحد منهم إىل اجمليء إليه ليستغفر له، وهذا يبني أن هذا التأويل الذي أتول عليه املعرتض هذه 
اآلية أتويل ابطل قطعا، ولو كان حقا لسبقوان إليه علما وعمال وإرشادا ونصيحة، وال جيوز إحداث 

. وهذان الوجهان األخريان 2أتويل يف آية أو سنة مل يكن على عهد السلف وال عرفوه وال بينوه لْلمة
 مأخوذان من الصارم.

__________ 

زاد يف الصارم املنكي هنا ما نصه: وكيف أغفل هذا األمر أئمة اإلسالم، وهداة األانم، من أهل  1
رشدوا ألمة، فلم يدعوا إليه، ومل حيضوا عليه، ومل ياحلديث والفقه والتفسري ومن هلم لسان صدق يف ا

إليه، ومل يفعله أحد منهم البتة، بل املنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغالة فيما يكرهه وينهى 
عنه من الغلو والشرك، اجلفاة عما حيبه وَيمر به من التوحيد والعبودية، وملا كان هذا املنقول شجى يف 

هم وقذى يف عيوهنم وريبة يف قلوّبم، قابلوه ابلتكذيب والطعن يف الناقل، ومن استحىي منحلوق البغاة، 
من أهل العلم ابآلاثر قابله ابلتحريف والتبديل، وَيىب هللا إال أن يعلي منار احلق ويظهر أدلته ليهتدي 

غمص أهله من و املسرتشد وتقوم احلجة على املعاند، فيعلي هللا ابحلق من يشاء، ويضع برده وبطره 
 يشاء. اه .

يعين أن أحكام العبادات العملية املنصوصة يف القرآن ال يعقل أن جيهلها أو يرتك العمل ّبا الصحابة  2
والتابعون وسائر علماء السلف، مث ينفرد بعملها وفهمها مثل السبكي وابن حجر املكي بعدهم ببضعة 

أن يفهم من علوم القرآن وحكمه ما مل ينقل عنهم، قرون، وليس معناه أنه ليس ألحد بعد الصدر األول 
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مد ، فعلوم القرآن وحكمه كدرر البحار ال تنفد، وال تفتأ تتجدد. وكتبه حممل يقل به أحدفإن هذا ابطل 
 (1)رشيد رضا.." 

َو َمْعلحوم ومتفق َعَلْيِه َبني اْلعحقَ  .40 اِت َكَما تقدم وكما هح وجب اِبلذَّ َو اْلمح ة أزلية َوهح ء َفاَل بحد َلهح اَل "اَتمَّ
وث َذِلك اأْلَْحَداث  دح داث أَو يف حح وثه ِإن َكاَن حمح دح دث واحملدث ان َكاَن سوى هللا فَاْلَقْول يف حح من حمح
اِت  َو هللا تَ َعاىَل اْمتنع َأن يكون محوجبا اِبلذَّ وث َذِلك احْلَاِدث وان َكاَن هح دح َلهح بعد ان مل يكن كالقول يف حح

اِت حلادث َكَما َبني فَاْمتنَع ث حبحوت اْلعلَّة اْلَقِدميَة َوِإذا مل يكن الصَّ َلهح اذ اْلقَ  اِنع ِدمي اَل يكون محوجبا اِبلذَّ
ة َوإِ  ة اْمتنع قدم َشْيء من اْلَعامل أِلَنَّهح اَل يكون قدمي ِإالَّ َعن ِعِلة اَتمَّ اِت َفاَل يكون ِعِلة اَتمَّ ن محوجبا اِبلذَّ

وث ملا فرض َقِدميا معلوال لالول فَ َهَذا َمَع أَنه قيل ِإنَّه اَل جي دح َو اَبِطل م مل يقل ِبِه أحداوز حح ن اْلعحَقاَلء فَ هح
 لوجوه

ود حيدث َلهح الِنَسب واالضافات اِبتَِِفاق اْلعحَقاَلء فحدوث َذِلك اْلَغرْي أوىل  َأحدمهَا ان َواِجب اْلوحجح

وَدة يف ا اِسطَة اَْو ِبَغرْي ْلَعامل اْلعلِوي والسفلي َوَهِذه احْلََواِدث صادرة َعن هللا اما ِبوَ الثَّاين ان احْلََواِدث َمْشهح
وث االحوال للقدمي  دح َها أحمحور بعد ان مل تكن فَ َلزَِم حح َواِسطَة فان َكاَنت بوسط فَتلك الوسائط حدثت َعن ْ

َو الوسائط للصانع وان ق َو الصَّاِنع اَْو َكاَن هح َو َشْيء لَْيَس ِبَواسِ َسَواء َكاَن هح طَة يف َشْيء آخر يل اْلَقِدمي هح
وث الِنَسب واالضافات هلل عز َوجل  دح كن حح قيل البد َأن يكون َذِلك قَابال حلدوث االحوال فَِإنَّهح ميح

حوال َكَما الاِبلضَّرحورَِة واتفاق اْلعحَقاَلء فإمكان َذِلك لغريه أوىل واذا َكاَن قَابال هَلَا أمكن َأن حتدث َلهح ا
وث احْلََواِدث َعنهح اما ِبَواِسطَة اَْو بَِغرْي َواِسطَة فَِإذا َكانَ  دح  حتدث لغريه من املمكنات فان هللا اَل ميَْتنع حح

وث احْلََواِدث َعنهح َأو ِفيِه بعد ان مل يكن َوِحيَنِئٍذ  دح كن أمكن حح َذِلك قَابال وصدور َذِلك َعن الصَّاِنع ممح
ة املستلزمة ملفَاْلَقْول يف  وث َسائِر َما حيدث َعنهح َوَذِلَك حَمال من اْلعلَّة التَّامَّ دح علوهلا  حدوثها كالقول يف حح

َْهان الباهر َأن َكون."   (2)فقد تبني ِّبََذا اْلربح

من العلماء فيما نعلم، والذي عليه اجلمهور: مالك والشافعي وأبو  مل يقل به أحد"شاذ،  .41
 حنيفة أنه ال تنعقد اليمني به، كإحدى الروايتني عن أمحد، وهو الصحيح. انتهى كالمه.

فانظر حكاية هذا الضال عن علماء املذهب انعقاد اليمني ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وبسائر األنبياء 
إن تفاق على أنه ال بيعقد اليمني ابملخلوقات، إال ابلنيب صلى هللا عليه وسلم فوانظر حكاية الشيخ اإل

عن أمحد رواية يف انعقاد اليمني به، وأن الذي عليه اجلمهور عدم انعقاد اليمني به، وانر ىل تصحيحه 
أبلغ  حأن النهي عن احللف ابملخلوقات هني حترمي، وهذا امللبس يقول: " ومل يصرح مبرادة " وأي تصري
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 من هذا، نعوذ ابهلل من اهلوى.

وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل يف موضع آخر: وأما ما نذر لغري هللا كالنذر لْلصنام والشمس  1
والقمر والقبور وَنو ذلك فهو مبنزلة أن حيلف بغري هللا من املخلوقات، واخلالف ابملخلوقات ال وفاء 

 وقات، فإن كالمها شرك والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفرعليه وال كفارة، وكذلك الناذر للمخل
هللا من هذا، ويقول ما قال النيب صلى هللا عليه وسلم:" من حلف ابلالت والعزى فليقل ال إله إال هللا 

." 

__________ 

 من هنا إىل آخر الفصل سقط من نسخة نصيف. 1

ابب ال حيلف ابلالت والعزى وال  11/536ر أخرجه البخاري يف سحيحه   كتاب األميان والنذو  2
 ابلطواغيت.

 (1)كالمها عن أيب هريرة قال: =."   3/1267ومسلمفي صحيحه كتاب األميان 

 "وكسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسالن .42

وحاصل هذه األبيات أن أعداء احلق وخصوم السنة وأضداد الكتاب والسنة يلقبون سلف األمة 
 سكني ابلكتاب والسنة بلقب "احلشوية":املتم

فاخلواص منهم يقصدون ّبذا االسم أن املسمى به حشو يف الوجود وفضلة يف الناس، ال يعبأ ّبم وال 
 يقام هلم وزن، إذ مل يتبعوا آراءهم الكاسدة وأفكارهم الفاسدة.

لسماء، مبعىن أهنم اإلله يف اوأما العوام منهم فيظنون أن تسمية السلف ابحلشوية لقوهلم ابلفوقية، وكون 
ون تعاىل هللا عما يقول الظامل –اعتقدوا وحاشاهم، أن هللا تعاىل حشو هذا الوجود، وأنه داخل الكون 

 وهذا ّبتان عظيم على أهل احلديث. -علوا كبريا

 مل يقل به أحد.على أن هذا القول 

نة مون كل من متسك ابلكتاب والسوأعداء احلق يف عصران هذا على هذا املسلك اجلاهلي، فرتاهم ير 
 بكل لقب مذموم بني املسلمني، وهللا املستعان على ما تصفون.

__________ 

: هو هنر بدمشق الشام حيمل أقدار البلد وأوساخه وأنتانه، ويسمى يف هذا -=اللم وابلطاء املهملة
 الوقت قليطا ابلتصغري.

 ن "الكافية الشافية".يف املخطوط واملطبوع "أثر الشرائع"، وما أثبته م

                                         
 31الرد على شبهات املستعينني بغري هللا، أمحد بن عيسى ص/ (1)



36 

 

( ، وبشرح الدكتور: حممد خليل 2/79( ، وبشرح العالمة ابن عيسى )108"الكافية الشافية" )ص
 (1)( .." 335-1/333هراس )

"الوجه األول: أن قول الشيخ: وأما التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ففيه حديث يف السنن  .43
خلوق التوسل يف عرف النبهاين وعباد القبور، وهو دعاء امل يريد ابلتوسل ما ذكره هو يف كالمه، ال يريد

واالستغاثة به، وإمنا يريد به سؤال هللا تعاىل أن يشفع عبده فيه إبجابة دعائه هلذا السائل، وأرشده يف 
هذا التوسل إىل هللا ابلصالة اليت هي أفضل العبادات البدنية، وأن يوحده ابلدعاء واملسألة يف أن يقبل 

نبيه أي دعاءه له، وهذا ليس الكالم فيه، وليس من توسل عباد القبور، وتقدم قول الشيخ أن شفاعة 
 هذا ال يسمى استغاثة، وفرق بني التوسل واالستغاثة.

الوجه الثاين: أن الذي رجح الشيخ ومن وافقه من احملققني أن هذا خاص يف حياته، ألن املقصود به 
صحابه ويدعو هلم، وهذا هو الذي فهمه الفاروق، وانهيك به، شفاعته ابلدعاء، كما كان يستغفر أل

فإنه قال: "كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا" وهو صلى هللا عليه وسلم كان يدعو هلم فتجاب دعوته، 
وبعد موته ال يشرع طلب الدعاء منه، ألن عمر عدل إىل العباس ومل ينكره منكر، ومل يذهب إىل القرب 

األمة وأكابرها، مع أن قربه صلى هللا عليه وسلم بني ظهرانيهم، وهذا اتفاق  الشريف أحد من أفاضل
على تصويب عمر ومتابعته، وهذا من ابب التنزل، وإال فعدم مشروعية هذا يف سائر الكتب السماوية 

 معلومة من الدين ابلضرورة.

ال ابجلواز كابن من ق الوجه الثالث: أن احلديث إن صح فهو خمصوص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم عند
علم أحد ممن حكى الشيخ قوهلم ابجلواز، قال الشيخ: وال ي مل يقل به أحدعبد السالم، فسؤال هللا بغريه 

من السلف فعله، وال روي فيه أثر، وال يعلم فيه إال ما أفىت به الشيخ عز الدين من املنع، وعباد القبور 
علت مر إىل أن يسأل هللا تعاىل جباه كل من رفع قربه وجيسألون هللا جباه من اعتقدوا فيه، بل آل األ

 (2)عليه قبة، بل وابلبله واجملانني الذين يعتقدهم عباد القبور.." 

بوَن َسَلَف  .44 نَِّة وأْضداَد الِكتاِب والسنَِّة يحلقِِ صوَم السُّ "وحاِصلح َهِذِه األبياِت أنَّ أْعداَء احَلقِِ وخح
كنَي ابِ  ِة املحَتَمسِِ م يَ ْقِصدوَن ّبََذا االسْ األمَّ هح نَِّة بَلَقِب "احَلْشِويَِّة" فاخلَواصُّ ِمن ْ ى بِِه لِكتاِب والسُّ ِم أن امَلَسمَّ

مح الكاِسَدةَ  مح َحْشٌو يف الوحجوِد وَفضَلةٌ يف النَّاِس، ال ي حْعبأ ِّبْم، وال يحقامح هَلحْم َوْزٌن؛ إذ مَلْ يَ تَِّبعوا آراَءهح ، وأفكاَرهح
لِف اِبحَلْشِويِة لَِقْوهلْم اِبلَفْوِقيِة، وََكْون الفاِسَدَة. ا الَعوامُّ ِمْنهْم فَ َيظحِنوَن أنَّ َتْسِمَيَة السَّ ماِء،  وأمَّ اإِللِه يف السَّ

م -مبَْعىن أهَنحمح اْعتَ َقدوا ا يَقولح أن هللا تَعاىل َحْشوح َهَذا الوحجوِد، وأنه داِخَل الكْوِن تَعاىل هللا -وحاشاهح  َعمَّ
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ْتاٌن َعِظيٌم َعلى أْهِل احَلِدْيِث. َعلى أنَّ هذا القوَل  . وأعداءح  يَلق لم ِبِه َأَحدملَ الظَّاِلموَن عحلحِوا َكِبريا. وهذا ّبح
َك اِبلِكتاِب والسنِة بِ  لَّ َمْن مَتَسَّ ْم يَ ْرموَن كح ، َفرَتاهح لِِ احَلقِِ يف َعْصران َهَذا َعَلى هذا امَلْسَلِك اجلاِهِليِِ كح

 َقٍب َمْذموٍم َبنْيَ املحْسِلمنِي، وهللاح املحْسَتعانح َعَلى ما َتِصفوَن.لَ 

 

 ]التكذيب ابحلق[

. َوشواِهدح َهذه امَلسألة  التكذيب ابحلق )السادسة واخلمسون( : اْفرتاء الَكِذِب َعلى هللا، والتَّكذيبح اِبحَلقِِ
نَِّة كثرٌي، وهذا َدَأبح املحخالِف ْم َعَلْيِه نَي لِلدِِين املحبنِي، كاليهوِد والنَّصارى، َيدَّ ِمَن الكتاِب والسُّ عوَن أنَّ ما هح

م بِت ، وأنَّ هللا َتعاىل أَمَرهح ِك بِه، وَأنَّ الدِِيَن املحبنَي ليس حِبَقٍِ م اِبلتََّمسُّ ، وأنَّ هللا أََمَرهح لُّ هو احَلقُّ ْكذيِبِه، كح
ليِل، وهكذا أهلح البدَع والضَّالالِت يَ ْعَتقدوَن ب َذِلَك التَِِباِع َأْسالِفِهم، ال يَ ْنظحرونَ  ، إىل الدَّ م احَلقَّ َدَعهح

ْفرَتًى، ال يحَصدِِقوَن بِِه. م ِّبا، وأنَّ ما َعَلْيه أهلح احَلِق مح  وأنَّ هللا أَمَرهح

عي َوصال لَلْيلى ... َوَلْيلى ال تحِقرُّ هَلحْم ِبذاكا لٌّ َيدَّ  وكح

 

 ]االفرتاء على املؤمنني[

االفرتاء على املؤمنني )السابعة واخلمسون( : رْميح املحؤِمننَي ِبطََلِب العلوِِ يف األرض. قَاَل َتعاىل يف سورِة 
َما اْلِكرْباَِيءح يف اأْلَ 78]ي حْونحَس:  وَن َلكح ا َوَجْداَن َعَلْيِه آاَبَءاَن َوَتكح تَ َنا لِتَ ْلِفتَ َنا َعمَّ نح ْرِض َوَما َنَْ [ : }قَالحوا َأِجئ ْ

َما مبحْؤِمِننَي{ ]يونس:  مح احَلَجَر، فانْ َقَطعوا 78َلكح [ هذا الكالمح َمسوٌق لَبياِن أنَّ موسى عليه السالم أَْلَقَمهح
ِث عن اإِلتياِن ِبكالٍم َلهح تَ َعلٌُّق بكالِمِه عليه السالم َفضال َعن اجلَواِب الصَّحيح، واْضطحرُّوا إىل التََّشبُّ 

لِِ عاِجٍز حْمجوج، َوَدْيَدنح كلِِ معاجل جَلوٍج. على أنَّه اْسِتْئناف َوَقعَ ِبَذْيِل التقليِد ال  َجوااب ذي هو َدَأبح كح
َله ِمن كالمه عليه السالم على َطريَقِة: قال موسى، كأنه ِقيَل: َفماذا قالوا ِلموسى عليه."  ا قَ ب ْ  (1)َعمَّ

 (1لشيطان )"مسى به ابن عبيد عبد هللا ذا ... ك ابن اخلليفة طارد ا .45
 فورثتم عمرا كما ورثوا لعب  ...     د هللا أىن يستوي اإلراثن

 تدرون من أوىل ّبذا االسم وه  ...

__________ 

 و مناسب أحواله بوزان

 من قد حشا األوراق واألذهان من ... بدع ختالف مقتضى القرآن

 هذا هو احلشوي ال أهل احلدي  ...      ث أئمة اإلسالم واإلميان

 وردوا عذاب مناهل السنن اليت ... ليست زابلة هذه األذهان
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 ( جمرى كل ذي ال  ... أوساخ واألقذار واألنتان2ووردمت القلوط )

 ( .3وكسلتم أن تصعدوا للورد من ... رأس الشرحية خيبة الكسالن )

ة موحاصل هذه األبيات أن أعداء احلق وخصوم السنة وأضداد الكتاب والسنة يلقبون سلف األ
 املتمسكني ابلكتاب والسنة بلقب " احلشوية ":

فاخلواص منهم يقصدون ّبذا االسم أن املسمى به حشو يف الوجود، وفضلة يف الناس، ال يعبأ ّبم، وال 
 يقام هلم وزن؛ إذ مل يتبعوا آراءهم الكاسدة، وأفكارهم الفاسدة.

، مبعىن أهنم لفوقية، وكون اإلله يف السماءوأما العوام منهم فيظنون أن تسمية السلف ابحلشوية لقوهلم اب
تعاىل هللا عما يقول  -أن هللا تعاىل حشو هذا الوجود، وأنه داخل الكون  -وحاشاهم  -اعتقدوا 

 ، وهذا ّبتان عظيم على أهل احلديث.-الظاملون علوا كبريا 

 ( .4) مل يقل به أحدعلى أن هذا القول 

_________ 

( ، حيث ذكر أن عمرو بن عبيد مسى عبد هللا بن عمر 520/  2بوية )( انظر: منهاج السنة الن1)
 حشواي.

بفتح القاف وتشديد الالم  -( : " القلوط 86/  2( قال ابن عيسى يف شرح الكافية الشافية )2)
هو هنر بدمشق الشام حيمل أقذار البلد وأوساخه وأنتانه، ويسمى يف هذا الوقت:  -وابلطاء املهملة 

 غري ". قلت: وقد أصبح اآلن امسه قليط من غري تصغري.قليطا ابلتص

( ، وبشرح د. حممد خليل 79/  2( ، وبشرح العالمة ابن عيسى )108( الكافية الشافية )ص 3)
 ( .335 - 333/  1هراس )

( أما كونه تعاىل يف السماء فمما ال شك فيه، ألدلة كثرية وكثرية جدا، منها أنه " على العرش استوى 4)
[ ، ومعلوم أن العرش فوق السماء، فهو سقف اجلنة، ومنها سؤال النيب صلى هللا عليه وآله 5ه: " ]ط

( ، بل قد ألف 1199وسلم اجلارية: " أين هللا؟ " قالت: " يف السماء " كما يف مسلم يف )الصالة: 
 (1)ر ".." ااحلافظ الذهيب كتااب كامال يف إثبات العلو هلل تعاىل، وهو كتاب " العلو للعلي الغف

 "فصل: نقل امللحد كالم القسطالين املتضمن خلق العامل مبا فيه من روح النيب ... اخل. .46

... 

 فصل

"مث قال امللحد: قال القسطالين يف "املواهب اللدنية": اعلم اي ذا العقل السليم؛ واملتصف أبوصاف 
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اىل إبجياد خلقه؛ ا تعلقت إرادة احلق تعالكمال والتتميم؛ وفقين هللا وإايك هلداية الصراط املستقيم؛ أنه مل
وتقدير رزقه؛ أبرز احلقيقة احملمدية من األنوار الصمدية يف احلضرة األحدية؛ مث سلخ منها العوامل كلها 
علوها وسفلها على صورة حكمه؛ كما سبق يف سابق إرادته وعلمه؛ مث أعلمه تعاىل: بنبوته؛ وبشره 

 -ه وسلمصلى هللا علي -ا قال: بني الروح واجلسد مث انبجست منهبرسالته؛ هذا وآدم مل يكن إال كم
 عيون األرواح.

ا  عيون األرواح. أي: خالصه -صلى هللا عليه وسلم–قال الشارح اإلمام الزرقاين: أي تفجرت منه 
ازا كأرواح األنبياء؛ واملراد ابلعيون الكماالت املفرغة من نوره على أرواح األنبياء؛ عرب عنها ابلعيون جم

 ملشاّبتها لعيون اإلنسان للكمال".

تد بقوله من ممن يع مل يقل به أحدواجلواب ومن هللا أستمد الصواب أن نقول: هذا كالم خمرتع مبتدع؛ 
 (1)أهل." 

"واآلايت يف هذا املعىن كثرية جدا؛ فمستمد مجيع األنبياء والرسل ما أنزل هللا عليهم من وحيه؛  .47
بياء واملرسلني من روح حممد صلى هللا عليه وسلم مصادم ومناف ملا تقدم فقوله: إن مستمد مجيع األن

من اآلايت؛ ولقوله تعاىل: }تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من 
[ وقوله: }وكذلك أوحينا إليك روحا من أمران ما كنت تدري ما الكتاب وال 49قبل هذا{ ]هود: آية 

[ وقوله: }َنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن 52ورى: آية اإلميان{ ]الش
[ وهذا مبين على أن روح حممد صلى هللا عليه وسلم 3وإن كنت من قبله ملن الغافلني{ ]يوسف: آية 

خملوقة قبل مجيع املخلوقات؛ وقد تقدم بطالن هذا القول؛ وخمالفته لصريح العقل والنقل يف الكالم على 
املقتدى  من األئمة مل يقل به أحدما نقله عن القسطالين وما ذكره عن املناوي؛ وأن هذا القول مبتدع 

ّبم؛ بل هذا مبين على مذهب الفالسفة القائلني أبن الكتب املنزلة فيض فاض من العقل الفعال؛ على 
تومهها أصواات ختاطبه؛ يالنفس املستعدة الفاضلة الزكية؛ فتصورت تلك املعاين وتشكلت يف النفس حبيث 

ورمبا قوي الوهم حىت يراها أشكاال نورانية ختاطبه؛ ورمبا قوي ذلك ببعض احلاضرين فريوهنا ويسمعون 
خطاّبا وال حقيقة لشيء من ذلك يف اخلارج؛ وهذا يكون عندهم بتجرد النفس عن العالئق؛ واتصاهلا 

 (2)ابملعارفات من العقول والنفوس اجملردة؛ وهذه." 

لطبقة السابعة عشر طبقة املقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم ومحريهم الذين هم معهم تبع "ا .48
يقولون }إان وجدان آابءان على أمة{ ولنا أسوة ّبم ومع هذا فهم مساملون ألهل اإلسالم غري حماربني 
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ن السعي مهلم كنساء احملاربني وخدمهم وأتباعهم الذين مل ينصبوا أنفسهم ملا نصب له أولئك أنفسهم 
يف إطفاء نور هللا وهدم دينه وإمخاد كلماته بل هم مبنزلة الدواب وقد اتفقت األمة على أن هذه الطبقة  

كفار وإن كانوا جهاال مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إال ما حيكى عن بعض أهل البدع أنه مل حيكم هلؤالء 
صحابة وال من أئمة املسلمني ال ال ه أحدمل يقل بابلنار وجعلهم مبنزلة من مل تبلغه الدعوة وهذا مذهب 

 التابعون وال من بعدهم وإمنا يعرف عن بعض أهل الكالم احملدث يف اإلسالم

 إىل أن قال

واإلسالم هو توحيد هللا وعبادته وحده ال شريك له واإلميان برسوله واتباعه فيما جاء به فما مل َيت 
 (1)فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أهنم."  العبد ّبا فليس مبسلم وإن مل يكن كافرا معاندا

 "فصل .49

 

وأما قوله أفيجوز تكفري من مل يكفرهم من العلماء املذكورين أو غريهم مع ذلك وهل رأيتم أحدا من 
األمة كفر هؤالء الذين مل يكفروا اجلهمية أما ورد يف احلديث )من كفر مسلما فقد كفر( وأنتم كفرمت 

 مني إىل آخر كالمهأمة من العلماء من املسل

 فاجلواب أن يقال

أوال هذه دعوى كاذبة خاطئة فإنه مل ينقل عن أحد من العلماء املذكورين أو غريهم عدم تكفري اجلهمية 
البتة وال أصل له يف كالم أحد من العلماء إال ما حيكى عن طائفة من أهل البدع أهنم مل حيكموا بكفر 

ار وجعلوهم حيكموا هلم ابلناملقلدين من جهال الكفار الذين هم أتباعهم ومحريهم الذين معهم تبع ومل 
ن وال من أئمة املسلمني ال الصحابة وال التابعو  مل يقل به أحدمبنزلة من مل تبلغه الدعوة وهذا مذهب 

من بعدهم وقد اتفقت األمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهاال مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم." 
(2) 

ا قبله من اجلهل والغباوة وعدم املعرفة ابألحكام "واجلواب أن يقال هلذا اجلاهل هذا من منط م .50
وما عليه أئمة اإلسالم ألن لفظ الدار قد يطلق ويراد به احلال ويطلق ويراد به احملل فإن كان أراد األول 
فصحيح وال كالم وإن كان أراد الثاين فغري صحيح فإن هذا التقسيم للساكن ال للدار وقد أمجع العلماء 

فة قبل الفتح دار كفر وحرب ال دار إسالم ولو كان فيها القسمان املذكوران ومل على أن مكة املشر 
يقسم أحد من العلماء هذا التقسيم للدار يف قدمي الزمان وحديثه بل هذا التقسيم للساكن فيها وال 
حكم يتعلق ّبذين القسمني بل احلكم لْلغلب من أهلها إذ هم الغالبون القاهرون من عداهم ومن 
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 مستخف مستضعف مضهود مقهور ال حكم له سواهم

وظاهر كالم هذا اجلاهل املركب أن مكة شرفها هللا وصاهنا وجعل أهل اإلسالم والهتا وسكاهنا قبل 
الفتح ليست دار كفر ألن هللا تعاىل قسم أهلها ثالثة أقسام حمارب وعاص ظامل لنفسه ومستضعف 

بل تكون على حكم الساكن على ثالثة أقسام وهذا عاجز فال تكون دار كفر وال تعمم الدار ابلكفر 
 (1)من العلماء يف مكة املشرفة قبل الفتح بل الذي اتفق عليه العلماء أهنا."  مل يقل به أحد

"إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ويصلون، وَنن نسوق احلديث مث نذكر كالم العلماء عليه  .51
ة من العماء وأنه فهم مشوم مذموم خمالف للكتاب والسن مل يقل به أحدليتبني لكم أن فهمكم الفاسد 

 وإمجاع األمة.

صلى هللا عليه –قال: ملا تويف رسول هللا  -رضي هللا عنه–فنقول ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة 
واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر أليب بكر كيف تقاتل الناس وقد قال  -وسلم

ا : "أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا فإذا قالوها عصمو - عليه وسلمصلى هللا–رسول هللا 
مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها" فقال أبو بكر: ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق 

لهم على منعه، قاتأل -صلى هللا عليه وسلم–للمال، فوهللا لو منعوين عقاال كانوا يؤدونه إىل رسول هللا 
قال عمر فوهللا ما هو إال أن رأيت هللا شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق، وهذا احلديث 
خرجه البخاري يف كتاب الزكاة ومسلم يف كتاب اإلميان وهو من أعظم األدلة على فساد قولكم، فغن 

رمحه هللا –ي ، وقد تكلم النوو جعل املبيح للقتال جمرد املنع ال جحد الوجوب -رضي هللا عنه–الصديق 
يف شرح صحيح مسلم، فقال: ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول  -تعاىل

وأن من قال  -صلى هللا عليه وسلم–هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا جبميع ما جاء به النيب 
 ه إىل هللا تعاىل، وقتال من منع الزكاة أو غريها منذلك عصم نفسه وماله إال حبقها، ووكلت سريرت

حقوق اإلسالم واهتمام اإلمام بشرائع اإلسالم، مث ساق احلديث مث قال: قال اخلطايب يف شرح هذا 
ا أن يعلم : مما جيب تقدميه يف هذ-رمحه هللا–الكالم كالم حسن ال بد من ذكره ملا فيه من الفوائد قال 

ذاك صنفني صنف ارتدوا عن الدين وانبذوا امللة وعادوا إىل الكفر هم، وهم الذين  أن أهل الردة كانوا إذ
 (2)عىن أبو هريرة بقوله من كفر من العرب والصنف." 

"يقبل إسالمه أي يف الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء، وذهب مالك أن توبة الزنديق ال تقبل،  .52
معىن  -رمحه هللا تعاىل–ذكره القاضي عياض وحيكي ذلك عن أمحد بن حنبل، هذا كالم اخلطايب، و 
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هذا وزاد عليه وأوضحه، فقال: اختصاص عصمة املال والنفس ممن قال ال إله إال هللا تعبري عن اإلجابة 
إىل اإلميان، وأن املراد مشركوا العرب وأهل األواثن من ال يوحدون وهم كانوا أول من دعي إىل اإلسالم 

هلا يف  يقراب ابلتوحيد فال يكفي يف عصمته بقول ال إله إال هللا إذ كان يقو  وقوتل عليه، فأما غريهم ممن
كفره وهي من اعتقاده، فلذلك يف احلديث اآلخر "وإين رسول هللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة" هذا كالم 

ال هللا إالقاضي، قلت وال بد من اإلميان مبا جاء يف الرواية األخرى أليب هريرة "حىت يشهدوا أن ال إله 
 ويؤمنوا يب ومبا جئت به" انتهى كالم النووي.

فتأمل ما ذكره اخلطايب وما ذكره القاضي عياض أن املراد بقول ال إله إال هللا التعبري عن اجلائه إىل اإلميان 
واستدل بذلك احلديث اآلخر الذي فيه: "وإين رسول هللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة" وأتمل قوله أن 

ديث أيب هريرة مشركو العرب وغريهم ممن ال يوحدون، وأما غريهم ممن يقر ابلتوحيد فال يكتفي املراد حب
يف عصمته بقول "ال إله إال هللا" إذ كان يقوهلا يف كفره وهي من اعتقاده، وأتمل قول النووي وال بد 

: -عليه وسلم صلى هللا–، وابجلملة فقوله -صلى هللا عليه وسلم–من اإلميان مبا جاء به رسول هللا 
"أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا" مل نعلم أحدا من أهل العلم أجراه على ظاهره، وقال 

من  به أحد مل يقلإن من قال ال إله إال هللا يكف عنه وال جيوز قتاله وأن ترك الصالة ومنع الزكاة، هذا 
 ألهنم يقولون ال إله إال هللا، وأن الصحابة خمطئون يف العلماء، والزم قولكم إن اليهود ال جيوز قتاهلم

 (1)قتاهلم مانعي الزكاة ألهنم يقولون ال إله إال هللا، سبحان." 

 "فصل .53

مث ذكر امللحد كالما قد تقدم اجلواب عن مثله فيما سبق وذكر يف هذا أن أقرب اخللق إىل هللا وسيلة 
{ هو الذي الذي هللا له }وما أرسلناك إال رمحة للعاملنيمث قال أما  -صلى هللا عليه وسلم–نبينا حممد 

ما هو الذي قال عنه النيب أوىل ابملؤمنني من أنفسهم أما هو الذي قال هللا عنه: }قد جاءكم رسول 
 من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ابملؤمنني رؤوف رحيم{ .

ج عاه واالستشفاع به وطلب قضاء احلوائفأقولك وهذا كله حق ندين هللا به ولكن ال يوجب ذلك د
ن الصحابة م ومل يقل به أحدألن ذلك مل يرد به كتاب وال سنة  -عليه الصالة والسالم–منه بعد موته 

 وال التابعني وال من بعدهم من األئمة املهتدين.

وين حيببكم هللا عمث قال امللحد: أما هو الذي أمران هللا على لسانه بقوله: }قل إن كنتم حتبون هللا فاتب
ويغفر لكم ذنوبكم{ فانظروا اي من خذهلم هللا أي مقام أعظم من هذا املقام الذي علق هللا تعاىل حمبته 

بعض{ فانظر }أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ب -عليه الصالة والسالم–تعاىل ومغفرته على اتباعه 
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 ما جاء حبقكم يف هذه اآلية.

املعلوم ابلضرورة من دين اإلسالم أن املخذول الذي خذله هللا وختم واجلواب أن نقول: قد كان من 
على قلبه ومسعه وجعل على بصره غشاوة هو الذي خالف أمر هللا وعصى رسوله واتبع ما هنى عنه 
وجتنب ما أمر هللا به ورسوله فهذا هو املخذول أما قال هللا تعاىل: }ومن يدع مع هللا إهلا آخر ال برهان 

 (1)ا حسابه عند ربه إنه ال يفلح الكافرون{ أما قال تعاىل: }وال تدع من دون." له به فإمن

 "فصل: اختاذ بعض الطبقات البسة خاصة متيزهم عن غريهم .54

إذا حتققت هذا وعرفت ما ذكره شيخ اإلسالم من اهلجر املشروع وغري املشروع فاعلم اي أخي أن كثريا 
ى  ما شرعه ورسوله وحيبون ويوالون ويبغضون ويعادون علمن الناس يهجرون على غري السنة وعلى غري

ذلك وذلك أن بعض الناس ممن ينتسب إىل طلب العلم واملعرفة أحدث ملن يدخل يف هذا الدين شعارا 
مل يشرعه هللا وال رسوله وال ذكره احملققون أهل العلم ال يف قدمي الزمان وال يف حديثه وذلك أهنم يلزمون 

–دين أن يلبس عصابة على رأسه ويسموهنا العمامة وأن ذلك من سنة رسول هللا من دخل يف هذا ال
فمن لبسها كان من اإلخوان الداخلني يف هذا الدين ومن مل يلبسها فليس منهم  -صلى هللا عليه وسلم

 ملمن العلماء وال شرعه هللا وال رسوله بل هذا استحسان وهذا  مل يقل به أحدألنه مل يلبس السنة وهذا 
من العلماء وال شرعه هللا وال رسوله بل هذا استحسان منهم وظن أنه من السنة وليس هذا  يقل به أحد

 من السنة يف شيء وبيان ذلك من وجوه:

عرب مكث قبل النبوة أربعني سنة ولباسه لباس ال -صلى هللا عليه وسلم–الوجه األول: أن رسول هللا 
بعثته العمائم وغريها، وملا أكرمه هللا ابلرسالة والنبوة ورحم هللا اخللق باملعتاد من األزر والسراويل واألردية و 

ودخل الناس يف دين هللا أفواجا وشرع الشرائع وسن السنن ألمته مل يشرع هلم لباسا غري لباسهم املعتاد 
تاد عوال جعل للمسلمني شعارا يتميز به املسلمون من الكفار بل استمروا على هذا اللباس املعروف امل

إىل انقراض القرون األربعة وما شاء هللا بعدها مل حيدثوا لباسا خيالف لباس العرب ومل يكن من عادهتم 
 (2)لبس احملارم والغرت واملشاحل والعيب كما هو لبس العرب اليوم من احلاضرة والبادية.." 

يا، وال يثبت دنفكذلك هو سبحانه فوق العرش، وينزل منه كل آخر ليلة إىل مساء ال -"وقدرهتم .55
 لفوقيته ونزوله وصعوده خصائص فوقية املخلوق على املخلوق، ونزوله وصعوده وملزوماهتا.

 وأما زعمه أان جنسمه إذا أثبتنا ما أثبته هللا لنفسه. فهذا ليس ببدع من ألقاب أهل الضالل.

مل يقل ث يف اإلسالم مبتدع حمد 1مث اعلم أنه ليس أحد منا يقول: إن هللا جسم، فإن هذا اللفظ عندان
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 من السلف الصاحل والصدر األول. به أحد

 وأو ما ظهر إطالق لفظ اجلسم من متكلمة الشيعة كهشام بن احلكم، كذا نقل ابن حزم وغريه.

: اختلف الروافض 2قال أبو احلسن األشعري يف كتاب "مقاالت اإلسالميني، واختالف املصلني"
 فرق:أصحاب اإلمامية يف التجسيم وهم ست 

فالفرقة األوىل: اهلشامية أصحاب هشام بن احلكم الرافضي، يزعمون أن معبودهم جسم وله هناية، وحد 
طويل عريض عميق، طوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه، ال يويف بعضه عن بعض، وزعموا أنه نور 

 ساطع،

__________ 

 "عندان" ليست يف األصل. 1

 (1).." 35-31هو يف الكتاب ط فيسبادن ص  2

"فيدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكالمه ويقولون إن القرآن خملوق مل يتكلم هللا به، وينفون ّبا  .56
على اصطالحهم ال تكون إال ملتحيز يف جهة وهو جسم، مث يقولون وهللا منزه عن  1رؤيته ال رؤيته

 كلم إال جسما متحيزا وهللا ليس جبسم متحيز، فال يكونذلك فال جتوز رؤيته، ولذلك يقولون: املت
متكلما، ويقولون لو كان فوق العرش لكان جسما متحيزا وهللا سحا نه وتعاىل ليس جبسم متحيز فال 

 يكون فوق العرش، وأمثال ذلك إىل آخر كالمه وهو يف صفحة ثالث وثالثني ومائة.

من  ه أحدمل يقل بي ال ينقسم وال يتجزأ قول مبتدع واملقصود أن قول أهل البدع يف الواحد أنه الذ
 سلف األمة وأئمتها بل هو من كالم من ينتسب إىل أهل السنة واجلماعة من املتكلمني وغريهم.

وأما قول الشارح يف األحد أنه أحد ال من عدد، فهو كالم ال طائل حتته وال يفيد شيئا من املعاين بل 
ه شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا روحه حيث قال: }قل هو هللا أحد الذي ينبغي أن يقال ما قاله في

هللا الصمد{ فأدخل الالم يف الصمد ومل يدخلها يف أحد ألنه ليس يف املوجودات ما يسمي أحدا يف 
اإلثبات مفردا غري مضاف خبالف النفي وما يف معناه كالشرط واالستفهام فإنه يقال هل عندك أحد 

 استعمل إال أكرمته وإمنا

__________ 

كذا يف أصل هذا الكتاب ويف العقل والنقل املطبوع، وهذا التعبري يقتضي إثبات رؤيته والكالم يف 1
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نفيها والتعبري الصحيح هو: ألن الرؤية على اصطالحهم اخل، فلعله حصل حتريف يف النسخة املطبوعة 
 (1)فسرى إىل ما هنا." 

 "رمحه هللا تعاىل يف الطبقات .57

السابعة عشر طبقة املقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم ومحريهم الذين هم معهم تبع يقولون إان  الطبقة
وجدان آابءان على أمة ولنا أسوة ّبم ومع هذا فهم مساملون ألهل اإلسالم غري حماربني هلم كنساء 

وإطفاء نور  ياحملاربني وخدمهم وأتباعهم الذين مل ينصبوا أنفسهم ملا نصب له أولئك أنفسهم من السع
هللا وهدم دينه وإمخاد كلماته بل هم مبنزلة الدواب وقد اتفقت األمة على أن هذه الطبقة كفار وإن  

كانوا جهاال مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إال ما حيكى عن بعض أهل البدع أنه مل حيكم هلؤالء ابلنار 
وال  أئمة املسلمني وال الصحابةمن  مل يقل به أحدوجعلهم مبنزلة من مل تبلغه الدعوة وهذا مذهب 

 التابعون وال من بعدهم وإمنا يعرف عن بعض أهل الكالم احملدث يف اإلسالم

 إىل أن قال

واإلسالم هو توحيد هللا وعبادته وحده ال شريك له واإلميان برسوله واتباعه فيما جاء به فما مل َيت 
هال غري ر جاهل فغاية هذه الطبقة أهنم كفار جالعبد ّبا فليس مبسلم وإن مل يكن كافرا معاندا فهو كاف

 (2)معاندين وعدم عنادهم ال خيرجهم عن كوهنم كفارا فإن." 

"قال يف إدخال هذه الشبهة اليت يوردها املبطلون من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل آخره:  .58
شيخ ضعه، و إن من شبه ّبا كان مبطال، ألنه ما عرف كالم شيخ اإلسالم حيث وضعه يف غري مو 

 اإلسالم قد وصله مبا يفصل النزاع، مث أتمل ما َييت بعد هذا من كالم تلميذه ابن القيم رمحه هللا.

قال الشيخ: وقال يف موضع آخر: قال ابن القيم رمحه هللا يف طبقات املكلفني بعد أن ذكر الطبقة 
بقة لطبقة السابعة عشر طالسادسة عشر وأطال الكالم فيها، مث ذكر الطبقة السابعة عشر فقال: ا

على أمة،  1املقلدين، وجهال الكفرة، وأتباعهم، ومحريهم الذين معهم تبع ما يقولون إان وجدان آابءان
ولنا أسوة ّبم، ومع هذا فهم مساملون ألهل اإلسالم غري حماربني هلم كنساء احملاربني وخدمهم وأتباعهم 

اد  سهم من السعي يف إطفاء نور هللا وعدم دينه، وإمخالذين مل ينصبوا أنفسهم ملا نصب له أولئك أنف
كلماته، بل هم مبنزلة الدواب، وقد اتفقت األمة على أن هذه الطبقة كفار، وإن كانوا جهاال مقلدين 
لرؤسائهم وأئمتهم، إال ما حيكى عن بعض أهل البدع أنه مل حيكم هلؤالء ابلنار، وجعلهم مبنزلة من مل 

من أئمة املسلمني وال الصحابة، وال التابعون، وال من  مل يقل به أحدهب تبلغه الدعوة، وهذا مذ

                                         
 30تنبيه ذوي األلباب السليمة عن والوقوع يف األلفاظ املبتدعة الوخيمة، سليمان بن سحمان ص/ (1)
 135ان ص/متيز الصدق من املني يف حماورة الرجلني، سليمان بن سحم (2)
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 بعدهم، وإمنا يعرف عن بعض أهل الكالم احملدث يف اإلسالم. إىل أن قال:

__________ 

 (1)يف األصل "أابئنا".."  1

 (1"يبتغي ذلك أقرّبم إىل هللا كاملسيح عليه السالم واملالئكة فكيف من دوهنم؟ ) .59
 يرد بعض األحاديث الصحيحة الواردة يف ذلك؛ ألهنا من رواية أهل السنة، أو حيرفها ابلتأويل. كما أنه

 

وما أضعف املسلمني يف دينهم ودنياهم شيء كما أضعفهم وأفسدهم االتكال على امليتني يف قضاء 
لعصر، ا حاجاهتم ومصاحلهم ودفع األذى عنهم، فهذا مما يضر أهل السنة والشيعة، وال سيما يف هذا

من  يقل به أحد ملوهو يوهم الفريقني أنه من اإلسالم وأنه مل خيالف فيه أحد منهم إال الوهابية، مع أنه 
أئمتهم ال أئمة أهل البيت كالصادق والباقر وال أئمة األمصار اآلخرين كاألربعة رضوان هللا عليهم 

 حاديث الصحيحة من منع هذهأمجعني، بل النصوص عن أئمة أهل البيت عليهم السالم موافقة لْل
البدع اخلرافية كما يعلم من املناظرة بني العاملني الشيعي والسلفي املستقل اليت نشرانها يف اجمللد الثامن 

 (2والعشرين من املنار. )
 

ومثال ما يضر أهل السنة وحدهم ما صوَّره الرافضي املتعصب يف رسالته وكتابه هلم من أن أصول الدين 
 الشيعة والفقه عند

_________ 

( قال الشيخ املؤلف رمحه: ))أي أن أولئك األولياء الذين يدعوهنم لكشف الضر عنهم أو حتويله 1)
نته هم أنفسهم يطلبون الوسيلة إىل هللا تعاىل بعبادته ويرجون رمحته ابتباع س -توساًل ّبم كاملسيح 

 م له.ن مرضاته هو أخوفهم منه وأرجاهوالعمل بشريعته وخيافون عذابه إذا قصروا، حىت إن أقرّبم م

ذلك أبن عذاب هللا يف الدنيا واآلخرة خموف وحمذور يف نفسه ألن هلل فيه سنًنا ال تتبدل يوشك أن 
 خيالفها املرء من حيث يدري أو من حيث ال يدري وأن القلوب

 .140 - 132ص  9تتقلب وأنه ال جيب ألحد من خلقه عليه شيء(( . اه  انظر: جملة املنار مج 
( العامل السين املعين هنا هو ))األستاذ الشيخ حممد عبد القادر اهلاليل وهو عامل سلفي مستقل ال 2)

يتعصب ملذهب من املذاهب املقلدة(( كما وصفه الشيخ املؤلف رمحه هللا، وأما العامل الشيعي فهو 

                                         
 85كشف الشبهتني، سليمان بن سحمان ص/  (1)
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 28ت يف جملة املنار مج ))األستاذ الشهري مهدي كاظمي القزويين(( ، وانظر مجيع هذه املناظرا
 (1)." 57ص 29، مج776، 684، 593، 516، 439، 349ص

 (1"فإنه يشمل للصالة وَنوها ... من سائر الطاعات ) .60
 (2ففعلنا َنو الركوع حمدث ... وكل قرآن قدمي فاحبثوا )

 (3ووكل هللا من الكرام اثنني ... حافظني لْلانم )
 (4النص من غري امرتا ) فيكتبان كل أفعال الورى ... كما أتى يف

__________ 

( أي: فإن اإلميان يشمل للصالة املشروعة، ويشمل َنو الصالة من بقية الطاعات اليت يتقرب ّبا 1)
 العبد إىل هللا، وسائر العبادات اليت َييت ّبا لغفران ذنبه.

نه مسند حمدث، أل ( أي: ففعلنا معشر اخللق َنو الركوع، والسجود، والقعود، وسائر أفعال اخللق،2)
إليهم، وهللا خالق أفعال العباد، وقوله: وكل قرآن قدمي، أي: وكل ما كان من قرآن، فهو قدمي، وتقدم: 

من السلف، وان هللا يتكلم مىت شاء ابتفاق النبوات، وقوله:  ومل يقل به أحدأنه قول ابن كالب، 
 عن دقائق املعاين.فاحبثوا، أتى به لتتمة البيت، والبحث هو التفتيش والتقصي 

( أي: وكل هللا سبحانه من املالئكة الكرام اثنني، مفعول وكل، حافظني لْلانم من األانم، وصفهم 3)
ابلكرام، ملا جاء يف وصفهم بذلك يف الكتاب والسنة، وهم ذوات قائمة أبنفسها، قادرة على التشكل 

 ون الليل والنهار ال يفرتون.ابلقدرة اإلهلية، ال َيكلون وال يشربون، وال ينكحون، ويسبح

( أي: فيكتب امللكان احلافظان مجيع أفعال اخللق، كما يف قوله تعاىل: }وإن عليكم حلافظني *  4)
[ . وقال: }ما يلفظ من قول إال لديه رقيب 12-10كراما كاتبني * يعلمون ما تفعلون{ ]االنفطار: 

ّبا ونصدق ّبما، يكتبان أفعال العبد،  [ من غري امرتاء، أي من غري شك، بل نؤمن18عتيد{ ]ق: 
 (2)وأقواله، إبمجاع املسلمني.." 

 "وروح منه، واجلنة حق، والنار حق،...................................... .61

__________ 

قوله: }َورحوٌح ِمْنهح{ أي: صار جسده عليه السالم ابلكلمة، فنفخت فيه هذه الروح اليت هي من هللا، 
 خملوقاته أضيفت إليه تعاىل للتشريف والتكرمي.أي: خلق من 

وٌل  وعيسى عليه السالم ليس روحا، بل جسد ذو روح، قال هللا تعاىل: }َما اْلَمِسيحح اْبنح َمْرمَيَ ِإالَّ َرسح

                                         
 1/39رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا، حممد رشيد رضا  (1)
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الِن الطََّعاَم{  هح ِصدِِيَقٌة َكااَن ََيْكح لح َوأحمُّ وابلروح صار فبالنفخ صار جسدا،  1َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُّسح
 جسدا وروحا.

وقوله: "منه": هذه هي اليت ضل ّبا النصارى، فظنوا أنه جزء من هللا، فضلوا وأضلوا كثريا، ولكننا نقول: 
إن هللا قد أعمى بصائركم، }فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور{ ، فمن 

ذا شيء معروف، ومن املعلوم أيضا أن واليهود املعلوم أن عيسى عليه السالم كان َيكل الطعام، وه
يقولون: إهنم صلبوه، وهل ميكن ملن كان جزءا من الرب أن ينفصل عن الرب وَيكل، ويشرب ويدعى 
ْم  َر َلكح أنه قتل وصلب؟ وعلى هذا تكون "من" لالبتداء، وليست للتبعيض، فهي كقوله تعاىل: }َوَسخَّ

َماَواِت َوَما يف األَ  يعًا ِمْنهح{ َما يف السَّ فال ميكن أن نقول: إن الشمس والقمر واألهنار جزء  2ْرِض مجَِ
 مل يقل به أحد.من هللا وهذا 

 ، وليست جزء من هللا كما تزعم النصارى.-عز وجل -فقوله: "منه"؛ أي: روح صادرة من هللا

 واعلم أن ما أضافه هللا إىل نفسه ينقسم إىل ثالثة أقسام:

 بنفسها، وإضافتها إليه من ابب إضافة املخلوقاألول: العني قائمة 

__________ 

 .75سورة املائدة آية:  1
 (1).." 13سورة اجلاثية آية:  2

 "املخلوقني عاجزون عن أن َيتوا مبثله. .62

ونؤمن أبنه غري خملوق؛ ألنه لو كان خملوقا مل يكن صفة من صفاته ولو جاز أن يكون خملوقا لكان 
كنت أان وأنت صفة من صفات هللا، والشمس صفة من صفات هللا، والقمر اخللق من صفات هللا، ول

 ، فلم يقل أحد إننا صفاتومل يقل به أحدصفة من صفات هللا، وهكذا ... ، ومعلوم أن هذا منكر 
 هللا إال من قال بوحدة الوجود، وهؤالء معروف أهنم ملحدون.

  غري خملوقة، ولو جاز أن نسمي القرآنإذا فهو غري خملوق؛ ألنه صفة من صفات هللا، وصفات هللا
صفة من صفات هللا وخملوقا، جلاز أن نسمي كل خملوق أبنه صفة من صفات هللا، يقول العلماء: )منه 

 بدأ( . منه: أي من هللا بدأ، فلم يبتدئه أحد قبله، وإذا كان منه بدأ فهو كالمه يرجع إليه.

( )وما هو بقول شاعر( )احلاقة: 40سول كرمي( )احلاقة: فإن قال قائل: أليس هللا يقول: )إنه لقول ر 
( ، فنسبه إىل حممد صلى هللا عليه وسلم؟ لقلنا: إن هللا تعاىل نسبه إىل حممد ألنه مبلغ، 41اآلية 

والدليل على هذا أن هللا نسبه يف آية أخرى إىل جربيل، ومعلوم أن الكالم الواحد ال يصدر من 

                                         
 1/74القول املفيد على كتاب التوحيد، ابن عثيمني  (1)
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يل بلغه مد صلى هللا عليه وسلم واىل جربيل فباعتبار أهنما قاما بتبليغه؛ جرب متكلمني، فإذا نسبه إىل حم
 إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم، والرسول صلى هللا عليه وسلم بلغه إىل األمة.

 )مث إليه يعود( ، ومعىن إليه يعود على وجهني:

 (1)الوجه األول: إليه يعود وصفا فال يوصف به غريه.." 

ننا أمسى وأكمل من األنظمة الوضعية اليت تعزل احلاكم وتنزل به أشد العقوابت "والفجور، ودي .63
 عند اخلروج على نظامها. فكيف من خيرج على نظام شرعه هللا من فوق سبع مسوات؟!!

اثنًيا: إن مبدأ التسامح مع الوالة الفساق والظلمة مبدأ خطري على األمة ال يقف عند حد، حيث 
ها يف إقامة العدل واستيفاء احلقوق، وتنفيذ الواجبات على الناس من القمة يفقد األمة أهم خصائص

صلى  -إىل القاعدة بال استثناء أو متييز، كما هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية، فقد روي عن رسول هللا 
قاب عإن الناس إذا رأوا الظامل فلم َيخذوا على يده أوشك هللا أن يعمهم ب»أنه قال:  -هللا عليه وسلم 

 ( .1« )من عنده

ولكن لْلسف الشديد إن القول بعدم جواز عزل احلاكم قد جتاوز مرحلة فسق احلاكم ومعصيته إىل 
القول بعدم جواز عزله مهما فجر وطغى، ومهما أابح وحرم، ومهما أظهر من ألوان الكفر االعتقادي 

ال به ء اإلسالم املعتمدين، وإمنا قمن علما مل يقل به أحد -حبمد هللا-والقويل والعملي، وهذا القول 
مجاعة من أدعياء العلم والفقه ومساسرة الكلمة الذين يبيعون ذممهم حبفنة من الدراهم، أو ينافقون مع 
احلكام الكفرة خوفًا من ظلمات السجن وأعواد املشانق، فيهرولون إىل عتبات احلكام الكافرين ابلفتاوى 

 ا أهنا تنال رضى احلاكم وتربق هلا أسارير وجهه.املعلبة اجلاهزة اليت يعلمون مسبقً 

لقد وجد الطغاة مجهورًا من علماء النفاق ووعاظ املسكنة الذين زينوا للطغاة اَنرافهم، وبرروا هلم 
أخطاءهم وقاموا مبؤنة إقناع الناس نيابة عن سادهتم حىت وصل األمر إىل ما هو مشاهد من والء للحكام 

 ( وهؤالء الذين يتزيون بزي العلماء وهم كمثل2د اإلسالمية )الكافرين يف معظم البال

__________ 

دار  - 4)ط  168ص 1انظر املسند بشرح أمحد شاكر ج -( رواه اإلمام أمحد بسند صحيح 1)
 املعارف مبصر( .

 (2).." 50-25( انظر اإلميان وأثره يف هنضة الشعوب/ يوسف العظم ص2)

                                         
 220شرح العقيدة السفارينية، ابن عثيمني ص/ (1)
 2/521املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية، حمماس اجللعود  (2)
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، من يدخل يف ذلك ما جيب تنزيه هللا عنه من صفات النقص "ما خيالف النصوص، فمن املثبتة .64
 ، وهذا ابطل.1ومن مماثلته ابملخلوقات، والنفاة يدخلون يف ذلك ما أثبته هللا لنفسه من صفات الكمال

خامسا: أن القائلني أبن األجسام مركبة من اجلواهر، يقولون: إن هللا ال حيدث شيئا قائما بنفسه، وإمنا 
، اليت هي االجتماع واالفرتاق واحلركة والسكون، وغري ذلك من األعراض. مث من قال حيدث األعراض

منهم أبن اجلواهر حمدثة، قال إن هللا أحدثها ابتداء، مث مجيع ما حيدثه إمنا هو إحداث أعراض فيها، ال 
كابر هؤالء أحيدث هللا بعد ذلك جواهر، وهذا قول أكثر املعتزلة، واجلهمية، واألشعرية، وَنوهم. ومن 

سلف  من مل يقل به أحدمن يظن أن هذا مذهب املسلمني، ويذكر إمجاع املسلمني عليه، وهو قول 
 .2األمة. بل مجهور األمة حىت من طوائف أهل الكالم ينكرون اجلوهر الفرد

__________ 

 .10/258انظر: درء التعارض  - 1
 (1).." 17/244انظر: جمموع الفتاوى  - 2

 وهر الفرد:معىن اجل - 4" .65

خيصص املتكلمون اسم اجلوهر، ابجلوهر الفرد املتحيز، الذي ال ينقسم، ويسمون املنقسم جسما ال 
، فاجلوهر عند املتكلمني هو اجلزء الذي ال يتجزأ. وقد قال إبثبات اجلوهر الفرد، وهو اجلزء 1جوهرا

 الذي ال يتجزأ كثري من املتكلمني.

تفقون على ذلك، حيث قال: "اتفق اإلسالميون على أن األجسام وزعم أبو املعايل أن املسلمني م
 .2تتناهى يف جتزيها حىت تصري أفرادا، وكل جزء ال يتجزأ، فليس له طرف واحد شائع ال يتميز "

وظنوا أن القول إبثبات الصانع، وأبنه خلق السماوات واألرض، وأبنه يقيم القيامة، ويبعث الناس من 
 .3ثبات اجلوهر الفرد، فجعلوه أصال لْلميان ابهلل واليوم اآلخرالقبور، ال يتم إال إب

 الرد على مثبيت اجلوهر الفرد: - 5

من سلف األمة، بل مجهور األمة حىت من طوائف أهل الكالم،  مل يقل به أحدإن مصطلح اجلوهر الفرد 
 .4ن ينكرهينكرون اجلوهر الفرد، وينفون تركب األجسام منه، وابن كالب إمام أتباعه هو مم

 5ونفى اجلوهر الفرد كثري من طوائف أهل الكالم، وأهل الفلسفة، كاهلشامية
 .8، وكثري من الكرامية7، والضرارية6والنجارية

__________ 

 .291انظر: معيار العلم ص - 1
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 .1/49الشامل  - 2
 .9/299، جمموع الفتاوى 1/280انظر: بيان تلبيس اجلهمية  - 3
 17/244اوى انظر: جمموع الفت - 4

 من البحث. 149سبق التعريف ابهلشامية ص - 5

النجارية أصحاب احلسني بن حممد النجار، أحد كبار املتكلمني، له مناظرة مع النظام أغضب  - 6
النظام فيها فرفسه فيقال مات منها بعد تعلل، وأكثر معتزلة الري وما حواليها على مذهبه وافقوا املعتزلة 

ة القرآن، والرؤية، ووافقوا الصفاتية يف خلق األعمال، وهم فرق كثرية منها الربغوثييف مسائل الصفات، و 
، 70، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ص89 - 1/88والزعفرانية واملستدركة، انظر: امللل والنحل 

 .10/554سري أعالم النبالء
فه يف ذا لواصل بن عطاء، مث خالالضرارية أتباع ضرار بن عمرو الكويف، وكان يف أول أمره تلمي - 7

خلق األعمال وإنكار عذاب القرب، وله تصانيف كثرية تؤذن بذكائه وكثرة إطالعه على امللل والنحل، 
، 72وبعض القصص عنه تدل على موته يف زمن الرشيد. انظر: اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ص

 .10/544، سري أعالم النبالء91 - 1/90امللل والنحل
 (1).." 1/303انظر: درء التعارض - 8

 "قول واحد بشأنه بل دار بينهم اخلالف يف ذلك على أقوال ثالثة: .66

   أن هللا سبحانه يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر تفضال. 1

   يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر ابستحقاق. 2

 .1  أن هللا ال يغفر الصغائر إال ابلتوبة  3
عند املعتزلة، اثنان منها قالت ابلغفران، واخلالف بينهما يف االستحقاق والتفضل،  فهذه أقوال ثالثة

واالستحقاق كما هو واضح فيه حتكم على هللا سبحانه   وذلك غري الئق حبال. ولكن من مبادئ 
املعتزلة املشهورة عنهم قوهلم بوجوب الصالح واألصلح، وال خيفى ما يف هذا املبدأ من جسارة وعدم 

ب مع هللا سبحانه وتعاىل. أما القول الثالث فإنه جيعل الصغرية مبنزلة الكبرية يف عدم الغفران إال أتد
رية من ، وخمالف أيضا ملا عليه املعتزلة أنفسهم من الفرق بني الصغرية والكبمل يقل به أحدابلتوبة وهذا 

 حيث املعىن واالعتبار.

 نب الكبري، فماذا يقول القوم يف حكمه؟وعلى كل حال فاألهم من ذلك كله هو مرتكب الذ

هذه املسألة تسمى عند مؤرخي الفرق واملعتزلة ابألمساء واألحكام، ألهنا تبحث يف صفة مرتكب الكبرية 
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 وحكمه.

 وقد أاثر حتديد مكان مرتكب… يقول الدكتور عبد الكرمي عثمان يف الكالم على هذه املسألة: 
املسلمني، وجعله بعض مؤرخي الفرق سببا مباشرا لظهور مذهب الكبرية وحكمه خالفا شديدا بني 

االعتزال. فقد قالت اخلوارج إن صاحب الكبرية كافر، وذهب املرجئة إىل أنه مؤمن، وقرر احلسن البصري 
أنه منافق، أما واصل فقد أعلن أن مرتكب الكبرية ليس مؤمنا وال كافرا، وال منافقا، بل هو فاسق، أو 

 املنزلتني:يف منزلة بني 

__________ 

سنة  2،ط332ص 1انظر: مقاالت اإلسالميني لْلشعري بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، ج 1
 (1)ه .." 1389

 "وهذا القول ابطل خمالف للكتاب والسنة وطريقة السلف. .67

 فقوله: )من البدع احلسنة( سبق نقض ذلك وسيأيت يف هناية الفصل احلديث عنه.

ب اإلذعان هلا وال جيب( تشريع مل َيذن هللا به، فكيف يلحق حكم الندب أبمرٍ  حمدث؟ وقوله: )إنه يند
مع أنه ال يصح فيه وصف اإلابحة؛ لكونه ممنوعاً  من جهة الشارع، الذي قال: ))إايكم وحمداثت 

 األمور، فإن كل حمدثة بدعة(( .

 الوجوب سألة خمتلف فيها بنيوهذا التقسيم بني الندب والوجوب، تزييف حلقيقة احلكم، فكأن امل
من سلف األمة، أو أحد من العلماء  مل يقل به أحدوالندب فقط، خاضعة ملبدأ اإلذعان، وهذا ما 

 أهل العلم واإلميان أتباع منهج السلف.

ولو ترك حكم البدع والسنن على هذا املنوال الذي اختطه الشعراين، وابن عريب ملا بقي من الدين شيء، 
  اآلايت واألحاديث احلاثة على االتباع أدراج هذا القول املحردي.ولذهبت معاين

أما قوله: )إن العابد هلل تعاىل مبا يعطيه نظره، إذا مل يكن على شرع من هللا تعاىل حيشر أمة وحده ، 
 ةيعين بغري إمام يتبعه فجعله خرياً وأحلقه ابألخيار( ..... فهذا عني الضالل ، واملضادة لكتاب هللا وسن

ظره أو فكيف يكون متقدماً بني يدي هللا ورسوله، مبا ميليه عليه ن -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
ذوقه، مث يصري من األخيار، وأي معىن للعبودية واخلضوع هلل حينئذ، وما معىن االتباع لرسوله صلى هللا 

ه وما هناكم آاتكم الرسول فخذو عليه وسلم اليت وردت ّبا نصوص الكتاب والسنة، كقوله تعاىل: ))وما 
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 عنه فانتهوا(( .

 (1)وقوله: ))اي أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم(( .." 

 "األول، وقيل غري ذلك. فكيف يتم لكم االحتفال؟ أم هل ترى والدته قد تكررت؟ .68

ليس من الشرع  د من حيتفل به دال أنهإن االضطراب يف حتديد اتريخ والدته اليت هي مبىن االحتفال عن
 يف شيء، إذ لو كان مشروعا العتىن املسلمون بضبطه وبيانه شأنه شأن مسائل الشرع والقرب األخرى.

لى هللا عليه ص -يف ربيع األول، فإن وفاته  -صلى هللا عليه وسلم  -مث أيضا يقال: هب أن مولده 
على  نفس الشهر فليس الفرح مبولده أبوىل من احلزن كانت أيضا يف شهر ربيع األول، أي يف  -وسلم 

 من قبل. مل يقل به أحد، وهذا ما -صلى هللا عليه وسلم  -وفاته 

هذا وإن هذه املسألة واضحة حبمد هللا ملن أمعن النظر ودققه وحبث وحمص، ومل يكن ديدنه التقليد 
 وإضالهلم. دون دليل، وإن هذه املسألة مما لبس ّبا إبليس إلغواء بين آدم

 (2)وقد وجد يف هذه املوالد من املفاسد ما يظهر معه." 

 "املطلب الثاين: أقوال العلماء يف تفسري آايت املعية العامة .69

... 

 املطلب الثاين: أقوال السلف يف تفسري آايت املعية العامة

لعلم واالطالع، اتتابع أهل السنة قران بعد قرن وجيال بعد جيل على تفسري آايت املعية أبهنا معية 
والنقول اليت سأوردها يف هذا املطلب مشلت عددا من أعالم األمة وأئمتها مبا يف ذلك القرون املفضلة، 

 .1وأئمة الفقه واحلديث والتفسري
 فكيف تطيب نفس مسلم إىل ترك أقوال هؤالء إىل قول من حيتج بقوله.

ا تفسريهم آلايت املعية العامة أبن املراد ّبوقد نقل غري واحد من أهل العلم إمجاع علماء السلف على 
معية العلم، وسأورد لك هنا ما وقفت عليه من آاثر يف تفسري تلك اآلايت ليتضح لك حقيقة قوهلم يف 

 املسألة.

واملقصود من إيراد هذا الكم الكبري من اآلاثر هو تفنيد تلك الدعوى اليت متسك ّبا املخالفون العتقاد 
ألة ومسألة العلو   اليت هلا ارتباط وثيق مبسألة املعية   فأوردوا حوهلا دعوى هي أوهى السلف يف هذه املس

من بيت العنكبوت، وهي زعمهم أن أايت املعية العامة املراد ّبا أن هللا معنا بذاته يف كل مكان تعاىل 
 هللا عما يقولون علوا كبريا.
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ل وال من السلف وال األئمة املعتربين، ب أحد مل يقل بهوسيجد القارئ هلذا املطلب أن تفسريهم ذاك 
حىت مجع من قدماء األشاعرة وعلى رأسهم أبو احلسن األشعري الذي ينتسبون إليه، فاألشعري وقدماء 

 أصحابه وافقوا السلف يف تفسريهم آلايت املعية العامة أبهنا معية العلم واالطالع.

__________ 

شاعرة وغريهم، لكوهنم وافقوا احلق يف هذه املسألة وال يفهم سأورد يف هذا املطلب أقوال بعض األ 1
من هذا اعتبارهم من أهل السنة على املعىن اخلاص، واالستشهاد أبقوال هؤالء سار عليه شيخ اإلسالم 

، ابن تيمية يف الفتوى احلموية، وابن القيم يف اجتماع اجليوش اإلسالمية، والذهيب يف كتابيه العلو والعرش
 (1)من األئمة.."  وغريهم

 "اخلامتة: .70

بعد هذا العرض لآلاثر الواردة يف صفة املعية ولبعض املسائل املتعلقة ّبا أعرض أهم النتائج اليت توصلت 
 إليها من خالل هذا البحث فأقول:

املعية العامة: واملراد  -1أوال: اتضح جليا من خالل استقراء النصوص أن املعية تنقسم إىل قسمني مها:
 معية العلم واالطالع، ومسيت عامة ألهنا تعم اخللق مجيعا مؤمنهم وكافرهم، وبرهم وفاجرهم.ّبا 

 املعية اخلاصة: واملراد ّبا معية النصرة والتأييد ومسيت خاصة ألهنا خاصة أبهل اإلميان. -2

ن هللا مع مجيع أاثنيا: تبني للقاريء الكرمي إمجاع السلف على تفسري آايت املعية العامة أبن املراد ّبا 
اخللق بعلمه فهو مطلع على خلقه شهيد عليهم وعامل ّبم، وقد نقل غري واحد من أهل العلم إمجاع 

 علماء السلف على تفسريهم آلايت املعية العامة بذلك كما تقدم ذكره يف املطلب الثاين.

د تعارض بني آايت ع بوجو اثلثا: إبمجاع السلف على تفسري املعية العامة مبعية العلم، اليبقى حجة ملد 
املعية وآايت العلو، وقد خصصت مطلبا أوردت فيه عددا من النقول عن علماء السلف جاء فيها 
اجلمع بني إثبات العلو وإثبات املعية موافقة ملا نصت عليه إحدى آايت املعية، وهي اآلية الرابعة من 

 سورة احلديد

لف، وأول من الس ومل يقل به أحديل من كتاب وال سنة رابعا: إن القول مبعية الذات مل يقم عليه دل
من عرف عنه القول بذلك هم اجلهمية واملعتزلة، وعنهم أخذ املتأخرون من األشاعرة هذا القول، ومن 

 (2)أراد أن يعرف مصداق هذا فعليه مبطالعة كتاب الرد على بشر املريسي." 
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 .1املؤمنني نوله ما توىل ... { "الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل  .71
 .2وكان شيخ اإلسالم رمحه هللا يقول: "من فارق الدليل ضل السبيل، وال دليل إال مبا جاء به الرسول"

بلى لقد جاء عن بعض السلف عد هذا القول من أقوال املرجئة املذمومة، كما جاء عن اإلمام أمحد 
 مل وهو يزيد وال ينقص قال هذا قول املرجئة.رمحه هللا أنه سئل عمن قال اإلميان قول بال ع

وسئل ما املرجئة؟ قال الذين يقولون اإلميان قول، قيل: فالذي يقول اإلميان يزيد وال ينقص قال ما أدري 
 ما هذا.

قلت: أي أنه قول منكر مل يعهد عن أحد من علماء السنة. وهذان األثران عن اإلمام رمحه هللا روامها 
 .3سنة يف ابب الرد على املرجئة قوهلم إن اإلميان يزيد وال ينقصعنه اخلالل يف ال

فعلم من مجيع ما تقدم أن القول أبن اإلميان يزيد وال ينقص قول حمدث ال دليل عليه من الكتاب 
من سلف هذه األمة، فمن قال به وترك قول أهل السنة فقد فارق السبيل وترك  ومل يقل به أحدوالسنة 

 ا أئمة اهلدى ومصابيح الدجى الذين هم أعلم وأحكم مبسائل العلم والدين.اجلادة اليت عليه

وحيسن أن أنقل هنا ما نقله شيخ اإلسالم عن الشافعي رمحه هللا يف سياق آخر قال: "وما أحسن ما 
 قاله الشافعي رضي هللا عنه يف رسالته

__________ 

 .115سورة النساء، اآلية:  1
 ( .90م )صمفتاح السعادة البن القي 2

 (1)( .." 3/569السنة للخالل ) 3

"من السلف يستثين يف إميانه حبسب املوافاة كما يظنه بعض أهل األهواء بل هذا من الغلط  .72
عليهم، ويف بيان سبب هذا الغلط يقول شيخ اإلسالم: "فهؤالء ملا اشتهر عندهم عن السلف أهنم 

ا جعل اإلميان هو ما ميوت العبد عليه، وهو ما يوايف يستثنون يف اإلميان، ورأوا أن هذا ال ميكن إال إذ
 يقل ملبه العبد ربه، ظنوا أن اإلميان عند السلف هو هذا، فصاروا حيكون هذا عن السلف، وهذا القول 

عن السلف، ولكن هؤالء حكوه عنهم حبسب ظنهم، ملا رأوا أن قوهلم ال يتوجه إال على هذا  به أحد
 .1األصل ... "

شة هؤالء يف قوهلم عند ذكر مذهبهم إجياب االستثناء يف اإلميان حبسب املوافاة، إذ املقصود وسيأيت مناق
 هنا بيان قول السلف ومأخذهم يف اإلميان.
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__________ 

 (1)( .." 7/436الفتاوى ) 1

"اإلميان يتضمن فعل الواجبات فال يشهدون ألنفسهم بذلك كما ال يشهدون هلا ابلرب والتقوى،  .73
ا ال يعلمونه وهو تزكية ألنفسهم بال علم، وقد سبق النقل عنهم من أقواهلم وألفاظهم ما فإن ذلك مم

 يدل على ذلك ويؤيده.

وأما سبب غلط هؤالء يف نسبة هذا القول للسلف مع أهنم مل يقولوه، فعائد إىل أنه: "ملا اشتهر عند 
ليه، ا جعل اإلميان هو ما ميوت العبد عهؤالء أن السلف يستثنون يف اإلميان ورأوا أن هذا ال ميكن إال إذ

وهو ما يوايف به العبد ربه، ظنوا أن اإلميان عند السلف هو هذا فصاروا حيكون هذا عن السلف وهذا 
من السلف ولكن هؤالء حكوه عنهم حبسب ظنهم ملا رأوا أن قوهلم ال يتوجه إال  مل يقل به أحدالقول 

ن أصل جهم يف اإلميان هو قول احملققني والنظار من على هذا األصل وهم يدعون أن ما نصروه م
أصحاب احلديث، ومثل هذا يوجد كثريا يف مذاهب السلف اليت خالفها بعض النظار وأظهر حجته 
يف ذلك ومل يعرف حقيقة قول السلف فيقول من عرف حجة هؤالء دون السلف أو من يعظمهم ملا 

لعقل احملققون، ويكون ذلك من األقوال الباطلة، املخالفة ل يراه من متيزهم عليه: هذا قول احملققني، وقال
مع الشرع وهذا كثريا ما يوجد يف كالم بعض املبتدعني وبعض امللحدين. ومن أاته هللا علما وإمياان علم 

أنه ال يكون عند املتأخرين من التحقيق إال ما هو دون حتقيق السلف ال يف العلم وال يف العمل، ومن  
ابلنظرايت والعقليات وابلعمليات، علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من  كان له خربة

 .1بعدهم وأنه ال يبتدع أحد قوال يف اإلسالم إال كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه من قبله"
__________ 

 (2)( .." 436/ 7الفتاوى ) 1

والقول ّبا  وهذه قضية خطرية،"فأحاديث اآلحاد ال حيتج ّبا مفردة إلثبات العقيدة يف نظره  .74
ل. من سلف هذه األمة، ومل خيطر ألحدهم على اب مل يقل به أحدمرفوض متام الرفض، ألنه قول مبتدع 

ويلزم من هذا القول اخلاطئ رد مئات األحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 جملرد أهنا مل تتواتر.

ستدالل ابحلديث، بل املهم صحة ثبوته عن رسول هللا صلى هللا عليه والتواتو ليس شرطا لصحة اال
 وسلم. وإذا صح وجب علينا العمل به اعتقادا أو تشريعا.

                                         
 478زايدة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر ص/ (1)
 503زايدة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر ص/ (2)
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هذا الزعم الباطل من وجوه كثرية إال أن ما ذكرته كاف إلبطال  -رمحه هللا  -وقد تناول اإلمام ابن القيم 
 .1بن القيم لذلكهذا الرأي، ومن أراد املزيد فعليه مبراجعة ا

بقي أن نعرف رأى البيهقي يف النوع الثاين من الصفات اخلربية وهو الفعلية منها. وذلك ما سيتضح لنا 
 من املبحث التايل إن شاء هللا.

__________ 

 (1)وما بعدها.."  2/394انظر: خمتصر الصواعق املرسلة 1

( : ))واعلم أن ختصيص 137"وقال شيخنا طارق بن عوض هللا يف ))لغة احملدث(( )ص:  .75
اسم ))احلسن(( ابلرواية املتفرد ّبا من هو موصوف خبفة الضبط، اصطالح حادث، درج عليه مجاعة 
من املتأخرين، حىت صار هو السائد بينهم، أما املتقدمون فيدرجون هذا يف اسم ))الصحيح(( ؛ ألن 

تفرده  لراوي يف روايته مبخالفته أواحلديث عندهم إما صحيح وإما ضعيف، وإذا تبني هلم خطأ ذلك ا
 مبا ال حيتمل، فإهنم حيكمون على روايته حينئذ ابلشذوذ أو النكارة. وهللا أعلم(( اه .

بل إن بعض العلماء قد ذهب إىل أن يف ))الصحيحني(( أحاديث حسنة، وهذا يدل على أن احلسن  -
 حمتج به؛ الندراجه داخل ))الصحيح(( املتلقى ابلقبول.

 ( :399/  7اإلمام الذهيب يف ))سري أعالم النبالء(( )قال 

)). .. وّبذا يظهر لك أن ))الصحيحني(( فيهما الصحيح، وما هو أصح منه، وإن شئت قلت: فيهما 
الصحيح الذي ال نزاع فيه، والصحيح الذي هو حسن، وّبذا يظهر لك أن احلسن قسم داخل 

صحيح، وهو على مراتب، وضعيف وهو على مراتب. الصحيح، وأن احلديث النبوي قسمان ليس إال: 
 وهللا أعلم(( اه .

وّبذا يتضح أن احلديث احلسن كالصحيح متاما حيتج به يف مجيع أمور العقيدة واألحكام، وتفريق 
مل يقل به و الدكتور بني احلسن والصحيح يف ابب إثبات األمساء احلسىن، تفريق ابطل ال دليل عليه، 

 مني. وهللا املوفق.من علماء املسل أحد

 

* * * 

* وقال الدكتور: ))ورمبا يثري ذلك إنكار البعض، لكنهم ال خيتلفون معنا يف تطرق االحتمال إىل ضبط 
 النص والتيقن منه يف ثبوت االسم دون الوصف. ..(( .

 (2)قلت:." 

                                         
 331البيهقي وموقفه من اإلهليات، أمحد بن عطية بن علي الغامدي ص/ (1)
 43حممد حمب الدين أبو زيد ص/ االنتصار للسلف األخيار، (2)
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 وكان بينهم:»"وقال ابن كثري يف سياق املوضوع:  .76

 (1« . )ةللصال -صلى هللا عليه وسلم  -تثناه رسول هللا عمر بن اخلطاب، ويقال: أبوبكر فاس
أبن أاب بكر مل يكن يف جيش أسامة ونقل اتفاق أهل  -رمحه هللا-وقد جزم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 العلم عليه.

مل يكن يف جيش أسامة ابتفاق أهل العلم، لكن روي أن عمر كان  -رضي هللا عنه  -وأبوبكر »قال: 
خارجا مع أسامة، لكن طلب منه أبو بكر أن َيذن له يف املقام عنده حلاجته إليه،  فيهم، وكان عمر

 (2« . )فأذن له
، وأما قوله إنه أمر أسامة على اجليش الذي فيهم: أبو بكر»وقال يف موضع آخر يف الرد على الرافضي: 

اجليش، بل   يف ذلكوعمر، فمن الكذب الذي يعرفه من له أدىن معرفة ابحلديث، فإن أاب بكر مل يكن 
يستخلفه يف الصالة من حني مرضه إىل أن مات. وأسامة قد روى أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -كان 

 -عقد له الراية قبل مرضه، مث ملا مرض أمر أاب بكر أن يصلي ابلناس فصلى ّبم إىل أن مات النيب 
لك املدة، رض، لكان أمره ابلصالة ت، فلو قدر أنه أمر ابخلروج مع أسامة قبل امل-صلى هللا عليه وسلم 

 «مع إذنه ألسامة أن يسافر يف مرضه، موجبا لنسخ إمرة أسامة عنه، فكيف إذا مل يؤمر عليه أسامة حبال
( .3) 

وّبذا يظهر أن أاب بكر مل يكن يف جيش أسامة. وهو قول عامة املؤرخني إال من شذ منهم، بل نقل 
رضي  -تفاق أهل العلم واحلديث على هذا، الشتغال أيب بكر ا -رمحه هللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .-صلى هللا عليه وسلم  -ابلصالة ابلناس يف مرض النيب  -هللا عنه 
لى هللا ص -على أن من قال ابلقول اآلخر، مل يقل: إن أاب بكر بقي يف جيش أسامة بعد أمر الرسول 

تغال العلم، ملا هو معلوم عندهم ابلتواتر من اش من أهل مل يقل به أحدله ابلصالة، فهذا  -عليه وسلم 
 أيب بكر إبمامة الناس يف

_________ 

 .6/308( البداية والنهاية البن كثري 1)
 .6/319( منهاج السنة 2)
 (1).." 277-4/276( املصدر نفسه 3)

 "جحش فقط، أما بقية أزواج النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فلم يفهمن هذا الفهم. .77

 كذا قصص كثرية يف اختالف الصحابة   فضال عن غريهم   يف فهم بعض النصوص القرآنية واحلديثية.وه

                                         
 218االنتصار للصحب واآلل من افرتاءات السماوي الضال، إبراهيم بن عامر الرحيلي ص/ (1)
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من الصحابة، فلم يقل أحد منهم للتابعني: إذا فهمتم من آية كرمية  مل يقل به أحدمث إن هذا الفهم 
 فهما فال أتخذوا به حىت تنظروا ماذا نفهم منها؟!

سنة وبفهم سلف األمة( ابطلة إبمجاع سلف األمة من املهاجرين واألنصار فالقاعدة املشهورة )الكتاب وال
الذين مل يشرتطوها واكتفوا مبا ذكره هللا عز وجل من التحاكم للقرآن والسنة، أما زايدة اشرتاط الفهم 

 فهو استدراك قبيح على اآلية الكرمية.

حيحة اليت ر يف اآلايت واألحاديث الصأما آلية الفهم فال تتم بتقليد صحايب وال اتبعي، وإمنا ابلنظ
تتحدث عن املوضوع نفسه، والعودة بعد ذلك لآلاثر ولغة العرب وكل ما يساعد يف جتلية املعىن وما 

 إىل ذلك.

فتحصيل الفهم يتم عرب سبل كثرية قد جيوز إدخال )فهم آحاد السلف( يف هذه السبل للرتجيح فقط، 
 قرآن الكرمي َيمران ابلتدبر والتفكر؟لكن ال جيوز االقتصار عليه، كيف وال

مث هؤالء القائلون بفهم السلف هم أول من خيالف السلف إذا فهموا شيئا خالف ما هم عليه!! ومعظم 
 ما كتبوه يف العقائد كان خالف فهم السلف الصاحل من املهاجرين واألنصار والتابعني إبحسان.

م فضل تش يف سري الصحابة والتابعني وانظر من منهراجع املسائل السابقة اليت يف هذا الكتاب مث ف
 (1)اآلاثر وأقوال الرجال على القرآن الكرمي؟!." 

"اإلقرار بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأن هللا على عرشه  .78
 .1 يف مسائه يقرب من خلقه كيف يشاء وأن هللا ينزل إىل مساء الدنيا كيف يشاء"

فهذا غيض من فيض يف الداللة على أن السلف كانوا يثبتون معىن الصفة ويفوضون يف الكيفية وهذا 
 ظاهر حبمد هللا.

 إن املفوضة يستدلون لقوهلم ابلوقف على لفظ اجلاللة يف قوله تعاىل: }َوَما يَ ْعَلمح أَتِْويَلهح ِإالَّ اَّللَّح  - 3
وَن يف اْلِعْلِم يَ قحولح  لٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِِنا{ ]آل عمرانَوالرَّاِسخح [ .ويزعمون أن الصفات من 7وَن آَمنَّا بِِه كح

 املتشابه، ويف ذلك خطأ من أربعة أوجه:

 أواًل: أن نسبة التفويض إىل الشرع خطأ ظاهر ملا سبق بيانه.

 .2من السلف مل يقل به أحداثنياً: ادعائهم أن الصفات من املتشابه وهذا 
علون التفويض أحد املوقفني من النصوص،واملوقف اآلخر والذي عليه جلهم هو التأويل، اثلثاً: أهنم جي

 فكيف ادعوا إسناد العلم إىل هللا يف هذا مث يؤولون.

رابعاً: أهنم مينعون إطالق الصفة الواردة يف اآلية وهذا معىن متعلق ابآلية وهو عدم القول ابملعىن الظاهر، 
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اً يف معىن اآلية تناقض،ألهنم حددوا املراد إمجااًل إال أهنم مل حيددوه تعيينفادعاء أن هذا تفويض وتوقف 
 مبعىن أهنم نفوا املراد مث مل حيددوا املراد، وهذا تناقض.

ولو نظران يف موقف العلماء من فواتح السور ممن مل يفسرها قالوا هللا أعلم مبراده منها، فهم مل حيددوا أي 
فصيلي فهذا هو التفويض الصحيح للمعىن أما املتكلمون فدعوى التفويض مفهوم هلا ال إمجايل وال ت

 عندهم متناقضة يف نفس الصفة ملا ذكران.

إن ادعاء تفويض علم معىن الصفة إىل هللا عز وجل فيه تفريغ هلذه األلفاظ الواردة يف القرآن والسنة  - 4
 عن معانيها الظاهرة وإبطال لداللتها على املعاين،ويف هذا

__________ 

 .1/283، طبقات احلنابلة 13/41عون املعبود  1
فقد ذكر أن األقوال يف املتشابه إما أنه املنسوخ أو ما تشاّبت  3/172انظر: تفسري ابن جرير  2

معانيه واختلفت ألفاظه أو ما تشاّبت فيه املعاين يف القصص واختلفت ألفاظه، أو ما استأثر هللا بعلمه 
 (1)طلوع الشمس من مغرّبا ومنهم من قال املقطع من أوائل السور.." من وقت نزول عيسى و 

 "أقسام العلو .79

نعجب من هؤالء املبتدعة إذ مل يقبلوا نصوص الكتاب والسنة بل أولوها، وقالوا: إن املقصود منها أن 
يقبلونه، وأهل  العلو للفوقية هنا فوقية املكانة والقدر، مبعىن أن هللا يف العلو له املكانة، وإال فإهنم ال

 علو قدر وهي املكانة. -1السنة يقولون: إن العلو ينقسم إىل ثالثة أقسام: 

َو اْلَقاِهرح فَ ْوَق ِعَباِدِه{ ]األنعام: -2  [ .18علو قهر وهي الغلبة }َوهح

 علو الذات. -3

يثبتون هللا يف  املبتدعة ال جيادلوان يف علو القدر وال يف علو القهر، ولكن جيادلوان يف علو الذات، وال
العلو، أما َنن فنثبت أنواع العلو كلها هلل، ونقول: إن لربنا الكمال فيها كلها، ونقول: هللا سبحانه 

 وتعاىل عاٍل على خلقه علواً يليق جبالله وعظمته سبحانه وتعاىل.

 وقلت له: والقول بعلو القدر وعلو املكانة هلل تعاىل أمر أتنف منه العقول، فإذا جئت إىل شخص مثالً 
 إنك وهللا لك منزلة يف نفسي أفضل من احلمار والكلب، هل ينبسط أم يغضب؟ قال الشاعر:

 أمل تَر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

فلو جاء إنسان يوازن بني السيف وبني العصا فإنه قد نقص قيمة السيف، وإذا قيل: إن هللا خري من 
قه فهذا تنقص للرب سبحانه وتعاىل؛ ألن هذا األمر مغروس يف الفطر )أن هللا خلقه وأفضل من خل
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سبحانه وتعاىل فوق خلقه منزلة وقدراً وقهراً( ومع وجود هذا األمر وهو أمر فطري نثبته هلل، لكن ليس 
هذا هو مدح للرب سبحانه وتعاىل، بل إن املدح أن نثبت له سبحانه وتعاىل الكمال املطلق، ومنه 

بات علو الذات له سبحانه وتعاىل، وّبذا يبطل كالم هؤالء يف أتويلهم على أن العلو يقصد به علو إث
 املكانة أو أن املقصود أن هللا خري من خلقه سبحانه وتعاىل.

انطلقوا إىل النصوص الدالة على الدليل الفطري، عندما قلنا هلم: إن اإلنسان إذ يقول: اي هللا، جيد قلبه 
لو، قالوا: تعلق القلب ابلعلو ألن السماء هي قبلة الدعاء، وهذا الكالم ابطل وليس بصحيح يتعلق ابلع

ال لغة وال شرعًا وال عقاًل، القبلة يف اللغة هي ما تستقبل بوجهك، فهل َنن إذا دعوان نرفع أبصاران 
 أبصارهم( طفن هللاإىل السماء؟ ال، بل هنينا عنه: )لينتهني أقوام عن رفع أبصارهم إىل السماء أو ليخ

هنينا أن نرفع، وهلذا يسمى ما يقبل به اإلنسان قحبل، وخلفه يسمى دحبر، ندعو الناس إذا أرادوا أن يدعوا 
 أن يتوجهوا بوجوههم إىل السماء.

مث قال العلماء: مل َيِت دليل على أن هناك قبلتني: قبلة للصالة وهي إىل الكعبة، وقبلة للدعاء وهي 
 عنهم من الصحابة رضي هللا ومل يقل به أحد يرد فيه دليل ال من كتاب وال من سنة، السماء، فهذا مل

 وأرضاهم، وقولنا ّبذا يدل على ابتداع هؤالء القوم، وأهنم جاءوا أبمر حمدث.

مث قال العلماء: إن القبلة تقبل النسخ، فكان الصحابة يستقبلون بيت املقدس سابقاً، مث صرفوا إىل 
توجه اإلنسان بقلبه إىل العلو ال ميكن أن يطرأ عليه نسخ؛ ألن هذا شيء مركوز يف  الكعبة، لكن يف

الفطر، وما كان يف فطر الناس مركز ال حيدث فيه النسخ أبداً، مما يدل على بطالن ما جاء به هؤالء 
 القوم، ويدل على اَنرافهم.

م جمانني؟ قلنا: يقولون: َنن عقالء أ واعرتضوا على قضية الدليل العقلي، إبنكار بداهته، فجاء املبتدعة
 أنتم عقالء، قالوا: َنن إذاً ال نقبل، الدليل العقلي جيب أن يتفق فيه العقالء كلهم وَنن ال نقبل.

فنحن نقول هلم: إن كان دليلنا العقلي ابطالً فما توردونه من األدلة يف نفي علو هللا تعاىل أشد بطالانً، 
اطل، وإن كان قولنا حقًا وقولكم حقاً، فنحن أكثر متكنًا يف احلق منكم، أي: أنتم أكثر عمقًا يف الب

ة الدليل وبكثرة احلق يف هذا األمر، وما دامت القضي -على فرضه تنزالً -فتميز أهل السنة بقلة الباطل 
 العقلي أصبح أمراً مشرتكًا بيننا وبينكم فإننا نسأل ونقول: فطر الناس معنا أم معكم؟ نقول: مع أهل

السنة وليس مع املبتدعة، فزاد أهل السنة بفطر الناس، مث نسأل فنقول: أدلة الكتاب والسنة معنا أم 
معكم أيها املبتدعة؟ ف  أهل السنة معهم أدلة مرجحة لدليلهم العقلي )الفطرة وكتاب هللا وسنة رسوله 

اىل واإلقرار به، وّبذا ه وتعصلى هللا عليه وسلم( وّبذا ترجح دليلهم العقلي يف إثبات علو هللا سبحان
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نعلم أن هللا سبحانه وتعاىل له العلو جبميع أنواعه: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات سبحانه وتعاىل، 
 (1)وال نتعرض لذلك وال ننفيه.." 

 "الدليل الثاين: .80

 قوهلم: "إن هللا فرق بني اإلميان والعمل يف غري موضع من القرآن الكرمي ... ".

 عليه: اجلواب

التشبث ابملغايرة يف جعل اإلميان تصديقا وجعل األعمال خارجة عنه ابطل، ألن العطف يقتضي مغايرة 
ما، ال كل املغايرة، فيكفي يف العطف بني شيئني نوع من املغايرة، كاملغايرة بني الكل واجلزء، واخلاص 

حقق ميان كل واألعمال جزء منه فتتوالعام، واملطلق واملقيد، فيجوز عطف األعمال على اإلميان، ألن اإل
املغايرة، فكيف يستدلون ابلعطف على إخراج األعمال من اإلميان، والعطف ال يقتضي ذلك فيكون 
تشبثهم ابلعطف يف غري حمله وال يتم هلم املقصود، ومبثل ما ذكرت أجاب أئمة السنة أمثال أيب يعلى 

عطف األعمال الصاحلة والعطف يقتضي املغايرة، وشيخ اإلسالم وغريمها وحاصل ما قالوه: أن هللا 
فيقال هلم هذا غري صحيح فإن هللا عطفها على اإلميان من ابب عطف اخلاص على العام كقوله تبارك 

 ".238وتعاىل: }حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى{ "سورة البقرة: اآلية

ان العطف يقتضي املغايرة كما قالوا ومن املعلوم قطعا أن جربيل وميكال من جنس املالئكة، ولو ك
من السلف، إىل غري ذلك من األمثلة اليت  مل يقل به أحدلكان جربيل وميكال من جنس آخر، وهذا 

تناقض ذلك فمن ذلك قوله تعاىل: }حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى{ "سورة البقرة: 
 ".238اآلية

طوف لوات، فلو كان العطف يقتضي املغايرة بني املعومن املعلوم أن الصالة الوسطى من جنس ابقي الص
 (2)واملعطوف عليه لكانت الصالة." 

 "الرد على مذهب أهل التفويض .81

مث قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً، وترك التعرض ملعناه، ونرد 
 عليهم يف كتابه الراسخني يف العلم الذين أثىن هللاعلمه إىل قائله، وجنعل عهدته على انقله؛ اتباعاً لطريق 

لٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِِنا{ ]آل ع وَن يف اْلِعْلِم يَ قحولحوَن آَمنَّا بِِه كح [[ 7مران:املبني بقوله سبحانه وتعاىل: }َوالرَّاِسخح
. 

ه إثباتهذه العبارة عند ابن قدامة فيها إشكال! وذلك من جهة أنه قال: )وما أشكل من ذلك وجب 
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لفظاً وترك التعرض ملعناه( ؛ وسيأيت بعد قليل نقل ابن قدامة عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل 
أنه قال يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا ينزل إىل مساء الدنيا( وقوله: )إن هللا يرى يف القيامة( 

ا، ونصدق ّبا، ال كيف وال معىن، وال نرد شيئاً وما أشبه هذه األحاديث؛ يقول اإلمام أمحد: )نؤمن ّب
منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم حق، وال نرد على رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم( .

-فقول اإلمام أمحد هنا: )ال كيف وال معىن( ، قد يظن البعض أن منهج اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل 
قط هو التفويض يف ابب األمساء والصفات، أي: إثبات ألفاظها ف -العبارة السابقةومثله ابن قدامة يف 

 دون التعرض إلثباهتا حقيقة وإثبات ما دلت عليه من معىًن يليق جبالل هللا وعظمته.

مل يقل و ونقول: إن هذا املذهب مذهب أهل التفويض، وهم فرقة خمالفة ملذهب أهل السنة واجلماعة، 
منا هو مذهب لطوائف اَنرفت عن املنهج الصحيح ألهل السنة واجلماعة، وهلذا فإن منهم، وإ به أحد

قول اإلمام أمحد هنا: )ال كيف( صحيح، وقوله: )ال معىن( يقصد: أننا ال نتعرض ملعناها ابلتأويل 
والتحريف والتشبيه وَنو ذلك، أي: ال نظهر هلا معىًن خيالف ظاهرها الذي دلت عليه، وهلذا قال بعد 

 ذلك: وال نرد شيئاً منها، ونصدق مبا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم.

فهو بني أن منهج السلف إثبات الصفات، وإثبات الصفات هلل سبحانه وتعاىل هو إثباهتا على ما يليق 
جبالله وعظمته، وإثبات املعىن الذي دلت عليه والذي دل عليه النص، وليس املقصود إثبات اللفظ 

ذا فإن أهل السنة واجلماعة يردون على املتأولة، ويردون على الذين ميثلون صفات هللا تعاىل فقط، وهل
بصفات خلقه أو يكيفوهنا، ولنضرب مثالً بصفة السمع أو بصفة العلم: فإن أهل السنة واجلماعة يثبتون 

كما يليق جبالله   هذه الصفة، ويعلمون معىن العلم ومعىن السمع، فيثبتون هذه الصفة هلل سبحانه وتعاىل
وعظمته، ولكنهم وهم يثبتون هذه الصفة ال يتعرضون لتأويلها وحتريفها كما فعل أهل التحريف والتأويل، 
وأيضاً ال يكيفون هذه الصفة، فال يقولون: إن كيفية الصفة كذا وكذا، أو يقولون: إهنا تشبه صفة اخللق 

ام أمحد رمحه هللا تعاىل: )وال معىن( أي: ال نقول: أو أحداً من اخللق أو َنو ذلك، ومن هنا فقول اإلم
إن هلا معاين ختالف ظاهرها؛ فنقع يف التحريف والتأويل وَنو ذلك، وإمنا نثبتها، والتفويض إمنا يكون 
لكيفية الصفة، ال حلقيقة الصفة وما دلت عليه من املعىن؛ فكيفية صفات هللا تعاىل نفوضه إىل هللا؛ 

اته فإننا أيضًا ال نعلم كيفية الصفات، أما الصفة نفسها فإننا نثبتها هلل سبحانه ألننا كما ال نعلم ذ
نح وتعاىل، فنفرق بني العلم والقدرة، وبني السمع والبصر، وبني احلكيم واخلبري، وبني قوله تعاىل: }الرَّمحَْ 

وطََتانِ 5َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى{ ]طه: [ ، وقوله تعاىل: 64{ ]املائدة:[ ، وقوله تعاىل: }َبْل َيَداهح َمْبسح
َقى َوْجهح َربَِِك ذحو اجلَْالِل َواإِلْكرَاِم{ ]الرمحن: [ ، وَنوها؛ ألننا نعرف من قوله تعاىل: }َبْل 27}َويَ ب ْ

وطََتاِن{ ]املائدة: [ من املعاين غري ما نعلمه من قوله تعاىل: }الرَّمْحَنح َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى{ 64َيَداهح َمْبسح
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 [ ، وهكذا.5طه:]

إذاً: نلص يف هذه القضية إىل أن القول أبن السلف يثبتون ألفاظ نصوص الصفات جمردة، ويفوضون 
ما دلت عليه، وال يثبتون هلا معاين، هو قول أهل التفويض، وهو مردود، أما منهج أهل السنة واجلماعة 

، فيثبتوهنا ويثبتون ريف ودون تشبيهفهو إثبات هذه الصفات حقيقة على ما يليق جبالله وعظمته دون حت
ما دلت عليه من املعاين، أما الكيفية فهذه يفوضوهنا إىل هللا سبحانه وتعاىل، ويقولون: إنه ال يعلم كيفية 

 صفاته إال هللا سبحانه وتعاىل.

  هنا قلنا يف عبارة الشيخ ملا قال: )وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظًا وترك التعرض ملعناه( : إن
كان الشيخ قد قصد ما قصده اإلمام أمحد يف العبارة التالية فما قاله املصنف هنا صحيح، وهو أن أهل 
السنة واجلماعة ال يتعرضون للمعاين اليت هي معاٍن أتويلية فيها حتريف ملا دلت عليه هذه الصفات من 

ملصنف أن نثبت ن كان قصد امعاٍن، بل يثبتوهنا ويثبتون ما دلت عليه كما يليق جبالله وعظمته، أما إ
اللفظ فقط وال نتطرق للمعىن وال نفهم أي معىًن للصفة فنقول: هذا فيه شيء من التفويض، واملعروف 
عن أهل السنة واجلماعة أهنم بعيدون جدًا عن أهل التفويض؛ ألن مآل مذهب أهل التفويض هو 

ض ما ا قال: نفوض الصفات ونفو التجهيل للرسول صلى هللا عليه وسلم وألصحابه؛ ألن القائل إذ
َو اْلَغفحورح الرَِّحيمح{ ]يونس: [ فال 107دلت عليه معاٍن يئول بنا األمر إىل أننا نقرأ قول هللا تعاىل: }َوهح

َو اْلَعزِيزح احلَِْكيمح{ ]إبراهيم: لِِ َشْيٍء َقِديٌر{ 4نفهم شيئاً؛ وكذلك قوله: }َوهح َو َعَلى كح [ ، وقوله: }َوهح
َو اللَِّطيفح اخْلَِبريح{ ]امللك:120]املائدة: [ ، وقوله: }أَنزََلهح 14[ ، وقوله: }َأال يَ ْعَلمح َمْن َخَلَق َوهح

َقى َوْجهح 5[ ، وقوله: }الرَّمْحَنح َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى{ ]طه:166بِِعْلِمِه{ ]النساء: [ ، وقوله: }َويَ ب ْ
[ نقرأ هذه اآلايت فال نفقه منها شيئاً؛ 6َعَلْيِهْم{ ]الفتح:[ ، وقوله: }َوَغِضَب اَّللَّح 27َربَِِك{ ]الرمحن:

ألننا نفوض املعىن، وهذا املعىن الذي قصده هؤالء ينتهي ّبم إىل التجهيل الذي قال فيه بعض العلماء 
إنه شر من التعطيل؛ ألن معناه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة يتلون القرآن، فما ورد منه 

ب مساء هللا وصفاته فيجب أن يثبتوا لفظه فقط دون أن يثبتوا له أي داللة وأي معىًن، وهذا مذهمتعلقاً أب
خطري جداً خمالف ملذهب السلف رمحهم هللا تعاىل! أما حينما نثبت ما دلت عليه هذه النصوص من 

ا فإننا نكون ذمعاٍن ونقول: إننا نثبتها هلل كما يليق جبالله وعظمته من غري تعطيل ومن غري تشبيه، ه
[ إثبات امسه تعاىل 3قد فهمنا ما دل عليه النص، فنفهم من قوله تعاىل: }اْلَعِليمح اخْلَِبريح{ ]التحرمي:

العليم وامسه تعاىل اخلبري، وما دل عليه هذا االسم )العليم( من صفة العلم، وما دل عليه أيضاً امسه تعاىل 
ثبتنا  مطلعاً على كل شيء، وهكذا بقية النصوص؛ فإذا أ)اخلبري( من علمه سبحانه وكونه تبارك وتعاىل

ذلك فمعىن ذلك أننا ال نفوض، وإمنا نثبت الصفة، ونثبت ما دلت عليه هذه النصوص من صفات  
 كما يليق جبالله وعظمته.
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أما القول أبن أهل السنة واجلماعة يثبتون جمرد لفظ االسم أو الصفة فيقول أحدهم: أثبت العليم، لكن 
أدري ماذا يعين العليم، وأثبت السميع، وال أدري ماذا يعين امسه السميع، وأثبت هلل صفة اإلرادة ال 

والقدرة والغضب والرضا، وال أدري ما معناها، فنقول: هذا معناه تفويض ملعىن هذه الصفات، ويؤدي 
نا القرآن هدًى ليإىل أنك جتهل النصوص، وجتهل ما دلت عليه، وال شك أن هللا سبحانه وتعاىل أنزل ع

ورمحة وتبيااًن لكل شيء، وال شك أن من املقطوع به من منهج الصحابة رضي هللا عنهم والسلف 
الصاحل مجيعاً، بل هو ضرورة لكل مسلم أننا حسب ما آاتان هللا سبحانه وتعاىل من علم نفقه ونعلم 

صفاته فإننا نتلوها أمساء هللا و  نصوص الكتاب ونصوص السنة النبوية، فحينما أتيت آايت يف العقائد يف
ونعلم معناها، ونفرق بني هذه اآلية وبني تلك اآلية، وهذا التفريق مقتضاه أننا نثبت ما دلت عليه من 
معاٍن، لكن أهل السنة واجلماعة يثبتوهنا كما يليق جبالله وعظمته؛ فال حيرفون النصوص، وال يؤولوهنا، 

كذا.." م يف املقابل ال ميثلوهنا، وال يشبهوهنا بصفات املخلوقني، وهوال يعطلوهنا عما دلت عليه، كما أهن
(1) 

"وجعل رمحه هللا من طريقة أهل السنة واجلماعة: )اتباع آاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .82
ابطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار.... ويعلمون أن أصدق الكالم  

، وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وسلم، ويؤثرون كالم هللا على كالم غريه من كالم كالم هللا
 ( .1أصناف الناس ... ( )

فهذه هي طريقته، وهذا هو منهجه: تعظيم النصوص، من الكتاب والسنة، بوجود مهابتها يف النفس، 
 ند أهل العلم ّبا.والتسليم هلا، واستنباط احلكم الشرعي منها وفق القواعد املرعية ع

دعم النصوص الشرعية، وأتييدها أبقوال سلف األمة، وعلمائها املعتربين، ويظهر هذا األمر من  - 2
 إكثار ابن تيمية رمحه هللا من النقل عنهم، وجعل أقواهلم حجة يستند إليها يف توضيح النص وبيانه.

مل يقل قول وهو مسبوق إليه، فال ينفرد ب وقد أخذ ابن تيمية رمحه هللا على نفسه أن ال يقول بقول إال
 قبله، فضال عن خمالفة إمجاع املسلمني يف أي مسألة من املسائل. به أحد

ه العلماء، مل يقل قط يف مسألة إال بقول سبقه إلي -وهلل احلمد  -قال رمحه هللا عن نفسه: )..أن اجمليب 
من كان ا عرف أنه قد قاله بعض العلماء.. ففإن كان قد خيطر له ويتوجه له فال يقوله وينصره إال إذ

يسلك هذا املسلك كيف يقول قوال خيرق به إمجاع املسلمني، وهو ال يقول إال ما سبقه إليه علماء 
 ( .2املسلمني( )

وهو رمحه هللا يسلك هذا املنهج؛ ألنه يرى أن احلق دائما مع السنة واآلاثر الصحيحة، فحني حتدث 
ل: )الصواب معهم دائما، ومن وافقهم كان الصواب معه دائما ملوافقته إايهم، رمحه هللا عن السلف قا
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 ومن خالفهم فإن الصواب معهم

_________ 

 ( .3/157( الواسطية )ضمن جمموع فتاوى ابن تيمية 1)

 (1).." 195( الرد على األخنائي ص2)

أبهنم من  لكالم ووصفهم"ويف مقام مناقشة ابن تيمية رمحه هللا للكرامية: أثبت أهنم من أهل ا .83
 ( .1)متكلمة أهل اإلثبات( )

 ( .2وذكر أهنم جمسمة أي: ممن يثبت اجلسم هلل عز وجل مطلقا، بدون استفصال )

ويف معرض ذكر أقوال الفرق يف كالم هللا عز وجل: بني رمحه هللا أن قول الكرامية ال يوافق قول أهل 
 بعد أن مل يكن متكلما، فقال رمحه هللا:تكلم  -عندهم  -السنة إبطالق، وهو: أن هللا 

)قول اهلشامية والكرامية ومن وافقهم، أن كالم هللا حادث قائم بذات هللا بعد أن مل يكن متكلما بكالم، 
بل ما زال عندهم قادرا على الكالم، وإال فوجود الكالم عندهم يف األزل ممتنع، كوجود األفعال عندهم 

( ) ...3. ) 

رمحه هللا أن هذا القول ابطل، أبطله السلف أبن ما يقوم به من نوع الكالم واإلرادة وبني ابن تيمية 
والفعل: إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقص، فإن كان كماال فلم يزل انقصا حىت جتدد له ذلك 

 الكمال، وإن كان نقصا فقد نقص بعد الكمال.

( 4من أصحاب اإلمام أمحد رمحه هللا ) به أحد مل يقلونبه إىل أن قول الكرامية يف كالم هللا عز وجل 
. 

_________ 

 .4/12، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 248، 1/154( انظر: درء تعارض العقل والنقل 1)
 .100، الفرقان بني احلق والباطل ص263، 2/220، 1/311( انظر: منهاج السنة النبوية 2)
 ( .173 - 2/172إلسالم ابن تيمية ( املسألة املصرية )ضمن جمموع شيخ ا3)

. 111، 2/76، درء تعارض العقل والنقل 33( انظر: يف هذه املسألة: شرح العقيدة األصفهانية ص4)
، اقتضاء الصراط 202، النبوات ص12/177، 524، 6/325جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 (2).." 100، الفرقان بني احلق والباطل ص2/798املستقيم 
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القول الثالث: جواز تسلسل احلوادث املتعاقبة يف املاضي واملستقبل، وقال ّبذا أئمة أهل " .84
 ( .1امللل، ومنهم أئمة أهل احلديث، وقال به أئمة الفالسفة )

 من الناس. فلم يقل به أحدوأما امتناع دوام احلوادث يف املستقبل وجوازها يف املاضي 

تسلسل احلوادث يف املستقبل، وأول من أظهر هذا القول يف ومن املالحظ أن اجلهمية انفردت بنفي 
ه ( ، وشبهته: أن ما كان له ابتداء فال بد أن يكون له انتهاء، 128 -اإلسالم: اجلهم بن صفوان )ت 

وأن الدليل الدال على امتناع ما ال يتناهى ال يفرق بني املاضي واملستقبل فقال بفناء اجلنة والنار، بل 
 كله، حىت ال يبقى موجود إال هللا، كما كان األمر يف االبتداء كذلك.وفناء العامل  

ه ( يف ذلك لكنه يرى فناء احلركات فقال: إن الدليل إمنا دل 235 -وتبعه أبو اهلذيل العالف )ت 
على انقطاع احلوادث فقط، فيمكن بقاء اجلنة والنار، ولكن تنقطع احلركات فيبقى أهل اجلنة والنار 

فيهما حركة أصال، وال شيء حيدث، فيبقى أهل اجلنة وأهل النار يف سكون دائم ال يقدر ساكنني ليس 
 ( .2أحد منهم على احلركة )

ه على اجلهمية يف هذه املسألة، بل كفروهم ّبذه املسألة، ملا قال -رمحهم هللا  -وقد اشتد إنكار السلف 
 ( :3خارجة بن مصعب رمحه هللا )

 ع من كتاب هللا، قوهلم: إن اجلنة تفىن،)كفرت اجلهمية يف غري موض

_________ 

 .147 - 1/146، منهاج السنة النبوية البن تيمية 11 - 1/10( انظر: الصفدية البن تيمية 1)
، 311 - 1/310، منهاج السنة النبوية البن تيمية 163، 2/31( انظر: الصفدية البن تيمية 2)

، انظر: مقاالت اإلسالميني لْلشعري 45 - 44تيمية صالرد على من قال بفناء اجلنة والنار البن 
2/47. 

 ه .168( خارجة بن مصعب الضبعي السرخسي، أبو احلجاج، ت سنة 3)

 (1).." 1/266، الكاشف للذهيب 7/262انظر يف ترمجته: الطبقات الكربى البن سعد 

 عىن احلديث:م "ويرجح رمحه هللا يف تقدير االستثناء املفرغ يف احلديث لفظ )مكان( فيكون .85

ال تشد الرحال إىل مكان إال إىل ثالثة مساجد، ومن ظن أن هذا التخريج يلزم منه النهي عن السفر 
لطلب علم أو جتارة أو غري ذلك، فهو ظن خاطئ، وال يلزم من ذلك التقدير هذا الالزم، قال رمحه 

 هللا:

، أو صلة رحم، أو َنو ذلك، فإهنا مل )أما السفر لتجارة، أو جهاد، أو طلب علم، أو زايرة أخ يف هللا
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تدخل يف احلديث؛ ألن تلك ال يقصد فيها مكان معني، بل املقصود ذلك املطلوب حيث كان صاحبه، 
 ( .1وهلذا مل يفهم أحد من هذا هذه األمور( )

اته، وقد يوأجاب رمحه هللا عن الشبهة القائلة أبن زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم ميتا، كزايرته يف ح
إن »استدل أصحاّبا حبديث الذي سافر لزايرة أخ له يف هللا وهو قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

رجال زار أخا له يف قرية أخرى، فأرصد هللا له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال: 
قال: ال غري أين أحببته يف هللا عز  ( ،2أريد أخا يل يف هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة ترّبا )

 ( .3« )وجل، فقال: فإين رسول هللا إليك، فإن هللا أحبك كما أحببته فيه

عليه وسلم يف  نظري زايرة النيب صلى هللا -كما يف احلديث   -وبني رمحه هللا أن زايرة األخ يف هللا احلي 
 ال حياته.حياته، وذلك بزايرة أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم له ح

، من علماء املسلمني، وهذا من أفسد القياس مل يقل به أحدوأما قياس زايرة القرب كزايرته حيا فهذا 
فمن املعلوم أن من زار احلي حصل له مبشاهدته، ومساع كالمه، وخماطبته، وسؤاله، وجوابه وغري ذلك 

 ما ال حيصل ملن مل يشاهده ومل يسمع كالمه.

_________ 

 .100ظيمة ص( قاعدة ع1)
 مادة )ربب( . 1/411( أي حتفظها وتراعيها وتربيها انظر: لسان العرب البن منظور 2)

كتاب الرب والصلة، ابب فضل احلب يف هللا، وأمحد   4/1988( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه 3)
 (1)من حديث أيب هريرة.."  2/462يف مسنده 

ه ( رمحه هللا مل يقوال 751 -وابن القيم )ت "خامسا: مما يدل على أن ابن تيمية رمحه هللا  .86
مها علماء منهم، وتالميذ ومل يقل به أحدبفناء النار أنه مل ينقل أحد من تالمذهتما عنهما هذا القول، 

ه ( رمحه هللا ملا ذكر سرية ابن 748 -حمققون وهم كثر، ومن األمثلة على ذلك أن اإلمام الذهيب )ت 
 ( ،1برهان )

( ، رد عليه وقال: قلت: )حجته يف خروج 2 بفناء النار من علماء القرن اخلامس )وهو من القائلني
[ ، وال يتفق ذلك لعموم قوله: 23الكفار هو مفهوم العدد من قوله: }البثني فيها أحقااب{ ]النبأ: 

[ إىل غري 169[ ولقوله: }خالدين فيها أبدا{ ]النساء: 167}وما هم خبارجني من النار{ ]البقرة: 
 ( .3لك( مث ذكر أنه أفرد حبث هذه املسألة يف جزء )ذ

ه ( قوله 456 -ه ( رمحه هللا ملا ذكر يف ترمجة ابن برهان )ت 774 -وكذلك احلافظ ابن كثري )ت 
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ه ( مرتضيا له يف أن القول ّبذا خيالف اعتقاد املسلمني 597 -بفناء النار، نقل كالما البن اجلوزي )ت 
(4. ) 

ه ( رمحه هللا: )وعذاب الكفار يف النار ال يفرت عنهم، وال ينقطع، 795 -جب )ت وقال احلافظ ابن ر 
 ( .5وال خيفف بل هو متواصل أبدا( )

وقال: )وال يزال أهل جهنم يف رجاء الفرج إىل أن يذبح املوت، فحينئذ يقع منهم اإلايس، وتعظم عليهم 
 ( .6احلسرة واحلزن( )

 من يذكر قوال البن تيمية رمحه هللا يف فناء النار، وال ردا عليه يفويف مقابل ذلك مل جند من التالمذة 
 أي من كتبهم.

_________ 

( ابن برهان: عبد الواحد بن علي بن برهان العكربي، أبو القاسم، العالمة، شيخ العربية، كان مييل 1)
 ه .456إىل مذهب مرجئة املعتزلة، ت سنة 

 

 .3/297، شذرات الذهب البن العماد 18/124لذهيب انظر يف ترمجته: سري أعالم النبالء ل
 .-حفظه هللا  -( وهذه املعلومة من فوائد الشيخ بكر أبو زيد 2)
 .18/126( سري أعالم النبالء 3)
 .12/92( انظر: البداية والنهاية 4)
 .194( التخويف من النار ص5)
 (1).." 208( التخويف من النار ص6)

يف هذا املنهج الذي ختطى بسموه  1"خمتلف االحتماالت مبا يناسبها، وأن اجلهاد عنصر أصيل .87
ومشوله وتوازنه كل احلدود واحلواجز اليت تنتهي إليه أو تتهاوى عنده املبادئ األخرى، سواء كانت هذه 

 عز وجل ألهل هللااحلدود لغوية أو سياسية أو عرقية أو جغرافية أو َنوها، وهو بذلك يفتح أبواب رمحة 
األرض أمجعني، فال يعقل بعد هذا الفيض الغامر من اخلري أن نسمي اجلهاد فيه أبنه حرب دفاعية أو 
هجومية، وإمنا الصحيح أن اجلهاد يف اإلسالم عنصر من عناصر املنهج الذي يواجه خمتلف االحتماالت 

حرك ر دعوة هللا الواحد القهار، وأن التوالظروف، وما هو إال إزالة للحوائل والعقبات اليت تعرتض مسا
لبدء اآلخرين ابلدعوة إىل اإلسالم هو من خصائص هذا الدين، ألنه من السذاجة مبكان أن يتصور 
اإلنسان بقوة عازمة على إخراج الربية من الظلمات إىل النور، مث يقف أما عقبات األعداء ليجاهد 

، من سلف هذه األمة الكرمية على رّبا سبحانه وتعاىل مل يقل به أحدابللسان والبيان فحسب، وهذا 
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ألن اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية توجب على املسلمني اجلهاد كعنصر من عناصر منهج املواجهة 
إلخراج الناس من ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن عبادة العباد إىل عبادة هللا تعاىل، وإبالغ الناس مصلحتهم 

 لة واآلجلة، وشعار املسلمني يف ذلك قول هللا عز وجل:احلقيقية يف العاج

__________ 

لقد جتنب اإلسالم لفظة احلرب ألهنا كانت وال تزال تطلق على القتال الذي يشب هليبه وتستعر  1
انره بني الراجل واألحزاب والشعوب ملآرب شخصية وأغراض ذاتية، والغاايت اليت ترمي إليها ال تعدو 

ومبا أن القتال املشروع يف اإلسالم ليس من قبل هذه احلروب، مل يكن بد من ترك أن تكون كذلك، 
هذه اللفظة )احلرب( البتة، واستعمال لفظة "اجلهاد" ألداء مهمته وتبني تفاصيل دعوته، ألهنا أبلغ منها 

لغاية ا إحاطة ابملعىن املقصود، واجلهاد املستطاع للوصل إىل -يعين لفظة احلرب-أتثريا وأكثر منها 
العظمي، وهي أن تكون األرض ومن عليها هلل وحده ال شريك له، والكلمة العليا فيها هلل عز وجل، 

 (1)والدين كله فيها لقيوم السموات واألرض، سبحانه وتعاىل.." 

"القول الثالث: وهو الذي عليه أكثر أهل السنة واحلديث من العلماء، وهو الذي انتصر له  .88
: وهو أن أنواع احلوادث دائمة على طريف الزمان حبسب املاضي واملستقبل، -هللارمحه -اإلمام أمحد 

وهناك فرق بني هذا القول وبني قول الفالسفة فإهنم يقولون: إن الكون أو بعضه، أو األفالك، أو 
العقول العشرة اليت مساها أفالطون، وما أشبه ذلك، قدمية كقدم هللا تعاىل، ويسمونه واجب الوجود 

 هللا سبحانه وتعاىل. أي:

إن األفالك أو العقول أو هذا الكون املشهود إذا قيل: إنه ال أول له، هو كفر، وتكفر به الفالسفة، 
 ومنهم: ابن سينا والفارايب وأمثاهلم.

 

وأما أهل السنة فإهنم ال يتكلمون عن عني من أعيان املخلوقات، فال يقولون: العرش قدمي، وال القلم 
ه وأما األعيان فكل خملوق بذاته فهو خملوق خلق -جنس احلوادث-، وإمنا يقولون: اجلنس قدمي أي أزيل

 هللا بوقت ما، وسيفنيه مىت شاء.

 

فنفرتض أن هذا املخلوق كان قبله شيء خملوق وكلها خملوقة، وهللا سبحانه وتعاىل هو الذي ابتدأ خلقها 
 انه وتعاىل.ال أحد سواه، أما هو جل شأنه. فإنه ال شيء قبله سبح

القسم الرابع: قلنا: إنه مل يقل أحد أنه ميكن أن تكون احلوادث ال أول هلا يف املاضي، وال ميكن أن 
 مل يقل به أحد.تكون يف املستقبل، والقسم الرابع قسمة عقلية 
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 واملسألة طويلة ومعقدة، وتعتمد على قضااي كثرية ال يستطيع العقل أن يستوعبها، مثل: قضية األزل،
 وتصور شيء ال أول له.

 

والزمان خملوق من خملوقات هللا سبحانه وتعاىل، نقدره يف األرض ابلليل والنهار الذي جعله هللا سبحانه 
 وتعاىل لنا، لنعرف ّبا مواقيت عبادتنا واآلجال واألعمار.

 

 السماوات ىنولو تصوران ما معىن األزل قبل أن ختلق السماوات واألرض، وكيف يكون الزمان بعد أن تف
واألرض وتكور الشمس والقمر، ألدركنا حينئذ أننا ال ندري حقيقة الزمان، وال نستطيع أن نفهمها، 

 (1)ومع ذلك فإنه مما خلقه هللا سبحانه وتعاىل.." 

"والعلماء ألفوا يف هذا أيضا تواليف يف الثالث اجتاهات، يعين يف القول األول والثاين والثالث،  .89
كنه هللا يف كتاب )الروح( توسع يف هذا على القول الثاين، توسع فيه على القول الثاين، ل وابن القيم رمحه

ليس هذا القول أو غريه موافقا لقول املشركني الذين جييزون مناداة امليت وسؤال امليت احلاجات وطلب 
فعوا به. هذا غري شتفريج الكرابت وإغاثة اللهفات، ويف النذر والنذور أن خياطبوه ليستغيثوا به أو يست

داخل يف املسألة، لكن هذه املسألة أساس يروج به من دعا إىل الشرك ألهنم يعتمدون على مثل هذه 
 األقوال.

ألف ابن القيم كتاب الروح وحبث يف هذه املسألة وتوسع فيها جدا حىت أنه رمحه هللا نقل منامات 
الكتاب  ه، لكن العربة مبا دل عليه الدليل منوحكاايت يف هذا املقام، هي من قبيل الشواهد على طريقت

والسنة وال متمسك يف كالم ابن القيم ملن زعم أن املوتى يغيثون وأهنم يسمعون وجييبون من سأهلم إخل. 
بل ابن القيم رمحه هللا مع ما أورد فإنه رد على املشركني واخلرافيني وأهل البدع والضالل الذين يصفون 

 جل هللا عما ادعى املدعون.األموات أبوصاف اإلله 

وهناك من ذهب إىل املنع مطلقا، وعدد من أهل العلم ومذهب احلنفية ابخلصوص و )التواليف( طائفة 
من احلنفية يف هذا الباب على هذا األساس من أن األموات ال يسمعون أصال، فكيف يبلغون وكيف 

 ه.جييبون، والصواب اللي عليه الدليل هو التفصيل الذي مر ذكر 

سالم النيب صلى هللا عليه وسلم، ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رده على البكري قاعدة مهمة يف 
فحوى كالمه، وهو أن امليت على القول بسماعه، ومساع النيب صلى هللا عليه وسلم خبصوصه فإنه ال 

ه يف الدنيا على قوتيسمع بقوة هي أكرب من قوته يف الدنيا، ال يسمع البعيد ألن إعطاءه قوة أكرب من 
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 ، وهلذا جاء يف بعض اآلاثر، أو جاء يف بعضومل يقل به أحدالسماع، هذا ابطل ومل يدل عليه أصل 
بته أو من سلم علي عند قربي أج»األحاديث وإن كان فيها مقال، طبعا فيها تعليل والبحث معروف: 

تظهارا، بعض السلف، يعين إس وهذا الصواب أنه من قول« . رددت عليه، ومن سلم علي بعيدا بلغته
 يف أنه من سلم قريبا أجيب ومن سلم بعيدا بلغ، وال يصح احلديث يف ذلك.

املقصود من هذا أن تبليغ سالم من سلم للنيب صلى هللا عليه وسلم يدل على أنه ليس عنده قوة حتضر 
د القرب، يرد عليه عن يف كل مكان، من سلم عليه صلى هللا عليه وسلم عند قربه فله حكم من سلم عليه

السالم. واآلن القرب بعيد، قرب النيب صلى هللا عليه وسلم اآلن بعيد، ليس قريب، وبينك وبينه أربع 
جدران كبرية، فإذا تكلم املرء خافتا أبدب وسلم )السالم عليك اي رسول هللا( ّبدوء، فإنه لو كان صلى 

س مث فيه إال ته اليت دفن فيها ملا مسع. وهلذا ليهللا عليه وسلم حيا يف مكانه أي يف غرفته، يف حجر 
 التبليغ، يعين أنه يبلغ، املالئكة تبلغه من سلم عليه، ألن الذي يسلم بعيد وال يسمع.

ذكر ابن تيمية أنه مل يدل دليل على أنه يعطى قوة غري القوة اليت كانت معه يف الدنيا، ولو قيل أن امليت 
م( يتكلم ّبدوء، 20لمه من خلف املقربة، أو بينه وبينه عشرين مرت )عامة يسمع، فإنه ال يسمع من يك

 أو َنو ذلك فإن هذا من وسائل االعتقادات الباطلة أو من وسائل الشرك واخلرافة.

أما النيب صلى هللا عليه وسلم فحياته حياة كاملة برزخية وال شك أكمل من حياة الشهداء، على كل 
 حال.

هودي والنصراين اي أخ فالن؟ وما املراد بقوله سبحانه: }إذ قال هلم أخوهم / هل جيوز أن يقال للي2س
 [ ؟161لوط{ ]الشعراء:

ج/ األخوة ختتلف، فيه أخوة نسب، ومث أخوة دين، وفيه أخوة يف صناعة، واألخ يطلق على املصاحب 
ا من قبيل ذأيضا والقريب، فما َييت يف قصص القرآن من جعل النيب أخا للمشركني الذين كذبوه، ه

أخوة النسب ألنه منهم نسبا كما نص على ذلك أهل العلم، أما أخوة الدين أو أخوة امللة أو أخوة 
 احملبة فهذه ال شك منفية وابطلة.

وهلذا من قال لليهود والنصارى إخواننا ويقصد بذلك التودد فهذا يدخل من املواالة احملرمة، وإذا كان 
مشرتك معه يف صناعة أو يف جتارة ويقصد هذا االشرتاك فهذا له  له للنصراين نسب أو صلة أو كان

ابب آخر وفيه نوع مواالة ومقاربة والواجب جتنبها، أما أخوة النسب والقبيلة فهذه أمرها واسع كما يف 
 القرآن.

 (1)/ ما حكم الرقية على الكافر واحليوان؟." 3س
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إبثبات  لعقيدة السلف، وتقريره هلا؛ -رمحه هللا-"وهكذا يتبني بنا مدى فهم الشيخ األمني  .90
الكالم هلل تبارك وتعاىل كما يليق جبالله وعظمته، والرد على الكالبية واألشعرية الذين قسموا الكالم 
إىل كالم نفسي وكالم لفظي، جاعلني كالم الرب جل وعال من القسم األول. وال ريب أن هذا التقسيم 

 أبن كالم هللا نفسي قول على هللا بغري علم. من العقالء، وأن الزعم مل يقل به أحد

 مبا ذكره آنفاً، بل استطرد يف مواضع أخرى مبينًا أن الكالم يف -رمحه هللا-ومل يكتف الشيخ األمني 
لغة العرب هو ما نطق به وتلفظ به، ومسع، الما كان يف النفس؛ إذ ماكان يف النفس ال يسمى كالماً، 

حاً هذا اجلانب: موض -رمحه هللا-: حديث النفس، أو قول النفس؛ يقول بل يقيد مبا يدل عليه، فيقال
"وإذا أطلق الكالم يف بعض األحيان على مايف النفس، فال بد أن يقيد مبا يدل على ذلك؛ كقوله 

 } فحِسِهْم{ النصرف . فلو مل يقيد بقوله }ن ْ 1تعاىل: }َويَ قحولحوَن يف أَنْ فحِسِهْم َلْوال ي حَعذِِب حَنا اَّللَّح مبَا نَ قحولح
 .2إىل الكالم ابللسان" 

وّبذا يتضح لنا بطالن مذهب األشاعرة والكالبية لتهافت حمتوايته أمام األدلة الدامغة من الكتاب 
 فيما ذهب إليه من رد أو تقرير. -رمحه هللا-والسنة، واليت يستند إليها الشيخ 

 صفة اليدين: -3

 اثبتة هلل سبحانه وتعاىل كما يليقصفة اليدين صفة خربية ذاتية حقيقية 

__________ 

 [ .8سورة اجملادلة، اآلية ] 1

 (1).." 189مذكرة أصول الفقه ص 2

"مسمى اجلسم والعرض واجلوهر والتحيز وحلول احلوادث وأمثال ذلك، فإن هذه األلفاظ  .91
يها نفى العلم ف يدخلون يف مسماها الذي ينفونه أمورا مما وصف به نفسه، ووصفه ّبا رسوله فيدخلون

 1والقدرة والكالم إىل غري ذلك من الصفات بدعوى أن ذلك ال تكون إال ملتحيز يف جهة وهو جسم"
 أ. ه .

فكالم شيخ اإلسالم يستفاد منه أن قول املتكلمني يف امسه   تعاىل   "الواحد" أنه الذي ال ينقسم وال 
 من السلف. مل يقل به أحديتجزأ قول مبتدع خمرتع 

 صفة "القهر" فقد دل على ثبوهتا   للباري جل وعال   امسه   تعاىل   "القهار".وأما 

 .2قال يف القاموس: "القهر" الغلبة "والقهار" من صفاته تعاىل. أ. ه 
 .3وجاء يف املفردات لغريب القرآن: "القهر الغلبة والتذليل معا ويستعمل يف كل منهما"
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 .4مجيع اخلالئق قهره يقهره فهو قاهر وقهار للمبالغة" أ. ه وقال ابن األثري: "القاهر الغالب على 
فمن هذه النصوص اللغوية ندرك معىن امسه   تعاىل   "القهار" ومعناه الذي يغلب على كل شيء، 
ويبسط سلطانه على كل خملوق، وال ميتنع عليه ما يريده، وال يفلت من قبضته جبار مترد على جربوته، 

كربايئه بل هو   سبحانه   آخذ بنواصي عباده فمن مترد عليه قصمه وأذله، ومن وال متكرب انزعه رداء  
خالف أمره أخذه نكال اآلخرة واألوىل، وجعله عربة ومثال لغريه، وبسط   سبحانه   سلطانه على كل 

 الكائنات فاستجابت ألمره وخضعت حلكمته، وسارت على النهج الذي رمسه هلا.

 طانه   سبحانه   مذعنة ملشيئته مقهورة إلرادته.فجميع املوجودات خاضعة لسل

قال تعاىل: }وهلل يسجد ما يف السماوات وما يف األرض من دابة واملالئكة وهم ال يستكربون * خيافون 
 .5رّبم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون{ 

__________ 

 .1/228درء تعارض العقل والنقل:  -1
2- 2/128. 
 .414ص -3
 .4/129ب احلديث واألثر النهاية يف غري -4
 (1).." 50   49سورة النحل، آية:  -5

"هناك أوىل البتة، وإن فرضت اقرتانه بلحظة أخرى فإن هللا موجود قبل تلك اللحظة جبميع  .92
صفات الكمال واجلالل مبا ال يتناهى من اللحظات وهو يف كل حلظة حيدث ما شاء كيف شاء فاحلكم 

احلاصل عل قبله شيئا يتوهم أن له مانعا من الفعل قبل ابتداء الفعل، فعليه أبن لفعله مبدأ، مل يكن ف
أن وجوده جل وعال ال أول له وهو يف كل حلظة من وجوده يفعل ما يشاء كيف يشاء فجميع ما سوى 
هللا كله خملوق حادث بعد عدم، إال أن هللا مل يسبق عليه زمن هو فيه ممنوع الفعل سبحانه وتعاىل عن 

أن وجود حوادث ال أول هلا إن كانت إبجياد من ال أول له ال حمال فيه وكل فرد منها كائنا ذلك. فظهر 
ما كان فهو حادث مسبوق بعدم لكن حمدثه ال أول له وهو يف كل وقت حيدث ما شاء كيف شاء 

 سبحانه وتعاىل.

 :( 2/103قال خبيت املطيعي مفيت الداير املصرية يف سلم الوصول لشرح هناية السول )
قال األسنوى " الثاين أن احملال من التسلسل إمنا هو التسلسل يف املؤثرات والعلل وأما التسلسل يف 
اآلاثر فال نسلم إىل آخره " كالم جيد واما قول االصفهاين وفيه نظر ألنه يلزم منه جتويز حوادث ال 
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س األمر فإنه ل يف الواقع ونفأول هلا وهو ابطل على رأينا فنقول ال يلزم كونه ابطال على رأيه أنه ابط
لغاية اآلن مل يقم دليل على امتناع التسلسل يف اآلاثر املوجودة يف اخلارج وان اشتهر أن التسلسل فيها 

 ملحمال ولزوم حوادث ال أول هلا ال يضر العقيدة إال إذا قلنا ال أول هلا مبعىن ال أول لوجودها وهذا مما 
ما سوى هللا تعاىل مما كان أو يكون حادث أي موجود بعد العدم بل الكل متفق على ان  يقل به أحد

 (1)بقطع النظر عن أن تقف." 

"املتعدي يستلزم دوام نوع املفعوالت، ودوام نوعها يستلزم أن يكون معه سبحانه يف األزل  .93
ي أشيء منها، وهذه األمور ال سبيل لك وال لغريك إىل االستدالل على ثبوهتا كلها، وحينئذ فنقول: 

 الزم لزم من إثبات فعله سبحانه كان القول به خريا من نفي الفعل وتعطيله عنه.

فإن ثبت قيام فعله به من غري قيام احلوادث به، كما يقوله كثري من الناس، بطل قولكم، وإن لزم من 
ا تقول مإثبات فعله قيام األمور االختيارية به، والقول ابهنا مفتتحة وهلا أول، فهو خري من قولكم، ك

الكرامية وإن لزم تسلسلها وعدم أوليتها يف األفعال الالزمة، فهو خري من قولكم، وإن لزم تسلسل اآلاثر 
وكونه سبحانه مل يزل خالقا كما دل عليه النص والعقل فهو خري من قولكم، ولو قدر انه يلزم أن اخللق 

ل اإلسالم، من أه ومل يقل به أحد يلزم، مل يزل مع هللا قدميا بقدمه كان خريا من قولكم، مع أن هذا ال
بل وال أهل امللل، فكلهم متفقون على أن هللا سبحانه وحده اخلالق وكل ما سواه خملوق موجود بعد 

 عدمه، وليس معه غريه من املخلوقات يكون وجوده مساواي لوجوده.

كماله   ب العاملني، وأنفما لزم بعد هذا من إثبات خلقه وامره وصفات كماله ونعوت جالله، وكونه ر 
املقدس من لوازم ذاته فإان به قائلون، وله ملتزمون، كما أان ملتزمون لكل ما لزم من كونه حيا عليما 
قديرا مسيعا بصريا متكلما آمرا انهيا، فوق عرشه، ابئن من خلقه، يراه املؤمنون أببصارهم عياان يف اجلنة، 

ن هذا حق، والزم احلق مثله، وما مل يلزم من إثبات ذلك ويف عرصات القيامة، ويكلمهم ويكلمونه، فإ
من الباطل الذي تتخيله خفافيش العقول فنحن له منكرون، وعن القول به عادلون، وابهلل التوفيق.." 

(2) 
"وأخذوا من أهل السنة عن أحكام املرتدين واتركي الدين كله أو بعض أركانه أو بعض واجباته،  .94

َنو ذلك، ... حىت إن الواحد من أصحاب هذا املنهج رمبا يكتب مبا وتعرض فاعل ذلك للوعيد و 
كأي   ، فإذا كتب ابعتباره فقيها ذكر كالم علماء السنة ونقل أقواهلم-ابعتباره متكلما  -يوافق اجلهمية 

 فقيه منهم!!

توسطهم بعلى أن هذا احلكم مل خيرجوا به نتيجة توسطهم يف هذه املسألة مبفردها، بل هو مقرون ومرتبط 
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 يف
 مسألة أكثر شهرة يف التاريخ، وهي مسألة خلق القرآن.

( وّبا امتحنت األمة  1وبيان ذلك: أن مسألة خلق القرآن كانت أشهر املسائل اخلالفية وأعظمها )
كلها وتعرض علماؤها شرقا وغراب لْلذى والسجن والقتل، وشغلت أذهان الناس وأوقاهتم وعلومهم 

 يها حامسا واضحا بني فريقني:وكتبهم، وكان اخلالف ف

علماء األمة قاطبة؛ وهم جممعون على ما كانت عليه األمة قبل هذه البدعة من اعتقاد أن القرآن   - 1
 كالم هللا تعاىل غري خملوق.

 الفرقة الكالمية الشاذة ومعها السلطة الغامشة؛ ورأيها أن القرآن خملوق. - 2

ورغما عما نزل من البالء والزلزلة والفتنة ثبتت األمة وانتصرت يف النهاية تبعا لثبات اإلمام أمحد رضي 
هللا عنه، وانتصر منهج الوحي انتصارا حامسا، واندحرت أفاعي االبتداع، وكمنت شياطني املكر بذلة. 

 -بغ دعاته ق يكمل، فقد نولكن املنهج التوفيقي مل يدع فرحة األمة ابلنصر تتم ومتاسكها على احل
 من الفريقني مل يقل به أحدبرأي توفيقي مبتدع  -( 2وعلى رأسهم عبد هللا بن سعيد بن كالب )

 املتخاصمني وهو أن كالم هللا نوعان:

 نفسي: وهو صفة أزلية قدمية قائمة ابلنفس، وهذا غري خملوق )موافقة ألهل السنة( . -أ 

__________ 

لوحيدة يف الفتنة، بل هي مثال ابرز للخالف بني منهجني متناقضني )منهج ( وإن مل تكن هي ا1)
الوحي ومنهج اهلوى( ، وقد جرت املناظرة بني اإلمام أمحد وبني رؤوس املبتدعة املؤيدين ابلسلطة يف 
مسائل أخرى غريها، وكان اإلمام يرد القضية كلها إىل أصل واحد وهو اإلتيان بدليل من الكتاب 

 قوال السلف يف حني كان أولئك ميارون ابلعقليات وجيادلون ابملتشاّبات.والسنة وأ

 (1)( املعروف ابلقطان." 2)

رية املرضية، والسبيل السوية، واحلجة البالغة القوية، وقد وفَّقهم هللا التباع كتابه، واالقتد .95 اء "والسِِ
نة نبيِِه ين، وعلماء األحمة وحمبة أَئمة الدِِ وشرح صدورهم حملبته،  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -بسح

امَلْرءح َمَع َمْن »العاملني ومن َأحب قوما فهو منهم، كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: 
 ( .1« )َأَحب

والتابعني هلم،  -رضي هللا عنهم -وَأصحابه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -فمن َأحب رسوَل هللاِ 
ن أَئمة اهلدى، وعلماء الشريعة، وَأهل احلديث واألثر من القرون الثالثة األحوىل املفضلة، وأتباع التابعني م
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 (2ومن تبعهم ِإىل يومنا هذا؛ فاعلم أَنه صاحب سنة )
_________ 

 ( رواه البخاري.1)

( حكم الصالة خلف أَهل البدع: اعلم أن خالصة أقوال أهل السنة يف هذه املسألة ما يلي: أن 2)
ة ال جتوز خلف الكافر األصلي واملرتد. ترك الصالة خلف مستور احلال وَمن مل تحعَرف عقيدته؛ الصال

 من السلف. األصل النهي عن الصالة خلف املبتدع تقبيحا لبدعته وتنفريا عنه؛ مل يقل به أحدبدعة 
رتدا عن مفإن وقعت صحت. حكم ترك الصالة والرتحم على أَهل البدع: إن من مات كافرا أصليا، أو 

فَر ببدعته وأقيمت عليه احلجة بعينه؛ فإنه ال جتوز الصالة، وال الرتحم عليه، وهذا جممع  دينه، أو كح
عليه. من مات عاصيا، أو متلبسا ببدعة ال خترج من الدين؛ فإنه يشرع لْلمام وملن يقتدي به من أهل 

ك على اجلميع؛ ه، وال يعين حترمي ذلالعلم ترك الصالة عليه زجرا للناس وحتذيرا هلم من معصيته وبدعت
بل الصالة عليه والدعاء له فرض كفاية، ما دام أنه مل ميت كافرا، ومل يصر ممن حيكم عليه ابخللود يف 

 (1)النار.." 

"يف أقطار األرض بسرعة مذهلة دون اللجوء إىل أي دولة من الدول، وال احلب الذي كان  .96
 لذي مات وهو حياول جاهداً أن يزوجوه ببنت ابن خاله فرفضوهيكنه املسلمون له، خبالف القادايين ا

 رغم إذالل نفسه هلم، وتوسل بشىت الوسائل دون جدوى.

فكيف بعد ذلك يتجاسر ويفضل نفسه على مجيع البشر؛ بل وعلى أويل العزم من الرسل الذين اجتباهم 
يق هذا أن يقال: ومن أي طر  هللا، وجعل هلم الود واالحرتام يف نفس كل شخص عاقل!! بل وأغرب من

حسب -أقدم على دعوى أنه عني حممد صلى هللا عليه وسلم، وأنه كان حملمد صلى هللا عليه وسلم 
 بعثتني: األوىل وكانت مبكة، والثانية وكانت ابلقاداين ابهلند، وأن حممدًا يف -مزاعم القادايين وأتباعه

 بعثته الثانية كان أكمل منه يف بعثته األوىل.

اد البقر من العقالء غري عب مل يقل به أحدذا كان يزعم أن ذلك مت عن طريق التناسخ، فإن التناسخ إ
والفروج من اهلندوس والبوذيني، مث كيف تناقض بعد ذلك يف مسألة واحدة هامة وخطرية جداً؛ فزعم 

اغ له أن يف سأوال أنه مظهر لكرشن معبود اهلنادك، مث زعم ذلك أنه حممد صلى هللا عليه وسلم. ك
 جيمع بني الشرق والغرب؛ الليل والنهار يف مكان واحد، هذا هو عني التخبط واجلهل الشنيع.

ولقد زاد على جهله حبق األنبياء اجلهل حبق هللا عز وجل؛ فها هو يثبت أن هللا قال له: ))أنت مين 
 مبنزلة أوالدي(( .
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و منزه عن مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوًا أحد، فهتعاىل هللا عن هذا املعتقد اجلاهلي فإن هللا تعاىل 
َماَواِت َواأْلَْرِض."  لُّ َمن يف السَّ  (1)الصاحبة والولد: }ِإن كح

"وصفات، بل مل ينطق ّبذا التقسيم أحد من الصحابة بل وال أحد من التابعني، بل وال أحد  .97
قرن خلفية مذمومة حدثت يف ال من السلف الصاحل رضي هللا عن اجلميع بل إن هذا التقسيم بدعة

الثامن اهلجري، أي بعد زمن النيب صلى هللا عليه وسلم بنحو مثامنائة سنة ومل يقل ّبذا التقسيم أحد من 
 قبل ... ".

 : "ابن تيمية الذي اخرتع تقسيم التوحيد إىل ألوهية وربوبية..".10وقال ص 

ملام هي كثرية ال حتصر يعرفها من لديه أدىن إقلت: أما األدلة من الكتاب والسنة على هذا التقسيم ف
وسورة الناس جيد فيهما ما يشفي ويكفي  1بنصوص الكتاب والسنة، بل إن من حيفظ فاحتة الكتاب

من وضوح داللة ونصوع برهان على هذا التقسيم، بل هو أكرب احلقائق الشرعية املقررة يف الكتاب 
ن الكرمي على هذا التقسيم، وهذا ال يكابر فيه إال ضال والسنة، وقد تقدم قريبا شيء من أدلة القرآ

 منحرف لوضوحه وجالئه.

 يوجد إال من السلف الصاحل، ومل ومل يقل به أحدوأما قول الكاتب إن هذا التقسيم اخرتعه ابن تيمية، 
 يف القرن الثامن اهلجري فهذا دليل على قصور علمه وقلة خربته ومعرفته بكتب السلف الصاحل إذ هي

مليئة ابلتصريح اترة واإلشارة اترة إىل هذه األقسام، ولو ذهبت أنقل كل ما أعلمه من أقواهلم يف ذلك 
لطال املقام، لكن حسيب أن أورد هنا بعض النقول ونزرا يسريا من النصوص املشتملة على ذكر أقسام 

اتب وليبني ر كذب الكالتوحيد الثالثة لبعض األئمة الذين كانوا قبل شيخ اإلسالم ابن تيمية ليظه
 جهله.

__________ 

( وما بعدها قوله: فصل يف اشتمال هذه السورة على 1/24انظر: مدارج السالكني البن القيم ) 1
 (2)أنواع التوحيد الثالثة.." 

، فال بد إذا من أن يكون صادرا عن وجود آخر غريه وهو اله مل يقل به أحد"بديهي، ولذلك  .98
 .1واجب الوجود" 

انت البعرة تدل على البعري، واألثر على املسري، أفال يدل هذا امللكوت العظيم على أن "مصدره وإذا ك
واحد وتدبريه راجع إىل علم عليم واحد وحكمة حكيم واحد، سبحانه وتعاىل، }أم خلقوا من غري 

                                         
 2/806فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها، د. غالب بن علي عواجي  (1)
 31القول السديد يف الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر ص/ (2)
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 .3 2شيء أم هم اخلالقون أم خلقوا السماوات واألرض بل ال يوقنون{ 
يضا، مع توجيهه إىل آايت الكون، يف سورة أخرى، هي سورة يونس، قال تعاىل: وتكرر األمر ابلنظر أ

واملعىن، كما يشرحه رشيد رضا: "..انظروا بعيون  4}قل انظروا ماذا يف السماوات واألرض ... { 
أبصاركم وبصائركم ماذا يف السماوات واألرض من آايت هللا البينات والنظام الدقيق العجيب يف مشسها 

ا وكواكبها وجنومها وبروجها ومنازهلا وليلها وهنارها وسحاّبا ومطرها وهوائها ومائها وحبارها وأهنارها وقمره
وأشجارها ومثارها.. ففي كل من هذه األشياء اليت تبصرون آايت كثرية تدل على خالقها وقدرته ومشيئته 

ته وألوهيته.." حدانيته يف ربوبيوحكمته، ووحدة نظامه يف مجلتها وكل نوع منها هو اآلية الكربى على و 
5. 

هذه آايت هللا فيما حولنا، من أجزاء الكون وظواهره، وأما أنفسنا اليت بني جنوبنا، فلها شأن آخر، 
فيقول السيد رشيد بعد كالمه السابق مباشرة: ".. مث انظرو ماذا يف أنفسكم منها، كما قال تعاىل: 

وقد تعرض آفات للناظر يف هذه  7 6ال تبصرون{ }ويف األرض آايت للموقنني ويف أنفسكم أف
 اآلايت، اآلفاقية والنفسية، فتحول بينه وبني النتيجة املطلوبة من هذا

__________ 

 (457/ 9تفسري املنار ) 1
 (36و 35سورة الطور، اآليتان ) 2
 (9/457تفسري املنار ) 3
 (101سورة يونس، اآلية ) 4
 (486/ 11تفسري املنار ) 5
 (20الذارايت، اآلية )سورة  6
 (1)(." 486/ 11تفسري املنار ) 7

"عليهم املعتزلة أبهنم يصفونه أبنه خالق ورازق وحميي ومميت، وعادل حمسن، من غري أن يقوم  .99
يقولون  -كما سبق يف مسألة حلول احلوادث   -به شيء من هذه املعاين، بل يقوم بغريه، ألن االشاعرة 

ون إن هللا يوصف أبنه خالق ورازق من غري أن تقوم ابهلل صفة، وإمنا اخللق هو املخلوق، فكيف يقول
ال يقولون إن هللا متكلم، من غري أن تقوم به صفة الكالم  -املقصود ما خيلقه هللا من اخللق والرزق 

واملقصود الكالم الذي خلقه يف غريه؟ وملاذا مل جيعلوا هذا مثل هذا. وليس لْلشاعرة جواب صحيح 
 العرتاض، وهو من التناقضات العديدة اليت يزخر ّبا مذهب األشاعرة.على هذا ا
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أما أهل السنة والسلف فإن الفعل عندهم غري املفعول، ويقولون إن الفعل يقوم به كالكالم. ومن مث 
 ( .1جعلوا هذه القاعدة حجة على الفريقني: املعتزلة واألشاعرة )

نعون فأهل السنة واجلمهور مي -فسه لكان حمال للحوادث وهو أنه لو خلقه يف ن -أما االحتمال األول 
أن يسمى كل حادث خملوقا، بل كالم هللا احملدث كما قال تعاىل: }َما ََيْتِيِهْم ِمْن ذِْكٍر ِمْن َرّبِِِْم حمحَْدٍث{ 

وكذا  ،( ، ال يقال عنه إنه خملوق، ألن هللا يتكلم إذا شاء مىت شاء بكالم بعد كالم2)االنبياء: من اآلية
ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئته، فهناك فرق بني هذه الصفات، وبني ما يكون ابئنا عنه من املخلوقات، 
ألهنا ال بد هلا من خلق، أما صفة اخللق أو الكالم أو غريمها، القائم بذاته فإنه ال يفتقر إىل خلق، بل 

 ( .2هو حصل مبجرد قدرته ومشيئته )

 - وهو أ، ه  خلقه يف نفسه -هذه احلجة ال داعي فيها هلذا االحتمال ولذلك يرى شيخ اإلسالم أن 
بل يقال: "لو خلقه لكان إما أن خيلقه يف حمل فيكون صفة له، أو خيلقه قائما بنفسه وكالمها ممتنع، 
وال يذكر فيها: إما خلقه يف نفسه؛ ألن كونه خملوقا يقتضي أن له خلقا، واخللق القائم به لو كان خملوقا 

 ( .3كان له خلق، فيلزم أن يكون كل خملق خملوقا، فيكون اخللق خملوقا بال خلق وهو ممتنع" )ل

وهذا على أصل السلف واجلمهور الذين ال يسمون كل حمدث خملوقا، وأما من جيعل كل حادث خملوقا، 
عن  افيقال: إذا أحدثه فإما أن حيدثه يف نفسه أو خارج -األول  -فيمكن أ، يرد هذا االحتمال 

ثه يف نفسه، وهو احتمال أن حيد -نفسه، أو ال يف حمل. والثاين والثالث ممتنعان إبطالق. ويبقى األول 
واألشاعرة مينعونه لبطالن حلول احلوادث عندهم، وأهل السنة يقولون به ألهنم جيوزون أن تقوم ابهلل 

فصيله إىل الكالم إىل ما سبق ت ومن مث يرجع -الصفات االختيارية، وإن مساها هؤالء أو غريهم حوادث 
 ( .4يف مسألة "حلول احلوادث" )

نا: الفرد لو قالوا ه -كما سبق مثاله يف حججهم على نفي حلول احلوادث، مع مناقشته   -ولو قالوا 
 -من أفراد الكالم هل هو نقص أو كمال؟ فإن كان نقصا فهو ممتنع، وإن كان كماال فهو انقص قبله 

ال وقت وجوده، ونقص قبل وجوده، مثل مناداته ملوسى كانت كماال ملا جاء فيقال هلم: "هو كم
 ( .5موسى، ولو انداه قبل ذلك لكان نقصا، وهللا منزه عنه ... " )

( : "هل 6أبن حلول احلوادث الزم جلميع الطوائف فقال ) -أحد أئمة االشاعرة  -وقد اعرتف الرازي 
 إال الكرامية. وأان أقول: إن هذا قول مل يقل به أحدهذا قول يعقل أن يكون حمال للحوادث؟ قالوا: إن 

قال به أكثر أرابب أهل املذاهب، أما االشعرية: فإهنم يدعون الفرار من هذا القول إال أنه الزم عليهم 
 -( وملا جاء إىل صفة الكالم، بني أنه ليس هناك فرق معقول بني الطب واإلرادة 7من وجوه ... " )

 -كما سبق   -مسألة الكالم النفسي وهذا رد على 
_________ 
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( ، 436) -جمموع الفتاوى  -( ، ونظر: الكيالنية 318-6/317( انظر: جمموع الفتاوى )1)
 ط دار العروبة احملققة. -( 2/292( ، ومنهاج السنة )105-102والتسعينية )ص:

 ( .6/320( انظر: جمموع الفتاوى )2)

 ( .6/321( جمموع الفتاوى )3)

 ( وما بعدها.6/326( انظر: املصدر السابق )4)

 ( .6/326( املصدر نفسه )5)

وإمنا نقلت نص كالم الرازي  -( سبقت اإلشارة إىل هذا عند الكالم على مسألة حلول احلوادث 6)
عة كتابه الكبري "املطالب العاملية" مطبوعا يف تس  -حال كابة هذه املباحث  -هنا ألنه قد وصل إىل 

 ءت يف مخسة جملدات.أجزواء جا

 (1)( .." 2/106( املطالب العالية للرازي )7)

 : }لو كان–تعاىل  –"حال امتناعها، ويعلم ما يرتتب على وجودها لو وجدت، كما قال  .100
املمكنات، وهي اليت جيوز وجودها،  –تعاىل  –، "ويعلم 1[ "22فيهما آهلة إال هللا لفسدات{ ]األنبياء: 

 –سبحانه  –، وقد أحاط علمه 2وما مل يوجد، وما مل تقتض احلكمة إجياده"وعدمها، ما وجد منها، 
 .3"جبميع األزمان احلاضرة، واملاضية، واملستقبلة"

"له  –سبحانه  –، فعلمه 4"وامسه العليم ملا كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء"
 .5م"عموم التعلق: يتعلق ابخلالق، واملخلوق، واملوجود، واملعدو 

 وقد ضل يف هذه الصفة العظيمة فرق أبرزها:

، وهذا كذب، وضالل 6: "يعلم الكليات دون اجلزئيات"-تعاىل –األوىل: الفالسفة، فقالوا أبن هللا 
ن من طوائف امللة، وهؤالء شر من املنكري مل يقل به أحدمبني، وهو "من أخبث األقوال، وشرها، وهلذا 

. ومما يبني ذلك أن "القرآن فيه إخبار هللا ابألمور املفصلة عن 7هم"للعلم القدمي من القدرية، وغري 
الشخص، وكالمه املعني، وفعله املعني، وثوابه، وعقابه املعني، مثل: قصة آدم، ونوح، وهود، وصاحل، 

وال حممد ، وكذلك إخباره عن أح-تعاىل –وموسى، وغريهم ما يبني أهنم أعظم الناس تكذيبا لرسل هللا 
 عليه وسلم، وما جرى ببدر، وأحد، واألحزاب، واخلندق، واحلديبية، وغري ذلك من األمور صلى هللا

 اجلزئية أقواال، وأفعاال.

__________ 

 ( .47 – 46التوضيح املبني للكافية الشافية للشيخ عبد الرمحن السعدي )ص:  1
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 ( .47املصدر السابق )ص:  2

 ( .48املصدر السابق )ص:  3

 ( .5/494وى )جمموع الفتا 4

 ( .6/267املصدر السابق ) 5

 ( .10/178درء تعارض العقل والنقل ) 6

 (1)( .." 9/397املصدر السابق ) 7

 :50"قال ص .101
"ويف احلديث التوسل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن يتشرف العامل بوجوده فيه، وأن املدار يف 

يف  الرفيع عند ربه عز وجل، وأنه ال يشرتط كونه حياصحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر 
 دار الدنيا" اه .

أقول: مل يكتف الكاتب بتصحيح حديث موضوع، بل استخرج للحكم الوارد فيه علة، مث عدى العلة 
 ابلقياس إىل غري حمل احلكم وإىل غري زمان احلكم. وتوضيح هذا:

اقد م قبل وجوده، أي: قبل حياته، أي: وهو فأن يف احلديث توسل آدم ابلنيب صلى هللا عليه وسل
احلياة، وال معىن لتوسله مبن كان كذلك إال جوازه يف احلياة، وقبلها وبعدها، كذا استنتاج اهلوى وقياس 

 الردى.

مث إن ختصيص النيب صلى هللا عليه وسلم عند هذا الكاتب ابلتوسل ال معىن له، حيث قاس كل من  
 فيع على النيب، جبامع النبوة، أو الوالية، أو الكرامة.كان له عند هللا القدر الر 

وهذا هو عني احتجاج أصحاب القبور املفتونني بعبادهتا من دون هللا، عدوا ابلقياس دعاء امليت والطلب 
منه على طلب الدعاء من احلي، وجادلوا يف ذلك، فلما ظنوا أنه ثبت هلم ما زعموه يف حق النيب صلى 

لوا: ال معىن الختصاص النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ابلدعاء أو االستشفاع أو هللا عليه وسلم قا
َنوه من العبادات، بل يعدى جواز هذا الفعل إىل غريه صلى هللا عليه وسلم جبامع النبوة إن كان نبيا 

 أو الكرامة.

ع عند ربه در الرفيأو كما قال هذا القائل هنا: "املدار يف صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به الق
 عز وجل"، وهذا متهيد وتقعيد ملسائل مل يفصح عنها يف هذا املوضع.

                                         
 46شرح العقيدة الواسطية من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية، خالد املصلح ص/ (1)
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ط منذ بعث ق مل يقل به أحدفانظر هذا التجرؤ على أحكام الشرع: تصحح املوضوعات، وقياس فاسد 
 (1)حممد صلى هللا عليه وسلم إىل انتهاء القرون الثالثة." 

تنة، ن يقوله طالب علم، بل ال يقوله إال من يف قلبه زغل وف"وكلماته يف هذه املسألة مما َينف أ .102
 وشرك وبدعة.

يقول هللا تعاىل: }أال هلل الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربوان إىل هللا 
، هذه [ 3زلفى إن هللا حيكم بينهم فيما هم فيه خيتلفون إن هللا ال يهدي من هو كاذب كفار{ ]الزمر: 

اآلية بتمامها، أسيقت لقول غري جاد؟ سبحان هللا من هذا االفرتاء احملض! ! الذي خالف أقوال أهل 
 من املفسرين هذا الذي فهمه صاحب املفاهيم. ومل يقل به أحداالعلم مجيعا، 

 ( :26/241قال الفخر الرازي يف " تفسريه " )

[ عائد على األشياء 3وان إىل هللا زلفى{ ]الزمر: "واعلم! أن الضمري يف قوله: }ما نعبدهم إال ليقرب
اليت عبدت من دون هللا، وهي قسمان: العقالء، وغري العقالء، أما العقالء: فهو أن قوما عبدوا املسيح 
وعزيرا واملالئكة، وكثري من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم، ويعتقدون فيها أهنا أحياء عاقلة 

ليت عبدت مع أهنا ليست موصوفة ابحلياة والعقل فهي األصنام. إذا عرفت هذا انطقة، وأما األشياء ا
 فتقول: الكالم الذي ذكره الكفار الئق ابلعقالء، أما بغري العقالء فال يليق، وبيانه من وجهني:

 األول: أن الضمري يف قوله: }ما نعبدهم{ ضمري للعقالء، فال يليق ابألصنام.

بعد تقد أولئك الكفار يف املسيح والعزير واملالئكة أن يشفعوا هلم عند هللا، أما يالثاين: أنه ال يبعد أن يع
 (2)من العاقل أن يعتقد يف األصنام واجلمادات أهنا تقربه إىل هللا؟ . . . " اه .." 

 "معاوية مل يكن يومئذ خليفة حىت خيلعه عمرو أو يثبته .103

 

، فقال 306، وتفاوضا اتفقا على أن خيلعا الرجلني305وقالوا: إهنما ملا اجتمعا أبذرح من دومة اجلندل
عمرو أليب موسى: "اسبق ابلقول". فتقدم فقال: "إين نظرت فخلعت عليا عن األمر، ولينظر املسلمون 
ألنفسهم، كما خلعت سيفي هذا من عاتقي" وأخرجه من عنقه فوضعه يف األرض، وقام عمرو فوضع 

 معاوية يف سيفه يف األرض وقال: "إين نظرت فأثبت

__________ 

أذرح: قرية من أعمال الشراة تقع يف منطقة بني أراضي شرقي األردن واململكة العربية السعودية  305
 يف األطراف اجلنوبية من ابدية الشام. "خ".

                                         
 37هذه مفاهيمنا، صاحل آل الشيخ ص/ (1)
 110هذه مفاهيمنا، صاحل آل الشيخ ص/ (2)
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من احلقائق ما إذا أسيء التعبري عنه وشابته شوائب املغالطة يوهم غري احلققة، فينشأ عن ذلك  306
 احلكم عليه، ومن ذلك حادثة التحكيم، وقول املغالطني أن أاب موس وعمرا اتفقا على االختالف يف

خلع الرجلني، فلخلعهما أبو موسى، واكتفى عمرو خبلع علي دون معاوية. وأصل املغالطة من جتاهل 
ل ب املغالطني أن معاوية مل يكن يومئذ خليفة. وال هو ادعى اخلالفة حىت حيتاج عمرو إىل خلعها عنه،

إن أاب موسى وعمرا اتفقا على أن يعهدا أبمر اخلالفة على املسلمني إىل املوجودين على قيد احلياة من 
أعيان الصحابة الذين تويف رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، واتفاق احلكمني على 

ة احلد إمنا كان يطالب إبقامذلك ال يتناول معاوية؛ ألنه مل يكن خليفة، ومل يقاتل على اخلالفة، و 
الشرعي على الذين اشرتكوا يف قتل عثمان، فلما وقع التحكيم على إمامة املسلمني، واتفق احلكمان 
على ترك النظر فيها إىل كبار الصحابة وأعياهنم تناول التحيكم شيئا واحدا هو اإلمامة، أما التصرف 

يم مل يقع متصرف يف البالد اليت حتت حكمه، فالتحكالعملي يف إدارة البالد اليت حتت حكمه، ومعاوية 
فيه خداع وال مكر، ومل تتخلله بالهة وال غفلة، وكان يكون حمل للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن يف 
نتيجة التحكيم أنه وىل معاوية إمارة املؤمنني وخالفة املسلمني، وهذا ما مل يعلنه عمرو، وال ادعاه معاوية، 

يف الثالثة عشر قران املاضية. وخالفة معاوية مل تبدأ إال بعد الصلح مع احلسن بن علي،  دومل يقل به أح
وقد متت مببايعة احلسن ملعاوية، ومن ذلك اليوم فقط مسي معاوية أمري املؤمنني، فعمرو مل يغالط أاب 

بو موسى، ومل أ موسى ومل خيدعه، إنه مل يعط معاوية شيئا جداي، ومل يقرر يف التحيكم غري الذي قرره
خيرج عما اتفقا عليه معا، فبقيت العراق واحلجاز وما يتبعهما حتت يد من كانت حتت يده من قبل، 
وبقيت الشام وما يتبعها حتت يد من كانت حتت يده من قبل، وتعلقت اإلمامة مبا سيكون من اتفاق 

لكن مل تكن من أيب موسى، و  أعيان الصحابة عليها، وأي ذنب لعمرو يف أي شيء مما وقع؟ إن البالهة
ممن يريد أن يفهم الوقائع على غري ما وقعت عليه، فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما هي، فظاهرة 

 (1)واضحة لكل من يراها كما هي. "خ".." 

"وكان أبو موسى رجال تقيا فقيها عاملا حسبما بيناه يف كتاب )سراج املريدين( ، وأرسله النيب  .104
( . وزعمت الطائفة التارخيية 1وسلم إىل اليمن مع معاذ، وقدمه عمرو وأثىن عليه ابلفهم ) صلى هللا عليه

الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي خمدوعا يف القول، وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حىت ضربت 
اايت. كاألمثال بدهائه أتكيدا ملا أرادت من الفساد، اتبع يف ذلك بعض اجلهال بعضا وصنفوا فيه ح

وغريه من الصحابة كان أحدق منه وأدهى، وإمنا بنوا على أن عمرا ملا غدر أاب موسى يف قصة التحكيم 
 صار له الذكر يف الدهاء واملكر.

                                         
 177العواصم من القواصم ط دار اجليل، ابن العريب ص/ (1)
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( . فقال 3( وتفاوضا، اتفقا على أن خيلعا الرجلني )2وقالوا: إمنا ملا اجتمع أبذرح من دومة اجلندل )
 قدمعمرو أليب موسى: اسبق ابلقول. فت

_________ 

 ( واختصه بكتابه الشهري يف القضاء وآدابه وقواعده.1)

( أذرح: قرية من أعمال الشراة تقع يف منطقة بني أراضي شرقي األردن واململكة السعودية يف األطراف 2)
 اجلنوبية من ابدية الشام.

نشأ عن ذلك حلقيقة في( من احلقائق ما إذا أسيء التعبري عنه وشابته شوائب املغالطة يوهم غري ا3)
االختالف يف احلكم عليه. ومن ذلك حادثة التحكيم وقول املغالطني إن أاب موسى وعمرا اتفقا على 
خلع الرجلني، فخلعهما أبو موسى، واكتفى عمرو خبلع علي دون معاوية. وأصل املغالطة من جتاهل 

نه. بل حىت حيتاج عمرو إىل خلعها عاملغالطني أن معاوية مل يكن خليفة، وال هو ادعى اخلالفة يومئذ 
إن أاب موسى وعمرا اتفقا على أن يعهدا أبمر اخلالفة على املسلمني إىل املوجودين على قيد احلياة من 
أعيان الصحابة الذين تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو راض عنهم. واتفاق احلكمني على ذلك 

لى  يقاتل على اخلالفة وإمنا كان يطالب إبقامة احلد الشرعي عال يتناول معاوية ألنه مل يكن خليفة ومل
الذين اشرتكوا يف قتل عثمان. فلما وقع التحكيم على إمامة املسلمني، واتفق احلكمان على ترك النظر 
فيها إىل كبار الصحابة وأعياهنم تناول التحكيم شيئا واحدا هو اإلمامة. أما التصرف العملي يف إرادة 

يت كانت حتت يد كل من الرجلني املتحاربني فبقي كما كان: علي متصرف يف البالد اليت حتت البالد ال
حكمه، ومعاوية متصرف يف البالد اليت حتت حكمه، فالتحكيم مل يقع فيه خداع وال مكر، ومل تتخلله 

ىل معاوية و  بالهة وال غفلة. وكان يكون حمال للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن يف نتيجة التحكيم أنه
 الثالثة يف ومل يقل به أحدإمارة املؤمنني وخالفة املسلمني، وهذا ما مل يعلنه عمرو، وال ادعاه معاوية، 

عشر قران املاضية. وخالفة معاوية مل تبدأ إال بعد الصلح مع احلسن بن علي، وقد متت مببايعة احلسن 
نه مل فعمرو مل يغالط أاب موسى ومل خيدعه، أل ملعاوية، ومن ذلك اليوم فقط مسي معاوية أمري املؤمنني.

يعط معاوية شيئا جديدا، ومل يقرر يف التحكيم غري الذي قرره أبو موسى. ومل خيرج عما اتفقا عليه معا، 
فبقيت العراق واحلجاز وما يتبعهما حتت يد من كانت حتت يده من قبل، وبقيت الشام وما يتبعها 

، وتعلقت اإلمامة مبا سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليها، حتت يد من كانت حتت يده من قبل
وأي ذنب لعمرو يف أي شيء مما وقع؟ إن البالهة مل تكن من أيب موسى، ولكن ممن يريد أن يفهم 
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الوقائع على غري ما وقعت عليه. فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما هي فظاهرة واضحة لكل من 
 (1)يراها كما هي.." 

 فصل -98" .105

وقد لبست القدرية على من ال يعرف األصول واستدلوا على خلق القرآن بقوله تعاىل: }َما ََيْتِيِهْم ِمْن 
ْم يَ ْلَعبحوَن{  فقالوا: نقول إن القرآن حمدث يفىن ويذهب كما  1ذِْكٍر ِمْن َرّبِِِْم حمحَْدٍث ِإاِل اْسَتَمعحوهح َوهح

 ألن اخللق يقع على الكذب قال هللا تعاىل: }ِإْن َهَذا ِإالِ تفىن سائر احملداثت، وال نقول إنه خملوق 
ِلنَي{  2اْخِتالٌق{  لحقح األوَّ  .4أي إال كذب األولني 3أي إال كذب، وقال سبحانه: }ِإْن َهَذا ِإالِ خح

وهذا منهم متويه على من ال خربة له مبذهبهم ومعىن احلدث معىن اخللق عند املتكلمني، وقد ذكرت قبل 
 .6من القرآن أنه خلق هلم كسائر كالمهم 5حتقيق مذهبهم وقوهلم فيما مسع منهم هذا أن

 وأما استدالهلم ابآلية قلنا عن ذلك أجوبة:

أحدها: أن نقول: إنه ال يرد ابلذكر هاهنا القرآن، ألن كل ذكر يف القرآن أراد به القرآن فإنه معروف 
 ََنْنح بينه وبني غريه ابلذكر، فقال تعاىل: }ِإانَّ  ابأللف والالم أو ممدوح أو موصوف أبنه منزل ليفرق

 .8وقال: }ص َواْلقحْرآِن ِذي الذِِْكِر{  7نَ زَّْلَنا الذِِْكَر َوِإانَّ َلهح حَلَاِفظحوَن{ 
لحوهح َعَلْيَك ِمَن اآْلايِت َوالذِِْكِر احلَِْكيِم{   ، وقال: }َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيكَ 9وقال: }َذِلَك نَ ت ْ

__________ 

 .530( وذكر هذا االستدالل القاضي عبد اجلبار املعتزيل يف شرح األصول اخلمسة ص2األنبياء آية ) 1
 ( .7سورة ص آية ) 2

 ( .137الشعراء آية ) 3

تعليق منقول من كتاب )شرح الشهاب( لطاهر بن حيىي العمراين فيه الرد على  -ح -يف هامش  4
 املعتزلة يف استدالهلم ابآلية السابقة.

 وهو األصوب. -ح -يف األصل )أن( وما اثبت من  5

يعين بذلك ما تقدم من ذكر قول املعتزلة والقدرية أهنم خيلقون أفعاهلم، فلزمهم على هذا إذ مل يكن  6
 مل يقل به أحد.القرآن عندهم كالم هللا أهنم إذا تكلموا وقرأوه به فهو خلق هلم، وهذا ما 

 ( .9احلجر آية ) 7

                                         
 174العواصم من القواصم ط األوقاف السعودية، ابن العريب ص/ (1)
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 . (2-1ص آية ) 8
 (1)( .." 58آل عمران آية ) 9

، الناكب بكم عن الصراط املستقيم، الذي مل يعرف له فضيلة يف علم شرعي وال 1"اجلحيم .106
دين مرضي، سوي علم الكالم املذموم املشؤوم الذي اخلري فيه معدوم. نشأ يف االعتزال إىل أربعني عاما 

 يناظر عليه ويدعوا الناس

__________ 

مى ذلك كالما على اجملاز، لكونه حكاية أو عبارة عنه، وحقيقة الكالم معىن قائم الكالم، وإمنا يس
 بذات املتكلم.

فمنهم من اقتصر على هذا القدر، ومنهم من احرتز عما علم دخوله على هذا احلد فزاد فيه ما ينايف 
هللا سبحانه  المالسكوت واخلرس واآلفات املانعة من الكالم، مث خرجوا إىل إثبات احلرف والصوت يف ك

 جتسيم، وإثبات اللغة فيه تشبيه ...

يعين به أاب احلسن األشعري، لكن كالمه يف آخر أمره، قد تغري، حيث أثبت الكالم هلل تعاىل كما  1
يثبته السلف الصاحل، وقد نقل أبو عمرو الداين يف "الرسالة الوافية ملذهب أهل السنة يف االعتقادات 

عن أيب بكر الباقالين قوله: "قال أبو احلسن األشعري رمحه هللا: "من قال:  (73وأصول الدايانت" )ص
 (2)من سلف األمة"."  مل يقل به أحدلفظي ابلقرآن خملوق، فهو ضال مبتدع، وقائل مبا 

"وإن كانت جبعل هللا فهي خبلقه وما كان خبلقه فهو حمدث فيلزمك على ظاهر قولك أن هذه  .107
 عاىل وأنتم تقولون أهنا أزليات قدميةاألقانيم حمدثة ابخرتاعه ت

وأما قولك اليت هي أمساء أفعاله فقد أبطلناه فيما تقدم حيث بينا حقيقة أمساء األفعال ومن وقف على 
ذلك تبني بطالنه هنالك وأما قولك خمتلفة األمساء كاختالف قضااي تلك األفعال مث واسط مث أخر 

رتباطه ربه يشهد على قائله ابجلنون ويضحك من عدم فائدته وافكالم ال يروقك منظره وال يعيد فائدة خم
العاقلون أراد هذا اجلاهل أن يتكلم فخرس وكذلك يفعل هللا بكل مبطل إذا نكس وإمنا أراد هذا املبطل 
ومل تطاوعه العبارة ملا مل حيصل أن هذه األقانيم الثالثة إمنا مسيت أاب وإبنا وروح القدس ابعتبار قضااي 

ذلك أن القدرة إمنا مسيت أاب ابعتبار أهنا أصل املوجودات إذ ّبا وجدت وإمنا مسى العلم ابنا ثالث و 
ابعتبار أنه احتد ابإلبن الذي هو املسيح وصدر عنه وإمنا مسيت اإلرادة روح القدس ابعتبار مكافأة 

 اخللق يف الدار اآلخرة ابلنعيم

م ليس مبقبول وهذا الذي أبديته يف هذا الكال فإن زعمت أنك مل ترد هذا فكالمك غري معقول وقولك
                                         

 2/575االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار، العمراين  (1)
 56وفق الدين ص/رسالة يف القرآن وكالم هللا، املقدسي، م (2)
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فيما علمت من عقالء نصارى األانم وكفى بقولك عارا مبني خمالفته ألسقفكم أغشتني  مل يقل به أحد
فها هو يقول يف مصحف العامل الكائن إمنا مسى العلم ابنا إبضافته إىل القدرة إذ القدرة أصله وكما صار 

قدرة اليت هي األصل والدا كذلك صار التعارف يف ذلك اللسان أن التعارف األعجمي أن تسمى ال
يسمى العلم املنسوب إليها ابنا فقوله هذا خمالف لقولك ورأيه غري موافق لرأيك على أنه غلط يف قوله 
أن القدرة أصل العلم ويتبني غلطه عند من وقف على ما قدمته قبل لكنه وإن كان قد غلط فاألمر 

 ف معه أهون ألنه رجع اخلالف معه إىل إطالق لفظ وليس وراء ذلك كثري حظعليه أقرب واخلال

وأما قولك ألن العلم ال يوقع عليه حىت يتولد كالما فكالم حطيط ينبئ عن جهل وختليط فإن العلم ال 
يتولد كالما إذ لو جاز ذلك النقلبت حقيقة العلم ولو جاز انقالب حقيقة واحدة جلاز انقالب كل 

 (1)لب القدمي حاداث واحلادث قدميا واجلسم عرضا." حقيقة فيق

 "مبا ليس لك به علم كما قد فعلت يف فريضة التياس فال يعدم أمحق خمرق ما يقول .108

وأما إن ذكر شريعتنا من يعرفها فالعقول السليمة تقبلها بنفس ما تسمعها لشدة ارتباطها وحسن نظامها 
ياء ما يعتقد يف هللا ما يستحيل عليه وينسب إىل األنبوليست كشريعة من يعتقد إهلا آخر مع هللا و 

يتربأون منه وحيكمون أبهواء جهاهلم يف دين هللا وسنعقد أثر هذا إن شاء هللا اباب نبني فيه مجال من 
امل يقل به مأحكامهم وفيها يتبني أنكم ال تستندون فيها إىل مستند وأنكم اخرتعتم فيها من اجلهاالت 

 أحد

قلت يف املسيح غث وأوطار وأنك سبيت احلاكم عليك وعلى مجيع األمم يوم القيامة مث قلت ألنك 
 لكن سوف تلقاه حاكما ليس يطلب عليك بينة ... وكم من عائب قوال صحيحا

 وآفته من الفهم السقيم ...

 

لتعلم اي هذا أىن وقفت على الكتاب الذي جاوبك بعض أصحابنا وأتملت هذا املوضع الذي مل تفهمه 
علمت أن اخلطأ من قبل فهمك ال من قبل الكاتب وذلك أن لفظ ما كتب به إليك يف هذا املوضع ف

شجرتنا نبوية فروعها قرشية مثرهتا هامشية شجرتك غثاء وأوضار }اجتثت من فوق األرض ما هلا من 
 قرار{ هذا نصه

جرتنا نبوية وإمنا أراد بش وكان ينبغي لك أن تفهمه لو كنت منصفا فإن هذا الكالم إمنا جرى جمرى املثل
أن أصل إعتقادان أن حممدا نيب ورسول ليس ابله واعتقادكم أنتم أن عيسى اله وليس بنيب وهذا قول 
ابطل وإعتقاد فاسد ولذلك عرب عن أصل هذا اإلعتقاد ابلشجرة مث قال إهنا غثاء وأوضار فاملسبوب 

 فهكذا ينبغي أن تفهم الكالم وال تبادراملذموم إمنا هو إعتقادكم يف عيسى ال عيسى حاشى وكال 
                                         

 69اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام، القرطيب، مشس الدين ص/ (1)
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ألجل اجلهل ابملالم فامللوم على كل حال هو اجلاهل الذي ليس يفهم وال عاقل وحني وقفت على." 
(1) 
"األمور أبسرها من كسب اآلدمي ومقدوره إبجراء هللا تعاىل العادة يف ذلك كذلك، والذي  .109

رضي هللا عنه فيما  1أشار إىل ذلك اإلمام أمحد يسمع عند حتقق هذا اجملموع فهو الكالم القدمي وقد
أنه قال: من قال لفظي ابلقرآن خملوق، فهو ضال مبتدع  3وعبد هللا يف كتاب"احملنة" 2رواه ابناه صاحل

 من سلف األمة. مل يقل به أحدوقائل مبا 

 صود وهو:قفقد تلخص يف هذه املقدمة حقيقة الكالم واحلروف وما قيل فيهما فعند ذلك نشرع يف امل

__________ 

أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبد هللا، اإلمام حقا، وشيخ اإلسالم صدقا، طلب العلم وهو  1
ه ( وتويف رمحة هللا 164ابن مخسة عشر سنة، يف العام الذي مات فيه مالك، ومحاد بن زيد، ولد سنة )

 ( .9/434ه ( "سري أعالم النبالء" )240سنة )

أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين اإلمام احملدث احلافظ الفقيه القاضي أبو الفضل البغدادي  صاحل بن 2
 (361/10ه ( "سري أعالم النبالء" )266قاضي أصبهان كان عاملا سخيا جدا تويف سنة )

عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، احلافظ، الناقد، حمدث بغداد، أبو عبد الرمحن ولد  3
( ، وانظر أيضا" شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة" 11/62ه ( "سري أعالم النبالء" )213ة )سن

(2/391 ".. )(2) 

 "القسم الثاين: حترير حمل النزاع وذكر الربهان عليه .110

 فصل يف كالم هللا

 

ند ع األمور أبسرها من كسب اآلدمي ومقدوره إبجراء هللا تعاىل العادة يف ذلك كذلك، والذي يسمع
رضي هللا عنه فيما رواه ابناه  1حتقق هذا اجملموع فهو الكالم القدمي وقد أشار إىل ذلك اإلمام أمحد

أنه قال: من قال لفظي ابلقرآن خملوق، فهو ضال مبتدع وقائل مبا  3وعبد هللا يف كتاب"احملنة" 2صاحل
 من سلف األمة. مل يقل به أحد

 و:واحلروف وما قيل فيهما فعند ذلك نشرع يف املقصود وه فقد تلخص يف هذه املقدمة حقيقة الكالم

 القسم الثاين

يف تعني حمل النزاع وذكر الربهان عليه وإيراد األسئلة واجلواب عنها وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت 
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 25جزء فيه ذكر اعتقاد السلف يف احلروف واألصوات، النووي ص/ (2)



90 

 

 وإليه أنيب.

 مسألة:

ليه وسلم بنظم ى هللا عكالم هللا ليس إال احلروف واألصوات املفيدة ألمور الشرع املنزلة على النيب صل
القرآن. وهو املوجود بني أظهران، الذي نتلوه أبلسنتنا وحتفظه أوالدان ونكتبه يف مصاحفنا، وليس هلل  

 كالم سواه، هذا مذهبنا وبه قال اإلمام

__________ 

 أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبد هللا، اإلمام حقا، وشيخ اإلسالم صدقا، طلب العلم وهو 1
ه ( وتويف رمحة هللا 164ابن مخسة عشر سنة، يف العام الذي مات فيه مالك، ومحاد بن زيد، ولد سنة )

 ( .9/434ه ( "سري أعالم النبالء" )240سنة )

صاحل بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين اإلمام احملدث احلافظ الفقيه القاضي أبو الفضل البغدادي  2
 (361/10ه ( "سري أعالم النبالء" )266جدا تويف سنة )قاضي أصبهان كان عاملا سخيا 

عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، احلافظ، الناقد، حمدث بغداد، أبو عبد الرمحن ولد  3
( ، وانظر أيضا" شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة" 11/62ه ( "سري أعالم النبالء" )213سنة )

(2/391 ".. )(1) 

علي ومعاوية رضي هللا عنه اجلمع العظيم واخللق العميم من كبار الصحابة رضي هللا  "وكان مع .111
 عنهم ومل ينكر عليه أحد منهم ذلك.

[ غري 15التاسع: لو مل يكن املراد ما ذكران لكان قوله تعاىل: }يريدون أن يبدلوا كالم هللا{ ]الفتح:
 .1إىل هذا الوجه ابن عقيل مستقيم إذ تبديل ماال يصل إليهم غري متصور، وقد أشار

 من العلماء ألن إثبات كالم هللا قدمي ال نبصره وال نقرأه وال مل يقل به أحدالعاشر: الذي صرمت إليه 
 نسمعه خالف اإلمجاع.

احلادي عشر: قوله تعاىل: }قل لئن اجتمعت األنس واجلن على أن َيتوا مبثل هذا القرآن ال َيتون 
[ }إن هذا القرآن 18قوله: }إن هذا لفي الصحف األوىل{ ]األعلى [ كذلك 88مبثله{ ]اإلسراء:

[ }لو 9[ }إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم{ ]اإلسراء76يقص على بين إسرائيل أكثر{ ]النمل 
[ وأمجعت األمة على أن قوله"هذا"إشارة إىل هذا القرآن الذي نتلوه 21أنزلنا هذا القرآن{ ]احلشر 

 وَنفظه.

لو مل يكن املراد ما ذكران، لكان رد على الكفار ملا قالوا: }إن هذا إال قول البشر{ الثاين عشر: 
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[ غري صحيح ألهنم كانوا يقولون ما قلناه صحيح. فلوال أن هذا الكالم غري كالم البشر 25]املدثر:
 وإال ملا اجتهت املالمة والتوبيخ.

 وليس بني الدفتني إال هذه احلروف. 2م هللا "الثالث عشر: قوله صلى هللا عليه وسلم" مابني الدفتني كال

__________ 

ابن عقيل، اإلمام العالمة البحر، شيخ احلنابلة، أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل بن عبد  1
هللا البغدادي الظفري، احلنبلي، املتكلم، صاحب التصانيف. كان يسكن الظفرية ومسجده ّبا مشهور، 

وأربع مائة. وكان يتوقد ذكاء وكان حبر املعارف، وكنز فضائل، مل يكن له يف زمانه ولد إحدى وثالثني 
 ( .392-14/391ه ( "سري أعالم النبالء" )513نظري تويف سنة )

 (1)( من حديث ابن عباس.." 4731رواه البخاري ) 2

ك، وال ما ل"وكثري من أهل الكالم يف كثري مما ينصره ال يكون عارفا حبقيقة دين اإلسالم يف ذ .112
جاءت به السنة، وال ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من قوهلم، بغري املآخذ اليت كانت مآخذهم 
يف احلقيقة بل مبآخذ أخر قد تلقوها عن غريهم من أهل البدع، فيقع يف كالم هؤالء من التناقض 

ري. ذم مثل هذا الكالم كثواالضطراب واخلطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكالم وأهله، فإن كالمهم يف 
والكالم املذموم هو املخالف للكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو ابطل وكذب، فهو 

 [ .115خمالف للشرع والعقل، }ومتت كلمت ربك صدقا وعدال{ ]األنعام: 

 إذا جعل إال فهؤالء ملا اشتهر عندهم عن أهل السنة أهنم يستثنون يف اإلميان، ورأوا أن هذا ال ميكن
اإلميان هو ما ميوت العبد عليه، وهو ما يوايف به العبد ربه، ظنوا أن اإلميان عند السلف هو هذا، فصاروا 

من السلف، ولكن هؤالء حكوه عنهم حبسب  مل يقل به أحدحيكون هذا عن السلف، وهذا القول 
ما نصروه من أصل جهم يف  ظنهم ملا رأوا أن قوهلم ال يتوجه إال على هذا األصل، وهم يدعون أن

اإلميان، هو قول احملققني والنظار من أصحاب احلديث. ومثل هذا يوجد كثريا يف مذاهب السلف اليت 
خالفها بعض النظار، وأظهر حجته يف ذلك ومل يعرف حقيقة قول السلف، فيقول من عرف حجة 

ويكون  ل احملققني. وقال احملققون:هؤالء دون السلف، أو من يعظمهم، ملا يراه من متيزهم عليه: هذا قو 
ذلك من األقوال الباطلة، املخالفة للعقل مع الشرع، وهذا كثريا ما يوجد يف كالم بعض املبتدعني وبعض 
امللحدين، ومن آاته هللا علما وإمياان، علم أنه ال يكون عند املتأخرين من التحقيق، إال ما هو دون 

لم أن مل، ومن كان له خربة ابلنظرايت والعقليات، وابلعمليات، عحتقيق السلف ال يف العلم وال يف الع
مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم، وأنه ال يبتدع أحد قوال يف اإلسالم إال كان خطأ، 
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 وكان الصواب قد سبق إليه من قبله.

وأصحابه   احلسنقال أبو القاسم األنصاري، فيما حكاه عن أيب إسحاق اإلسفرائيين، ملا ذكر قول أيب
 (1)يف اإلميان، وصحح أنه تصديق القلب قال: ومن." 

"خمالف للعقل ونصوص الكتاب والسنة والفطرة وهو قول من مل يعرف نفسه وسيأيت ذكر  .113
 ه أحدمل يقل بالوجوه الدالة على بطالن هذا القول يف موضعه من هذا اجلواب إن شاء هللا وهو قول 

 بة والتابعني وال أئمة اإلسالممن سلف األمة وال من الصحا

 فصل وأما قول من قال إن مستقرها بعد املوت أبدان أخر غري هذه

 األبدان فهذا القول فيه حق وابطل

فأما احلق فما أخرب الصادق املصدوق عن أرواح الشهداء أهنا يف حواصل طري خضر أتوي إىل قناديل 
 ضرلك يف قوله جعل هللا أرواحهم يف أجواف طري خمعلقة ابلعرش هي هلا كاألوكار للطائر وقد صرح بذ

وأما قوله نسمة املؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنة حيتمل أن يكون هذا الطائر مركبا للروح كالبدن هلا 
ويكون ذلك لبعض املؤمنني والشهداء وحيتمل أن يكون الروح يف صورة طائر وهذا اختيار أىب حممد بن 

د تقدم كالم أىب عمر والكالم عليه وأما ابن حزم فانه قال معىن قوله حزم وأىب عمر بن عبد الرب وق
نسمة املؤمن طائر يعلق هو على ظاهرة ال على ظن أهل اجلهل وإمنا أخرب أن نسمة املؤمن طائر يعلق 
مبعىن أهنا تطري يف اجلنة ال أهنا متسخ ىف صورة الطري قال فإن قيل إن النسمة مؤنثة قلنا قد صح عن 

صيح أنه قال أتتك كتايب فاستخففت ّبا فقيل له أتؤنث الكتاب قال أوليس صحيفة وكذلك عريب ف
النسمة تذكر كذلك قال وأما الزايدة اليت فيها أهنا يف حواصل طري خضر فإهنا صفة تلك القناديل اليت 

نسمة  ثأتوي إليها واحلديثان معا حديث واحد وهذا الذي قاله يف غاية الفساد لفظا ومعىن فإن حدي
املؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنة غري حديث أرواح الشهداء يف حواصل طري خضر والذي ذكره حمتمل 
يف احلديث األول وأما احلديث الثاين فال حيتمله بوجه فإنه أخرب أن أرواحهم يف حواصل طري ويف لفظ 

ا وتشرب من رهيف أجواف طري خضر ويف لفظ بيض وان تلك الطري تسرح يف اجلنة فتأكل من مثا
أهنارها مث أتوي إىل قناديل حتت العرش هي هلا كاألوكار للطائر وقوله ان حواصل تلك الطري هي صفة 
القناديل اليت أتوي إليها خطأ قطعا بل تلك القناديل مأوى لتلك الطري فهاهنا ثالثة أمور صرح ّبا 

عرش ال والقناديل مستقرة حتت الاحلديث أرواح وطري هي يف أجوافها وقناديل هي مأوى لتلك الطري 
 (2)تسرح والطري تسرح وتذهب وجتيء واألرواح يف أجوافها." 
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ود مبَْعىن َواَل جيب مبَْعىن آخر فَيكون الشَّ  .114 ا َأن جيب وجوده َأو اَل فقد جيب َلهح اْلوحجح ْيء ِإمَّ ْيء "الشَّ
اَلف مَ  كنا َمًعا َفاَل يتميزان أصال خِبِ ود معىن َواِحًدا اِلْسِتحَ اْلَواِحد َواِجبا ممح اَلة َأن يكون ا ِإذا َكاَن اْلوحجح

وب واإلمكان َمًعا اِبلِنظِر ِإىَل َذاته  ِنْسَبة اْلَمْعىن اْلَواِحد ِإىَل َشْيء َواِحد اِبْلوحجح

ْيء اْلوَ  ِحد َلهح وجودان اَواجْلََواب َأن َما ذكْرمتحْ َمْبيِنِ على َجَواز َأن يكون لَشْيء َواِحد وجودان وََكون الشَّ
َها َمْعلحوم االنتفاء اِبلضَّرحورَِة اِلْمِتَناع َأن تكون احْلَِقيقَ  ود نفس احْلَِقيَقة أَو زَاِئد َعَلي ْ ة اْلَواِحَدة َوِإن َكاَن اْلوحجح

ود  َها َوأما من قَاَل لَْيَس اْلوحجح وَدة بوجودين َوِإن َكااَن زائدين َعَلي ْ ْشرَتك معىن مح حقيقتني أَو َأن تكون َمْوجح
َو محْشرَتك َبني اْلكل اشرتاكا لفظيا فهم اْلَقائِلحوَن أِبَنَّهح نفس احْلَِقيَقة يف اْلكل َوَسَيِجيءح حج تهم بل هح

ود محْشرَتك لفظا َبني اْلَواِجب واملمكن ومشرت  َو َأن اْلوحجح ي َوأَتْ َباعه َوهح َنا َمْذَهب اَثِلث نقل َعن اْلكشِِ ك َوَههح
 املمكنات كلَها َوَهَذا لسخافته مل يْلَتفت املحَصِنف إَِلْيهِ  معىن َبني

ود واملاهية  اْلَمْقصد الثَّاِلث يف اْلوحجح

 

َها َوِفيه َمَذاِهب َثاَلثَة أِلَنَّهح ِإْذ مل يقل أحد إبن اْلوح  ود نفس اْلَماِهِية أَو جزؤها أَو زَاِئد َعَلي ْ ود يف َأن اْلوحجح جح
ْزء اْلَماِهِية فإ َها يف الْ جح يًعا أَو زَاِئد َعَلي ْ ا َأن يكون نفس اْلَماِهِية يف اْلكل َأي اْلَواِجب واملمكن مجَِ كل مَّ

مكن َأو اِبْلَعْكِس َوَهَذا ااِلْحِتَمال اأْلَخري  َها يف اْلمح  يقل ملأَو يكون نفس اْلَماِهِية يف اْلَواِجب زَاِئدا َعَلي ْ
 َثاَلثَةفاَنصرت اْلمَذاهب يف  بِِه أحد

ْعَتزَلة أَنه نفس احْلَِقيَقة يف الْ  ْيخ أيب احْلسن اأْلَْشَعرِِي َوأيب احْلحَسنْي اْلَبْصرِِي من اْلمح كل َأي َأحدَها للشَّ
 (1)اْلَواِجب واملمكنات َكافَّة لوجوه َثاَلثَة." 

سلسل َوعدم زم الت"للجسم اآلخر َمَكان َحال يف جسم اَثِلث مياسه اجلِْْسم اآلخر َوَهَكَذا فَيلْ  .115
تناهي اأْلَْجَسام وسنبطله ِفيَما بعد َوأما املتحيز َواَل َحال ِفيِه بل يكون جوهرا معقوال جمحَردا َفاَل ِإَشارَة 

َشارَة َوأَنه اَبِطل اِبلضَّرحورَِة أِلَن الْ  َكان َكَما مَ ِحيَنِئٍذ إِلَْيِه َأي ِإىَل اْلَمَكان أِلَن اجْلََواِهر املعقولة اَل تقبل اإْلِ
ْقِدير أِلَ  صحول اجلِْْسم ِفيِه َأي يف اْلَمَكان على َذِلك الت َّ كن حح َناَك َوأَْيًضا َفاَل ميح ن مر مشار ِإلَْيِه ّبنا َوهح

طَابَقة اجْلَْوَهر اْلَمْعقحول للجسم َوِإذا بطلت  اْلَمَكان جيب َأن يكون مطابقا للمتمكن ِفيِه َومن املستحيل مح
 َسام الثَّاَلثَة احلاصرة لالحتماالت اْلَعْقِليَّة َبطل وجود اْلَمَكان محطلًقاَهِذه اأْلَقْ 

َهة القادحة يف وجوده تشكيك يف  ب ْ َواجْلََواب َأن وجوده َضرحورِِي َمْعلحوم لكل َعاقل َوَما ذكْرمتحْ من الشُّ
اب أِلَن بحْطاَلنه َمْعلحوم اَل تْسَتحِق اجْلَو  البديهي الَِّذي اَل يشك ِفيِه َوإنَّهح سفسطة ظَاِهرَة ومغالطة بَ يَِِنة

لى يَِقينا َوِإن مل يكن َوجه احْلَال ِفيِه معينا َكَما يف النقوض االمجالية َوَسيْعَلمح يف َجَواب الشكوك اْلَوارَِدة ع
ال مثال َنَْتار أَنه عرض قَ اْلمَذاهب يف َحِقيَقة اْلَمَكان حِله َأي حل َما ذكرمتوه فَيتَ َعنيَّ َوجه َفَساده َكَأن ي ح 
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ْطح َواَل يْلزم تسلسل اأْلَْجَسام َواَل تناهيها جلََواز  َو السَّ َحال يف جسم آخر محتَ َعلق أبطرافه دون أعماقه َوهح
 انتهائها ِإىَل جسم اَل َمَكان َلهح بل َلهح وضع َكَما َسَيْأيت مثَّ أَنه َأي اْلَمَكان َخارج َعن املتمكن َأي لَْيسَ 

َو  َو املتمكن َعن اجْلحْزء الَِّذي هح ْزءا َلهح َوِإالَّ انْتقل اْلَمَكان ابنتقاله َضرحورَة اْمتَناع انفكاك اْلكل الَِّذي هح جح
له اْلَمَكان َفاَل يَتَصوَّر انِْتَقال اجلِْْسم َعن َمَكانَهح َولَْيَس اْلَمَكان امرا َحاال يف املتمكن َوِإالَّ انْتقل ابنتقا

اَلف اجْلحْزء فَِإنَّهح قَاَل بعض قدماء احْلحَكَماء ِإنَّ  مل يقل ِبِه أحدضا َومل يذكرهح أِلَنَّهح أَيْ  َو خِبِ ه َأي اْلَمَكان هح
َو َأن ي حَقال  اهليوىل فَِإنَّهح يَ ْعيِن اْلَمَكان يقبل تعاقب اأْلَْجَسام املتمكنة ِفيِه َواَل خيفى َعَلْيك َأن َحاصله هح

 (1)بل تعاقب اأْلَْجَسام واهليوىل أَْيضا." اْلَمَكان يق

"فقدمية مبوادها وبصورها اجلسمية بنوعها وبصورها النوعية جبنسها نعم الصُّور املشخصة فيهَما  .116
وث بعض الصُّور النوعية دح  واألعراض املختصة حمدثة َواَل اْمتَناع يف حح

َو َقول من ت تلفحوا يف تِْلَك قدم أرسطو من احْلحَكَماء َوَهؤحاَلء قد اخْ الثَّاِلث قدميَة بذواهتا حمدثة بصفاهتا َوهح
ْورَاة ِإن هللا تَ َعاىَل  َو َفِفي الت َّ الذوات َفمنهْم من قَاَل ِإنَّه جسم َواْختلف يف َذِلك اجلِْْسم َأي اأْلَْجَسام هح

َها نظر اهليبة فذابت َفحصل البخار َومن زبدها اأَلرْ  َماء َوقيل ض َومن دخخلق َجْوَهرَة َونظر إِلَي ْ اهنا السَّ
اأَلْرض وحصلت اْلبَ َواِقي ابلتلطيف َوقيل النَّار وحصلت اْلبَ َواِقي ابلتكثيف َوقيل البخار وحصلت 
العناصر ابلتلطيف وابلتكثيف َوقيل اخلليط من كل َشْيء حلم وخبز َوغري َذِلك فَِإذا اْجتمع من جنس 

َها َشْيء َلهح قدر حمسوس ظن أَنه َا حتدث الصُّورَة الَّيِت أوجبَها ااِلْجِتمَ  ِمن ْ  اعقد حدث َومل حيدث ِإمنَّ

َو فَ َقاَلت الثنوية النُّور والظلمة واحلراننيون النَّفس واهل م من قَاَل ِإنَّه لَْيَس جبسم َواْختلف ِفيَما هح هح يوىل َوِمن ْ
َها َفحصل من اختالطهم  ا أَنْ َواع املكوانتعشقت النَّفس ابهليوىل لتوقف كماالهتا َعَلي ْ

َا جتزأت َفَصاَرت نقطا َواْجتمعت النقط خطا واخلطوط سطحا والسطوح جسما  َوقيل ِهَي اْلوحَدة فَِإهنَّ

َا َحاِدثَة بذواهتا قدميَة بذواهتا َوَهَذا   (2)بطاَلن." أِلَنَّهح َضرحورِِي الْ  مل يقل ِبِه أحدالرَّاِبع ِإهنَّ

َا جتزأت َفَصاَرت الوحدات نقطا َذَوات أوضاع َواْجتمعت النقط َفَصارَ "َوقيل ِهَي اْلوحَدة  .117 ت فَِإهنَّ
 خطا َواْجتمعت اخلطوط َفَصاَرت سطحا َواْجتمعت السطوح َفَصاَرت جسما

 َوقد ي حَقال ِإن َأكثر َهِذه اْلَكِلَمات رموز وإشارات اَل يفهم من ظواهرها مقاصدهم

َا َحاِدثَة بذواهتا قدميَة بصفاهتا َوَهَذا   اْلبطاَلن َفجعله من اأْلَْقَسام أِلَنَّهح َضرحورِيِ  مل يقل بِِه أحدالرَّاِبع ِإهنَّ
 اْلَعْقِليَّة واالحتماالت اِبلِنظِر ِإىَل ابدئ الرَّْأي

َوقُّف يف اْلكل أَرَاَد بِِه َما عدا ااِلْحِتَمال الرَّابِ  ن يرَتَدَّد ويتوقف ِفيِه ع ِإْذ اَل يَتَصوَّر من َعاقل أَ اخْلَاِمس الت َّ
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َو َمْذَهب جالينوس ِإْذ حْيكى َعنهح أَنه قَاَل يف َمرضه الَِّذي تويِف فِ  يِه لَبعض بل اَل بحد َأن يَ ْنِفيه ببديهته َوهح
دث َوَأن النَّفس النا زاج َأو َغريه َوقد طقة ِهَي املتالمذته أكتب عين َأيِنِ َما علمت َأن اْلَعامل قدمي أَو حمح

ْلطَان َزَمانه تلقيبه ابلفيلسوف  طعن ِفيِه أقرانه بذلك ِحني أَرَاَد من سح

وث اأْلَْجَسام بذواهتا وصفاهتا مسالك ِستَّة دح  ِإذا عرفت َهَذا فَ نَ قحول لنا يف حح

وط يف ِإثْ َبات َهَذا اْلَمْطلح  ور اْلَمْبسح َو اْلَمْشهح ن احْلََواِدث وكل َما وب اأْلَْجَسام اَل خَتْلحو عَ املسلك األول َوهح
قدَمة الثَّانَِية فظاهرة َو َحادث ِبَذاتِِه َوِصَفاته فاألجسام َحاِدثَة َكَذِلك أما اْلمح  اَل خَيْلحو َعن احْلََواِدث فَ هح

قدَمة األوىل َعَلْيك وَ  أِلَن قدم َما اَل خَيْلحو َعن احْلََواِدث يْستَ ْلزم قدم احْلَاِدث َوِفيه َكاَلم سريد أما اْلمح
 فلوجهني

األول َأن اأْلَْجَسام اَل خَتْلحو َعن اأْلَْعرَاض ملا مر ِإَشارَة ِإىَل َما عرف بِِه َأن اأْلَْجَسام اَل خَتْلحو َعن األكوان 
 (1)والتأليف َوَما يتبعهما من اأْلَْعَراض." 

ا يف الربوج ار غري مرئية فتختلف آاَثر السيارة حبلوهل"رَأْيهْم َوِإن أمكن َأن ي حَقال ِفيِه كواكب صغَ  .118
ْخَتلَفة اْلَكَواِكب َلِكن  م مل يقل بِِه أحداْلمح هح  ِمن ْ

َا تسامتها كواكب متخالفة الط ْعَتربَة ِفيِه َوِإن َكاَنت َخالَِية َعن اْلَكَواِكب ِإالَّ َأهنَّ بائع فَِإن قلت الربوج اْلمح
 اَلف اأْلَْحَكام واآْلاَثرَوَهَذا اْلقدر َكاف الْختِ 

وَ  َتقل اأْلَْحَوال من برج ِإىَل آخر َوهح  قلت تِْلَك اْلَكَواِكب تَ زحول َعن املسامتة ابحلركة البطيئة فَيْلزم َأن تن ْ
ْم مثَّ َأان نقحول اْخِتَصاص كل َكوَْكب جِبحْزء مِعني من َأجزَاء اْلفلك يبطل بساطة األفالك ِإْذ َلو   اَبِطل عْندكح

ِْجيح ِباَل محَرِجح  َكاَنت بسيطة لزم الرتَّ

َئة املتخيلة َوَما َيرَتَتَّب َعَلْيِه من بطاَلن اأْلَْحَكام ْشَكال َأعيِن بطاَلن اهْلَي ْ  وَعلى َهَذا فَ يَ عحود اإْلِ

 اْلفْرَقة الثَّالِثَة الثنوية

وس فَِإهنَّحم قَالحوا ِإنَّه تَ َعاىَل اَل يقدر على  م اْلَمجح هح رِ َوِمن ْ  الشَّ

 َوِإالَّ َلَكاَن خريا شريرا َمًعا فَلَذِلك أثبتوا ِإهَلنَْيِ َكَما مر تَ ْفِصيله

 َواجْلََواب أان نلتزم التَّايل فَِإنَّهح تَ َعاىَل َخالق لِْلَخرْيَاِت والشرور كلَها

َا اَل يحطلق لفظ الشرير َعَلْيِه َكَما اَل يحطلق َعَلْيِه لفظ َخالق القردة ير َمَع َكونه َخاِلًقا هَلما ألحد واخلناز  َوِإمنَّ
ِر َغالِبا يف فعله َكَما ي حَقال فاَلن شرير ا أِلَنَّهح يحوهم َأن يكون الشَّ  اأْلَمرْيِن ِإمَّ

ْقَتضى َنيزته َأي طَِبيَعته  َأي َذِلك مح
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 َواْلَغاِلب على هجرياه َأي دأبه وعادته

رْع َوأَ  ْوِقيف من الشَّ ا لعدم الت َّ  (1)مْسَاء هللا تَ َعاىَل توقيفية." َوِإمَّ

لية  .119 وجَبة اْلكح لية َأو نفى َما أثْبته َكَما ِإذا ذهب بَعضهم ِإىَل اْلمح "فأحدث الَقْول ابملوجبة اْلكح
 َوبَ ْعضهْم ِإىَل اجْلحْزئِيَّة

لية  فأحدث الَقْول ابلسالبة اْلكح

لية َوآَخرحونَ  وجَبة اْلكح لية َوأما ِإذا ذهب بَعضهم ِإىَل اْلمح  ِإىَل السالبة اْلكح

مْجَاع  فإحداث الَقْول ابملوجبة اجْلحْزئِيَّة والسالبة اجْلحْزئِيَّة َمًعا لَْيَس خارقا لْْلِ

ْشرَتك  ِإْذ لَْيَس َبني اْلَقْوَلنْيِ قدر مح

َو تَ ْفِصيل وموافقة لطائفة يف ِإْحَدى اْلَمْسأَلََتنْيِ   بل هح

 َما ََنن بصددهَواأْلحْخَرى يف أحْخَرى َكَما ِفي

ْفِصيل َو الت َّ َا هح  َوإِلَْيِه َأَشاَر بقوله َوَهَذا الَقْول الثَّاِلث ِإمنَّ

َو الَقْول اِبجْلََواِز َواْلَقْول بَِعَدِم اْلوحقحوع  َوهح

ْفِصيل ممَّا قَاَل بِِه طَ  مْجَاع َواَل خيرقه بل كل َواِحد من قويل الت َّ َالف اإْلِ َما اَل خيح هح ئَِفة من طائفيت اَوَشْيء ِمن ْ
ْسأََلة مَ  اجملمعني َوِإن َكاَن خارقا ملا قَاَل بِِه الطَّائَِفة اأْلحْخَرى َوَذِلَك الَِّذي ذَكْراَنهح يف َمْسأَلَتَنا َهِذه َكَما يف 

سلم ابلذمي َواحْلر اِبْلَعبدِ   قتل اْلمح

ْفِصيل بَ فَِإن اْلَقاِئل قائالن محثبت هَلما َمًعا كاحلنفية وانف هَلما مَ  مل يقل بِِه ينهَما ممَّا ًعا كالشافعية َوالت َّ
 من اأْلمة أحد

مْجَاع بل محَوافَقة للمثبت يف َمْسأََلة  َوَلِكن َلو قيل بِِه اَل يكون خارقا لْْلِ

مْجَا  ْفِصيل مَمْنحوًعا َعنهح بل يكون َجائِزا اِبإْلِ فَ َهَذا املسلك يف  عوللنايف يف َمْسأََلة أحْخَرى َواَل يكون َهَذا الت َّ
 ِإثْ َبات اْلوحقحوع َمْردحود

ْعَتمد ِفيِه مسلكان  َواْلمح

وه يَ ْومِئٍذ انضرة ِإىَل َرّبَا انظرة{  املسلك األول قَ ْوله تَ َعاىَل }وحجح

ى بِ َوجه ااِلْحِتَجاج اِبآْليَِة اْلَكرميَة ِإن الِنظر يف اللَُّغة َجاَء مبَْعىن ااِلنِْتظَار َويْستَ ْعمل  َغرْي صَلة بل يتَ َعدَّ
 بَِنفِسِه قَاَل تَ َعاىَل }انظروان نقتبس من نوركم{ َأي انتظروان

 (2)َوقَاَل }َما ينظرحوَن ِإالَّ َصْيَحة َواِحَدة{." 
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َو َواقَعة ابلقدرتني َمًعا .120  "َوقَاَلت طَائَِفة هح

وع القدرتني على َأن يتع يًعا اِبْلِفْعِل نَ مثَّ اْختلفحوا فَ َقاَل اأْلحْسَتاذ مبَْجمح  فسهلقا مجَِ

 َوجوز اْجِتَماع املؤثرين على أثر َواِحد

 َوقَاَل الَقاِضي على َأن تتَ َعلَّق قدرَة هللا أبَِْصل اْلِفْعل وقدرة الَعْبد ِبصفِتهِ 

ىَل َكَما يف لطم اأَعيِن ِبَكْونِِه طَاَعة ومعصية ِإىَل غري َذِلك من اأْلَْوَصاف الَّيِت اَل تحوَصف ّبَا أَفعاله تَ عَ 
ثَّاين اْلَيِتيم أتديبا أَو ِإيَذاء فَِإن َذات اللَّْطم َواقَعة بقدرة هللا وأتثريه وََكونه طَاَعة على األول ومعصية على ال

 بقدرة الَعْبد وأتثريه

وب َواْمِتَناع التَّ  لُّف بقدرة خيلقها هللا تَ َعاىَل خَ َوقَاَلت احْلحَكَماء َوِإَمام احْلََرَمنْيِ ِهَي َواقَعة على َسِبيل اْلوحجح
رَاِئط وارتفاع اْلَمَوانِع صحول الشَّ  يف الَعْبد ِإذا قارنت حح

ور  ْيخ َومجحْهح ا قدرَة هللا أَو قدرَة الَعْبد على ااِلْنِفرَاد كمذهيب الشَّ ؤثر ِإمَّ َوالضَّاِبط يف َهَذا اْلمَقام َأن اْلمح
ْعَتزَلة  اْلمح

 أَو مها َمًعا

َادَذِلك  ْعَتزَلة أَو دونه َأي دون ااِلحتِِ َاد املتعلقني كمذهب اأْلحْسَتاذ منا والنجار من اْلمح ا َمَع احتِِ  ِإمَّ

ا َمَع َكون إحديهما َأي ِإْحَدى القدرتني محتَ َعلَقة ِلْْلحْخَرى  َوِحيَنِئٍذ فإمَّ

َهة يف أَنه لَْيَس قدرَة هللا محتَ َعلَقة لقدرة الَعْبد إِ  ب ْ اِدث يف اْلَقِدمي فَتعني اْلَعْكس ْذ َيْسَتِحيل أَتِْثري احلَْ َواَل شح
َو َأن تكون قدرَة الَعْبد صادرة َعن قدرَة هللا تَ َعاىَل وموجبة لْلِفْعل  َوهح

َو َقول اإِلَمام والفالسفة  َوهح

وِن َأن تكون ِإْحَدامهَا محتَ َعلَقة ِلْْلحْخَرى وِن َذِلك َأي ِبدح ا ِبدح  َوِإمَّ

َو  َاد املتعلقتنيَوهح  َمْذَهب الَقاِضي أِلَن اْلَمْفرحوض عدم احتِِ

َو َأن أصل اْلِفْعل بقدرة الَعْبد َوصفته بقدرة هللا  فَِإن قيل َجاَز َأن يكون عكس مْذهبه َوهح

 مل يقل ِبِه أحدق حْلَنا 

 َواْلَمْقصحود ضبط اْلمَذاهب دون ااِلْحِتَمااَلت اْلَعْقِليَّة

وه." لنا على َأن اْلِفعْ   (1)ل ااِلْخِتَيارِِي لْلَعبد َواقع بقدرة هللا تَ َعاىَل اَل بقدرته وحجح

"وسيأيت معىن اجلماعة املذكورة يف حديث الفرق، وأهنا املتبعة للسنة، وإن كانت رجال واحدا  .121
 يف العامل.

عوى أن دقال بعض احلنابلة: " ال تعبأ مبا يعرض من املسائل ويدعى فيها الصحة مبجرد التهويل أو ب

                                         
 3/215املواقف، َعضحد الدين اإِلجيي  (1)



98 

 

ال خالف يف ذلك، وقائل ذلك ال يعلم أحدا قال فيها ابلصحة؛ فضال عن نفي اخلالف فيها، وليس 
 احلكم فيها من اجلليات اليت ال يعذر املخالف ".

قال: " ويف مثل هذه املسائل قال اإلمام أمحد بن حنبل: من ادعى اإلمجاع فهو كاذب، وإمنا هذه 
ن يبطلوا السنن بذلك؛ يعين أمحد: أن املتكلمني يف الفقه على أهل دعوى بشر وابن علية، يريدون أ

البدع؛ إذا انظرهتم ابلسنن واآلاثر؛ قالوا: هذا خالف )اإلمجاع( ، وذلك القول الذي خيالف ذلك 
احلديث ال حيفظونه إال عن بعض فقهاء املدينة أو فقهاء الكوفة مثال، فيدعون اإلمجاع من قلة معرفتهم 

علماء، واجرتائهم على رد السنن ابآلراء، حىت كان بعضهم يسرد عليه األحاديث الصحيحة أبقاويل ال
ن العلماء، م مل يقل به أحديف خيار اجمللس وَنوه من األحكام؛ فال جيد هلا معتصما إال أن يقول: هذا 

ة والتابعني حابوهو ال يعرف إال ]أن[ أاب حنيفة ومالكا مل يقولوا بذلك، ولو كان له علم؛ لرأى من الص
 واتبعيهم ممن قال بذلك خلقا كثريا ".

ففي هذا الكالم إرشاد ملعىن ما َنن فيه، وأنه ال ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم 
إال بعد حتققه والتثبت؛ ألنه خمرب عن حكم هللا، فإايكم والتساهل؛ فإنه مظنة اخلروج عن الطريق الواضح 

 (1)إىل السيئات.." 

َو َما صدق  .122 وم اْلَكْون َوأمر اَثِلث هح ة من َمْفهح َو احْلصَّ ود هح َو احْلَيَ َوان النَّاِطق َووحجح "مثال َماِهيَّة هح
َو َعارض للماهية معروض للحصة َوَهَذا ممَّا  ود َوهح م َعَلْيِه َدلِيل َوِإذا اْعترب َومل يق مل يقل ِبِه أحدَعَلْيِه اْلوحجح

وم اْلبَياض َوآخر معروض هلَذِ َهَذا ببياض الثَّلج  ة من َمْفهح َو احْلصَّ ِه لزم َأن يكون ِفيِه بَ َياض َعارض هح
َو نفس َذِلك  وم اْلَكْون هح َو بياضه اخْلَاص َواجْلََواب َأن معىن احْلصَّة من َمْفهح احْلصَّة َعارض للثلج هح

َو َعَلْيِه من الو  صحوِصيَّة َماال َما صدق هح وم َمَع خح وم جودات املتخالفة وكما اَل نزاع هَلحم يف اْلَمْفهح  زاَِيَدة َمْفهح
وم اْلَكْون َمْعلحو  م بل اْلَكْون َفَكَذا يف احْلصَّة َكيَف َوقد اتَّفقحوا على َأن َحِقيَقة اْلَواِجب غري َمْعلحوَمة َوَمْفهح

وده  َا النزاع يف َأن يكون لوحجح وب مثال َوِإمنَّ وم  اخْلَاص َماِهيَّة محَغايبديهي وََكَذا قيد اْلوحجح رَة َلهح حِبَسب اْلَمْفهح
صحوِصيَّة  وم َمَع خح وم اْلَعام اأْلَْنفس َذِلك اْلَمْفهح َكَما يف املمكنات َوِإذا تقرر أَنه اَل معىن للحصة من َمْفهح

ود مقوال على الوجودات ابلتشكيك َوَأن اْلَمقحول ابلتشكيك  يكون َماِهيَّة اَل  َما َفكل من قَاَل ِبَكْون اْلوحجح
وم اْلَكْون  مكن أمرا َورَاء اْلَماِهِية واحلصة من َمْفهح ْزء َماِهيَّة ملا حَتَْتهح بل عارضا فقد قَاَل أبَِن يف اْلمح أَو جح
َو وجوده اخْلَاص الَِّذي بِِه حَتققه يف اأْلَْعَيان بل نفس حَتققه وكل َدلِيل دِل على َذِلك فقد دِل على  هح

َو اْلَماهِ َهَذا إِ  َو حِبَسب اْلعقل اَل غري فَ َلْيَس يف اخْلَارِج لْْلْنَسان مثال أَمر هح َا هح ِية الَّ َأن َهَذا التغاير ِإمنَّ
َناَك وجودان على أان َلو َفرضَنا َكون وجوده زَاِئدا على اْلَماِهِية  ود فضال َعن َأن يكون هح َو اْلوحجح َوآخر هح
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ة ِمْنهح صحورَ حِبَسب اخْلَارِج أَْيضا كَ  وم اْلَعام َأو احْلصَّ ة عقلية حَمَْضة َما يف بَ َياض الثَّلج مل يْلزم َذِلك أِلَن َمْفهح
ْنَسان وجودان َويف الثَّ  لج َوَلو سلم فاحتاد اْلَمْوضحوع واحملمول حِبَسب اخْلَارِج َضرحورِِي َفمن أَْين يْلزم يف اإْلِ

َو اْشتهر ِفيَما َبني مجع من املتفلسفة واملتصوفة َأن َحِقيَقة اْلَواجِ بياضان )َوقَاَل مثَّ ِإن مجعا( قد  ب هح
وَدة أَو َمَع  َو ظَاهر َواَل َماِهيَّة َمْوجح وما َوهح طلق متسكا أِبَنَّهح اَل جيوز َأن يكون عدما أَو َمْعدح ود اْلمح اْلوحجح

ود ملا يف َذِلك من ااِلْحِتَياج والرتكب فَتعني َأن يك ود اخلَْ اْلوحجح َو اْلوحجح اص أِلَنَّهح ِإن َأخذ ون وجودا َولَْيَس هح
طلق وضرورة أَنه َلو اْرتَفع  َقيد ِإىَل اْلمح طلق فمركب أَو جمحَِرد املعروض فمحتاج َضرحورَة اْحِتَياج اْلمح َمَع اْلمح

وم كلي  طلق َمْفهح ود اْلمح طلق الرتفع كل وجود َوحني أورد َعَلْيِهم َأن اْلوحجح َلهح يف اخْلَارِج َوله  اَل حتققاْلمح
ود بِ  ود َواِحد اَل تْكثر ِفيِه أجابوا أِبَنَّهح َواِحد شخصي َمْوجح ود أَفْ رَاد َكِثريَة اَل تَكاد تتناهى َواْلَواِجب َمْوجح وحجح

َا التكثر يف املوجودات فبواسطة اإلضافات اَل ِبَواِسطَة تْكثر وجوداهتا فَِإنَّ  َو نَفسه َوِإمنَّ  ِإذا نسب ِإىَل هح هح
ود َوِإىَل اْلفرس فموجود آخر َوَهَكَذا وَعلى َهَذا َفَمْعىَن قَ ْولَنا اْلَواِجب موجوداته  ْنَسان حصل َمْوجح اإْلِ
ود أَنه ذحو وجود مبَْعىن َأن َلهح ِنْسَبة ِإىَل اْلَواِجب  ْنَسان َأو اْلفرس َأو َغريه َمْوجح وجود َومعىن قَ ْولَنا اإْلِ

 (1)ازعن شناعة التَّْصرِيح أبَِن اْلَواِجب لَْيَس مبوجود َوَأن كل وجود َحىتَّ وجود." وهذااحرت 

وما َواْلَكاَلم ِفيِه أَو يف  .123 ا َأن تكون يف اخْلَارِج َفاَل تكون َمْعدح "الصُّورَة اَل للعدم اْلَمْحض فإمَّ
َو اَبِطل  َو الصُّورَة َوأمر آخر َلهح الصُّورَة َوهح وم أَمر هح ق حْلَنا لَْيَس   يقل ِبِه أحدملالذِِْهن فَيكون ِفيِه من اْلَمْعدح

َا حِبَْيثح َلو أمكن يف اخْلَارِج حتيف الذِِْهن ِإالَّ أَ  َو الصُّورَة َومعىن َكوهنَا صحورَة للمعدوم َأهنَّ ققها مر َواِحد هح
َا من َحْيثح ِقَيامَها ابلذهن وحصوهلا ِفيِه علم تتصف بِِه ال ه مثَّ َأهنَّ وم لَكاَنْت ِإايَّ نَّفس َوحتِقق َذِلك اْلَمْعدح

ري متأصل ْقِليَّة َأعيِن َمَع قطع الِنظر َعن ِقَيامَها ابلذهن َمْعلحوم َلهح وجود غَومن َحْيثح َذاهتَا وماهيتها اْلعَ 
ود فَِإن اْلعلم َما يف الذِِْهن واملعلوم َما يف اخْلَارِج َكَما مر َوِّبََذا يْنَدفع ِإْشَكال آخر اَلف اْلَمْوجح  َوَهَذا خِبِ

َا وا أبَِن الصُّوَرة ِإمنَّ َو َأهنم َصرَّحح َو يف صور تكون علما ِإذا َكاَنت محطَابَقة لْلَخارِج َوَذِلَك أِلَن َهَذا ِإمنََّ  َوهح ا هح
اأْلَْعَيان اخلارجية َوأما املعدومات من االعتبارايت َوَغريَها َفَمْعىَن مطابقتها َما ذكراَن َهَذا َويف بعض 

صحول الصُّورَة أِلَنَّهح اْلَمَواِضع من َكاَلم اْبن سينا اْعرتَاف أبَِن اْلعلم ابملمتن َفاء َأن عات َلْيَس حح  ذكر يف الشِِ
َو اْجِتَماع النقيضني بل تصور  كن َأن يَتَصوَّر َشْيء هح املستحيل اَل حيصل َلهح صحورَة يف اْلعقل َواَل ميح

َو ااِل  َا يكون على َسِبيل التَّْشِبيه أبَِن يعقل َبني السَواد واحلالوة أَمر هح ْجِتَماع مثَّ ي حَقال مثل املستحيل ِإمنَّ
كن َأن يحوج ْفي أبَِن حيكم اْلعقل أِبَنَّهح اَل ميح كن َبني السَواد َواْلبَ َياض َأو على َسِبيل الن َّ د َهَذا اأْلَمر اَل ميح

َو اْجِتَماع السَواد َواْلبَ َياض وَعلى َهَذا محل َصاحب املواقف َكاَلم أيب َهاشم َحْيثح جعل اْلعلم وم هح  َمْفهح
اض ابملستحيل علما اَل َمْعلحوم َلهح بَِناء على َأن اْلَمْعلحوم َشْيء واملستحيل لَْيَس ِبَشْيء َوِحيَنِئٍذ اَل يرد اْعرتَِ 
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هح اإِلَمام أِبَنَّهح تَناقض ِإْذ اَل معىن للمعلوم سوى َما تعلق ِبِه اْلعلم َواَل حْيَتاج ِإىَل َما ذكره اآْلِمِدِي من َأن لَ 
ْيء  َأن يصطلح على َأن اْلَمْعلحوم َما تعلق بِِه اْلعلم ابألشياء )قَاَل املبحث الثَّاين( اإلحساس ِإْدَراك للشَّ

ود يف اْلَمادَّة احْلَاِضَرة ِعْند اْلمْدرك على هيئات خَمْصحوَصة بِِه حمسوسة من االْبن والوضع َوََنْو َذِلك  اْلَمْوجح
ْيء َمعَ  ضحوره وغيبته والتوهم والتخيل ِإْدرَاك لَذِلك الشَّ ورَة َوَلِكن يف حاليت حح ِإْدرَاك ملعان  اهليئات اْلَمْذكح

ود يف اْلَمادَّة والتعقل ِإْدرَاك  ْيء اجلزئي اْلَمْوجح غري حمسوسة من الكيفيات واإلضافات خَمْصحوَصة ابلشَّ
َو فَ َقط اَل من َحْيثح َشْيء آخر َسَواء َأخذ  َو هح ْيء من َحْيثح هح َفات َوحده أَو َمَع َغريه من الللشَّ صِِ

ضحور اْلَمادَّة واكتناف اهليئات وََكون  ْدرَاك فاإلحساس َمْشرحوط بَِثاَلثَة َأْشَياء حح ْوع من اإْلِ املدركة َهَذا الن َّ
لني والتعقل جمحَِرد َعن اجلَْ  ْرط األول والتوهم جمحَِرد َعن اأْلَوَّ ِميع مبَْعىن اْلمْدرك جزئيا والتخيل جمحَِرد َعن الشَّ

َأن الصُّوَرة تكون جمحَِرَدة َعن اْلَعَواِرض املادية اخلارجية َوِإن مل يكن بحد من االكتناف ابلعوارض الذهنية 
ا مثل تشخصها من َحْيثح حلوهلا يف النَّفس اجْلحْزئِيَّة َومثل عرضيتها وحلوهلا يف تِْلَك النَّفس ومقارنته

ْيخ َكون َهِذه من اْلَعَواِرض الذهنية َكاَلم َعرفته يف حبث اْلَماِهِية )قَالَ لصفات تِْلَك النَّفس َويف    َوعند الشَّ
َماع علم ابملسموعات  ْيء علم بِِه( فاإلبصار علم ابملبصرات َوالسَّ أيب احْلسن اأْلَْشَعرِِي اإلحساس ابلشَّ

 (1)َوَهَكَذا اْلبَ َواِقي ورده." 

ْدرَة َمَع اْلِفْعل َأن اْلَمْمنحوع( أَ  "َحادث يف حق اْلَقِدمي أَْيضا .124 ي الَِّذي )قَاَل َويتَ َفرَّع على َكون اْلقح
َو َعاجز َعن  منع من فعل َيصح صدوره َعنهح يف اجْلحْمَلة اَل يكون قَاِدرًا َعَلْيِه َحال اْلَمْنع كالزمن الَِّذي هح

ني فَِإن َما جنده يف ن َسَواء َكااَن ضدين أَو مثلني أَو خمحَْتلفاْلِفْعل َوَأن اْلقحْدرَة اْلَواِحَدة اَل تتَ َعلَّق مبقدوري
َغايرَة  ور اآلخر َواْعرتض أِبَنَّهح ِإن أحرِيد اْلمح ور أحد املقدورين غري َما جنده ِعْند صحدح نفوسنا ِعْند صحدح

ن  وم التََّمكُّ َعلُّق على َما قَاَل اإِلَمام َأن َمْفهح ن من َذاك من َهَذا غري َمفْ َوااِلْخِتاَلف حِبَسب الت َّ وم التََّمكُّ هح
ن اْلمح  وع التََّمكُّ وم أَو َكون اْلقحْدرَة امْسا مبَْجمح اِت َواْلَمْفهح ْشرَتك َمَع َفغري قَاِدح َوِإن أحرِيد تغاير احْلَاَلَتنْيِ اِبلذَّ

ْدرَة مقوال ابالشرتاك  عْ  َومل يقل ِبِه أحدَما بِِه ااِلْخِتاَلف َكاَن لفظ اْلقح َتزَلة ِإىَل َأن اْلَمْمنحوع َوَذَهبت اْلمح
ور َسَواء َكاَن اْلَمْنع بل َما بِِه اْلَمْنع عدميا كان َا ي حَنايف اْلَمْقدح ْرط تقَادر َواْلَمْنع اَل ي حَنايف اْلقحْدرَة َوِإمنَّ فاء الشَّ

ور أَو وجوداي ضدا َلهح كالسكون للحركة أَو مولدا للضد كا فلية املضادة لثقل املولد للحركة السوحقحوع اْلَمْقدح
َقيد اْلَمْمنحوع من اْلَمْشي والزمن اْلَعاِجز َعنهح وَ  َما َذاك للحركة العلوية َواْسَتَدلُّوا أِبان نفرق اِبلضَّرحورَِة َبني اْلمح

َقيد مل يْلحقهح تغري يف  َقيد دون اْلَعاِجز َوأبَِن اْلمح ود اْلقحْدرَة يف اْلمح َذاته َواَل ِصَفاته َومل يْطرَأ َعَلْيِه  ِإالَّ ِبوحجح
ضد من أضداد اْلقحْدرَة َوقد َكاَن قَاِدًرا َحال اْلَمْشي َفَكَذا َمَع اْلَقْيد أِلَن اْلقحْدَرة من ِصَفات النَّفس 

َقيد ابرت ْدرَة يف اْلمح اَلف فَوأِجيب َعن األول أبَِن اْلفرق عنداَن َعاِئد ِإىَل جري اْلَعادة خبلق اْلقح اع اْلَقْيد خِبِ
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كنا َلِكن مل جتر اْلَعادة بذلك َوَعن الثَّاين مبَْنع عدم الت َّ  َغريُّ يف الزَّمن اْلَعاِجز فَِإنَّهح َوِإن َكاَن اْرتَِفاع اْلَعجز ممح
ْعَتزَلة على َأن اْلقحْدرَة اْلَواِحَدة تتَ َعلَّق ابملتماثالت َلِكن على محرحور  أْلَْوقَات ِإْذ ميَْتنع االِصفة واتفقت اْلمح

علقَها وحقحوع مثلني يف حَمل َواِحد بقدرة َواِحَدة يف َوقت َواِحد َواْختلفحوا يف تعلقَها ابلضدين فجوز َأْكَثرهم ت
ْضَطرِا ِإىَل َذِلك الْ  ْيء قَاِدرًا على ِضِده َلَكاَن مح ور مَ ّبما على َسِبيل اْلَبَدل ِإْذ َلو مل يكن اْلَقاِدر على الشَّ ْقدح

ْدرَ  ن من َتركه هف َوتردد أَبحو َهاشم َفزعم اَترَة َأن كال من اْلقحْدرَة اْلَقائَِمة اِبْلَقْلِب َواْلقح ة َحْيثح مل يَتَمكَّ
إلرادات لَّق اباْلَقائَِمة ابجلوارح يتَ َعلَّق جبَِميِع أَفَعال حملَها دون حَمل اأْلحْخَرى مبَْعىن َأن اْلَقائَِمة اِبْلَقْلِب تتَ عَ 

َما يتَ َعلَّق  هح واالعتقادات مثال دون احلركات واالعتمادات والقائمة ابجلوارح على اْلَعْكس َواترَة َأن كال ِمن ْ
َا اَل تحؤثر اَل يف أَفَعال حَمَله مثال اْلَقائَِمة اِبْلَقْلِب تتَ َعلَّق أِبَفْ َعال اْلقحلحوب َتنع واجلوارح َلِكن ميْ  اِبجْلَِميِع ِإالَّ َأهنَّ

رَاِئط والقائمة ابجلوارح اِبْلَعْكِس َواترَة َأن اْلَقائَِمة اِبْلَقْلِب تت َ  َاد أَفَعال اجْلََوارِح ّبَا لفقد الشَّ َعلَّق جِبَِميِع احتِِ
تَ َعلَّق أِبَفْ َعال تأَفَعال اْلقلب والقائمة ابجلوارح اَل تتَ َعلَّق جبَِميِع أَفَعال اجْلََوارِح َواترَة َأن اْلَقائَِمة اِبْلَقْلِب 

يًعا َوِإن مل تحؤثر يف أَفَعال اجْلََوارِح والقائمة ابجلوارح اَل تتَ َعلَّق أِبَفْ َعال اْلقلب َوِإىَل  اْلقحلحوب واجلوارح مجَِ
عَ  ق جِبَِميِع أَفَعال لُّ اْلَقْوَلنْيِ اأْلَخرييِن َأَشاَر يف اْلَمْْت بقوله َواترَة خص احْلكَمنْيِ ابلقلبية َوأَرَاَد ابحلكمني الت َّ

ة والتعلق جِبَِميِع أَفَعال حَمَله َوحمل اأْلحْخَرى َوأورد اإِلَمام الرَّازِِي كاَلما َحاصله أَنه ِإن أحرِيد  حَمَله َخاصَّ
 (1)اِبْلقحْدرَِة." 

َو محؤمن اَل ِإميَان  .125 ارِق َوهح َو محؤمن اَل يسرق السَّ اَلم اَل يَ ْزين الزَّاين َوهح ن اَل أََمانَة َلهح اَل ِإميَان مل"السَّ
َبالَغة يف اْلَوعيد َكَقْولِه تَ َعاىَل يف اَترِك ا ْغِليظ َواْلمح حلَْج }َومن  ملن اَل عهد َلهح َوأِجيب أِبَنَّهح على قصد الت َّ

اَلم َوِإن زىن َوِإن س ق َحىتَّ قَاَل َوِإن رغم ر كفر فَِإن هللا َغيِن َعن اْلَعاملني{ واملعارضة مبثل قَ ْوله َعَلْيِه السَّ
 أنف أيب َذر

ْقِييد ابألمور  صدق ِبَشْيء محؤمنا وَعلى تَ ْقِدير الت َّ َو التَّْصِديق َلَكاَن كل مح ميَان هح اِدس َلو َكاَن اإْلِ السَّ
صحف يف القاذورات َوسْجَدة ا اَلم وإلقاء اْلمح صََّنم لاْلَمْخصحوَصة لزم َأن اَل يكون بغض النَّيب َعَلْيِه السَّ

تَ  ن ْ زِم مح اَلم اَبِقيا َوالالَّ ٍف قطعا َوََنْو َذِلك كفرا َما َداَم َتْصِديق اْلقلب جِبَِميِع َما َجاَء بِِه النَّيب َعَلْيِه السَّ
ارِع ِإَمارَة عدم التَّْصِديق تنصيصا َعَلْيِه أَو على َدلِيله واألمور  َوأِجيب أبَِن من اْلمعاِصي َما جعله الشَّ

اَلف مثل الِزاَِن َوشرب اخْلمر من غري استحاللاْلمَ  ورَة من َهَذا اْلَقِبيل خِبِ  ْذكح

ْرِعِي بقوله تَ َعاىَل }َوَما يحؤم ميَان الشَّ ميَان مبَْعىن التَّْصِديق جِبَاِمع الِشرك َونفي اإْلِ اِبع َأن اإْلِ ن َأْكَثرهم السَّ
م مبؤمنني{ ن النَّاس من يَ قحول آمنا اِبَّللَّ وابليوم اآلخر َوَما هاِبَّللَّ ِإالَّ وهم مشركون{ َوَقوله تَ َعاىَل }َوم

َو غري َكاف اباِلتَِِفاِق َوالثَّاين َتْصِديق اِبللَِِساِن فَ َقط َو حَمْض  َوأِجيب أبَِن األول َتْصِديق اِبَّللَّ َوحده َوهح َوهح
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 النَِِفاق

ؤمن يحنبئ َعن اْسِتْحَقاق َغا ة بعض يَة اْلَمْدح والتعظيم وََكفاك قَ ْوله تَ َعاىَل يف الثَّاِمن َأن اْسم اْلمح  آخر قصَّ
م َواْلَعَذاب اأْلَلِيم َفاَل يْستَ  َا يْسَتحق الذَّ ؤمِننَي{ ومرتكب اْلَكِبريَة ِإمنَّ حق اْسم اأْلَنِْبَياء }ِإنَّه من عباداَن اْلمح

ْطاَلق َوأِجيب أِبَنَّهح يْسَتحق اْلَمْدح م ؤمن على اإْلِ َو رَأس الطَّ اْلمح اَعات والذم ن ِجَهة التَّْصِديق الَِّذي هح
ْطاَلق حيمل على َكَمال  ْخاَلل اِبأْلَْعَماِل َواَل محَنافَاة َوَما يَقع يف معرض اْلَمْدح على اإْلِ من َحْيثح اإْلِ

َو َمْذَهب الِسلف قَاَل َخامتَة َكَما اْختلفت اأْلمة يف حكم َصاح ميَان على َما هح َكِبريَة َفَكَذِلك يف ب الْ اإْلِ
ْعَتزَلة اَل محؤمن َواَل َكاِفر ويسمون َذِلك  امْسه بعد ااِلتَِِفاق على َتْسِمَيته فَاِسًقا فعندان محؤمن َوعند اْلمح

ِدلَّة َودفع شبه اْلمنزَلة َبني املنزلتني َوعند اخْلََوارِج َكاِفر َوعند احْلسن اْلَبْصرِِي محَناِفق َوقد َفرْغَنا من ِإقَاَمة اأْلَ 
ميَان فَاآْلن نِشري ِإىَل دفع اَبِقي شبههم َوشبه اخْلََوارِج َومن يح  ْعَتزَلة املبنية على َكون اأْلَْعَمال من اإْلِ يه اْلمح َسمِِ

ْعَتزَلة َما اْحتج بِِه َواصل بن َعطاء على َعْمرو بن عبيد َحىتَّ َرَجَع ِإىَل مْذهبه وَ  َو ابملنافق َفمن شبه اْلمح هح
ْختَ  لف أَنه اْجتمعت اأْلمة على َأن َصاحب اْلَكِبريَة فَاسق َواْختلفحوا يف َكونه محؤمنا أَو َكاِفرًا فَ َوَجَب ترك اْلمح

ا محؤمن أَو َكاِفر َواَل َواسِ  َو أَنه ِإمَّ َما طَة بَينهِفيِه َواأْلَْخذ ابملتفق َعَلْيِه َواجْلََواب َأن َهَذا ترك للمتفق َعَلْيِه َوهح
طلق كع مل يقل ِبِه أحدَوأخذ مبَا  ؤمن اْلمح َها َأن لِْلَفاِسِق بعض َأْحَكام اْلمح صمة فضال َعن ااِلتَِِفاق َوِمن ْ

سلم واملناكحة."  ْرث من اْلمح م َواْلَمال َواإْلِ  (1)الدَّ

"وأما ما ذكر ابن حجر املكي تبعا للسيوطي من أن األحاديث مصرحة لفظا يف أكثره ومعىن  .126
كله أن آابء النيب صلى هللا عليه وسلم غري األنبياء وأمهاته إىل آدم وحواء ليس فيهم كافر ألن الكافر يف  

ال يقال يف حقه إنه خمتار وال كرمي وال طاهر فمردود عليه إذ ليس يف األحاديث لفظ صريح يشري إليه 
ال فيلزم ة فيه على اإلميان أصال وإوأما املعىن فكأنه أراد به لفظ املختار والكرمي واألطهار وهو ال دالل

 منه أن تكون قبيلة قريش كلهم مؤمنني حلديث

 إن هللا اصطفى بين كنانة من ولد إمساعيل واصطفى قريشا من كنانة

 من املسلمني ومل يقل به أحد

 وكذا حديث

 (2)فاختار منهم العرب." 

 "املخلوقات حىت إن اخلصم يسلم أنه تعاىل ال مياس اخللق .127

ومن عىن هذا املعىن الفاسد فهو مبتدع ضال جتب استتابته فإذا قامت عليه احلجة البالغية فلم قالوا 

                                         
 2/257شرح املقاصد يف علم الكالم، التفتازاين  (1)
 118على القاري ص/ أدلة معتقد أيب حنيفة يف أبوي الرسول عليه الصالة والسالم، املال (2)
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 يرجع ضربت عنقه بل وال مياسونه وإنه متميز بذاته منفرد مباين خللقه متنزه عن املماسة واإلمتزاج

أنه حمتاج إىل  وقال ابن تيمية ومن توهم أن كون هللا يف السماء مبعىن أن السماء حتيط به وحتويه أ
 يقل به ملخملوقاته أو أنه حمصور فيها فهو مبطل كاذب إن نقله عن غريه وضال إن أعتقده يف ربه فإنه 

من املسلمني بل لو سئل العوام هل تفهمون من قول هللا ورسوله إن هللا يف السماء أن السماء  أحد
ون هللا يف ا بل عند املسلمني أن معىن كحتويه لبادر كل أحد منهم بقوله هذا شيء لعله مل خيطر ببالن

السماء وكونه على العرش واحدا مبعىن أنه تعاىل يف العلو ال يف السفل وال يتوهم أن خلقا حيصره وحيويه 
 تعاىل عن ذلك

قالوا والقول احلق أن البارئ تعاىل حييط بذاته علما وأنه ال جيهل نفسه بل يعلمها علما حقا يثبت 
ه عما سواها وأهنا قائمة بذاهتا مستغية بقدرهتا عما تقوم به ويقلها وحيملها وما حييط ب إنفصاهلا ومييزها

علمه تعاىل من غاايت ذاته فإنه حمدود بعلمه معلوم عند نفسه ال إله إال هو ال حتيط به العقول وال 
 (1)تدركه األوهام استوى على العرش كما ذكر ال كما خيطر للبشر." 

 فناء النار؟ "دخوهلم اجلنة بعد .128

فيا سبحان هللا ما يفعل التأويل أبهله وإىل حضيض سحيق يهوون به فيه وإال فقل يل بربك: كيف 
ميكن البن القيم أن ينكر أبدية النار ببقاء أهلها فيها وعدم دخوهلم اجلنة مطلقا لوال تشبثه بذاك التأويل 

ديث ألشاعرة لتأوهلم كثريا من آايت وأحاالبشع وهو املعروف مبحاربته لعلماء الكالم من املعتزلة وا
الصفات كاستواء هللا على عرشه ونزوله إىل السماء وجميئه يوم القيامة وغري ذلك من التأويل الذي هو 

منهم ال من  ه أحدفلم يقل بأيسر من أتويله فقد قال به كثري من املتأخرين خالفا للسلف وأما أتويله 
لشيخه ولقد كان من الواجب عليه أن يلتزم بقول إمامه الذي قال السلف وال من اخللف إال تقليدا 

 انصحا لكل سلفي:

 )إايك أن تتلكم يف مسألة ليس لك فيها إمام(

 وكان يف احملنة يقول:

 (1)كيف أقول ما مل يقل؟( )
فإنه يف  وإن مما يتنبه له الباحث املتأمل أن يرى موقفني متباينني أشد التباين البن تيمية رمحه هللا تعاىل

الوقت الذي مال إىل القول بفناء النار وانتصر وله ابن القيم ذاك االنتصار الغريب املتكلف نرى ابن 
القيم نفسه قد عقد يف )احلادي( ستة أبواب يف مسألة أخرى هي أهون من هذه بكثري من حيث 

 موضوعها ومن حيث اختالف العلماء فيها أال وهي:

                                         
 94أقاويل الثقات يف أتويل األمساء والصفات واآلايت احملكمات واملشتبهات، مرعي الكرمي ص/ (1)
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 أهبط منها هل هي جنة اخللد اليت وعد ّبا املتقونجنة آدم عليه السالم اليت 

وهذاكثري يف كالم اإلمام أمحد. انظر ما طبعنا من مسائله وهي: مسائل ابنه عبد هللا وتلميذه ابن هانئ 
 -زهري  -النيسابوي واخلرقي. 
__________ 

 (1)(." 341 - 320/  10( ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف )جمموع الفتاوى( )1)

( وذكر حجة كل منهما 80 - 43"أم غريها؟ على قولني للعلماء أطال النفس فيها جدا )ص  .129
وما له وما عليه وعلى الرغم من أن من القائلني أبهنا ليست جنة اخللد أاب حنيفة وأصحابه وابن عيينة  

نرى  ( : على الرغم من ذلك69 - 68كما حكاه ابن القيم ومال إليه هو يف آخر الباب الرابع )ص 
 شيخ اإلسالم ابن تيمية يرده بكل صراحة وشدة يقول يف بعض فتاويه:

)واجلنة اليت أسكنها آدم وزوجته عند سلف األمة وأهل السنة واجلماعة هي جنة اخللد ومن قال إهنا يف 
األرض أبرض اهلند أو أبرض جدة أو غري ذلك فهو من املتفلسفة وامللحدين أو من إخواهنم املبتدعني 

 هذا يقوله من يقوله من املتفلسفة واملعتزلة(فإن 

حىت  به أحد مل يقلفأقول: أليس كان احلق مبثل هذا الرد األشد من قال بفناء النار أاي كان القائل ألنه 
وال املعتزلة وألن أدلته ومهية ال حقيقة هلا كما سيفصل املؤلف القول يف ذلك تفصيال ويبني بطالهنا 

 هة إال أطاح ّبا وال متأثرا ّبا إال أعاده إىل الصراط املستقيم ميشي عليه سوايتبياان حبيث ال يدع شب

غري أن هناك شبهة أخرى أوردها ابن القيم رمحه هللا مل أر املؤلف جزاه هللا خريا تعرض هلا فال بد يل أن 
ال يف )احلادي( ق أذكرها ألرد عليها مبا يبدوا يل راجيا منه تعاىل أن يلهمين الصواب ويعصمين من اخلطأ.

(2  /221: ) 

)لو جاء اخلرب منه سبحانه صرحيا أبن عذاب النار ال انتهاء له وأنه أبدي ال انقطاع له لكان ذلك 
وعيدا منه سبحانه وهللا تعاىل ال خيلف وعده وأما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم: أن إخالفه كرم 

 ال يستويف ق له إن شاء تركه وإن شاء استوفاه والكرميوعفو وجتاوز مبدح الرب تبارك وتعاىل عليه فإنه ح
حقه فيكف أبكرم األكرمني وقد صرح سبحانه يف كتابه يف غري موضع أبنه ال خيلف وعده ومل يقل يف 

 (2)موضع واحد ال خيلف وعيده وقد روى أبو يعلى ... . عن أنس." 

، َوَقْد نَ َقَل مجَْ  .130 َو احلَْقُّ : َوهح َا جَيحوزح تَ ْقِليدح اْلمَ "اللَِِحاِم. ق حْلتح قحوَن ِإمنَّ َوازِِل َوااِلنِْتَقالح ٌع حمحَقِِ َذاِهِب يف الن َّ
( َأْن اَل جَيَْمَع َبنْيَ اْلَمْذَهَبنْيِ  لح رحوٍط: )اأْلَوَّ  َمَثاًل َعَلى ِمْن َمْذَهٍب ِإىَل َمْذَهٍب يف بَ ْعِض اْلَمَساِئِل بَِثاَلثَِة شح

                                         
 41رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار، الصنعاين ص/ (1)
 42رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار، الصنعاين ص/ (2)
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مجَْ  َاِلفح اإْلِ وٍد، فَِإنَّ َهِذِه الصُّوَرَة ملَْ ِصَفٍة ختح هح ْل ِّبَا َأَحٌد، ق حْلتح اَع َكَمْن تَ َزوََّج ِبَغرْيِ َصَداٍق َواَل َويلٍِ َواَل شح  يَ قح
وٍد محَقلًِِدا ِلَماِلٍك، فَ َهَذا  هح َقلًِِدا أِلَيب َحِنيَفَة، َوِباَل شح َ َ ملَم َأْي تَ َزوََّج ِباَل َويلٍِ مح َا،  ا يَلق لم ِبِه َأَحد  َواَل َغرْيحمهح

هح اْلَفْضَل َوَلوْ  َو َذرِيَعٌة لِلِزاَِن، فَ َهَذا اَل نِزَاَع يف َردِِِه، )الثَّاين( َأْن يَ ْعَتِقَد ِفيَمْن ي حَقلِِدح وحصحوِل َخرَبِِه ِإلَْيِه، بِ  َوهح
( َأْن اَل يَ تَ تَ بََّع رحَخَص اْلَمَذاِهِب.  )الثَّاِلثح

 

ْجَتِهِديَن ِعْنَد َأْكَثِر عحَلمَ )الرَّاِبعح( لِْلَعامِِ  وِد اْلَفاِضِل ِمَن اْلمح مح اْلَقاِضي يِِ َأْن ي حَقلَِِد اْلَمْفضحوَل َمَع وحجح هح ائَِنا ِمن ْ
اِفعِ  َوفَّقح يف َرْوَضِتِه، َوقَاَلهح احْلََنِفيَّةح َواْلَماِلِكيَّةح َوَأْكثَ رح الشَّ َمامح اْلمح ِة، َوِقيَل: َيِصحُّ ِإِن اْعتَ َقَدهح يَّ َوأَبحو اخلَْطَّاِب َواإْلِ

وِح، ىَل فَاِضاًل أَْو محَساِواًي اَل ِإِن اْعتَ َقَدهح َمْفضحواًل، أِلَنَّهح لَْيَس ِمَن اْلَقَواِعِد َأْن يَ ْعِدَل َعِن الرَّاِجِح إِ   اْلَمْرجح
ْمعَ  الح َوالسَّ َرْيٍج َواْلَقفَّ َمامح اْبنح َعِقيٍل َواْبنح سح هح ااِلْجِتَهادح ف َ َوقَاَل اإْلِ مح اأْلَْرَجَح، )َويف( َمْعَناهح قَ ْولح اينُّ: يَ ْلَزمح ي حَقدِِ

َماِم َأمْحََد  ْقِنِع، َواإْلِ َوفَِّق يف اْلمح َماِم اْلمح رَِوايَ َتاِن، َواْسَتَدلَّ ِلْْلَوَِّل  - َعْنهح َرِضَي اَّللَّح  -َأيب اْلَقاِسِم اخلَِْرِقيِِ َواإْلِ
َلِف َكاَن ي ح  -َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم  -ْفضحوَل ِمْن َأْصَحاِبِه أبَِنَّ اْلمَ  وِد اْلَفاِضِل َمَع َوِمَن السَّ ْفيِت َمَع وحجح

اْسِتْفَتاِء  َعَلى ااِلْشِتَهاِر َوالتَّْكرَاِر، َوملَْ ي حْنِكْر َذِلَك َأَحٌد، َفَكاَن ِإمْجَاًعا َعَلى َجَواِز اْسِتْفَتائِِه، َمَع اْلقحْدرَةِ 
وَن{ ]النحل:  تحْم اَل تَ ْعَلمح ن ْ يُّ 43اأْلَفَاِضِل َوِبظَاِهِر قَ ْولِِه تَ َعاىَل: }فَاْسأَلحوا أَْهَل الذِِْكِر ِإْن كح [ َوأَْيًضا اْلَعامِِ

لَِِف ِبَذِلَك َلَكاَن َتْكِليَفهح ِبَضْرٍب ِمْن ااِل  صحورِِه، َوَلْو كح ِْجيَح ِلقح ْجِتَهاِد، َوِإْن َزيََّف اْبنح احْلَاِجِب اَل ميحِْكنحهح الرتَّ
ْستَ فْ  وِع اْلعحَلَماِء ِإلَْيِه َوَغرْيِِه، ِلَكثْ رَِة اْلمح ِْجيَح َيْظَهرح اِبلتََّسامحِع َورحجح نَي َوتَ ْقِدمِي اْلعحَلَماِء َلهح. تِ َذِلَك زَاِعًما َأنَّ الرتَّ

ْفِضيِل َكَما سَ  لح اْلَفاِضَل، َواَّللَّح َبَق َوِإجَياِد َأْشَياَء يف اْلَمْفضحوِل بِبَ ْعضِ انْ تَ َهى. ِلَكثْ رَِة ِجَهاِت الت َّ َها َما ي حَفضِِ
 أَْعَلمح.

لحْغ رح  لِِ محَكلٍَّف ملَْ يَ ب ْ َبَة اْسِتْخرَاِج ت ْ قَ ْولحهح: ))فَامْسَْع خَتَْل(( َأْي فَامْسَْع ِنظَاِمي، َوَما َأَشْرتح إِلَْيِه ِمْن لحزحوِم كح
ِة اهْلحَدىاأْلَْحَكا ْقِليَد َوااِلْقِتَداَء أبََِحِد أَِئمَّ َباِط اأْلَِدلَِّة ِمْن َمَكاهِنَا الت َّ َمَصابِيِح وَ  ِم ِمْن َمَعاِدهِنَا َواَل اْسِتن ْ

ونح َخايلَ الذِِ  ْنَساَن قَ ْبَل مَسَاِعِه َيكح َجى، َوقَ ْولحهح: خَتَْل َأْي َتظحنَّ َوتَ ْعَلْم َذِلَك أِلَنَّ اإْلِ َع اْلَكاَلَم هْ الدُّ ِن، فَِإَذا مسَِ
َل َما ِفيِه ِمْن َأْحَكاٍم َعِلَم أَْو َظنَّ لحزحوَم َذِلَك َعَلى َذِوي اأْلَفْ َهاِم، َوَأْصلحهح َمَثٌل يَ قحولحهح ا لح ِإَذا بَ َلَغهح لَوأَتَمَّ رَّجح

 (1)َشْيٌء." 

ي هللا رض-لصحابة "ومما يبني فساد قولكم وخطأ فهمكم يف معىن حديث أيب هريرة أن ا .131
 -نهمارضي هللا ع-أمجعوا على قتال مانعي الزكاة بعد مناظرة حصلت بني أيب بكر وعمر  -عنهم

حلديث حجة أن ا -رضي هللا عنه-واستدل عمر على أيب بكر حبديث أيب هريرة فبني صديق األمة 
  ويصلون.على قتال مانعي الزكاة وهم يشهدون أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا

 مل يقل( ليتبني لكم أن فهمكم الفاسد 2( العلماء يف شرحه )1وَنن نسوق احلديث مث نذكر ما قاله )
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 من العلماء وأنه فهم مشؤم مذموم خمالف للكتاب والسنة وإمجاع األمة فنقول: به أحد

ن كفر من العرب مثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة قال: ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكفر 
قال عمر أليب بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس 
حىت يقولوا: ال إله إال هللا. وأن حممدا رسول هللا، فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها". 

انوا فإن الزكاة حق املال فوهللا لو منعوين عقاال ك فقال أبو بكر: ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة
يؤدونه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوهللا ما هو إال أن رأيت 

 هللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق.

ى هو من أعظم األدلة علوهذا احلديث أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ومسلم يف كتاب اإلميان. و 
 جعل املبيح للقتال جمرد املنع ال جحد الوجوب. -رضي هللا عنه-فساد قولكم، فإن الصديق 

__________ 

 ( يف "ب" "كالم".1)

 (1)( يف "ب" "عليه".." 2)

"وأتمل قوله: "إن املراد حبديث أيب هريرة مشركو العرب، ومن ال يوحد، فأما غريهم ممن يقر  .132
 يكتفي يف عصمته بقول ال إله إال هللا. إذ كان يقوهلا يف كفره وهي من اعتقاده". ابلتوحيد فال

وأتمل قول النووي: "وال بد من اإلميان مبا جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" وابجلملة فقوله صلى 
من العلماء أجراه ( نعلم أحدا 1هللا عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا" ال )

على ظاهره، وقال إن من قال ال إله إال هللا يكف عنه وال جيوز قتاله وإن ترك الصالة ومنع الزكاة. هذا 
من العلماء. والزم قولكم أن اليهود ال جيوز قتاهلم ألهنم يقولون ال إله إال هللا. "وأن  مل يقل به أحد

( وأن الصحابة 2قتاهلم، ألهنم يقولون ال إله إال هللا" ) اخلوارج الذين قاتلهم علي بن أيب طالب ال جيوز
خمطئون يف قتاهلم ملانعي الزكاة ألهنم يقولون ال إله إال هللا. بل والزم قولكم أن بين حنيفة مسلمون ال 
جيوز قتاهلم ألهنم يقولون ال إله إال هللا. سبحان هللا ما أعظم هذا اجلهل }كذلك يطبع هللا على قلوب 

 [ .59 -ال يعلمون{ ]الرومالذين 

ومن العجب أنكم تقرؤون يف صحيح البخاري هذا الباب الذي ذكره يف كتاب اإلميان. حيث قال: 
( ثنا أبو 3ابب }فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم{ ثنا عبد هللا بن حممد املسندي )

 أيب ( ثنا شعبة عن واقد بن حممد قال: مسعت4روح احلرمي )

__________ 
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 ( يف "ب" "مل".1)

 ( ما بني قوسني من طبعة املنار.2)

 ( يف طبعة املنار "السندي" وهو خطأ.3)

 (1)( يف طبعة املنار "اجلرمي" ويف "ب" "احلري" وكالمها خطأ.." 4)

"فرحون{ فأهل القبلة هلل خملصون ويف الدين متفقون، وأهل اإلشراك عن احلق معرضون وهم  .133
ال تعاىل: }وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك{ ولذلك خلقهم فأهل الرمحة هم أهل القبلة متفرقون ق

ألهنم فيما شرع هللا متفقون، وفيه جمتمعون وعليه واقفون وبه آخذون، فهم فيما أمرهم هللا ورسوله به 
 عاملون، وعلى ما يرضى هللا ورسوله مقتصرون، وعما مل يشرعه هللا متحادون.

نبذ القرآن وراءه فلم يعمل مبا أنزل ألجله فليس من أهل القبلة بل من املشركني الذين فرقوا  وأما من
دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون وان تاله بلسانه تالوة وهو يتدين بشرك كما يتدين به 

وحيد إلله  من الت األولون وتنسك به املتحادون، وجمرد تالوة القرآن بال عمل فيما هو املوجب إلنزاله
كل العبيد واَناز عن منافيه من الشرك الذي ال يغفره إال ابلتوبة منه والتجريد ال خترجه تلك التالوة 
عن ملة األولني قال سبحانه وتعاىل: }له دعوة احلق والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء 

جد ما دعاء الكافرين إال يف ضالل{ وهلذا يو إال كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما 
أحدث من الشرك والبدع قد تفرق فيه أهله فكان لكل قوم منهم معتقد يعتقدون فيه دفع الضر وجلب 
اخلري يهتفون ابمسه عند نزول الشدة انئيا كان املعتقد أو ميتا، فكل منهم يدعو معتقده ليكشف عنه 

ص ون هلل وحده ال شريك له العاكفون على توحيده من إخالشدته ويفرج كربته وجيلي غمه، فاملوحد
الدعوة له هم أهل القبلة قال تعاىل: }أال هلل الدين اخلالص{ وضدهم هؤالء املشركون العاكفون على 
ما يرجونه وخيافونه من دون هللا ويتخذونه من تلك املعتقدات يف األحياء الغائبني واألموات يشركون به 

 عليه أو عاملته فريجونه يفرج كربتهم ويكشف شدهتم راغبني راهبني منيبني إليه متوكلنييف عبادة هللا وم
ليكن شافعا هلم عند هللا يف قضاء مطالبهم، فقد عطلوا توحيد هللا تبارك وتعاىل يف ألوهيته وصمديته 

من املشركني  أحد قل بهمل يإبشراكهم معه يف عبادته ومعاملته وجبعلهم الدين لغريه، ونفي الصانع القادر 
الذين كفرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقاتلهم، فإن املشركني األولني مل يكن أحد منهم يقول ان 
العامل له خالقان بل وال يقولون إن هللا له إله يساويه يف صفاته هذا مل يقله أحد من املشركني بل كانوا 
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 عنهم يف قوله: }ولئن سألتهم من خلق مقرين أبن خالق السموات واألرض واحد كما أخرب هللا
 (1)السماوات واألرض ليقولن هللا{ وقوله: }قل ملن األرض ومن فيها إن." 

ة "مبعىن الطلب من املستغاث به فقول القائل استغثت فالان واستغثت به مبعىن طلبت منه اإلغاث .134
 هللا فيما ال االستغاثة ال جتوز بغريال مبعىن توسلت به، وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن 

يقدر عليه إال هللا، وقول القائل استغثت به مبعىن توسلت جباهه، هذا كالم مل ينطق به أحد من األمم 
ال حقيقة وال جمازا ومل يقل أحد مثل هذا وال معناه ال مسلم وال كافر، والقائل أستغيث بفالن عندك 

 نطق به أحد يف اللغة بل وال من سائر األمم.أن تفعل يب كذا وكذا انطق مبا مل ي

الثاين: أنه ال يقال إستغثت إليك اي فالن بفالن أن تفعل يب كذا، وإمنا يقال استغثت بفالن أن يفعل 
يب كذا، فأهل اللغة جيعلون فاعل املطلوب هو املستغاث به نفسه، وال جيعلون املستغاث به واحدا 

ه ال به، وقوهلم ايهلل للمسلني أحدها مطلوب، واآلخر مطلوب له واملطلوب آخر، فاالستغاثة طلب من
 ال مطلوب به.

الثالث: أن من سأل بشيء أو توسل به ال يكون خماطبا له وال مستغيثا به، ألن قول السائل املتوسل 
أتوسل إليك اي اهلي بفالن إمنا هو خطاب هلل ال لذلك املتوسل به خبالف املستغاث به فإنه خماطب 

ول منه الغوث فيما سأل من هللا فحصلت املشاركة يف سؤال ما ال يقدر عليه إال هللا وكل دعاء مسؤ 
شرعي البد أن يكون هللا هو املدعو فيه كاألدعية اليت جاء ّبا الكتاب والسنة مما قص هللا عن عباده 

حتج به عليهم خلقه واالصاحلني من أهل السموات واألرضني ومما شرعه لعباده املؤمنني ومما أخرب به عن 
يف أن ال يعبدوا غريهم كما قال تعاىل: }ولقد انداان نوح فلنعم اجمليبون * وجنيناه وأهله من الكرب 
العظيم{ وقال }ونوحا إذ اندى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم{ وقال عن 

كما  واملؤمنات{ وقال }رب هب يل حإبراهيم }رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا وللمؤمنني
وأحلقين ابلصاحلني * واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين{ اآلية إىل غري ذلك من اآلايت الدالة على 
هذا املعىن، فاالستغاثة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، أو بغريهم من األنبياء والصاحلني وغريهم يف كل ما 

سلمني، وال من من علماء امل مل يقل به أحدن وسائل هللا قول يستغاث هللا فيه على معىن أنه وسيلة م
الصحابة وال التابعني وال اتبعيهم وال أئمة الفتيا املعتد ّبم وال علماء احلديث والتفسري، بل قائل هذا 
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القول مغرت على هللا ملبس على املسلمني، وال خيرج مدلول قائل ذلك يف اللغة املعروفة عن أن يكون." 
(1) 
( قال: هذا يف أيب هلب. فظهر أنه 19عاىل: }أفأنت تنقذ من يف النار{ )الزمر: من اآلية"ت .135

 متالعب، وهذا هو:

الوجه الثالث منها: أن الذي رجح الشيخ ومن وافقه من احملققني أن هذا خاص يف حياته؛ ألن املقصود 
انهيك به، همه الفاروق، و به شفاعته ابلدعاء كما كان يستغفر ألصحابه ويدعو هلم، وهذا هو الذي ف

فإنه قال: "وكنا نتوسل إليك بنبينك فتسقنا" وهو صلى هللا عليه وسلم يف حياته كان يدعو هلم فتجاب 
دعوته، وبعد موته ال يشرع طلب الدعاء منه؛ ألن عمر عدل إىل العباس ومل ينكره منكر ومل يذهب إىل 

ا قربه صلى هللا عليه وسلم بني ظهرانيهم، وهذ القرب الشريف أحد من أفاضل األمة وأكابرها، مع أن
اتفاق منهم على تصويب عمر ومتابعته، وهذا من ابب التنزل مع هذا العراقي، وإال فعدم مشروعيته 

 هذا يف سائر الكتب السماوية معلوم من الدين ابلضرورة.

ل ابجلواز، كابن ن قاالوجه الرابع: أن احلديث إن صح فهو خمصوص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم عند م
تقدم وال  ممن حكى الشيخ قوهلم ابجلواز، قال الشيخ فيما مل يقل به أحدعبد السالم، فسؤال هللا بغريه 

يعلم أحد من السلف فعله؛ وال روي فيه أثر وال يعلم فيه إال ما أفىت به الشيخ عز الدين من املنع، 
فع قربه، ل آل األمر إىل أن يسألوه تعاىل جباه كل من ر وعباد القبور يسألون هللا جباه من اعتقدوا فيه، ب

وجعلت عليه قبة، بل ابلبله واجملانني الذين يعتقدهم عباد القبور. وقد حدثين شيخنا حممد بن حممود 
اجلزائري بداره ابإلسكندرية أن مذهب احلنفية مينع سؤال هللا جباه أحد لقوله صلى هللا عليه وسلم: "ال 

أحدا" وهذا مشهور عن أيب حنيفة، وعن أيب يوسف وكثري من أتباعهما هذا مع أهنا  تزكوا على هللا
مسألة أخرى غري حمل النزاع، فإيراد العراقي هلا هنا مغالطة، وما متسك به من قول األعمى: "اي حممد" 

فأي  .ليس هو من سؤال الغائب وندائه كما زعمه العراقي، وااللتفات له مقتضيات تذكر يف فن املعاين
فائدة يف إيراد هذا؟ مث هذه اللفظة وهي قوله: "اي حممد" مل خيرجها أهل السنن، ومل تثبت من الطرق 

 (2)املشهورة هلذ احلديث.." 

"وأنه تعاىل خيرق العادة ألسباب متعددة ومصاحل متنوعة، وقد تقدم قوله: وأما اعتقاد أتثري  .136
فهمون أهل اجلهل الذين ال مييزون بني الدليل وغريه وال ي األدعية احملرمة، فعامته إمنا جتد اعتقاده عند

ما يشرتط للدليل من االطراد. وإمنا تنفق يف أهل الظلمات من الكفار واملنافقني أو ذوي الكبائر الذين 
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أظلمت قلوّبم ابملعاصي، حىت ال مييزون بني احلق والباطل   فعمي العراقي عن هذا كله، وانتزع هذا 
 لرده وبطالن االستدالل به، وجعله دليال. الكالم املسوق

وقول العراقي: إن الشيخ أثبت هلم اإلميان، ومل خبرجهم بذلك عن اإلسالم ومل يؤمثهم، فهذا جهل منه 
مبسمى اإلميان، فإن املراد ما معهم من اإلميان ابلرسالة وَنوها. ال أن هذا ليس بشرك وأن اإلميان مل 

 الكالم يرده قوله: "وعليك أن تعلم أن إجابة النيب صلى هللا عليه وسلمينقض بذلك، ومل يؤمثهم، هذا 
ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل: "إن أحدهم يسألين املسألة فأعطيه إايها فيخرج 

كالم الشيخ   قبل قيام احلجة، وقد نقدم فلم يقل به أحديتأبطها انرا" احلديث، وأما تكفريهم مبثل هذا 
مد يف ذلك. وأما بعد قيام احلجة فيختلف احلكم وجيري موجبها ويعمل مبقتضاها. والعراقي جاهل حم

مدلس، وقد عمي عن َنو مائة عبارة أو أكثر يف هذا الكتاب بعينه، ترد مفهمومه من أن اجمليب هو 
 املدعو من دون هللا.

 صلى هللا عليه ينة أتى إىل قرب النيبوكذلك استدل له يف نقله الثاين مبا حكى أن بعض اجملاورين ابملد
وسلم فاشتهى نوعا من األطعمة   إىل آخر احلكاية. فليس يف هذا ما يستدل به على دعائه صلى هللا 
عليه وسلم أصال، وكونه أعطى ما يطلب ال يدل على دعائه غري هللا واالستغاثة بسواه، فإن هذا جهل 

عن الشيخ، وقد علم أن هذا ليس من أدلة اجلواز عظيم أبسباب الكائنات وموجباهتا، كما مر 
واالستحباب وقد تقدم كالم الشيخ يف أنه قد يستجاب ملن سأل املسيح وغريه حىت األواثن، واطراد 
الدليل كفر متناقض. وإذا كان يطرد فاالستدالل به ابطل ألن الدليل يلزم اطراده، وليس مع هؤالء إال 

 (1)نظر يف املعىن املراد.." التمسك ابملتشابه من غري فقه و 

"قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل يف كتاب طبقات املكلفني   بعد أن ذكر الطبقة السادسة عشرة  .137
 : "رؤوس الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد هللا عن اإلميان وعن الدخول يف دين هللا رغبة 

ابلكفر، وعذاب بصد الناس عن الدخول يف  ورهبة، فهؤالء عذاّبم مضاعف، وهلم عذاابن: عذاب
اإلميان قال تعاىل: }الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا زدانهم عذااب فوق العذاب{ ]النحل: من 

[  وأطال الكالم يف تغليظ كفر هذه الطبقة، ومضاعفة عذاّبم  ، مث ذكر الطبقة السابعة عشرة، 88اآلية
لدين وجهال الكفار وأتباعهم ومحريهم الذين هم معهم تبع فقال: "الطبقة السابعة عشرة: طبقة املق

[ ولنا أسوة ّبم، ومع هذا فإهنم مساملون 22يقولون: }إان وجدان آابءان على أمة{ ]الزخرف: من اآلية
ألهل اإلسالم غري حماربني هلم كنساء احملاربني وخدمهم وأتباعهم الذين مل ينصبوا أنفسهم ملا نصب له 

السعي يف إطفاء نور هللا، وهدم دينه وإمخاد كلماته، بل هم مبنزلة الدواب، وقد  أولئك أنفسهم من
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اتفقت األمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهاال مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إال ما حيكى عن 
قل به  يملبعض أهل البدع أنه مل حيكم هلؤالء ابلنار، وجعلهم مبنزلة من مل تبلغه الدعوة. وهذا مذهب 

من أئمة املسلمني ال الصحابة وال التابعني وال من بعدهم، وإمنا يعرف عن بعض أهل الكالم  أحد
احملدث يف اإلسالم، وقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ما من مولود إال وهو يولد على 

اليهودية والنصرانية  ن الفطرة إىلالفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه" فأخرب أن أبويه ينقالنه ع
واجملوسية ومل يعتقد يف ذلك غري املريب واملنشأ على ما عليه األبوان، وصح عنه أنه قال: "إن اجلنة ال 
يدخلها إال نفس مسلمة". وهذا املقلد ليس مبسلم وهو عاقل مكلف، والعاقل ال خيرج عن اإلسالم أو 

دم مبكلف يف تلك احلال، وهو مبنزلة األطفال واجملانني وقد تقالفكر. وأما من مل تبلغه الدعوة فليس 
 الكالم عليهم.

قلت: وهذا الصنف   أعين من مل تبلغهم الدعوة   الذين استثناهم شيخ اإلسالم ابن تيمية فيما نقل عنه 
 (1)العراقي، واستثناهم شيخنا الشيخ حممد رمحه." 

 : فلو كان وحده لكفى به بقوله سندا، فكيف"قاله إمام السنة وقامع البدعة الصديق الثاين .138
[ فلو استند بظاهر اآلية لكفى بقول 72وقد قال تعاىل: }لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون{ ]احلجر:

 هللا حجة.

 واجلواب:

أن شيخ اإلسالم ابن تيمية أدى ما عليه، حكى أن اليمني ال تنعقد بغري هللا، وأنه منهي عنه ومل يستثن 
، وهذا ل به أحدمل يققال عن أمحد رواية ابنعقادها به صلى هللا عليه وسلم وبني أن هذا شاذ إال نبينا، 

ليس فيه ما يتمسك به مبطل؛ فإنه وإن حكى اخلالف فقد ضعفه، واختار القول الراجح الذي دلت 
لى هللا ص عليه السنة املستفيضة، وجرى عليه العمل عند أهل العلم واحلديث، ويف القرون املفضلة وقوله

عليه وسلم: "من حلف بغري هللا فقد أشرك" دليل شرعي على العموم، والرواية عن اإلمام أمحد ذكر 
 الشيخ أهنا شاذة. ال توافق أصوله وقواعده، وما تواتر عنه، وهذا معىن الشذوذ.

الف خت وكالم العراقي واعرتاضه على الشيخ جهل عظيم فإن الراوي الواحد إذا انفرد بقول أو رواية
املعروف الثابت، وصف القول والرواية ابلشذوذ، وقد حكموا على ما خالف املصحف العثماين من 

 القراءات ابلشذوذ، كقراءة ابن مسعود مع العلم أبهنا اثبتة، قرأ ّبا من هو من أجل الصحابة وأعلمهم.

 اآلية، وما عليه مبعىنواستدالل العراقي بقوله تعاىل }لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون{ جهل عظيم 
أهل العلم. فإن هللا تعاىل يقسم مبا شاء من خلقه، وقسمه به تشريف له، أو تنبيه على ما فيه من اآلية 
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 ( . وقد أقسم ابلصافات واملرسالت1والربهان، وال يقاس به غريه تعاىل وتقدس )

__________ 

وط عليه ال بغريه، فهي أوال خطاب لل( ليس يف اآلية قسم ابلنيب صلى هللا عليه وسلم مطلقا و 1)
السالم، فإن سياقها: }قال هؤالء بنايت إن كنتم فاعلني، لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون، فأخذهتم 

[ فمن أين تكون هلا عالقة مبحمد صلى هللا عليه وسلم ما هو إال 73 71الصيحة مشرقني{ ]احلجر:
ناها بدون تفكري وال تعقل، وليس معناها القسم، وإمنا معالتقليد األعمى وانسياق املتأخر وراء املتقدم 

العدة من هللا إبطالة عمر لوط عليه السالم بعد إهالك قومه، يف الوقت الذي خيرب هللا أنه سينقذ يف 
 (1)قوم لوط العذاب واهلالك عاجال، وهذا هو املعىن الالئق ابلقرآن وآايته ومقاصده، وهللا أعلم.." 

 دليل العقل والنقل، ومعىن آخر يليق به تعاىل ال يعلمه إال هو عز وجل. "خالف ما يقتضيه .139

وقد يقال: األوىل يف اجلواب إبقاء كالم ابن السبكى على ظاهرة وعدم االلتفات إىل كالم شيخ اإلسالم، 
نايف دم على المق -، فاملثبت ال سيما إذا كان كابن السبكى اإلمام ابن اإلمام مل يقل به أحدوقوله: أنه 

ولو كان كشيخ اإلسالم، فتأمل مجيع ما تلوانه عليك وهو يغنيك عن مراجعة كثري من الكتب إن 
 أخذت العناية بيديك.

وبقيت يف هذا املقام أحباث كثرية يضيق عنها نطاق الكالم. ويف كتب احلنابلة من ذلك ما جيلو غياهب 
 تعاىل ليك أمر فارجع إليها ينشرح إبذن هللااألوهام، ويروى الغلل ويربئ العلل واألسقام فمىت أشكل ع

منك الصدر. أنتهى كالم الوالد، ال زال بنعيم متزايد. وقد مر عليك غري مرة أن كثرياً من املؤولة يسمى 
 غالب السلفيني ابحلشوية وال سيما املعتزلة. وذكر الوالد يف سبب التسمية ما تقدم.

 مبا نصه: ]كامل[ -ري من تعلم كعمرو مب عبيد وهللا تعاىل أعلم والشيخ ابن القيم نسبها يف النونية إىل غ

 ومن العجائب قوهلم ملن اقتدى ... ابلوحي من أثر ومن قرآن

 ويظن يعنون حشوا يف الوجو ... د وفضله من أمه اإلنسان

 ويظن جاهلهم أبهنم حشوا ... رب العباد بداخل األكوان

 الرب ذو امللكوت والسلطانإذ قوهلم فوق العباد ويف السما ... ء 

 ظن احلمري أبن يف للظرف والر ... محن حموى بظرف مكان

 وهللا مل يسمع بذا من فرقة ... قالته يف زمن من األزمان
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 ال تبهتوا أهل احلديث به فما ... ذا قوهلم تباً لذى البهتان

 (1)بل قوهلم إن السماوات العال ... يف كف خالق هذه األكوان." 

 عباس يف قوله تعاىل: }إال اللمم{ . قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "وعن ابن .140

 "إن تغفر اللهم تغفر مجا ... وأي عبد لك ال أملا "؟

رواه الرتمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ويف حديث أيب ذر قال: قال رسول هللا صلى 
رتمذي وابن ماجه، ويف حديث ابن هللا عليه وسلم: "كلكم مذنب إال من عافيت". رواه أمحد وال

مسعود قال: "ملا نزلت: }الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم{ . شق ذلك على أصحاب رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وقالوا: اي رسول هللا، أينا مل يظلم نفسه؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 لم."ليس ذاك، إمنا هو الشرك". رواه البخاري ومس

فلو كانت اآلية تعم كل ظامل سواء كان مؤمنا أو كافرا أو منافقا، وسواء كانت بينه وبني النيب صلى هللا 
عليه وسلم مدة سفر أو مل تكن، وسواء كان يدعي أو مل يدع، وسواء كان جميئه إىل النيب صلى هللا عليه 

لزم أن يكون جميء كل أحد من أمته ي 1وسلم يف حياته أو إىل قربه بعد وفاته كما زعم صاحب الرسالة
بعد كل ظلم ومعصية صغرية كانت أو كبرية إليه صلى هللا عليه وسلم واالستغفار عنده قربة مطلوبة 

من املسلمني، وال يطيقه أحد، وأيضا يلزم أن يكون مجيع مسلمي  مل يقل به أحدابلكتاب، وهذا مما 
ذه القربة، ه صلى هللا عليه وسلم بعد كل ظلم اتركني هلزمانه صلى هللا عليه وسلم الذين مل جييئوا إلي

وأيضا يلزم أن ال يكون اجمليء إىل القرب مرة كافيا، بل يكون اجمليء مبرات غري حمصورة على قدر ذنوّبم 
قربة مطلوبة، كيف وذنوبنا غري حمصورة وال واقفة عند حد، وأيضا يلزم مزية زايرة القرب على احلج، فإن 

  فرض يف العمر مرة وتكون زايرة قرب الرسول صلى هللا عليه وسلم قربة يف كل سنة بل يف حج بيت هللا
كل شهر بل يف كل أسبوع بل يف كل ساعة بل يف كل حملة، فإان ال نلو يف حملة من اللمحات من 

ف لالذنوب، بل يلزم سكىن املدينة فيلزم أن يكون مجيع األكابر الذين مل يقيموا يف املدينة من الس
واخللف اتركني هلذه القربة، وأيضا يلزم أن يكون الزاد والراحلة غري مشروط يف الزايرة مع أهنما شرطان 

 يف احلج، وهذه املفاسد مما ال يلتزمها إال جاهل غيب.

 )الثاين عشر( أن يف اآلية تقبيحا لضرب من اجمليء، أي إتياهنم حالفني ابهلل

__________ 

 (2)دحالن.."  أي املردود عليها وهو 1
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")السادس عشر( أن أعلم األمة ابلقرآن ومعانيه وهم سلف األمة مل يفهم منهم أحد إال اجمليء  .141
إليه يف حياته ليستغفر هلم، ومل يكن أحد منهم قط َييت إىل قربه ويقثول اي رسول هللا فعلت كذا وكذا 

لتابعون فرتى عطل الصحابة وافاستغفر يل، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر ابلكذب والبهت، أ
هذا الواجب الفرية اليت ذم هللا سبحانه من ختلف عنها وجعل  -وهم خري القرون على اإلطالق-

؟. وايهلل 1التخلف عنه من أمارات النفاق، ووفق له من ال يؤبه له من الناس، وال يعد يف أهل العلم
ه موجودا وقد دعيت فيه إىل اجمليء إلي -ونبيها حي بني أظهرها-العجب! أكان ظلم األمة ألنفسها 

ليستغفر هلا وذم من ختلف عن اجمليء، فلما تويف صلى هللا عليه وسلم ارتفع ظلمها ألنفسها حبيث ال 
حيتاج أحد منهم إىل اجمليء إليه ليستغفر له، وهذا يبني أن هذا التأويل الذي أتول عليه املعرتض هذه 

قا لسبقوان إليه علما وعمال وإرشادا ونصيحة، وال جيوز إحداث اآلية أتويل ابطل قطعا، ولو كان ح
. وهذان الوجهان األخريان 2أتويل يف آية أو سنة مل يكن على عهد السلف وال عرفوه وال بينوه لْلمة

 مأخوذان من الصارم.

__________ 

ألانم، من أهل زاد يف الصارم املنكي هنا ما نصه: وكيف أغفل هذا األمر أئمة اإلسالم، وهداة ا 1
احلديث والفقه والتفسري ومن هلم لسان صدق يف األمة، فلم يدعوا إليه، ومل حيضوا عليه، ومل يرشدوا 
إليه، ومل يفعله أحد منهم البتة، بل املنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغالة فيما يكرهه وينهى 

ى يف توحيد والعبودية، وملا كان هذا املنقول شجعنه من الغلو والشرك، اجلفاة عما حيبه وَيمر به من ال
حلوق البغاة، وقذى يف عيوهنم وريبة يف قلوّبم، قابلوه ابلتكذيب والطعن يف الناقل، ومن استحىي منهم 
من أهل العلم ابآلاثر قابله ابلتحريف والتبديل، وَيىب هللا إال أن يعلي منار احلق ويظهر أدلته ليهتدي 

جة على املعاند، فيعلي هللا ابحلق من يشاء، ويضع برده وبطره وغمص أهله من املسرتشد وتقوم احل
 يشاء. اه .

يعين أن أحكام العبادات العملية املنصوصة يف القرآن ال يعقل أن جيهلها أو يرتك العمل ّبا الصحابة  2
عدهم ببضعة بوالتابعون وسائر علماء السلف، مث ينفرد بعملها وفهمها مثل السبكي وابن حجر املكي 

قرون، وليس معناه أنه ليس ألحد بعد الصدر األول أن يفهم من علوم القرآن وحكمه ما مل ينقل عنهم، 
مد ، فعلوم القرآن وحكمه كدرر البحار ال تنفد، وال تفتأ تتجدد. وكتبه حممل يقل به أحدفإن هذا ابطل 
 (1)رشيد رضا.." 
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اتِ  .142 وجب اِبلذَّ َو اْلمح ة أزلية َوهح َو َمْعلحوم ومتفق َعَلْيِه َبني اْلعحقَ   "اَتمَّ اَلء َفاَل بحد َلهح َكَما تقدم وكما هح
وث َذِلك اأْلَْحَداث  دح داث أَو يف حح وثه ِإن َكاَن حمح دح دث واحملدث ان َكاَن سوى هللا فَاْلَقْول يف حح من حمح

َو هللا وث َذِلك احْلَاِدث وان َكاَن هح دح اِت  تَ َعاىَل اْمتنع َأن يَلهح بعد ان مل يكن كالقول يف حح كون محوجبا اِبلذَّ
اِت حلادث َكَما َبني فَاْمتنَع ث حبحوت اْلعلَّة اْلَقِدميَة َوِإذا مل يكن الصَّ  اِنع َلهح اذ اْلَقِدمي اَل يكون محوجبا اِبلذَّ

ة اْمتنع قدم َشْيء من اْلَعامل أِلَنَّهح اَل  اِت َفاَل يكون ِعِلة اَتمَّ ة َوِإن يكون قدميمحوجبا اِبلذَّ  ِإالَّ َعن ِعِلة اَتمَّ
وث ملا فرض َقِدميا معلوال لالول فَ َهَذا َمَع أَنه  دح َو اَبِطل م مل يقل ِبِه أحداقيل ِإنَّه اَل جيوز حح ن اْلعحَقاَلء فَ هح

 لوجوه

ود حيدث َلهح الِنَسب واالضافات اِبتَِِفاق اْلعحَقاَلء فحدوث َذلِ   اْلَغرْي أوىل كَأحدمهَا ان َواِجب اْلوحجح

وَدة يف اْلَعامل اْلعلِوي والسفلي َوَهِذه احْلََواِدث صادرة َعن هللا اما ِبَواِسطَة اَْو بِ  َغرْي الثَّاين ان احْلََواِدث َمْشهح
وث االحوال للقدمي  دح َها أحمحور بعد ان مل تكن فَ َلزَِم حح َواِسطَة فان َكاَنت بوسط فَتلك الوسائط حدثت َعن ْ

َو َشْيء لَْيَس ِبَواِسطَة يف َشْيء آ  َسَواء َو الوسائط للصانع وان قيل اْلَقِدمي هح َو الصَّاِنع اَْو َكاَن هح خر َكاَن هح
وث الِنَسب واالضافات هلل عز َوجل  دح كن حح قيل البد َأن يكون َذِلك قَابال حلدوث االحوال فَِإنَّهح ميح

وال َكَما ك لغريه أوىل واذا َكاَن قَابال هَلَا أمكن َأن حتدث َلهح االحاِبلضَّرحورَِة واتفاق اْلعحَقاَلء فإمكان َذلِ 
وث احْلََواِدث َعنهح اما ِبَواِسطَة اَْو بَِغرْي َواِسطَة فَِإذا َكانَ  دح  حتدث لغريه من املمكنات فان هللا اَل ميَْتنع حح

وث احْلََوادِ  دح كن أمكن حح كن َوِحيَنِئٍذ ث َعنهح َأو ِفيِه بعد ان مل يَذِلك قَابال وصدور َذِلك َعن الصَّاِنع ممح
ة املستلزمة ملعلو  وث َسائِر َما حيدث َعنهح َوَذِلَك حَمال من اْلعلَّة التَّامَّ دح هلا فَاْلَقْول يف حدوثها كالقول يف حح

َْهان الباهر َأن َكون."   (1)فقد تبني ِّبََذا اْلربح

والذي عليه اجلمهور: مالك والشافعي وأبو  من العلماء فيما نعلم، مل يقل به أحد"شاذ،  .143
 حنيفة أنه ال تنعقد اليمني به، كإحدى الروايتني عن أمحد، وهو الصحيح. انتهى كالمه.

فانظر حكاية هذا الضال عن علماء املذهب انعقاد اليمني ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وبسائر األنبياء 
وسلم فإن  اليمني ابملخلوقات، إال ابلنيب صلى هللا عليه وانظر حكاية الشيخ اإلتفاق على أنه ال بيعقد

عن أمحد رواية يف انعقاد اليمني به، وأن الذي عليه اجلمهور عدم انعقاد اليمني به، وانر ىل تصحيحه 
أن النهي عن احللف ابملخلوقات هني حترمي، وهذا امللبس يقول: " ومل يصرح مبرادة " وأي تصريح أبلغ 

 هلل من اهلوى.من هذا، نعوذ اب

وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل يف موضع آخر: وأما ما نذر لغري هللا كالنذر لْلصنام والشمس  1
والقمر والقبور وَنو ذلك فهو مبنزلة أن حيلف بغري هللا من املخلوقات، واخلالف ابملخلوقات ال وفاء 
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تغفر الشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يسعليه وال كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كالمها شرك و 
هللا من هذا، ويقول ما قال النيب صلى هللا عليه وسلم:" من حلف ابلالت والعزى فليقل ال إله إال هللا 

." 

__________ 

 من هنا إىل آخر الفصل سقط من نسخة نصيف. 1

لالت والعزى وال ابب ال حيلف اب 11/536أخرجه البخاري يف سحيحه   كتاب األميان والنذور  2
 ابلطواغيت.

 (1)كالمها عن أيب هريرة قال: =."   3/1267ومسلمفي صحيحه كتاب األميان 

 "وكسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسالن .144

وحاصل هذه األبيات أن أعداء احلق وخصوم السنة وأضداد الكتاب والسنة يلقبون سلف األمة 
 بلقب "احلشوية":املتمسكني ابلكتاب والسنة 

فاخلواص منهم يقصدون ّبذا االسم أن املسمى به حشو يف الوجود وفضلة يف الناس، ال يعبأ ّبم وال 
 يقام هلم وزن، إذ مل يتبعوا آراءهم الكاسدة وأفكارهم الفاسدة.

 أهنم ىنوأما العوام منهم فيظنون أن تسمية السلف ابحلشوية لقوهلم ابلفوقية، وكون اإلله يف السماء، مبع
ون تعاىل هللا عما يقول الظامل –اعتقدوا وحاشاهم، أن هللا تعاىل حشو هذا الوجود، وأنه داخل الكون 

 وهذا ّبتان عظيم على أهل احلديث. -علوا كبريا

 مل يقل به أحد.على أن هذا القول 

ب والسنة اوأعداء احلق يف عصران هذا على هذا املسلك اجلاهلي، فرتاهم يرمون كل من متسك ابلكت
 بكل لقب مذموم بني املسلمني، وهللا املستعان على ما تصفون.

__________ 

: هو هنر بدمشق الشام حيمل أقدار البلد وأوساخه وأنتانه، ويسمى يف هذا -=اللم وابلطاء املهملة
 الوقت قليطا ابلتصغري.

 يف املخطوط واملطبوع "أثر الشرائع"، وما أثبته من "الكافية الشافية".

( ، وبشرح الدكتور: حممد خليل 2/79( ، وبشرح العالمة ابن عيسى )108"الكافية الشافية" )ص
 (2)( .." 335-1/333هراس )
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"الوجه األول: أن قول الشيخ: وأما التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ففيه حديث يف السنن  .145
عاء املخلوق النبهاين وعباد القبور، وهو ديريد ابلتوسل ما ذكره هو يف كالمه، ال يريد التوسل يف عرف 

واالستغاثة به، وإمنا يريد به سؤال هللا تعاىل أن يشفع عبده فيه إبجابة دعائه هلذا السائل، وأرشده يف 
هذا التوسل إىل هللا ابلصالة اليت هي أفضل العبادات البدنية، وأن يوحده ابلدعاء واملسألة يف أن يقبل 

ه، وهذا ليس الكالم فيه، وليس من توسل عباد القبور، وتقدم قول الشيخ أن شفاعة نبيه أي دعاءه ل
 هذا ال يسمى استغاثة، وفرق بني التوسل واالستغاثة.

الوجه الثاين: أن الذي رجح الشيخ ومن وافقه من احملققني أن هذا خاص يف حياته، ألن املقصود به 
ه، ، وهذا هو الذي فهمه الفاروق، وانهيك بشفاعته ابلدعاء، كما كان يستغفر ألصحابه ويدعو هلم

فإنه قال: "كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا" وهو صلى هللا عليه وسلم كان يدعو هلم فتجاب دعوته، 
وبعد موته ال يشرع طلب الدعاء منه، ألن عمر عدل إىل العباس ومل ينكره منكر، ومل يذهب إىل القرب 

، مع أن قربه صلى هللا عليه وسلم بني ظهرانيهم، وهذا اتفاق الشريف أحد من أفاضل األمة وأكابرها
على تصويب عمر ومتابعته، وهذا من ابب التنزل، وإال فعدم مشروعية هذا يف سائر الكتب السماوية 

 معلومة من الدين ابلضرورة.

ابن ك  الوجه الثالث: أن احلديث إن صح فهو خمصوص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم عند من قال ابجلواز
علم أحد ممن حكى الشيخ قوهلم ابجلواز، قال الشيخ: وال ي مل يقل به أحدعبد السالم، فسؤال هللا بغريه 

من السلف فعله، وال روي فيه أثر، وال يعلم فيه إال ما أفىت به الشيخ عز الدين من املنع، وعباد القبور 
ه وجعلت هللا تعاىل جباه كل من رفع قرب  يسألون هللا جباه من اعتقدوا فيه، بل آل األمر إىل أن يسأل

 (1)عليه قبة، بل وابلبله واجملانني الذين يعتقدهم عباد القبور.." 

بوَن َسَلَف  .146 نَِّة وأْضداَد الِكتاِب والسنَِّة يحلقِِ صوَم السُّ "وحاِصلح َهِذِه األبياِت أنَّ أْعداَء احَلقِِ وخح
نَّ  كنَي اِبلِكتاِب والسُّ ِة املحَتَمسِِ م يَ ْقِصدوَن ّبَ األمَّ هح ى بِِه ِة بَلَقِب "احَلْشِويَِّة" فاخلَواصُّ ِمن ْ َذا االْسِم أن امَلَسمَّ

مح الكاِسَدةَ  مح َحْشٌو يف الوحجوِد وَفضَلةٌ يف النَّاِس، ال ي حْعبأ ِّبْم، وال يحقامح هَلحْم َوْزٌن؛ إذ مَلْ يَ تَِّبعوا آراَءهح ، وأفكاَرهح
ا الَعوامُّ  لِف اِبحَلْشِويِة لَِقْوهلْم اِبلَفْوِقيِة، َو  الفاِسَدَة. وأمَّ ماِء، ِمْنهْم فَ َيظحِنوَن أنَّ َتْسِمَيَة السَّ َكْون اإِللِه يف السَّ

م -مبَْعىن أهَنحمح اْعتَ َقدوا ا يَقولح أن هللا تَعاىل َحْشوح َهَذا الوحجوِد، وأنه داِخَل الكْوِن تَعاىل هللا -وحاشاهح  َعمَّ
ْتاٌن َعِظيٌم َعلى أْهِل احَلِدْيِث. َعلى أنَّ هذا القوَل الظَّاِلموَن عح  . وأعداءح  يَلق لم ِبِه َأَحدملَ لحِوا َكِبريا. وهذا ّبح

َك اِبلِكتاِب والسنِة بِ  لَّ َمْن مَتَسَّ ْم يَ ْرموَن كح ، َفرَتاهح لِِ احَلقِِ يف َعْصران َهَذا َعَلى هذا امَلْسَلِك اجلاِهِليِِ كح
 َبنْيَ املحْسِلمنِي، وهللاح املحْسَتعانح َعَلى ما َتِصفوَن.َلَقٍب َمْذموٍم 
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 ]التكذيب ابحلق[

. َوشواِهدح َهذه امَلسألة  التكذيب ابحلق )السادسة واخلمسون( : اْفرتاء الَكِذِب َعلى هللا، والتَّكذيبح اِبحَلقِِ
نَِّة كثرٌي، وهذا َدَأبح املحخالِفنَي لِلدِِين املح  ْم َعَلْيِه  بنِي، كاليهوِد والنَّصارى،ِمَن الكتاِب والسُّ عوَن أنَّ ما هح َيدَّ

م بِت ، وأنَّ هللا َتعاىل أَمَرهح ِك بِه، وَأنَّ الدِِيَن املحبنَي ليس حِبَقٍِ م اِبلتََّمسُّ ، وأنَّ هللا أََمَرهح لُّ هو احَلقُّ ْكذيِبِه، كح
ليلِ  ، ، وهكذا أهلح البدَع والضَّالالِت يَ ْعَتقدونَ َذِلَك التَِِباِع َأْسالِفِهم، ال يَ ْنظحروَن إىل الدَّ م احَلقَّ  بَدَعهح

ْفرَتًى، ال يحَصدِِقوَن بِِه. م ِّبا، وأنَّ ما َعَلْيه أهلح احَلِق مح  وأنَّ هللا أَمَرهح

عي َوصال لَلْيلى ... َوَلْيلى ال تحِقرُّ هَلحْم ِبذاكا لٌّ َيدَّ  وكح

 

 ]االفرتاء على املؤمنني[

ورِة ملؤمنني )السابعة واخلمسون( : رْميح املحؤِمننَي ِبطََلِب العلوِِ يف األرض. قَاَل َتعاىل يف ساالفرتاء على ا
َما اْلِكرْباَِيءح يف اأْلَ 78]ي حْونحَس:  وَن َلكح ا َوَجْداَن َعَلْيِه آاَبَءاَن َوَتكح تَ َنا لِتَ ْلِفتَ َنا َعمَّ ْرِض َوَما ََنْنح [ : }قَالحوا َأِجئ ْ

َما مبح  مح احَلَجَر، فانْ َقَطعوا 78ْؤِمِننَي{ ]يونس: َلكح [ هذا الكالمح َمسوٌق لَبياِن أنَّ موسى عليه السالم أَْلَقَمهح
ِث عن اإِلتياِن ِبكالٍم َلهح تَ َعلٌُّق بكالِمِه عليه السالم َفضال َعن اجلَواِب الصَّحيح، واْضطحرُّوا إىل التََّشبُّ 

َقَع َجوااب لِِ عاِجٍز حْمجوج، َوَدْيَدنح كلِِ معاجل جَلوٍج. على أنَّه اْسِتْئناف وَ ِبَذْيِل التقليِد الذي هو َدَأبح كح 
َله ِمن كالمه عليه السالم على َطريَقِة: قال موسى، كأنه ِقيَل: َفماذا قالوا ِلموسى عليه."  ا قَ ب ْ  (1)َعمَّ

 (1"مسى به ابن عبيد عبد هللا ذا ... ك ابن اخلليفة طارد الشيطان ) .147
 تم عمرا كما ورثوا لعب  ...     د هللا أىن يستوي اإلراثنفورث

 تدرون من أوىل ّبذا االسم وه  ...

__________ 

 و مناسب أحواله بوزان

 من قد حشا األوراق واألذهان من ... بدع ختالف مقتضى القرآن

 هذا هو احلشوي ال أهل احلدي  ...      ث أئمة اإلسالم واإلميان

 السنن اليت ... ليست زابلة هذه األذهانوردوا عذاب مناهل 

 ( جمرى كل ذي ال  ... أوساخ واألقذار واألنتان2ووردمت القلوط )

 ( .3وكسلتم أن تصعدوا للورد من ... رأس الشرحية خيبة الكسالن )

وحاصل هذه األبيات أن أعداء احلق وخصوم السنة وأضداد الكتاب والسنة يلقبون سلف األمة 
 تاب والسنة بلقب " احلشوية ":املتمسكني ابلك
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فاخلواص منهم يقصدون ّبذا االسم أن املسمى به حشو يف الوجود، وفضلة يف الناس، ال يعبأ ّبم، وال 
 يقام هلم وزن؛ إذ مل يتبعوا آراءهم الكاسدة، وأفكارهم الفاسدة.

لسماء، مبعىن أهنم اإلله يف اوأما العوام منهم فيظنون أن تسمية السلف ابحلشوية لقوهلم ابلفوقية، وكون 
تعاىل هللا عما يقول  -أن هللا تعاىل حشو هذا الوجود، وأنه داخل الكون  -وحاشاهم  -اعتقدوا 

 ، وهذا ّبتان عظيم على أهل احلديث.-الظاملون علوا كبريا 

 ( .4) مل يقل به أحدعلى أن هذا القول 

_________ 

( ، حيث ذكر أن عمرو بن عبيد مسى عبد هللا بن عمر 520/  2( انظر: منهاج السنة النبوية )1)
 حشواي.

بفتح القاف وتشديد الالم  -( : " القلوط 86/  2( قال ابن عيسى يف شرح الكافية الشافية )2)
هو هنر بدمشق الشام حيمل أقذار البلد وأوساخه وأنتانه، ويسمى يف هذا الوقت:  -وابلطاء املهملة 

 قد أصبح اآلن امسه قليط من غري تصغري.قليطا ابلتصغري ". قلت: و 

( ، وبشرح د. حممد خليل 79/  2( ، وبشرح العالمة ابن عيسى )108( الكافية الشافية )ص 3)
 ( .335 - 333/  1هراس )

( أما كونه تعاىل يف السماء فمما ال شك فيه، ألدلة كثرية وكثرية جدا، منها أنه " على العرش استوى 4)
م أن العرش فوق السماء، فهو سقف اجلنة، ومنها سؤال النيب صلى هللا عليه وآله [ ، ومعلو 5" ]طه: 

( ، بل قد ألف 1199وسلم اجلارية: " أين هللا؟ " قالت: " يف السماء " كما يف مسلم يف )الصالة: 
 (1)احلافظ الذهيب كتااب كامال يف إثبات العلو هلل تعاىل، وهو كتاب " العلو للعلي الغفار ".." 

 فصل: نقل امللحد كالم القسطالين املتضمن خلق العامل مبا فيه من روح النيب ... اخل." .148

... 

 فصل

"مث قال امللحد: قال القسطالين يف "املواهب اللدنية": اعلم اي ذا العقل السليم؛ واملتصف أبوصاف 
تعاىل إبجياد خلقه؛  ة احلقالكمال والتتميم؛ وفقين هللا وإايك هلداية الصراط املستقيم؛ أنه ملا تعلقت إراد

وتقدير رزقه؛ أبرز احلقيقة احملمدية من األنوار الصمدية يف احلضرة األحدية؛ مث سلخ منها العوامل كلها 
علوها وسفلها على صورة حكمه؛ كما سبق يف سابق إرادته وعلمه؛ مث أعلمه تعاىل: بنبوته؛ وبشره 

 -ه وسلمصلى هللا علي -روح واجلسد مث انبجست منهبرسالته؛ هذا وآدم مل يكن إال كما قال: بني ال
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 عيون األرواح.

ا  عيون األرواح. أي: خالصه -صلى هللا عليه وسلم–قال الشارح اإلمام الزرقاين: أي تفجرت منه 
كأرواح األنبياء؛ واملراد ابلعيون الكماالت املفرغة من نوره على أرواح األنبياء؛ عرب عنها ابلعيون جمازا 

 ا لعيون اإلنسان للكمال".ملشاّبته

تد بقوله من ممن يع مل يقل به أحدواجلواب ومن هللا أستمد الصواب أن نقول: هذا كالم خمرتع مبتدع؛ 
 (1)أهل." 

"واآلايت يف هذا املعىن كثرية جدا؛ فمستمد مجيع األنبياء والرسل ما أنزل هللا عليهم من وحيه؛  .149
  من روح حممد صلى هللا عليه وسلم مصادم ومناف ملا تقدمفقوله: إن مستمد مجيع األنبياء واملرسلني

من اآلايت؛ ولقوله تعاىل: }تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من 
[ وقوله: }وكذلك أوحينا إليك روحا من أمران ما كنت تدري ما الكتاب وال 49قبل هذا{ ]هود: آية 

وقوله: }َنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن [ 52اإلميان{ ]الشورى: آية 
[ وهذا مبين على أن روح حممد صلى هللا عليه وسلم 3وإن كنت من قبله ملن الغافلني{ ]يوسف: آية 

خملوقة قبل مجيع املخلوقات؛ وقد تقدم بطالن هذا القول؛ وخمالفته لصريح العقل والنقل يف الكالم على 
املقتدى  من األئمة مل يقل به أحدقسطالين وما ذكره عن املناوي؛ وأن هذا القول مبتدع ما نقله عن ال

ّبم؛ بل هذا مبين على مذهب الفالسفة القائلني أبن الكتب املنزلة فيض فاض من العقل الفعال؛ على 
ختاطبه؛  النفس املستعدة الفاضلة الزكية؛ فتصورت تلك املعاين وتشكلت يف النفس حبيث يتومهها أصواات

ورمبا قوي الوهم حىت يراها أشكاال نورانية ختاطبه؛ ورمبا قوي ذلك ببعض احلاضرين فريوهنا ويسمعون 
خطاّبا وال حقيقة لشيء من ذلك يف اخلارج؛ وهذا يكون عندهم بتجرد النفس عن العالئق؛ واتصاهلا 

 (2)ابملعارفات من العقول والنفوس اجملردة؛ وهذه." 

عشر طبقة املقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم ومحريهم الذين هم معهم تبع  "الطبقة السابعة .150
يقولون }إان وجدان آابءان على أمة{ ولنا أسوة ّبم ومع هذا فهم مساملون ألهل اإلسالم غري حماربني 
هلم كنساء احملاربني وخدمهم وأتباعهم الذين مل ينصبوا أنفسهم ملا نصب له أولئك أنفسهم من السعي 

طفاء نور هللا وهدم دينه وإمخاد كلماته بل هم مبنزلة الدواب وقد اتفقت األمة على أن هذه الطبقة  يف إ
كفار وإن كانوا جهاال مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إال ما حيكى عن بعض أهل البدع أنه مل حيكم هلؤالء 

الصحابة وال  املسلمني ال من أئمة مل يقل به أحدابلنار وجعلهم مبنزلة من مل تبلغه الدعوة وهذا مذهب 
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 التابعون وال من بعدهم وإمنا يعرف عن بعض أهل الكالم احملدث يف اإلسالم

 إىل أن قال

واإلسالم هو توحيد هللا وعبادته وحده ال شريك له واإلميان برسوله واتباعه فيما جاء به فما مل َيت 
 (1)ل فغاية هذه الطبقة أهنم." العبد ّبا فليس مبسلم وإن مل يكن كافرا معاندا فهو كافر جاه

 "فصل .151

 

وأما قوله أفيجوز تكفري من مل يكفرهم من العلماء املذكورين أو غريهم مع ذلك وهل رأيتم أحدا من 
األمة كفر هؤالء الذين مل يكفروا اجلهمية أما ورد يف احلديث )من كفر مسلما فقد كفر( وأنتم كفرمت 

 المهأمة من العلماء من املسلمني إىل آخر ك

 فاجلواب أن يقال

أوال هذه دعوى كاذبة خاطئة فإنه مل ينقل عن أحد من العلماء املذكورين أو غريهم عدم تكفري اجلهمية 
البتة وال أصل له يف كالم أحد من العلماء إال ما حيكى عن طائفة من أهل البدع أهنم مل حيكموا بكفر 

وهم م الذين معهم تبع ومل حيكموا هلم ابلنار وجعلاملقلدين من جهال الكفار الذين هم أتباعهم ومحريه
ن وال من أئمة املسلمني ال الصحابة وال التابعو  مل يقل به أحدمبنزلة من مل تبلغه الدعوة وهذا مذهب 

من بعدهم وقد اتفقت األمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهاال مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم." 
(2) 
ا اجلاهل هذا من منط ما قبله من اجلهل والغباوة وعدم املعرفة ابألحكام "واجلواب أن يقال هلذ .152

وما عليه أئمة اإلسالم ألن لفظ الدار قد يطلق ويراد به احلال ويطلق ويراد به احملل فإن كان أراد األول 
ماء لفصحيح وال كالم وإن كان أراد الثاين فغري صحيح فإن هذا التقسيم للساكن ال للدار وقد أمجع الع

على أن مكة املشرفة قبل الفتح دار كفر وحرب ال دار إسالم ولو كان فيها القسمان املذكوران ومل 
يقسم أحد من العلماء هذا التقسيم للدار يف قدمي الزمان وحديثه بل هذا التقسيم للساكن فيها وال 

من ون من عداهم و حكم يتعلق ّبذين القسمني بل احلكم لْلغلب من أهلها إذ هم الغالبون القاهر 
 سواهم مستخف مستضعف مضهود مقهور ال حكم له

وظاهر كالم هذا اجلاهل املركب أن مكة شرفها هللا وصاهنا وجعل أهل اإلسالم والهتا وسكاهنا قبل 
الفتح ليست دار كفر ألن هللا تعاىل قسم أهلها ثالثة أقسام حمارب وعاص ظامل لنفسه ومستضعف 
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ال تعمم الدار ابلكفر بل تكون على حكم الساكن على ثالثة أقسام وهذا عاجز فال تكون دار كفر و 
 (1)من العلماء يف مكة املشرفة قبل الفتح بل الذي اتفق عليه العلماء أهنا."  مل يقل به أحد

"إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ويصلون، وَنن نسوق احلديث مث نذكر كالم العلماء عليه  .153
ة من العماء وأنه فهم مشوم مذموم خمالف للكتاب والسن مل يقل به أحدليتبني لكم أن فهمكم الفاسد 

 وإمجاع األمة.

صلى هللا عليه – ول هللاقال: ملا تويف رس -رضي هللا عنه–فنقول ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة 
واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر أليب بكر كيف تقاتل الناس وقد قال  -وسلم

ا : "أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا فإذا قالوها عصمو -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا 
ن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها" فقال أبو بكر: ألقاتل

قاتلهم على منعه، أل -صلى هللا عليه وسلم–للمال، فوهللا لو منعوين عقاال كانوا يؤدونه إىل رسول هللا 
قال عمر فوهللا ما هو إال أن رأيت هللا شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق، وهذا احلديث 

ومسلم يف كتاب اإلميان وهو من أعظم األدلة على فساد قولكم، فغن خرجه البخاري يف كتاب الزكاة 
رمحه هللا –جعل املبيح للقتال جمرد املنع ال جحد الوجوب، وقد تكلم النووي  -رضي هللا عنه–الصديق 

يف شرح صحيح مسلم، فقال: ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول  -تعاىل
وأن من قال  -صلى هللا عليه وسلم–الصالة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا جبميع ما جاء به النيب  هللا ويقيموا

ذلك عصم نفسه وماله إال حبقها، ووكلت سريرته إىل هللا تعاىل، وقتال من منع الزكاة أو غريها من 
رح هذا شحقوق اإلسالم واهتمام اإلمام بشرائع اإلسالم، مث ساق احلديث مث قال: قال اخلطايب يف 

ا أن يعلم : مما جيب تقدميه يف هذ-رمحه هللا–الكالم كالم حسن ال بد من ذكره ملا فيه من الفوائد قال 
أن أهل الردة كانوا إذ ذاك صنفني صنف ارتدوا عن الدين وانبذوا امللة وعادوا إىل الكفر هم، وهم الذين 

 (2)عىن أبو هريرة بقوله من كفر من العرب والصنف." 

إسالمه أي يف الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء، وذهب مالك أن توبة الزنديق ال تقبل، "يقبل  .154
معىن  -رمحه هللا تعاىل–وحيكي ذلك عن أمحد بن حنبل، هذا كالم اخلطايب، وذكره القاضي عياض 

ة بهذا وزاد عليه وأوضحه، فقال: اختصاص عصمة املال والنفس ممن قال ال إله إال هللا تعبري عن اإلجا
إىل اإلميان، وأن املراد مشركوا العرب وأهل األواثن من ال يوحدون وهم كانوا أول من دعي إىل اإلسالم 

وقوتل عليه، فأما غريهم ممن يقراب ابلتوحيد فال يكفي يف عصمته بقول ال إله إال هللا إذ كان يقوهلا يف  

                                         
 93بياء من الناس، سليمان بن سحمان ص/كشف األوهام واإللتباس عن تشبيه بعض األغ  (1)
 59كشف غياهب الظالم عن أوهام جالء األوهام، سليمان بن سحمان ص/  (2)



123 

 

اة" هذا كالم وتقيم الصالة وتؤيت الزككفره وهي من اعتقاده، فلذلك يف احلديث اآلخر "وإين رسول هللا 
القاضي، قلت وال بد من اإلميان مبا جاء يف الرواية األخرى أليب هريرة "حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا 

 ويؤمنوا يب ومبا جئت به" انتهى كالم النووي.

ن اجلائه إىل اإلميان ري عفتأمل ما ذكره اخلطايب وما ذكره القاضي عياض أن املراد بقول ال إله إال هللا التعب
واستدل بذلك احلديث اآلخر الذي فيه: "وإين رسول هللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة" وأتمل قوله أن 
املراد حبديث أيب هريرة مشركو العرب وغريهم ممن ال يوحدون، وأما غريهم ممن يقر ابلتوحيد فال يكتفي 

د ا يف كفره وهي من اعتقاده، وأتمل قول النووي وال بيف عصمته بقول "ال إله إال هللا" إذ كان يقوهل
: -ليه وسلمصلى هللا ع–، وابجلملة فقوله -صلى هللا عليه وسلم–من اإلميان مبا جاء به رسول هللا 

"أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا" مل نعلم أحدا من أهل العلم أجراه على ظاهره، وقال 
من  به أحد مل يقلال هللا يكف عنه وال جيوز قتاله وأن ترك الصالة ومنع الزكاة، هذا إن من قال ال إله إ

العلماء، والزم قولكم إن اليهود ال جيوز قتاهلم ألهنم يقولون ال إله إال هللا، وأن الصحابة خمطئون يف 
 (1)قتاهلم مانعي الزكاة ألهنم يقولون ال إله إال هللا، سبحان." 

 "فصل .155

حد كالما قد تقدم اجلواب عن مثله فيما سبق وذكر يف هذا أن أقرب اخللق إىل هللا وسيلة مث ذكر املل
مث قال أما هو الذي الذي هللا له }وما أرسلناك إال رمحة للعاملني{  -صلى هللا عليه وسلم–نبينا حممد 

رسول  د جاءكمما هو الذي قال عنه النيب أوىل ابملؤمنني من أنفسهم أما هو الذي قال هللا عنه: }ق
 من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ابملؤمنني رؤوف رحيم{ .

فأقولك وهذا كله حق ندين هللا به ولكن ال يوجب ذلك دعاه واالستشفاع به وطلب قضاء احلوائج 
ن الصحابة م ومل يقل به أحدألن ذلك مل يرد به كتاب وال سنة  -عليه الصالة والسالم–منه بعد موته 

 التابعني وال من بعدهم من األئمة املهتدين. وال

مث قال امللحد: أما هو الذي أمران هللا على لسانه بقوله: }قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا 
ويغفر لكم ذنوبكم{ فانظروا اي من خذهلم هللا أي مقام أعظم من هذا املقام الذي علق هللا تعاىل حمبته 

بعض{ فانظر }أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ب -عليه الصالة والسالم–اتباعه تعاىل ومغفرته على 
 ما جاء حبقكم يف هذه اآلية.

واجلواب أن نقول: قد كان من املعلوم ابلضرورة من دين اإلسالم أن املخذول الذي خذله هللا وختم 
ا هنى عنه واتبع معلى قلبه ومسعه وجعل على بصره غشاوة هو الذي خالف أمر هللا وعصى رسوله 
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وجتنب ما أمر هللا به ورسوله فهذا هو املخذول أما قال هللا تعاىل: }ومن يدع مع هللا إهلا آخر ال برهان 
 (1)له به فإمنا حسابه عند ربه إنه ال يفلح الكافرون{ أما قال تعاىل: }وال تدع من دون." 

 "فصل: اختاذ بعض الطبقات البسة خاصة متيزهم عن غريهم .156

حتققت هذا وعرفت ما ذكره شيخ اإلسالم من اهلجر املشروع وغري املشروع فاعلم اي أخي أن كثريا إذا 
من الناس يهجرون على غري السنة وعلى غري ما شرعه ورسوله وحيبون ويوالون ويبغضون ويعادون على 

ن شعارا يذلك وذلك أن بعض الناس ممن ينتسب إىل طلب العلم واملعرفة أحدث ملن يدخل يف هذا الد
مل يشرعه هللا وال رسوله وال ذكره احملققون أهل العلم ال يف قدمي الزمان وال يف حديثه وذلك أهنم يلزمون 

–من دخل يف هذا الدين أن يلبس عصابة على رأسه ويسموهنا العمامة وأن ذلك من سنة رسول هللا 
يس منهم الدين ومن مل يلبسها فلفمن لبسها كان من اإلخوان الداخلني يف هذا  -صلى هللا عليه وسلم

 ملمن العلماء وال شرعه هللا وال رسوله بل هذا استحسان وهذا  مل يقل به أحدألنه مل يلبس السنة وهذا 
من العلماء وال شرعه هللا وال رسوله بل هذا استحسان منهم وظن أنه من السنة وليس هذا  يقل به أحد

 من السنة يف شيء وبيان ذلك من وجوه:

عرب مكث قبل النبوة أربعني سنة ولباسه لباس ال -صلى هللا عليه وسلم–جه األول: أن رسول هللا الو 
املعتاد من األزر والسراويل واألردية والعمائم وغريها، وملا أكرمه هللا ابلرسالة والنبوة ورحم هللا اخللق ببعثته 

اسهم املعتاد مل يشرع هلم لباسا غري لبودخل الناس يف دين هللا أفواجا وشرع الشرائع وسن السنن ألمته 
وال جعل للمسلمني شعارا يتميز به املسلمون من الكفار بل استمروا على هذا اللباس املعروف املعتاد 
إىل انقراض القرون األربعة وما شاء هللا بعدها مل حيدثوا لباسا خيالف لباس العرب ومل يكن من عادهتم 

 (2)لعيب كما هو لبس العرب اليوم من احلاضرة والبادية.." لبس احملارم والغرت واملشاحل وا

فكذلك هو سبحانه فوق العرش، وينزل منه كل آخر ليلة إىل مساء الدنيا، وال يثبت  -"وقدرهتم .157
 لفوقيته ونزوله وصعوده خصائص فوقية املخلوق على املخلوق، ونزوله وصعوده وملزوماهتا.

 ثبته هللا لنفسه. فهذا ليس ببدع من ألقاب أهل الضالل.وأما زعمه أان جنسمه إذا أثبتنا ما أ

مل يقل مبتدع حمدث يف اإلسالم  1مث اعلم أنه ليس أحد منا يقول: إن هللا جسم، فإن هذا اللفظ عندان
 من السلف الصاحل والصدر األول. به أحد

 م وغريه.وأو ما ظهر إطالق لفظ اجلسم من متكلمة الشيعة كهشام بن احلكم، كذا نقل ابن حز 

: اختلف الروافض 2قال أبو احلسن األشعري يف كتاب "مقاالت اإلسالميني، واختالف املصلني"

                                         
 258كشف غياهب الظالم عن أوهام جالء األوهام، سليمان بن سحمان ص/  (1)
 330كشف غياهب الظالم عن أوهام جالء األوهام، سليمان بن سحمان ص/  (2)
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 أصحاب اإلمامية يف التجسيم وهم ست فرق:

فالفرقة األوىل: اهلشامية أصحاب هشام بن احلكم الرافضي، يزعمون أن معبودهم جسم وله هناية، وحد 
 ه مثل عمقه، ال يويف بعضه عن بعض، وزعموا أنه نورطويل عريض عميق، طوله مثل عرضه، وعرض

 ساطع،

__________ 

 "عندان" ليست يف األصل. 1

 (1).." 35-31هو يف الكتاب ط فيسبادن ص  2

"فيدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكالمه ويقولون إن القرآن خملوق مل يتكلم هللا به، وينفون ّبا  .158
إال ملتحيز يف جهة وهو جسم، مث يقولون وهللا منزه عن  على اصطالحهم ال تكون 1رؤيته ال رؤيته

ذلك فال جتوز رؤيته، ولذلك يقولون: املتكلم إال جسما متحيزا وهللا ليس جبسم متحيز، فال يكون 
متكلما، ويقولون لو كان فوق العرش لكان جسما متحيزا وهللا سحا نه وتعاىل ليس جبسم متحيز فال 

 إىل آخر كالمه وهو يف صفحة ثالث وثالثني ومائة. يكون فوق العرش، وأمثال ذلك

من  ه أحدمل يقل بواملقصود أن قول أهل البدع يف الواحد أنه الذي ال ينقسم وال يتجزأ قول مبتدع 
 سلف األمة وأئمتها بل هو من كالم من ينتسب إىل أهل السنة واجلماعة من املتكلمني وغريهم.

ال من عدد، فهو كالم ال طائل حتته وال يفيد شيئا من املعاين بل وأما قول الشارح يف األحد أنه أحد 
الذي ينبغي أن يقال ما قاله فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللا روحه حيث قال: }قل هو هللا أحد 
هللا الصمد{ فأدخل الالم يف الصمد ومل يدخلها يف أحد ألنه ليس يف املوجودات ما يسمي أحدا يف 

غري مضاف خبالف النفي وما يف معناه كالشرط واالستفهام فإنه يقال هل عندك أحد اإلثبات مفردا 
 إال أكرمته وإمنا استعمل

__________ 

كذا يف أصل هذا الكتاب ويف العقل والنقل املطبوع، وهذا التعبري يقتضي إثبات رؤيته والكالم يف 1
سخة املطبوعة لعله حصل حتريف يف الننفيها والتعبري الصحيح هو: ألن الرؤية على اصطالحهم اخل، ف

 (2)فسرى إىل ما هنا." 

 "رمحه هللا تعاىل يف الطبقات .159

الطبقة السابعة عشر طبقة املقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم ومحريهم الذين هم معهم تبع يقولون إان 

                                         
 202الضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق، سليمان بن سحمان ص/ (1)
 30تنبيه ذوي األلباب السليمة عن والوقوع يف األلفاظ املبتدعة الوخيمة، سليمان بن سحمان ص/ (2)
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ساء هلم كنوجدان آابءان على أمة ولنا أسوة ّبم ومع هذا فهم مساملون ألهل اإلسالم غري حماربني 
احملاربني وخدمهم وأتباعهم الذين مل ينصبوا أنفسهم ملا نصب له أولئك أنفسهم من السعي وإطفاء نور 

هللا وهدم دينه وإمخاد كلماته بل هم مبنزلة الدواب وقد اتفقت األمة على أن هذه الطبقة كفار وإن  
نار بدع أنه مل حيكم هلؤالء ابلكانوا جهاال مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إال ما حيكى عن بعض أهل ال

ال من أئمة املسلمني وال الصحابة و  مل يقل به أحدوجعلهم مبنزلة من مل تبلغه الدعوة وهذا مذهب 
 التابعون وال من بعدهم وإمنا يعرف عن بعض أهل الكالم احملدث يف اإلسالم

 إىل أن قال

مل َيت  برسوله واتباعه فيما جاء به فماواإلسالم هو توحيد هللا وعبادته وحده ال شريك له واإلميان 
العبد ّبا فليس مبسلم وإن مل يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أهنم كفار جهال غري 

 (1)معاندين وعدم عنادهم ال خيرجهم عن كوهنم كفارا فإن." 

إىل آخره:  ن تيمية"قال يف إدخال هذه الشبهة اليت يوردها املبطلون من كالم شيخ اإلسالم اب .160
إن من شبه ّبا كان مبطال، ألنه ما عرف كالم شيخ اإلسالم حيث وضعه يف غري موضعه، وشيخ 

 اإلسالم قد وصله مبا يفصل النزاع، مث أتمل ما َييت بعد هذا من كالم تلميذه ابن القيم رمحه هللا.

الطبقة  ملكلفني بعد أن ذكرقال الشيخ: وقال يف موضع آخر: قال ابن القيم رمحه هللا يف طبقات ا
السادسة عشر وأطال الكالم فيها، مث ذكر الطبقة السابعة عشر فقال: الطبقة السابعة عشر طبقة 

على أمة،  1املقلدين، وجهال الكفرة، وأتباعهم، ومحريهم الذين معهم تبع ما يقولون إان وجدان آابءان
هم ري حماربني هلم كنساء احملاربني وخدمهم وأتباعولنا أسوة ّبم، ومع هذا فهم مساملون ألهل اإلسالم غ

الذين مل ينصبوا أنفسهم ملا نصب له أولئك أنفسهم من السعي يف إطفاء نور هللا وعدم دينه، وإمخاد  
كلماته، بل هم مبنزلة الدواب، وقد اتفقت األمة على أن هذه الطبقة كفار، وإن كانوا جهاال مقلدين 

حيكى عن بعض أهل البدع أنه مل حيكم هلؤالء ابلنار، وجعلهم مبنزلة من مل لرؤسائهم وأئمتهم، إال ما 
من أئمة املسلمني وال الصحابة، وال التابعون، وال من  مل يقل به أحدتبلغه الدعوة، وهذا مذهب 

 بعدهم، وإمنا يعرف عن بعض أهل الكالم احملدث يف اإلسالم. إىل أن قال:

__________ 

 (2)." يف األصل "أابئنا". 1

                                         
 135لرجلني، سليمان بن سحمان ص/متيز الصدق من املني يف حماورة ا (1)
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 (1"يبتغي ذلك أقرّبم إىل هللا كاملسيح عليه السالم واملالئكة فكيف من دوهنم؟ ) .161
 كما أنه يرد بعض األحاديث الصحيحة الواردة يف ذلك؛ ألهنا من رواية أهل السنة، أو حيرفها ابلتأويل.

 

 قضاء يف وما أضعف املسلمني يف دينهم ودنياهم شيء كما أضعفهم وأفسدهم االتكال على امليتني
حاجاهتم ومصاحلهم ودفع األذى عنهم، فهذا مما يضر أهل السنة والشيعة، وال سيما يف هذا العصر، 

من  يقل به أحد ملوهو يوهم الفريقني أنه من اإلسالم وأنه مل خيالف فيه أحد منهم إال الوهابية، مع أنه 
 خرين كاألربعة رضوان هللا عليهمأئمتهم ال أئمة أهل البيت كالصادق والباقر وال أئمة األمصار اآل

أمجعني، بل النصوص عن أئمة أهل البيت عليهم السالم موافقة لْلحاديث الصحيحة من منع هذه 
البدع اخلرافية كما يعلم من املناظرة بني العاملني الشيعي والسلفي املستقل اليت نشرانها يف اجمللد الثامن 

 (2والعشرين من املنار. )
 

أهل السنة وحدهم ما صوَّره الرافضي املتعصب يف رسالته وكتابه هلم من أن أصول الدين ومثال ما يضر 
 والفقه عند الشيعة

_________ 

( قال الشيخ املؤلف رمحه: ))أي أن أولئك األولياء الذين يدعوهنم لكشف الضر عنهم أو حتويله 1)
ته ابتباع سنته  بعبادته ويرجون رمحهم أنفسهم يطلبون الوسيلة إىل هللا تعاىل -توساًل ّبم كاملسيح 

 والعمل بشريعته وخيافون عذابه إذا قصروا، حىت إن أقرّبم من مرضاته هو أخوفهم منه وأرجاهم له.

ذلك أبن عذاب هللا يف الدنيا واآلخرة خموف وحمذور يف نفسه ألن هلل فيه سنًنا ال تتبدل يوشك أن 
 دري وأن القلوبخيالفها املرء من حيث يدري أو من حيث ال ي

 .140 - 132ص  9تتقلب وأنه ال جيب ألحد من خلقه عليه شيء(( . اه  انظر: جملة املنار مج 
( العامل السين املعين هنا هو ))األستاذ الشيخ حممد عبد القادر اهلاليل وهو عامل سلفي مستقل ال 2)

فهو  ، وأما العامل الشيعييتعصب ملذهب من املذاهب املقلدة(( كما وصفه الشيخ املؤلف رمحه هللا
 28))األستاذ الشهري مهدي كاظمي القزويين(( ، وانظر مجيع هذه املناظرات يف جملة املنار مج 

 (1)." 57ص 29، مج776، 684، 593، 516، 439، 349ص

 (1"فإنه يشمل للصالة وَنوها ... من سائر الطاعات ) .162
 (2) ففعلنا َنو الركوع حمدث ... وكل قرآن قدمي فاحبثوا

 (3ووكل هللا من الكرام اثنني ... حافظني لْلانم )

                                         
 1/39رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا، حممد رشيد رضا  (1)
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 (4فيكتبان كل أفعال الورى ... كما أتى يف النص من غري امرتا )
__________ 

( أي: فإن اإلميان يشمل للصالة املشروعة، ويشمل َنو الصالة من بقية الطاعات اليت يتقرب ّبا 1)
 ا لغفران ذنبه.العبد إىل هللا، وسائر العبادات اليت َييت ّب

( أي: ففعلنا معشر اخللق َنو الركوع، والسجود، والقعود، وسائر أفعال اخللق، حمدث، ألنه مسند 2)
إليهم، وهللا خالق أفعال العباد، وقوله: وكل قرآن قدمي، أي: وكل ما كان من قرآن، فهو قدمي، وتقدم: 

له: كلم مىت شاء ابتفاق النبوات، وقو من السلف، وان هللا يت ومل يقل به أحدأنه قول ابن كالب، 
 فاحبثوا، أتى به لتتمة البيت، والبحث هو التفتيش والتقصي عن دقائق املعاين.

( أي: وكل هللا سبحانه من املالئكة الكرام اثنني، مفعول وكل، حافظني لْلانم من األانم، وصفهم 3)
شكل ذوات قائمة أبنفسها، قادرة على التابلكرام، ملا جاء يف وصفهم بذلك يف الكتاب والسنة، وهم 

 ابلقدرة اإلهلية، ال َيكلون وال يشربون، وال ينكحون، ويسبحون الليل والنهار ال يفرتون.

( أي: فيكتب امللكان احلافظان مجيع أفعال اخللق، كما يف قوله تعاىل: }وإن عليكم حلافظني *  4)
[ . وقال: }ما يلفظ من قول إال لديه رقيب 12-10كراما كاتبني * يعلمون ما تفعلون{ ]االنفطار: 

[ من غري امرتاء، أي من غري شك، بل نؤمن ّبا ونصدق ّبما، يكتبان أفعال العبد، 18عتيد{ ]ق: 
 (1)وأقواله، إبمجاع املسلمني.." 

 "وروح منه، واجلنة حق، والنار حق،...................................... .163

__________ 

ٌح ِمْنهح{ أي: صار جسده عليه السالم ابلكلمة، فنفخت فيه هذه الروح اليت هي من هللا، قوله: }َورحو 
 أي: خلق من خملوقاته أضيفت إليه تعاىل للتشريف والتكرمي.

وٌل  وعيسى عليه السالم ليس روحا، بل جسد ذو روح، قال هللا تعاىل: }َما اْلَمِسيحح اْبنح َمْرمَيَ ِإالَّ َرسح
الِن الطََّعاَم{ َقْد َخَلْت مِ  هح ِصدِِيَقٌة َكااَن ََيْكح لح َوأحمُّ فبالنفخ صار جسدا، وابلروح صار  1ْن قَ ْبِلِه الرُّسح

 جسدا وروحا.

وقوله: "منه": هذه هي اليت ضل ّبا النصارى، فظنوا أنه جزء من هللا، فضلوا وأضلوا كثريا، ولكننا نقول: 
ألبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور{ ، فمن إن هللا قد أعمى بصائركم، }فإهنا ال تعمى ا

املعلوم أن عيسى عليه السالم كان َيكل الطعام، وهذا شيء معروف، ومن املعلوم أيضا أن واليهود 
يقولون: إهنم صلبوه، وهل ميكن ملن كان جزءا من الرب أن ينفصل عن الرب وَيكل، ويشرب ويدعى 

                                         
 73حاشية الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، عبد الرمحن بن قاسم ص/ (1)
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رَ أنه قتل وصلب؟ وعلى هذا تكون "من" لال ْم  بتداء، وليست للتبعيض، فهي كقوله تعاىل: }َوَسخَّ َلكح
يعًا ِمْنهح{  َماَواِت َوَما يف اأَلْرِض مجَِ فال ميكن أن نقول: إن الشمس والقمر واألهنار جزء  2َما يف السَّ

 مل يقل به أحد.من هللا وهذا 

 كما تزعم النصارى.  ، وليست جزء من هللا-عز وجل -فقوله: "منه"؛ أي: روح صادرة من هللا

 واعلم أن ما أضافه هللا إىل نفسه ينقسم إىل ثالثة أقسام:

 األول: العني قائمة بنفسها، وإضافتها إليه من ابب إضافة املخلوق

__________ 

 .75سورة املائدة آية:  1
 (1).." 13سورة اجلاثية آية:  2

 "املخلوقني عاجزون عن أن َيتوا مبثله. .164

وق؛ ألنه لو كان خملوقا مل يكن صفة من صفاته ولو جاز أن يكون خملوقا لكان ونؤمن أبنه غري خمل
اخللق من صفات هللا، ولكنت أان وأنت صفة من صفات هللا، والشمس صفة من صفات هللا، والقمر 

 ، فلم يقل أحد إننا صفاتومل يقل به أحدصفة من صفات هللا، وهكذا ... ، ومعلوم أن هذا منكر 
 ال بوحدة الوجود، وهؤالء معروف أهنم ملحدون.هللا إال من ق

إذا فهو غري خملوق؛ ألنه صفة من صفات هللا، وصفات هللا غري خملوقة، ولو جاز أن نسمي القرآن 
صفة من صفات هللا وخملوقا، جلاز أن نسمي كل خملوق أبنه صفة من صفات هللا، يقول العلماء: )منه 

 دئه أحد قبله، وإذا كان منه بدأ فهو كالمه يرجع إليه.بدأ( . منه: أي من هللا بدأ، فلم يبت

( )وما هو بقول شاعر( )احلاقة: 40فإن قال قائل: أليس هللا يقول: )إنه لقول رسول كرمي( )احلاقة: 
( ، فنسبه إىل حممد صلى هللا عليه وسلم؟ لقلنا: إن هللا تعاىل نسبه إىل حممد ألنه مبلغ، 41اآلية 

هللا نسبه يف آية أخرى إىل جربيل، ومعلوم أن الكالم الواحد ال يصدر من والدليل على هذا أن 
ه متكلمني، فإذا نسبه إىل حممد صلى هللا عليه وسلم واىل جربيل فباعتبار أهنما قاما بتبليغه؛ جربيل بلغ

 إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم، والرسول صلى هللا عليه وسلم بلغه إىل األمة.

 ومعىن إليه يعود على وجهني: )مث إليه يعود( ،

 (2)الوجه األول: إليه يعود وصفا فال يوصف به غريه.." 

                                         
 1/74القول املفيد على كتاب التوحيد، ابن عثيمني  (1)
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"والفجور، وديننا أمسى وأكمل من األنظمة الوضعية اليت تعزل احلاكم وتنزل به أشد العقوابت  .165
 عند اخلروج على نظامها. فكيف من خيرج على نظام شرعه هللا من فوق سبع مسوات؟!!

التسامح مع الوالة الفساق والظلمة مبدأ خطري على األمة ال يقف عند حد، حيث  اثنًيا: إن مبدأ
يفقد األمة أهم خصائصها يف إقامة العدل واستيفاء احلقوق، وتنفيذ الواجبات على الناس من القمة 

ى صل -إىل القاعدة بال استثناء أو متييز، كما هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية، فقد روي عن رسول هللا 
إن الناس إذا رأوا الظامل فلم َيخذوا على يده أوشك هللا أن يعمهم بعقاب »أنه قال:  -هللا عليه وسلم 

 ( .1« )من عنده

ولكن لْلسف الشديد إن القول بعدم جواز عزل احلاكم قد جتاوز مرحلة فسق احلاكم ومعصيته إىل 
ا أظهر من ألوان الكفر االعتقادي القول بعدم جواز عزله مهما فجر وطغى، ومهما أابح وحرم، ومهم

ه من علماء اإلسالم املعتمدين، وإمنا قال ب مل يقل به أحد -حبمد هللا-والقويل والعملي، وهذا القول 
مجاعة من أدعياء العلم والفقه ومساسرة الكلمة الذين يبيعون ذممهم حبفنة من الدراهم، أو ينافقون مع 

ى وأعواد املشانق، فيهرولون إىل عتبات احلكام الكافرين ابلفتاو  احلكام الكفرة خوفًا من ظلمات السجن
 املعلبة اجلاهزة اليت يعلمون مسبًقا أهنا تنال رضى احلاكم وتربق هلا أسارير وجهه.

لقد وجد الطغاة مجهورًا من علماء النفاق ووعاظ املسكنة الذين زينوا للطغاة اَنرافهم، وبرروا هلم 
ناع الناس نيابة عن سادهتم حىت وصل األمر إىل ما هو مشاهد من والء للحكام أخطاءهم وقاموا مبؤنة إق

 ( وهؤالء الذين يتزيون بزي العلماء وهم كمثل2الكافرين يف معظم البالد اإلسالمية )

__________ 

دار  - 4)ط  168ص 1انظر املسند بشرح أمحد شاكر ج -( رواه اإلمام أمحد بسند صحيح 1)
 املعارف مبصر( .

 (1).." 50-25( انظر اإلميان وأثره يف هنضة الشعوب/ يوسف العظم ص2)

"ما خيالف النصوص، فمن املثبتة من يدخل يف ذلك ما جيب تنزيه هللا عنه من صفات النقص،  .166
 ، وهذا ابطل.1ومن مماثلته ابملخلوقات، والنفاة يدخلون يف ذلك ما أثبته هللا لنفسه من صفات الكمال

ني أبن األجسام مركبة من اجلواهر، يقولون: إن هللا ال حيدث شيئا قائما بنفسه، وإمنا خامسا: أن القائل
حيدث األعراض، اليت هي االجتماع واالفرتاق واحلركة والسكون، وغري ذلك من األعراض. مث من قال 

فيها، ال  ضمنهم أبن اجلواهر حمدثة، قال إن هللا أحدثها ابتداء، مث مجيع ما حيدثه إمنا هو إحداث أعرا
حيدث هللا بعد ذلك جواهر، وهذا قول أكثر املعتزلة، واجلهمية، واألشعرية، وَنوهم. ومن أكابر هؤالء 

                                         
 2/521املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية، حمماس اجللعود  (1)
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سلف  من مل يقل به أحدمن يظن أن هذا مذهب املسلمني، ويذكر إمجاع املسلمني عليه، وهو قول 
 .2األمة. بل مجهور األمة حىت من طوائف أهل الكالم ينكرون اجلوهر الفرد

__________ 

 .10/258انظر: درء التعارض  - 1
 (1).." 17/244انظر: جمموع الفتاوى  - 2

 معىن اجلوهر الفرد: - 4" .167

خيصص املتكلمون اسم اجلوهر، ابجلوهر الفرد املتحيز، الذي ال ينقسم، ويسمون املنقسم جسما ال 
جلزء إبثبات اجلوهر الفرد، وهو ا، فاجلوهر عند املتكلمني هو اجلزء الذي ال يتجزأ. وقد قال 1جوهرا

 الذي ال يتجزأ كثري من املتكلمني.

وزعم أبو املعايل أن املسلمني متفقون على ذلك، حيث قال: "اتفق اإلسالميون على أن األجسام 
 .2تتناهى يف جتزيها حىت تصري أفرادا، وكل جزء ال يتجزأ، فليس له طرف واحد شائع ال يتميز "

ات الصانع، وأبنه خلق السماوات واألرض، وأبنه يقيم القيامة، ويبعث الناس من وظنوا أن القول إبثب
 .3القبور، ال يتم إال إبثبات اجلوهر الفرد، فجعلوه أصال لْلميان ابهلل واليوم اآلخر

 الرد على مثبيت اجلوهر الفرد: - 5

لكالم، من طوائف أهل امن سلف األمة، بل مجهور األمة حىت  مل يقل به أحدإن مصطلح اجلوهر الفرد 
 .4ينكرون اجلوهر الفرد، وينفون تركب األجسام منه، وابن كالب إمام أتباعه هو ممن ينكره

 5ونفى اجلوهر الفرد كثري من طوائف أهل الكالم، وأهل الفلسفة، كاهلشامية
 .8، وكثري من الكرامية7، والضرارية6والنجارية

__________ 

 .291انظر: معيار العلم ص - 1
 .1/49الشامل  - 2
 .9/299، جمموع الفتاوى 1/280انظر: بيان تلبيس اجلهمية  - 3
 17/244انظر: جمموع الفتاوى  - 4

 من البحث. 149سبق التعريف ابهلشامية ص - 5

النجارية أصحاب احلسني بن حممد النجار، أحد كبار املتكلمني، له مناظرة مع النظام أغضب  - 6
تزلة مات منها بعد تعلل، وأكثر معتزلة الري وما حواليها على مذهبه وافقوا املع النظام فيها فرفسه فيقال

                                         
 254األلفاظ واملصطلحات املتعلقة بتوحيد الربوبية، آمال بنت عبد العزيز العمرو ص/ (1)
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يف مسائل الصفات، والقرآن، والرؤية، ووافقوا الصفاتية يف خلق األعمال، وهم فرق كثرية منها الربغوثية 
، 70ني ص، اعتقادات فرق املسلمني واملشرك89 - 1/88والزعفرانية واملستدركة، انظر: امللل والنحل 

 .10/554سري أعالم النبالء
الضرارية أتباع ضرار بن عمرو الكويف، وكان يف أول أمره تلميذا لواصل بن عطاء، مث خالفه يف  - 7

خلق األعمال وإنكار عذاب القرب، وله تصانيف كثرية تؤذن بذكائه وكثرة إطالعه على امللل والنحل، 
، 72. انظر: اعتقادات فرق املسلمني واملشركني صوبعض القصص عنه تدل على موته يف زمن الرشيد

 .10/544، سري أعالم النبالء91 - 1/90امللل والنحل
 (1).." 1/303انظر: درء التعارض - 8

 "قول واحد بشأنه بل دار بينهم اخلالف يف ذلك على أقوال ثالثة: .168

   أن هللا سبحانه يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر تفضال. 1

 صغائر إذا اجتنبت الكبائر ابستحقاق.  يغفر ال 2

 .1  أن هللا ال يغفر الصغائر إال ابلتوبة  3
فهذه أقوال ثالثة عند املعتزلة، اثنان منها قالت ابلغفران، واخلالف بينهما يف االستحقاق والتفضل، 
واالستحقاق كما هو واضح فيه حتكم على هللا سبحانه   وذلك غري الئق حبال. ولكن من مبادئ 
املعتزلة املشهورة عنهم قوهلم بوجوب الصالح واألصلح، وال خيفى ما يف هذا املبدأ من جسارة وعدم 
أتدب مع هللا سبحانه وتعاىل. أما القول الثالث فإنه جيعل الصغرية مبنزلة الكبرية يف عدم الغفران إال 

صغرية والكبرية من الفرق بني ال، وخمالف أيضا ملا عليه املعتزلة أنفسهم من مل يقل به أحدابلتوبة وهذا 
 حيث املعىن واالعتبار.

 وعلى كل حال فاألهم من ذلك كله هو مرتكب الذنب الكبري، فماذا يقول القوم يف حكمه؟

هذه املسألة تسمى عند مؤرخي الفرق واملعتزلة ابألمساء واألحكام، ألهنا تبحث يف صفة مرتكب الكبرية 
 وحكمه.

 وقد أاثر حتديد مكان مرتكب… عثمان يف الكالم على هذه املسألة: يقول الدكتور عبد الكرمي 
الكبرية وحكمه خالفا شديدا بني املسلمني، وجعله بعض مؤرخي الفرق سببا مباشرا لظهور مذهب 
االعتزال. فقد قالت اخلوارج إن صاحب الكبرية كافر، وذهب املرجئة إىل أنه مؤمن، وقرر احلسن البصري 

اصل فقد أعلن أن مرتكب الكبرية ليس مؤمنا وال كافرا، وال منافقا، بل هو فاسق، أو أنه منافق، أما و 
 يف منزلة بني املنزلتني:

                                         
 261ز العمرو ص/األلفاظ واملصطلحات املتعلقة بتوحيد الربوبية، آمال بنت عبد العزي (1)
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__________ 

سنة  2،ط332ص 1انظر: مقاالت اإلسالميني لْلشعري بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، ج 1
 (1)ه .." 1389

 سلف."وهذا القول ابطل خمالف للكتاب والسنة وطريقة ال .169

 فقوله: )من البدع احلسنة( سبق نقض ذلك وسيأيت يف هناية الفصل احلديث عنه.

وقوله: )إنه يندب اإلذعان هلا وال جيب( تشريع مل َيذن هللا به، فكيف يلحق حكم الندب أبمرٍ  حمدث؟ 
 مع أنه ال يصح فيه وصف اإلابحة؛ لكونه ممنوعاً  من جهة الشارع، الذي قال: ))إايكم وحمداثت

 األمور، فإن كل حمدثة بدعة(( .

وهذا التقسيم بني الندب والوجوب، تزييف حلقيقة احلكم، فكأن املسألة خمتلف فيها بني الوجوب 
من سلف األمة، أو أحد من العلماء  مل يقل به أحدوالندب فقط، خاضعة ملبدأ اإلذعان، وهذا ما 

 أهل العلم واإلميان أتباع منهج السلف.

بدع والسنن على هذا املنوال الذي اختطه الشعراين، وابن عريب ملا بقي من الدين شيء، ولو ترك حكم ال
 ولذهبت معاين اآلايت واألحاديث احلاثة على االتباع أدراج هذا القول املحردي.

أما قوله: )إن العابد هلل تعاىل مبا يعطيه نظره، إذا مل يكن على شرع من هللا تعاىل حيشر أمة وحده ، 
غري إمام يتبعه فجعله خرياً وأحلقه ابألخيار( ..... فهذا عني الضالل ، واملضادة لكتاب هللا وسنة يعين ب

ظره أو فكيف يكون متقدماً بني يدي هللا ورسوله، مبا ميليه عليه ن -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
رسوله صلى هللا عىن االتباع لذوقه، مث يصري من األخيار، وأي معىن للعبودية واخلضوع هلل حينئذ، وما م

عليه وسلم اليت وردت ّبا نصوص الكتاب والسنة، كقوله تعاىل: ))وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم 
 عنه فانتهوا(( .

 (2)وقوله: ))اي أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم(( .." 

 تفال؟ أم هل ترى والدته قد تكررت؟"األول، وقيل غري ذلك. فكيف يتم لكم االح .170

إن االضطراب يف حتديد اتريخ والدته اليت هي مبىن االحتفال عند من حيتفل به دال أنه ليس من الشرع 
 يف شيء، إذ لو كان مشروعا العتىن املسلمون بضبطه وبيانه شأنه شأن مسائل الشرع والقرب األخرى.

لى هللا عليه ص -يف ربيع األول، فإن وفاته  -ه وسلم صلى هللا علي -مث أيضا يقال: هب أن مولده 
كانت أيضا يف شهر ربيع األول، أي يف نفس الشهر فليس الفرح مبولده أبوىل من احلزن على   -وسلم 

                                         
 136اإلميان بني السلف واملتكلمني، أمحد بن عطية بن علي الغامدي ص/ (1)
 1/371حقيقة البدعة وأحكامها، سعيد بن انصر الغامدي  (2)
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 من قبل. مل يقل به أحد، وهذا ما -صلى هللا عليه وسلم  -وفاته 

د وحبث وحمص، ومل يكن ديدنه التقليهذا وإن هذه املسألة واضحة حبمد هللا ملن أمعن النظر ودققه 
 دون دليل، وإن هذه املسألة مما لبس ّبا إبليس إلغواء بين آدم وإضالهلم.

 (1)وقد وجد يف هذه املوالد من املفاسد ما يظهر معه." 

 "املطلب الثاين: أقوال العلماء يف تفسري آايت املعية العامة .171

... 

 املعية العامة املطلب الثاين: أقوال السلف يف تفسري آايت

تتابع أهل السنة قران بعد قرن وجيال بعد جيل على تفسري آايت املعية أبهنا معية العلم واالطالع، 
والنقول اليت سأوردها يف هذا املطلب مشلت عددا من أعالم األمة وأئمتها مبا يف ذلك القرون املفضلة، 

 .1وأئمة الفقه واحلديث والتفسري
 ترك أقوال هؤالء إىل قول من حيتج بقوله.فكيف تطيب نفس مسلم إىل 

وقد نقل غري واحد من أهل العلم إمجاع علماء السلف على تفسريهم آلايت املعية العامة أبن املراد ّبا 
معية العلم، وسأورد لك هنا ما وقفت عليه من آاثر يف تفسري تلك اآلايت ليتضح لك حقيقة قوهلم يف 

 املسألة.

الكم الكبري من اآلاثر هو تفنيد تلك الدعوى اليت متسك ّبا املخالفون العتقاد واملقصود من إيراد هذا 
السلف يف هذه املسألة ومسألة العلو   اليت هلا ارتباط وثيق مبسألة املعية   فأوردوا حوهلا دعوى هي أوهى 

ل مكان تعاىل كمن بيت العنكبوت، وهي زعمهم أن أايت املعية العامة املراد ّبا أن هللا معنا بذاته يف  
 هللا عما يقولون علوا كبريا.

ل وال من السلف وال األئمة املعتربين، ب مل يقل به أحدوسيجد القارئ هلذا املطلب أن تفسريهم ذاك 
حىت مجع من قدماء األشاعرة وعلى رأسهم أبو احلسن األشعري الذي ينتسبون إليه، فاألشعري وقدماء 

 ايت املعية العامة أبهنا معية العلم واالطالع.أصحابه وافقوا السلف يف تفسريهم آل

__________ 

سأورد يف هذا املطلب أقوال بعض األشاعرة وغريهم، لكوهنم وافقوا احلق يف هذه املسألة وال يفهم  1
من هذا اعتبارهم من أهل السنة على املعىن اخلاص، واالستشهاد أبقوال هؤالء سار عليه شيخ اإلسالم 

                                         
 112حقيقة شهادة أن حممدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ ص/ (1)
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لعرش، فتوى احلموية، وابن القيم يف اجتماع اجليوش اإلسالمية، والذهيب يف كتابيه العلو واابن تيمية يف ال
 (1)وغريهم من األئمة.." 

 "اخلامتة: .172

بعد هذا العرض لآلاثر الواردة يف صفة املعية ولبعض املسائل املتعلقة ّبا أعرض أهم النتائج اليت توصلت 
 إليها من خالل هذا البحث فأقول:

املعية العامة: واملراد  -1ضح جليا من خالل استقراء النصوص أن املعية تنقسم إىل قسمني مها:أوال: ات
 ّبا معية العلم واالطالع، ومسيت عامة ألهنا تعم اخللق مجيعا مؤمنهم وكافرهم، وبرهم وفاجرهم.

 ان.مياملعية اخلاصة: واملراد ّبا معية النصرة والتأييد ومسيت خاصة ألهنا خاصة أبهل اإل -2

اثنيا: تبني للقاريء الكرمي إمجاع السلف على تفسري آايت املعية العامة أبن املراد ّبا أن هللا مع مجيع 
اخللق بعلمه فهو مطلع على خلقه شهيد عليهم وعامل ّبم، وقد نقل غري واحد من أهل العلم إمجاع 

 يف املطلب الثاين. علماء السلف على تفسريهم آلايت املعية العامة بذلك كما تقدم ذكره

اثلثا: إبمجاع السلف على تفسري املعية العامة مبعية العلم، اليبقى حجة ملدع بوجود تعارض بني آايت 
املعية وآايت العلو، وقد خصصت مطلبا أوردت فيه عددا من النقول عن علماء السلف جاء فيها 

الرابعة من  ى آايت املعية، وهي اآليةاجلمع بني إثبات العلو وإثبات املعية موافقة ملا نصت عليه إحد
 سورة احلديد

لف، وأول من الس ومل يقل به أحدرابعا: إن القول مبعية الذات مل يقم عليه دليل من كتاب وال سنة 
من عرف عنه القول بذلك هم اجلهمية واملعتزلة، وعنهم أخذ املتأخرون من األشاعرة هذا القول، ومن 

 (2)يه مبطالعة كتاب الرد على بشر املريسي." أراد أن يعرف مصداق هذا فعل

 .1"الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ... {  .173
 .2وكان شيخ اإلسالم رمحه هللا يقول: "من فارق الدليل ضل السبيل، وال دليل إال مبا جاء به الرسول"

أقوال املرجئة املذمومة، كما جاء عن اإلمام أمحد بلى لقد جاء عن بعض السلف عد هذا القول من 
 رمحه هللا أنه سئل عمن قال اإلميان قول بال عمل وهو يزيد وال ينقص قال هذا قول املرجئة.

وسئل ما املرجئة؟ قال الذين يقولون اإلميان قول، قيل: فالذي يقول اإلميان يزيد وال ينقص قال ما أدري 
 ما هذا.

ر مل يعهد عن أحد من علماء السنة. وهذان األثران عن اإلمام رمحه هللا روامها قلت: أي أنه قول منك
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 .3عنه اخلالل يف السنة يف ابب الرد على املرجئة قوهلم إن اإلميان يزيد وال ينقص
فعلم من مجيع ما تقدم أن القول أبن اإلميان يزيد وال ينقص قول حمدث ال دليل عليه من الكتاب 

من سلف هذه األمة، فمن قال به وترك قول أهل السنة فقد فارق السبيل وترك  أحد ومل يقل بهوالسنة 
 اجلادة اليت عليها أئمة اهلدى ومصابيح الدجى الذين هم أعلم وأحكم مبسائل العلم والدين.

وحيسن أن أنقل هنا ما نقله شيخ اإلسالم عن الشافعي رمحه هللا يف سياق آخر قال: "وما أحسن ما 
 فعي رضي هللا عنه يف رسالتهقاله الشا

__________ 

 .115سورة النساء، اآلية:  1
 ( .90مفتاح السعادة البن القيم )ص 2

 (1)( .." 3/569السنة للخالل ) 3

"من السلف يستثين يف إميانه حبسب املوافاة كما يظنه بعض أهل األهواء بل هذا من الغلط  .174
الم: "فهؤالء ملا اشتهر عندهم عن السلف أهنم عليهم، ويف بيان سبب هذا الغلط يقول شيخ اإلس

يستثنون يف اإلميان، ورأوا أن هذا ال ميكن إال إذا جعل اإلميان هو ما ميوت العبد عليه، وهو ما يوايف 
 يقل ملبه العبد ربه، ظنوا أن اإلميان عند السلف هو هذا، فصاروا حيكون هذا عن السلف، وهذا القول 

ؤالء حكوه عنهم حبسب ظنهم، ملا رأوا أن قوهلم ال يتوجه إال على هذا عن السلف، ولكن ه به أحد
 .1األصل ... "

وسيأيت مناقشة هؤالء يف قوهلم عند ذكر مذهبهم إجياب االستثناء يف اإلميان حبسب املوافاة، إذ املقصود 
 هنا بيان قول السلف ومأخذهم يف اإلميان.

__________ 

 (2)( .." 7/436الفتاوى ) 1

ميان يتضمن فعل الواجبات فال يشهدون ألنفسهم بذلك كما ال يشهدون هلا ابلرب والتقوى، "اإل .175
فإن ذلك مما ال يعلمونه وهو تزكية ألنفسهم بال علم، وقد سبق النقل عنهم من أقواهلم وألفاظهم ما 

 يدل على ذلك ويؤيده.

تهر عند عائد إىل أنه: "ملا اشوأما سبب غلط هؤالء يف نسبة هذا القول للسلف مع أهنم مل يقولوه، ف
هؤالء أن السلف يستثنون يف اإلميان ورأوا أن هذا ال ميكن إال إذا جعل اإلميان هو ما ميوت العبد عليه، 

                                         
 305زايدة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر ص/ (1)
 478ص/زايدة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر  (2)



137 

 

وهو ما يوايف به العبد ربه، ظنوا أن اإلميان عند السلف هو هذا فصاروا حيكون هذا عن السلف وهذا 
ء حكوه عنهم حبسب ظنهم ملا رأوا أن قوهلم ال يتوجه إال من السلف ولكن هؤال مل يقل به أحدالقول 

على هذا األصل وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم يف اإلميان هو قول احملققني والنظار من 
أصحاب احلديث، ومثل هذا يوجد كثريا يف مذاهب السلف اليت خالفها بعض النظار وأظهر حجته 

ول من عرف حجة هؤالء دون السلف أو من يعظمهم ملا يف ذلك ومل يعرف حقيقة قول السلف فيق
يراه من متيزهم عليه: هذا قول احملققني، وقال احملققون، ويكون ذلك من األقوال الباطلة، املخالفة للعقل 
مع الشرع وهذا كثريا ما يوجد يف كالم بعض املبتدعني وبعض امللحدين. ومن أاته هللا علما وإمياان علم 

د املتأخرين من التحقيق إال ما هو دون حتقيق السلف ال يف العلم وال يف العمل، ومن  أنه ال يكون عن
كان له خربة ابلنظرايت والعقليات وابلعمليات، علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من 

 .1بعدهم وأنه ال يبتدع أحد قوال يف اإلسالم إال كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه من قبله"
__________ 

 (1)( .." 436/ 7الفتاوى ) 1

"فأحاديث اآلحاد ال حيتج ّبا مفردة إلثبات العقيدة يف نظره وهذه قضية خطرية، والقول ّبا  .176
ل. من سلف هذه األمة، ومل خيطر ألحدهم على اب مل يقل به أحدمرفوض متام الرفض، ألنه قول مبتدع 

لم حة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسويلزم من هذا القول اخلاطئ رد مئات األحاديث الصحي
 جملرد أهنا مل تتواتر.

والتواتو ليس شرطا لصحة االستدالل ابحلديث، بل املهم صحة ثبوته عن رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم. وإذا صح وجب علينا العمل به اعتقادا أو تشريعا.

ال الباطل من وجوه كثرية إال أن ما ذكرته كاف إلبطهذا الزعم  -رمحه هللا  -وقد تناول اإلمام ابن القيم 
 .1هذا الرأي، ومن أراد املزيد فعليه مبراجعة ابن القيم لذلك

بقي أن نعرف رأى البيهقي يف النوع الثاين من الصفات اخلربية وهو الفعلية منها. وذلك ما سيتضح لنا 
 من املبحث التايل إن شاء هللا.

__________ 

 (2)وما بعدها.."  2/394لصواعق املرسلةانظر: خمتصر ا 1
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( : ))واعلم أن ختصيص 137"وقال شيخنا طارق بن عوض هللا يف ))لغة احملدث(( )ص:  .177
اسم ))احلسن(( ابلرواية املتفرد ّبا من هو موصوف خبفة الضبط، اصطالح حادث، درج عليه مجاعة 

ن جون هذا يف اسم ))الصحيح(( ؛ ألمن املتأخرين، حىت صار هو السائد بينهم، أما املتقدمون فيدر 
احلديث عندهم إما صحيح وإما ضعيف، وإذا تبني هلم خطأ ذلك الراوي يف روايته مبخالفته أو تفرده 

 مبا ال حيتمل، فإهنم حيكمون على روايته حينئذ ابلشذوذ أو النكارة. وهللا أعلم(( اه .

اديث حسنة، وهذا يدل على أن احلسن بل إن بعض العلماء قد ذهب إىل أن يف ))الصحيحني(( أح -
 حمتج به؛ الندراجه داخل ))الصحيح(( املتلقى ابلقبول.

 ( :399/  7قال اإلمام الذهيب يف ))سري أعالم النبالء(( )

)). .. وّبذا يظهر لك أن ))الصحيحني(( فيهما الصحيح، وما هو أصح منه، وإن شئت قلت: فيهما 
ح الذي هو حسن، وّبذا يظهر لك أن احلسن قسم داخل الصحيح الذي ال نزاع فيه، والصحي

الصحيح، وأن احلديث النبوي قسمان ليس إال: صحيح، وهو على مراتب، وضعيف وهو على مراتب. 
 وهللا أعلم(( اه .

وّبذا يتضح أن احلديث احلسن كالصحيح متاما حيتج به يف مجيع أمور العقيدة واألحكام، وتفريق 
مل يقل به و الدكتور بني احلسن والصحيح يف ابب إثبات األمساء احلسىن، تفريق ابطل ال دليل عليه، 

 من علماء املسلمني. وهللا املوفق. أحد

 

* * * 

ط نكار البعض، لكنهم ال خيتلفون معنا يف تطرق االحتمال إىل ضب* وقال الدكتور: ))ورمبا يثري ذلك إ
 النص والتيقن منه يف ثبوت االسم دون الوصف. ..(( .

 (1)قلت:." 

 وكان بينهم:»"وقال ابن كثري يف سياق املوضوع:  .178

 (1« . )ةللصال -صلى هللا عليه وسلم  -عمر بن اخلطاب، ويقال: أبوبكر فاستثناه رسول هللا 
أبن أاب بكر مل يكن يف جيش أسامة ونقل اتفاق أهل  -رمحه هللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية  وقد جزم

 العلم عليه.

مل يكن يف جيش أسامة ابتفاق أهل العلم، لكن روي أن عمر كان  -رضي هللا عنه  -وأبوبكر »قال: 
إليه،  ده حلاجتهفيهم، وكان عمر خارجا مع أسامة، لكن طلب منه أبو بكر أن َيذن له يف املقام عن

 (2« . )فأذن له
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، وأما قوله إنه أمر أسامة على اجليش الذي فيهم: أبو بكر»وقال يف موضع آخر يف الرد على الرافضي: 
وعمر، فمن الكذب الذي يعرفه من له أدىن معرفة ابحلديث، فإن أاب بكر مل يكن يف ذلك اجليش، بل  

 ة من حني مرضه إىل أن مات. وأسامة قد روى أنهيستخلفه يف الصال -صلى هللا عليه وسلم  -كان 
 -عقد له الراية قبل مرضه، مث ملا مرض أمر أاب بكر أن يصلي ابلناس فصلى ّبم إىل أن مات النيب 

، فلو قدر أنه أمر ابخلروج مع أسامة قبل املرض، لكان أمره ابلصالة تلك املدة، -صلى هللا عليه وسلم 
 «مرضه، موجبا لنسخ إمرة أسامة عنه، فكيف إذا مل يؤمر عليه أسامة حبالمع إذنه ألسامة أن يسافر يف 

( .3) 
وّبذا يظهر أن أاب بكر مل يكن يف جيش أسامة. وهو قول عامة املؤرخني إال من شذ منهم، بل نقل 

رضي  -اتفاق أهل العلم واحلديث على هذا، الشتغال أيب بكر  -رمحه هللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .-صلى هللا عليه وسلم  -ابلصالة ابلناس يف مرض النيب  -نه هللا ع

لى هللا ص -على أن من قال ابلقول اآلخر، مل يقل: إن أاب بكر بقي يف جيش أسامة بعد أمر الرسول 
غال من أهل العلم، ملا هو معلوم عندهم ابلتواتر من اشت مل يقل به أحدله ابلصالة، فهذا  -عليه وسلم 

 الناس يف أيب بكر إبمامة

_________ 

 .6/308( البداية والنهاية البن كثري 1)
 .6/319( منهاج السنة 2)
 (1).." 277-4/276( املصدر نفسه 3)

 "جحش فقط، أما بقية أزواج النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فلم يفهمن هذا الفهم. .179

 رآنية واحلديثية.النصوص الق وهكذا قصص كثرية يف اختالف الصحابة   فضال عن غريهم   يف فهم بعض

من الصحابة، فلم يقل أحد منهم للتابعني: إذا فهمتم من آية كرمية  مل يقل به أحدمث إن هذا الفهم 
 فهما فال أتخذوا به حىت تنظروا ماذا نفهم منها؟!

نصار فالقاعدة املشهورة )الكتاب والسنة وبفهم سلف األمة( ابطلة إبمجاع سلف األمة من املهاجرين واأل
الذين مل يشرتطوها واكتفوا مبا ذكره هللا عز وجل من التحاكم للقرآن والسنة، أما زايدة اشرتاط الفهم 

 فهو استدراك قبيح على اآلية الكرمية.

أما آلية الفهم فال تتم بتقليد صحايب وال اتبعي، وإمنا ابلنظر يف اآلايت واألحاديث الصحيحة اليت 
لعودة بعد ذلك لآلاثر ولغة العرب وكل ما يساعد يف جتلية املعىن وما تتحدث عن املوضوع نفسه، وا
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 إىل ذلك.

فتحصيل الفهم يتم عرب سبل كثرية قد جيوز إدخال )فهم آحاد السلف( يف هذه السبل للرتجيح فقط، 
 لكن ال جيوز االقتصار عليه، كيف والقرآن الكرمي َيمران ابلتدبر والتفكر؟

لسلف هم أول من خيالف السلف إذا فهموا شيئا خالف ما هم عليه!! ومعظم مث هؤالء القائلون بفهم ا
 ما كتبوه يف العقائد كان خالف فهم السلف الصاحل من املهاجرين واألنصار والتابعني إبحسان.

راجع املسائل السابقة اليت يف هذا الكتاب مث فتش يف سري الصحابة والتابعني وانظر من منهم فضل 
 (1)الرجال على القرآن الكرمي؟!." اآلاثر وأقوال 

"اإلقرار بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأن هللا على عرشه  .180
 .1يف مسائه يقرب من خلقه كيف يشاء وأن هللا ينزل إىل مساء الدنيا كيف يشاء" 

لكيفية وهذا  الصفة ويفوضون يف افهذا غيض من فيض يف الداللة على أن السلف كانوا يثبتون معىن
 ظاهر حبمد هللا.

 إن املفوضة يستدلون لقوهلم ابلوقف على لفظ اجلاللة يف قوله تعاىل: }َوَما يَ ْعَلمح أَتِْويَلهح ِإالَّ اَّللَّح  - 3
لٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِِنا{ ]آل عمران وَن يف اْلِعْلِم يَ قحولحوَن آَمنَّا بِِه كح زعمون أن الصفات من [ .وي7َوالرَّاِسخح

 املتشابه، ويف ذلك خطأ من أربعة أوجه:

 أواًل: أن نسبة التفويض إىل الشرع خطأ ظاهر ملا سبق بيانه.

 .2من السلف مل يقل به أحداثنياً: ادعائهم أن الصفات من املتشابه وهذا 
لهم هو التأويل، ج اثلثاً: أهنم جيعلون التفويض أحد املوقفني من النصوص،واملوقف اآلخر والذي عليه

 فكيف ادعوا إسناد العلم إىل هللا يف هذا مث يؤولون.

رابعاً: أهنم مينعون إطالق الصفة الواردة يف اآلية وهذا معىن متعلق ابآلية وهو عدم القول ابملعىن الظاهر، 
ددوه تعييناً فادعاء أن هذا تفويض وتوقف يف معىن اآلية تناقض،ألهنم حددوا املراد إمجااًل إال أهنم مل حي

 مبعىن أهنم نفوا املراد مث مل حيددوا املراد، وهذا تناقض.

ولو نظران يف موقف العلماء من فواتح السور ممن مل يفسرها قالوا هللا أعلم مبراده منها، فهم مل حيددوا أي 
لتفويض امفهوم هلا ال إمجايل وال تفصيلي فهذا هو التفويض الصحيح للمعىن أما املتكلمون فدعوى 

 عندهم متناقضة يف نفس الصفة ملا ذكران.

إن ادعاء تفويض علم معىن الصفة إىل هللا عز وجل فيه تفريغ هلذه األلفاظ الواردة يف القرآن والسنة  - 4
 عن معانيها الظاهرة وإبطال لداللتها على املعاين،ويف هذا
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__________ 

 .1/283، طبقات احلنابلة 13/41عون املعبود  1
فقد ذكر أن األقوال يف املتشابه إما أنه املنسوخ أو ما تشاّبت  3/172نظر: تفسري ابن جرير ا 2

معانيه واختلفت ألفاظه أو ما تشاّبت فيه املعاين يف القصص واختلفت ألفاظه، أو ما استأثر هللا بعلمه 
 (1)." من وقت نزول عيسى وطلوع الشمس من مغرّبا ومنهم من قال املقطع من أوائل السور.

 "أقسام العلو .181

نعجب من هؤالء املبتدعة إذ مل يقبلوا نصوص الكتاب والسنة بل أولوها، وقالوا: إن املقصود منها أن 
العلو للفوقية هنا فوقية املكانة والقدر، مبعىن أن هللا يف العلو له املكانة، وإال فإهنم ال يقبلونه، وأهل 

 علو قدر وهي املكانة. -1قسام: السنة يقولون: إن العلو ينقسم إىل ثالثة أ

َو اْلَقاِهرح فَ ْوَق ِعَباِدِه{ ]األنعام: -2  [ .18علو قهر وهي الغلبة }َوهح

 علو الذات. -3

املبتدعة ال جيادلوان يف علو القدر وال يف علو القهر، ولكن جيادلوان يف علو الذات، وال يثبتون هللا يف 
ه ، ونقول: إن لربنا الكمال فيها كلها، ونقول: هللا سبحانالعلو، أما َنن فنثبت أنواع العلو كلها هلل

 وتعاىل عاٍل على خلقه علواً يليق جبالله وعظمته سبحانه وتعاىل.

والقول بعلو القدر وعلو املكانة هلل تعاىل أمر أتنف منه العقول، فإذا جئت إىل شخص مثاًل وقلت له: 
 لكلب، هل ينبسط أم يغضب؟ قال الشاعر:إنك وهللا لك منزلة يف نفسي أفضل من احلمار وا

 أمل تَر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

فلو جاء إنسان يوازن بني السيف وبني العصا فإنه قد نقص قيمة السيف، وإذا قيل: إن هللا خري من 
طر )أن هللا الفخلقه وأفضل من خلقه فهذا تنقص للرب سبحانه وتعاىل؛ ألن هذا األمر مغروس يف 

سبحانه وتعاىل فوق خلقه منزلة وقدراً وقهراً( ومع وجود هذا األمر وهو أمر فطري نثبته هلل، لكن ليس 
هذا هو مدح للرب سبحانه وتعاىل، بل إن املدح أن نثبت له سبحانه وتعاىل الكمال املطلق، ومنه 

قصد به علو أتويلهم على أن العلو ي إثبات علو الذات له سبحانه وتعاىل، وّبذا يبطل كالم هؤالء يف
 املكانة أو أن املقصود أن هللا خري من خلقه سبحانه وتعاىل.

انطلقوا إىل النصوص الدالة على الدليل الفطري، عندما قلنا هلم: إن اإلنسان إذ يقول: اي هللا، جيد قلبه 
يس بصحيح وهذا الكالم ابطل وليتعلق ابلعلو، قالوا: تعلق القلب ابلعلو ألن السماء هي قبلة الدعاء، 

ال لغة وال شرعًا وال عقاًل، القبلة يف اللغة هي ما تستقبل بوجهك، فهل َنن إذا دعوان نرفع أبصاران 
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إىل السماء؟ ال، بل هنينا عنه: )لينتهني أقوام عن رفع أبصارهم إىل السماء أو ليخطفن هللا أبصارهم( 
عوا إلنسان قحبل، وخلفه يسمى دحبر، ندعو الناس إذا أرادوا أن يدهنينا أن نرفع، وهلذا يسمى ما يقبل به ا

 أن يتوجهوا بوجوههم إىل السماء.

مث قال العلماء: مل َيِت دليل على أن هناك قبلتني: قبلة للصالة وهي إىل الكعبة، وقبلة للدعاء وهي 
 عنهم الصحابة رضي هللامن  ومل يقل به أحدالسماء، فهذا مل يرد فيه دليل ال من كتاب وال من سنة، 

 وأرضاهم، وقولنا ّبذا يدل على ابتداع هؤالء القوم، وأهنم جاءوا أبمر حمدث.

مث قال العلماء: إن القبلة تقبل النسخ، فكان الصحابة يستقبلون بيت املقدس سابقاً، مث صرفوا إىل 
يء مركوز يف ألن هذا شالكعبة، لكن يف توجه اإلنسان بقلبه إىل العلو ال ميكن أن يطرأ عليه نسخ؛ 

الفطر، وما كان يف فطر الناس مركز ال حيدث فيه النسخ أبداً، مما يدل على بطالن ما جاء به هؤالء 
 القوم، ويدل على اَنرافهم.

واعرتضوا على قضية الدليل العقلي، إبنكار بداهته، فجاء املبتدعة يقولون: َنن عقالء أم جمانني؟ قلنا: 
 ن إذاً ال نقبل، الدليل العقلي جيب أن يتفق فيه العقالء كلهم وَنن ال نقبل.أنتم عقالء، قالوا: َن

فنحن نقول هلم: إن كان دليلنا العقلي ابطالً فما توردونه من األدلة يف نفي علو هللا تعاىل أشد بطالانً، 
حلق منكم، ا أي: أنتم أكثر عمقًا يف الباطل، وإن كان قولنا حقًا وقولكم حقاً، فنحن أكثر متكنًا يف

ة الدليل وبكثرة احلق يف هذا األمر، وما دامت القضي -على فرضه تنزالً -فتميز أهل السنة بقلة الباطل 
العقلي أصبح أمراً مشرتكًا بيننا وبينكم فإننا نسأل ونقول: فطر الناس معنا أم معكم؟ نقول: مع أهل 

نا أم سأل فنقول: أدلة الكتاب والسنة معالسنة وليس مع املبتدعة، فزاد أهل السنة بفطر الناس، مث ن
معكم أيها املبتدعة؟ ف  أهل السنة معهم أدلة مرجحة لدليلهم العقلي )الفطرة وكتاب هللا وسنة رسوله 
صلى هللا عليه وسلم( وّبذا ترجح دليلهم العقلي يف إثبات علو هللا سبحانه وتعاىل واإلقرار به، وّبذا 

اىل، ه العلو جبميع أنواعه: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات سبحانه وتعنعلم أن هللا سبحانه وتعاىل ل
 (1)وال نتعرض لذلك وال ننفيه.." 

 "الدليل الثاين: .182

 قوهلم: "إن هللا فرق بني اإلميان والعمل يف غري موضع من القرآن الكرمي ... ".

 اجلواب عليه:

ي مغايرة ال خارجة عنه ابطل، ألن العطف يقتضالتشبث ابملغايرة يف جعل اإلميان تصديقا وجعل األعم
ما، ال كل املغايرة، فيكفي يف العطف بني شيئني نوع من املغايرة، كاملغايرة بني الكل واجلزء، واخلاص 
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والعام، واملطلق واملقيد، فيجوز عطف األعمال على اإلميان، ألن اإلميان كل واألعمال جزء منه فتتحقق 
ابلعطف على إخراج األعمال من اإلميان، والعطف ال يقتضي ذلك فيكون املغايرة، فكيف يستدلون 

تشبثهم ابلعطف يف غري حمله وال يتم هلم املقصود، ومبثل ما ذكرت أجاب أئمة السنة أمثال أيب يعلى 
وشيخ اإلسالم وغريمها وحاصل ما قالوه: أن هللا عطف األعمال الصاحلة والعطف يقتضي املغايرة، 

غري صحيح فإن هللا عطفها على اإلميان من ابب عطف اخلاص على العام كقوله تبارك  فيقال هلم هذا
 ".238وتعاىل: }حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى{ "سورة البقرة: اآلية

ومن املعلوم قطعا أن جربيل وميكال من جنس املالئكة، ولو كان العطف يقتضي املغايرة كما قالوا 
من السلف، إىل غري ذلك من األمثلة اليت  مل يقل به أحدنس آخر، وهذا لكان جربيل وميكال من ج

تناقض ذلك فمن ذلك قوله تعاىل: }حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى{ "سورة البقرة: 
 ".238اآلية

ومن املعلوم أن الصالة الوسطى من جنس ابقي الصلوات، فلو كان العطف يقتضي املغايرة بني املعطوف 
 (1)عليه لكانت الصالة." واملعطوف 

 "الرد على مذهب أهل التفويض .183

مث قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً، وترك التعرض ملعناه، ونرد 
ابه علمه إىل قائله، وجنعل عهدته على انقله؛ اتباعاً لطريق الراسخني يف العلم الذين أثىن هللا عليهم يف كت

لٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِِنا{ ] املبني بقوله وَن يف اْلِعْلِم يَ قحولحوَن آَمنَّا بِِه كح [[ 7آل عمران:سبحانه وتعاىل: }َوالرَّاِسخح
. 

هذه العبارة عند ابن قدامة فيها إشكال! وذلك من جهة أنه قال: )وما أشكل من ذلك وجب إثباته 
هللا تعاىل  امة عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحهلفظاً وترك التعرض ملعناه( ؛ وسيأيت بعد قليل نقل ابن قد

أنه قال يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا ينزل إىل مساء الدنيا( وقوله: )إن هللا يرى يف القيامة( 
وما أشبه هذه األحاديث؛ يقول اإلمام أمحد: )نؤمن ّبا، ونصدق ّبا، ال كيف وال معىن، وال نرد شيئاً 

ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم حق، وال نرد على رسول هللا صلى هللا عليه منها، ونعلم أن 
 وسلم( .

-فقول اإلمام أمحد هنا: )ال كيف وال معىن( ، قد يظن البعض أن منهج اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل 
لفاظها فقط أ هو التفويض يف ابب األمساء والصفات، أي: إثبات -ومثله ابن قدامة يف العبارة السابقة

 دون التعرض إلثباهتا حقيقة وإثبات ما دلت عليه من معىًن يليق جبالل هللا وعظمته.
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مل يقل و ونقول: إن هذا املذهب مذهب أهل التفويض، وهم فرقة خمالفة ملذهب أهل السنة واجلماعة، 
ذا فإن ة، وهلمنهم، وإمنا هو مذهب لطوائف اَنرفت عن املنهج الصحيح ألهل السنة واجلماع به أحد

قول اإلمام أمحد هنا: )ال كيف( صحيح، وقوله: )ال معىن( يقصد: أننا ال نتعرض ملعناها ابلتأويل 
والتحريف والتشبيه وَنو ذلك، أي: ال نظهر هلا معىًن خيالف ظاهرها الذي دلت عليه، وهلذا قال بعد 

 ه وسلم.ذلك: وال نرد شيئاً منها، ونصدق مبا جاء به الرسول صلى هللا علي

فهو بني أن منهج السلف إثبات الصفات، وإثبات الصفات هلل سبحانه وتعاىل هو إثباهتا على ما يليق 
جبالله وعظمته، وإثبات املعىن الذي دلت عليه والذي دل عليه النص، وليس املقصود إثبات اللفظ 

هللا تعاىل  ن ميثلون صفاتفقط، وهلذا فإن أهل السنة واجلماعة يردون على املتأولة، ويردون على الذي
بصفات خلقه أو يكيفوهنا، ولنضرب مثالً بصفة السمع أو بصفة العلم: فإن أهل السنة واجلماعة يثبتون 
هذه الصفة، ويعلمون معىن العلم ومعىن السمع، فيثبتون هذه الصفة هلل سبحانه وتعاىل كما يليق جبالله 

ريف والتأويل، ضون لتأويلها وحتريفها كما فعل أهل التحوعظمته، ولكنهم وهم يثبتون هذه الصفة ال يتعر 
وأيضاً ال يكيفون هذه الصفة، فال يقولون: إن كيفية الصفة كذا وكذا، أو يقولون: إهنا تشبه صفة اخللق 
أو أحداً من اخللق أو َنو ذلك، ومن هنا فقول اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل: )وال معىن( أي: ال نقول: 

ختالف ظاهرها؛ فنقع يف التحريف والتأويل وَنو ذلك، وإمنا نثبتها، والتفويض إمنا يكون  إن هلا معاين
لكيفية الصفة، ال حلقيقة الصفة وما دلت عليه من املعىن؛ فكيفية صفات هللا تعاىل نفوضه إىل هللا؛ 

بتها هلل سبحانه ثألننا كما ال نعلم ذاته فإننا أيضًا ال نعلم كيفية الصفات، أما الصفة نفسها فإننا ن
نح وتعاىل، فنفرق بني العلم والقدرة، وبني السمع والبصر، وبني احلكيم واخلبري، وبني قوله تعاىل: }الرَّمحَْ 

وطََتاِن{ ]املائدة:5َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى{ ]طه: [ ، وقوله تعاىل: 64[ ، وقوله تعاىل: }َبْل َيَداهح َمْبسح
َقى َوْجهح َربَِِك ذحو  [ ، وَنوها؛ ألننا نعرف من قوله تعاىل: }َبْل 27اجلَْالِل َواإِلْكرَاِم{ ]الرمحن:}َويَ ب ْ

وطََتاِن{ ]املائدة: [ من املعاين غري ما نعلمه من قوله تعاىل: }الرَّمْحَنح َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى{ 64َيَداهح َمْبسح
 [ ، وهكذا.5]طه:

ون السلف يثبتون ألفاظ نصوص الصفات جمردة، ويفوضإذاً: نلص يف هذه القضية إىل أن القول أبن 
ما دلت عليه، وال يثبتون هلا معاين، هو قول أهل التفويض، وهو مردود، أما منهج أهل السنة واجلماعة 

تون فهو إثبات هذه الصفات حقيقة على ما يليق جبالله وعظمته دون حتريف ودون تشبيه، فيثبتوهنا ويثب
يفية أما الكيفية فهذه يفوضوهنا إىل هللا سبحانه وتعاىل، ويقولون: إنه ال يعلم ك ما دلت عليه من املعاين،

 صفاته إال هللا سبحانه وتعاىل.

هنا قلنا يف عبارة الشيخ ملا قال: )وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظًا وترك التعرض ملعناه( : إن  
أهل  فما قاله املصنف هنا صحيح، وهو أنكان الشيخ قد قصد ما قصده اإلمام أمحد يف العبارة التالية 
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السنة واجلماعة ال يتعرضون للمعاين اليت هي معاٍن أتويلية فيها حتريف ملا دلت عليه هذه الصفات من 
معاٍن، بل يثبتوهنا ويثبتون ما دلت عليه كما يليق جبالله وعظمته، أما إن كان قصد املصنف أن نثبت 

عروف فهم أي معىًن للصفة فنقول: هذا فيه شيء من التفويض، واملاللفظ فقط وال نتطرق للمعىن وال ن
عن أهل السنة واجلماعة أهنم بعيدون جدًا عن أهل التفويض؛ ألن مآل مذهب أهل التفويض هو 
التجهيل للرسول صلى هللا عليه وسلم وألصحابه؛ ألن القائل إذا قال: نفوض الصفات ونفوض ما 

َو اْلَغفحورح الرَِّحيمح{ ]يونس: دلت عليه معاٍن يئول بنا األمر [ فال 107إىل أننا نقرأ قول هللا تعاىل: }َوهح
َو اْلَعزِيزح احلَِْكيمح{ ]إبراهيم: لِِ َشْيٍء َقِديٌر{ 4نفهم شيئاً؛ وكذلك قوله: }َوهح َو َعَلى كح [ ، وقوله: }َوهح

َو اللَِّطيفح 120]املائدة: [ ، وقوله: }أَنزََلهح 14اخْلَِبريح{ ]امللك: [ ، وقوله: }َأال يَ ْعَلمح َمْن َخَلَق َوهح
َقى َوْجهح 5[ ، وقوله: }الرَّمْحَنح َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى{ ]طه:166بِِعْلِمِه{ ]النساء: [ ، وقوله: }َويَ ب ْ

 ؛[ نقرأ هذه اآلايت فال نفقه منها شيئاً 6[ ، وقوله: }َوَغِضَب اَّللَّح َعَلْيِهْم{ ]الفتح:27َربَِِك{ ]الرمحن:
ألننا نفوض املعىن، وهذا املعىن الذي قصده هؤالء ينتهي ّبم إىل التجهيل الذي قال فيه بعض العلماء 
إنه شر من التعطيل؛ ألن معناه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة يتلون القرآن، فما ورد منه 

لة وأي معىًن، وهذا مذهب أي دال متعلقاً أبمساء هللا وصفاته فيجب أن يثبتوا لفظه فقط دون أن يثبتوا له
خطري جداً خمالف ملذهب السلف رمحهم هللا تعاىل! أما حينما نثبت ما دلت عليه هذه النصوص من 
معاٍن ونقول: إننا نثبتها هلل كما يليق جبالله وعظمته من غري تعطيل ومن غري تشبيه، هذا فإننا نكون 

[ إثبات امسه تعاىل 3ىل: }اْلَعِليمح اخْلَِبريح{ ]التحرمي:قد فهمنا ما دل عليه النص، فنفهم من قوله تعا
العليم وامسه تعاىل اخلبري، وما دل عليه هذا االسم )العليم( من صفة العلم، وما دل عليه أيضاً امسه تعاىل 
)اخلبري( من علمه سبحانه وكونه تبارك وتعاىل مطلعاً على كل شيء، وهكذا بقية النصوص؛ فإذا أثبتنا 

معىن ذلك أننا ال نفوض، وإمنا نثبت الصفة، ونثبت ما دلت عليه هذه النصوص من صفات  ذلك ف
 كما يليق جبالله وعظمته.

أما القول أبن أهل السنة واجلماعة يثبتون جمرد لفظ االسم أو الصفة فيقول أحدهم: أثبت العليم، لكن 
رادة مسه السميع، وأثبت هلل صفة اإلال أدري ماذا يعين العليم، وأثبت السميع، وال أدري ماذا يعين ا

والقدرة والغضب والرضا، وال أدري ما معناها، فنقول: هذا معناه تفويض ملعىن هذه الصفات، ويؤدي 
إىل أنك جتهل النصوص، وجتهل ما دلت عليه، وال شك أن هللا سبحانه وتعاىل أنزل علينا القرآن هدًى 

قطوع به من منهج الصحابة رضي هللا عنهم والسلف ورمحة وتبيااًن لكل شيء، وال شك أن من امل
الصاحل مجيعاً، بل هو ضرورة لكل مسلم أننا حسب ما آاتان هللا سبحانه وتعاىل من علم نفقه ونعلم 
نصوص الكتاب ونصوص السنة النبوية، فحينما أتيت آايت يف العقائد يف أمساء هللا وصفاته فإننا نتلوها 

ن ذه اآلية وبني تلك اآلية، وهذا التفريق مقتضاه أننا نثبت ما دلت عليه مونعلم معناها، ونفرق بني ه
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معاٍن، لكن أهل السنة واجلماعة يثبتوهنا كما يليق جبالله وعظمته؛ فال حيرفون النصوص، وال يؤولوهنا، 
هكذا.." و وال يعطلوهنا عما دلت عليه، كما أهنم يف املقابل ال ميثلوهنا، وال يشبهوهنا بصفات املخلوقني، 

(1) 
"وجعل رمحه هللا من طريقة أهل السنة واجلماعة: )اتباع آاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .184

ابطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار.... ويعلمون أن أصدق الكالم  
ن كالم  على كالم غريه مكالم هللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وسلم، ويؤثرون كالم هللا

 ( .1أصناف الناس ... ( )

فهذه هي طريقته، وهذا هو منهجه: تعظيم النصوص، من الكتاب والسنة، بوجود مهابتها يف النفس، 
 والتسليم هلا، واستنباط احلكم الشرعي منها وفق القواعد املرعية عند أهل العلم ّبا.

سلف األمة، وعلمائها املعتربين، ويظهر هذا األمر من  دعم النصوص الشرعية، وأتييدها أبقوال - 2
 إكثار ابن تيمية رمحه هللا من النقل عنهم، وجعل أقواهلم حجة يستند إليها يف توضيح النص وبيانه.

 يقل ملوقد أخذ ابن تيمية رمحه هللا على نفسه أن ال يقول بقول إال وهو مسبوق إليه، فال ينفرد بقول 
 عن خمالفة إمجاع املسلمني يف أي مسألة من املسائل.قبله، فضال  به أحد

ه العلماء، مل يقل قط يف مسألة إال بقول سبقه إلي -وهلل احلمد  -قال رمحه هللا عن نفسه: )..أن اجمليب 
فإن كان قد خيطر له ويتوجه له فال يقوله وينصره إال إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء.. فمن كان 

يف يقول قوال خيرق به إمجاع املسلمني، وهو ال يقول إال ما سبقه إليه علماء يسلك هذا املسلك ك
 ( .2املسلمني( )

وهو رمحه هللا يسلك هذا املنهج؛ ألنه يرى أن احلق دائما مع السنة واآلاثر الصحيحة، فحني حتدث 
ه إايهم، وافقترمحه هللا عن السلف قال: )الصواب معهم دائما، ومن وافقهم كان الصواب معه دائما مل

 ومن خالفهم فإن الصواب معهم

_________ 

 ( .3/157( الواسطية )ضمن جمموع فتاوى ابن تيمية 1)

 (2).." 195( الرد على األخنائي ص2)

"ويف مقام مناقشة ابن تيمية رمحه هللا للكرامية: أثبت أهنم من أهل الكالم ووصفهم أبهنم من  .185
 ( .1)متكلمة أهل اإلثبات( )

 ( .2م جمسمة أي: ممن يثبت اجلسم هلل عز وجل مطلقا، بدون استفصال )وذكر أهن

                                         
 2/3شرح ملعة االعتقاد للمحمود، عبد الرمحن بن صاحل احملمود  (1)
 40عرض ونقد، عبد هللا بن صاحل الغصن ص/ -دعاوى املناوئني لشيخ اإلسالم ابن تيمية  (2)
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ويف معرض ذكر أقوال الفرق يف كالم هللا عز وجل: بني رمحه هللا أن قول الكرامية ال يوافق قول أهل 
 تكلم بعد أن مل يكن متكلما، فقال رمحه هللا: -عندهم  -السنة إبطالق، وهو: أن هللا 

امية ومن وافقهم، أن كالم هللا حادث قائم بذات هللا بعد أن مل يكن متكلما بكالم، )قول اهلشامية والكر 
بل ما زال عندهم قادرا على الكالم، وإال فوجود الكالم عندهم يف األزل ممتنع، كوجود األفعال عندهم 

( ) ...3. ) 

الم واإلرادة ن نوع الكوبني ابن تيمية رمحه هللا أن هذا القول ابطل، أبطله السلف أبن ما يقوم به م
والفعل: إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقص، فإن كان كماال فلم يزل انقصا حىت جتدد له ذلك 

 الكمال، وإن كان نقصا فقد نقص بعد الكمال.

( 4من أصحاب اإلمام أمحد رمحه هللا ) مل يقل به أحدونبه إىل أن قول الكرامية يف كالم هللا عز وجل 
. 

_________ 

 .4/12، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 248، 1/154( انظر: درء تعارض العقل والنقل 1)
 .100، الفرقان بني احلق والباطل ص263، 2/220، 1/311( انظر: منهاج السنة النبوية 2)
 ( .173 - 2/172( املسألة املصرية )ضمن جمموع شيخ اإلسالم ابن تيمية 3)

. 111، 2/76، درء تعارض العقل والنقل 33شرح العقيدة األصفهانية ص ( انظر: يف هذه املسألة:4)
، اقتضاء الصراط 202، النبوات ص12/177، 524، 6/325جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 (1).." 100، الفرقان بني احلق والباطل ص2/798املستقيم 

ئمة أهل ستقبل، وقال ّبذا أ"القول الثالث: جواز تسلسل احلوادث املتعاقبة يف املاضي وامل .186
 ( .1امللل، ومنهم أئمة أهل احلديث، وقال به أئمة الفالسفة )

 من الناس. فلم يقل به أحدوأما امتناع دوام احلوادث يف املستقبل وجوازها يف املاضي 

ومن املالحظ أن اجلهمية انفردت بنفي تسلسل احلوادث يف املستقبل، وأول من أظهر هذا القول يف 
ه ( ، وشبهته: أن ما كان له ابتداء فال بد أن يكون له انتهاء، 128 -الم: اجلهم بن صفوان )ت اإلس

وأن الدليل الدال على امتناع ما ال يتناهى ال يفرق بني املاضي واملستقبل فقال بفناء اجلنة والنار، بل 
 ء كذلك.وفناء العامل كله، حىت ال يبقى موجود إال هللا، كما كان األمر يف االبتدا

ه ( يف ذلك لكنه يرى فناء احلركات فقال: إن الدليل إمنا دل 235 -وتبعه أبو اهلذيل العالف )ت 
على انقطاع احلوادث فقط، فيمكن بقاء اجلنة والنار، ولكن تنقطع احلركات فيبقى أهل اجلنة والنار 

                                         
 177عرض ونقد، عبد هللا بن صاحل الغصن ص/ -دعاوى املناوئني لشيخ اإلسالم ابن تيمية  (1)
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ئم ال يقدر يف سكون دا ساكنني ليس فيهما حركة أصال، وال شيء حيدث، فيبقى أهل اجلنة وأهل النار
 ( .2أحد منهم على احلركة )

ه على اجلهمية يف هذه املسألة، بل كفروهم ّبذه املسألة، ملا قال -رمحهم هللا  -وقد اشتد إنكار السلف 
 ( :3خارجة بن مصعب رمحه هللا )

 )كفرت اجلهمية يف غري موضع من كتاب هللا، قوهلم: إن اجلنة تفىن،

_________ 

 .147 - 1/146، منهاج السنة النبوية البن تيمية 11 - 1/10الصفدية البن تيمية  ( انظر:1)
، 311 - 1/310، منهاج السنة النبوية البن تيمية 163، 2/31( انظر: الصفدية البن تيمية 2)

، انظر: مقاالت اإلسالميني لْلشعري 45 - 44الرد على من قال بفناء اجلنة والنار البن تيمية ص
2/47. 

 ه .168خارجة بن مصعب الضبعي السرخسي، أبو احلجاج، ت سنة  (3)

 (1).." 1/266، الكاشف للذهيب 7/262انظر يف ترمجته: الطبقات الكربى البن سعد 

 "ويرجح رمحه هللا يف تقدير االستثناء املفرغ يف احلديث لفظ )مكان( فيكون معىن احلديث: .187

ومن ظن أن هذا التخريج يلزم منه النهي عن السفر  ال تشد الرحال إىل مكان إال إىل ثالثة مساجد،
لطلب علم أو جتارة أو غري ذلك، فهو ظن خاطئ، وال يلزم من ذلك التقدير هذا الالزم، قال رمحه 

 هللا:

)أما السفر لتجارة، أو جهاد، أو طلب علم، أو زايرة أخ يف هللا، أو صلة رحم، أو َنو ذلك، فإهنا مل 
لك ال يقصد فيها مكان معني، بل املقصود ذلك املطلوب حيث كان صاحبه، تدخل يف احلديث؛ ألن ت

 ( .1وهلذا مل يفهم أحد من هذا هذه األمور( )

 وأجاب رمحه هللا عن الشبهة القائلة أبن زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم ميتا، كزايرته يف حياته، وقد
إن : » وهو قول الرسول صلى هللا عليه وسلماستدل أصحاّبا حبديث الذي سافر لزايرة أخ له يف هللا

رجال زار أخا له يف قرية أخرى، فأرصد هللا له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال: 
( ، قال: ال غري أين أحببته يف هللا عز 2أريد أخا يل يف هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة ترّبا )

 ( .3« ) إليك، فإن هللا أحبك كما أحببته فيهوجل، فقال: فإين رسول هللا

عليه وسلم يف  نظري زايرة النيب صلى هللا -كما يف احلديث   -وبني رمحه هللا أن زايرة األخ يف هللا احلي 
 حياته، وذلك بزايرة أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم له حال حياته.

                                         
 220عرض ونقد، عبد هللا بن صاحل الغصن ص/ -دعاوى املناوئني لشيخ اإلسالم ابن تيمية  (1)
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، من علماء املسلمني، وهذا من أفسد القياس ه أحدمل يقل بوأما قياس زايرة القرب كزايرته حيا فهذا 
فمن املعلوم أن من زار احلي حصل له مبشاهدته، ومساع كالمه، وخماطبته، وسؤاله، وجوابه وغري ذلك 

 ما ال حيصل ملن مل يشاهده ومل يسمع كالمه.

_________ 

 .100( قاعدة عظيمة ص1)
 مادة )ربب( . 1/411ب البن منظور ( أي حتفظها وتراعيها وتربيها انظر: لسان العر 2)

كتاب الرب والصلة، ابب فضل احلب يف هللا، وأمحد   4/1988( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه 3)
 (1)من حديث أيب هريرة.."  2/462يف مسنده 

ه ( رمحه هللا مل يقوال 751 -"خامسا: مما يدل على أن ابن تيمية رمحه هللا وابن القيم )ت  .188
مها علماء منهم، وتالميذ ومل يقل به أحدمل ينقل أحد من تالمذهتما عنهما هذا القول،  بفناء النار أنه

ه ( رمحه هللا ملا ذكر سرية ابن 748 -حمققون وهم كثر، ومن األمثلة على ذلك أن اإلمام الذهيب )ت 
 ( ،1برهان )

لت: )حجته يف خروج ( ، رد عليه وقال: ق2وهو من القائلني بفناء النار من علماء القرن اخلامس )
[ ، وال يتفق ذلك لعموم قوله: 23الكفار هو مفهوم العدد من قوله: }البثني فيها أحقااب{ ]النبأ: 

[ إىل غري 169[ ولقوله: }خالدين فيها أبدا{ ]النساء: 167}وما هم خبارجني من النار{ ]البقرة: 
 ( .3ذلك( مث ذكر أنه أفرد حبث هذه املسألة يف جزء )

ه ( قوله 456 -ه ( رمحه هللا ملا ذكر يف ترمجة ابن برهان )ت 774 -افظ ابن كثري )ت وكذلك احل
ه ( مرتضيا له يف أن القول ّبذا خيالف اعتقاد املسلمني 597 -بفناء النار، نقل كالما البن اجلوزي )ت 

(4. ) 

طع، عنهم، وال ينقه ( رمحه هللا: )وعذاب الكفار يف النار ال يفرت 795 -وقال احلافظ ابن رجب )ت 
 ( .5وال خيفف بل هو متواصل أبدا( )

وقال: )وال يزال أهل جهنم يف رجاء الفرج إىل أن يذبح املوت، فحينئذ يقع منهم اإلايس، وتعظم عليهم 
 ( .6احلسرة واحلزن( )

ليه يف عويف مقابل ذلك مل جند من التالمذة من يذكر قوال البن تيمية رمحه هللا يف فناء النار، وال ردا 
 أي من كتبهم.

_________ 
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( ابن برهان: عبد الواحد بن علي بن برهان العكربي، أبو القاسم، العالمة، شيخ العربية، كان مييل 1)
 ه .456إىل مذهب مرجئة املعتزلة، ت سنة 

 

 .3/297، شذرات الذهب البن العماد 18/124انظر يف ترمجته: سري أعالم النبالء للذهيب 
 .-حفظه هللا  -علومة من فوائد الشيخ بكر أبو زيد ( وهذه امل2)
 .18/126( سري أعالم النبالء 3)
 .12/92( انظر: البداية والنهاية 4)
 .194( التخويف من النار ص5)
 (1).." 208( التخويف من النار ص6)

يف هذا املنهج الذي ختطى بسموه  1"خمتلف االحتماالت مبا يناسبها، وأن اجلهاد عنصر أصيل .189
مشوله وتوازنه كل احلدود واحلواجز اليت تنتهي إليه أو تتهاوى عنده املبادئ األخرى، سواء كانت هذه و 

احلدود لغوية أو سياسية أو عرقية أو جغرافية أو َنوها، وهو بذلك يفتح أبواب رمحة هللا عز وجل ألهل 
فاعية أو فيه أبنه حرب د األرض أمجعني، فال يعقل بعد هذا الفيض الغامر من اخلري أن نسمي اجلهاد

هجومية، وإمنا الصحيح أن اجلهاد يف اإلسالم عنصر من عناصر املنهج الذي يواجه خمتلف االحتماالت 
والظروف، وما هو إال إزالة للحوائل والعقبات اليت تعرتض مسار دعوة هللا الواحد القهار، وأن التحرك 

ذا الدين، ألنه من السذاجة مبكان أن يتصور لبدء اآلخرين ابلدعوة إىل اإلسالم هو من خصائص ه
اإلنسان بقوة عازمة على إخراج الربية من الظلمات إىل النور، مث يقف أما عقبات األعداء ليجاهد 

، من سلف هذه األمة الكرمية على رّبا سبحانه وتعاىل مل يقل به أحدابللسان والبيان فحسب، وهذا 
ية توجب على املسلمني اجلهاد كعنصر من عناصر منهج املواجهة ألن اآلايت القرآنية واألحاديث النبو 

إلخراج الناس من ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن عبادة العباد إىل عبادة هللا تعاىل، وإبالغ الناس مصلحتهم 
 احلقيقية يف العاجلة واآلجلة، وشعار املسلمني يف ذلك قول هللا عز وجل:

__________ 

ة احلرب ألهنا كانت وال تزال تطلق على القتال الذي يشب هليبه وتستعر لقد جتنب اإلسالم لفظ 1
انره بني الراجل واألحزاب والشعوب ملآرب شخصية وأغراض ذاتية، والغاايت اليت ترمي إليها ال تعدو 
أن تكون كذلك، ومبا أن القتال املشروع يف اإلسالم ليس من قبل هذه احلروب، مل يكن بد من ترك 

)احلرب( البتة، واستعمال لفظة "اجلهاد" ألداء مهمته وتبني تفاصيل دعوته، ألهنا أبلغ منها  هذه اللفظة
ية إحاطة ابملعىن املقصود، واجلهاد املستطاع للوصل إىل الغا -يعين لفظة احلرب-أتثريا وأكثر منها 

                                         
 622عرض ونقد، عبد هللا بن صاحل الغصن ص/ -وى املناوئني لشيخ اإلسالم ابن تيمية دعا (1)
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عز وجل،  هلل العظمي، وهي أن تكون األرض ومن عليها هلل وحده ال شريك له، والكلمة العليا فيها
 (1)والدين كله فيها لقيوم السموات واألرض، سبحانه وتعاىل.." 

"القول الثالث: وهو الذي عليه أكثر أهل السنة واحلديث من العلماء، وهو الذي انتصر له  .190
: وهو أن أنواع احلوادث دائمة على طريف الزمان حبسب املاضي واملستقبل، -رمحه هللا-اإلمام أمحد 
بني هذا القول وبني قول الفالسفة فإهنم يقولون: إن الكون أو بعضه، أو األفالك، أو وهناك فرق 

العقول العشرة اليت مساها أفالطون، وما أشبه ذلك، قدمية كقدم هللا تعاىل، ويسمونه واجب الوجود 
 أي: هللا سبحانه وتعاىل.

له، هو كفر، وتكفر به الفالسفة، إن األفالك أو العقول أو هذا الكون املشهود إذا قيل: إنه ال أول 
 ومنهم: ابن سينا والفارايب وأمثاهلم.

 

وأما أهل السنة فإهنم ال يتكلمون عن عني من أعيان املخلوقات، فال يقولون: العرش قدمي، وال القلم 
ه وأما األعيان فكل خملوق بذاته فهو خملوق خلق -جنس احلوادث-قدمي أي أزيل، وإمنا يقولون: اجلنس 

  بوقت ما، وسيفنيه مىت شاء.هللا

 

فنفرتض أن هذا املخلوق كان قبله شيء خملوق وكلها خملوقة، وهللا سبحانه وتعاىل هو الذي ابتدأ خلقها 
 ال أحد سواه، أما هو جل شأنه. فإنه ال شيء قبله سبحانه وتعاىل.

كن أن يف املاضي، وال ميالقسم الرابع: قلنا: إنه مل يقل أحد أنه ميكن أن تكون احلوادث ال أول هلا 
 مل يقل به أحد.تكون يف املستقبل، والقسم الرابع قسمة عقلية 

 

واملسألة طويلة ومعقدة، وتعتمد على قضااي كثرية ال يستطيع العقل أن يستوعبها، مثل: قضية األزل، 
 وتصور شيء ال أول له.

 

هللا سبحانه  ابلليل والنهار الذي جعلهوالزمان خملوق من خملوقات هللا سبحانه وتعاىل، نقدره يف األرض 
 وتعاىل لنا، لنعرف ّبا مواقيت عبادتنا واآلجال واألعمار.

 

ولو تصوران ما معىن األزل قبل أن ختلق السماوات واألرض، وكيف يكون الزمان بعد أن تفىن السماوات 
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مها، نستطيع أن نفه واألرض وتكور الشمس والقمر، ألدركنا حينئذ أننا ال ندري حقيقة الزمان، وال
 (1)ومع ذلك فإنه مما خلقه هللا سبحانه وتعاىل.." 

"والعلماء ألفوا يف هذا أيضا تواليف يف الثالث اجتاهات، يعين يف القول األول والثاين والثالث،  .191
 وابن القيم رمحه هللا يف كتاب )الروح( توسع يف هذا على القول الثاين، توسع فيه على القول الثاين، لكنه

ليس هذا القول أو غريه موافقا لقول املشركني الذين جييزون مناداة امليت وسؤال امليت احلاجات وطلب 
تفريج الكرابت وإغاثة اللهفات، ويف النذر والنذور أن خياطبوه ليستغيثوا به أو يستشفعوا به. هذا غري 

ذه هنم يعتمدون على مثل هداخل يف املسألة، لكن هذه املسألة أساس يروج به من دعا إىل الشرك أل
 األقوال.

ألف ابن القيم كتاب الروح وحبث يف هذه املسألة وتوسع فيها جدا حىت أنه رمحه هللا نقل منامات 
وحكاايت يف هذا املقام، هي من قبيل الشواهد على طريقته، لكن العربة مبا دل عليه الدليل من الكتاب 

خل. عم أن املوتى يغيثون وأهنم يسمعون وجييبون من سأهلم إوالسنة وال متمسك يف كالم ابن القيم ملن ز 
بل ابن القيم رمحه هللا مع ما أورد فإنه رد على املشركني واخلرافيني وأهل البدع والضالل الذين يصفون 

 األموات أبوصاف اإلله جل هللا عما ادعى املدعون.

ة نفية ابخلصوص و )التواليف( طائفوهناك من ذهب إىل املنع مطلقا، وعدد من أهل العلم ومذهب احل
من احلنفية يف هذا الباب على هذا األساس من أن األموات ال يسمعون أصال، فكيف يبلغون وكيف 

 جييبون، والصواب اللي عليه الدليل هو التفصيل الذي مر ذكره.

همة يف م سالم النيب صلى هللا عليه وسلم، ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رده على البكري قاعدة
فحوى كالمه، وهو أن امليت على القول بسماعه، ومساع النيب صلى هللا عليه وسلم خبصوصه فإنه ال 
يسمع بقوة هي أكرب من قوته يف الدنيا، ال يسمع البعيد ألن إعطاءه قوة أكرب من قوته يف الدنيا على 

بعض  عض اآلاثر، أو جاء يف، وهلذا جاء يف بومل يقل به أحدالسماع، هذا ابطل ومل يدل عليه أصل 
بته أو من سلم علي عند قربي أج»األحاديث وإن كان فيها مقال، طبعا فيها تعليل والبحث معروف: 

 وهذا الصواب أنه من قول بعض السلف، يعين إستظهارا،« . رددت عليه، ومن سلم علي بعيدا بلغته
 يث يف ذلك.يف أنه من سلم قريبا أجيب ومن سلم بعيدا بلغ، وال يصح احلد

املقصود من هذا أن تبليغ سالم من سلم للنيب صلى هللا عليه وسلم يدل على أنه ليس عنده قوة حتضر 
يف كل مكان، من سلم عليه صلى هللا عليه وسلم عند قربه فله حكم من سلم عليه عند القرب، يرد عليه 

نك وبينه أربع يد، ليس قريب، وبيالسالم. واآلن القرب بعيد، قرب النيب صلى هللا عليه وسلم اآلن بع
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جدران كبرية، فإذا تكلم املرء خافتا أبدب وسلم )السالم عليك اي رسول هللا( ّبدوء، فإنه لو كان صلى 
هللا عليه وسلم حيا يف مكانه أي يف غرفته، يف حجرته اليت دفن فيها ملا مسع. وهلذا ليس مث فيه إال 

 غه من سلم عليه، ألن الذي يسلم بعيد وال يسمع.التبليغ، يعين أنه يبلغ، املالئكة تبل

ذكر ابن تيمية أنه مل يدل دليل على أنه يعطى قوة غري القوة اليت كانت معه يف الدنيا، ولو قيل أن امليت 
م( يتكلم ّبدوء، 20عامة يسمع، فإنه ال يسمع من يكلمه من خلف املقربة، أو بينه وبينه عشرين مرت )

 ن وسائل االعتقادات الباطلة أو من وسائل الشرك واخلرافة.أو َنو ذلك فإن هذا م

أما النيب صلى هللا عليه وسلم فحياته حياة كاملة برزخية وال شك أكمل من حياة الشهداء، على كل 
 حال.

/ هل جيوز أن يقال لليهودي والنصراين اي أخ فالن؟ وما املراد بقوله سبحانه: }إذ قال هلم أخوهم 2س
 [ ؟161:لوط{ ]الشعراء

ج/ األخوة ختتلف، فيه أخوة نسب، ومث أخوة دين، وفيه أخوة يف صناعة، واألخ يطلق على املصاحب 
أيضا والقريب، فما َييت يف قصص القرآن من جعل النيب أخا للمشركني الذين كذبوه، هذا من قبيل 

وة امللة أو أخوة أخوة النسب ألنه منهم نسبا كما نص على ذلك أهل العلم، أما أخوة الدين أو أخ
 احملبة فهذه ال شك منفية وابطلة.

وهلذا من قال لليهود والنصارى إخواننا ويقصد بذلك التودد فهذا يدخل من املواالة احملرمة، وإذا كان 
له للنصراين نسب أو صلة أو كان مشرتك معه يف صناعة أو يف جتارة ويقصد هذا االشرتاك فهذا له 

ومقاربة والواجب جتنبها، أما أخوة النسب والقبيلة فهذه أمرها واسع كما يف ابب آخر وفيه نوع مواالة 
 القرآن.

 (1)/ ما حكم الرقية على الكافر واحليوان؟." 3س

إبثبات  لعقيدة السلف، وتقريره هلا؛ -رمحه هللا-"وهكذا يتبني بنا مدى فهم الشيخ األمني  .192
وا الكالم والرد على الكالبية واألشعرية الذين قسمالكالم هلل تبارك وتعاىل كما يليق جبالله وعظمته، 

إىل كالم نفسي وكالم لفظي، جاعلني كالم الرب جل وعال من القسم األول. وال ريب أن هذا التقسيم 
 من العقالء، وأن الزعم أبن كالم هللا نفسي قول على هللا بغري علم. مل يقل به أحد

 ره آنفاً، بل استطرد يف مواضع أخرى مبينًا أن الكالم يفمبا ذك -رمحه هللا-ومل يكتف الشيخ األمني 
لغة العرب هو ما نطق به وتلفظ به، ومسع، الما كان يف النفس؛ إذ ماكان يف النفس ال يسمى كالماً، 

حاً هذا اجلانب: موض -رمحه هللا-بل يقيد مبا يدل عليه، فيقال: حديث النفس، أو قول النفس؛ يقول 
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 بعض األحيان على مايف النفس، فال بد أن يقيد مبا يدل على ذلك؛ كقوله "وإذا أطلق الكالم يف
 } . فلو مل يقيد بقوله }نْ فحِسِهْم{ النصرف 1تعاىل: }َويَ قحولحوَن يف أَنْ فحِسِهْم َلْوال ي حَعذِِب حَنا اَّللَّح مبَا نَ قحولح

 .2إىل الكالم ابللسان" 
ة لتهافت حمتوايته أمام األدلة الدامغة من الكتاب وّبذا يتضح لنا بطالن مذهب األشاعرة والكالبي

 فيما ذهب إليه من رد أو تقرير. -رمحه هللا-والسنة، واليت يستند إليها الشيخ 

 صفة اليدين: -3

 صفة اليدين صفة خربية ذاتية حقيقية اثبتة هلل سبحانه وتعاىل كما يليق

__________ 

 [ .8سورة اجملادلة، اآلية ] 1

 (1).." 189الفقه ص مذكرة أصول 2

"مسمى اجلسم والعرض واجلوهر والتحيز وحلول احلوادث وأمثال ذلك، فإن هذه األلفاظ  .193
يدخلون يف مسماها الذي ينفونه أمورا مما وصف به نفسه، ووصفه ّبا رسوله فيدخلون فيها نفى العلم 

 1م"يف جهة وهو جس والقدرة والكالم إىل غري ذلك من الصفات بدعوى أن ذلك ال تكون إال ملتحيز
 أ. ه .

فكالم شيخ اإلسالم يستفاد منه أن قول املتكلمني يف امسه   تعاىل   "الواحد" أنه الذي ال ينقسم وال 
 من السلف. مل يقل به أحديتجزأ قول مبتدع خمرتع 

 وأما صفة "القهر" فقد دل على ثبوهتا   للباري جل وعال   امسه   تعاىل   "القهار".

 .2القاموس: "القهر" الغلبة "والقهار" من صفاته تعاىل. أ. ه قال يف 
 .3وجاء يف املفردات لغريب القرآن: "القهر الغلبة والتذليل معا ويستعمل يف كل منهما"

 .4وقال ابن األثري: "القاهر الغالب على مجيع اخلالئق قهره يقهره فهو قاهر وقهار للمبالغة" أ. ه 
درك معىن امسه   تعاىل   "القهار" ومعناه الذي يغلب على كل شيء، فمن هذه النصوص اللغوية ن

ويبسط سلطانه على كل خملوق، وال ميتنع عليه ما يريده، وال يفلت من قبضته جبار مترد على جربوته، 
وال متكرب انزعه رداء كربايئه بل هو   سبحانه   آخذ بنواصي عباده فمن مترد عليه قصمه وأذله، ومن 

أخذه نكال اآلخرة واألوىل، وجعله عربة ومثال لغريه، وبسط   سبحانه   سلطانه على كل  خالف أمره
 الكائنات فاستجابت ألمره وخضعت حلكمته، وسارت على النهج الذي رمسه هلا.

 فجميع املوجودات خاضعة لسلطانه   سبحانه   مذعنة ملشيئته مقهورة إلرادته.
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ت وما يف األرض من دابة واملالئكة وهم ال يستكربون * خيافون قال تعاىل: }وهلل يسجد ما يف السماوا
 .5رّبم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون{ 

__________ 

 .1/228درء تعارض العقل والنقل:  -1
2- 2/128. 
 .414ص -3
 .4/129النهاية يف غريب احلديث واألثر  -4
 (1).." 50   49سورة النحل، آية:  -5

رضت اقرتانه بلحظة أخرى فإن هللا موجود قبل تلك اللحظة جبميع "هناك أوىل البتة، وإن ف .194
صفات الكمال واجلالل مبا ال يتناهى من اللحظات وهو يف كل حلظة حيدث ما شاء كيف شاء فاحلكم 
عليه أبن لفعله مبدأ، مل يكن فعل قبله شيئا يتوهم أن له مانعا من الفعل قبل ابتداء الفعل، فاحلاصل 

 ال أول له وهو يف كل حلظة من وجوده يفعل ما يشاء كيف يشاء فجميع ما سوى أن وجوده جل وعال
هللا كله خملوق حادث بعد عدم، إال أن هللا مل يسبق عليه زمن هو فيه ممنوع الفعل سبحانه وتعاىل عن 

ا نذلك. فظهر أن وجود حوادث ال أول هلا إن كانت إبجياد من ال أول له ال حمال فيه وكل فرد منها كائ
ما كان فهو حادث مسبوق بعدم لكن حمدثه ال أول له وهو يف كل وقت حيدث ما شاء كيف شاء 

 سبحانه وتعاىل.

 ( :2/103قال خبيت املطيعي مفيت الداير املصرية يف سلم الوصول لشرح هناية السول )

تسلسل يف ما القال األسنوى " الثاين أن احملال من التسلسل إمنا هو التسلسل يف املؤثرات والعلل وأ
اآلاثر فال نسلم إىل آخره " كالم جيد واما قول االصفهاين وفيه نظر ألنه يلزم منه جتويز حوادث ال 
أول هلا وهو ابطل على رأينا فنقول ال يلزم كونه ابطال على رأيه أنه ابطل يف الواقع ونفس األمر فإنه 

لسل فيها ملوجودة يف اخلارج وان اشتهر أن التسلغاية اآلن مل يقم دليل على امتناع التسلسل يف اآلاثر ا
 ملحمال ولزوم حوادث ال أول هلا ال يضر العقيدة إال إذا قلنا ال أول هلا مبعىن ال أول لوجودها وهذا مما 

بل الكل متفق على ان ما سوى هللا تعاىل مما كان أو يكون حادث أي موجود بعد العدم  يقل به أحد
 (2)بقطع النظر عن أن تقف." 
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"املتعدي يستلزم دوام نوع املفعوالت، ودوام نوعها يستلزم أن يكون معه سبحانه يف األزل  .195
شيء منها، وهذه األمور ال سبيل لك وال لغريك إىل االستدالل على ثبوهتا كلها، وحينئذ فنقول: أي 

 الزم لزم من إثبات فعله سبحانه كان القول به خريا من نفي الفعل وتعطيله عنه.

ثبت قيام فعله به من غري قيام احلوادث به، كما يقوله كثري من الناس، بطل قولكم، وإن لزم من فإن 
إثبات فعله قيام األمور االختيارية به، والقول ابهنا مفتتحة وهلا أول، فهو خري من قولكم، كما تقول 

سلسل اآلاثر م، وإن لزم تالكرامية وإن لزم تسلسلها وعدم أوليتها يف األفعال الالزمة، فهو خري من قولك
وكونه سبحانه مل يزل خالقا كما دل عليه النص والعقل فهو خري من قولكم، ولو قدر انه يلزم أن اخللق 

ل اإلسالم، من أه ومل يقل به أحدمل يزل مع هللا قدميا بقدمه كان خريا من قولكم، مع أن هذا ال يلزم، 
سبحانه وحده اخلالق وكل ما سواه خملوق موجود بعد  بل وال أهل امللل، فكلهم متفقون على أن هللا

 عدمه، وليس معه غريه من املخلوقات يكون وجوده مساواي لوجوده.

فما لزم بعد هذا من إثبات خلقه وامره وصفات كماله ونعوت جالله، وكونه رب العاملني، وأن كماله 
ما لتزمون لكل ما لزم من كونه حيا علياملقدس من لوازم ذاته فإان به قائلون، وله ملتزمون، كما أان م

قديرا مسيعا بصريا متكلما آمرا انهيا، فوق عرشه، ابئن من خلقه، يراه املؤمنون أببصارهم عياان يف اجلنة، 
ويف عرصات القيامة، ويكلمهم ويكلمونه، فإن هذا حق، والزم احلق مثله، وما مل يلزم من إثبات ذلك 

.." العقول فنحن له منكرون، وعن القول به عادلون، وابهلل التوفيقمن الباطل الذي تتخيله خفافيش 
(1) 
"وأخذوا من أهل السنة عن أحكام املرتدين واتركي الدين كله أو بعض أركانه أو بعض واجباته،  .196

وتعرض فاعل ذلك للوعيد وَنو ذلك، ... حىت إن الواحد من أصحاب هذا املنهج رمبا يكتب مبا 
كأي   ، فإذا كتب ابعتباره فقيها ذكر كالم علماء السنة ونقل أقواهلم-باره متكلما ابعت -يوافق اجلهمية 

 فقيه منهم!!

على أن هذا احلكم مل خيرجوا به نتيجة توسطهم يف هذه املسألة مبفردها، بل هو مقرون ومرتبط بتوسطهم 
 يف

 مسألة أكثر شهرة يف التاريخ، وهي مسألة خلق القرآن.

( وّبا امتحنت األمة  1خلق القرآن كانت أشهر املسائل اخلالفية وأعظمها )وبيان ذلك: أن مسألة 
كلها وتعرض علماؤها شرقا وغراب لْلذى والسجن والقتل، وشغلت أذهان الناس وأوقاهتم وعلومهم 

 وكتبهم، وكان اخلالف فيها حامسا واضحا بني فريقني:

مة قبل هذه البدعة من اعتقاد أن القرآن  علماء األمة قاطبة؛ وهم جممعون على ما كانت عليه األ - 1
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 كالم هللا تعاىل غري خملوق.

 الفرقة الكالمية الشاذة ومعها السلطة الغامشة؛ ورأيها أن القرآن خملوق. - 2

ورغما عما نزل من البالء والزلزلة والفتنة ثبتت األمة وانتصرت يف النهاية تبعا لثبات اإلمام أمحد رضي 
هج الوحي انتصارا حامسا، واندحرت أفاعي االبتداع، وكمنت شياطني املكر بذلة. هللا عنه، وانتصر من

 -ولكن املنهج التوفيقي مل يدع فرحة األمة ابلنصر تتم ومتاسكها على احلق يكمل، فقد نبغ دعاته 
 من الفريقني مل يقل به أحدبرأي توفيقي مبتدع  -( 2وعلى رأسهم عبد هللا بن سعيد بن كالب )

 مني وهو أن كالم هللا نوعان:املتخاص

 نفسي: وهو صفة أزلية قدمية قائمة ابلنفس، وهذا غري خملوق )موافقة ألهل السنة( . -أ 

__________ 

( وإن مل تكن هي الوحيدة يف الفتنة، بل هي مثال ابرز للخالف بني منهجني متناقضني )منهج 1)
 محد وبني رؤوس املبتدعة املؤيدين ابلسلطة يفالوحي ومنهج اهلوى( ، وقد جرت املناظرة بني اإلمام أ

مسائل أخرى غريها، وكان اإلمام يرد القضية كلها إىل أصل واحد وهو اإلتيان بدليل من الكتاب 
 والسنة وأقوال السلف يف حني كان أولئك ميارون ابلعقليات وجيادلون ابملتشاّبات.

 (1)( املعروف ابلقطان." 2)

رية املرضية،  .197 االقتداء والسبيل السوية، واحلجة البالغة القوية، وقد وفَّقهم هللا التباع كتابه، و "والسِِ
نة نبيِِه لماء األحمة وشرح صدورهم حملبته، وحمبة أَئمة الدِِين، وع -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -بسح

امَلْرءح َمَع َمْن : »العاملني ومن َأحب قوما فهو منهم، كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
 ( .1« )َأَحب

والتابعني هلم،  -رضي هللا عنهم -وَأصحابه -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -فمن َأحب رسوَل هللاِ 
وأتباع التابعني من أَئمة اهلدى، وعلماء الشريعة، وَأهل احلديث واألثر من القرون الثالثة األحوىل املفضلة، 

 (2اعلم أَنه صاحب سنة )ومن تبعهم ِإىل يومنا هذا؛ ف
_________ 

 ( رواه البخاري.1)

( حكم الصالة خلف أَهل البدع: اعلم أن خالصة أقوال أهل السنة يف هذه املسألة ما يلي: أن 2)
الصالة ال جتوز خلف الكافر األصلي واملرتد. ترك الصالة خلف مستور احلال وَمن مل تحعَرف عقيدته؛ 

ه؛ ف. األصل النهي عن الصالة خلف املبتدع تقبيحا لبدعته وتنفريا عنمن السل مل يقل به أحدبدعة 
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فإن وقعت صحت. حكم ترك الصالة والرتحم على أَهل البدع: إن من مات كافرا أصليا، أو مرتدا عن 
فَر ببدعته وأقيمت عليه احلجة بعينه؛ فإنه ال جتوز الصالة، وال الرتحم عليه، وهذا جممع  دينه، أو كح

مات عاصيا، أو متلبسا ببدعة ال خترج من الدين؛ فإنه يشرع لْلمام وملن يقتدي به من أهل عليه. من 
العلم ترك الصالة عليه زجرا للناس وحتذيرا هلم من معصيته وبدعته، وال يعين حترمي ذلك على اجلميع؛ 

يه ابخللود يف علبل الصالة عليه والدعاء له فرض كفاية، ما دام أنه مل ميت كافرا، ومل يصر ممن حيكم 
 (1)النار.." 

"يف أقطار األرض بسرعة مذهلة دون اللجوء إىل أي دولة من الدول، وال احلب الذي كان  .198
يكنه املسلمون له، خبالف القادايين الذي مات وهو حياول جاهداً أن يزوجوه ببنت ابن خاله فرفضوه 

 رغم إذالل نفسه هلم، وتوسل بشىت الوسائل دون جدوى.

ذلك يتجاسر ويفضل نفسه على مجيع البشر؛ بل وعلى أويل العزم من الرسل الذين اجتباهم  فكيف بعد
هللا، وجعل هلم الود واالحرتام يف نفس كل شخص عاقل!! بل وأغرب من هذا أن يقال: ومن أي طريق 

حسب -أقدم على دعوى أنه عني حممد صلى هللا عليه وسلم، وأنه كان حملمد صلى هللا عليه وسلم 
 بعثتني: األوىل وكانت مبكة، والثانية وكانت ابلقاداين ابهلند، وأن حممدًا يف -زاعم القادايين وأتباعهم

 بعثته الثانية كان أكمل منه يف بعثته األوىل.

اد البقر من العقالء غري عب مل يقل به أحدإذا كان يزعم أن ذلك مت عن طريق التناسخ، فإن التناسخ 
بوذيني، مث كيف تناقض بعد ذلك يف مسألة واحدة هامة وخطرية جداً؛ فزعم والفروج من اهلندوس وال

أوال أنه مظهر لكرشن معبود اهلنادك، مث زعم ذلك أنه حممد صلى هللا عليه وسلم. كيف ساغ له أن 
 جيمع بني الشرق والغرب؛ الليل والنهار يف مكان واحد، هذا هو عني التخبط واجلهل الشنيع.

ه حبق األنبياء اجلهل حبق هللا عز وجل؛ فها هو يثبت أن هللا قال له: ))أنت مين ولقد زاد على جهل
 مبنزلة أوالدي(( .

تعاىل هللا عن هذا املعتقد اجلاهلي فإن هللا تعاىل مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوًا أحد، فهو منزه عن 
َماَواِت َواأْلَْرِض."  لُّ َمن يف السَّ  (2)الصاحبة والولد: }ِإن كح

"وصفات، بل مل ينطق ّبذا التقسيم أحد من الصحابة بل وال أحد من التابعني، بل وال أحد  .199
من السلف الصاحل رضي هللا عن اجلميع بل إن هذا التقسيم بدعة خلفية مذمومة حدثت يف القرن 

سيم أحد من قالثامن اهلجري، أي بعد زمن النيب صلى هللا عليه وسلم بنحو مثامنائة سنة ومل يقل ّبذا الت
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 قبل ... ".

 : "ابن تيمية الذي اخرتع تقسيم التوحيد إىل ألوهية وربوبية..".10وقال ص 

قلت: أما األدلة من الكتاب والسنة على هذا التقسيم فهي كثرية ال حتصر يعرفها من لديه أدىن إملام 
ما يشفي ويكفي  وسورة الناس جيد فيهما 1بنصوص الكتاب والسنة، بل إن من حيفظ فاحتة الكتاب

من وضوح داللة ونصوع برهان على هذا التقسيم، بل هو أكرب احلقائق الشرعية املقررة يف الكتاب 
والسنة، وقد تقدم قريبا شيء من أدلة القرآن الكرمي على هذا التقسيم، وهذا ال يكابر فيه إال ضال 

 منحرف لوضوحه وجالئه.

 يوجد إال من السلف الصاحل، ومل ومل يقل به أحدن تيمية، وأما قول الكاتب إن هذا التقسيم اخرتعه اب
يف القرن الثامن اهلجري فهذا دليل على قصور علمه وقلة خربته ومعرفته بكتب السلف الصاحل إذ هي 
مليئة ابلتصريح اترة واإلشارة اترة إىل هذه األقسام، ولو ذهبت أنقل كل ما أعلمه من أقواهلم يف ذلك 

حسيب أن أورد هنا بعض النقول ونزرا يسريا من النصوص املشتملة على ذكر أقسام لطال املقام، لكن 
التوحيد الثالثة لبعض األئمة الذين كانوا قبل شيخ اإلسالم ابن تيمية ليظهر كذب الكاتب وليبني 

 جهله.

__________ 

لسورة على ( وما بعدها قوله: فصل يف اشتمال هذه ا1/24انظر: مدارج السالكني البن القيم ) 1
 (1)أنواع التوحيد الثالثة.." 

، فال بد إذا من أن يكون صادرا عن وجود آخر غريه وهو اله مل يقل به أحد"بديهي، ولذلك  .200
 .1واجب الوجود" 

وإذا كانت البعرة تدل على البعري، واألثر على املسري، أفال يدل هذا امللكوت العظيم على أن "مصدره 
عليم واحد وحكمة حكيم واحد، سبحانه وتعاىل، }أم خلقوا من غري  واحد وتدبريه راجع إىل علم

 .3 2شيء أم هم اخلالقون أم خلقوا السماوات واألرض بل ال يوقنون{ 
وتكرر األمر ابلنظر أيضا، مع توجيهه إىل آايت الكون، يف سورة أخرى، هي سورة يونس، قال تعاىل: 

واملعىن، كما يشرحه رشيد رضا: "..انظروا بعيون  4}قل انظروا ماذا يف السماوات واألرض ... { 
أبصاركم وبصائركم ماذا يف السماوات واألرض من آايت هللا البينات والنظام الدقيق العجيب يف مشسها 
وقمرها وكواكبها وجنومها وبروجها ومنازهلا وليلها وهنارها وسحاّبا ومطرها وهوائها ومائها وحبارها وأهنارها 

ا.. ففي كل من هذه األشياء اليت تبصرون آايت كثرية تدل على خالقها وقدرته ومشيئته وأشجارها ومثاره
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وحكمته، ووحدة نظامه يف مجلتها وكل نوع منها هو اآلية الكربى على وحدانيته يف ربوبيته وألوهيته.." 
5. 

شأن آخر،  فلهاهذه آايت هللا فيما حولنا، من أجزاء الكون وظواهره، وأما أنفسنا اليت بني جنوبنا، 
فيقول السيد رشيد بعد كالمه السابق مباشرة: ".. مث انظرو ماذا يف أنفسكم منها، كما قال تعاىل: 

وقد تعرض آفات للناظر يف هذه  7 6}ويف األرض آايت للموقنني ويف أنفسكم أفال تبصرون{ 
 اآلايت، اآلفاقية والنفسية، فتحول بينه وبني النتيجة املطلوبة من هذا

__________ 

 (457/ 9تفسري املنار ) 1
 (36و 35سورة الطور، اآليتان ) 2
 (9/457تفسري املنار ) 3
 (101سورة يونس، اآلية ) 4
 (486/ 11تفسري املنار ) 5
 (20سورة الذارايت، اآلية ) 6
 (1)(." 486/ 11تفسري املنار ) 7

ري أن يقوم وعادل حمسن، من غ"عليهم املعتزلة أبهنم يصفونه أبنه خالق ورازق وحميي ومميت،  .201
يقولون  -كما سبق يف مسألة حلول احلوادث   -به شيء من هذه املعاين، بل يقوم بغريه، ألن االشاعرة 

اخللق هو املخلوق، فكيف يقولون إن هللا يوصف أبنه خالق ورازق من غري أن تقوم ابهلل صفة، وإمنا 
م لون إن هللا متكلم، من غري أن تقوم به صفة الكالال يقو  -املقصود ما خيلقه هللا من اخللق والرزق 

واملقصود الكالم الذي خلقه يف غريه؟ وملاذا مل جيعلوا هذا مثل هذا. وليس لْلشاعرة جواب صحيح 
 على هذا االعرتاض، وهو من التناقضات العديدة اليت يزخر ّبا مذهب األشاعرة.

 ل، ويقولون إن الفعل يقوم به كالكالم. ومن مثأما أهل السنة والسلف فإن الفعل عندهم غري املفعو 
 ( .1جعلوا هذه القاعدة حجة على الفريقني: املعتزلة واألشاعرة )

نعون فأهل السنة واجلمهور مي -وهو أنه لو خلقه يف نفسه لكان حمال للحوادث  -أما االحتمال األول 
ْم حمحَْدٍث{ }َما ََيْتِيِهْم ِمْن ذِْكٍر ِمْن َرّبِِِ أن يسمى كل حادث خملوقا، بل كالم هللا احملدث كما قال تعاىل: 

( ، ال يقال عنه إنه خملوق، ألن هللا يتكلم إذا شاء مىت شاء بكالم بعد كالم، وكذا 2)االنبياء: من اآلية
ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئته، فهناك فرق بني هذه الصفات، وبني ما يكون ابئنا عنه من املخلوقات، 
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د هلا من خلق، أما صفة اخللق أو الكالم أو غريمها، القائم بذاته فإنه ال يفتقر إىل خلق، بل ألهنا ال ب
 ( .2هو حصل مبجرد قدرته ومشيئته )

 - وهو أ، ه  خلقه يف نفسه -ولذلك يرى شيخ اإلسالم أن هذه احلجة ال داعي فيها هلذا االحتمال 
ممتنع،  ون صفة له، أو خيلقه قائما بنفسه وكالمهابل يقال: "لو خلقه لكان إما أن خيلقه يف حمل فيك

وال يذكر فيها: إما خلقه يف نفسه؛ ألن كونه خملوقا يقتضي أن له خلقا، واخللق القائم به لو كان خملوقا 
 ( .3لكان له خلق، فيلزم أن يكون كل خملق خملوقا، فيكون اخللق خملوقا بال خلق وهو ممتنع" )

هور الذين ال يسمون كل حمدث خملوقا، وأما من جيعل كل حادث خملوقا، وهذا على أصل السلف واجلم
فيقال: إذا أحدثه فإما أن حيدثه يف نفسه أو خارجا عن  -األول  -فيمكن أ، يرد هذا االحتمال 

ثه يف نفسه، وهو احتمال أن حيد -نفسه، أو ال يف حمل. والثاين والثالث ممتنعان إبطالق. ويبقى األول 
مينعونه لبطالن حلول احلوادث عندهم، وأهل السنة يقولون به ألهنم جيوزون أن تقوم ابهلل واألشاعرة 

يله ومن مث يرجع إىل الكالم إىل ما سبق تفص -الصفات االختيارية، وإن مساها هؤالء أو غريهم حوادث 
 ( .4يف مسألة "حلول احلوادث" )

نا: الفرد لو قالوا ه -وادث، مع مناقشته كما سبق مثاله يف حججهم على نفي حلول احل  -ولو قالوا 
 -من أفراد الكالم هل هو نقص أو كمال؟ فإن كان نقصا فهو ممتنع، وإن كان كماال فهو انقص قبله 

فيقال هلم: "هو كمال وقت وجوده، ونقص قبل وجوده، مثل مناداته ملوسى كانت كماال ملا جاء 
 ( .5زه عنه ... " )موسى، ولو انداه قبل ذلك لكان نقصا، وهللا من

( : "هل 6أبن حلول احلوادث الزم جلميع الطوائف فقال ) -أحد أئمة االشاعرة  -وقد اعرتف الرازي 
 إال الكرامية. وأان أقول: إن هذا قول مل يقل به أحديعقل أن يكون حمال للحوادث؟ قالوا: إن هذا قول 

دعون الفرار من هذا القول إال أنه الزم عليهم قال به أكثر أرابب أهل املذاهب، أما االشعرية: فإهنم ي
 -( وملا جاء إىل صفة الكالم، بني أنه ليس هناك فرق معقول بني الطب واإلرادة 7من وجوه ... " )

 -كما سبق   -وهذا رد على مسألة الكالم النفسي 
_________ 

( ، 436) -ى جمموع الفتاو  -( ، ونظر: الكيالنية 318-6/317( انظر: جمموع الفتاوى )1)
 ط دار العروبة احملققة. -( 2/292( ، ومنهاج السنة )105-102والتسعينية )ص:

 ( .6/320( انظر: جمموع الفتاوى )2)

 ( .6/321( جمموع الفتاوى )3)

 ( وما بعدها.6/326( انظر: املصدر السابق )4)

 ( .6/326( املصدر نفسه )5)
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وإمنا نقلت نص كالم الرازي  -ألة حلول احلوادث ( سبقت اإلشارة إىل هذا عند الكالم على مس6)
عة كتابه الكبري "املطالب العاملية" مطبوعا يف تس  -حال كابة هذه املباحث  -هنا ألنه قد وصل إىل 

 أجزواء جاءت يف مخسة جملدات.

 (1)( .." 2/106( املطالب العالية للرازي )7)

 : }لو كان–تعاىل  –، كما قال "حال امتناعها، ويعلم ما يرتتب على وجودها لو وجدت .202
املمكنات، وهي اليت جيوز وجودها،  –تعاىل  –، "ويعلم 1[ "22فيهما آهلة إال هللا لفسدات{ ]األنبياء: 

 –سبحانه  –، وقد أحاط علمه 2وعدمها، ما وجد منها، وما مل يوجد، وما مل تقتض احلكمة إجياده"
 .3ة""جبميع األزمان احلاضرة، واملاضية، واملستقبل

"له  –سبحانه  –، فعلمه 4"وامسه العليم ملا كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء"
 .5عموم التعلق: يتعلق ابخلالق، واملخلوق، واملوجود، واملعدوم"

 وقد ضل يف هذه الصفة العظيمة فرق أبرزها:

، وهذا كذب، وضالل 6زئيات": "يعلم الكليات دون اجل-تعاىل –األوىل: الفالسفة، فقالوا أبن هللا 
ن من طوائف امللة، وهؤالء شر من املنكري مل يقل به أحدمبني، وهو "من أخبث األقوال، وشرها، وهلذا 

. ومما يبني ذلك أن "القرآن فيه إخبار هللا ابألمور املفصلة عن 7للعلم القدمي من القدرية، وغريهم"
، وعقابه املعني، مثل: قصة آدم، ونوح، وهود، وصاحلالشخص، وكالمه املعني، وفعله املعني، وثوابه، 

وال حممد ، وكذلك إخباره عن أح-تعاىل –وموسى، وغريهم ما يبني أهنم أعظم الناس تكذيبا لرسل هللا 
صلى هللا عليه وسلم، وما جرى ببدر، وأحد، واألحزاب، واخلندق، واحلديبية، وغري ذلك من األمور 

 اجلزئية أقواال، وأفعاال.

__________ 

 ( .47 – 46التوضيح املبني للكافية الشافية للشيخ عبد الرمحن السعدي )ص:  1

 ( .47املصدر السابق )ص:  2

 ( .48املصدر السابق )ص:  3

 ( .5/494جمموع الفتاوى ) 4

 ( .6/267املصدر السابق ) 5
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 ( .10/178درء تعارض العقل والنقل ) 6

 (1)( .." 9/397املصدر السابق ) 7

 :50ل ص"قا .203
"ويف احلديث التوسل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن يتشرف العامل بوجوده فيه، وأن املدار يف 
صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه عز وجل، وأنه ال يشرتط كونه حيا يف 

 دار الدنيا" اه .

العلة  ج للحكم الوارد فيه علة، مث عدىأقول: مل يكتف الكاتب بتصحيح حديث موضوع، بل استخر 
 ابلقياس إىل غري حمل احلكم وإىل غري زمان احلكم. وتوضيح هذا:

أن يف احلديث توسل آدم ابلنيب صلى هللا عليه وسلم قبل وجوده، أي: قبل حياته، أي: وهو فاقد 
اج اهلوى وقياس كذا استنتاحلياة، وال معىن لتوسله مبن كان كذلك إال جوازه يف احلياة، وقبلها وبعدها،  

 الردى.

مث إن ختصيص النيب صلى هللا عليه وسلم عند هذا الكاتب ابلتوسل ال معىن له، حيث قاس كل من  
 كان له عند هللا القدر الرفيع على النيب، جبامع النبوة، أو الوالية، أو الكرامة.

يت والطلب هللا، عدوا ابلقياس دعاء املوهذا هو عني احتجاج أصحاب القبور املفتونني بعبادهتا من دون 
منه على طلب الدعاء من احلي، وجادلوا يف ذلك، فلما ظنوا أنه ثبت هلم ما زعموه يف حق النيب صلى 
هللا عليه وسلم قالوا: ال معىن الختصاص النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ابلدعاء أو االستشفاع أو 

يا لفعل إىل غريه صلى هللا عليه وسلم جبامع النبوة إن كان نبَنوه من العبادات، بل يعدى جواز هذا ا
 أو الكرامة.

أو كما قال هذا القائل هنا: "املدار يف صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه 
 عز وجل"، وهذا متهيد وتقعيد ملسائل مل يفصح عنها يف هذا املوضع.

ط منذ بعث ق مل يقل به أحدع: تصحح املوضوعات، وقياس فاسد فانظر هذا التجرؤ على أحكام الشر 
 (2)حممد صلى هللا عليه وسلم إىل انتهاء القرون الثالثة." 

"وكلماته يف هذه املسألة مما َينف أن يقوله طالب علم، بل ال يقوله إال من يف قلبه زغل وفتنة،  .204
 وشرك وبدعة.

 ين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربوان إىل هللايقول هللا تعاىل: }أال هلل الدين اخلالص والذ
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[ ، هذه 3زلفى إن هللا حيكم بينهم فيما هم فيه خيتلفون إن هللا ال يهدي من هو كاذب كفار{ ]الزمر: 
اآلية بتمامها، أسيقت لقول غري جاد؟ سبحان هللا من هذا االفرتاء احملض! ! الذي خالف أقوال أهل 

 من املفسرين هذا الذي فهمه صاحب املفاهيم. مل يقل به أحداو العلم مجيعا، 

 ( :26/241قال الفخر الرازي يف " تفسريه " )

[ عائد على األشياء 3"واعلم! أن الضمري يف قوله: }ما نعبدهم إال ليقربوان إىل هللا زلفى{ ]الزمر: 
سيح قالء: فهو أن قوما عبدوا املاليت عبدت من دون هللا، وهي قسمان: العقالء، وغري العقالء، أما الع

وعزيرا واملالئكة، وكثري من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم، ويعتقدون فيها أهنا أحياء عاقلة 
انطقة، وأما األشياء اليت عبدت مع أهنا ليست موصوفة ابحلياة والعقل فهي األصنام. إذا عرفت هذا 

 الء، أما بغري العقالء فال يليق، وبيانه من وجهني:فتقول: الكالم الذي ذكره الكفار الئق ابلعق

 األول: أن الضمري يف قوله: }ما نعبدهم{ ضمري للعقالء، فال يليق ابألصنام.

الثاين: أنه ال يبعد أن يعتقد أولئك الكفار يف املسيح والعزير واملالئكة أن يشفعوا هلم عند هللا، أما يبعد 
 (1)مادات أهنا تقربه إىل هللا؟ . . . " اه .." من العاقل أن يعتقد يف األصنام واجل
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 ابن تيمية وابن القيم
 
"فال يشبه نكاح احمللل ألن املقصود هناك رفع النكاح وهنا بقاؤه لكن يشبهه من حيث أن املقصود -1

هناك فعل هو حمرم بطريق القصد مباح بطريق التبع وكذلك هنا املقصود غرية الزوجة وهو حمرم بطريق القصد 
ابنا يف فساده  آدمي خيتلف أصح مباح بطريق التبع وصحة هذا النكاح فيها نظر فإن ما كان التحرمي فيه حلق

كما اختلفوا يف الذبح آبلة مغصوبة ويف فساد العقود اليت حترم من الطرفني حبق آدمي مثل بيعه على بيع أخيه 
وسومه على سومه ونكاحه إذا خطب على خطبته فإن فيه خالفا معروفا ومن قال ابلصحة اعتذر أبن احملرم 

 ليه وفرق بعضهم أبن املنع هنا حلق آدمي فإن سلم صحة الفرق بني هذهليس هو نفس العقد وإمنا هو متقدم ع
الصورة وبني نكاح احمللل وَنوه مل يصح قياسه عليها وال نقض دليلنا ّبا وإن مل نسلم صحة الفرق سوينا بني 

يها ف مجيع الصور يف البطالن فيمنع احلكم يف هذه املسائل وكذلك كل ما يرد عليك من هذه املسائل املختلف
فإن اجلواب على سبيل اإلمجال أنه إمنا يكون بني املسألتني فرق صحيح أو ال يكون فإن كان بينهما فرق مل 
يصح النقض وال القياس وإن مل يكن بينهما فرق فاحلكم يف اجلميع سواء نعم لو أوردت صور قد ثبتت الصحة 

املسائل  ىل هذا سبيل وال تعبأ مبا يفرض منفيها بنص أو إمجاع وليس بينهما فرق لكان ذلك متوجها وليس إ
ويدعي الصحة فيها مبجرد التهويل أو بدعوى أن ال خالف يف ذلك وقائل ذلك ال يعلم أحدا قال فيها ابلصحة 
فضال عن نفي اخلالف فيها وليس احلكم فيها من اجلليات اليت ال يعذر املخالف فيها ويف مثل هذه املسائل 

دعى اإلمجاع فهو كاذب فإمنا هذه دعوى بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك قال اإلمام أمحد: من ا
يعين اإلمام أمحد رضي هللا عنه أن املتكلمني يف الفقه من أهل الكالم إذا انظرهتم ابلسنن واآلاثر قالوا: هذا 

ة مثال ينة وفقهاء الكوفخالف اإلمجاع وذلك القول الذي خيالف ذلك احلديث ال حيفظونه إال عن فقهاء املد
فيدعون اإلمجاع من قلة معرفتهم أبقاويل العلماء واجرتائهم على رد السنن ابآلراء حىت كان بعضهم ترد عليه 

 يقل به ملاألحاديث الصحيحة يف خيار اجمللس وَنوه من األحكام واآلاثر فال جيد معتصما إال أن يقول: هذا 
 (1)أاب حنيفة ومالكا وأصحاّبما مل يقولوا". من العلماء وهو ال يعرف إال أن  أحد
 

من  يقل به أحد مل"يهدى إىل امليت وإمنا يصل إىل امليت العمل الصاحل واالستئجار على جمرد التالوة -2
 األئمة وإمنا تنازعوا يف االستئجار على التعليم وال أبس جبواز أخذ األجرة على الرقية ونص عليه أمحد

اج عن غريه ليحج ال أن حيج ليأخذ فمن أحب إبرار امليت برؤية املشاعر َيخذ ليحج واملستحب أن َيخذ احل
ومثله كل رزق أخذ على عمل صاحلففرق بني من يقصد الدين والدنيا وسيلته وعكسه فاألشبه أن عكسه ليس 
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وجه القرية  له يف اآلخرة من خالق واألعمال اليت خيتص فاعلها أن يكون من أهل القرىب هل جيوز إيقاعها غري
فمن قال: ال جيوز ذلك مل جيز اإلجارة عليها ألهنا ابلعوض تقع غري قربة وإمنا األعمال ابلنيات وهللا تعاىل ال 
يقبل من العمل إال ما أريد به وجهه ومن جوز اإلجارة جوز إيقاعها على وجه القربة وقال: جتوز اإلجارة عليها 

ذ من بيت املال فليس عوضا وأجرة بل رزق لْلعانة على الطاعة فمن ملا فيها من نفع املستأجر وأما ما يؤخ
عمل منه هلل أثيب وما َيخذه رزق لْلعانة على الطاعة وكذلك املال املوقوف على أعمال الرب واملوصى به 
واملنذور وكذلك ليس كاألجرة واجلعل يف األجارة إىل ماله االختصاص فلو استأجر أرضا من جندي مث غرسها 

ا وانتقل اإلقطاع إىل آخر فاجلندي الثاين ال يلزمه حكم اإلجارة األوىل وله أن يؤجرها ملن له فيها القضب قضب
وكذا لغريه على الصحيح ويقوم ذلك املؤجر فيها مقام املؤجر األول وإذا وقعت اإلجارة ابألشهر فالذي وقع يف 

شهور ابألهلة ر الذي وقع فيه اإلنبات ابلعدد وابقي الأثناء الشهر ففيه عن أمحد روايتان إحدامها يعترب ذلك الشه
وعلى هذه الرواية فإمنا يعترب الشهر األول حبسب متامه ونقصانه فإن كان اتما كمل اتما وإن كان انقصا كمل 
انقصا فإذا وقع أول املدة يف عاشر الشهر مثال كمل ذلك الشهر يف عاشر الثاين إن كان الشهر األول انقصا". 

(1) 
 

"رابعا: أنه قد صرح بنسبة هذا الكتاب للمؤلف من ال يشك يف خربته ابلشيخ، ووالئه له والعتقاده -3
 السلفي، أال وهو العالمة ابن القيم.

 ( وشهادته دليل قاطع.1فقد قرر أن لشيخه ابن تيمية تصنيفا مشهورا يف مسألة فناء النار )

ي املسألة قد اعتمد فيه على رسالة شيخه ابن تيمية اليت ه بل إن ما ذكره يف كتابه "حادي األرواح" حول هذه
 بصدد التحقيق، فإنه أحياان يصرح ابلنقل وأحياان ينقل بتصرف وقد أشرت إىل ذلك يف اهلامش أثناء التحقيق.

خامسا: هذه الرسالة قد نسبها إىل شيخ اإلسالم من خصومه املعاصرين له الشيخ: علي بن عبد الكايف السبكي، 
ألف رسالة بعنوان "االعتبار ببقاء اجلنة والنار" ويف أثنائها قال: "وبدأان ابلنار ألان وقفنا على تصنيف  حيث

 ( .2لبعض أهل العصر يف فنائها" )

 ( :3مث قال: "وقد وقفت على التصنيف املذكور، وذكر فيه ثالثة أقوال يف فناء اجلنة والنار" )

 من السلف. به أحد مل يقلأحدها: أهنما تفنيان وقال إنه 

 والثاين: أهنما ال تفنيان.

 ( .4والثالث: أن اجلنة تبقى والنار تفىن )

ومجيع النصوص اليت ساقها السبكي يف رسالته موجودة يف رسالة شيخ اإلسالم ابن تيمية اليت هي موضوع 
 التحقيق.
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 وبكل حال، فإن الناظر يف هذه الرسالة يلحظ مسة ابرزة ملنهج شيخ

__________ 

 ".435( شفاء العليل "ص1)

 " من الرسالة املذكورة. ضمن جمموع.66( "ص2)

 ".67( املرجع السابق "ص3)

 (1)( املرجع السابق نفسه.". 4)
 

 وهلذا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزايدة، وإمنا كثر« "بسم هللا الرمحن الرحيم، قال ذكرين عبدي-4
ى اجلهر، وهم أكذب الطوائف، فوضعوا يف ذلك أحاديث لبسوا ّبا الكذب يف أحاديث اجلهر؛ ألن الشيعة تر 

على الناس دينهم؛ وهلذا يوجد يف كالم أئمة السنة من الكوفيني كسفيان الثوري أهنم يذكرون من السنة املسح 
على اخلفني، وترك اجلهر ابلبسملة، كما يذكرون تقدمي أيب بكر وعمر وَنو ذلك؛ ألن هذا كان من شعار 

 ضة.الراف

وهلذا ذهب أبو علي بن أيب هريرة أحد األئمة من أصحاب الشافعي إىل ترك اجلهر ّبا، قال: ألن اجلهر ّبا 
صار من شعار املخالفني، كما ذهب من ذهب من أصحاب الشافعي إىل تسنمة القبور؛ ألن التسطيح صار 

 من شعار أهل البدع.

لواجبة، وال من القراءة املقسومة، وهو على نفي القراءة فحديث أيب هريرة دليل على أهنا ليست من القراءة ا
الرمحن الرحيم  أنه قرأ: بسم هللا»مطلقا أظهر من داللة حديث نعيم اجملمر على اجلهر؛ فإن يف حديث نعيم اجملمر 

، وهذا دليل على أهنا ليست من القرآن عندهم، وحديث أيب هريرة الذي يف مسلم يصدق « مث قرأ أم القرآن
خداج؛  من صلى صالة مل يقرأ فيها أبم القرآن فهي: »-صلى هللا عليه وسلم  -، فإنه قال: قال رسول هللا ذلك

فهي خداج فقال له رجل: اي أاب هريرة، أان أحياان أكون وراء اإلمام فقال: اقرأ ّبا يف نفسك اي فارسي؛ فإين 
« نصفني : قسمت الصالة بيين وبني عبدييقول: قال هللا تعاىل -صلى هللا عليه وسلم  -مسعت رسول هللا 

 احلديث.

وهذا صريح يف أن أم القرآن اليت جيب قراءهتا يف الصالة عند أيب هريرة هي القراءة املقسومة اليت ذكرها مع داللة 
إن  على ذلك؛ وذلك ينفي وجوب قراءهتا عند أيب هريرة فيكون أبو هريرة و  -صلى هللا عليه وسلم  -قول النيب 

 رأ ّبا؛ قرأ ّبا استحبااب ال وجواب.كان ق

ين؛ وال من األئمة األربعة؛ وغريهم من األئمة املشهور  مل يقل به أحدواجلهر ّبا مع كوهنا ليست من الفاحتة قول 
أعلم به قائال؛ لكن هي من الفاحتة وإجياب قراءهتا مع املخافتة ّبا قول طائفة من أهل احلديث؛ وهو إحدى 
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 (1)وإذا كان أبو هريرة إمنا قرأها استحبااب ال وجواب؛ وعلى هذا القول ال تشرع".  الروايتني عن أمحد؛
 

وسى املديين، رواه أبو م« كان يصلي بعد الوتر سجدتني  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه »"ومستندهم: -5
ينا يف األحاديث مب وغريه. فظنوا أن املراد سجداتن جمرداتن، وغلطوا. فإن معناه أنه كان يصلي ركعتني. كما جاء

 -سلم صلى هللا عليه و  -حفظت من رسول هللا »الصحيحة، فإن السجدة يراد ّبا الركعة، كقول ابن عمر: 
من »احلديث. واملراد بذلك ركعتان، كما جاء مفسرا يف الطرق الصحيحة. وكذلك قوله: « سجدتني قبل الظهر

أراد به ركعة. كما جاء ذلك مفسرا يف الرواية « فجرأدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك ال
 املشهورة.

ن العلماء؛ م مل يقل به أحدوظن بعض أن املراد ّبا سجدة جمردة، وهو غلط. فإن تعليق اإلدراك بسجدة جمردة 
 بل هلم فيما تدرك به اجلمعة واجلماعة ثالثة أقوال.

إبدراك ركعة، ال يكون مدركا للجماعة بتكبرية. وقد استفاض أصحها: أنه ال يكون مدركا للجمعة وال اجلماعة إال 
ليه وسلم صلى هللا ع -عن الصحابة أن من أدرك من اجلمعة أقل من ركعة صلى أربعا. ويف الصحيح عن النيب 

وعلى هذا إذا أدرك املسافر خلف املقيم ركعة: « . من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة»أنه قال:  -
 أو يقصر؟ فيها قوالن. فهل يتم،

واملقصود هنا: أن لفظ " السجدة " املراد به الركعة، فإن الصالة يعرب عنها أببعاضها، فتسمى قياما، وقعودا، 
 وركوعا، وسجودا وتسبيحا وقرآان.

وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السالم سجدة مفردة، فإن هذه بدعة، ومل ينقل عن 
ألئمة استحباب ذلك. والعبادات مبناها على الشرع واالتباع، ال على اهلوى واالبتداع؛ فإن اإلسالم أحد من ا

ال  - عليه وسلم صلى هللا -مبين على أصلني: أن ال نعبد إال هللا وحده، وأن نعبده مبا شرعه على لسان رسوله 
 نعبده ابألهواء والبدع.

 فصل:

مل يواظب عليها فليس من أهل السنة: ومرادهم الركعتان بعد الوتر جالسا،  وأما الصالة " الزحافة " وقوهلم: من
فقد أمجع املسلمون على أن هذه ليست واجبة، وإن تركها طول عمره، وإن مل يفعلها وال مرة واحدة يف عمره. 

 (2)ال يكون بذلك من أهل". 
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 ، مع أن قراءهتا أكثر وأشهر، وهي"ابآلية االستماع إىل غريها دوهنا، مع إطالق لفظ اآلية وعمومها-6
 أفضل من غريها.

 [ يتناوهلا، كما يتناول غريها، ومشوله هلا أظهر لفظا ومعىن.204فإن قوله: }وإذا قرئ القرآن{ ]األعراف: 

والعادل عن استماعها إىل قراءهتا إمنا يعدل ألن قراءهتا عنده أفضل من االستماع، وهذا غلط خيالف النص 
الكتاب والسنة أمرت املؤمت ابالستماع دون القراءة، واألمة متفقة على أن استماعه ملا زاد على  واإلمجاع، فإن

 الفاحتة أفضل من قراءته ملا زاد عليها.

فلو كانت القراءة ملا يقرأ اإلمام أفضل من االستماع لقراءته لكان قراءة املأموم أفضل من قراءته ملا زاد على 
 أحد.مل يقل به الفاحتة، وهذا 

 وإمنا انزع من انزع يف الفاحتة لظنه أهنا واجبة على املأموم مع اجلهر، أو مستحبة له حينئذ.

وجوابه أن املصلحة احلاصلة له ابلقراءة حيصل ابالستماع ما هو أفضل منها، بدليل استماعه ملا زاد على الفاحتة، 
لما وىل أن يفعل أفضل األمرين، وهو القراءة، ففلوال أنه حيصل له ابالستماع ما هو أفضل من القراءة لكان األ

دل الكتاب والسنة واإلمجاع على أن االستماع أفضل له من القراءة، علم أن املستمع حيصل له أفضل مما حيصل 
للقارئ، وهذا املعىن موجود يف الفاحتة وغريها، فاملستمع لقراءة اإلمام حيصل له أفضل مما حيصل ابلقراءة، وحينئذ 

 وز أن يؤمر ابألدىن وينهى عن األعلى.فال جي

وثبت أنه يف هذه احلالة قراءة اإلمام له قراءة، كما قال ذلك مجاهري السلف واخللف من الصحابة والتابعني هلم 
 إبحسان.

« له قراءة من كان له إمام فقراءة اإلمام»أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف ذلك احلديث املعروف عن النيب 
 -احلديث روي مرسال، ومسندا لكن أكثر األئمة الثقات رووه مرسال عن عبد هللا بن شداد عن النيب وهذا 

وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسندا، وهذا املرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة،  -صلى هللا عليه وسلم 
تج به ابتفاق ، ومثل هذا املرسل حيوقال به مجاهري أهل العلم من الصحابة والتابعني ومرسله من أكابر التابعني

 (1)األئمة األربعة،". 
 

"اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. إذا وقع ابملرأة الطالق الثالث. مل حتل ملطلقها حىت تنكح زوجا -7
ذا متفق عليه بني وه -صلى هللا عليه وسلم  -غريه، كما ذكره هللا ذلك يف كتابه، وقضت به سنة رسول هللا 

، مل يقل فيه أحد منهم أهنا تباح بعد وقوع الثالث، بدون نكاح زوج اثن، ومن نقل هذا عن أحد من املسلمني
علماء املسلمني، فقد كذب عليه، ولكن طائفة من متأخري الفقهاء، اعتقد يف بعض صور التعليق، وهي صورة 

هو سلمني. وردوا هذا القول، و التسريح. أن صاحبها ال يقع منه بعد هذا طالق، وأنكر ذلك مجاهري علماء امل
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من الصحابة، وال التابعني، وال أحد من األئمة األربعة، وال نظرائهم، وإمنا قاله من  مل يقل به أحدقول حمدث، 
قاله بشبهة وقعت يف مثل ذلك. وقد بيناها وبينا فسادها يف غري هذا املوضع؛ ومن قال: إن الطالق الثالث ال 

 ملسلمني مثل نكاح النصارى.يقع حبال، فقد جعل نكاح ا

وهللا قد شرع الطالق يف اجلملة ابلكتاب والسنة وإمجاع األمة، فمن قال: إهنا تباح بعد وقوع الثالث بدون زوج 
اثن، فإنه يستتاب، فإن اتب وإال قتل، ومن استحل وطأها بعد علمه أنه وقع به الثالث، فإن كان جاهال عرف 

ك، فهو مرتد جتري عليه أحكام املرتدين، خبالف ما تنازع فيه املسلمون احلكم، فإن أصر على استحالل ذل
وساغ فيه االجتهاد، فإن املسلمني من الصحابة والتابعني ومن بعدهم، تنازعوا يف مسائل كثرية. هل يقع فيها 

تنازعوا ي الطالق أو ال يقع؟ وهل يقع واحدة أو ثالث؟ وتنازعوا يف بعض الصور هل الطالق مباح أو حمرم، ومل
أنه حمرم يف بعض األحوال كالطالق يف احليض، إذا مل تسأله الطالق فإنه ال حيل، حىت تطهر فيطلقها يف طهر 
مل يصبها فيه، وإنه يباح يف بعض األحوال، كما إذا احتاج إليه فإننا مع احلاجة إليه مباح، فال كراهة وبدون 

 الفرق بني مواقع اإلمجاع وموارد النزاع معلوم عند العلماء.احلاجة مكره عند بعض العلماء وحترم عند بعضهم و 

واملسائل اليت تنازع فيها العلماء، من مسائل الطالق كثرية، كمسائل الكناايت الظاهرة واخلفية، هل تقع ّبا 
واحدة رجعية أو يقع ابلظاهرة، واحدة ابئنة أو ثالث، وهل يفرق بني حال وحال، وَنو ذلك من مسائل 

د واتفقوا كلهم على أهنا ال تباح بعد وقوع الثالث إال بنكاح زوج اثن، وال بد فيه من الوطء عند عامة االجتها
 (1)السلف واخللف.". 

 

"فأما االستئجار على القراءة وإهدائها فهذا مل ينقل عن أحد من األئمة، وال إذن يف ذلك؛ فإن القراءة -8
أجر، وال يصل إىل امليت شيء، وإمنا يصل إليه العمل الصاحل،  إذا كانت أبجرة كانت معاوضة، فال يكون فيها

 من األئمة، وإمنا تكلموا يف االستئجار على التعليم. مل يقل به أحدواالستئجار على جمرد التالوة 

لكن هذه املرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه مبا تريد االستئجار به، فإن الصدقة تصل إىل امليت ابتفاق 
مة، وينفعه هللا ّبا. وإن تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءهتم حصل األئ

 من األجر بقدر ما أعينوا على القراءة، وينفع هللا امليت بذلك. وهللا أعلم.

 

 ]مسألة مسجد عليه وقف والوقف عليه حكر وأوصى قبل وفاته أن خيرج من الثلث ويشرتى احلكر[

وسئل: عن مسجد لرجل، وعليه وقف، والوقف عليه حكر؛ وأوصى قبل وفاته أن خيرج من الثلث  17 - 952
ويشرتى احلكر الذي للوقف، فتعذر مشرتاه؛ ألن احلكر وقف، وله ورثة وهم ضعفاء احلال، وقد وافقهم الوصي 

 يف ذمة الوصي؟على شيء من الثلث لعمارة املسجد: فهل إذا أتخر من الثلث شيء لْليتام يتعلق 
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فأجاب: بل على الوصي أن خيرج مجيع الثلث كما أوصاه امليت؛ وال يدع للورثة شيئا. مث إن أمكن شراء األرض 
اليت عينها املوصي اشرتاها ووقفها. وإال اشرتى مكاان آخر ووقف على اجلهة اليت وصى ّبا املوصي؛ كما ذكره 

تصدق تصدقوا بثمنه. فامتنع فالن من شرائه؛ فإنه يباع من غريه ويالعلماء فيما إذا قال: بيعوا غالمي من زيد، و 
بثمنه، فالوصية بشراء معني والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معني والتصدق بثمنه؛ ألن املوصى له هنا جهة 

 هالصدقة والوقف، وهي ابقية؛ والتعني إذا فات قام بدله مقامه؛ كما لو أتلف الوقف متلف، أو أتلف املوصى ب
متلف؛ فإن بدهلما يقوم مقامهما يف ذلك، فيفرق بني املوصى به واملوقوف؛ وبني بدل املوصى له واملوقوف عليه؛ 
فإنه لو وصى لزيد مل يكن لغريه، ولو وصى أن يعتق عبده املعني، أو نذر عتق عبد معني فمات املعني مل يقم 

 غريه مقامه.

 (1)ذا فامتنع ذلك املعني من احلج،". وتنازع الفقهاء إذا وصى أن حيج عنه فالن بك
 

"وأما األرش فيجوز إجارة ما قناه مدة وما قابض تركه راماه وجيوز إجارة الشجر ألخذ مثره والسمع -9
ليشغله، وهو قياس املذهب فيما إذا أجره كل شهر بدرهم ومثله وكلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي مثنه، فإنه 

 نيصح وإن مل يبني العدد والثم
 

 وجيوز للمؤجر إجارة العني املؤجرة من غري املستأجر يف مدة اإلجارة.

ويقوم املستأجر الثاين مقام املالك يف استيفاء األجرة من املستأجر األول، وغلط بعض الفقهاء فأفىت يف َنو 
ل هو تصرف ب ذلك بفساد اإلجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع املبيع، وأنه تصرف فيما ال ميلك وليس كذلك،

 فيما استحقه على املستأجر وجيوز إجارة اإلقطاع. قال أبو العباس:

وما علمت أحدا من علماء اإلسالم األئمة األربعة قال: إجارة اإلقطاع ال جتوز حىت حدث بعض أهل زماننا 
زايدة، وهو ظاهر و  فابتدع القول بعدم اجلواز وجيوز للمستأجر إجارة العني املؤجرة ملن يقوم مقامه مبثل األجرة

مذهب أمحد والشافعي، فإن شرط املؤجر على املستأجر أن ال يستويف املنفعة إال بنفسه أو أن ال يؤجرها إال 
 لعدل أو ال يؤجرها من زيد. قال أبو العباس:

فقياس املذهب فيما أراه أهنا شروط صحيحة، لكن لو تعذر على املستأجر االستيفاء بنفسه ملرض أو تلف مال 
أو إرادة سفر وَنو ذلك، فينبغي أن يثبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم املنفعة، ولو اضطر إىل السكىن يف بيت 
إنسان ال جيد سواه، أو النزول يف خان مملوك أو رحا للطحن أو غري ذلك من املنافع وجب بدله أبجرة املثل بال 

 نزاع، واألظهر أنه جيب بدله حماابة ظاهر املذهب.
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أن َيخذ األجرة على تعليم الفقه واحلديث وَنومها إن كان حمتاجا وهو وجه يف املذهب، وال يصح  وجيوز
 االستئجار على القراءة وإهدائها إىل امليت ألنه مل ينقل عن أحد من األئمة اإلذن يف ذلك.

وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ ألجل املال فال ثواب له، فأي شيء يهدى إىل امليت وإمنا يصل إىل امليت 
التعليم  من األئمة، وإمنا تنازعوا يف االستئجار على مل يقل به أحدالعمل الصاحل، واالستئجار على جمرد التالوة 

 (1).". وال أبس جبواز أخذ األجرة على الرقية ونص عليه أمحد
 

"املدينة وفقهاء الكوفة مثال، فيدعون اإلمجاع من قلة معرفتهم أبقاويل العلماء واجرتائهم على رد -10
السنن ابآلراء، حىت كان بعضهم ترد عليه األحاديث الصحيحة يف خيار اجمللس وَنوه من األحكام واآلاثر، فال 

 وهو ال يعرفه إال أن أاب حنيفة ومالكا وأصحاّبما مل من العلماء، مل يقل به أحدجيد معتصما إال أن يقول هذا 
يقولوا بذلك ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعني واتبعيهم ممن قال بذلك خلقا كثريا؛ وإمنا ذكران ذلك 

 على سبيل املثال.

م من هذا هوإال فمن تتبع وجد يف مناظرات الشافعي وأمحد وأيب عبيد وإسحاق بن راهويه وغريهم ألهل عصر 
الضرب كثريا، وهلذا كانوا يسمون هؤالء وأمثاهلم فقهاء احلديث. ومن أتمل ما ترد به السنن يف غالب األمر 
وجدها أصوال قد تلقيت حبسن الظن من املتبوعني، وبنيت على قواعد مغروضة إما ممنوعة أو مسلمة مع نوع 

 ن نوع رأي أو أثر ضعيف.فرق، ومل يعتصم املثبت هلا يف إثباته بكثري حجة أكثر م

فيصري مثبتا للفرع ابلفرع من غري رد إىل أصل معتمد من كتاب أو سنة أو أثر وهذا عام يف أصول الدين وفروعه. 
وجيعل هذه يف مقابلة األصول الثابتة ابلكتاب والسنة. فإذا حقق األمر فيها على املستمسك ّبا مل يكن يف يده 

  يعلم ملن يقول ّبا من احلجة أكثر من مرونة عليها مع حظ من رأى.إال التعجب ممن خيالفها. وهو ال

 

ومسألة بيع العصري ممن يتخذه مخرا من اببه الذي زعم هذا اجملادل أن ال خالف يف بعضها: وعامة السلف على 
ال قاملنع منها، وقد تقدم ذكر ذلك عن سعد بن أيب وقاص وعبد هللا بن عمر يف العنب والعصري ابلتحرمي. و 

البخاري يف بيع السالح يف الفتنة كره عمران بن حصني بيعه يف الفتنة. والكراهة املطلقة يف لسان املتقدمني ال 
 يكاد يراد ّبا إال التحرمي.

خالف يف ذلك إال ما روى أبو بكر بن أيب موسى عن  -رضي هللا عنهم  -ومل يبلغنا عن أحد من الصحابة 
كان يبيع العصري. وهذه حكاية حال حيتمل أنه كان يبيعه ممن يتخذه خال أو   أبيه عن أيب موسى األشعري أنه

 راب أو يشربه عصريا أو َنو ذلك.

وأما التابعون فقد منع بيع العصري ممن يتخذه مخرا عطاء بن أيب رابح وطاوس وحممد بن سريين، وهو قول وكيع 
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 (1)بن اجلراح وإسحاق بن راهويه وسليمان بن داود اهلامشي". 
 

"فإن فاته احلج حتلل بعمرة نقله اجلماعة، وال ينحر هداي معه إال ابحلرم، نص على التفرقة، ويف لزوم -11
القضاء واهلدي اخلالف وأوجب اآلجري القضاء هنا. وعنه يتحلل كمحصر بعدو، واختاره شيخنا، وأن مثله 

اب الزايرة، أو لعجزها عنه، أو لذهحائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ومل تطف جلهلها بوجوب طواف 
الرفقة، وكذا من ضل الطريق ذكره يف املستوعب، ويف التعليق: ال يتحلل، واحتج شيخنا الختياره أبن هللا مل 
يوجب على احملصر أن يبقى حمرما حوال بغري اختياره، خبالف بعيد أحرم من بلده وال يصل إال يف عام، بدليل 

وأصحابه ملا حصروا عن إمتام العمرة مع إمكان رجوعهم حمرمني إىل العام  -يه وسلم صلى هللا عل -حتلل النيب 
 ( .1القابل )

 

 ابب األضحية

 

النحر فاشرتكنا  يف سفر فحضر -صلى هللا عليه وسلم  -عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كنا مع رسول هللا 
سبعة، وهي  ح، أهنم عام احلديبية َنروا البدنة عنيف البعري عن عشرة، ويف البقرة عن سبعة، والذي يف الصحي

 البعري، وهو مذهب اجلمهور، وقال مالك: ال جيزي نفس إال عن نفس.

 من األئمة األربعة. فلم يقل به أحدوأما ذبح البعري عن عشرة 

ن ابن أل وحديث النسائي قيل: إنه يف قسم الغنائم، فقسم بينهم فجعل اجلزور بعشرة من الغنم، ال يف النسك،
لوداع خاصة، يف سفر غري النحر إال يف حجة ا -صلى هللا عليه وسلم  -عباس رضي هللا عنهما مل يكن مع النيب 

 فإنه كان مقيما مع أبيه إىل عام الفتح، فلم يشهد معه عيدا قبل ذلك ال

__________ 

 (2)( .". 151/ 2( فيه زايدة ف )538/ 3( الفروع )ج 1)
 

لذي يتوجه أوال أنه ال جيوز سلف األجرة للموقوف عليه، ألنه ال يستحق املنفعة "وقال أيضا: وا-12
املستقبلة وال األجرة عليها فالتسليف هلم قبض ما ال يستحقونه، خبالف املالك. وعلى هذا فللبطن الثاين أن 

 ( .1يطالبوا ابألجرة املستأجر، ألنه مل يكن له التسليف، وهلم أن يطالبوا الناظر )

ستئجار على نفس تالوة القرآن غري جائز، وإمنا النزاع يف التعليم وَنوه مما فيه مصلحة تصل إىل الغري. والثواب واال
ال يصل إىل امليت إال إذا كان العمل هلل وما وقع ابألجر من النقود وَنوها فال ثواب فيه وإن قيل: يصح 
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 االستئجار عليه.

ضل ي أن يتصدق بذلك على احملاويج من أهل القرآن أو غريه فذلك أففإذا أوصى امليت أن يعمل له ختمة فينبغ
 ( .2وأحسن )

 ( .3وإذا كان املعلم يقرئ فأعطي شيئا جاز له أخذه عند أكثر العلماء )

وال يصح االستئجار على القراءة وإهدائها إىل امليت؛ ألنه مل ينقل عن أحد من األئمة اإلذن يف ذلك. وقد قال 
قارئ إذا قرأ ألجل املال فال ثواب له، فأي شيء يهدى للميت؟ وإمنا يصل إىل امليت العمل العلماء: إن ال

 الصاحل.

 من األئمة؛ وإمنا تنازعوا يف االستئجار على التعليم. مل يقل به أحدواالستئجار على جمرد التالوة 

 وال أبس جبواز أخذ األجرة على الرقية نص عليه أمحد.

__________ 

 .231/ 2ف  38، 37/ 6ج  ( اإلنصاف1)
 .232، 231/ 2ف  170( خمتصر الفتاوى 2)
 (1).". 96، 231/ 2ف  64( خمتصر الفتاوى 3)
 

"ما ال يكون من فعله لزمك أن كل ماال يكفي فيه الذات فال يستلزم وجوده يف األزل أال يوجد إال -13
ء، إلميان، بل خالف إمجاعه مجاهري العقالبشريك مع هللا ليس من خملوقاته، ومعلوم أن هذا خالف إمجاع أهل ا

وهو خالف املعقول الصريح أيضا، فإن ذلك الشريك املقدر إن كان واجب الوجود بنفسه إهلا آخر لزم إثبات 
، فهو ابطل يف من بين آدم مل يقل به أحدخالق قدمي مع هللا مشارك له يف فعله ال يفعل إال به، وهذا مع أنه 

نفسه، ألنه يستلزم افتقار كل من الفاعلني إىل اآلخر، فإن التقدير يف هذا املشرتك هو أن أحدمها ال يستقل به، 
بل حيتاج إىل معاونة اآلخر، وما احتاج إىل معاونة اآلخر كان فقريا إىل غريه ليس بغين، وكان عاجزا ليس بقادر، 

انتفاء الوجوب بطل دليلك، وإن مل يكن دليال بطل دليلك أيضا، فإنه مبين عليه، وإن  فإن كان هذا دليال على 
كان ذلك الشريك املقدر ليس واجب الوجود بنفسه فهو ممكن ال يوجد إال ابلواجب نفسه، فلزم أن يكو من 

 مفعوالته.

ه أو ال تكفي يف ثبوت حصولاجلواب اخلامس: أن يقال قول احملتج: )كل ما يفرض له فإما أن تكون ذاته كافية 
 (2)يف". 
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"وإذا قالوا: القدمي إن كان واجبا ثبت الواجب، وإن كان ممكنا ثبت الواجب، فيلزم ثبوت الواجب -14
 على التقديرين.

قيل: هذا إذا صح لزم أنه ال بد من واجب، كما أن املوجود مستلزم أنه ال بد من واجب، وهذا مما ال نزاع فيه، 
على إثبات صانع، ال على أنه مغاير لْلفالك، وال على أنه ليس حبال، بل يستلزم أنه ال بد من لكنه ال يدل 

موجود ميتنع عدمه، وهذا مما يوافق عليه منكرو الصانع، والقائلون بقدم العامل، وأهل احللول، وغريهم، فتبني أنه 
 ليس يف كالمهم إبطال مذهب احللول.

كانوا يردون على من أقوال النفاة ما هو أقرب إىل اإلثبات، فيكون ردهم ملا هو واملقصود هنا أن السلف واألئمة  
م أقرب إىل النفي بطريق األوىل، وقول النفاة ملباينته للعامل ومداخلته له، أبعد عن العقل من قول املثبتني، ألنه قائ

 بنفسه يف كل مكان، مع نفي مماسته ومباينته.

 ك تنبيها على إبطال احللول، مبعىن حلول العرض يف احملل.والسلف ردوا هذا وهذا، وكان ذل

 ، وإن كان النفاة مل ميكنهم إال إبطاله خاصة دون أقوال أهل احللول املعروفة عنهم.مل يقل به أحدلكن هذا 

ومما يبني هذا أن الطوائف كلها اتفقت على إثبات موجود واجب بنفسه، قدمي أزيل ال جيوز عليه العدم، مث 
 وا فيما جيب له وميتنع عليه.تنازع

فالنفاة تصفه ّبذه الصفات السلبية: أنه ال مباين للعامل وال مداخل، وال فوق وال حتت، وال يصعد إليه شيء وال 
 (1)ينزل منه شيء،". 

 

"وإمنا املسألة الدقيقة أنه عند وجود املسموع واملرئي واملعلوم، إذا مسعه ورآه علمه موجودا فهل هذا -15
 ما كان موجودا قبل وجود ذلك؟ أو هناك معىن زائد؟عني 

 ل به أحدمل يقوأما قول من قال من الفالسفة: إنه ال يعلم إال الكليات، فهذا من أخبث األقوال وشرها، وهلذا 
 من طوائف امللة.

 وهؤالء شر من املنكرين لعلم القدمي، من القدرية وغريهم.

: إنه ال يعلم اجلزئيات، بل يرون أنه ال يعلمها ابلعلم احملدث، وإنكاره وأما ما ذكره من أن الفالسفة ال يقولون
أن يكون املشاؤون من الفالسفة ينكرون علمه جبزيئات العامل، فهذا يدل على فرط تعصبه هلؤالء الفالسفة 

 .ةابلباطل، وعدم معرفته حبقيقة مذهبهم، فإنه دائما يتعصب ألرسطو، صاحب التعاليم املنطقية واإلهلي
وكالمه يف مسألة العلم معروف مذكور يف كتابه ما بعد الطبيعة، وقد ذكر أبلفاظه أبو الربكات صاحب املعترب 
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 (1)وغريه، ورد ذلك عليه أبو الربكات، مع تعظيمه له.". 
 

"قال البخاري: "ولقد بني نعيم بن محاد أن كالم الرب ليس خيلق وأن العرب ال تعرف احلي من -16
لفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن مل يكن له فعل فهو ميت وأن أفعال العباد خملوقة فضيق عليه امليت إال اب

 حىت مضى لسبيله وتوجع أهل العلم ملا نزل به".

قال البخاري: "ويف اتفاق املسلمني دليل على أن نعيما ومن َنا َنوه ليس مبارق وال مبتدع" وقال أبو عبد هللا 
صول الدين: "ومما جيب اإلميان به التصديق أبن هللا متكلم وأن كالمه قدمي وأنه مل يزل بن حامد يف كتابه يف أ

متكلما يف كل أوقاته موصوفا بذلك وكالمه قدمي غري حمدث كالعلم والقدرة" قال وقد علم أن املذهب أن كون 
ومتكلم  إنه ساكت يف حالالكالم صفة ومتكلما به ومل يزل موصوفا بذلك ومتكلما إذا شاء ومبا شاء وال نقول 

يف حال من حيث حدوث الكالم قال: "وال خالف عن أيب عبد هللا يعين يعىن أمحد بن حنبل أن هللا مل يزل 
متكلما قبل أن خيلق اخللق وقبل كل الكائنات وأن هللا كان فيما مل يزل متكلما كيف شاء وكما شاء إذا شاء 

بن حامد أنه ال خالف يف مذهب أمحد أنه سبحانه مل يزل متكلما  أنزل كالمه وإذا شاء مل ينزله" فقد ذكر ا
كيف شاء وكما شاء مث ذكر قولني هل هو متكلم دائما مبشيئته أو أنه مل يزل موصوفا بذلك متكلما إذا شاء 

امية ر وساكتا إذا شاء ال مبعىن أنه يتكلم بعد أن مل يزل ساكتا فيكون كالمه حاداث كما يقول الكرامية فإن قول الك
 من أصحاب أمحد وكذلك ذكر القولني أبو بكر عبد العزيز يف أول كتابه الكبري املسمى مل يقل به أحديف الكالم 

 ابملقنع.

وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى يف كتاب إيضاح البيان يف مسألة القرآن قال أبو بكر: "ملا سألوه إنكم إذا 
ألصحابنا قوالن أحدمها أنه مل يزل متكلما كالعلم ألن ضد الكالم قلتم مل يزل متكلما كان ذلك عبثا فقال 

اخلرس كما أن ضد العلم اجلهل" قال ومن أصحابنا من قال: "أثبت لنفسه أنه خالق ومل جيز أن يكون خالقا يف  
ا  قكل حال" بل قلنا: "إنه خالق يف وقت إرادته أن خيلق وإن مل يكن خالقا يف كل حال ومل يبطل أن يكون خال

 (2)كذلك وإن مل يكن متكلما يف كل حال.". 
 

( ، 1وقد اتفق العلماء على أنه ال ينعقد اليمني بغري هللا تعاىل، وهو احللف ابملخلوقات ) -792"-17
فلو حلف ابلكعبة، أو ابملالئكة، أو أبحد من الشيوخ، أو امللوك مل ينعقد ميينه، وال يشرع له ذلك، بل ينهى 

 ، وإما هني تنزيه.عنه، إما هني حترمي

ففي الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " من كان حالفا فليحلف ابهلل، أو ليصمت"  -793
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(2. ) 

 ( .3ويف الرتمذي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " من حلف بغري هللا فقد أشرك" ) -794

يه وسلم، أبحد من اخللق، إال يف نبينا صلى هللا عل ومل يقل أحد من العلماء املتقدمني: إنه ينعقد اليمني -795
اخلالف يف سائر  -كابن عقيل   -( ، وقد طرد بعض أصحابه 4فإن عن أمحد روايتني يف أنه ينعقد اليمني به )

 األنبياء، وهذا ضعيف.

ي عليه من العلماء فيما نعلم، والذ ومل يقل به أحدوأصل القول ابنعقاد اليمني ابلنيب ضعيف شاذ،  -796
 اجلمهور كمالك والشافعي وأيب حنيفة أنه ال ينعقد اليمني به، كإحدى الروايتني عن أمحد، وهذا

__________ 

حيث قال: "واتفقوا أن من حلف ممن ذكران حبق زيد أو عمرو أو حبق أبيه  158( انظر: مراتب اإلمجاع، ص1)
 أنه آمث، وال كفارة عليه".

 ( .90، 89( تقدم ص )2)

 ( .89دم خترجيه يف ص )( تق3)

( ورجح أهنا التنعقد، ألدلة منها: "من كان حالفا 7983املسألة  9/513( انظر: املغين البن قدامة )4)
 (1)فليحلف ابهلل أو ليصمت".". 

 

"ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف األمة وما علمه قال به وما مل يعلمه أمسك عنه وال -18
علم وال يقول على هللا ما مل يعلم فإن هللا تعاىل قد حرم ذلك كله. وقد جاء يف األحاديث يقفو ما ليس له به 

النبوية ذكر ما سأل هللا تعاىل به كقوله صلى هللا عليه وسلم }اللهم إين أسألك أبن لك احلمد ال إله إال أنت 
هم إين أبو داود وغريه ويف لفظ: }اللاملنان بديع السموات واألرض اي ذا اجلالل واإلكرام اي حي اي قيوم{ رواه 

أسألك أبين أشهد أنك أنت هللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد{ رواه 
 أبو داود والنسائي وابن ماجه.

كعبة أو ابملالئكة؛ لوقد اتفق العلماء على أنه ال تنعقد اليمني بغري هللا تعاىل وهو احللف ابملخلوقات؛ فلو حلف اب
أو ابألنبياء أو أبحد من الشيوخ أو ابمللوك مل تنعقد ميينه؛ وال يشرع له ذلك؛ بل ينهى عنه إما هني حترمي؛ وإما 
هني تنزيه. فإن للعلماء يف ذلك قولني. والصحيح أنه هني حترمي. ففي الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

ابهلل أو ليصمت{ ويف الرتمذي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال }من أنه قال: }من كان حالفا فليحلف 
حلف بغري هللا فقد أشرك{ ومل يقل أحد من العلماء املتقدمني أنه تنعقد اليمني أبحد من األنبياء إال يف نبينا 

 -قيل كابن ع  -صلى هللا عليه وسلم فإن عن أمحد روايتني يف أنه تنعقد اليمني به وقد طرد بعض أصحابه 
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من  قل به أحدومل ياخلالف يف سائر األنبياء وهذا ضعيف. وأصل القول ابنعقاد اليمني ابلنيب ضعيف شاذ 
 (1)العلماء". 

 

"الكتاب والسنة فهو ابطل وكذب فهو خمالف للشرع والعقل }ومتت كلمة ربك صدقا وعدال{ . -19
و ان ورأوا أن هذا ال ميكن إال إذا جعل اإلميان هفهؤالء ملا اشتهر عندهم عن أهل السنة أهنم يستثنون يف اإلمي

ما ميوت العبد عليه وهو ما يوايف به العبد ربه ظنوا أن اإلميان عند السلف هو هذا؛ فصاروا حيكون هذا عن 
من السلف؛ ولكن هؤالء حكوه عنهم حبسب ظنهم: ملا رأوا أن قوهلم ال  مل يقل به أحدالسلف؛ وهذا القول 

هذا األصل وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم يف اإلميان هو قول احملققني والنظار من يتوجه إال على 
أصحاب احلديث. ومثل هذا يوجد كثريا يف مذاهب السلف اليت خالفها بعض النظار وأظهر حجته يف ذلك 

يزهم ومل يعرف حقيقة قول السلف؛ فيقول من عرف حجة هؤالء دون السلف أو من يعظمهم ملا يراه من مت
عليه: هذا قول احملققني. وقال احملققون. ويكون ذلك من األقوال الباطلة املخالفة للعقل مع الشرع؛ وهذا كثريا 
ما يوجد يف كالم بعض املبتدعني وبعض امللحدين ومن آاته هللا علما وإمياان؛ علم أنه ال يكون عند املتأخرين 

 لعلم وال يف العمل ومن كان له خربة ابلنظرايت والعقلياتمن التحقيق إال ما هو دون حتقيق السلف ال يف ا
وابلعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم وأنه ال يبتدع أحد قوال يف اإلسالم إال  

 (2)كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه من قبله.". 
 

ف بعضهم يف فضائل رجب "والعبادات وفضائل األشخاص وغري ذلك من األبواب مثل ما صن-20
وغريهم يف فضائل صلوات األايم والليايل وصالة يوم األحد وصالة يوم االثنني وصالة يوم الثالاثء وصالة أول 
مجعة يف رجب وألفية رجب وأول رجب وألفية نصف شعبان وإحياء ليليت العيدين وصالة يوم عاشوراء. وأجود 

من  أحد فلم يقل بهح وقد رواه أبو داود والرتمذي. ومع هذا ما يروى من هذه الصلوات حديث صالة التسبي
األئمة األربعة؛ بل أمحد ضعف احلديث ومل يستحب هذه الصلوات. وأما ابن املبارك فاملنقول عنه ليس مثل 

دة عالصالة املرفوعة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فإن الصالة املرفوعة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ليس فيها ق
طويلة بعد السجدة الثانية وهذا خيالف األصول فال جيوز أن تثبت مبثل هذا احلديث. ومن تدبر األصول علم 
أنه موضوع. وأمثال ذلك؛ فإهنا كلها أحاديث موضوعة مكذوبة ابتفاق أهل املعرفة مع أهنا توجد يف مثل كتاب 

يما صنفه مثل أمايل أيب القاسم بن عساكر وف أيب طالب وكتاب أيب حامد وكتاب الشيخ عبد القادر؛ وتوجد يف
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 (1)عبد العزيز الكناين وأبو علي بن البنا وأبو الفضل بن انصر وغريهم. وكذلك". 
 

 "وقيل: بل الصوت القدمي غري املسموع من العبد.-21

و ظاهر ه وتنازعوا يف " القرآن " هل يقال إنه حال يف املصحف والصدور أم ال يقال ذلك؟ على قولني. فقيل:
يف احملدث ليس حبال فيه. وقيل: بل القرآن حال يف الصدور واملصاحف فهؤالء اخللقية واحلادثية واالحتادية 
واالقرتانية أصل قوهلم أن ما ال يسبق احلوادث فهو حادث مطلقا. ومن قال ّبذا األصل فإنه يلزمه بعض هذه 

 يريد أنه كائن بعد أن مل يكن وجيعل احلاداثت إرادات األقوال أو ما يشبه ذلك فإن من الناس من جيعله حاداث
وتصورات ال حروفا وأصواات. والداريب وغريه مييلون إىل هذا القول؛ فإنه إما أن جيعل كالم هللا حاداث أو قدميا وإذا  

مي املعىن دكان حاداث فإما أن يكون حاداث يف غريه وإما أن يكون حاداث يف ذاته وإذا كان قدميا فإما أن يكون الق
فقط أو اللفظ فقط أو كالمها فإذا كان القدمي هو املعىن فقط لزم أن ال يكون الكالم املقروء كالم هللا تعاىل مث 

لكالم ؛ لكن من الناس من يقول إن امل يقل به أحدالكالم يف ذلك املعىن قد عرف. وأما قدم اللفظ فقط فهذا 
 يف مسمى الكالم بل هو العلم واإلرادة ومها قدميان لكن ليس القدمي هو اللفظ. وأما معناه فليس هو داخال

 (2)ذلك داخال يف مسمى الكالم فهذا يقول الكالم القدمي هو اللفظ". 
 

وهو  -"فإن جاز حدوث حال من األحوال له امتنع حدوث ذلك احلادث عن علة اتمة أزلية -22
وى وال بد من حمدث واحملدث إن كان س -العقالء املوجب ابلذات كما تقدم وكما هو معلوم ومتفق عليه بني 

هللا فالقول يف حدوثه إن كان حمداث أو يف حدوث ذلك اإلحداث له بعد أن مل يكن كالقول يف حدوث ذلك 
  -احلادث وإن كان هو هللا تعاىل امتنع أن يكون موجبا ابلذات له؛ إذ القدمي ال يكون موجبا ابلذات حلادث 

امتنع قدم  -فال يكون علة اتمة  -ت العلة القدمية. وإذا مل يكن الصانع موجبا ابلذات فامتنع ثبو  -كما بني 
شيء من العامل؛ ألنه ال يكون قدمي إال عن علة اتمة وإن قيل إنه ال جيوز حدوث ملا فرض قدميا معلوال لْلول؛ 

 لوجود حتدث له النسبمن العقالء فهو ابطل؛ لوجوه: " أحدها " أن واجب ا مل يقل به أحدفهذا مع أنه 
واإلضافات ابتفاق العقالء. فحدوث ذلك لغريه أوىل. " الثاين " أن احلوادث مشهودة يف العامل العلوي والسفلي 
وهذه احلوادث صادرة عن هللا: إما بوسط أو بغري وسط فإذا كانت بوسط فتلك الوسائط حدثت عنها أمور 

 (3)اء كان هو الصانع أو كان هو الوسائط للصانع.". بعد أن مل تكن. فلزم حدوث األحوال للقدمي سو 
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"فالقائلون أبن األجسام مركبة من اجلواهر يقولون: إن هللا ال حيدث شيئا قائما بنفسه وإمنا حيدث -23
األعراض اليت هي االجتماع واالفرتاق واحلركة والسكون وغري ذلك من األعراض. مث من قال منهم أبن اجلواهر 

ن هللا أحدثها ابتداء مث مجيع ما حيدثه إمنا هو إحداث أعراض فيها ال حيدث هللا بعد ذلك جواهر حمدثة قال: إ
وهذا قول أكثر املعتزلة واجلهمية واألشعرية وَنوهم ومن أكابر هؤالء من يظن أن هذا مذهب املسلمني ويذكر 

وائف مة؛ بل مجهور األمة حىت من طمن سلف األمة وال مجهور األ مل يقل به أحدإمجاع املسلمني عليه وهو قول 
أهل الكالم ينكرون اجلوهر الفرد وتركب األجسام من اجلواهر وابن كالب إمام أتباعه هو ممن ينكر اجلوهر الفرد 
وقد ذكر ذلك أبو بكر بن فورك يف مصنفه الذي صنفه يف مقاالت ابن كالب وما بينه وبني األشعري من 

 قول اهلشامية والضرارية وكثري من الكرامية والنجارية أيضا. وهؤالء القائلون أبن اخلالف وهكذا نفى اجلوهر الفرد
األجسام مركبة من اجلواهر املفردة: املشهور عنهم؛ أبن اجلواهر متماثلة؛ بل ويقولون أو أكثرهم: أن األجسام 

ا ليست الزمة صفات عارضة هلمتماثلة؛ ألهنا مركبة من اجلواهر املتماثلة وإمنا اختلفت ابختالف األعراض وتلك 
فال تنفي التماثل فإن حد املثلني أن جيوز على أحدمها ما جيوز على اآلخر وجيب له ما جيب له وميتنع عليه ما 

 (1)ميتنع عليه. وهم يقولون: إن اجلواهر متماثلة فيجوز". 
 

 تعاىل: قسمت "يف نفسك اي فارسي؛ فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: قال هللا-24
الصالة بيين وبني عبدي نصفني{ احلديث. وهذا صريح يف أن أم القرآن اليت جيب قراءهتا يف الصالة عند أيب 
هريرة القراءة املقسومة اليت ذكرها مع داللة قول النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك؛ وذلك ينفي وجوب قراءهتا 

الفاحتة  قرأ ّبا؛ قرأ ّبا استحبااب ال وجواب. واجلهر ّبا مع كوهنا ليست منعند أيب هريرة فيكون أبو هريرة وإن كان 
من األئمة األربعة؛ وغريهم من األئمة املشهورين؛ وال أعلم به قائال؛ لكن هي من الفاحتة  مل يقل به أحدقول 

ان أبو هريرة ؛ وإذا كوإجياب قراءهتا مع املخافتة ّبا قول طائفة من أهل احلديث؛ وهو إحدى الروايتني عن أمحد
إمنا قرأها استحبااب ال وجواب؛ وعلى هذا القول ال تشرع املداومة على اجلهر ّبا؛ كان جهره ّبا أوىل أن يثبت 
دليال على أنه ليعرفهم استحباب قراءهتا؛ وأن قراءهتا مشروعة؛ كما جهر عمر ابالستفتاح: وكما جهر ابن عباس 

هر ؛ وَنو ذلك؛ ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أهنا تقرأ يف اجلملة؛ وإن مل جيبقراءة فاحتة الكتاب على اجلنازة
ّبا وحينئذ فال يكون هذا خمالفا حلديث أنس الذي يف الصحيح؛ وحديث عائشة الذي يف الصحيح؛ وغري 

 (2)ذلك. هذا إن كان احلديث داال على أنه جهر ّبا؛ فإن لفظه ليس صرحيا بذلك من وجهني:". 
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 به أحد مل يقلبعض أن املراد ّبا سجدة جمردة وهو غلط. فإن تعليق اإلدراك بسجدة جمردة  "وظن-25
من العلماء. بل هلم فيما تدرك به اجلمعة واجلماعة ثالثة أقوال: أصحها: أنه ال يكون مدركا للجمعة وال اجلماعة 

ن أن من أدرك من اجلمعة أقل م إال إبدراك ركعة ال يكون مدركا للجماعة بتكبرية. وقد استفاض عن الصحابة
ركعة صلى أربعا. ويف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: }من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك 
الصالة{ ". وعلى هذا إذا أدرك املسافر خلف املقيم ركعة: فهل يتم، أو يقصر؟ فيها قوالن. واملقصود هنا: أن 

ا عة فإن الصالة يعرب عنها أببعاضها فتسمى قياما وقعودا وركوعا وسجودا وتسبيحلفظ " السجدة " املراد به الرك
وقرآان. وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السالم سجدة مفردة فإن هذه بدعة ومل ينقل 

؛ فإن اإلسالم اععن أحد من األئمة استحباب ذلك. والعبادات مبناها على الشرع واالتباع ال على اهلوى واالبتد
مبين على أصلني: أن ال نعبد إال هللا وحده وأن نعبده مبا شرعه على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم ال نعبده 

 (1)ابألهواء والبدع.". 
 

"فلو كانت القراءة ملا يقرأه اإلمام أفضل من االستماع لقراءته لكان قراءة املأموم أفضل من قراءته -26
أو  . وإمنا انزع من انزع يف الفاحتة لظنه أهنا واجبة على املأموم مع اجلهرمل يقل به أحدحتة وهذا ملا زاد على الفا

مستحبة له حينئذ. وجوابه أن املصلحة احلاصلة له ابلقراءة حيصل ابالستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه 
ل األمرين القراءة لكان األوىل أن يفعل أفضملا زاد على الفاحتة فلوال أنه حيصل له ابالستماع ما هو أفضل من 

وهو القراءة فلما دل الكتاب والسنة واإلمجاع على أن االستماع أفضل له من القراءة علم أن املستمع حيصل له 
أفضل مما حيصل للقارئ وهذا املعىن موجود يف الفاحتة وغريها فاملستمع لقراءة اإلمام حيصل له أفضل مما حيصل 

نئذ فال جيوز أن يؤمر ابألدىن وينهى عن األعلى. وثبت أنه يف هذه احلال قراءة اإلمام له قراءة كما ابلقراءة وحي
قال ذلك مجاهري السلف واخللف من الصحابة والتابعني هلم إبحسان. ويف ذلك احلديث املعروف عن النيب صلى 

وهذا احلديث روي مرسال ومسندا لكن  هللا عليه وسلم أنه قال: }من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة{ .
أكثر األئمة الثقاة رووه مرسال عن عبد هللا بن شداد عن النيب صلى هللا عليه وسلم وأسنده بعضهم ورواه ابن 

 (2)ماجه مسندا وهذا املرسل قد عضده". 
 

 "وهذا من أظهر اخلطأ.-27

 يعتمد من أهل العلم؛ بل إمنا نقله اجمليب إن صح نقله عمن ال مل يقل به أحدومنها ظنه أن القول بتحرمي السفر 
عليه وال يعتد خبالفه. وهو نص مالك الصريح يف خصوص قرب الرسول ومذهب مجهور أصحابه ومجهور السلف 
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ال يعتد  -وهم الغزايل وابن عبدوس وأبو حممد املقدسي  -والعلماء. ومنها زعمه أن الذين حكى اجمليب قوهلم 
من سواهم وال يرجع يف ذلك ملن عداهم؛ ومثل هذا الكالم ال يقال يف أحد من األئمة الكبار؛ بل كل  خبالف

أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرتك؛ إال صاحب الشرع فكيف يسوغ أن يقال يف مثل هؤالء ومنها أنه ملا أراد 
احلسان  ذكر ما يف ذلك من األحاديثأن يثبت أن النيب يسمع من القرب ويبلغ الصالة والسالم من البعد: مل ي

اليت يف السنن؛ بل إمنا اعتمد على حديث موضوع }من صلى علي عند قربي مسعته ومن صلى علي انئيا 
بلغته{ وهذا إمنا يرويه حممد بن مروان السدي عن األعمش. وهو كذاب ابالتفاق وهذا احلديث موضوع على 

 (1)سخة اليت رأيتها مصححا: }ومن". األعمش إبمجاعهم. مث قد غري لفظه. ففي الن
 

 "فأجاب:-28

احلمد هلل، تنفذ وصيته؛ فإن إعطاء أجرة ملن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة مل ينقل عن أحد من السلف؛ وإمنا 
تكلم العلماء فيمن يقرأ هلل ويهدي للميت. وفيمن يعطي أجرة على تعليم القرآن وجوه. فأما االستئجار على 

إهدائها فهذا مل ينقل عن أحد من األئمة وال أذن يف ذلك؛ فإن القراءة إذا كانت أبجرة كانت معاوضة القراءة و 
 يقل ملفال يكون فيها أجر وال يصل إىل امليت شيء وإمنا يصل إليه العمل الصاحل واالستئجار على جمرد التالوة 

دق عنه ذه املرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصمن األئمة وإمنا تكلموا يف االستئجار على التعليم لكن ه به أحد
مبا تريد االستئجار به فإن الصدقة تصل إىل امليت ابتفاق األئمة وينفعه هللا ّبا. وإن تصدقت بذلك على قوم 
من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءهتم حصل من األجر بقدر ما أعينوا على القراءة وينفع هللا امليت 

  أعلم.بذلك. وهللا

 وسئل:

عن مسجد لرجل، وعليه وقف والوقف عليه حكر؛ وأوصى قبل وفاته أن خيرج من الثلث ويشرتى احلكر الذي 
للوقف فتعذر مشرتاه؛ إلن احلكر وقف وله ورثة وهم ضعفاء احلال وقد وافقهم الوصي على شيء من الثلث 

 يف ذمة الوصي؟لعمارة املسجد: فهل إذا أتخر من الثلث شيء لْليتام يتعلق 

 فأجاب:

بل على الوصي أن خيرج مجيع الثلث كما أوصاه امليت؛ وال يدع للورثة شيئا مث إن أمكن شراء األرض اليت عينها 
 (2)املوصي اشرتاها ووقفها". 
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"واختلف هؤالء يف " املختلعة " هل عليها عدة ثالثة قروء؟ أو تستربأ حبيضة؟ على قولني: مها -29
د " إحدامها " تستربئ حبيضة وهذا قول عثمان وابن عباس؛ وابن عمر يف آخر روايتيه وهو قول روايتان عن أمح

غري واحد من السلف؛ ومذهب إسحاق وابن املنذر وغريمها وروي ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف السنن 
ق إنه ليس من الطال من وجوه حسنة كما قد بينت طرقها يف غري هذا املوضع. وهذا مما احتج به من قال:

الثالث وقالوا لو كان منه لوجب فيه تربص ثالثة قروء بنص القرآن واحتجوا به على ضعف من نقل عن عثمان؛ 
أنه جعلها طلقة ابئنة؛ فإنه قد ثبت عنه ابإلسناد املرضي أنه جعلها تستربئ حبيضة ولو كانت مطلقة لوجب 

من العلماء  ه أحدمل يقل بلها مطلقة تستربئ حبيضة. فهذا عليها تربص ثالثة قروء. وإن قيل: بل عثمان جع
فاتباع عثمان يف الرواية الثابتة عنه اليت يوافقه عليها ابن عباس ويدل عليها الكتاب والسنة: أوىل من رواية راويها 

لنقل اجمهول وهي رواية مجهان األسلمي عنه أنه جعلها طلقة ابئنة. وأجود ما عند من جعلها طلقة ابئنة من 
عن الصحابة هو هذا النقل عن عثمان وهو مع ضعفه قد ثبت عنه ابإلسناد الصحيح ما يناقضه فال ميكن 

 (1)اجلمع بينهما؛ ملا يف ذلك من خالف النص واإلمجاع.". 
 

"فيحكم أبن قوله هو الصواب. فهذا ال ميكن أن يكون كل واحد من القولني املتضادين يلزم مجيع -30
ه؛ خبالف ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم فإنه من عند هللا؛ حق وهدى وبيان ليس فيه املسلمني اتباع

خطأ قط وال اختالف وال تناقض قال تعاىل: }أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفا  
د ألزموا منعوهم العدوان؛ وهم ق كثريا{ وعلى والة األمر أن مينعوهم من التظامل فإذا تعدى بعضهم على بعض

مبنع ظلم أهل الذمة؛ وأن يكون اليهودي والنصراين يف بالدهم إذا قام ابلشروط املشروطة عليهم ال يلزمه أحد 
برتك دينه؛ مع العلم أبن دينه يوجب العذاب فكيف يسوغ لوالة األمور أن ميكنوا طوائف املسلمني من اعتداء 

على بعض بقوله ومذهبه هذا مما يوجب تغري الدول وانتقاضها؛ فإنه ال  بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم
صالح للعباد على مثل هذا. وهذا إذا كان احلكام قد حكموا يف مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف فإذا كان 

 المن أئمة املسلمني وال هو مذهب أئمتهم الذين ينتسبون إليهم؛ و  مل يقل به أحدالقول الذي قد حكموا به 
قاله أحد من الصحابة والتابعني؛ وال فيه آية من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم بل قوهلم خيالف 

 (2)الكتاب والسنة وإمجاع األئمة فكيف حيل مع هذا أن يلزم علماء املسلمني". 
 

نه الصوت مسع م "وال تزال، مث القائلون بقدم األصوات املعينة تنازعوا يف املسموع من القارئ هل-31
القدمي؟ قيل املسموع هو الصوت القدمي، وقيل بل املسموع هو صواتن أحدمها القدمي واآلخر احملدث، فما ال 
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بد منه يف وجود القرآن فهو القرآن وما زاد على ذلك فهو احملدث، وتنازعوا يف القرآن هل يقال أنه حال يف 
يف  و ظاهر يف احملدث ليس حبال فيه، وقيل بل القرآن حالاملصحف والصدور أم ال؟ يقال على قولني: فقيل ه

 الصدور واملصاحف.

فهؤالء اخللقية واحلادثية واالحتادية واإلقرائية أصل قوهلم إن ما ال يسبق احلوادث فهو حادث مطلقا، ومن قال 
ميا، وإذا كان اث أو قدّبذا األصل فإنه يلزم بعض هذه األقوال أو ما يشبه ذلك، فإنه إما أن جيعل كالم هللا حاد

حاداث إما أن يكون حاداث يف غريه، وإما أن يكون حاداث يف ذاته، وإذا كان قدميا فإما أن يكون القدمي املعين 
فقط أو اللفظ، أو كالمها، فإذا كان القدمي هو املعىن فقط لزم أن ال يكون الكالم املقروء كالم هللا مث الكالم يف 

 ذلك املعىن قد عرف.

لكن من الناس من يقول أن الكالم القدمي هو اللفظ، وأما معناه فليس  مل يقل به أحدقدم اللفظ فقط فهذا  وأما
هو داخل يف مسمى الكالم، فهذا يقول الكالم القدمي هو اللفظ فقط: إما احلروف املؤلفة وإما احلروف 

 واألصوات، لكنه يقول إن معناه قدمي.

جبواز حوادث ال أول هلا مطلقا، وإن القدمي جيوز أن يعتقب عليه احلوادث مطلقا  وأما الفريق الثاين الذين قالوا
وإن كان ممكنا ال واجبا بنفسه، فهؤالء هم القائلون بقدم العامل كما يقولون بقدم هذه األفالك، وأهنا مل تزل وال 

ن الواجب بنفسه قالوا أهنا صادرة ع تزال معلولة لعلة قدمية أزلية، لكن املنتسبون إىل امللل كابن سينا وَنوه منهم
 املوجب هلا بذاته.

وأما أرسطو وأتباعه فإهنم قالوا أن هلا علة غاثية تتحرك للتشبه ّبا فهي حتركها كما حيرك املعشوق عاشقه، ومل 
بال  ثيثبتوا هلا مبدعا بذاته، وإمنا أثبت واجب الوجود بطريقة ابن سينا وأتباعه، وحقيقة قول هؤالء وجود احلواد

 (1)حمدث أصال،". 
 

 "فهرس رسالة-32

 حقيقة مذهب االحتاديني أو وحدة الوجود

 2نص السؤال عن حقيقة مذهب االحتاديني 
 4فصل يف بيان أن تصور مذهب هؤالء كاف يف بيان فساده 

 5" " أن حقيقة قول هؤالء أن وجود الكائنات هو عني وجود هللا 
 6ه أصالن أوهلما أن املعدوم شيء اثبت يف العدم ول –املقالة األوىل مذهب ابن عريب 

 17األصل الثاين ملذهب ابن عريب أن وجود االعيان نفس وجود احلق وعينه 

 18فصل فيما خالفه فيه صاحبه الصدر الرومي وكونه أعلم منه ابلكالم وأقل علما ابالسالم 
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 23" وأما التلمساين وَنوه فال يفرق بني ماهية ووجود 

 24أن هذه املقاالت ال أعرفها ألحد قبل هؤالء " واعلم 

 26مذهب هؤالء االحتادية والرد عليها من وجوه يعلم ّبا أهنم ليسو مسلمني 

 27الوجه األول أن هذه احلقائق الكونية ميتنع أن تكون عني احلق 

 29الوجه الثاين يف قوهلم أنه جتلى هلا وظهر ّبا فال تقع العني إال عليه 

 30ث والرابع يف كلمة أان وحقيقة النبوة والروح االضايف الوجه الثال

 31" اخلامس يف قوهلم أن هلذه احلقيقة طرفني طرف إىل احلق وطرف إىل اخللق 

 32" السادس يف حريهتم وتناقضهم فيها كالنصارى يف األقانيم 

 36" السابع قوله أن العلوايت جفنها الفوقاين والسفليات جفنها التحتاين 

 37يف بطالن هذا التشبيه وأخذهم مسألة النفس الكلية عن الفالسفة  10و9و8ه:الوجو 

 38قبلهم  مل يقل به أحديف زعمهم أن قوهلم هو احلق املتبع وكونه  11الوجوه 

 39وأما ماحكاه عن الذي مساه الشيخ احملقق من أن العامل مبجموعه حدقة عني هللا 

 46ذهبه مع بطالهنا والرد عليها فصل يف بعض ألفاظ ابن عريب اليت تبني م

 63أدعاؤه مرتبة خامت األولياء اليت فضلها على مرتبة األنبياء من بعض الوجوه 

 77فصل يف بعض ما يظهر به كفرهم 

 " ومن أعظم األصول اليت يعتمدها هؤالء االحتادية حديث " كان هللا وال شيء

 93رهم معه " وهو موضوع ّبذا اللفظ الذي يستدلون به على كف

 (1)". 98" يف قوهلم ابميان فرعون وحتريفهم ماورد يف كفره من اآلايت الصرحية 
 

 من األئمة األربعة وحديث النسائي قيل إن أصله كان يف فلم يقل به أحد"ذبح البعري عن عشرة -33
هما مل يكن مع نقسم الغنائم فقسم بينهم فعدل اجلزور بعشرة من الغنم ال يف النسك ألن ابن عباس رضي هللا ع

النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر غري النحر إال يف حجة الوداع خاصة فإنه كان مقيما مع أبيه إىل عام الفتح 
فلم يشهد معه عيدا قبل ذلك ال يف حضر وال سفر وبعد الفتح إمنا عيد النيب صلى هللا عليه وسلم ثالثة أعياد 

 إال حجة الوداع وسفراتن للغزو ومها غزوة خيرب وغزوة تبوك وابنعام مثان وتسع وعشر ومل يسافر سفر احلج 
عباس كان صبيا دون االحتالم مل يكن يشهد معه املغازي لكن شهد معه حجة الوداع ويف حجة الوداع مل يذحبوا 

 البدنة عن عشرة وال نقل ذلك أحد وهللا أعلم

سلمني حبها عند األصنام ومن قال إن نسك املوينهى عن التضحية يف الكنيسة اليت فيها صور كما ينهى عن ذ
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يذبح عند األصنام كما يذبح املشركون القرابني آللتهم فهو خمالف إلمجاع املسلمني بل يستتاب قائل هذا فإن 
 اتب وإال قتل

ويف الصحيح أنه صلى هللا عليه وسلم هنى عن الغقر عند القرب ومل يشرع الصدقة عنده ومن اعتقد أن الذبح عند 
 لقرب أفضل أو الصالة أو الصدقة فهو ضال خمالف إلمجاع املسلمنيا

 ويف وجوب األضحية قوالن ألمحد ومالك وغريمها

والعقيقة سنة وتنازعوا وجوّبا علي قولني يف مذهب أمحد وغريه وإن كان بعض أهل العراق مل يعرفها وهي أفضل 
 من الصدقة

ليه وسلم ه طاذفة وروى عبد احلق يف أحكامه أن النيب صلى هللا عويعق الكبري عن نفسه رذا مل يعق عنه زبوه جوز 
 (1)عتق عن نفسه بعد النبوة وهذا فيه نظر ونزاع". 

 

"كنت ألقيم حدا على أحد فيموت، فأجد يف نفسي، إال صاحب اخلمر، فإنه لو مات لوديته، -34
 مل يسنه لنا. -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 

من الصحابة، والفقهاء يف األربعني فما دوهنا، وال ينبغي أن حيمل كالم علي على ما خيالف  مل يقل به أحدوهذا 
 اإلمجاع.

 )فصل(

قال الرافضي: ))وأرسل إىل حامل يستدعيها فأسقطت خوفا. فقال له الصحابة: نراك مؤداب وال شيء عليك. 
 مث سأل أمري املؤمنني فأوجب الدية على عاقلته(( .

ه مسألة اجتهاد تنازع فيها العلماء، وكان عمر بن اخلطاب يشاور الصحابة رضي هللا عنهم يف واجلواب: أن هذ
احلوادث، يشاور عثمان وعليا وعبد الرمحن بن عوف وابن مسعود وزيد بن اثبت وغريهم، حىت يشاور ابن 

ذا اترة إىل رأي ه عباس. وهذا كان من كمال فضله وعقله ودينه، وهلذا كان من أسد الناس رأاي، وكان يرجع
واترة إىل رأي هذا. وقد أوتى ابمرأة قد أقرت ابلزان، فاتفقوا على رمجها، وعثمان ساكت. فقال: مالك ال تتكلم؟ 

فقال: أراها تستهل به استهالل من ال يعلم أن الزان حمرم، فرجع فاسقط احلد عنها ملا ذكره له عثمان. ومعىن  
 ر اإلنسان ويبوح ابلشيء الذي ال يراه قبيحا، مثل األكل والشرب والتزوجكالمه أهنا جتهر وتبوح به، كما جيه

 والتسرى.

 )فصل(

قال الرافضي: ))وتنازعت امرأاتن يف طفل، ومل يعلم احلكم، وفزع فيه إىل أمري املؤمنني علي، فاستدعى أمري 
 املؤمنني املرأتني ووعظهما فلم ترجعا. فقال: ائتوين مبنشار، فقالت املرأاتن ما تصنع به؟ فقال: أقده بينكما نصفني
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هللا هللا اي أاب احلسن، إن كان وال بد من ذلك فقد  فتأخذ كل واحدة نصفا. فرضيت واحدة. وقالت األخرى:
مسحت هلا به. فقال علي: هللا أكرب هو ابنك دوهنا، ولو كان ابنها لرقت عليه. فاعرتفت األخرى أن احلق مع 

 (1)صاحبتها، ففرح عمر، ودعا ألمري املؤمنني(( .". 
 

م علي ا دوهنا، وال ينبغي أن حيمل كالمن الصحابة والفقهاء يف األربعني فم مل يقل به أحد"وهذا -35
( فيما إذا زاد على األربعني فتلف: هل يضمن؟ على قولني: فقال 1على ما خيالف اإلمجاع. وإمنا تنازع الفقهاء )

مجهورهم: ال يضمن أيضا، وهو مذهب مالك وأيب حنيفة وأمحد وغريهم. وقال الشافعي: يضمنه إما بنصف 
( ، وإما أن تقسط الدية على عدد 2له قد تلف بفعل مضمن وغري مضمن )الدية يف أحد القولني جعال 

 ( بقدر الزايدة على األربعني يف القول اآلخر.3الضرابت كلها، فيجب من الدية )

والشافعي بىن هذا على أن الزايدة تعزير غري مقدر، ومن أصله أن من مات بعقوبة غري مقدرة ضمن، ألنه ابلتلف 
 ، كما إذا ضرب الرجل امرأته، واملؤدب الصيب، والرائض الدابة.يتبني عدوان املعزر

وأما اجلمهور فمنهم من خيالفه يف األصلني، ومنهم من خيالفه يف أحدمها، فأبو حنيفة ومالك يقوالن: الثمانون 
( : كل من تلف بعقوبة جائزة، فاحلق 4حد واجب، وهو قول أمحد يف إحدى الروايتني، ويف األخرى يقول )

له، سواء كانت واجبة أو مباحة، وسواء كانت مقدرة أو غري مقدرة إذا مل يتعد، وعلى هذا ال يضمن عنده قت
 سراية القود يف الطرف وإن مل يكن واجبا، وقد اتفق األئمة على أنه إذا تلف يف عقوبة

_________ 

 ( ن: العلماء.1)

 ( ح: مضمون وغري مضمون.2)

 ( ر، ي: فتجب منه الدية.3)

 (2)ح، ر، ي: ويف األخرى أمحد يقول.". ( 4)
 

( ، مع أن أكثر الناس إمنا منع بيعها تقليدا لعمر، 1"فهذا قاضيه ال يرجع إىل رأيه يف هذه املسألة )-36
ليس فيها نص صريح صحيح. فإذا كانوا ال يلتجئون إليه يف هذه املسألة، فكيف يلتجئون إليه يف غريها، وفيها 

 كفي؟ !من النصوص ما يشفي وي

( 2وإمنا كان يقضي وال يشاور عليا، ورمبا قضى بقضية أنكرها علي ملخالفتها قول مجهور الصحابة، كابين عم )
( يف 4( أحدمها أخ ألم قضى له ابملال، فأنكر ذلك علي، وقال: بل يعطى السدس، ويشرتكان )3وأخوين )
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 قلدين يف ذلك أحدا.الباقي. وهذا قول سائر الصحابة: زيد وغريه، فلم يكن الناس م

من العلماء، إال ابن أيب ليلى. وأما قول ابن مسعود فقال به أصحابه، وهم  مل يقل به أحدوقول علي يف اجلد 
 أهل الكوفة، وقول زيد قال به خلق كثري، وأما قول الصديق فقال به مجهور الصحابة.

قول غريه  ذ به املسلمون من قول علي ؛ لكونوقد مجع الشافعي وحممد بن نصر املروزي كتااب كبريا فيما مل َيخ
من الصحابة أتبع للكتاب والسنة، وكان املرجوح من قوله أكثر من املرجوح من قول أيب بكر وعمر وعثمان، 

 والراجح من أقاويلهم أكثر، فكيف أهنم كانوا يلتجئون إليه يف أكثر األحكام؟ !

_________ 

 املسألة، م: ال يرجع إليه يف رأيه هذه املسألة.( ن: ال يرجع إليه يف رأيه يف هذه 1)

 ( ن، م، س: كابن عم.2)

 ( وأخوين: ساقطة من )ب( .3)

 (1)( ن: ويشركان.". 4)
 

"فال يشبه نكاح احمللل ألن املقصود هناك رفع النكاح وهنا بقاؤه لكن يشبهه من حيث أن املقصود -1
لقصد كذلك هنا املقصود غرية الزوجة وهو حمرم بطريق اهناك فعل هو حمرم بطريق القصد مباح بطريق التبع و 

مباح بطريق التبع وصحة هذا النكاح فيها نظر فإن ما كان التحرمي فيه حلق آدمي خيتلف أصحابنا يف فساده  
كما اختلفوا يف الذبح آبلة مغصوبة ويف فساد العقود اليت حترم من الطرفني حبق آدمي مثل بيعه على بيع أخيه 

ى سومه ونكاحه إذا خطب على خطبته فإن فيه خالفا معروفا ومن قال ابلصحة اعتذر أبن احملرم وسومه عل
ليس هو نفس العقد وإمنا هو متقدم عليه وفرق بعضهم أبن املنع هنا حلق آدمي فإن سلم صحة الفرق بني هذه 

فرق سوينا بني نسلم صحة ال الصورة وبني نكاح احمللل وَنوه مل يصح قياسه عليها وال نقض دليلنا ّبا وإن مل
مجيع الصور يف البطالن فيمنع احلكم يف هذه املسائل وكذلك كل ما يرد عليك من هذه املسائل املختلف فيها 
فإن اجلواب على سبيل اإلمجال أنه إمنا يكون بني املسألتني فرق صحيح أو ال يكون فإن كان بينهما فرق مل 

ة نهما فرق فاحلكم يف اجلميع سواء نعم لو أوردت صور قد ثبتت الصحيصح النقض وال القياس وإن مل يكن بي
فيها بنص أو إمجاع وليس بينهما فرق لكان ذلك متوجها وليس إىل هذا سبيل وال تعبأ مبا يفرض من املسائل 
ويدعي الصحة فيها مبجرد التهويل أو بدعوى أن ال خالف يف ذلك وقائل ذلك ال يعلم أحدا قال فيها ابلصحة 
فضال عن نفي اخلالف فيها وليس احلكم فيها من اجلليات اليت ال يعذر املخالف فيها ويف مثل هذه املسائل 
قال اإلمام أمحد: من ادعى اإلمجاع فهو كاذب فإمنا هذه دعوى بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك 

ا: هذا لكالم إذا انظرهتم ابلسنن واآلاثر قالو يعين اإلمام أمحد رضي هللا عنه أن املتكلمني يف الفقه من أهل ا
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خالف اإلمجاع وذلك القول الذي خيالف ذلك احلديث ال حيفظونه إال عن فقهاء املدينة وفقهاء الكوفة مثال 
فيدعون اإلمجاع من قلة معرفتهم أبقاويل العلماء واجرتائهم على رد السنن ابآلراء حىت كان بعضهم ترد عليه 

 يقل به ملة يف خيار اجمللس وَنوه من األحكام واآلاثر فال جيد معتصما إال أن يقول: هذا األحاديث الصحيح
 (1)من العلماء وهو ال يعرف إال أن أاب حنيفة ومالكا وأصحاّبما مل يقولوا".  أحد
 

ن م يقل به أحد مل"يهدى إىل امليت وإمنا يصل إىل امليت العمل الصاحل واالستئجار على جمرد التالوة -2
 األئمة وإمنا تنازعوا يف االستئجار على التعليم وال أبس جبواز أخذ األجرة على الرقية ونص عليه أمحد

واملستحب أن َيخذ احلاج عن غريه ليحج ال أن حيج ليأخذ فمن أحب إبرار امليت برؤية املشاعر َيخذ ليحج 
كسه ليس يلته وعكسه فاألشبه أن عومثله كل رزق أخذ على عمل صاحلففرق بني من يقصد الدين والدنيا وس

له يف اآلخرة من خالق واألعمال اليت خيتص فاعلها أن يكون من أهل القرىب هل جيوز إيقاعها غري وجه القرية 
فمن قال: ال جيوز ذلك مل جيز اإلجارة عليها ألهنا ابلعوض تقع غري قربة وإمنا األعمال ابلنيات وهللا تعاىل ال 

أريد به وجهه ومن جوز اإلجارة جوز إيقاعها على وجه القربة وقال: جتوز اإلجارة عليها  يقبل من العمل إال ما
ملا فيها من نفع املستأجر وأما ما يؤخذ من بيت املال فليس عوضا وأجرة بل رزق لْلعانة على الطاعة فمن 

به  ال الرب واملوصىعمل منه هلل أثيب وما َيخذه رزق لْلعانة على الطاعة وكذلك املال املوقوف على أعم
واملنذور وكذلك ليس كاألجرة واجلعل يف األجارة إىل ماله االختصاص فلو استأجر أرضا من جندي مث غرسها 
قضبا وانتقل اإلقطاع إىل آخر فاجلندي الثاين ال يلزمه حكم اإلجارة األوىل وله أن يؤجرها ملن له فيها القضب 

فيها مقام املؤجر األول وإذا وقعت اإلجارة ابألشهر فالذي وقع يف  وكذا لغريه على الصحيح ويقوم ذلك املؤجر
أثناء الشهر ففيه عن أمحد روايتان إحدامها يعترب ذلك الشهر الذي وقع فيه اإلنبات ابلعدد وابقي الشهور ابألهلة 

ن انقصا كمل اوعلى هذه الرواية فإمنا يعترب الشهر األول حبسب متامه ونقصانه فإن كان اتما كمل اتما وإن ك
انقصا فإذا وقع أول املدة يف عاشر الشهر مثال كمل ذلك الشهر يف عاشر الثاين إن كان الشهر األول انقصا". 

(2) 
 

"رابعا: أنه قد صرح بنسبة هذا الكتاب للمؤلف من ال يشك يف خربته ابلشيخ، ووالئه له والعتقاده -3
 السلفي، أال وهو العالمة ابن القيم.

 ( وشهادته دليل قاطع.1لشيخه ابن تيمية تصنيفا مشهورا يف مسألة فناء النار )فقد قرر أن 

بل إن ما ذكره يف كتابه "حادي األرواح" حول هذه املسألة قد اعتمد فيه على رسالة شيخه ابن تيمية اليت هي 
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 ثناء التحقيق.أ بصدد التحقيق، فإنه أحياان يصرح ابلنقل وأحياان ينقل بتصرف وقد أشرت إىل ذلك يف اهلامش

خامسا: هذه الرسالة قد نسبها إىل شيخ اإلسالم من خصومه املعاصرين له الشيخ: علي بن عبد الكايف السبكي، 
حيث ألف رسالة بعنوان "االعتبار ببقاء اجلنة والنار" ويف أثنائها قال: "وبدأان ابلنار ألان وقفنا على تصنيف 

 ( .2لبعض أهل العصر يف فنائها" )

 ( :3قال: "وقد وقفت على التصنيف املذكور، وذكر فيه ثالثة أقوال يف فناء اجلنة والنار" )مث 

 من السلف. مل يقل به أحدأحدها: أهنما تفنيان وقال إنه 

 والثاين: أهنما ال تفنيان.

 ( .4والثالث: أن اجلنة تبقى والنار تفىن )

وضوع رسالة شيخ اإلسالم ابن تيمية اليت هي مومجيع النصوص اليت ساقها السبكي يف رسالته موجودة يف 
 التحقيق.

 وبكل حال، فإن الناظر يف هذه الرسالة يلحظ مسة ابرزة ملنهج شيخ

__________ 

 ".435( شفاء العليل "ص1)

 " من الرسالة املذكورة. ضمن جمموع.66( "ص2)

 ".67( املرجع السابق "ص3)

 (1)( املرجع السابق نفسه.". 4)
 

 وهلذا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزايدة، وإمنا كثر« الرمحن الرحيم، قال ذكرين عبدي "بسم هللا-4
الكذب يف أحاديث اجلهر؛ ألن الشيعة ترى اجلهر، وهم أكذب الطوائف، فوضعوا يف ذلك أحاديث لبسوا ّبا 

السنة املسح  يذكرون منعلى الناس دينهم؛ وهلذا يوجد يف كالم أئمة السنة من الكوفيني كسفيان الثوري أهنم 
على اخلفني، وترك اجلهر ابلبسملة، كما يذكرون تقدمي أيب بكر وعمر وَنو ذلك؛ ألن هذا كان من شعار 

 الرافضة.

وهلذا ذهب أبو علي بن أيب هريرة أحد األئمة من أصحاب الشافعي إىل ترك اجلهر ّبا، قال: ألن اجلهر ّبا 
هب من أصحاب الشافعي إىل تسنمة القبور؛ ألن التسطيح صار صار من شعار املخالفني، كما ذهب من ذ

 من شعار أهل البدع.

فحديث أيب هريرة دليل على أهنا ليست من القراءة الواجبة، وال من القراءة املقسومة، وهو على نفي القراءة 
 الرمحن الرحيم سم هللاأنه قرأ: ب»مطلقا أظهر من داللة حديث نعيم اجملمر على اجلهر؛ فإن يف حديث نعيم اجملمر 
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، وهذا دليل على أهنا ليست من القرآن عندهم، وحديث أيب هريرة الذي يف مسلم يصدق « مث قرأ أم القرآن
خداج؛  من صلى صالة مل يقرأ فيها أبم القرآن فهي: »-صلى هللا عليه وسلم  -ذلك، فإنه قال: قال رسول هللا 

أحياان أكون وراء اإلمام فقال: اقرأ ّبا يف نفسك اي فارسي؛ فإين  فهي خداج فقال له رجل: اي أاب هريرة، أان
« نييقول: قال هللا تعاىل: قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصف -صلى هللا عليه وسلم  -مسعت رسول هللا 

 احلديث.

كرها مع داللة ذ  وهذا صريح يف أن أم القرآن اليت جيب قراءهتا يف الصالة عند أيب هريرة هي القراءة املقسومة اليت
إن  على ذلك؛ وذلك ينفي وجوب قراءهتا عند أيب هريرة فيكون أبو هريرة و  -صلى هللا عليه وسلم  -قول النيب 

 كان قرأ ّبا؛ قرأ ّبا استحبااب ال وجواب.

وال ين؛ من األئمة األربعة؛ وغريهم من األئمة املشهور  مل يقل به أحدواجلهر ّبا مع كوهنا ليست من الفاحتة قول 
أعلم به قائال؛ لكن هي من الفاحتة وإجياب قراءهتا مع املخافتة ّبا قول طائفة من أهل احلديث؛ وهو إحدى 

 (1)الروايتني عن أمحد؛ وإذا كان أبو هريرة إمنا قرأها استحبااب ال وجواب؛ وعلى هذا القول ال تشرع". 
 

وسى املديين، رواه أبو م« وتر سجدتنيكان يصلي بعد ال  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه »"ومستندهم: -5
وغريه. فظنوا أن املراد سجداتن جمرداتن، وغلطوا. فإن معناه أنه كان يصلي ركعتني. كما جاء مبينا يف األحاديث 

 -سلم صلى هللا عليه و  -حفظت من رسول هللا »الصحيحة، فإن السجدة يراد ّبا الركعة، كقول ابن عمر: 
من ». واملراد بذلك ركعتان، كما جاء مفسرا يف الطرق الصحيحة. وكذلك قوله: احلديث« سجدتني قبل الظهر

أراد به ركعة. كما جاء ذلك مفسرا يف الرواية « أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الفجر
 املشهورة.

ن العلماء؛ م ل به أحدمل يقوظن بعض أن املراد ّبا سجدة جمردة، وهو غلط. فإن تعليق اإلدراك بسجدة جمردة 
 بل هلم فيما تدرك به اجلمعة واجلماعة ثالثة أقوال.

أصحها: أنه ال يكون مدركا للجمعة وال اجلماعة إال إبدراك ركعة، ال يكون مدركا للجماعة بتكبرية. وقد استفاض 
عليه وسلم  صلى هللا -عن الصحابة أن من أدرك من اجلمعة أقل من ركعة صلى أربعا. ويف الصحيح عن النيب 

وعلى هذا إذا أدرك املسافر خلف املقيم ركعة: « . من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة»أنه قال:  -
 فهل يتم، أو يقصر؟ فيها قوالن.

واملقصود هنا: أن لفظ " السجدة " املراد به الركعة، فإن الصالة يعرب عنها أببعاضها، فتسمى قياما، وقعودا، 
 وتسبيحا وقرآان. وركوعا، وسجودا

وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السالم سجدة مفردة، فإن هذه بدعة، ومل ينقل عن 
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أحد من األئمة استحباب ذلك. والعبادات مبناها على الشرع واالتباع، ال على اهلوى واالبتداع؛ فإن اإلسالم 
ال  - عليه وسلم صلى هللا -نعبده مبا شرعه على لسان رسوله مبين على أصلني: أن ال نعبد إال هللا وحده، وأن 

 نعبده ابألهواء والبدع.

 فصل:

وأما الصالة " الزحافة " وقوهلم: من مل يواظب عليها فليس من أهل السنة: ومرادهم الركعتان بعد الوتر جالسا، 
مره. فعلها وال مرة واحدة يف عفقد أمجع املسلمون على أن هذه ليست واجبة، وإن تركها طول عمره، وإن مل ي

 (1)ال يكون بذلك من أهل". 
 

"ابآلية االستماع إىل غريها دوهنا، مع إطالق لفظ اآلية وعمومها، مع أن قراءهتا أكثر وأشهر، وهي -6
 أفضل من غريها.

 ىن.ومع [ يتناوهلا، كما يتناول غريها، ومشوله هلا أظهر لفظا204فإن قوله: }وإذا قرئ القرآن{ ]األعراف: 

والعادل عن استماعها إىل قراءهتا إمنا يعدل ألن قراءهتا عنده أفضل من االستماع، وهذا غلط خيالف النص 
واإلمجاع، فإن الكتاب والسنة أمرت املؤمت ابالستماع دون القراءة، واألمة متفقة على أن استماعه ملا زاد على 

 الفاحتة أفضل من قراءته ملا زاد عليها.

لقراءة ملا يقرأ اإلمام أفضل من االستماع لقراءته لكان قراءة املأموم أفضل من قراءته ملا زاد على فلو كانت ا
 مل يقل به أحد.الفاحتة، وهذا 

 وإمنا انزع من انزع يف الفاحتة لظنه أهنا واجبة على املأموم مع اجلهر، أو مستحبة له حينئذ.

احتة، ابالستماع ما هو أفضل منها، بدليل استماعه ملا زاد على الفوجوابه أن املصلحة احلاصلة له ابلقراءة حيصل 
فلوال أنه حيصل له ابالستماع ما هو أفضل من القراءة لكان األوىل أن يفعل أفضل األمرين، وهو القراءة، فلما 

حيصل  ادل الكتاب والسنة واإلمجاع على أن االستماع أفضل له من القراءة، علم أن املستمع حيصل له أفضل مم
للقارئ، وهذا املعىن موجود يف الفاحتة وغريها، فاملستمع لقراءة اإلمام حيصل له أفضل مما حيصل ابلقراءة، وحينئذ 

 فال جيوز أن يؤمر ابألدىن وينهى عن األعلى.

م وثبت أنه يف هذه احلالة قراءة اإلمام له قراءة، كما قال ذلك مجاهري السلف واخللف من الصحابة والتابعني هل
 إبحسان.

« له قراءة من كان له إمام فقراءة اإلمام»أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف ذلك احلديث املعروف عن النيب 
 -وهذا احلديث روي مرسال، ومسندا لكن أكثر األئمة الثقات رووه مرسال عن عبد هللا بن شداد عن النيب 

اجه مسندا، وهذا املرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وأسنده بعضهم، ورواه ابن م -صلى هللا عليه وسلم 
                                         

 2/242الفتاوى الكربى البن تيمية  (1)



193 

 

وقال به مجاهري أهل العلم من الصحابة والتابعني ومرسله من أكابر التابعني، ومثل هذا املرسل حيتج به ابتفاق 
 (1)األئمة األربعة،". 

 

نكح زوجا حىت ت "اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. إذا وقع ابملرأة الطالق الثالث. مل حتل ملطلقها-7
ذا متفق عليه بني وه -صلى هللا عليه وسلم  -غريه، كما ذكره هللا ذلك يف كتابه، وقضت به سنة رسول هللا 

املسلمني، مل يقل فيه أحد منهم أهنا تباح بعد وقوع الثالث، بدون نكاح زوج اثن، ومن نقل هذا عن أحد من 
ورة تأخري الفقهاء، اعتقد يف بعض صور التعليق، وهي صعلماء املسلمني، فقد كذب عليه، ولكن طائفة من م

التسريح. أن صاحبها ال يقع منه بعد هذا طالق، وأنكر ذلك مجاهري علماء املسلمني. وردوا هذا القول، وهو 
من الصحابة، وال التابعني، وال أحد من األئمة األربعة، وال نظرائهم، وإمنا قاله من  مل يقل به أحدقول حمدث، 

بشبهة وقعت يف مثل ذلك. وقد بيناها وبينا فسادها يف غري هذا املوضع؛ ومن قال: إن الطالق الثالث ال  قاله
 يقع حبال، فقد جعل نكاح املسلمني مثل نكاح النصارى.

وهللا قد شرع الطالق يف اجلملة ابلكتاب والسنة وإمجاع األمة، فمن قال: إهنا تباح بعد وقوع الثالث بدون زوج 
نه يستتاب، فإن اتب وإال قتل، ومن استحل وطأها بعد علمه أنه وقع به الثالث، فإن كان جاهال عرف اثن، فإ

احلكم، فإن أصر على استحالل ذلك، فهو مرتد جتري عليه أحكام املرتدين، خبالف ما تنازع فيه املسلمون 
. هل يقع فيها ا يف مسائل كثريةوساغ فيه االجتهاد، فإن املسلمني من الصحابة والتابعني ومن بعدهم، تنازعو 

الطالق أو ال يقع؟ وهل يقع واحدة أو ثالث؟ وتنازعوا يف بعض الصور هل الطالق مباح أو حمرم، ومل يتنازعوا 
أنه حمرم يف بعض األحوال كالطالق يف احليض، إذا مل تسأله الطالق فإنه ال حيل، حىت تطهر فيطلقها يف طهر 

بعض األحوال، كما إذا احتاج إليه فإننا مع احلاجة إليه مباح، فال كراهة وبدون مل يصبها فيه، وإنه يباح يف 
 احلاجة مكره عند بعض العلماء وحترم عند بعضهم والفرق بني مواقع اإلمجاع وموارد النزاع معلوم عند العلماء.

هل تقع ّبا  ة واخلفية،واملسائل اليت تنازع فيها العلماء، من مسائل الطالق كثرية، كمسائل الكناايت الظاهر 
واحدة رجعية أو يقع ابلظاهرة، واحدة ابئنة أو ثالث، وهل يفرق بني حال وحال، وَنو ذلك من مسائل 
االجتهاد واتفقوا كلهم على أهنا ال تباح بعد وقوع الثالث إال بنكاح زوج اثن، وال بد فيه من الوطء عند عامة 

 (2)السلف واخللف.". 
 

لى القراءة وإهدائها فهذا مل ينقل عن أحد من األئمة، وال إذن يف ذلك؛ فإن القراءة "فأما االستئجار ع-8
إذا كانت أبجرة كانت معاوضة، فال يكون فيها أجر، وال يصل إىل امليت شيء، وإمنا يصل إليه العمل الصاحل، 
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 م.على التعلي من األئمة، وإمنا تكلموا يف االستئجار مل يقل به أحدواالستئجار على جمرد التالوة 

لكن هذه املرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه مبا تريد االستئجار به، فإن الصدقة تصل إىل امليت ابتفاق 
األئمة، وينفعه هللا ّبا. وإن تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءهتم حصل 

 فع هللا امليت بذلك. وهللا أعلم.من األجر بقدر ما أعينوا على القراءة، وين

 

 ]مسألة مسجد عليه وقف والوقف عليه حكر وأوصى قبل وفاته أن خيرج من الثلث ويشرتى احلكر[

وسئل: عن مسجد لرجل، وعليه وقف، والوقف عليه حكر؛ وأوصى قبل وفاته أن خيرج من الثلث  17 - 952
وصي وقف، وله ورثة وهم ضعفاء احلال، وقد وافقهم الويشرتى احلكر الذي للوقف، فتعذر مشرتاه؛ ألن احلكر 

 على شيء من الثلث لعمارة املسجد: فهل إذا أتخر من الثلث شيء لْليتام يتعلق يف ذمة الوصي؟

فأجاب: بل على الوصي أن خيرج مجيع الثلث كما أوصاه امليت؛ وال يدع للورثة شيئا. مث إن أمكن شراء األرض 
ها ووقفها. وإال اشرتى مكاان آخر ووقف على اجلهة اليت وصى ّبا املوصي؛ كما ذكره اليت عينها املوصي اشرتا

العلماء فيما إذا قال: بيعوا غالمي من زيد، وتصدقوا بثمنه. فامتنع فالن من شرائه؛ فإنه يباع من غريه ويتصدق 
ن املوصى له هنا جهة ألبثمنه، فالوصية بشراء معني والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معني والتصدق بثمنه؛ 

الصدقة والوقف، وهي ابقية؛ والتعني إذا فات قام بدله مقامه؛ كما لو أتلف الوقف متلف، أو أتلف املوصى به 
متلف؛ فإن بدهلما يقوم مقامهما يف ذلك، فيفرق بني املوصى به واملوقوف؛ وبني بدل املوصى له واملوقوف عليه؛ 

قم لو وصى أن يعتق عبده املعني، أو نذر عتق عبد معني فمات املعني مل يفإنه لو وصى لزيد مل يكن لغريه، و 
 غريه مقامه.

 (1)وتنازع الفقهاء إذا وصى أن حيج عنه فالن بكذا فامتنع ذلك املعني من احلج،". 
 

"وأما األرش فيجوز إجارة ما قناه مدة وما قابض تركه راماه وجيوز إجارة الشجر ألخذ مثره والسمع -9
، وهو قياس املذهب فيما إذا أجره كل شهر بدرهم ومثله وكلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي مثنه، فإنه ليشغله

 يصح وإن مل يبني العدد والثمن

 

 وجيوز للمؤجر إجارة العني املؤجرة من غري املستأجر يف مدة اإلجارة.

ىت يف َنو ل، وغلط بعض الفقهاء فأفويقوم املستأجر الثاين مقام املالك يف استيفاء األجرة من املستأجر األو 
ذلك بفساد اإلجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع املبيع، وأنه تصرف فيما ال ميلك وليس كذلك، بل هو تصرف 

 فيما استحقه على املستأجر وجيوز إجارة اإلقطاع. قال أبو العباس:
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اع ال جتوز حىت حدث بعض أهل زماننا وما علمت أحدا من علماء اإلسالم األئمة األربعة قال: إجارة اإلقط
فابتدع القول بعدم اجلواز وجيوز للمستأجر إجارة العني املؤجرة ملن يقوم مقامه مبثل األجرة وزايدة، وهو ظاهر 
مذهب أمحد والشافعي، فإن شرط املؤجر على املستأجر أن ال يستويف املنفعة إال بنفسه أو أن ال يؤجرها إال 

 ن زيد. قال أبو العباس:لعدل أو ال يؤجرها م

فقياس املذهب فيما أراه أهنا شروط صحيحة، لكن لو تعذر على املستأجر االستيفاء بنفسه ملرض أو تلف مال 
أو إرادة سفر وَنو ذلك، فينبغي أن يثبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم املنفعة، ولو اضطر إىل السكىن يف بيت 

مملوك أو رحا للطحن أو غري ذلك من املنافع وجب بدله أبجرة املثل بال  إنسان ال جيد سواه، أو النزول يف خان
 نزاع، واألظهر أنه جيب بدله حماابة ظاهر املذهب.

 

وجيوز أن َيخذ األجرة على تعليم الفقه واحلديث وَنومها إن كان حمتاجا وهو وجه يف املذهب، وال يصح 
  ينقل عن أحد من األئمة اإلذن يف ذلك.االستئجار على القراءة وإهدائها إىل امليت ألنه مل

وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ ألجل املال فال ثواب له، فأي شيء يهدى إىل امليت وإمنا يصل إىل امليت 
التعليم  من األئمة، وإمنا تنازعوا يف االستئجار على مل يقل به أحدالعمل الصاحل، واالستئجار على جمرد التالوة 

 (1)از أخذ األجرة على الرقية ونص عليه أمحد.". وال أبس جبو 
 

"املدينة وفقهاء الكوفة مثال، فيدعون اإلمجاع من قلة معرفتهم أبقاويل العلماء واجرتائهم على رد -10
السنن ابآلراء، حىت كان بعضهم ترد عليه األحاديث الصحيحة يف خيار اجمللس وَنوه من األحكام واآلاثر، فال 

من العلماء، وهو ال يعرفه إال أن أاب حنيفة ومالكا وأصحاّبما مل  مل يقل به أحدأن يقول هذا  جيد معتصما إال
يقولوا بذلك ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعني واتبعيهم ممن قال بذلك خلقا كثريا؛ وإمنا ذكران ذلك 

 على سبيل املثال.

ذا عبيد وإسحاق بن راهويه وغريهم ألهل عصرهم من ه وإال فمن تتبع وجد يف مناظرات الشافعي وأمحد وأيب
الضرب كثريا، وهلذا كانوا يسمون هؤالء وأمثاهلم فقهاء احلديث. ومن أتمل ما ترد به السنن يف غالب األمر 
وجدها أصوال قد تلقيت حبسن الظن من املتبوعني، وبنيت على قواعد مغروضة إما ممنوعة أو مسلمة مع نوع 

 املثبت هلا يف إثباته بكثري حجة أكثر من نوع رأي أو أثر ضعيف. فرق، ومل يعتصم

فيصري مثبتا للفرع ابلفرع من غري رد إىل أصل معتمد من كتاب أو سنة أو أثر وهذا عام يف أصول الدين وفروعه. 
يف يده  نوجيعل هذه يف مقابلة األصول الثابتة ابلكتاب والسنة. فإذا حقق األمر فيها على املستمسك ّبا مل يك

 إال التعجب ممن خيالفها. وهو ال يعلم ملن يقول ّبا من احلجة أكثر من مرونة عليها مع حظ من رأى.

                                         
 5/408الفتاوى الكربى البن تيمية  (1)



196 

 

 

ومسألة بيع العصري ممن يتخذه مخرا من اببه الذي زعم هذا اجملادل أن ال خالف يف بعضها: وعامة السلف على 
. وقال  بن عمر يف العنب والعصري ابلتحرمياملنع منها، وقد تقدم ذكر ذلك عن سعد بن أيب وقاص وعبد هللا

البخاري يف بيع السالح يف الفتنة كره عمران بن حصني بيعه يف الفتنة. والكراهة املطلقة يف لسان املتقدمني ال 
 يكاد يراد ّبا إال التحرمي.

وسى عن  مخالف يف ذلك إال ما روى أبو بكر بن أيب -رضي هللا عنهم  -ومل يبلغنا عن أحد من الصحابة 
أبيه عن أيب موسى األشعري أنه كان يبيع العصري. وهذه حكاية حال حيتمل أنه كان يبيعه ممن يتخذه خال أو 

 راب أو يشربه عصريا أو َنو ذلك.

وأما التابعون فقد منع بيع العصري ممن يتخذه مخرا عطاء بن أيب رابح وطاوس وحممد بن سريين، وهو قول وكيع 
 (1)بن راهويه وسليمان بن داود اهلامشي". بن اجلراح وإسحاق 

 

"فإن فاته احلج حتلل بعمرة نقله اجلماعة، وال ينحر هداي معه إال ابحلرم، نص على التفرقة، ويف لزوم -11
القضاء واهلدي اخلالف وأوجب اآلجري القضاء هنا. وعنه يتحلل كمحصر بعدو، واختاره شيخنا، وأن مثله 

طوافها ورجعت ومل تطف جلهلها بوجوب طواف الزايرة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب حائض تعذر مقامها وحرم 
الرفقة، وكذا من ضل الطريق ذكره يف املستوعب، ويف التعليق: ال يتحلل، واحتج شيخنا الختياره أبن هللا مل 

 عام، بدليل يف يوجب على احملصر أن يبقى حمرما حوال بغري اختياره، خبالف بعيد أحرم من بلده وال يصل إال
وأصحابه ملا حصروا عن إمتام العمرة مع إمكان رجوعهم حمرمني إىل العام  -صلى هللا عليه وسلم  -حتلل النيب 

 ( .1القابل )

 

 ابب األضحية

 

النحر فاشرتكنا  يف سفر فحضر -صلى هللا عليه وسلم  -عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كنا مع رسول هللا 
شرة، ويف البقرة عن سبعة، والذي يف الصحيح، أهنم عام احلديبية َنروا البدنة عن سبعة، وهي يف البعري عن ع

 البعري، وهو مذهب اجلمهور، وقال مالك: ال جيزي نفس إال عن نفس.

 من األئمة األربعة. فلم يقل به أحدوأما ذبح البعري عن عشرة 

، ألن ابن جعل اجلزور بعشرة من الغنم، ال يف النسكوحديث النسائي قيل: إنه يف قسم الغنائم، فقسم بينهم ف
لوداع خاصة، يف سفر غري النحر إال يف حجة ا -صلى هللا عليه وسلم  -عباس رضي هللا عنهما مل يكن مع النيب 

 فإنه كان مقيما مع أبيه إىل عام الفتح، فلم يشهد معه عيدا قبل ذلك ال
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__________ 

 (1)( .". 151/ 2ة ف )( فيه زايد538/ 3( الفروع )ج 1)
 

"وقال أيضا: والذي يتوجه أوال أنه ال جيوز سلف األجرة للموقوف عليه، ألنه ال يستحق املنفعة -12
املستقبلة وال األجرة عليها فالتسليف هلم قبض ما ال يستحقونه، خبالف املالك. وعلى هذا فللبطن الثاين أن 

 ( .1تسليف، وهلم أن يطالبوا الناظر )يطالبوا ابألجرة املستأجر، ألنه مل يكن له ال

واالستئجار على نفس تالوة القرآن غري جائز، وإمنا النزاع يف التعليم وَنوه مما فيه مصلحة تصل إىل الغري. والثواب 
ال يصل إىل امليت إال إذا كان العمل هلل وما وقع ابألجر من النقود وَنوها فال ثواب فيه وإن قيل: يصح 

 .االستئجار عليه
فإذا أوصى امليت أن يعمل له ختمة فينبغي أن يتصدق بذلك على احملاويج من أهل القرآن أو غريه فذلك أفضل 

 ( .2وأحسن )

 ( .3وإذا كان املعلم يقرئ فأعطي شيئا جاز له أخذه عند أكثر العلماء )

قد قال مة اإلذن يف ذلك. و وال يصح االستئجار على القراءة وإهدائها إىل امليت؛ ألنه مل ينقل عن أحد من األئ
العلماء: إن القارئ إذا قرأ ألجل املال فال ثواب له، فأي شيء يهدى للميت؟ وإمنا يصل إىل امليت العمل 

 الصاحل.

 من األئمة؛ وإمنا تنازعوا يف االستئجار على التعليم. مل يقل به أحدواالستئجار على جمرد التالوة 

 ية نص عليه أمحد.وال أبس جبواز أخذ األجرة على الرق

__________ 

 .231/ 2ف  38، 37/ 6( اإلنصاف ج 1)
 .232، 231/ 2ف  170( خمتصر الفتاوى 2)
 (2).". 96، 231/ 2ف  64( خمتصر الفتاوى 3)
 

"ما ال يكون من فعله لزمك أن كل ماال يكفي فيه الذات فال يستلزم وجوده يف األزل أال يوجد إال -13
لوقاته، ومعلوم أن هذا خالف إمجاع أهل اإلميان، بل خالف إمجاعه مجاهري العقالء، بشريك مع هللا ليس من خم

وهو خالف املعقول الصريح أيضا، فإن ذلك الشريك املقدر إن كان واجب الوجود بنفسه إهلا آخر لزم إثبات 
دم، فهو ابطل يف  آمن بين مل يقل به أحدخالق قدمي مع هللا مشارك له يف فعله ال يفعل إال به، وهذا مع أنه 
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نفسه، ألنه يستلزم افتقار كل من الفاعلني إىل اآلخر، فإن التقدير يف هذا املشرتك هو أن أحدمها ال يستقل به، 
بل حيتاج إىل معاونة اآلخر، وما احتاج إىل معاونة اآلخر كان فقريا إىل غريه ليس بغين، وكان عاجزا ليس بقادر، 

الوجوب بطل دليلك، وإن مل يكن دليال بطل دليلك أيضا، فإنه مبين عليه، وإن   فإن كان هذا دليال على انتفاء
كان ذلك الشريك املقدر ليس واجب الوجود بنفسه فهو ممكن ال يوجد إال ابلواجب نفسه، فلزم أن يكو من 

 مفعوالته.

وله أو ال تكفي ت حصاجلواب اخلامس: أن يقال قول احملتج: )كل ما يفرض له فإما أن تكون ذاته كافية يف ثبو 
 (1)يف". 
 

"وإذا قالوا: القدمي إن كان واجبا ثبت الواجب، وإن كان ممكنا ثبت الواجب، فيلزم ثبوت الواجب -14
 على التقديرين.

قيل: هذا إذا صح لزم أنه ال بد من واجب، كما أن املوجود مستلزم أنه ال بد من واجب، وهذا مما ال نزاع فيه، 
بات صانع، ال على أنه مغاير لْلفالك، وال على أنه ليس حبال، بل يستلزم أنه ال بد من لكنه ال يدل على إث

موجود ميتنع عدمه، وهذا مما يوافق عليه منكرو الصانع، والقائلون بقدم العامل، وأهل احللول، وغريهم، فتبني أنه 
 ليس يف كالمهم إبطال مذهب احللول.

يردون على من أقوال النفاة ما هو أقرب إىل اإلثبات، فيكون ردهم ملا هو واملقصود هنا أن السلف واألئمة كانوا 
م أقرب إىل النفي بطريق األوىل، وقول النفاة ملباينته للعامل ومداخلته له، أبعد عن العقل من قول املثبتني، ألنه قائ

 بنفسه يف كل مكان، مع نفي مماسته ومباينته.

 ها على إبطال احللول، مبعىن حلول العرض يف احملل.والسلف ردوا هذا وهذا، وكان ذلك تنبي

 ، وإن كان النفاة مل ميكنهم إال إبطاله خاصة دون أقوال أهل احللول املعروفة عنهم.مل يقل به أحدلكن هذا 

ومما يبني هذا أن الطوائف كلها اتفقت على إثبات موجود واجب بنفسه، قدمي أزيل ال جيوز عليه العدم، مث 
 ا جيب له وميتنع عليه.تنازعوا فيم

فالنفاة تصفه ّبذه الصفات السلبية: أنه ال مباين للعامل وال مداخل، وال فوق وال حتت، وال يصعد إليه شيء وال 
 (2)ينزل منه شيء،". 

 

"وإمنا املسألة الدقيقة أنه عند وجود املسموع واملرئي واملعلوم، إذا مسعه ورآه علمه موجودا فهل هذا -15
 موجودا قبل وجود ذلك؟ أو هناك معىن زائد؟ عني ما كان
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 ل به أحدمل يقوأما قول من قال من الفالسفة: إنه ال يعلم إال الكليات، فهذا من أخبث األقوال وشرها، وهلذا 
 من طوائف امللة.

 وهؤالء شر من املنكرين لعلم القدمي، من القدرية وغريهم.

ال يعلم اجلزئيات، بل يرون أنه ال يعلمها ابلعلم احملدث، وإنكاره وأما ما ذكره من أن الفالسفة ال يقولون: إنه 
أن يكون املشاؤون من الفالسفة ينكرون علمه جبزيئات العامل، فهذا يدل على فرط تعصبه هلؤالء الفالسفة 

 ابلباطل، وعدم معرفته حبقيقة مذهبهم، فإنه دائما يتعصب ألرسطو، صاحب التعاليم املنطقية واإلهلية.

مه يف مسألة العلم معروف مذكور يف كتابه ما بعد الطبيعة، وقد ذكر أبلفاظه أبو الربكات صاحب املعترب وكال
 (1)وغريه، ورد ذلك عليه أبو الربكات، مع تعظيمه له.". 

 

"قال البخاري: "ولقد بني نعيم بن محاد أن كالم الرب ليس خيلق وأن العرب ال تعرف احلي من -16
فمن كان له فعل فهو حي ومن مل يكن له فعل فهو ميت وأن أفعال العباد خملوقة فضيق عليه امليت إال ابلفعل 

 حىت مضى لسبيله وتوجع أهل العلم ملا نزل به".

قال البخاري: "ويف اتفاق املسلمني دليل على أن نعيما ومن َنا َنوه ليس مبارق وال مبتدع" وقال أبو عبد هللا 
 دين: "ومما جيب اإلميان به التصديق أبن هللا متكلم وأن كالمه قدمي وأنه مل يزلبن حامد يف كتابه يف أصول ال

متكلما يف كل أوقاته موصوفا بذلك وكالمه قدمي غري حمدث كالعلم والقدرة" قال وقد علم أن املذهب أن كون 
ال ومتكلم كت يف حالكالم صفة ومتكلما به ومل يزل موصوفا بذلك ومتكلما إذا شاء ومبا شاء وال نقول إنه سا 

يف حال من حيث حدوث الكالم قال: "وال خالف عن أيب عبد هللا يعين يعىن أمحد بن حنبل أن هللا مل يزل 
متكلما قبل أن خيلق اخللق وقبل كل الكائنات وأن هللا كان فيما مل يزل متكلما كيف شاء وكما شاء إذا شاء 

د أنه ال خالف يف مذهب أمحد أنه سبحانه مل يزل متكلما  أنزل كالمه وإذا شاء مل ينزله" فقد ذكر ابن حام
كيف شاء وكما شاء مث ذكر قولني هل هو متكلم دائما مبشيئته أو أنه مل يزل موصوفا بذلك متكلما إذا شاء 
وساكتا إذا شاء ال مبعىن أنه يتكلم بعد أن مل يزل ساكتا فيكون كالمه حاداث كما يقول الكرامية فإن قول الكرامية 

 من أصحاب أمحد وكذلك ذكر القولني أبو بكر عبد العزيز يف أول كتابه الكبري املسمى مل يقل به أحديف الكالم 
 ابملقنع.

وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى يف كتاب إيضاح البيان يف مسألة القرآن قال أبو بكر: "ملا سألوه إنكم إذا 
نا قوالن أحدمها أنه مل يزل متكلما كالعلم ألن ضد الكالم قلتم مل يزل متكلما كان ذلك عبثا فقال ألصحاب

اخلرس كما أن ضد العلم اجلهل" قال ومن أصحابنا من قال: "أثبت لنفسه أنه خالق ومل جيز أن يكون خالقا يف  
كل حال" بل قلنا: "إنه خالق يف وقت إرادته أن خيلق وإن مل يكن خالقا يف كل حال ومل يبطل أن يكون خالقا  
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 (1)ك وإن مل يكن متكلما يف كل حال.". كذل
 

( ، 1وقد اتفق العلماء على أنه ال ينعقد اليمني بغري هللا تعاىل، وهو احللف ابملخلوقات ) -792"-17
فلو حلف ابلكعبة، أو ابملالئكة، أو أبحد من الشيوخ، أو امللوك مل ينعقد ميينه، وال يشرع له ذلك، بل ينهى 

 ا هني تنزيه.عنه، إما هني حترمي، وإم

ففي الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " من كان حالفا فليحلف ابهلل، أو ليصمت"  -793
(2. ) 

 ( .3ويف الرتمذي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " من حلف بغري هللا فقد أشرك" ) -794

ليه وسلم، من اخللق، إال يف نبينا صلى هللا عومل يقل أحد من العلماء املتقدمني: إنه ينعقد اليمني أبحد  -795
اخلالف يف سائر  -كابن عقيل   -( ، وقد طرد بعض أصحابه 4فإن عن أمحد روايتني يف أنه ينعقد اليمني به )

 األنبياء، وهذا ضعيف.

 ي عليهمن العلماء فيما نعلم، والذ ومل يقل به أحدوأصل القول ابنعقاد اليمني ابلنيب ضعيف شاذ،  -796
 اجلمهور كمالك والشافعي وأيب حنيفة أنه ال ينعقد اليمني به، كإحدى الروايتني عن أمحد، وهذا

__________ 

حيث قال: "واتفقوا أن من حلف ممن ذكران حبق زيد أو عمرو أو حبق أبيه  158( انظر: مراتب اإلمجاع، ص1)
 أنه آمث، وال كفارة عليه".

 ( .90، 89( تقدم ص )2)

 ( .89جيه يف ص )( تقدم ختر 3)

( ورجح أهنا التنعقد، ألدلة منها: "من كان حالفا 7983املسألة  9/513( انظر: املغين البن قدامة )4)
 (2)فليحلف ابهلل أو ليصمت".". 

 

"ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف األمة وما علمه قال به وما مل يعلمه أمسك عنه وال -18
يقول على هللا ما مل يعلم فإن هللا تعاىل قد حرم ذلك كله. وقد جاء يف األحاديث يقفو ما ليس له به علم وال 

النبوية ذكر ما سأل هللا تعاىل به كقوله صلى هللا عليه وسلم }اللهم إين أسألك أبن لك احلمد ال إله إال أنت 
لهم إين وغريه ويف لفظ: }ال املنان بديع السموات واألرض اي ذا اجلالل واإلكرام اي حي اي قيوم{ رواه أبو داود

أسألك أبين أشهد أنك أنت هللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد{ رواه 
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 أبو داود والنسائي وابن ماجه.

ملالئكة؛ اب وقد اتفق العلماء على أنه ال تنعقد اليمني بغري هللا تعاىل وهو احللف ابملخلوقات؛ فلو حلف ابلكعبة أو
أو ابألنبياء أو أبحد من الشيوخ أو ابمللوك مل تنعقد ميينه؛ وال يشرع له ذلك؛ بل ينهى عنه إما هني حترمي؛ وإما 
هني تنزيه. فإن للعلماء يف ذلك قولني. والصحيح أنه هني حترمي. ففي الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

ليصمت{ ويف الرتمذي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال }من  أنه قال: }من كان حالفا فليحلف ابهلل أو
حلف بغري هللا فقد أشرك{ ومل يقل أحد من العلماء املتقدمني أنه تنعقد اليمني أبحد من األنبياء إال يف نبينا 

 -كابن عقيل   -صلى هللا عليه وسلم فإن عن أمحد روايتني يف أنه تنعقد اليمني به وقد طرد بعض أصحابه 
من  قل به أحدومل يالف يف سائر األنبياء وهذا ضعيف. وأصل القول ابنعقاد اليمني ابلنيب ضعيف شاذ اخل

 (1)العلماء". 
 

"الكتاب والسنة فهو ابطل وكذب فهو خمالف للشرع والعقل }ومتت كلمة ربك صدقا وعدال{ . -19
هو  ا أن هذا ال ميكن إال إذا جعل اإلميانفهؤالء ملا اشتهر عندهم عن أهل السنة أهنم يستثنون يف اإلميان ورأو 

ما ميوت العبد عليه وهو ما يوايف به العبد ربه ظنوا أن اإلميان عند السلف هو هذا؛ فصاروا حيكون هذا عن 
من السلف؛ ولكن هؤالء حكوه عنهم حبسب ظنهم: ملا رأوا أن قوهلم ال  مل يقل به أحدالسلف؛ وهذا القول 

ل وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم يف اإلميان هو قول احملققني والنظار من يتوجه إال على هذا األص
أصحاب احلديث. ومثل هذا يوجد كثريا يف مذاهب السلف اليت خالفها بعض النظار وأظهر حجته يف ذلك 
ومل يعرف حقيقة قول السلف؛ فيقول من عرف حجة هؤالء دون السلف أو من يعظمهم ملا يراه من متيزهم 

يه: هذا قول احملققني. وقال احملققون. ويكون ذلك من األقوال الباطلة املخالفة للعقل مع الشرع؛ وهذا كثريا عل
ما يوجد يف كالم بعض املبتدعني وبعض امللحدين ومن آاته هللا علما وإمياان؛ علم أنه ال يكون عند املتأخرين 

يات يف العمل ومن كان له خربة ابلنظرايت والعقل من التحقيق إال ما هو دون حتقيق السلف ال يف العلم وال
وابلعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم وأنه ال يبتدع أحد قوال يف اإلسالم إال  

 (2)كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه من قبله.". 
 

ب يف فضائل رج"والعبادات وفضائل األشخاص وغري ذلك من األبواب مثل ما صنف بعضهم -20
وغريهم يف فضائل صلوات األايم والليايل وصالة يوم األحد وصالة يوم االثنني وصالة يوم الثالاثء وصالة أول 
مجعة يف رجب وألفية رجب وأول رجب وألفية نصف شعبان وإحياء ليليت العيدين وصالة يوم عاشوراء. وأجود 
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من  أحد فلم يقل بهاه أبو داود والرتمذي. ومع هذا ما يروى من هذه الصلوات حديث صالة التسبيح وقد رو 
األئمة األربعة؛ بل أمحد ضعف احلديث ومل يستحب هذه الصلوات. وأما ابن املبارك فاملنقول عنه ليس مثل 

ة الصالة املرفوعة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فإن الصالة املرفوعة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ليس فيها قعد
لم وز أن تثبت مبثل هذا احلديث. ومن تدبر األصول عطويلة بعد السجدة الثانية وهذا خيالف األصول فال جي

أنه موضوع. وأمثال ذلك؛ فإهنا كلها أحاديث موضوعة مكذوبة ابتفاق أهل املعرفة مع أهنا توجد يف مثل كتاب 
أيب طالب وكتاب أيب حامد وكتاب الشيخ عبد القادر؛ وتوجد يف مثل أمايل أيب القاسم بن عساكر وفيما صنفه 

 (1)الكناين وأبو علي بن البنا وأبو الفضل بن انصر وغريهم. وكذلك".  عبد العزيز
 

 "وقيل: بل الصوت القدمي غري املسموع من العبد.-21

وتنازعوا يف " القرآن " هل يقال إنه حال يف املصحف والصدور أم ال يقال ذلك؟ على قولني. فقيل: هو ظاهر 
ادية يف الصدور واملصاحف فهؤالء اخللقية واحلادثية واالحت يف احملدث ليس حبال فيه. وقيل: بل القرآن حال

واالقرتانية أصل قوهلم أن ما ال يسبق احلوادث فهو حادث مطلقا. ومن قال ّبذا األصل فإنه يلزمه بعض هذه 
األقوال أو ما يشبه ذلك فإن من الناس من جيعله حاداث يريد أنه كائن بعد أن مل يكن وجيعل احلاداثت إرادات 

تصورات ال حروفا وأصواات. والداريب وغريه مييلون إىل هذا القول؛ فإنه إما أن جيعل كالم هللا حاداث أو قدميا وإذا  و 
كان حاداث فإما أن يكون حاداث يف غريه وإما أن يكون حاداث يف ذاته وإذا كان قدميا فإما أن يكون القدمي املعىن 

  هو املعىن فقط لزم أن ال يكون الكالم املقروء كالم هللا تعاىل مثفقط أو اللفظ فقط أو كالمها فإذا كان القدمي
لكالم ؛ لكن من الناس من يقول إن امل يقل به أحدالكالم يف ذلك املعىن قد عرف. وأما قدم اللفظ فقط فهذا 

ليس  نالقدمي هو اللفظ. وأما معناه فليس هو داخال يف مسمى الكالم بل هو العلم واإلرادة ومها قدميان لك
 (2)ذلك داخال يف مسمى الكالم فهذا يقول الكالم القدمي هو اللفظ". 

 

وهو  -"فإن جاز حدوث حال من األحوال له امتنع حدوث ذلك احلادث عن علة اتمة أزلية -22
وى وال بد من حمدث واحملدث إن كان س -املوجب ابلذات كما تقدم وكما هو معلوم ومتفق عليه بني العقالء 

قول يف حدوثه إن كان حمداث أو يف حدوث ذلك اإلحداث له بعد أن مل يكن كالقول يف حدوث ذلك هللا فال
  -احلادث وإن كان هو هللا تعاىل امتنع أن يكون موجبا ابلذات له؛ إذ القدمي ال يكون موجبا ابلذات حلادث 

امتنع قدم  -ال يكون علة اتمة ف -فامتنع ثبوت العلة القدمية. وإذا مل يكن الصانع موجبا ابلذات  -كما بني 
شيء من العامل؛ ألنه ال يكون قدمي إال عن علة اتمة وإن قيل إنه ال جيوز حدوث ملا فرض قدميا معلوال لْلول؛ 

                                         
 11/579جمموع الفتاوى  (1)
 12/153جمموع الفتاوى  (2)



203 

 

من العقالء فهو ابطل؛ لوجوه: " أحدها " أن واجب الوجود حتدث له النسب  مل يقل به أحدفهذا مع أنه 
 ذلك لغريه أوىل. " الثاين " أن احلوادث مشهودة يف العامل العلوي والسفليواإلضافات ابتفاق العقالء. فحدوث 

وهذه احلوادث صادرة عن هللا: إما بوسط أو بغري وسط فإذا كانت بوسط فتلك الوسائط حدثت عنها أمور 
 (1)بعد أن مل تكن. فلزم حدوث األحوال للقدمي سواء كان هو الصانع أو كان هو الوسائط للصانع.". 

 

"فالقائلون أبن األجسام مركبة من اجلواهر يقولون: إن هللا ال حيدث شيئا قائما بنفسه وإمنا حيدث -23
األعراض اليت هي االجتماع واالفرتاق واحلركة والسكون وغري ذلك من األعراض. مث من قال منهم أبن اجلواهر 

جواهر  أعراض فيها ال حيدث هللا بعد ذلكحمدثة قال: إن هللا أحدثها ابتداء مث مجيع ما حيدثه إمنا هو إحداث 
وهذا قول أكثر املعتزلة واجلهمية واألشعرية وَنوهم ومن أكابر هؤالء من يظن أن هذا مذهب املسلمني ويذكر 

من سلف األمة وال مجهور األمة؛ بل مجهور األمة حىت من طوائف  مل يقل به أحدإمجاع املسلمني عليه وهو قول 
جلوهر الفرد وتركب األجسام من اجلواهر وابن كالب إمام أتباعه هو ممن ينكر اجلوهر الفرد أهل الكالم ينكرون ا

وقد ذكر ذلك أبو بكر بن فورك يف مصنفه الذي صنفه يف مقاالت ابن كالب وما بينه وبني األشعري من 
الء القائلون أبن أيضا. وهؤ اخلالف وهكذا نفى اجلوهر الفرد قول اهلشامية والضرارية وكثري من الكرامية والنجارية 

األجسام مركبة من اجلواهر املفردة: املشهور عنهم؛ أبن اجلواهر متماثلة؛ بل ويقولون أو أكثرهم: أن األجسام 
متماثلة؛ ألهنا مركبة من اجلواهر املتماثلة وإمنا اختلفت ابختالف األعراض وتلك صفات عارضة هلا ليست الزمة 

ا ثلني أن جيوز على أحدمها ما جيوز على اآلخر وجيب له ما جيب له وميتنع عليه مفال تنفي التماثل فإن حد امل
 (2)ميتنع عليه. وهم يقولون: إن اجلواهر متماثلة فيجوز". 

 

"يف نفسك اي فارسي؛ فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: قال هللا تعاىل: قسمت -24
ند أيب وهذا صريح يف أن أم القرآن اليت جيب قراءهتا يف الصالة ع الصالة بيين وبني عبدي نصفني{ احلديث.

هريرة القراءة املقسومة اليت ذكرها مع داللة قول النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك؛ وذلك ينفي وجوب قراءهتا 
ا ليست من الفاحتة هنعند أيب هريرة فيكون أبو هريرة وإن كان قرأ ّبا؛ قرأ ّبا استحبااب ال وجواب. واجلهر ّبا مع كو 

من األئمة األربعة؛ وغريهم من األئمة املشهورين؛ وال أعلم به قائال؛ لكن هي من الفاحتة  مل يقل به أحدقول 
وإجياب قراءهتا مع املخافتة ّبا قول طائفة من أهل احلديث؛ وهو إحدى الروايتني عن أمحد؛ وإذا كان أبو هريرة 

على هذا القول ال تشرع املداومة على اجلهر ّبا؛ كان جهره ّبا أوىل أن يثبت إمنا قرأها استحبااب ال وجواب؛ و 
دليال على أنه ليعرفهم استحباب قراءهتا؛ وأن قراءهتا مشروعة؛ كما جهر عمر ابالستفتاح: وكما جهر ابن عباس 
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جلملة؛ وإن مل جيهر ا بقراءة فاحتة الكتاب على اجلنازة؛ وَنو ذلك؛ ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أهنا تقرأ يف
ّبا وحينئذ فال يكون هذا خمالفا حلديث أنس الذي يف الصحيح؛ وحديث عائشة الذي يف الصحيح؛ وغري 

 (1)ذلك. هذا إن كان احلديث داال على أنه جهر ّبا؛ فإن لفظه ليس صرحيا بذلك من وجهني:". 
 

 به أحد مل يقلدراك بسجدة جمردة "وظن بعض أن املراد ّبا سجدة جمردة وهو غلط. فإن تعليق اإل-25
من العلماء. بل هلم فيما تدرك به اجلمعة واجلماعة ثالثة أقوال: أصحها: أنه ال يكون مدركا للجمعة وال اجلماعة 
إال إبدراك ركعة ال يكون مدركا للجماعة بتكبرية. وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من اجلمعة أقل من 

حيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: }من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك ركعة صلى أربعا. ويف الص
الصالة{ ". وعلى هذا إذا أدرك املسافر خلف املقيم ركعة: فهل يتم، أو يقصر؟ فيها قوالن. واملقصود هنا: أن 

ا وسجودا وتسبيحا وركوعلفظ " السجدة " املراد به الركعة فإن الصالة يعرب عنها أببعاضها فتسمى قياما وقعودا 
وقرآان. وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السالم سجدة مفردة فإن هذه بدعة ومل ينقل 
عن أحد من األئمة استحباب ذلك. والعبادات مبناها على الشرع واالتباع ال على اهلوى واالبتداع؛ فإن اإلسالم 

عبده وحده وأن نعبده مبا شرعه على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم ال نمبين على أصلني: أن ال نعبد إال هللا 
 (2)ابألهواء والبدع.". 

 

"فلو كانت القراءة ملا يقرأه اإلمام أفضل من االستماع لقراءته لكان قراءة املأموم أفضل من قراءته -26
مع اجلهر أو  ة لظنه أهنا واجبة على املأموم. وإمنا انزع من انزع يف الفاحتمل يقل به أحدملا زاد على الفاحتة وهذا 

مستحبة له حينئذ. وجوابه أن املصلحة احلاصلة له ابلقراءة حيصل ابالستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه 
ملا زاد على الفاحتة فلوال أنه حيصل له ابالستماع ما هو أفضل من القراءة لكان األوىل أن يفعل أفضل األمرين 

فلما دل الكتاب والسنة واإلمجاع على أن االستماع أفضل له من القراءة علم أن املستمع حيصل له  وهو القراءة
أفضل مما حيصل للقارئ وهذا املعىن موجود يف الفاحتة وغريها فاملستمع لقراءة اإلمام حيصل له أفضل مما حيصل 

ه قراءة كما نه يف هذه احلال قراءة اإلمام لابلقراءة وحينئذ فال جيوز أن يؤمر ابألدىن وينهى عن األعلى. وثبت أ
قال ذلك مجاهري السلف واخللف من الصحابة والتابعني هلم إبحسان. ويف ذلك احلديث املعروف عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم أنه قال: }من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة{ . وهذا احلديث روي مرسال ومسندا لكن 

رووه مرسال عن عبد هللا بن شداد عن النيب صلى هللا عليه وسلم وأسنده بعضهم ورواه ابن  أكثر األئمة الثقاة
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 (1)ماجه مسندا وهذا املرسل قد عضده". 
 

 "وهذا من أظهر اخلطأ.-27

 يعتمد من أهل العلم؛ بل إمنا نقله اجمليب إن صح نقله عمن ال مل يقل به أحدومنها ظنه أن القول بتحرمي السفر 
 يعتد خبالفه. وهو نص مالك الصريح يف خصوص قرب الرسول ومذهب مجهور أصحابه ومجهور السلف عليه وال

ال يعتد  -وهم الغزايل وابن عبدوس وأبو حممد املقدسي  -والعلماء. ومنها زعمه أن الذين حكى اجمليب قوهلم 
ل د من األئمة الكبار؛ بل كخبالف من سواهم وال يرجع يف ذلك ملن عداهم؛ ومثل هذا الكالم ال يقال يف أح

أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرتك؛ إال صاحب الشرع فكيف يسوغ أن يقال يف مثل هؤالء ومنها أنه ملا أراد 
أن يثبت أن النيب يسمع من القرب ويبلغ الصالة والسالم من البعد: مل يذكر ما يف ذلك من األحاديث احلسان 

حديث موضوع }من صلى علي عند قربي مسعته ومن صلى علي انئيا اليت يف السنن؛ بل إمنا اعتمد على 
بلغته{ وهذا إمنا يرويه حممد بن مروان السدي عن األعمش. وهو كذاب ابالتفاق وهذا احلديث موضوع على 

 (2)األعمش إبمجاعهم. مث قد غري لفظه. ففي النسخة اليت رأيتها مصححا: }ومن". 
 

 "فأجاب:-28

ه؛ فإن إعطاء أجرة ملن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة مل ينقل عن أحد من السلف؛ وإمنا احلمد هلل، تنفذ وصيت
تكلم العلماء فيمن يقرأ هلل ويهدي للميت. وفيمن يعطي أجرة على تعليم القرآن وجوه. فأما االستئجار على 

ة إذا كانت أبجرة كانت معاوضالقراءة وإهدائها فهذا مل ينقل عن أحد من األئمة وال أذن يف ذلك؛ فإن القراءة 
 يقل ملفال يكون فيها أجر وال يصل إىل امليت شيء وإمنا يصل إليه العمل الصاحل واالستئجار على جمرد التالوة 

من األئمة وإمنا تكلموا يف االستئجار على التعليم لكن هذه املرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه  به أحد
وم ن الصدقة تصل إىل امليت ابتفاق األئمة وينفعه هللا ّبا. وإن تصدقت بذلك على قمبا تريد االستئجار به فإ

من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءهتم حصل من األجر بقدر ما أعينوا على القراءة وينفع هللا امليت 
 بذلك. وهللا أعلم.

 وسئل:

الذي  وفاته أن خيرج من الثلث ويشرتى احلكر عن مسجد لرجل، وعليه وقف والوقف عليه حكر؛ وأوصى قبل
للوقف فتعذر مشرتاه؛ إلن احلكر وقف وله ورثة وهم ضعفاء احلال وقد وافقهم الوصي على شيء من الثلث 

 لعمارة املسجد: فهل إذا أتخر من الثلث شيء لْليتام يتعلق يف ذمة الوصي؟
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 فأجاب:

ينها يت؛ وال يدع للورثة شيئا مث إن أمكن شراء األرض اليت عبل على الوصي أن خيرج مجيع الثلث كما أوصاه امل
 (1)املوصي اشرتاها ووقفها". 

 

"واختلف هؤالء يف " املختلعة " هل عليها عدة ثالثة قروء؟ أو تستربأ حبيضة؟ على قولني: مها -29
روايتان عن أمحد " إحدامها " تستربئ حبيضة وهذا قول عثمان وابن عباس؛ وابن عمر يف آخر روايتيه وهو قول 

السنن   صلى هللا عليه وسلم يفغري واحد من السلف؛ ومذهب إسحاق وابن املنذر وغريمها وروي ذلك عن النيب
من وجوه حسنة كما قد بينت طرقها يف غري هذا املوضع. وهذا مما احتج به من قال: إنه ليس من الطالق 
الثالث وقالوا لو كان منه لوجب فيه تربص ثالثة قروء بنص القرآن واحتجوا به على ضعف من نقل عن عثمان؛ 

وجب ه ابإلسناد املرضي أنه جعلها تستربئ حبيضة ولو كانت مطلقة لأنه جعلها طلقة ابئنة؛ فإنه قد ثبت عن
من العلماء  ه أحدمل يقل بعليها تربص ثالثة قروء. وإن قيل: بل عثمان جعلها مطلقة تستربئ حبيضة. فهذا 

اية راويها و فاتباع عثمان يف الرواية الثابتة عنه اليت يوافقه عليها ابن عباس ويدل عليها الكتاب والسنة: أوىل من ر 
جمهول وهي رواية مجهان األسلمي عنه أنه جعلها طلقة ابئنة. وأجود ما عند من جعلها طلقة ابئنة من النقل 
عن الصحابة هو هذا النقل عن عثمان وهو مع ضعفه قد ثبت عنه ابإلسناد الصحيح ما يناقضه فال ميكن 

 (2)اجلمع بينهما؛ ملا يف ذلك من خالف النص واإلمجاع.". 
 

"فيحكم أبن قوله هو الصواب. فهذا ال ميكن أن يكون كل واحد من القولني املتضادين يلزم مجيع -30
املسلمني اتباعه؛ خبالف ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم فإنه من عند هللا؛ حق وهدى وبيان ليس فيه 

يه اختالفا  من عند غري هللا لوجدوا ف خطأ قط وال اختالف وال تناقض قال تعاىل: }أفال يتدبرون القرآن ولو كان
كثريا{ وعلى والة األمر أن مينعوهم من التظامل فإذا تعدى بعضهم على بعض منعوهم العدوان؛ وهم قد ألزموا 
مبنع ظلم أهل الذمة؛ وأن يكون اليهودي والنصراين يف بالدهم إذا قام ابلشروط املشروطة عليهم ال يلزمه أحد 

أبن دينه يوجب العذاب فكيف يسوغ لوالة األمور أن ميكنوا طوائف املسلمني من اعتداء برتك دينه؛ مع العلم 
بعضهم على بعض؛ وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه هذا مما يوجب تغري الدول وانتقاضها؛ فإنه ال 

إذا كان فصالح للعباد على مثل هذا. وهذا إذا كان احلكام قد حكموا يف مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف 
من أئمة املسلمني وال هو مذهب أئمتهم الذين ينتسبون إليهم؛ وال  مل يقل به أحدالقول الذي قد حكموا به 

قاله أحد من الصحابة والتابعني؛ وال فيه آية من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم بل قوهلم خيالف 
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 (1)لزم علماء املسلمني". الكتاب والسنة وإمجاع األئمة فكيف حيل مع هذا أن ي
 

"وال تزال، مث القائلون بقدم األصوات املعينة تنازعوا يف املسموع من القارئ هل مسع منه الصوت -31
القدمي؟ قيل املسموع هو الصوت القدمي، وقيل بل املسموع هو صواتن أحدمها القدمي واآلخر احملدث، فما ال 

زاد على ذلك فهو احملدث، وتنازعوا يف القرآن هل يقال أنه حال يف بد منه يف وجود القرآن فهو القرآن وما 
املصحف والصدور أم ال؟ يقال على قولني: فقيل هو ظاهر يف احملدث ليس حبال فيه، وقيل بل القرآن حال يف 

 الصدور واملصاحف.

لقا، ومن قال هو حادث مطفهؤالء اخللقية واحلادثية واالحتادية واإلقرائية أصل قوهلم إن ما ال يسبق احلوادث ف
ّبذا األصل فإنه يلزم بعض هذه األقوال أو ما يشبه ذلك، فإنه إما أن جيعل كالم هللا حاداث أو قدميا، وإذا كان 
حاداث إما أن يكون حاداث يف غريه، وإما أن يكون حاداث يف ذاته، وإذا كان قدميا فإما أن يكون القدمي املعين 

فإذا كان القدمي هو املعىن فقط لزم أن ال يكون الكالم املقروء كالم هللا مث الكالم يف فقط أو اللفظ، أو كالمها، 
 ذلك املعىن قد عرف.

لكن من الناس من يقول أن الكالم القدمي هو اللفظ، وأما معناه فليس  مل يقل به أحدوأما قدم اللفظ فقط فهذا 
للفظ فقط: إما احلروف املؤلفة وإما احلروف هو داخل يف مسمى الكالم، فهذا يقول الكالم القدمي هو ا

 واألصوات، لكنه يقول إن معناه قدمي.

وأما الفريق الثاين الذين قالوا جبواز حوادث ال أول هلا مطلقا، وإن القدمي جيوز أن يعتقب عليه احلوادث مطلقا 
ا مل تزل وال م هذه األفالك، وأهنوإن كان ممكنا ال واجبا بنفسه، فهؤالء هم القائلون بقدم العامل كما يقولون بقد

تزال معلولة لعلة قدمية أزلية، لكن املنتسبون إىل امللل كابن سينا وَنوه منهم قالوا أهنا صادرة عن الواجب بنفسه 
 املوجب هلا بذاته.

ومل  ،وأما أرسطو وأتباعه فإهنم قالوا أن هلا علة غاثية تتحرك للتشبه ّبا فهي حتركها كما حيرك املعشوق عاشقه
يثبتوا هلا مبدعا بذاته، وإمنا أثبت واجب الوجود بطريقة ابن سينا وأتباعه، وحقيقة قول هؤالء وجود احلوادث بال 

 (2)حمدث أصال،". 
 

 "فهرس رسالة-32

 حقيقة مذهب االحتاديني أو وحدة الوجود

 2نص السؤال عن حقيقة مذهب االحتاديني 
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 4بيان فساده  فصل يف بيان أن تصور مذهب هؤالء كاف يف
 5" " أن حقيقة قول هؤالء أن وجود الكائنات هو عني وجود هللا 

 6وله أصالن أوهلما أن املعدوم شيء اثبت يف العدم  –املقالة األوىل مذهب ابن عريب 
 17األصل الثاين ملذهب ابن عريب أن وجود االعيان نفس وجود احلق وعينه 

 18وكونه أعلم منه ابلكالم وأقل علما ابالسالم  فصل فيما خالفه فيه صاحبه الصدر الرومي

 23" وأما التلمساين وَنوه فال يفرق بني ماهية ووجود 

 24" واعلم أن هذه املقاالت ال أعرفها ألحد قبل هؤالء 

 26مذهب هؤالء االحتادية والرد عليها من وجوه يعلم ّبا أهنم ليسو مسلمني 

 27تنع أن تكون عني احلق الوجه األول أن هذه احلقائق الكونية مي

 29الوجه الثاين يف قوهلم أنه جتلى هلا وظهر ّبا فال تقع العني إال عليه 

 30الوجه الثالث والرابع يف كلمة أان وحقيقة النبوة والروح االضايف 

 31" اخلامس يف قوهلم أن هلذه احلقيقة طرفني طرف إىل احلق وطرف إىل اخللق 

 32م فيها كالنصارى يف األقانيم " السادس يف حريهتم وتناقضه

 36" السابع قوله أن العلوايت جفنها الفوقاين والسفليات جفنها التحتاين 

 37يف بطالن هذا التشبيه وأخذهم مسألة النفس الكلية عن الفالسفة  10و9و8الوجوه:

 38قبلهم  مل يقل به أحديف زعمهم أن قوهلم هو احلق املتبع وكونه  11الوجوه 

 39ماحكاه عن الذي مساه الشيخ احملقق من أن العامل مبجموعه حدقة عني هللا وأما 

 46فصل يف بعض ألفاظ ابن عريب اليت تبني مذهبه مع بطالهنا والرد عليها 

 63أدعاؤه مرتبة خامت األولياء اليت فضلها على مرتبة األنبياء من بعض الوجوه 

 77فصل يف بعض ما يظهر به كفرهم 

 ألصول اليت يعتمدها هؤالء االحتادية حديث " كان هللا وال شيء" ومن أعظم ا

 93معه " وهو موضوع ّبذا اللفظ الذي يستدلون به على كفرهم 

 (1)". 98" يف قوهلم ابميان فرعون وحتريفهم ماورد يف كفره من اآلايت الصرحية 
 

كان يف   ائي قيل إن أصلهمن األئمة األربعة وحديث النس فلم يقل به أحد"ذبح البعري عن عشرة -33
قسم الغنائم فقسم بينهم فعدل اجلزور بعشرة من الغنم ال يف النسك ألن ابن عباس رضي هللا عنهما مل يكن مع 
النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر غري النحر إال يف حجة الوداع خاصة فإنه كان مقيما مع أبيه إىل عام الفتح 
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ة أعياد حضر وال سفر وبعد الفتح إمنا عيد النيب صلى هللا عليه وسلم ثالث فلم يشهد معه عيدا قبل ذلك ال يف
عام مثان وتسع وعشر ومل يسافر سفر احلج إال حجة الوداع وسفراتن للغزو ومها غزوة خيرب وغزوة تبوك وابن 

 يذحبوا مل عباس كان صبيا دون االحتالم مل يكن يشهد معه املغازي لكن شهد معه حجة الوداع ويف حجة الوداع
 البدنة عن عشرة وال نقل ذلك أحد وهللا أعلم

وينهى عن التضحية يف الكنيسة اليت فيها صور كما ينهى عن ذحبها عند األصنام ومن قال إن نسك املسلمني 
يذبح عند األصنام كما يذبح املشركون القرابني آللتهم فهو خمالف إلمجاع املسلمني بل يستتاب قائل هذا فإن 

  قتلاتب وإال

ويف الصحيح أنه صلى هللا عليه وسلم هنى عن الغقر عند القرب ومل يشرع الصدقة عنده ومن اعتقد أن الذبح عند 
 القرب أفضل أو الصالة أو الصدقة فهو ضال خمالف إلمجاع املسلمني

 ويف وجوب األضحية قوالن ألمحد ومالك وغريمها

أفضل  ب أمحد وغريه وإن كان بعض أهل العراق مل يعرفها وهيوالعقيقة سنة وتنازعوا وجوّبا علي قولني يف مذه
 من الصدقة

ويعق الكبري عن نفسه رذا مل يعق عنه زبوه جوزه طاذفة وروى عبد احلق يف أحكامه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 (1)عتق عن نفسه بعد النبوة وهذا فيه نظر ونزاع". 

 

 نفسي، إال صاحب اخلمر، فإنه لو مات لوديته، "كنت ألقيم حدا على أحد فيموت، فأجد يف-34
 مل يسنه لنا. -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 

من الصحابة، والفقهاء يف األربعني فما دوهنا، وال ينبغي أن حيمل كالم علي على ما خيالف  مل يقل به أحدوهذا 
 اإلمجاع.

 )فصل(

 فا. فقال له الصحابة: نراك مؤداب وال شيء عليك.قال الرافضي: ))وأرسل إىل حامل يستدعيها فأسقطت خو 
 مث سأل أمري املؤمنني فأوجب الدية على عاقلته(( .

واجلواب: أن هذه مسألة اجتهاد تنازع فيها العلماء، وكان عمر بن اخلطاب يشاور الصحابة رضي هللا عنهم يف 
بن ن اثبت وغريهم، حىت يشاور ااحلوادث، يشاور عثمان وعليا وعبد الرمحن بن عوف وابن مسعود وزيد ب

عباس. وهذا كان من كمال فضله وعقله ودينه، وهلذا كان من أسد الناس رأاي، وكان يرجع اترة إىل رأي هذا 
واترة إىل رأي هذا. وقد أوتى ابمرأة قد أقرت ابلزان، فاتفقوا على رمجها، وعثمان ساكت. فقال: مالك ال تتكلم؟ 

ل من ال يعلم أن الزان حمرم، فرجع فاسقط احلد عنها ملا ذكره له عثمان. ومعىن  فقال: أراها تستهل به استهال
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كالمه أهنا جتهر وتبوح به، كما جيهر اإلنسان ويبوح ابلشيء الذي ال يراه قبيحا، مثل األكل والشرب والتزوج 
 والتسرى.

 )فصل(

تدعى أمري ىل أمري املؤمنني علي، فاسقال الرافضي: ))وتنازعت امرأاتن يف طفل، ومل يعلم احلكم، وفزع فيه إ
 املؤمنني املرأتني ووعظهما فلم ترجعا. فقال: ائتوين مبنشار، فقالت املرأاتن ما تصنع به؟ فقال: أقده بينكما نصفني

فتأخذ كل واحدة نصفا. فرضيت واحدة. وقالت األخرى: هللا هللا اي أاب احلسن، إن كان وال بد من ذلك فقد 
ال علي: هللا أكرب هو ابنك دوهنا، ولو كان ابنها لرقت عليه. فاعرتفت األخرى أن احلق مع مسحت هلا به. فق

 (1)صاحبتها، ففرح عمر، ودعا ألمري املؤمنني(( .". 
 

من الصحابة والفقهاء يف األربعني فما دوهنا، وال ينبغي أن حيمل كالم علي  مل يقل به أحد"وهذا -35
( فيما إذا زاد على األربعني فتلف: هل يضمن؟ على قولني: فقال 1نازع الفقهاء )على ما خيالف اإلمجاع. وإمنا ت

مجهورهم: ال يضمن أيضا، وهو مذهب مالك وأيب حنيفة وأمحد وغريهم. وقال الشافعي: يضمنه إما بنصف 
( ، وإما أن تقسط الدية على عدد 2الدية يف أحد القولني جعال له قد تلف بفعل مضمن وغري مضمن )

 ( بقدر الزايدة على األربعني يف القول اآلخر.3ضرابت كلها، فيجب من الدية )ال

والشافعي بىن هذا على أن الزايدة تعزير غري مقدر، ومن أصله أن من مات بعقوبة غري مقدرة ضمن، ألنه ابلتلف 
 يتبني عدوان املعزر، كما إذا ضرب الرجل امرأته، واملؤدب الصيب، والرائض الدابة.

جلمهور فمنهم من خيالفه يف األصلني، ومنهم من خيالفه يف أحدمها، فأبو حنيفة ومالك يقوالن: الثمانون وأما ا
( : كل من تلف بعقوبة جائزة، فاحلق 4حد واجب، وهو قول أمحد يف إحدى الروايتني، ويف األخرى يقول )

 يتعد، وعلى هذا ال يضمن عنده قتله، سواء كانت واجبة أو مباحة، وسواء كانت مقدرة أو غري مقدرة إذا مل
 سراية القود يف الطرف وإن مل يكن واجبا، وقد اتفق األئمة على أنه إذا تلف يف عقوبة

_________ 

 ( ن: العلماء.1)

 ( ح: مضمون وغري مضمون.2)

 ( ر، ي: فتجب منه الدية.3)

 (2)( ح، ر، ي: ويف األخرى أمحد يقول.". 4)
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( ، مع أن أكثر الناس إمنا منع بيعها تقليدا لعمر، 1رأيه يف هذه املسألة )"فهذا قاضيه ال يرجع إىل -36
ليس فيها نص صريح صحيح. فإذا كانوا ال يلتجئون إليه يف هذه املسألة، فكيف يلتجئون إليه يف غريها، وفيها 

 من النصوص ما يشفي ويكفي؟ !

( 2ين عم )ملخالفتها قول مجهور الصحابة، كابوإمنا كان يقضي وال يشاور عليا، ورمبا قضى بقضية أنكرها علي 
( يف 4( أحدمها أخ ألم قضى له ابملال، فأنكر ذلك علي، وقال: بل يعطى السدس، ويشرتكان )3وأخوين )

 الباقي. وهذا قول سائر الصحابة: زيد وغريه، فلم يكن الناس مقلدين يف ذلك أحدا.

م ابن أيب ليلى. وأما قول ابن مسعود فقال به أصحابه، وه من العلماء، إال مل يقل به أحدوقول علي يف اجلد 
 أهل الكوفة، وقول زيد قال به خلق كثري، وأما قول الصديق فقال به مجهور الصحابة.

وقد مجع الشافعي وحممد بن نصر املروزي كتااب كبريا فيما مل َيخذ به املسلمون من قول علي ؛ لكون قول غريه 
السنة، وكان املرجوح من قوله أكثر من املرجوح من قول أيب بكر وعمر وعثمان، من الصحابة أتبع للكتاب و 

 والراجح من أقاويلهم أكثر، فكيف أهنم كانوا يلتجئون إليه يف أكثر األحكام؟ !

_________ 

 ( ن: ال يرجع إليه يف رأيه يف هذه املسألة، م: ال يرجع إليه يف رأيه هذه املسألة.1)

 م.( ن، م، س: كابن ع2)

 ( وأخوين: ساقطة من )ب( .3)

 (1)( ن: ويشركان.". 4)
 

 « ( ِهَبِتِه، َكاْلَعاِئِد يف قَ ْيِئهِ اْلَعاِئدح يف »"يف اهْلَِبِة، َلَقاَل: مثحَّ يَ عحودحوَن ِفيَما قَالحوا، َكَما يف احلَِْديِث: ) -1

هَ  َكاَن ِإَذا اْشَتدَّ بِِه ا َأنَّ أوس بن الصامت َكاَن بِِه َلَمٌم فَ َواْحَتجَّ أبو حممد ابن حزم حِبَِديِث عائشة َرِضَي اَّللَّح َعن ْ
َهاِر. فَ َقاَل: َهَذا يَ ْقَتِضي التَّ  ارََة الظِِ هح ظَاَهَر ِمْن َزْوَجِتِه فَأَنْ َزَل اَّللَّح َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه َكفَّ رَاَر، َواَل بحدَّ قَاَل: َواَل َيِصحُّ كْ َلَممح

َهاِر ِإالَّ    َهَذا اخلَْرَبح َوْحَدهح.يف الظِِ

َنا أبَِنَّ َهَذا اْلَقْوَل  ْم َعَلي ْ ا َتْشِنيعحكح َحابَِة، فََأرح  ملَم يَلق لم بِِه َأَحد  قَاَل: َوأَمَّ واَن ِمَن الصََّحابَِة َمْن قَاَل: ِإنَّ اْلَعْوَد ِمَن الصَّ
َو الْ  ، أَْو هح ْمَساكح َو اْلَوْطءح، َأِو اْلَعْزمح، َأِو اإْلِ ٍل َواحِ هح َهاِر يف اجْلَاِهِليَِّة، َوَلْو َعْن َرجح َحابَِة، َفاَل َعْودح ِإىَل الظِِ ٍد ِمَن الصَّ

وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم ِمنَّا أََبًدا. ونحوَن َأْسَعَد أبَِْصَحاِب َرسح  َتكح

 

وِر َعَلى الظَّاِهرِيَِّة[  ]َفْصٌل َردُّ اجْلحْمهح

ِل؛ أِلَنَّ َذِلَك َلْو كَ َفْصٌل َوانَ  ورح يف َذِلَك، َوقَالحوا: لَْيَس َمْعىَن اْلَعْوِد ِإَعاَدَة اللَّْفِظ اأْلَوَّ مح اجْلحْمهح َو اْلَعْوَد، َلَقاَل: اَزَعهح َن هح
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ا َعاَد، فَِإمنََّ  وَن َما قَالحوا؛ أِلَنَّهح ي حَقالح أََعاَد َكاَلَمهح ِبَعْيِنِه، َوأَمَّ َو يف امثحَّ يحِعيدح : َعاَد يف ِفْعِلِه، َويف ا هح أْلَفْ َعاِل، َكَما ي حَقالح
َسانِِه َوِإَساَءتِِه، َوََنِْو حْ ِهَبِتِه، فَ َهَذا اْسِتْعَمالحهح ِب " يف ". َوي حَقالح َعاَد ِإىَل َعَمِلِه، َوِإىَل واَِليَِتِه، َوِإىَل َحالِِه، َوِإىَل إِ 

 َذِلَك، َوَعاَد َلهح أَْيًضا.

: َأَعاَدهح َكَما )  َا ي حَقالح : فَِإمنَّ ا اْلَقْولح « ( َم َأِعْد َعَليَّ َكِلَماِتكَ قَاَل ضماد بن ثعلبة لِلنَّيبِِ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلَّ »َوأَمَّ
وَل اَّللَِّ »وََكَما )   (1)َوَهَذا لَْيَس ِباَلزٍِم". « ( قَاَل أبو سعيد " أَِعْدَها َعَليَّ اَي َرسح

 

َنا اِبْلَمْذَهِب، َمَع محَناَزَعِة َغرْيِ -2 ارِِع، أَْو يف اللَُّغِة، َفَكْيَف َتْسَتِدلِِوَن َعَلي ْ ْم ِفيِه ممَّْن "ق حْرًءا يف ِلَساِن الشَّ ْم َلكح كح
ارِِع، أَوْ  واَن يف ِلَساِن الشَّ َم؟ َوَلِكْن أَْوِجدح : اأْلَقْ رَاءح: اأْلَْطَهارح َكَما تَ َقدَّ ِة اْلَعَرِب، َأنَّ اللَّْحظََة ِمَن الطُّْهِر يف لحغَ  يَ قحولح

ْم يَ قحولحونَ  لُّهح ، اَل كح ْم َأنَّ بَ ْعَض َمْن قَاَل: اْلقحرحوءح اأْلَْطَهارح ى ق حْرًءا َكاِماًل، َوَغايَةح َما ِعْندَكح ْطَلِق ِفيِه تحَسمَّ : بَِقيَّةح اْلقحْرِء اْلمح
ى اْلقحْرِء يف اآْل قَ ْرٌء، وََكاَن َماَذا؟ َكْيَف وَ  َو الطُّْهَر، َهَذا اجْلحْزءح ِمَن الطُّْهِر بَ ْعضح طحْهٍر ِباَل َرْيٍب؟ فَِإَذا َكاَن محَسمَّ يَِة هح

وَن اْلَقْرءح محْشرَتًَكا َبنْيَ اجْلَِميِع َواْلبَ ْعِض، َوَقْد ت َ  وَن َهَذا بَ ْعَض ق حْرٍء يَِقيًنا، َأْو َيكح َم إِ قَ َوَجَب َأْن َيكح ْبطَالح َذِلَك، َوأَنَّهح دَّ
 ملَم يَلق لم ِبِه َأَحد .

 

وٍه. ، َوبَ ْعِض الثَّاِلِث، َجَوابحهح ِمْن وحجح ْم: ِإنَّ اْلَعَرَب تحوِقعح اْسَم اجْلَْمِع َعَلى اثْ َننْيِ  قَ ْولحكح

وِع الَّيِت ِهيَ  َا يَ َقعح يف َأمْسَاِء اجْلحمح َها: َأنَّ َهَذا ِإْن َوَقَع، فَِإمنَّ اهَ  َأَحدح ا ِصَيغح اْلَعَدِد الَّيِت ِهَي َظَواِهرح يف محَسمَّ ا، َوأَمَّ
اَها، َكَقْولِِه: }إِ  ا، َوملَْ َترِْد ِصيَغةح اْلَعَدِد ِإالَّ َمْسبحوَقًة مبحَسمَّ اَها، َفَكالَّ َوَلمَّ وِر ِعْنَد اَّللَِّ نَّ نحصحوٌص يف محَسمَّ هح َة الشُّ  ِعدَّ

{ ]التوبة:   اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا يف  ْوبَِة: 36ِكَتاِب اَّللَِّ ْزَدادحوا [ . َوقَ ْولِِه: }َولَِبثحوا يف َكْهِفِهْم َثاَلَث ِمائٍَة ِسِننَي َوا36[ ]الت َّ
َعٍة ِإَذا َرَجْعتحْم تِْلكَ 25[ ]اْلَكْهِف: 25ِتْسًعا{ ]الكهف:  ٍم يف احلَْجِِ َوَسب ْ َعَشرٌَة   [ . َوقَ ْولِِه: }َفِصَيامح َثاَلثَِة َأايَّ

وًما{ ]احلاقة:196[ ]اْلبَ َقرَِة: 196َكاِمَلٌة{ ]البقرة:  سح ٍم حح َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍل َومَثَانَِيَة َأايَّ [ 7 [ . َوقَ ْولِِه }َسخَّ
اهح ِمَن اْلَعدَ 7]احْلَاقَِّة:  هح: }َثاَلثََة ق حرحوٍء{ ]البقرة: ِد. َوقَ ْولح [ ، َوَنظَائِرِِه ممَّا اَل ي حرَادح بِِه يف َمْوِضٍع َواِحٍد دحوَن محَسمَّ

228. ٍر َمْعلحوَماٍت، ِلَوْجَهنْيِ  [ ، اْسمح َعَدٍد لَْيَس ِبِصيَغِة مَجٍْع، َفاَل َيِصحُّ ِإحْلَاقحهح أبَِْشهح

َفِصَل، خِبِ  ن ْ اهح اَل يَ ْقَبلح التَّْخِصيَص اْلمح َا: َأنَّ اْسَم اْلَعَدِد َنصٌّ يف محَسمَّ مهح ، فَِإنَّهح يَ ْقَبلح التَّْخِصيَص اَل َأَحدح ِف ااِلْسِم اْلَعامِِ
َو َنصٌّ ِفيَما ي َ  عح يف ااِلْسِم الَِّذي هح َوسُّ ِع يف ااِلْسِم الظَّاِهِر الت َّ َوسُّ َفِصَل، َفاَل يَ ْلَزمح ِمَن الت َّ ن ْ  تَ َناَولحهح.اْلمح

ةح اْسِتْعَمالِِه اثْ َننْيِ فَ َقْط جَمَازًا ِعْنَد اأْلَْكَثرِيَن، َوَحِقي الثَّاين: َأنَّ اْسَم اجْلَْمِع َيِصحُّ اْسِتْعَمالحهح يف  َقًة ِعْنَد بَ ْعِضِهْم، َفِصحَّ
اَلِف".  ، َوبَ ْعِض الثَّاِلِث َأْوىَل خِبِ  (2)يف اثْ َننْيِ
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ْيَخاِن، أَبحو اْلرَبََكاِت اْبنح تَ ْيمِ -3 أبو حممد بن قدامة، فَ َقاَل أبو يََّة، و "َوَقِد اْختَ َلَف يف َهِذِه اْلَمْسأََلِة الشَّ
ْكَرَهِة َعَلى الزِِىَن يف ق حبحٍل أَ  َهٍة، َواْلمح ب ْ بح َمْهرح اْلِمْثِل لِْلَمْوطحوَءِة ِبشح ْو دحبحٍر، َوقَاَل أبو حممد الربكات يف )حمحَرَّرِِه( : َوجيَِ

بح  بح اْلَمْهرح اِبْلَوْطِء يف الدُّ ْغيِن( : اَل جيَِ رَْع مَلْ يَرِْد بِبَ يف )اْلمح َو ِإْتاَلٌف ِلَشْيٍء، فََأْشَبَه ِر، َواَل اللَِِواِط؛ أِلَنَّ الشَّ َدلِِه، َواَل هح
َو الصََّوابح َقْطًعا، فَِإنَّ َهَذا اْلِفْعَل مَلْ جَيَْعْل َلهح  َلَة َواْلَوْطَء دحوَن اْلَفرِْج، َوَهَذا اْلَقْولح هح ارِعح ِقيَمًة َأصَ  اْلقحب ْ َر الشَّ اًل، َواَل َقدَّ

هح َعَلى َوْطِء اْلَفرِْج ِمْن أَْفَسِد اْلِقَياِس، َواَلَزَم َمْن قَاَلهح إِ  وِه، َوِقَياسح ابح اْلَمْهِر ِلَمْن فحِعَلْت بِِه جيَ َلهح َمْهرًا ِبَوْجٍه ِمَن اْلوحجح
وِر، َوَهَذا   اْلبَ تََّة. ملَم يَلق لم بِِه َأَحد  اللُّوِطيَّةح ِمَن الذُّكح

 

ْكَرَهِة َعَلى الِزىَِن َمْهٌر[ رَِّة اْلمح  ]فصل َهْل لِْلحح

 َفْصلٌ 

مهحَ  ؟ ِفيِه قَ ْواَلِن. َأَحدح بح هَلَا اْلَمْهرح طَاِوَعةح، فَ َهْل جيَِ ا اْلَمْسأََلةح الثَّانَِيةح: َوِهَي اأْلََمةح اْلمح اِفِعيِِ َوأَمَّ َو قَ ْولح الشَّ ، َوهح بح ا: جيَِ
َا جَمَّ -َرمِحَهح اَّللَّح  -أمحد َوَأْكَثِر َأْصَحاِب  طح َبَدهلح َفَعَة ِلَغرْيَِها، َفاَل َيْسقح ااًن، َكَما َلْو أَِذَنْت يف . قَالحوا: أِلَنَّ َهِذِه اْلَمن ْ

َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم  -لح اَّللَِّ و َقْطِع َطَرِفَها. َوالصََّوابح اْلَمْقطحوعح بِِه: أَنَّهح اَل َمْهَر هَلَا، َوَهِذِه ِهَي اْلَبِغيُّ الَّيِت هَنَى َرسح 
اأْلََمةح َداِخَلٌة يف وَ  َعْن َمْهرَِها، َوَأْخرَبَ أَنَّهح َخِبيٌث، َوَحَكَم َعَلْيِه َوَعَلى مَثَِن اْلَكْلِب، َوَأْجِر اْلَكاِهِن حِبحْكٍم َواِحٍد، -

لِيًّا، َفاَل جَيحوزح ختَْ  واًل أَوَّ نَّ ي حعْ َهَذا احْلحْكِم دحخح يت كح نَّ الالَّ َماَء هح وِمِه؛ أِلَنَّ اإْلِ َرْفَن اِبْلِبَغاِء، َوِفيِهنَّ َويف ِصيصحَها ِمْن عحمح
ْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن أََرْدَن حَتَصًُّنا{ ]النور:  وا فَ تَ َياِتكح َفَكْيَف [ ، 33[ ]النُّوِر: 33َساَداهِتِنَّ أَنْ َزَل اَّللَّح تَ َعاىَل: }َواَل تحْكرِهح

. َماءح ِمْن َنصٍِ أحرِْدَن بِِه َقْطًعا، َوحيحَْمَل َعَلى َغرْيِِهنَّ  جَيحوزح َأْن ختحْرََج اإْلِ

َفَعةح ميَْ  : َهِذِه اْلَمن ْ َقالح َفَعتَ َها ِلَسيِِِدَها، َوملَْ ََيَْذْن يف اْسِتيَفائَِها، فَ ي ح ْم: ِإنَّ َمن ْ ا قَ ْولحكح يِِدح اْسِتيفَ َوأَمَّ اَءَها بِنَ ْفِسِه، ِلكح السَّ
َها ِإالَّ ِإَذا َعاَوَضَة َعَلي ْ َهِتِه، َواَل مَيِْلكح اْلمح ب ْ َها بَِعْقِد النَِِكاِح أَْو شح َعاَوَضَة َعَلي ْ ولحهح أَ  َومَيِْلكح اْلمح ِذَنْت، َوملَْ جَيَْعِل اَّللَّح َوَرسح

 (1)ْقِوميح َماٍل". يِِِد َحىتَّ ي حْقَضى َلهح َبْل َهَذا ت َ لِلِزىَِن ِعَوًضا َقطُّ َغرْيَ اْلعحقحوبَِة، فَ يَ فحوتح َعَلى السَّ 
 

"تسلسل اآلاثر إما أن يكون ممكنا أو ممتنعا فإن كان ممكنا فال حمذور يف التزامه وإن كان ممتنعا مل يلزم -4
عل واملخلوق فمن بطالنه بطالن الفعل الذي ال يكون املخلوق إال به فإان نعلم أن املفعول املنفصل ال يكون إال ب

ال يكون إال خبلق قبل العلم جبواز التسلسل وبطالنه، وهلذا كثري من الطوائف يقولون اخللق غري املخلوق والفعل 
غري املفعول مع قوهلم ببطالن التسلسل مثل كثري من أتباع األئمة األربعة وكثري من أهل احلديث والصوفية 

هو التكوين صفة كاإلرادة ومنهم من يقول بل هي حادثة بعد أن  واملتكلمني مث من هؤالء من يقول اخللق الذي
مل تكن كالكالم واإلرادة وهي قائمة به سبحانه وهم الكرامية ومن وافقهم أثبتوا حدوثها وقيامها بذاته وأبطلوا 

ن املخلوق أ دوامها فرارا من القول حبوادث ال أول هلا وكال الفريقني يقول أن ذلك التكوين واخللق خملوق بل يقول
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وجد به كما وجد ابلقدرة قالوا فإذا كان القول ابلتسلسل الزما لكل من قال أن الرب تعاىل مل يزل قادرا على 
اخللق ميكنه أن يفعل بال ممانع فهو الزم لك كما ألزمته خلصومك فال ينفردون جبوابه دونك وأما ما ألزموك به 

حانه الزم لك وحدك قالوا وَنن إمنا قلنا الفعل صفة قائمة به سبمن وجود مفعول بال فعل وخملوق بال خلق فهو 
وهو قادر عليه ال مينعه منه مانع والفعل القائم به ليس هو املخلوق املنفصل عنه فال يلزم أن يكون معه خملوقا 

ت ودوام نوعها اليف األزل إال إذا ثبت أن الفعل الالزم يستلزم الفعل املتعدي وأن املتعدي يستلزم دوام نوع املفعو 
يستلزم أن يكون معه سبحانه يف األزل شيء منها وهذه األمور ال سبيل لك وال لغريك إىل االستدالل على ثبوهتا  

كلها وحينئذ فنقول أي الزم لزم من إثبات فعله كان القول به خريا من نفي الفعل وتعطيله فإن ثبت قيام فعله 
ارية ثري من الناس بطل قولكم وإن لزم من إثبات فعله قيام األمور االختيبه من غري قيام احلوادث به كما يقوله ك

به والقول أبهنا مفتتحة وهلا أول فهو خري من قولكم كما تقوله الكرامية وإن لزم تسلسلها وعدم أوليتها يف 
يه النص لاألفعال الالزمة فهو خري من قولكم وإن لزم تسلسل اآلاثر وكونه سبحانه مل يزل خالقا كما دل ع

والعقل فهو خري من قولكم ولو قدر أنه يلزم أن اخللق مل يزل مع هللا قدميا بقدمه كان خريا من قولكم مع أن هذا 
من أهل اإلسالم بل وال أهل امللل فكلهم متفقون على أن هللا وحده اخلالق وكل ما سواه  ومل يقل به أحدال يلزم 

املخلوقات يكون وجوده مساواي لوجوده فما لزم بعد هذا من إثبات خملوق موجود بعد عدمه وليس معه غريه من 
خلقه وأمره وصفات كماله ونعوت جالله وكونه رب العاملني وأن كماله املقدس من لوازم ذاته فإان به قائلون وله 

رشه ابئن عملتزمون كما إان ملتزمون لكل ما لزم من كونه حيا عليما قديرا مسيعا بصريا متكلما آمرا انهيا فوق 
من خلقه يراه املؤمنون أببصارهم عياان يف اجلنة ويف عرصات القيامة ويكلمهم ويكلمونه فإن هذا حق والزم احلق 
مثله وما مل يلزم من إثبات ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافيش العقول فنحن له منكرون وعن القول به 

هيات ا ألفعاله وهو الفاعل هلا من أجل الضرورايت والبديعادلون وابهلل التوفيق، قال القدري: كون العبد موجد
فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل ملا يصدر منه من األفعال الواقعة على وفق قصده وداعيته خبالف حركة 
املرتعش واجملرور على وجهه وهذا ال يتمارى فيه العاقل وال يقبل التشكيك والقدح يف ذلك واالستدالل على 

ستدالل على بطالن ما علمت صحته ابلضرورة فال يكون مقبوال، قال السين: قد أجابك خصومك من خالفه ا
 (1)اجلربية عن هذا أبن العاقل يعلم من نفسه وقوع الفعل مقاران لقدرته". 

 

"هذه الطبقة وهى طبقة الرؤساِء الدعاة الصادين عن دين هللا ليست كطبقة من دوهنم، وقد ثبت عن -5
هللا عليه وسلم أنه قال: "أهون أهل النار عذاابً أبو طالب"، ومعلوم أن كفر أىب طالب مل يكن مثل   النىب صلى

 كفر أىب جهل وأمثاله.

الطبقة السابعة عشرة: طبقة املقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم ومحريهم الذين هم معهم تبعاً هلم يقولون: إان وجدان 
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مع هذا فهم متاركون ألهل اإلسالم غري حماربني هلم، كنساِء احملاربني وخدمهم آابَءان على أحمة، ولنا أحسوة ّبم. و 
وأتباعهم الذين مل ينصبوا أنفسهم لنا نصب له أحولئك أنفسهم من السعى ىف إطفاِء نور هللا وهدم دينه وإمخاد  

 كلماته، بل هم مبنزلة الدواب.

 ااًل مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إال ما حيكى عن بعضوقد اتفقت األحمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جه
من أئمة  ه أحدمل يقل بأهل البدع أنه مل حيكم هلؤالِء ابلنار وجعلهم مبنزلة من مل تبلغه الدعوة، وهذا مذهب 

 املسلمني ال الصحابة وال التابعني وال من بعدهم، وإمنا يعرف عن بعض أهل الكالم احملدث ىف اإلسالم.

النىب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ما من مولود إال وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو وقد صح عن 
 ينصرانه أو ميجسانه"، فأخرب أن أبويه ينقالنه عن الفطرة إىل اليهودية والنصرانية واجملوسية، ومل يعترب ىف ذلك غري

 املرىب واملنشِإ على ما عليه األبوان.

هللا عليه وسلم: "إن اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلمة"، وهذا املقلد ليس مبسلم، وهو وصح عنه أنه قال صلى 
عاقل مكلف، والعاقل املكلف ال خيرج عن اإلسالم أو الكفر. وأما من مل تبلغه الدعوة فليس مبكلف ىف تلك 

 احلال، وهو مبنزلة األطفال واجملانني.

ه فيما  وعبادته وحده ال شريك له، واإلميان ابهلل وبرسوله واتباعوقد تقدم الكالم عليهم. واإلسالم هو توحيد هللا
جاَء به، فما مل َْيت العبد ّبذا فليس مبسلم وإن مل يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أهنم  

 وكذب كفار جهال غري معاندين، وعدم عنادهم ال خيرجهم عن كوهنم كفاراً فإن الكافر من جحد توحيد هللا
 رسوله إما عناداً وإما جهالً وتقليداً ألهل العناد.

فهذا وإن كان غايته أنه غري معاند فهو متبع ألهل العناد، وقد أخرب هللا ىف القرآن ىف غري موضع بعذاب املقلدين 
ا َهؤحالِء َأَضلُّواَن نَ ألسالفهم من الكفار، وأن األتباع مع متبوعيهم وأهنم يتحاجون ىف النار وأن األتباع يقولون: }َرب َّ 

 ." لِِ  (1)فآهِتِْم َعَذاابً ِضْعفاً ِمَن النَّاِر، قَاَل ِلكح
 

َما اَّللَّح تَ َعاىَل، َوَهَذا قَ ْوٌل -6 َْتِنٌع، فَ يَ ْفنَ َياِن أِبَنْ فحِسِهَما ِمْن َغرْيِ َأْن ي حْفِنيَ هح ْساَلِم   يَلق لم بِِه َأَحد  ملَم "ممح ِمْن َأْهِل اإْلِ
َها أَبَ ِسَوى َهذِ  وَن ِمن ْ مْجَاَع، َعَلى َأنَّ َأْهَل النَّاِر اَل خَيْرحجح مح اإْلِ ونح ِحَكايَ ت حهح الَِّة، َأْو َيكح َو ممَّا َأمْجََع دً ِه اْلِفْرَقِة الضَّ ا، فَ هح

مْجَاعح َعلَ  مْجَاِع، َوَلِكْن أَْيَن اإْلِ ِة، فَ َهِذِه َثاَلثح حَمَالٍِ ِلْْلِ نَّاَر اَبِقَيٌة بِبَ َقاِء اجْلَنَِّة؟ َوَأنَّ ِكَلْيِهَما يف ى َأنَّ الَعَلْيِه َسَلفح اأْلحمَّ
وهِلَا َفهِ  ا أَِدلَّةح اْلعحقحوِل َفاَل َمْدَخَل هَلَا يف َذِلَك، َوِإْن َكاَن اَل بحدَّ ِمْن دحخح َي يف َهَذا اجْلَاِنِب َكَما اْلبَ َقاِء َسَواٌء؟ َوأَمَّ

ا ِقَيا وٍه َعِديَدٍة، وََكْيَف ي حَقاذََكْراَنهح، َوأَمَّ َما ِمْن وحجح نَ هح َم اْلَفْرقح بَ ي ْ سح اْلَغَضبح َعَلى الرَّمْحَِة، سح النَّاِر َعَلى اجْلَنَِّة فَ َقْد تَ َقدَّ
 َواْلَعْدلح َعَلى اْلَفْضِل، َواْلَمْقصحودح ِلَغرْيِِه َعَلى اْلَمْقصحوِد لِنَ ْفِسِه.

ْبَحااْلَوْجهح الثَّاِمَن َعَشَر: أَنَّ  ْن ِمَن اأْلَِدلَِّة َعَلى َعَدِم أََبِديَِّة النَّاِر ِإالَّ اْسِتثْ َناؤحهح سح نَهح مبَِشيَئِتِه يف َمْوِضَعنْيِ ِمْن  هح َلْو ملَْ َيكح
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ْم َخاِلِديَن ِفيَها ِإالَّ َما َشاَء اَّللَّح ِإنَّ رَ  َا قَ ْولحهح: }قَاَل النَّارح َمثْ َواكح مهح [ 128َك َحِكيٌم َعِليٌم{ ]األنعام: بَّ ِكَتابِِه، َأَحدح
َا َمثْ َواهح  َو َكْوهنح ، َوهح لح َو اْسِتثْ َناٌء َما َدلَّ َعَلْيِه اأْلَوَّ َنا َمْصَدرِيٌَّة َوْقِتيٌَّة، َوهح  ِبَوْصِف اخْلحلحوِد، َفاَل بحدَّ َأْن مْ فَ  " َما " َهاهح

ْستَ ْثىَن خمحْرًِجا ِلَما َدَخَل ِفيِه  وَن اْلمح ْم ِفيَها، َفاَل بحدَّ َأنْ َيكح لحودحهح َو خح ْستَ ْثىَن ِمْنهح َوهح ْستَ ْثىَن خمحَاِلًفا ِلَذِلَك،  اْلمح وَن اْلمح َيكح
و  خح ْستَ ْثىَن َواِقٌع َعَلى َما قَ ْبَل الدُّ : ِإنَّ اْلمح َما َوَتَساِويِهَما، َوَغايَةح َما ي حَقالح ةح  اَل َعَلى َما بَ عْ لِ ِإْذ مَيَْتِنعح مَتَاث حلحهح َو محدَّ َدهح، َوهح
َنا، فَِإنَّ َهَذا قَ  وِل يف َوْقِتِه لحْبِثِهْم يف اْلرَبْزَِخ، َويف اْلرَبْرَِخ، َويف َمَواِقِف اْلِقَياَمِة، َوَهَذا اَل يَ َتَأتَّى َهاهح خح ْد َعِلَم انِْتَفاَء الدُّ

َو مبَنْ  ْخَباِر بِِه فَاِئَدٌة، َوهح وَن ِفيَها أَبَ َقْطًعا، فَ َلْيَس يف اإْلِ نْ َيا، زَِلِة َأْن ي حَقاَل: أَنْ تحْم َخاِلدح تحْم ِفيَها يف الدُّ ن ْ َة الَّيِت كح دَّ ًدا ِإالَّ اْلمح
َصَحاِء اْلب حَلَغاِء، َفْضاًل َعْن َكاَلِم َربِِ اْلَعاَلِمنَي.  َوَهَذا ي حنَ زَّهح َعْنهح َكاَلمح اْلفح

َو مبَْنزَِلِة َأْن ي حَقاَل لِْلَميِِ  نْ َيا، َولَْيَس هَ َوهح َة بَ َقاِئَك يف الدُّ ِقيٌم يف اْلرَبْزَِخ ِإالَّ محدَّ وقحوَن ِت: أَْنَت مح َذا ِمْثَل قَ ْولِِه: }اَل َيذح
ْستَ ثْ 56ِفيَها اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوتََة اأْلحوىَل{ ]الدخان:  َقِطٌع قحِصَد ِبِه تَ ْقرِيرح اْلمح  ِمْنهح، َوأَنَّهح َعامٌّ ىَن [ فَِإنَّ َهَذا اْسِتثْ َناٌء محن ْ

وَن خَتِْصيًصا اِبْسِتثْ َناٍء فَ يَ ْعِدلح َعْن ذِْكرِِه ِإىَل  ْمَتِنِع َأْن َيكح  رْيِ ِجْنِسِه.غَ حَمْفحوٌظ اَل خَتِْصيَص ِفيِه، ِإْذ ِمَن اْلمح

ْقَصاِن، َوَلْيَس َهَذا خَمْرََج قَ ْولِِه:  زاَِيَدتِِه، َوأَنَّهح َكانَ  َوَنِظريحهح قَ ْوهلححْم: َما زَاَد ِإالَّ نَ ْقًصا فَِإنَّهح يحِفيدح اْلَقْطَع بَِعَدمِ  مَثَّ تَ َغريٌُّ فَِبالن ُّ
نْ يَ 128}َخاِلِديَن ِفيَها ِإالَّ َما َشاَء اَّللَّح{ ]األنعام:  ْم يف الدُّ َها أََبًدا َمَقامحهح وَن ِمن ْ ا [ َوَلْو أحرِيَد َهَذا َلِقيَل: اَل خَيْرحجح

وقحوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوتََة اأْلحوىَل{ ]الدخان: فَ َهَذا  ونح ِوزَاَن قَ ْولِِه: }اَل َيذح  (1)[". 56َيكح
 

 « ( ِهَبِتِه، َكاْلَعاِئِد يف قَ ْيِئهِ اْلَعاِئدح يف »"يف اهْلَِبِة، َلَقاَل: مثحَّ يَ عحودحوَن ِفيَما قَالحوا، َكَما يف احلَِْديِث: ) -1

َها َأنَّ أوس بن الصامت َكاَن بِِه َلَمٌم َفَكاَن ِإَذا اْشَتدَّ  َواْحَتجَّ   بِِه أبو حممد ابن حزم حِبَِديِث عائشة َرِضَي اَّللَّح َعن ْ
َهاِر. فَ َقاَل: َهَذا يَ ْقَتِضي التَّ  ارََة الظِِ هح ظَاَهَر ِمْن َزْوَجِتِه فَأَنْ َزَل اَّللَّح َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه َكفَّ ، َواَل بحدَّ قَاَل: َواَل َيِصحُّ رَارَ كْ َلَممح

َهاِر ِإالَّ َهَذا اخلَْرَبح َوْحَدهح.  يف الظِِ

َنا أبَِنَّ َهَذا اْلَقْوَل  ْم َعَلي ْ ا َتْشِنيعحكح َحابَِة، فََأرح  ملَم يَلق لم بِِه َأَحد  قَاَل: َوأَمَّ واَن ِمَن الصََّحابَِة َمْن قَاَل: ِإنَّ اْلَعْوَد ِمَن الصَّ
َو الْ  ٍل َواحِ هح َهاِر يف اجْلَاِهِليَِّة، َوَلْو َعْن َرجح َو اْلَعْودح ِإىَل الظِِ ، أَْو هح ْمَساكح َحابَِة، َفاَل دٍ َوْطءح، َأِو اْلَعْزمح، َأِو اإْلِ  ِمَن الصَّ

وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم ِمنَّا أََبًدا. ونحوَن َأْسَعَد أبَِْصَحاِب َرسح  َتكح

 

وِر َعَلى الظَّاِهرِيَِّة[]َفصْ   ٌل َردُّ اجْلحْمهح

ِل؛ أِلَنَّ َذلِ  ورح يف َذِلَك، َوقَالحوا: لَْيَس َمْعىَن اْلَعْوِد ِإَعاَدَة اللَّْفِظ اأْلَوَّ مح اجْلحْمهح َو اْلَعْوَد، َلَقاَل: َفْصٌل َواَنَزَعهح َك َلْو َكاَن هح
وَن َما قَالحوا؛ أِلَنَّهح ي حَقا َو يف اأْلَفْ َعاِل، َكمَ مثحَّ يحِعيدح َا هح ا َعاَد، فَِإمنَّ : َعاَد يف ِفْعِلِه، َويف لح أََعاَد َكاَلَمهح ِبَعْيِنِه، َوأَمَّ ا ي حَقالح

ِه َوِإَساَءتِِه، َوََنِْو َسانِ حْ ِهَبِتِه، فَ َهَذا اْسِتْعَمالحهح ِب " يف ". َوي حَقالح َعاَد ِإىَل َعَمِلِه، َوِإىَل واَِليَِتِه، َوِإىَل َحالِِه، َوِإىَل إِ 
 َذِلَك، َوَعاَد َلهح أَْيًضا.
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: َأَعاَدهح َكَما )  َا ي حَقالح : فَِإمنَّ ا اْلَقْولح « ( َم َأِعْد َعَليَّ َكِلَماِتكَ قَاَل ضماد بن ثعلبة لِلنَّيبِِ َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلَّ »َوأَمَّ
وَل اَّللَِّ  قَاَل أبو سعيد " أَِعْدَها َعَليَّ »وََكَما )   (1)َوَهَذا لَْيَس ِباَلزٍِم". « ( اَي َرسح

 

َنا اِبْلَمْذَهِب، َمَع محَناَزَعِة َغرْيِ -2 ارِِع، أَْو يف اللَُّغِة، َفَكْيَف َتْسَتِدلِِوَن َعَلي ْ ْم ِفيِه ممَّْن "ق حْرًءا يف ِلَساِن الشَّ ْم َلكح كح
: اأْلَقْ رَاءح: اأْلَْطَهارح َكَما تَ قَ  ارِِع، أَْو يف لحَغِة اْلَعَرِب، َأنَّ يَ قحولح واَن يف ِلَساِن الشَّ َم؟ َوَلِكْن أَْوِجدح اللَّْحظََة ِمَن الطُّْهِر  دَّ

ْم يَ قحولحونَ  لُّهح ، اَل كح ْم َأنَّ بَ ْعَض َمْن قَاَل: اْلقحرحوءح اأْلَْطَهارح ى ق حْرًءا َكاِماًل، َوَغايَةح َما ِعْندَكح ْطَلِق ِفيِه : بَِقيَّةح اْلقح تحَسمَّ ْرِء اْلمح
ى اْلقحْرِء  َو الطُّْهَر، يف قَ ْرٌء، وََكاَن َماَذا؟ َكْيَف َوَهَذا اجْلحْزءح ِمَن الطُّْهِر بَ ْعضح طحْهٍر ِباَل َرْيٍب؟ فَِإَذا َكاَن محَسمَّ  اآْليَِة هح

وَن اْلَقْرءح محْشرَتَ  وَن َهَذا بَ ْعَض ق حْرٍء يَِقيًنا، َأْو َيكح َم ِإْبطَالح َذِلَك، َوأَنَّهح ًكا َبنْيَ اجْلَِميِع َواْلبَ عْ َوَجَب َأْن َيكح ِض، َوَقْد تَ َقدَّ
 ملَم يَلق لم ِبِه َأَحد .

 

وٍه. ، َوبَ ْعِض الثَّاِلِث، َجَوابحهح ِمْن وحجح ْم: ِإنَّ اْلَعَرَب تحوِقعح اْسَم اجْلَْمِع َعَلى اثْ َننْيِ  قَ ْولحكح

َها: َأنَّ َهَذا ِإْن  ا ِصَيغح الْ َأَحدح اَها، َوأَمَّ وِع الَّيِت ِهَي َظَواِهرح يف محَسمَّ َا يَ َقعح يف َأمْسَاِء اجْلحمح َعَدِد الَّيِت ِهَي َوَقَع، فَِإمنَّ
اَها، َكَقْولِِه: }إِ  ا، َوملَْ َترِْد ِصيَغةح اْلَعَدِد ِإالَّ َمْسبحوَقًة مبحَسمَّ اَها، َفَكالَّ َوَلمَّ وِر ِعْنَد اَّللَِّ نَّ نحصحوٌص يف محَسمَّ هح َة الشُّ  ِعدَّ

{ ]التوبة:  ْوبَِة: 36اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا يف ِكَتاِب اَّللَِّ ْزَدادحوا [ . َوقَ ْولِِه: }َولَِبثحوا يف َكْهِفِهْم َثاَلَث ِمائٍَة ِسِننَي َوا36[ ]الت َّ
َعٍة ِإَذا َرَجْعتح [ . َوقَ ْولِِه: }َفِصَيامح َثاَل 25[ ]اْلَكْهِف: 25ِتْسًعا{ ]الكهف:  ٍم يف احلَْجِِ َوَسب ْ ْم تِْلَك َعَشرٌَة  ثَِة َأايَّ

وًما{ ]احلاقة:196[ ]اْلبَ َقرَِة: 196َكاِمَلٌة{ ]البقرة:  سح ٍم حح َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍل َومَثَانَِيَة َأايَّ [ 7 [ . َوقَ ْولِِه }َسخَّ
اهح ِمَن اْلَعَدِد. َوقَ ْولحهح: }َثاَلثََة ق ح [ ، َوَنظَائِرِِه ممَّا اَل ي ح 7]احْلَاقَِّة:  رحوٍء{ ]البقرة: رَادح بِِه يف َمْوِضٍع َواِحٍد دحوَن محَسمَّ

228. ٍر َمْعلحوَماٍت، ِلَوْجَهنْيِ  [ ، اْسمح َعَدٍد لَْيَس ِبِصيَغِة مَجٍْع، َفاَل َيِصحُّ ِإحْلَاقحهح أبَِْشهح

َا: َأنَّ اْسَم اْلَعَدِد َنصٌّ  مهح اَلِف ااِلْسِم اْلَعامِِ  َأَحدح َفِصَل، خِبِ ن ْ اهح اَل يَ ْقَبلح التَّْخِصيَص اْلمح ، فَِإنَّهح يَ ْقَبلح التَّْخِصيَص يف محَسمَّ
َو َنصٌّ ِفيَما ي َ  عح يف ااِلْسِم الَِّذي هح َوسُّ ِع يف ااِلْسِم الظَّاِهِر الت َّ َوسُّ َفِصَل، َفاَل يَ ْلَزمح ِمَن الت َّ ن ْ  .تَ َناَولحهح اْلمح

ةح اْسِتْعَمالِِه دَ الثَّاين: َأنَّ اْسَم اجْلَْمِع َيِصحُّ اْسِتْعَمالحهح يف اثْ َننْيِ فَ َقْط جَمَازًا ِعْنَد اأْلَْكَثرِيَن، َوَحِقيَقًة ِعنْ   بَ ْعِضِهْم، َفِصحَّ
اَلِف".  ، َوبَ ْعِض الثَّاِلِث َأْوىَل خِبِ  (2)يف اثْ َننْيِ

 

ْيَخاِن، أَبحو اْلرَبََكاِت اْبنح تَ ْيِميََّة، وأبو حممد بن قدامة"َوَقِد اْختَ َلَف يف َهذِ -3 ، فَ َقاَل أبو ِه اْلَمْسأََلِة الشَّ
ْكَرَهِة َعَلى الزِِىَن يف ق حبحٍل أَ  َهٍة، َواْلمح ب ْ بح َمْهرح اْلِمْثِل لِْلَمْوطحوَءِة ِبشح ْو دحبحٍر، َوقَاَل أبو حممد الربكات يف )حمحَرَّرِِه( : َوجيَِ

رَْع مَلْ يَرِْد بَِبَدلِِه، يف  بحِر، َواَل اللَِِواِط؛ أِلَنَّ الشَّ بح اْلَمْهرح اِبْلَوْطِء يف الدُّ ْغيِن( : اَل جيَِ َو ِإْتاَلٌف ِلَشْيٍء، فََأْشَبَه وَ  )اْلمح اَل هح
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َو الصََّوابح َقْطًعا، فَإِ  َلَة َواْلَوْطَء دحوَن اْلَفرِْج، َوَهَذا اْلَقْولح هح َر نَّ َهَذا اْلِفْعَل مَلْ جيَْ اْلقحب ْ ارِعح ِقيَمًة َأَصاًل، َواَل َقدَّ َعْل َلهح الشَّ
هح َعَلى َوْطِء اْلَفرِْج ِمْن أَْفَسِد اْلِقَياِس، َواَلَزَم َمْن قَاَلهح إِ  وِه، َوِقَياسح ابح اْلَمْهِر ِلَمْن فحِعَلْت بِِه جيَ َلهح َمْهرًا ِبَوْجٍه ِمَن اْلوحجح

وِر، َوَهَذا  اللُّوِطيَّةح   اْلبَ تََّة. ملَم يَلق لم بِِه َأَحد  ِمَن الذُّكح

 

ْكَرَهِة َعَلى الِزىَِن َمْهٌر[ رَِّة اْلمح  ]فصل َهْل لِْلحح

 َفْصلٌ 

مهحَ  ؟ ِفيِه قَ ْواَلِن. َأَحدح بح هَلَا اْلَمْهرح طَاِوَعةح، فَ َهْل جيَِ ا اْلَمْسأََلةح الثَّانَِيةح: َوِهَي اأْلََمةح اْلمح اِفِعيِِ َوأَمَّ َو قَ ْولح الشَّ ، َوهح بح ا: جيَِ
َا جَمَّ -َرمِحَهح اَّللَّح  -َوَأْكَثِر َأْصَحاِب أمحد  طح َبَدهلح َفَعَة ِلَغرْيَِها، َفاَل َيْسقح ااًن، َكَما َلْو أَِذَنْت يف . قَالحوا: أِلَنَّ َهِذِه اْلَمن ْ

َصلَّى اَّللَّح َعَلْيِه َوَسلََّم  -ولح اَّللَِّ اَل َمْهَر هَلَا، َوَهِذِه ِهَي اْلَبِغيُّ الَّيِت هَنَى َرسح  َقْطِع َطَرِفَها. َوالصََّوابح اْلَمْقطحوعح بِِه: أَنَّهح 
َلٌة يف اأْلََمةح َداخِ وَ  َعْن َمْهرَِها، َوَأْخرَبَ أَنَّهح َخِبيٌث، َوَحَكَم َعَلْيِه َوَعَلى مَثَِن اْلَكْلِب، َوَأْجِر اْلَكاِهِن حِبحْكٍم َواِحٍد، -

نَّ ي حعْ  يت كح نَّ الالَّ َماَء هح وِمِه؛ أِلَنَّ اإْلِ لِيًّا، َفاَل جَيحوزح خَتِْصيصحَها ِمْن عحمح واًل أَوَّ َرْفَن اِبْلِبَغاِء، َوِفيِهنَّ َويف َهَذا احْلحْكِم دحخح
ْم َعَلى اْلبِ  وا فَ تَ َياِتكح [ ، َفَكْيَف 33[ ]النُّوِر: 33ًنا{ ]النور: َغاِء ِإْن أََرْدَن حَتَصُّ َساَداهِتِنَّ أَنْ َزَل اَّللَّح تَ َعاىَل: }َواَل تحْكرِهح

. َماءح ِمْن َنصٍِ أحرِْدَن بِِه َقْطًعا، َوحيحَْمَل َعَلى َغرْيِِهنَّ  جَيحوزح َأْن ختحْرََج اإْلِ

َفَعتَ َها ِلَسيِِِدَها، َوملَْ ََيَْذْن يف اْسِتيَفائِهَ  ْم: ِإنَّ َمن ْ ا قَ ْولحكح : َهِذِه الْ َوأَمَّ َقالح يِِدح اْسِتيَفاَءَها بِنَ ْفِسِه، ا، فَ ي ح َفَعةح مَيِْلكح السَّ َمن ْ
َها ِإالَّ ِإَذا َعاَوَضَة َعَلي ْ َهِتِه، َواَل مَيِْلكح اْلمح ب ْ َها بَِعْقِد النَِِكاِح أَْو شح َعاَوَضَة َعَلي ْ ولحهح أَ  َومَيِْلكح اْلمح ِذَنْت، َوملَْ جَيَْعِل اَّللَّح َوَرسح

يِِِد َحىتَّ ي حْقَضى َلهح َبْل َهَذا تَ ْقِوميح َماٍل". لِ   (1)لِزىَِن ِعَوًضا َقطُّ َغرْيَ اْلعحقحوبَِة، فَ يَ فحوتح َعَلى السَّ
 

"تسلسل اآلاثر إما أن يكون ممكنا أو ممتنعا فإن كان ممكنا فال حمذور يف التزامه وإن كان ممتنعا مل يلزم -4
وق يكون املخلوق إال به فإان نعلم أن املفعول املنفصل ال يكون إال بفعل واملخلمن بطالنه بطالن الفعل الذي ال 

ال يكون إال خبلق قبل العلم جبواز التسلسل وبطالنه، وهلذا كثري من الطوائف يقولون اخللق غري املخلوق والفعل 
ديث والصوفية أهل احل غري املفعول مع قوهلم ببطالن التسلسل مثل كثري من أتباع األئمة األربعة وكثري من

واملتكلمني مث من هؤالء من يقول اخللق الذي هو التكوين صفة كاإلرادة ومنهم من يقول بل هي حادثة بعد أن 
مل تكن كالكالم واإلرادة وهي قائمة به سبحانه وهم الكرامية ومن وافقهم أثبتوا حدوثها وقيامها بذاته وأبطلوا 

أول هلا وكال الفريقني يقول أن ذلك التكوين واخللق خملوق بل يقول أن املخلوق دوامها فرارا من القول حبوادث ال 
وجد به كما وجد ابلقدرة قالوا فإذا كان القول ابلتسلسل الزما لكل من قال أن الرب تعاىل مل يزل قادرا على 

وأما ما ألزموك به  نكاخللق ميكنه أن يفعل بال ممانع فهو الزم لك كما ألزمته خلصومك فال ينفردون جبوابه دو 
من وجود مفعول بال فعل وخملوق بال خلق فهو الزم لك وحدك قالوا وَنن إمنا قلنا الفعل صفة قائمة به سبحانه 
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وهو قادر عليه ال مينعه منه مانع والفعل القائم به ليس هو املخلوق املنفصل عنه فال يلزم أن يكون معه خملوقا 
ها الالزم يستلزم الفعل املتعدي وأن املتعدي يستلزم دوام نوع املفعوالت ودوام نوعيف األزل إال إذا ثبت أن الفعل 

يستلزم أن يكون معه سبحانه يف األزل شيء منها وهذه األمور ال سبيل لك وال لغريك إىل االستدالل على ثبوهتا  
إن ثبت قيام فعله تعطيله فكلها وحينئذ فنقول أي الزم لزم من إثبات فعله كان القول به خريا من نفي الفعل و 

به من غري قيام احلوادث به كما يقوله كثري من الناس بطل قولكم وإن لزم من إثبات فعله قيام األمور االختيارية 
به والقول أبهنا مفتتحة وهلا أول فهو خري من قولكم كما تقوله الكرامية وإن لزم تسلسلها وعدم أوليتها يف 

قولكم وإن لزم تسلسل اآلاثر وكونه سبحانه مل يزل خالقا كما دل عليه النص  األفعال الالزمة فهو خري من
والعقل فهو خري من قولكم ولو قدر أنه يلزم أن اخللق مل يزل مع هللا قدميا بقدمه كان خريا من قولكم مع أن هذا 

ق وكل ما سواه وحده اخلالمن أهل اإلسالم بل وال أهل امللل فكلهم متفقون على أن هللا  ومل يقل به أحدال يلزم 
خملوق موجود بعد عدمه وليس معه غريه من املخلوقات يكون وجوده مساواي لوجوده فما لزم بعد هذا من إثبات 
خلقه وأمره وصفات كماله ونعوت جالله وكونه رب العاملني وأن كماله املقدس من لوازم ذاته فإان به قائلون وله 

لزم من كونه حيا عليما قديرا مسيعا بصريا متكلما آمرا انهيا فوق عرشه ابئن ملتزمون كما إان ملتزمون لكل ما 
من خلقه يراه املؤمنون أببصارهم عياان يف اجلنة ويف عرصات القيامة ويكلمهم ويكلمونه فإن هذا حق والزم احلق 

عن القول به و مثله وما مل يلزم من إثبات ذلك من الباطل الذي تتخيله خفافيش العقول فنحن له منكرون 
عادلون وابهلل التوفيق، قال القدري: كون العبد موجدا ألفعاله وهو الفاعل هلا من أجل الضرورايت والبديهيات 
فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل ملا يصدر منه من األفعال الواقعة على وفق قصده وداعيته خبالف حركة 

لى ه العاقل وال يقبل التشكيك والقدح يف ذلك واالستدالل عاملرتعش واجملرور على وجهه وهذا ال يتمارى في
خالفه استدالل على بطالن ما علمت صحته ابلضرورة فال يكون مقبوال، قال السين: قد أجابك خصومك من 

 (1)اجلربية عن هذا أبن العاقل يعلم من نفسه وقوع الفعل مقاران لقدرته". 
 

الصادين عن دين هللا ليست كطبقة من دوهنم، وقد ثبت عن  "هذه الطبقة وهى طبقة الرؤساِء الدعاة-5
النىب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "أهون أهل النار عذاابً أبو طالب"، ومعلوم أن كفر أىب طالب مل يكن مثل  

 كفر أىب جهل وأمثاله.

م يقولون: إان وجدان بعاً هلالطبقة السابعة عشرة: طبقة املقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم ومحريهم الذين هم معهم ت
آابَءان على أحمة، ولنا أحسوة ّبم. ومع هذا فهم متاركون ألهل اإلسالم غري حماربني هلم، كنساِء احملاربني وخدمهم 

وأتباعهم الذين مل ينصبوا أنفسهم لنا نصب له أحولئك أنفسهم من السعى ىف إطفاِء نور هللا وهدم دينه وإمخاد  
 ة الدواب.كلماته، بل هم مبنزل
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وقد اتفقت األحمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهااًل مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إال ما حيكى عن بعض 
من أئمة  ه أحدمل يقل بأهل البدع أنه مل حيكم هلؤالِء ابلنار وجعلهم مبنزلة من مل تبلغه الدعوة، وهذا مذهب 

 هم، وإمنا يعرف عن بعض أهل الكالم احملدث ىف اإلسالم.املسلمني ال الصحابة وال التابعني وال من بعد

وقد صح عن النىب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ما من مولود إال وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ري غ ينصرانه أو ميجسانه"، فأخرب أن أبويه ينقالنه عن الفطرة إىل اليهودية والنصرانية واجملوسية، ومل يعترب ىف ذلك

 املرىب واملنشِإ على ما عليه األبوان.

وصح عنه أنه قال صلى هللا عليه وسلم: "إن اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلمة"، وهذا املقلد ليس مبسلم، وهو 
عاقل مكلف، والعاقل املكلف ال خيرج عن اإلسالم أو الكفر. وأما من مل تبلغه الدعوة فليس مبكلف ىف تلك 

 األطفال واجملانني.احلال، وهو مبنزلة 

وقد تقدم الكالم عليهم. واإلسالم هو توحيد هللا وعبادته وحده ال شريك له، واإلميان ابهلل وبرسوله واتباعه فيما 
جاَء به، فما مل َْيت العبد ّبذا فليس مبسلم وإن مل يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أهنم  

عدم عنادهم ال خيرجهم عن كوهنم كفاراً فإن الكافر من جحد توحيد هللا وكذب كفار جهال غري معاندين، و 
 رسوله إما عناداً وإما جهالً وتقليداً ألهل العناد.

فهذا وإن كان غايته أنه غري معاند فهو متبع ألهل العناد، وقد أخرب هللا ىف القرآن ىف غري موضع بعذاب املقلدين 
لُّواَن اع مع متبوعيهم وأهنم يتحاجون ىف النار وأن األتباع يقولون: }َرب ََّنا َهؤحالِء َأضَ ألسالفهم من الكفار، وأن األتب

 ." لِِ  (1)فآهِتِْم َعَذاابً ِضْعفاً ِمَن النَّاِر، قَاَل ِلكح
 

َما اَّللَّح تَ َعاىَل، َوَهَذا قَ وْ -6 َْتِنٌع، فَ يَ ْفنَ َياِن أِبَنْ فحِسِهَما ِمْن َغرْيِ َأْن ي حْفِنيَ هح ْساَلِم  ملَم يَلق لم بِِه َأَحد   لٌ "ممح ِمْن َأْهِل اإْلِ
وَن مِ  مْجَاَع، َعَلى َأنَّ َأْهَل النَّاِر اَل خَيْرحجح مح اإْلِ ونح ِحَكايَ ت حهح الَِّة، َأْو َيكح َو ممَّا َأمْجََع ن ْ ِسَوى َهِذِه اْلِفْرَقِة الضَّ َها أََبًدا، فَ هح

ِة، فَ َهِذِه َثاَل  مْجَاعح َعَلى َأنَّ النَّاَر اَبِقَيٌة بِ َعَلْيِه َسَلفح اأْلحمَّ مْجَاِع، َوَلِكْن أَْيَن اإْلِ بَ َقاِء اجْلَنَِّة؟ َوَأنَّ ِكَلْيِهَما يف ثح حَمَالٍِ ِلْْلِ
وهِلَا ا أَِدلَّةح اْلعحقحوِل َفاَل َمْدَخَل هَلَا يف َذِلَك، َوِإْن َكاَن اَل بحدَّ ِمْن دحخح ِهَي يف َهَذا اجْلَاِنِب َكَما فَ  اْلبَ َقاِء َسَواٌء؟ َوأَمَّ

وٍه َعِديَدٍة، وََكيْ  َما ِمْن وحجح نَ هح َم اْلَفْرقح بَ ي ْ ا ِقَياسح النَّاِر َعَلى اجْلَنَِّة فَ َقْد تَ َقدَّ  ي حَقاسح اْلَغَضبح َعَلى الرَّمْحَِة، فَ ذََكْراَنهح، َوأَمَّ
 َلى اْلَمْقصحوِد لِنَ ْفِسِه.َواْلَعْدلح َعَلى اْلَفْضِل، َواْلَمْقصحودح ِلَغرْيِِه عَ 

ْن ِمَن اأْلَِدلَِّة َعَلى َعَدِم أََبِديَِّة النَّاِر ِإالَّ اْسِتثْ َناؤح  ْبَحانَهح مبَِشيَئِتِه يف َمْوِضَعنْيِ ِمْن  هح اْلَوْجهح الثَّاِمَن َعَشَر: أَنَّهح َلْو ملَْ َيكح  سح
َا قَ ْولحهح: }قَاَل النَّارح مَ  مهح ْم َخاِلِديَن ِفيَها ِإالَّ َما َشاَء اَّللَّح ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم عَ ِكَتابِِه، َأَحدح [ 128ِليٌم{ ]األنعام: ثْ َواكح

َا َمثْ َواهح  َو َكْوهنح ، َوهح لح َو اْسِتثْ َناٌء َما َدلَّ َعَلْيِه اأْلَوَّ َنا َمْصَدرِيٌَّة َوْقِتيٌَّة، َوهح دَّ َأْن  ِبَوْصِف اخْلحلحوِد، َفاَل بح مْ فَ  " َما " َهاهح
ونَ  ْم ِفيَها، َفاَل بحدَّ َأْن َيكح لحودحهح َو خح ْستَ ْثىَن ِمْنهح َوهح ْستَ ْثىَن خمحْرًِجا ِلَما َدَخَل ِفيِه اْلمح وَن اْلمح ْستَ ْثىَن خمحَاِلًفا ِلَذِلَك، ا َيكح ْلمح
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سْ  : ِإنَّ اْلمح َما َوَتَساِويِهَما، َوَغايَةح َما ي حَقالح ةح تَ ْثىَن َواِقٌع َعَلى َما قَ بْ ِإْذ مَيَْتِنعح مَتَاث حلحهح َو محدَّ وِل اَل َعَلى َما بَ ْعَدهح، َوهح خح َل الدُّ
َنا، فَِإنَّ َهَذا قَ  وِل يف َوْقِتِه لحْبِثِهْم يف اْلرَبْزَِخ، َويف اْلرَبْرَِخ، َويف َمَواِقِف اْلِقَياَمِة، َوَهَذا اَل يَ َتَأتَّى َهاهح خح ْد َعِلَم انِْتَفاَء الدُّ

وَن ِفيَها أََبًدا ِإالَّ قَ  َو مبَْنزَِلِة َأْن ي حَقاَل: أَنْ تحْم َخاِلدح ْخَباِر بِِه فَاِئَدٌة، َوهح نْ َيا، اْطًعا، فَ َلْيَس يف اإْلِ تحْم ِفيَها يف الدُّ ن ْ َة الَّيِت كح دَّ ْلمح
َصَحاِء اْلب حَلَغاِء، َفْضاًل َعْن َكاَلمِ   َربِِ اْلَعاَلِمنَي. َوَهَذا ي حنَ زَّهح َعْنهح َكاَلمح اْلفح

نْ َيا، َولَْيسَ  َة بَ َقاِئَك يف الدُّ ِقيٌم يف اْلرَبْزَِخ ِإالَّ محدَّ َو مبَْنزَِلِة َأْن ي حَقاَل لِْلَميِِِت: أَْنَت مح وقحوَن  َوهح َهَذا ِمْثَل قَ ْولِِه: }اَل َيذح
ْستَ ْثىَن ِمنْ [ فَِإنَّ 56ِفيَها اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوتََة اأْلحوىَل{ ]الدخان:  َقِطٌع قحِصَد ِبِه تَ ْقرِيرح اْلمح هح، َوأَنَّهح َعامٌّ َهَذا اْسِتثْ َناٌء محن ْ

وَن خَتِْصيًصا اِبْسِتثْ َناٍء فَ يَ ْعِدلح َعْن ذِْكرِِه ِإىَل  ْمَتِنِع َأْن َيكح  رْيِ ِجْنِسِه.غَ حَمْفحوٌظ اَل خَتِْصيَص ِفيِه، ِإْذ ِمَن اْلمح

ْقَصاِن، َوَلْيَس َهَذا خَمْرََج قَ ْولِِه: : َما زَاَد ِإالَّ نَ ْقًصا فَِإنَّهح يحِفيدح اْلَقْطَع بَِعَدِم زاَِيَدتِِه، َوأَنَّهح َكاَن مَثَّ تَ َغريٌُّ فَ َوَنِظريحهح قَ ْوهلححمْ  ِبالن ُّ
ْم يف [ َوَلْو أحرِيَد َهَذا َلِقيَل: اَل خيَْ 128}َخاِلِديَن ِفيَها ِإالَّ َما َشاَء اَّللَّح{ ]األنعام:  َها أََبًدا َمَقامحهح وَن ِمن ْ نْ َيا رحجح  الدُّ

وقحوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوتََة اأْلحوىَل{ ]الدخان:  ونح ِوزَاَن قَ ْولِِه: }اَل َيذح  (1)[". 56فَ َهَذا َيكح
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