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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا اما بعد
برجميات الدكتور سعود العقيل فهذه نصوص مجعت ابستخدام برانمج شاملة وورد من 

 بواسطة املكتبة الشاملة
معتمدة على توظيف الكلمة املفتاحية وتوفري النصوص للباحثني لتحريرها واالستفادة منها 

 وهي مشاعة ملن يستفيد منها
 وسيتبعها نصوص أخرى يسر هللا نشرها وهللا املوفق

 يوسف بن محود احلوشان
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 "قَ ْوله: }فصل{-1 .1

 

 }َأْصَحابَنا، واملعظم: الصََّحابَة عُدول{ .

ْيخ َتِقّي الّدين َوَغريه:  َرِضي  -َأن الصََّحابَة  َومُجُْهور اْْللف الَِّذي َعَلْيِه سلف اْْلمةقَاَل الشَّ
ُهم   عُدول بتعديل هللا تَ َعاََل ََلُم. -هللا َعن ْ

اَلف من  يع الصََّحابَة، َواَل يْعتد ِِبِ قَاَل اْبن الّصالح َوَغريه: اْْلمة جممعة على تَ ْعِديل مجَِ
 (1)خالفهم. انْتهى.". 

 

قَ -2 .2  ِطُع ِبذِْكِر َسَبِب اْلَعَداَلِة."َكاْلَقْوِل، َوَهَذا ااِلْحِتَماُل يَ ن ْ

َبِب لَ  َشَرَط ِف َشَهاَدِة َوَما ذََكْراَنهُ تَ ْفرِيٌع َعَلى ااِلْكِتَفاِء اِبلت َّْعِديِل اْلُمْطَلِق، إْذ َلْو َشَرَط ذِْكَر السَّ
ِة، َوُهَو بَِعيٌد. فَِإْن ِقيَل: حَّ يِع َشرَاِئِط الصِّ َعلَُّه َعرََّفُه َعْدال ا َويُ َعرِّفُُه َغرْيُُه لَ  اْلبَ ْيِع َوالنَِّكاِح َعدَّ مجَِ

َل َجرحي اا. الرَّابِ  َعُة: َأْن حُيَْكَم اِبْلِفْسِق. قُ ْلَنا: َمْن َعرََّفُه اَل َجَرَم اَل يَ ْلَزُمُه اْلَعَمُل ِبِه، َكَما َلْو َعدَّ
َوى ِمْن تَ زِْكَيِتِه اِبْلَقْوِل.  ِبَشَهاَدتِِه، َفَذِلَك أَق ْ

ا؛ إْذ َقْد يَ تَ َوقَُّف ِف َشَهاَدِة اْلعَ أَمَّ  ْدِل َورَِوايَِتِه ِْلَْسَباٍب ا تَ ْرُك احْلُْكِم ِبَشَهاَدتِِه َوِِبَََبِِه فَ َلْيَس َجْرح ا
َثرِيَن؟  اْْلَكْ ِسَوى اْْلَرِْح، َكْيَف َوتَ ْرُك اْلَعَمِل اَل يَزِيُد َعَلى اْْلَرِْح اْلُمْطَلِق َوُهَو َغرْيُ َمْقُبوٍل ِعْندَ 

َقِدْح َوْجٌه لِتَ زِْكَيِة اْلَعَمِل ِمْن تَ ْقِدمٍي َأْو َدلِيٍل آَخَر فَ ُهَو َكاْْلَرْ   ِح اْلُمْطَلِق.َواِبْْلُْمَلِة إْن َلَْ يَ ن ْ

 

 ]اْلَفْصُل الرَّاِبُع ِف َعَداَلة الصََّحابَة[

ُهْم  -ِِ  ُ َعن ْ  -َرِضَي اَّللَّ
ُهْم ، َومَجَاِهرُي اْْلََلِف، َأنَّ َعَدالَتَ ُهْم َمْعُلوَمٌة بِتَ ْعدِ َواَلَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ  يِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ إََّّ

ْرِتَكاُب َواِحٍد لِِفْسٍق َوثَ َنائِِه َعَلْيِهْم ِف ِكَتاِبِه، فَ ُهَو ُمْعتَ َقُداَن ِفيِهْم إالَّ َأْن يَ ثْ ُبَت ِبطَرِيٍق قَاِطٍع ا
ُ تَ عَ َمَع ِعْلِمِه بِِه،  ُتْم َخرْيَ أُمٍَّة َوَذِلَك ِمَّا اَل يَ ثْ ُبُت َفاَل َحاَجَة ََلُْم إََل الت َّْعِديِل قَاَل اَّللَّ اََل: }ُكن ْ

ة ا َوَسط اا لَِتُكونُوا 110ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس{ ]آل عمران:  [ َوقَاَل تَ َعاََل: }وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 [ َوُهَو ِخطَاٌب َمَع اْلَمْوُجوِديَن ِف َذِلَك اْلَعْصِر.143بقرة: ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس{ ]ال
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َجَرِة{ ]الفتح: ُ َعْن اْلُمْؤِمِننَي إْذ يُ َباِيُعوَنَك ََتَْت الشَّ [ َوقَاَل 18 َوقَاَل تَ َعاََل: }َلَقْد َرِضَي اَّللَّ
اِبُقوَن اْْلَوَُّلوَن{ ]التوبة:  اَر ذََكَر اَّللَُّ تَ َعاََل اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنصَ  [ َوَقدْ 100َعزَّ َوَجلَّ: }َوالسَّ

ِة َمَواِضَع َوَأْحَسَن الث ََّناَء َعَلْيِهْم، َوقَاَل:  " َخرْيُ النَّاِس قَ ْرِن  -َسلََّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ  -ِف ِعدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  -ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلوََنُْم " َوقَاَل:  ِِ َذَهب اا َما َلْو أَنْ فَ » -َم َصلَّى اَّللَّ َق َأَحدُُكْم ِمْلَء اْْلَْر

إنَّ اَّللََّ اْخَتاَر ِل َأْصَحااب ا : »-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل « بَ َلَغ ُمدَّ َأَحِدِهْم َواَل َنِصيَفهُ 
 « .َوَأْصَهار اا َوأَْنَصار اا

ِم اْلغُُيوِب  َفَأيُّ تَ ْعِديٍل َأَصحُّ ِمْن تَ ْعِديلِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  -ِديِل َرُسولِِه َوتَ عْ  -ُسْبَحانَُه  -َعالَّ
ْجَرِة َواْلَِْهاِد َوَبْذِل ؟ َكْيَف َوَلْو ََلْ يَرِْد الث ََّناءُ َلَكاَن ِفيَما اْشتَ َهَر َوتَ َواتَ َر ِمْن َحاَِلِْم ِف اَلِْ -َوَسلََّم 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -ِل اْْلاَبِء َواْْلَْهِل ِف ُمَوااَلِة َرُسوِل اَّللَِّ اْلُمَهِج َواْْلَْمَواِل َوقَ تْ    َوُنْصَرتِهِ  -ى اَّللَّ
. َوقَاَل قَ ْوٌم: ِكَفايَةٌ ِف اْلَقْطِع ِبَعَدالَِتِهْم؟ َوَقْد َزَعَم قَ ْوٌم َأنَّ َحاََلُْم َكَحاِل َغرْيِِهْم ِف لُُزوِم اْلبَ  ِِ ْح

ُسِفَكْت الدَِّماُء َعَداَلُة ِف ِبَدايَِة اْْلَْمِر إََل ظُُهوِر احْلَْرِب َواْْلُُصوَماِت، ُُثَّ تَ َغريََّ احْلَاُل وَ َحاَُلُْم الْ 
. ِِ  َفاَل بُدَّ ِمْن اْلَبْح

امِ  يُع أَْهِل اْلِعرَاِق َوالشَّ َماِم فُ  َوقَاَل مَجَاِهرُي اْلُمْعَتزِلَِة َعاِئَشُة َوطَْلَحُة َوالزَُّبرْيُ َومجَِ اٌق ِبِقَتاِل اِْْ سَّ
ُب َردُّ َشَهاَدِة َعِليٍّ َوطَْلَحَة َوالزَُّبرْيِ جُمَْتمِ  . َوقَاَل قَ ْوٌم ِمْن َسَلِف اْلَقَدرِيَِّة: َيَِ ِِقنَي احلَْقِّ ََ ِعنَي َوُمْف

ا اَل نَ ْعرِفُُه بَِعْيِنِه. َوقَاَل قَ ْوٌم: نَ ْقَبُل َشَهاَدةَ  ْ كُ   ِْلَنَّ ِفيِهْم فَاِسق ا لِّ َواِحٍد إَذا انْ َفَرَد ِْلَنَُّه َلَْ يَ تَ َعنيَّ
ا إَذا َكاَن َمَع ُُمَالِِفِه َفَشِهَدا ُردَّا إْذ نَ ْعَلُم َأنَّ َأَحَدُُهَا فَاِسٌق.  ِفْسُقُه، أَمَّ

َلِف عَ  نَِّة، لَ َوَشكَّ بَ ْعُضُهْم ِف ِفْسِق ُعْثَماَن َوقَ تَ َلِتِه. وَُكلُّ َهَذا َجرَاَءٌة َعَلى السَّ ى ِخاَلِف السُّ
نَ ُهْم اُبْ ُتِِنَ َعَلى ااِلْجِتَهاِد وَُكلُّ جُمَْتِهٍد ُمِصيٌب، َأْو اْلُمصِ  يُب َواِحٌد، َبْل قَاَل قَ ْوٌم: َما َجَرى بَ ي ْ

ا ِفيِه، َوَلِكنَّ  تَ َلَة ُعْثَماَن ق َ َواْلُمْخِطُئ َمْعُذوٌر اَل تُ َردُّ َشَهاَدتُُه، َوقَاَل قَ ْوٌم: لَْيَس َذِلَك جُمْتَ َهد ا
ُهْم َجِهُلوا َخطََأُهْم وََكانُوا ُمَتَأوِِّلنَي، َواْلَفاِسُق اْلُمَتَأوِّ  ُل اَل تُ َردُّ رَِوايَ ُتُه، َواْْلََوارَِج ُُمِْطُئوَن َقْطع اا َلِكن َّ

ا. َرُب ِمْن اْلَمِصرِي إََل ُسُقوِط تَ ْعِديِل اْلُقْرآِن ُمْطَلق ا  َوَهَذا أَق ْ

ُ  -اْلُقْرآُن أَْثََن َعَلى الصََّحابَِة، َفَمْن الصََّحاِبُّ؟ أََمْن َعاَصَر َرُسوَل اَّللَِّ  فَِإْن ِقيَل: َصلَّى اَّللَّ
". َأْو َمْن َلِقَيُه َمرَّة ا َأْو َمْن َصِحَبُه َساَعة ا أَْو َمْن طَاَلْت ُصْحبَ ُتُه؟ َومَ  -َعَلْيِه َوَسلََّم   (1)ا َحدُّ
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رواية عبدوس من صحب النيب صلى هللا عليه وسلم سنة أو شهرا "مسألة: قال أمحد ِف -3 .3
 أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه

له من الصحبة على قدر ما صحبه وإليه ذهب أصحابنا ونقل أبو سفيان السرخسى عن 
بعض شيوخه أن اسم الصحاِب إمنا يطلق على من رآه واختص به اختصاص الصاحب 

ء روى عنه احلديِ أو َل يرو عنه ]أخذ عنه[ العلم أو َل أيخذ فاعتَب تطاول ابملصحوب سوا
إمنا يسمى بذلك من  1الصحبة ِف العادة قال أبو اْلطاب وقال أبو عثمان عمرو بن حبر

طالت صحبته له واختالطه به وأخذ عنه العلم وقال ابن الباقالِن وصاحبه الصحاِب عندان 
صلى هللا عليه وسلم وجالسه واختص به ال على من كان اسم واقع على من صحب النيب 

 ِف عهده وإن لقيه مرات كثرية هذا مقتضى اللغة وموجبها وحقيقتها.

 فصل:

ومجهور اْللف أن الصحابة رضى هللا عنهم كلهم عدول بتعديل  ]والذي عليه سلف اْلمة
 .2هللا تعاَل َلم[ 

__________ 

 ِف ا "عمرو بن صخر" تصحيف. 1

 (1)ط من د.". ساق 2
 

 "فصل: ]ِف عدالة الصحابة[-4 .4

دالتهم معلومة ع -رضي هللا عنهم-ومجهور اْللف: أن الصحابة  والذي عليه سلف اْلمة
 بتعديل هللا وثنائه عليهم.

اِبُقوَن اْْلَوَُّلوَن{ -تعاَل-قال هللا   .1: }َوالسَّ
__________ 

اِبُقوَن اْْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر َوالَّذِ  100سورة التوبة اْلية:  1 يَن ومتام اْلية: }َوالسَّ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ ََلُْم َجنَّاٍت ََتْرِي ََتْتَ َها ا ْْلََْنَاُر َخاِلِديَن ات َّبَ ُعوُهْم ِبِِْحَساٍن َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
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ا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ .". ِفيهَ   (1)ا أََبد ا
 

"وعندما أدخلت َهِذه الفلسفات وصناعة اْلمنطق ِف اْلُعُلوم اْسالمية احنرفت ِبَكِثري -5 .5
د َأن  َواب، ومعني اْلكتاب َوالّسنة لذا َتَِ َها َعن جادة الصَّ ْقرَأ كتبا كثريا من النَّاس ي“ِمن ْ

يَها الَقْول ل اْلِفْقه بل ِف تَ ْفِسري القرءان واحْلَِديِ َواَل َيد فِ مصنفة ِف أُصول الّدين وأصو 
ُقول وأئمتها َوُهَو اْلُمَوافق لصح الَِّذي َعَلْيِه سلف اْْلمةاْلُمَوافق لْلكتاب َوالّسنة  يح اْلَمن ْ

َها ِفيِه نوع من اْلفساد والتناقض، فيحار مَ  الَِّذي  اوصريح اْلَمْعُقول، بل َيد أقواال ا كلٌّ ِمن ْ
ْلَك يُؤمن ِبِه ِف َهَذا اْلَباب، َوَما الَِّذي َجاءَ ِبِه الرَُّسول، َوَما ُهَو احْلق والصدق، ِإْذ َل َيد ِف تِ 

َوال َما حيصل ِبِه َذِلك ِحيَحة يطول اْلعباَرة، “و  1”اْْلَق ْ ِإْدَخال صناَعة اْلمنطق ِف اْلُعُلوم الصَّ
َشاَرة، َوَْيَعل د َويبعد اِْْ من أدخلُه ِف  اْلَقرِيب من اْلعلم بَعيدا، واليسري ِمْنُه عسريا ا، َوَِلََذا َتَِ

لم اْْلالف، َواْلَكاَلم، وأصول اْلِفْقه، َوغري َذِلك، َل يفد ِإالَّ َكثْ َرة اْلَكاَلم والتشقيق َمَع قلَّة اْلع
 2”اْلحالم ْشَياء َعن طَريَقة َذويَوالتَّْحِقيق، َفعلم أَنه من أعظم َحْشو اْلَكاَلم، َوأْبعد اْْلَ 

َتُه، َوَمَع ِإْدَخال صناَعة اْلمنطق والفلسفة ِف أُصول اْلِفْقه أَدخل ِفيِه َما لَْيَس ِمْنُه َواَل طائل َتَْ 
َوَأْكَثرهم اَل خَْبَة ََلُم ِبَا “بل َضَرره َأكثر من نَفعه َوَذِلَك ِلَكثْ َرة من كتب ِفيِه من اْلُمَتَكلِّمني 

نَها دّل َعَلْيِه اْلكتاب َوالّسنة وآاثر الصََّحابَة َوالتَّاِبِعنَي ََلُم ِبِِْحَسان، بل ينصر مقاالت َيظُ 
دين اْلُمسلمني، بل ِإمْجَاع اْلُمسلمني، َواَل يكون قد قَاََلَا أحد من الّسلف، بل الثَّاِبت َعن 

 3”الّسلف ُُمَالف ََلَا
عيدا ِف بعض مباحثه علما َصعب اْلعباَرة معقد اْْلَْلَفاظ بَ  وكل َهَذا جعل علم أُصول اْلِفْقه

ة اْلُمتَ َقدِّمني ِف اْلَغاِلب، ِمَّا جعل كثريا من  َعن أُصول اْْلَِئمَّ

__________ 

 .17/102جَمُْموع اْلَفَتاَوى  - 1
 .9/24جَمُْموع اْلَفَتاَوى  - 2
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 (1).". 335 - 17/334جَمُْموع اْلَفَتاَوى  - 3
 

 ".1""َوالصََّحابَُة ُعُدوٌل -6 .6

يِن َوَغرْيُُه: " ْيُخ َتِقيُّ الدِّ ُهوُر اْْلََلِف: َأنَّ الصََّحابََة َرِضَي َومجُْ  الَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْلُمَّةِ قَاَل الشَّ
ُهْم َأمْجَِعنيَ  ُ َعن ْ  ".3ُعُدوٌل بِتَ ْعِديِل اَّللَِّ تَ َعاََل ََلُمْ  2اَّللَّ

ال4وَ  ُة جُمِْمَعةٌ قَاَل اْبُن الصَّ الفِ  5ِح َوَغرْيُُه: "اْلُمَّ يِع الصََّحابَِة، َوال يُ ْعَتدُّ ِِبِ  َعَلى تَ ْعِديِل مجَِ
 .7". اه 6َمْن َخاَلَفُهمْ 

نَِّة َواْْلََماَعةِ   .8َوَحَكاُه اْبُن َعْبِد اْلََبِّ ِف ُمَقدَِّمِة "االْسِتيَعاِب" إمْجَاَع أَْهِل السُّ
مْجَاعَ َوَحَكى ِفيِه إَماُم  ِْ  .9احْلََرَمنْيِ ا

__________ 

، َناية 191، شرح الورقات ص 164/ 1، املستصفى 90/ 2انظر: اْحكام لآلمدي  1
، العضد على 292، 259، 249، املسودة ص 166/ 2، مجع اْلوامع 313/ 2السول 

، كشف اْلسرار 64/ 3، تيسري التحرير 155/ 2، فواتح الرمحوت 67/ 2ابن احلاجب 
، غاية 61، اللمع ص 153،شرح خنبة الفكر ص146، مقدمة ابن الصالح ص 384/ 2

، املدخل إَل مذهب 69، إرشاد الفحول ص 62، ُمتصر الطوِف ص 104الوصول ص 
 .214/ 2، تدريب الراوي 199، قواعد التحديِ ص 94أمحد ص 

 ساقطة من ب ع ِ. وِف املسودة: كلهم 2

 .292املسودة ص  3
 ِ. ساقطة من ب ز ع 4

 ِف ع: جمتمعة. 5

 .69، املسودة ص 69، إرشاد الفحول ص 147، 146انظر: مقدمة ابن الصالح ص  6
 ساقطة من ش. 7

 .9/ 1االستيعاب  8

                                         
 357مباحِ اْلمر اليت انتقدها شيخ اْسالم ابن تيمية ِف جمموع الفتاوى ص/ (1)
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 (1).". 69انظر: إرشاد الفحول ص  9
 

 -"قال املؤلف رمحه هللا تعاَل: -7 .7
 )فصل(

ِ ما ذكره ِف هذا املبحِف التعديل وذلك إما بقول واما ابلرواية عنه اخل ... قد قدمنا 
َاط العدالة فال حاجة إَل إعادته هنا وأعلى أنواع التزكية الشادة  مستوِف ِف الكالم على اش

له أبنه عدل رضى وان َل يبني أسبااب ذلك. واعلم أن َتقيق قبول التعديل بدون بيان السبب  
 دة شاهد ليسكما هو مذهب اْلمهور من أصوليني وحمدثني. واعلم أن عدم العمل بشها

 َترحيا ا له كما هو ظاهر.

 -قال املؤلف رمحه هللا تعاَل: 
 )فصل(

ومجهور اْللف أن الصحابة رضي هللا عنهم معلومة عدالتهم  والذي عليه سلف اْلمة
بتعديل هللا تعاَل وثنائه عليهم. قال هللا تعاَل: ))والسابقون اْلولون(( اْلية. وقال: ))لقد 

( اْلية. وقال: ))حممد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار(( رضي هللا عن املؤمنني(
اْلية ... اخل ... خالصة ما ذكره ِف الفصل أن الصحابة كلهم عدول للثناء عليهم ِف  

كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم وهذا قول مجهور علماء املسلمني وهو الصواب 
 (2)الصحاِب ال تضر ْلَنم كلهم". ان شاء هللا تعاَل ، وعلى هذا فجهالة 

 

َلِف َوَأكْ -8 .8 ثَ رَُها "َوَِلََذا اْلِْاَلِف َثاَلثَُة َأْسَباٍب: )َأَحُدَها( اْخِتاَلُف اْْلَْخَباِر َواْْلاَثِر َعِن السَّ
 ِتَقاِديَِّة.عْ اَل َيِصحُّ َواَل حُيَْتجُّ ِبِْثِلِه ِف اْْلَْحَكاِم اْلَعَمِليَِّة َفْضال ا َعِن اْلَمَساِئِل ااِل 

 )اَثنِيَها( ااِلْخِتاَلُف ِف فَ ْهِمَها.

َتِمنَي ِإََل َمذَ  نَِّة )اَثلِثُ َها( الرَّْأُي َوالتََّخيُُّل َواْلِقَياُس َمَع اْلَفارِِق فَِإنَّ اْْلََلَف ِمَن اْلُمن ْ اِهِب السُّ
َِ ِفيِه َغرْيُُهْم ِمْن ََتِْكيِم الرَّْأِي ِف  اْلُمْعَتزَِلُة َأْخطَُئوا ِف ِقَياِس أُُموِر اْلَغْيِب، فَ َخاُضوا ِفيَما َخا

                                         
 2/473ُمتصر التحرير شرح الكوكب املنري  (1)
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ٌِ اَل ُتوَزُن َوأَ  َا أَْعرَا ِة َأَنَّ َهاَدِة َوِإْنَكاِر َوْزِن اْْلَْعَماِل حِبُجَّ نَّ ِعْلَم هللِا َعاَلَِ اْلَغْيِب َعَلى َعاَلَِ الشَّ
نَِّة َردًّا مَ ِِبَا يُ ْغِِن َعْن َوْزَِنَا، َوَردَّ َعَلْيِهْم بَ ْعُض ا َتِمنَي ِإََل السُّ ْبِنيًّا َعَلى َأَساِس َمْذَهِبِهْم ِف ْلُمن ْ

َهاَدِة، َوَتْطِبيِق َأْخَباِر اْْلِخَرِة َعَلى اْلَمْعُهوِد اْلَمْألُ  نْ َيا ِقَياِس َعاَلَِ اْلَغْيِب َعَلى َعاَلَِ الشَّ وِف ِف الدُّ
ُد  َمٍة َأْو َأنَّ الصَّ فَ َزَعُموا َأنَّ اْْلَْعَماَل تَ َتَجسَّ َحاِئَف الَّيِت ُتْكَتُب َوُتوَزُن َأْو ُتوَضُع ِف ُصَوٍر جُمَسَّ

ا وَ  ا رِقٌّ )ِجْلٌد( َوِإمَّ نْ َيا ِإمَّ َا َكَصَحاِئَف الدُّ .ِفيَها اْْلَْعَماُل ِهَي الَّيِت ُتوَزُن بَِناء ا َعَلى َأَنَّ  َرقٌّ

ميَاِن ِبَعاَلَِ اْلَغْيِب َأنَّ ُكلَّ َما ث َ  ةِ الَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّ َواْْلَْصُل  َبَت ِمْن َأْخَبارِِه ِف ِف اِْْ
نَِّة فَ ُهَو َحقٌّ اَل َرْيَب ِفيِه، نُ ْؤِمُن بِِه َواَل حُنَكُِّم رَْأيَ َنا ِف ِصَفِتِه َو  َكْيِفيَِّتِه. فَ نُ ْؤِمُن ِإذ اا اْلِكَتاِب َوالسُّ

ُح أَنَُّه ِبِيزَاٍن يَِليُق ِبَذِلَك اْلعَ أبَِنَّ ِف اْْلِخَرِة َوْزان ا  َْعَماِل َقْطع اا، َونُ َرجِّ ْْ ميَاُن  ِل اَلَِ يُوَزُن ِبِه اِْْ
تَ ْيِه ِإْن َصحَّ احلَْ  ُِ َعْن ُصوَرتِِه وََكْيِفيَِّتِه َواَل َعْن ِكفَّ ُِ ِفيِهَما  َواْْلَْخاَلُق َواْْلَْعَماُل، اَل نَ ْبَح ِدي

َعرَاِنُّ ِف ِميزَانِِه. َويُ ْؤَخُذ ِمْن آٍََّت َكِثريٍَة َأنَّ َذِلَك َيُكوُن اِبْعتِ َكَما َصوَّرَُه ال ِْثريَِها ِف شَّ ََ َباِر 
َم َشْرُحهُ  َتَُّب َعَلْيِه ُجلُّ اْْلَزَاِء َكَما تَ َقدَّ ََ . َوِإَذا َكاَن اْلَبَشُر الن َّْفِس ِمْن تَ زِْكَيٍة َأْو َتْدِسَيٍة َوُهَو َما َي

ِِ َكاحْلَرِّ َواْلََبِْد، أَفَ يَ ْعَجُز اْْلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلَقاِدُر َعَلىقَ  َْعرَا ْْ َُعوا َمَوازِيَن ِل ََ ُكلِّ َشْيٍء َعْن   ِد اْخ
يَِّئاتِ  َها اِبحلََْسَناِت َوالسَّ َْعَماِل الن َّْفِسيَِّة َواْلَبَدنِيَِّة اْلُمَعَبَِّ َعن ْ ْْ ْحَدثَ ْتُه ِف ِبَا أَ  َوْضِع ِميزَاٍن ِل

َا َيكُ  َفاِت؟ ! َوالن َّْقُل َواْلَعْقُل ُمتَِّفَقاِن َعَلى َأنَّ اْْلَزَاءَ ِإمنَّ وُن ِبِصَفاِت اْْلَنْ ُفِس ِمَن اْْلَْخاَلِق َوالصِّ
ِِ الزَّائَِلةِ  قَاَل تَ َعاََل: )َسَيْجزِيِهْم  :الن َّْفِس الثَّابَِتِة اَل ِبَُجرَِّد َما َكاَن َسبَ ب اا ََلَا ِمَن احْلَرََكاِت َواْْلَْعرَا

ْمِس: )َونَ ْفٍس َوَما ِسَواَها َفَأَْلََمَها 139: 6َوْصَفُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم( ) ( َوقَاَل ِف ُسوَرِة الشَّ
اَها َوَقْد َخاَب ِمنْ  َلَح َمْن زَكَّ  ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها َقْد أَف ْ

اَها( ) ى َوذََكَر اْسَم َربِِّه فَ  ( َوِف ُسوَرةِ 10 - 7: 91َدسَّ َلَح َمْن تَ زَكَّ َصلَّى( اْْلَْعَلى: )َقْد أَف ْ
َِ ِف َمَواِضَع ِمَن الت َّْفِسرِي آِخرَُها تَ ْفِسرُي َخامتَِ 15، 14: 87) ْقَنا َهَذا اْلَبْح ِة ُسورَِة ( َوَقْد َحقَّ

 اْْلَنْ َعاِم.

َم َأنَّ ِحْكَمَة َوْزِن اْْلَْعَماِل بَ عْ  ِل الرَّبِّ تَ َباَرَك َد احلَِْساِب أَنَُّه َيُكوُن أَْعَظُم َمْظَهٍر لَِعدْ َوتَ َقدَّ
رَاد اا". َوتَ َعاََل، َأْي لِِعْلِمِه َوِحْكَمِتِه َوَعَظَمِتِه ِف َذِلَك اْليَ ْوِم اْلَعِظيِم، ِإْذ يَ َرى ِفيِه ِعَبا  (1)ُدُه أَف ْ

 

                                         
 8/287تفسري املنار  (1)
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ملبارك بيننا وبني القوم القوائم أي "ويقول الزهري،: اْسناد من الدين. ويقول ابن ا-9 .9
 اْسناد. ويقول سعيد بن املسيب: إِن كنت ْلسري اللياِل واْلَّم ِف طلب احلديِ الواحد.

 يقول الشيخ مناع القطان:

ي عليه سلف والذومن اْلطوات اليت اتبعت أيضا: نقد الرواة، قال الغزاِل ِف املستصفى 
بة معلومة بتعديل هللا عز وجل إَّهم، وثنائه عليهم ومجاهري اْللف أن عدالة الصحا اْلمة

 ِف كتابه.

فال يؤخذ حديِ الذين يعرف عنهم الكذب، وال أحاديِ البدع ووضع العلماء أمارات 
للداللة على أن احلديِ موضوع كمخالفته لصريح القرآن، أو فساد معناه، ونشأ من ذلك 

 علم اْلرح والتعديل.

ية. لمائه ِف العصور املختلفة أثر كبري ِف الذب عن السنة النبو وكان ْلهود أئمة احلديِ وع
 وِف ختريج اْلحاديِ، وبيان اْلحاديِ الصحيحة والضعيفة واملوضوعة.

 وظهرت كتب كثرية ِف هذا الشأن منها:

 املقاصد احلسنة ِف بيان كثري من اْلحاديِ املشتهرة على اْللسنة للحافظ السخاوي. -

 يِ اَلداية للحافظ الزيلعي.ونصب الراية ْلحاد -

واملغِن عن محل اْلسفار ِف اْلسفار ِف ختريج ما ِف اْحياء من اْلخبار للحافظ  -
 (1)العراقي.". 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلِّ -10 .10 م "وِف الصحيحني من حديِ أنس رضي هللا عنه عن النيب َصلَّى اَّللَّ
ن النار لبه وزن شعرية من خري، وخيرج مخيرج من النار من قال ال إله إال هللا وِف ق»أنه قال: 

من قال ال إله إال هللا وِف قلبه وزن برة من خري، وخيرج من النار من قال ال إله إال هللا وِف 
 ( .1« )¬قلبه وزن ذرة من خري

 من الصحابة والتابعني الذي عليه سلف اْلمةوهذا الذي دلت عليه النصوص هنا هو 
ذا  حكم مرتكب الكبرية وهو املنهج الوسط بني الغلو ِف هواتبعيهم على اْلري واَلدى ِف

الباب وهو مذهب اْلوارج قدمي اا وحديث اا الذين يكفرون مرتكب الكبرية وخيرجونه من امللة 
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ويستبيحون دمه ويعتقدون أنه يوم القيامة خالد ُملد ِف النار، وبني أهل التقصري الذين 
ان وال يفرقون بني مرتكب الكبرية وبني املؤمن يرون أن مرتكب الكبرية مؤمن كامل اْمي

 الكامل الذي أدى الطاعات وَتنب احملرمات كما هو مذهب غالة املرجئة.

اْلدلة على أن مرتكب الكبرية ليس بكافر: دل القرآن والسنة على أن مرتكب الكبرية ليس 
 بكافر.

تَ تَ ُلوا َفَأْصِلحُ فمن القرآن قوله تعاَل: }َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِ  نَ ُهَما فَِإْن بَ َغْت نَي اق ْ وا بَ ي ْ
نَ ُهَما ِإْحَداُُهَا َعَلى اْْلُْخَرى فَ َقاتُِلوا الَّيِت تَ ْبِغي َحَّتَّ َتِفيَء ِإََل أَْمِر اَّللَِّ فَِإْن فَاَءْت فَ  َأْصِلُحوا بَ ي ْ

بُّ اْلُمْقِسِطنَي  َ حيُِ َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فَ إِ  -اِبْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اَّللَّ َأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا منَّ
َ َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن{ ]احلجرات:  ( . ووجه الداللة من اْليتني 10، 9[ )احلجرات: 10 - 9اَّللَّ

 هو أن هللا أثبت اْميان ملرتكيب معصية االقتتال من املؤمنني والباغي من

_________¬ 

 (1)( .". 192( ، وصحيح مسلم برقم )44حيح البخاري برقم )( ص1)¬
 

"ِبعَن أنه ليس من شرط املتكلم أن يكون ذا ُمارج، َلذه اْلدلة فبطل بذلك -11 .11
 التمسك ِبذه الشبهة.

وِف إثبات الصوت هلل سبحانه وتعاَل، ونفي املشاِبة بينه وبني أصوات املخلوقني يقول 
ه  إمساعيل البخاري: ".. ويذكر عن النيّب صلى هللا عليه وسلم أناْمام أبو عبد هللا حممد بن 

كان حيب أن يكون الرجل خفيض الصوت، ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن هللا عز 
وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغري هللا جل ذكره". 

ن صوت هللا جل ذكره يسمع م وِف هذا دليل أن صوت هللا ال يشبه أصوات اْللق، ْلن
بعد كما يسمع من قرب وأن املالئكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى املالئكة َل يصعقوا، 

فليس لصفة هللا ند وال مثل وال يوجد شيء  1وقال هللا عز وجل: }َفال ََتَْعُلوا َّللَِِّ أَْنَدادا ا{ 
 .3ذلك. ُث ذكر اْلحاديِ اليت تدّل على 2من صفاته ِف املخلوقني

وقصارى القول أن السلف يرون أن هللا تعاَل يتكلم بصوت يسمع كما دلت على ذلك 
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اْلدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وأن صوته ال يشبه أصوات خلقه، كما أن ذاته ال تشبه 
 ذواهتم، وأن سائر كالم هللا تعاَل ليس هو احلروف فقط، وال املعاِن.

جمموع اْلمرين، يقول شيخ االسالم ابن تيمية موضحا ا  وِف بيان أن كالم هللا تعاَل هو
 كاْمام أمحد والبخاري  - الذي عليه سلف اْلمةاملذهب الصحيح ِف ذلك: "والصواب 

 صاحب الصحيح ِف كتاب خلق

__________ 

 .22سورة البقرة آية:  1
 .59خلق أفعال العباد للبخاري ص:  2
 (1).". 60-59انظر: املصدر نفسه ص:  3
 

"اليت وصف ِبا نفسه، ومسى ِبا نفسه ِف كتابه وتنزيله، أو على لسان رسوله -12 .12
عليه الصالة والسالم من غري زَّدة عليها وال نقصان منها، وال َتاوز َلا، وال تفسري وال 
َويل َلا، ِبا خيالف ظاهرها وال تشبه بصفات املخلوقني، بل أمروها كما جاءت، وردوا 

، وأخذ ذلك اْلخر عن اْلول، ووصى بعضهم 1اها إَل املتكلم ِباعلمها إَل قائلها ومعن
بعضا ا حبسن االتباع، وحذروان عن اتباع طريق أهل البدع واالختالف الذين قال هللا فيهم: 

ُهْم ِف َشْيٍء{   الَِّذينَ ، وقال: }َوالَ َتُكونُواْ كَ 2}ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقواْ ِدينَ ُهْم وََكانُواْ ِشيَ ع اا لَّْسَت ِمن ْ
 .3تَ َفرَُّقواْ َواْختَ َلُفواْ ِمن بَ ْعِد َما َجاءُهُم اْلبَ يَِّناُت َوأُْولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم{ 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكران أَنم نقلوا إلينا القرآن العظيم، وأخبار رسول هللا عليه 
دق راتب فيها، وال شاك ِف صالصالة والسالم، نقل مصدق َلا، مؤمن ِبا، قابل َلا، غري م

قائلها، وَل يؤولوا ما يتعلق ابلصفات منها، وَل يشبهوا بصفات املخلوقني، إذ لو فعلوا شيئا ا 
من ذلك لنقل عنهم، بل زجروا من سأل عن املتشابه وابلغوا ِف كّفه اترة ابلقول العنيف، 

 .4واترة ابلضرب
 الته املشهورة، وأمر ِبخراج الرجل.وملا سئل مالك رمحه هللا عن االستواء، أجاب ِبق

 وهذا اْلواب من مالك ِف االستواء شاف كاف ِف مجيع الصفات،
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__________ 

أي علم كيفيتها وكنهها: أما معناها اللغوي فمعروف من الوضع العرِب للكلمة فمعاِن  1
ا ا دميق الذي عليه سلف اْلمةالصفات معروفة، وإمنا التفويض ِف الكيفية والكنه هذا 

 وحديثا ا.

 .159سورة اْلنعام آية:  2
 .105سورة آل عمران آية:  3
إشارة ما فعله عمر بن اْلطاب حني ضرب صبيغ بن عسيل الذي كان قد شغل الناس  4

ابلسؤال عن املتاشابه مثل فواتح بعض السور، ُث نفاه إَل البصرة وَني الناس عن جمالسته 
 (1))صون املنطق للسيوطي( .". 

 

 فة الثالثة: صفة النزول:"الص-13 .13

هذه الصفة من صفات اْلفعال اليت كثر فيها النزاع بني السلف واْللف، كاختالفهم ِف 
 مجيع اْلفعال عامة، واْلفعال الالزمة خاصة. مثل االستواء واجمليء واْتيان.

فعال اْل من أن هللا تعاَل تقوم به هذه الذي عليه سلف اْلمةوالقول احلق املؤيد ابْلدلة هو 
 فيكون النزول فعال ا فَ َعَله سبحانه وكذلك جميئه وسائر أفعاله.

 1يقول اْمام ابن تيمية ِف َييد هذا القول: "وهذا قول السلف قاطبة ومجاهري الطوائف"
 اه .

وذلك ْلَنم أيخذون النصوص على ما وردت دون أن يفرقوا بني ما مجع هللا من الصفات 
لف فموقفهم مضطرب جدا ا ِف هذه الصفة كغريها من صفات واْلمساء واْلفعال، وأما اْل

 اْلفعال منهم من ينكر النزول إنكارا ا فيقول: ما ُث نزول أصال ا.

ومنهم من يقول: إنه ينزل نزوال ا حبيِ خيلو منه العرش، وهذا يعِن أن القوم حياولون إدراك 
 إميان املرء.الكيفية وإال فاْنكار السافر أو التشبيه، وهو موقف خطري على 

قال اْمام ابن تيمية: "إن أاب بكر اْمساعيلي كتب إَل أهل "جيالن" إن هللا ينزل إَل مساء 
الدنيا على ما صح به اْلَب عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وقد قال تعاَل: }َهْل يَنظُُروَن 
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َن اْلَغَماِم{  ا{ ، وقال: }2ِإالَّ َأن أَيْتِيَ ُهُم هللُا ِف ظَُلٍل مِّ ا َصفًّ ، 3َوَجاء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّ
نؤمن بذلك كله على ما جاء بال كيف، ولو شاء هللا سبحانه أن يعني ذلك فعل. فانتهينا 

 إَل ما أحكمه.

__________ 

 .5/395شرح حديِ النزول ضمن اجملموع  1
 .210سورة البقرة آية:  2
 (1).". 22سورة الفجر آية:  3
 

 سبحانه وتعاَل، وأنه ال َيوز عليه ما َيوز على املخلوقني من "العور عن هللا-14 .14
اْلفات والنقائص. ُث قال البيهقي: "والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العني 

 ا. ه  1صفة، ال من حيِ )احلدقة( أوَل. وابهلل التوفيق"

 ، وأما حماولة بعضالذي عليه سلف اْلمةوهذا القول الذي اختاره اْمام البيهقي هو 
 الناس محل النصوص على خالف ما يظهر من ألفاظها فمحاولة جهمية معروفة.

وأما تفسري من فسر اْلَّت السابقة ابلرؤية مع إنكار صفة العني فشبيٌه بقول اْلهمية 
القائلني: إنه تعاَل: مسيع بال مسع، بصري بال بصر، عليم بال علم. وهو قول مرفوِ شرعا ا 

 كما تقدم ِف غري موضع.وعقال ا،  

وأما عند أهل السنة فجميع هذه الصفات تساق سوقا ا واحدا ا خَبية أو عقلية. ذاتية أو 
فعلية فتثبت بال كيف، وال يلزم من إثباهتا تشبيه وال َتسيم كما يظن النفاة بل يلزم من 

الة صَتريف القول فيها التعطيل. وينتج من ذلك تكذيب خَب هللا وخَب رسوله عليه ال
وهم كل من ينفي صفة اثبتة ابلكتاب والسنة،  -وال حمالة  -والسالم. هذا ما يلزم النفاة 

 أو ابلسنة الصحيحة فقط، أدركوا ذلك أو َل يدركوا. وهللا املستعان.

 الصفة التاسعة عشرة: صفد الَقدم هلل تعاَل

 لسلف واْللف.بني اهذه الصفة كاليت قبلها من الصفات اْلَبية والفعلية حمل صراع حاّد 

يرون أن املقام ليس مقام اجتهاد أو قياس أو استحسان، وإمنا  -فهم كعادهتم -أما السلف 
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هو مقام تسليم هلل ولرسوله عليه الصالة والسالم وأنه ال قول ْلحد مع قول هللا وقول رسوله 
الرسول عن  بلغهاملعصوم عليه الصالة والسالم، الذي أمره ربه أن يبلغ ما أنزل إليه. فمما 

 هللا ْلمته بعضُ 

__________ 

َاث العرِب.".  312راجع اْلمساء والصفات للبيهقي، مبحِ العني ص:  1 دار إحياء ال
(1) 
 

( وقد نبه ابن 1)¬"زيد رضي هللا عنه عن قدر زائد على حديِ عمران( -15 .15
ى ما عليه كان( ن علتيمية رمحه هللا إَل أن بعض الناس يزيد ِف آخر احلديِ قوله: )وهو اْل

َى على  وينسبون هذه اْلملة إَل رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، وبني أن هذا كذب مف
رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، وقد اتفق أهل العلم ابحلديِ على أن هذه الزَّدة كذب 

ه اموضوع ُمتلق، وليس هو ِف شيء من دواوين احلديِ، ال كبارها وال صغارها، وال رو 
أحد من أهل العلم ِبسناد ال صحيح وال ضعيف، وال ِبسناد جمهول، وإمنا تكلم ِبذه 
الكلمة بعض متأخري اْلهمية، فتلقاها منهم أهل وحدة الوجود الذين يقولون: وجوده عني 

 ( .2)¬وجود املخلوقات 

ه ( رضي هللا عنه ِبوضوع إمكان حوادث ال 52 -وصلة حديِ عمران بن حصني )ت 
ا: أن املتكلمني الذين يرون امتناع دوام احلوادث ِف املاضي استدلوا ِبذا احلديِ ظنا ا أول َل

منهم أن سؤال أهل اليمن وجواب الرسول صّلى هللا عليه وسّلم َلم إمنا كان عن بدء 
، فمقصود احلديِ عندهم هو إخبار  املخلوقات كلها، ال عن بدء خلق السماوات واْلِر

ه وسّلم أن هللا كان موجودا ا وحده، معطال ا عن الفعل، غري قادر عليه، الرسول صّلى هللا علي
ُث إنه ابتدأ إحداث مجيع أنواع احلوادث، وانتقل الفعل من االمتناع إَل اْمكان بال سبب، 

 ( .3)¬وصار قادرا ا بعد أن َل يكن بال سبب 

خبار عن ّلم هو اْومن وافقهم أن مراد الرسول صّلى هللا عليه وس والذي عليه سلف اْلمة
خلق هللا َلذا العاَل املشهود الذي خلقه ِف ستة أَّم ُث استوى على العرش، كما قال عّز 
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ٍم ُُثَّ اْستَ َوى َعَلى ا َِ ِف ِستَِّة َأََّّ َماَواِت َواْْلَْر ُ الَِّذي َخَلَق السَّ ْلَعْرِش{ وجل: }ِإنَّ َربَُّكُم اَّللَّ
 [ .3]يونس: 

_________¬ 

 .6/290الباري  ( فتح1)¬
، وانظر: فتح 18/221، 2/272( انظر: جمموع فتاوى شيخ اْسالم ابن تيمية 2)¬

 .6/289الباري البن حجر 
، وانظر: جمموع فتاوى شيخ اْسالم ابن تيمية 43( انظر: اْنصاف للباقالِن ص3)¬

18/211 ،242 .".(1) 
 

 ا العاَل خلقه هللاوأئمتها مع أهل الكتاب أن هذ والذي عليه سلف اْلمة"-16 .16
وأحدثه من مادة كانت ُملوقة قبله وهي الدخان والبخار، وقد كان قبل خلق السماوات 

 ُملوقات كالعرش واملاء.

 [ .33وم:: }َوُهَو الَِّذي يَ ْبدأُ اْْلَْلَق ُُثَّ يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيِه{ ]الر -سبحانه-وقال هللا 

َِ َوََلْ يَ ْعَي ِِبَْلِقِهنَّ بِ  وقال: }َأَوََلْ يَ َرْوا َأنَّ  َماَواِت َواْْلَْر َ الَِّذي َخَلَق السَّ َقاِدٍر َعَلى َأْن حُيِْيَي اَّللَّ
 [ .33اْلَمْوَتى بَ َلى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{ ]اْلحقاف: 

َِ ِبَقاِدٍر َعَلى َأنْ  َماَواِت َواْْلَْر ثْ َلُهْم بَ َلى{ ]يس: خَيُْلَق مِ  وقال: }َأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ
81. ] 

إن الزمان قد »وأما اْلحاديِ فمنها قوله صّلى هللا عليه وسّلم ِف خطبته عام حجة الوداع: 
، السنة اثنا عشر شهرا ا، منها أربعة حرم ثالث  استدار كهيئته يوم خلق السماوات واْلِر

 «الذي بني مجادى وشعبانمتواليات: ذو القعدة، وذو احلجة، واحملرم، ورجب مضر 
¬(1. ) 

ه ( رضي هللا عنهما عن النيب صّلى هللا 65 -وثبت عن عبد هللا بن عمرو بن العاص )ت 
كتب هللا مقادير اْلالئق قبل أن خيلق السماوات واْلِر ِبمسني »عليه وسّلم أنه قال: 

 ( .2« )¬ألف سنة وكان عرشه على املاء
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ه ( رضي هللا عنه وحديِ القلم الذي مر 52 - إضافة إَل حديِ عمران بن حصني )ت
 ذكرُها قبل قليل.

_________¬ 

كتاب التوحيد ابب وجوه يومئذ   13/424( احلديِ أخرجه البخاري ِف صحيحه 1)¬
كتاب القسامة ابب تغليظ َترمي الدماء، وأبو داود   3/1305انضرة، ومسلم ِف صحيحه 

شهر احلرم، قال اْلطاِب ِف معاَل السنن كتاب املناسك، ابب اْل  485 - 2/483ِف سننه 
: )إمنا أضاف الشهر إَل مضر؛ ْلَنا كانت تشدد ِف َترمي رجب، وَتافظ على 2/484

 ذلك أشد من حمافظة سائر القبائل، فأضيف الشهر إليهم َلذا املعَن( .

 (1).". 228( تقدم خترَيه ص2)¬
 

ملعَن، للفظ الذي يعَب به عن ا"وإن قلتم: إنه عبارة َل يصح؛ ْلن العبارة هي ا-17 .17
 وهنا حروف ومعان يعَب ِبا عن املعَن القدمي عندكم.

وإن قلتم: هذه احلروف وحدها عبارة عن املعَن، بقيت املعاِن القائمة بقلوبنا، وبقيت 
احلروف اليت عَب ِبا أوال ا عن املعَن القائم ابلذات اليت هذه احلروف املنظومة نظريها عندكم 

 .1ِف كالم هللا" َل تدخلوها
 وهو كالم هللا حروفه، ومعانيه ليس كالم هللا احلروف دون املعاِن وال املعاِن دون احلروف.

كاْمام أمحد، والبخاري صاحب الصحيح ِف    الذي عليه سلف اْلمةوهذا هو "الصواب 
كتاب خلق أفعال العباد، وغريه، وسائر اْلمة قبلهم، وبعدهم أتباع النصوص الثابتة، وإمجاع 
سلف اْلمة، وهو أن القرآن مجيعه كالم هللا حروفه، ومعانيه ليس شيء من ذلك كالما ا 

بل جملموعهما،  ملعاِن، وال جملرد احلروفلغريه، ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن امسا ا جملرد ا
وكذلك سائر الكالم ليس هو احلروف فقط، وال املعاِن فقط، كما أن اْنسان املتكلم 

 .2الناطق ليس هو جمرد الروح، وال جمرد اْلسد بل جمموعهما"
اَل تع –قد مسى نفس جمموع اللفظ، واملعَن قرآان ا، وكتااب ا، وكالما ا، فقال  –تعاَل  –"وهللا 

[ ، وقال: }طسم تِْلَك آََُّت اْلِكَتاِب 1: }تِْلَك آََُّت اْلِكَتاِب وقرآن ُمِبنِي{ ]احلجر: –
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َن اْلِْنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن{2 -1اْلُمِبنِي{ ]الشعراء:  َنا إِلَْيَك نَ َفر اا مِّ  [ ، وقال: }َوِإْذ َصَرف ْ
{ فبني أ: }قَاُلوا ََّ ق َ -تعاَل –[ إَل قوله 29]اْلحقاف:  ْعَنا ِكَتااب ا  ن الذي مسعوهْوَمَنا ِإانَّ مسَِ

__________ 

 ( .967 – 3/966التسعينية ) 1

 (1)، وما بعدها( .". 12/456( ، وانظر: جمموع الفتاوى )2/541املصدر السابق ) 2
 

"رواَّهتم الحنصرت الشريعة على عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم وملا -18 .18
َسلت على سائر   .1اْلعصار"اس

 ومجاهري اْللق أن عدالتهم معلومة بتعديل هللا والذي عليه سلف اْلمةوقال الغزاِل: " -4
  عز وجل   إَّهم وثنائه عليهم ِف كتابه، فهو معتقدان فيهم، إال أن يثبت بطريق قاطع 
ارتكاب واحد لفسق مع علمه به وذلك ِما ال يثبت فال حاجة َلم إَل التعديل   ُث ذكر 

ض ما دل على عدالتهم من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ُث قال: "فأي بع
تعديل أصح من تعديل عالم الغيوب   سبحانه   وتعديل رسوله صلى هللا عليه وسلم كيف 
ولو َل يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حاَلم ِف اَلجرة واْلهاد وبذل املهج واْلموال 

ْلهل ِف مواالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونصرته كفاية ِف القطع وقتل اْلابء وا
 .2بعدالتهم"

ذكر ابن الصالح أن اْمجاع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة متيزوا ِبا عن غريهم،  -5
فقد قال: "للصحابة أبسرهم خصيصة وهي أنه ال يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك 

اْطالق معدلني بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد به أمر مفروغ منه لكوَنم على 
 ِف اْمجاع من اْلمة".

وقال أيضا ا: "إن اْلمة جممعة على تعديل مجيع الصحابة ومن البس الفنت منهم، فكذلك 
ِبمجاع العلماء الذين يعتد ِبم ِف اْمجاع إحساان ا للظن ِبم ونظرا ا إَل ما متهد َلم من املآثر، 

 .3سبحانه وتعاَل   أاتح اْمجاع على ذلك لكوَنم نقلة الشريعة وهللا أعلم" وكأن هللا  
قال اْمام النووي رمحه هللا تعاَل بعد أن ذكر أن احلروب اليت وقعت بينهم كانت عن  -6
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اجتهاد وأن مجيعهم معذورون رضي هللا عنهم فيما حصل بينهم قال: "وَلذا اتفق أهل احلق 
 ع على قبول شهاداهتمومن يعتد به ِف اْمجا 

__________ 

 .2/214، وذكره السيوطي ِف تدريب الراوي 3/112  فتح املغيب شرح ألفية احلديِ 1
 .1/164  املستصفى 2
 (1).". 147-146  مقدمة ابن الصالح ص/3
 

"من صفات كماله ونعوت جالله، وبنوا هذا التعطيل على أصل ابطل أّصلوه -19 .19
ه الصفات هي صفات اْلجسام. فيلزم من إثباهتا أن يكون هللا من عند أنفسهم فقالوا: هذ

جسما، هذا منشأ ضالل عقوَلم، َل يفهموا من صفات هللا إال ما فهموه من خصائص 
صفات املخلوقني، فشبهوا هللا ِف ابتداء آرائهم الفاسدة ِبلقه، ُث عطلوه من صفات كماله، 

 وا أوالوشبهوه ابلناقصات واْلمادات واملعدومات؛ فشبه

ب هللا ورسوله؟  وِف صحيح البخاري قال علي: " حدثوا الناس ِبا يعرفون؛ أتريدون أن ُيَكذَّ
 "1. 

َكوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات  وعطلوا اثنيا، وشبهوه اثلثا بكل انقص ومعدوم، ف
ي عليه لذاما وصف هللا به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق جبالله وعظمته. وهذا هو 

ثيل، وأئمتها؛ فإَنم أثبتوا هلل ما أثبته له رسوله صلى هللا عليه وسلم إثباات بال مت سلف اْلمة
وتنزيها بال تعطيل، فإن الكالم ِف الصفات فرع عن الكالم ِف الذات حيتذى حذوه، فكما 

ا وصف م أن هؤالء املعطلة يثبتون هلل ذاات ال تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون
هللا به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جالله، ال تشبه صفاته صفات 

خلقه؛ فإَنم آمنوا بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وَل يتناقضوا، وأولئك املعطلة  
كفروا ِبا ِف الكتاب والسنة من ذلك وتناقضوا. فبطل قول املعطلني ابلعقل والنقل وهلل 

 واملنة، وإمجاع أهل السنة من الصحابة والتابعني واتبعيهم وأئمة املسلمني. احلمد

رة ِف الرد على اْلهمية واملعطلة واملعتزلة واْلشاع -رمحهم هللا تعاَل-وقد صنف العلماء 
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محه هللا ر -وغريهم ِف إبطال هذه البدع، وما فيها من التناقض والتهافت: كاْمام أمحد 
ِف  ور، وكتاب السنة البنه عبد هللا، وصاحب احليدة عبد العزيز الكتاِنِف رده املشه -تعاَل

رده على بشر املريسي، وكتاب السنة ْلِب عبد هللا املروزي، ورد عثمان بن سعيد على الكافر 
العنيد. وهو بشر املريسي، وكتاب التوحيد ْمام اْلئمة حممد بن خزمية الشافعي، وكتاب 

وأِب عثمان الصابوِن الشافعي، وشيخ اْسالم اْلنصاري، وأِب السنة ْلِب بكر اْلالل، 
عمر بن عبد الَب النمري، وخلق كثري من أصحاب اْلئمة اْلربعة وأتباعهم، وأهل احلديِ. 
ومن متأخريهم: أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة، وشيخ اْسالم ابن تيمية وأصحابه 

ء واملنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق اْلهوا . فلله احلمد-رمحهم هللا تعاَل-وغريهم 
 وتشعب اْلراء. وهللا أعلم.

 قوله: "وِف صحيح البخاري قال علي رضي هللا عنه: " حدثوا الناس ِبا يعرفون؛ أتريدون

__________ 

( : ابب من خص ابلعلم قوما دون قوم كراهية ال يفهموا.". 127البخاري: كتاب العلم ) 1
(1) 
 

َبٍل "قَالَ -20 .20 َماِم َأمْحََد ْبِن َحن ْ ُة َكاِْْ ا اْْلَِئمَّ ُ َعنْ  -: َوأَمَّ َوَغرْيِِه، فَِإنَّ َلْفَظ  -هُ َرِضَي اَّللَّ
َلُف اَل يُْطِلُقوَن اْلَقْوَل أبَِنَّ ِصَفاتَ  اَّللَِّ تَ َعاََل  اْلَغرْيِ ِعْنَدُهْم حَيَْتِمُل َهَذا َوَهَذا، َوَِلََذا َكاَن السَّ

، َواَل يَ ُقوُلوَن لَ َغرْيُُه،  َا لَْيَسْت َغرْيَُه، َفاَل يَ ُقوُلوَن َكاَلُم اَّللَِّ َغرْيُ اَّللَِّ ، َبْل َواَل َأَنَّ ْيَس َغرْيَ اَّللَِّ
اِق النُّ  َيْستَ ْفِسُروَن اْلَقاِئَل َعْن ُمرَاِدِه فَ َقْد يُرِيُد اْْلَوََّل َوَقْد يُرِيُد الثَّاِنَ، َوَهِذِه طَرِيَقةُ  ظَّاِر، ُحذَّ

زَِمُة لَْيَس ِبَغرْيٍ َلهُ  زِِم َوِصَفُتُه الالَّ ْيِء الالَّ ، َفاَل َيُكوُن ثُ ُبوتُهُ فَِإْن أَرَاَد ااِلْصِطاَلَح الثَّاِنَ َفُجْزءُ الشَّ
، اَل بُدَّ ِمْنُه فَِإنَُّه مُيِْكُن ُموِجب اا اِلْفِتَقارِِه ِإََل َغرْيِِه، َوِإْن َتَكلََّم اِبْْلَوَِّل فَ ثُ ُبوُت اْلَغرْيِ ِِبََذا الت َّْفِسريِ 

ُروَن َعْن َذِلَك اِبْلَعْقِل اْلِعْلُم ِبُوُجوِدِه، َواْلِعْلُم أِبَنَّهُ َخاِلٌق، َواْلِعْلُم ِبِعْلِمِه، َواْلِعْلُم ِبِِرَاَدتِِه، َوُهْم يُ َفسِّ 
َواِجِب اْلُوُجوِد، َوِإَذا َكاَن اَلِح، َوثُ ُبوهُتَا اَلزٌِم لِ َواْلِعَنايَِة، َوَهِذِه اْلَمَعاِن أَْغَياٌر َعَلى َهَذا ااِلْصطِ 

ا لَُه َلَْ ََيُِز اْلَقْوُل بِنَ ْفِيَها ِْلَنَّ نَ ْفيَ َها َيْستَ ْلزُِم نَ ْفيَ    َواِجِب اْلُوُجوِد.ثُ ُبوُت َهِذِه اْْلَْغَياِر اَلزِم ا

َي تَ رِْكيب اا ف َ  ِإَذا ِقيَل َواِجُب اْلُوُجوِد اَل َلْيَس ُمَناِفي اا ِلُوُجوِب اْلُوُجوِد فَ َواْعَلْم َأنَّ ِمْثَل َهَذا َوِإنَّ مسُِّ
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، يَ ْفَتِقُر ِإََل َغرْيِِه ِقيَل اَل يَ ْفَتِقُر ِإََل َغرْيٍ ََيُوُز ُمَفاَرقَ ُتُه لَُه أَْم ِإََل َغرْيٍ اَلزِ  ٌم ِلُوُجوِدِه؟ فَاْْلَوَُّل َحقٌّ
ا الثَّاِن ِإَذا أُرِيَد ابِ   اِلْفِتَقاِر أَنَُّه ُمْستَ ْلزٌِم َلُه َفَمْمُنوٌع.َوأَمَّ

ا  ْساَلِم أَْيض ا َس اَّللَُّ ِسرَُّه  -َوقَاَل َشْيُخ اِْْ َل ِديَن ِف ِكَتاِبِه )اْْلََواُب ال -َقدَّ صَِّحيُح ِلَمْن َبدَّ
ُصُه: ِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل: ُكلُّ ِصَفٍة لِلرَّبِّ  َجلَّ َغرْيُ اْْلُْخَرى، َويَ ُقوُل َعزَّ وَ اْلَمِسيِح( َما ُمَلخَّ

 اْلَغرْيَاُن َما َجاَز اْلِعْلُم أبََِحِدُِهَا َمَع اْْلَْهِل اِبْْلَخِر.

ُهْم َمْن يَ ُقوُل: لَْيَسْت ِهَي َغرْيَ اْْلُْخَرى َواَل ِهَي ِهَي، ِْلَنَّ اْلَغرْيَْيِن َما َجاَز ُوُجوُد َأحَ  ِدُِهَا َوِمن ْ
 ْْلَخِر َأْو َما َجاَز ُمَفاَرَقُة َأَحِدُِهَا اْْلَخَر ِبَزَماٍن َأْو َمَكاٍن أَْو ُوُجوٍد.َمَع َعَدِم ا

، وََكاَلمُ  َوالَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ قَاَل:  ِتَها ِإَذا ِقيَل ََلُْم: ِعْلُم اَّللَِّ ، َهْل ُهَو َغرْيُ اَّللَِّ أَْم  َوأَِئمَّ اَّللَِّ
ثْ َباَت؛ فَِإنَُّه ِإَذا ِقيَل: ُهَو َغرْيُُه َأْوَهَم أَنَُّه ُمَبايِ اَل؟ َلَْ ُيْطِلُقو  ٌن َلُه، َوِإَذا ِقيَل: لَْيَس ا الن َّْفَي َواَل اِْْ

اِئُل، فَِإْن أَرَاَد بَِقْولِِه َغرْيَُه أَنَُّه ُمَباِينٌ  َفِصٌل عَ َغرْيَُه َأْوَهَم أَنَُّه ُهَو، َبْل َيْستَ ْفِصُل السَّ ْنُه  لَُه ُمن ْ
َفِصَلة ا َعْنُه، َوِإْن َكاَن َُمُْلوق اا َفَكْيَف بِ  ِصَفاِت اْْلَاِلِق؟ َفِصَفاُت اْلَمْوُصوِف اَل َتُكوُن ُمَبايَِنة ا لَهُ ُمن ْ

َفُة ِهَي اْلَمْوُصوَف َفِهَي َغرْيُهُ  َا لَْيَسْت ِهَي ُهَو فَ َلْيَسِت الصِّ ْعِتَباِر، ِِبََذا ااِل  َوِإْن أَرَاَد اِبْلَغرْيِ َأَنَّ
 (1)َواْسُم". 

 

بُّونَُه{ ]املائدة: -21 .21 ُهْم َوحيُِ ب ُّ ُ ِبَقْوٍم حيُِ ( 1[ )¬54"وقوله تعاَل: }َفَسْوَف أَيِْت اَّللَّ
َ فَاتَِّبُعوِن حُيِْبْبُكمُ اَّللَُّ{ ]آل عمران:  بُّوَن اَّللَّ ُتْم َتُِ ( 2)¬[ اْلية 31وقوله تعاَل: }ُقْل ِإْن ُكن ْ

. 
ومسلم بسنديهما عن أنس بن مالك )أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وأخرج البخاري 

مَّت الساعة َّ رسول هللا؟ قال: ما أعددت َلا؟ قال: ما أعددت َلا من كثري صالة »وسلم: 
 ( .3« )¬وال صوم وال صدقة، ولكِن أحب هللا ورسوله. قال: أنت مع من أحببت

كن حب هللا  هللا تعاَل وبني عباده املؤمنني. لومن ُث يتبني لنا أن احلب عالقة متبادلة بني
لعباده صفة من صفاته منزهة عن مشاِبة صفات املخلوقني ونصوص الكتاب والسنة تؤكد 

 ذلك أمت َكيد.

ومجهور السلف على إثبات حب هللا لعباده كصفة من صفاته كما يليق بذاته سبحانه، بال  
                                         

 1/218لوامع اْلنوار البهية  (1)
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باد من خصائصها كما أَنم يثبتون حمبة العكيف وال َويل وال مشاركة للمخلوق ِف شيء 
 لرِبم حمبة حقيقية قلبية.

 قال شيخ اْسالم ابن تيمية:

أهل وأئمتها و  والذي عليه سلف اْلمة)وهذه احملبة حق كما نطق ِبا الكتاب والسنة، 
السنة واحلديِ ومجيع مشايخ الدين املتبعون وأئمة التصوف أن هللا سبحانه حمبوب لذاته 

{ ]الحمبة حق بقرة: يقية، بل هي أكمل حمبة، فإَنا كما قال تعاَل: }َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا َّللَِِّ
 ( .5)¬( وكذلك هو سبحانه حيب عباده املؤمنني حمبة حقيقية( 4[ )¬165

_________¬ 

 ( .54( سورة املائدة، آية )1)¬

 ( .31( سورة آل عمران، آية )2)¬

، وصحيح 49/  8اب اْلدب. ابب عالمة احلب ِف هللا، ( صحيح البخاري. كت3)¬
 .2033/  4مسلم كتاب الَب والصلة. ابب املرء مع من أحب، 

 ( .165( سورة البقرة، آية )4)¬

( جمموع فتاوى شيح اْسالم أمحد بن تيمية. مجع وترتيب. عبد الرمحن بن حممد 5)¬
 . 66/  10غرب بن قاسم وابنه حممد. طبع مكتبة املعارف. الرابط. امل

وانظر تفسري القامسي. املسمى حماسن التأويل. حممد مجال الدين القامسي. َتقيق. حممد 
 -253/  6م،  1978 -ه  1398، طبع دار الفكر. بريوت، 2فؤاد عبد الباقي. ط 

255 .".(1) 
 

 .1"كما شاء هللا أن توزن" -22 .22
بت امليزان مع وما يتعلق به، فإنه يث وأما الشيخ رشيد فعلى قاعدته ِف اْميان بعاَل الغيب

يب أن كل ِف اْميان بعاَل الغ الذي عليه سلف اْلمةتفويض الكيفية، فيقول: "واْلصل 
ما ثبت من أخباره ِف الكتاب والسنة فهو حق ال ريب فيه، نؤمن به وال حنكم رأينا ِف 

يزان يليق بذلك رجح أنه ِبصفته وكيفيته، فنؤمن إذا ا أبن ِف اْلخرة وزان ا لْعمال قطعا ا، ون
                                         

 36حمبة الرسول بني االتباع واالبتداع ص/ (1)
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العاَل يوزن به اْميان واْلخالق واْلعمال، ال نبحِ عن صورته وكيفيته، وال كفتيه ... " 
2. 

وفيما يتعلق ابلكفتني، يقول الشيخ رشيد: "وأما امليزان فلم يرد وصفه ِبا وصفوه به من 
 .4أحاديِ صحيحة ... "  3الكفتني واللسان والصنج 

. وَل 5ع لشيخه حممد عبده الذي قال نفس الكلمات ِف نفس املناسبة وهو ِف هذا متاب
يتغري موقف الشيخ رشيد من كفيت امليزان فيما بعد، فها هو يقول: "ومن اْلحاديِ الغريبة 
َمذي ِف ابب )من  ِف هذا الباب، "حديِ البطاقة" الذي سبقت اْشارة إليه، فقد رواه ال

... وَجْعله دليال ا  6( من حديِ عبد هللا بن عمرو مرفوعا ا ميوت وهو يشهد أن ال إله إال هللا
، وجعل الكفة 7على كون امليزان ذا كفتني غري متعني ْمكان جعل الكالم استعارة مكنية 

 .8ترشيحا ا َلا ... " 
__________ 

( ت: اْلنصاري، وانظر رواَّت أخرى عن أمحد وغريه عند الاللكائي: 73السنة )ص:  1
 (175و 186و 178/ 1أهل السنة )شرح أصول 

 (323/ 8تفسري املنار ) 2
 الصنج: مثاقيل توضع ِف كفة امليزان ويوضع املوزون ِف الكفة اْلخرى. 3

 (912/ 5جملة املنار ) 4
 ولْسف نسيت املوضع الذي ذكر فيه حممد عبده هذه الكلمات. 5

َمذي: السنن: ك: اْميان، ابب: ما جاء فيمن ميو  6 ت وهو يشهد أن ال إله إال انظر: ال
( وقال: حسن غريب. وقال أمحد شاكر: إسناده صحيح. املسند 24، 5) 2639هللا، ح: 

 (6994ح:175/ 11)
 ( من هذا البحِ.409سبق الكالم عن الكناية واجملاز. انظر )ص: 7

 (1)(". 325   324/ 8تفسري املنار ) 8
 

                                         
 873يدة ص/منهج الشيخ حممد رشيد رضا ِف العق (1)
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 .1"ُملوق فيه"-23 .23
ق هللا كافية ِف تصوير مذهبهم، وإثبات قوَلم ِف نفي خل  فهذه النصوص من كتب املعتزلة

 أفعال العباد.

 الواسطة بني الطرفني "وهم أهل السنة":

 وقوَلم ِف أفعال العباد هو:

 أَنا ُملوقة هلل عز وجل على احلقيقة. -

 وهي فعل للعباد على احلقيقة. -

لذي أقدرهم منهم، وهللا هو ا وأَنم قادرون على أفعاَلم بقدرة حقيقة مؤثرة ِف وقع الفعل -
 على ذلك.

ح وأئمته، كما يتض الذي عليه سلف اْلمةهذا جممل قول أهل السنة ِف هذه املسألة، 
 ذلك من خالل النقول التالية عنهم:

يقول اْمام الصابوِن: "ومن قول أهل السنة واْلماعة ِف أكساب العباد إَنا ُملوقة هلل 
َون فيه، وال يع  .2دون من أهل اَلدى ودين احلق من ينكر هذا القول وينفيه"تعاَل، ال مي

وعقد اْمام الاللكائي اباب ا ِف سياق ما نقل من إمجاع الصحابة والتابعني واْلالقني َلم من 
 .3علماء اْلمة "أن أفعال العباد ُملوقة هلل عز وجل وطاعاهتا ومعاصيها"

 ق، شيخ اْسالموقال حمرر مذهب أهل السنة وضابط أصوله وقواعده حب

__________ 

 ، "بتحقيق توما آرنلد".6انظر: املنية واْلمل ص  1

 .75انظر: عقيدة السلف أصحاب احلديِ ص  2
 (1).". 534/ 3انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة  3
 

 "عقيدة أهل السنة واْلماعة ِف كالم هللا-24 .24

ه ومن لى رسول هللا، وعلى آله وصحببسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم ع
وااله، وبعد: يقول املصنف رمحه هللا: ]وقوله: }َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه 

                                         
 379وسطية أهل السنة بني الفرق ص/ (1)
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{ ]التوبة: ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اَّللَِّ ُُثَّ 6َحَّتَّ َيْسَمَع َكالَم اَّللَِّ [ ، وقوله: }َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمن ْ
[ ، وقوله: }يُرِيُدوَن َأْن يُ َبدِّلُوا َكالَم اَّللَِّ 75رُِّفونَهُ ِمْن بَ ْعِد َما َعَقُلوهُ َوُهْم يَ ْعَلُموَن{ ]البقرة:حيَُ 

[ ، وقوله: }َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن  15ُقْل َلْن تَ تَِّبُعواَن َكَذِلُكْم قَاَل اَّللَُّ ِمْن قَ ْبُل{ ]الفتح:
[ ، وقوله: }ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ُقصُّ َعَلى َبِِن 27 ُمَبدَِّل ِلَكِلَماتِِه{ ]الكهف:ِكَتاِب َربَِّك ال

[ ، وقوله: }َوَهَذا ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه ُمَباَرٌك{ 76ِإْسرَائِيَل َأْكثَ َر الَِّذي ُهْم ِفيِه خَيَْتِلُفوَن{ ]النمل:
دِّع اا ِمْن َخْشَيِة ُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلرَأَيْ َتُه َخاِشع اا ُمَتصَ [ ، وقوله: }َلْو أَنْ زَْلَنا َهَذا الْ 92]اْلنعام:

{ ]احلشر: ْلَنا آيَة ا َمَكاَن آيٍَة َواَّللَُّ أَْعَلُم ِبَا يُ نَ ّزُِل قَاُلوا ِإمنََّ 21اَّللَِّ ا أَْنَت [ ، وقوله: }َوِإَذا َبدَّ
ٍََ َبْل َأْكثَ ُرُهْم ال يَ ْعَلُموَن * ُقْل نَ زََّلهُ  ى ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربَِّك اِبحلَْ  ُمْف قِّ لِيُ ثَ بَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َوُهد ا

َا يُ َعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي يُ لْ  ُْم يَ ُقوُلوَن ِإمنَّ ِحُدوَن إِلَْيِه َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنَي * َوَلَقْد نَ ْعَلُم َأَنَّ
 [[ .103-101{ ]النحل:أَْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبٌّ ُمِبنيٌ 

هذه اْلَّت كلها ِف إثبات أن القرآن كالم هللا سبحانه وتعاَل، وقد نوع الشيخ رمحه هللا 
يدة ومجهورهم، فإن عق الذي عليه سلف اْلمةاْلدلة الدالة على أن القرآن كالم هللا، وهذا 

ملؤلف يما ذكره اأهل السنة واْلماعة أن القرآن كالم هللا سبحانه وتعاَل، دل على ذلك ف
إضافة الكالم إليه سبحانه وتعاَل، وما يضاف إليه إما أن يكون عينا ا مستقلة، فهذه تكون 
إما إضافة خلق أو إضافة تشريف، من ذلك قوله تعاَل: }ََّ ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ أَْرِضي 

ِ عني مستقلة قائمة بذاهتا، فإض56َواِسَعٌة{ ]العنكبوت: وتعاَل  افتها إليه سبحانه[ ، اْلر
إضافة خلق أو إضافة تشريف؟! يعِن: أرضي اليت تقام فيها العبادة، فتكون اْضافة تشريفا ا، 
ومنه أيضا ا )انقة هللا( فإن إضافة الناقة إَل هللا عز وجل إضافة تشريف، وكذلك قوله تعاَل: 

فة هنا إضافة تشريف، فهذه إضافة [ ، فاْضا1}ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه{ ]اْسراء:
 اْلعيان القائمة بذاهتا.

أما إضافة اْلوصاف، أي: املعاِن اليت ال تقوم بذاهتا، بل ال تقوم إال بغريها، فإن أضيفت 
إَل هللا عز وجل فهي إضافة أوصاف، ومن ذلك الكالم، فإن الكالم ال يقوم بذاته، والبد 

ر هذا إن ه وتعاَل دل على أنه صفته، وسيأِت تقريأن يقوم بشيء، فلما أضافه إليه سبحان
 شاء هللا تعاَل ِف كالم الشيخ.

واملهم ِف ذلك أن الشيخ رمحه هللا استدل على أن الكالم صفة من صفات هللا عز وجل 
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 ِبضافة هللا عز وجل الكالم إليه ِف قوله: }َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحَّتَّ 
{ ]التوبة: ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اَّللَِّ ُُثَّ حُيَرِّ 6َيْسَمَع َكالَم اَّللَِّ ُفونَُه [ ، وكذلك: }َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمن ْ

{ ]الفتح:75ِمْن بَ ْعِد َما َعَقُلوُه{ ]البقرة: [ ، 15[ ، وكذلك: }يُرِيُدوَن َأْن يُ َبدُِّلوا َكالَم اَّللَِّ
[ ، كل 27ِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكَتاِب َربَِّك ال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماتِِه{ ]الكهف:وكذلك: }َواْتُل َما أُو 

 هذا يدل على أن القرآن كالم هللا سبحانه وتعاَل.

وكذلك استدل على أنه كالمه أبنه قرآنه، والقرآن هو املقروء، واملقروء ال يكون إال بلفظ، 
يِه خَيَْتِلُفوَن{ يَ ُقصُّ َعَلى َبِِن ِإْسرَائِيَل َأْكثَ َر الَِّذي ُهْم فِ وال يكون إال كالما ا: }ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن 

 [ ، فالقراءة ال تكون إال بكالم.76]النمل:

وكذلك استدل على أن القرآن كالمه سبحانه وتعاَل ِبنزاله، فكل آية أخَب هللا سبحانه 
عاَل من كالمه سبحانه وت  وتعاَل فيها أنه أنزل الكتاب أو أنزل القرآن فإنه يدل على أنه

[ ، وقوله: }َلْو أَنْ زَْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن 92عنده، كقوله: }َوَهَذا ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه ُمَباَرٌك{ ]اْلنعام:
ْلَنا آيَة ا َمَكاَن آيٍَة َواَّللَُّ أَْعَلُم ِبَا يُ نَ ّزُِل قَالُ 21َعَلى َجَبٍل{ ]احلشر: ا وا ِإمنََّ [ ، وقوله: }َوِإَذا َبدَّ

{ ]النح ٍََ َبْل َأْكثَ رُُهْم ال يَ ْعَلُموَن * ُقْل نَ زَّلَُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربَِّك اِبحلَْقِّ -101ل:أَْنَت ُمْف
 [ ، كل هذا يدل على أنه كالم رب العاملني سبحانه وتعاَل.102

 ذلك ِف وسيأِت تفصيل عقيدة أهل السنة واْلماعة ِف القرآن وبيان بطالن عقائد املنحرفني
 (1)ِف كالم الشيخ رمحه هللا ِف الفصول القادمة.". 

 

 "الشفاعة فيمن استحق النار أو دخلها ومن خالف ِف ذلك-25 .25

قال: ]وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيني 
دخلها أن خيرج  نوالصديقني وغريهم، فيشفع فيمن استحق النار أال يدخلها، ويشفع فيم

 منها[ .

 هذا النوع الثالِ من الشفاعة، وهو الذي خالف فيه املعتزلة واْلوارج وغالة املرجئة.

أما املعتزلة واْلوارج فأنكروا الشفاعة، وقالوا: ال شفاعة، فمن دخل النار ال خيرج منها بل 
 هو خالد فيها.
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ل ة، وقالوا: إنه ال يشفع؛ ْلنه ال يدخوأما غالة املرجئة فأيضا ا أنكروا هذا النوع من الشفاع
النار أهل اْميان، فقالوا: إذا كان ال يدخل أهل الكبائر النار بسبب كبائرهم فإنه ال حاجة 

 إَل الشفاعة، فأنكروا هذا النوع من الشفاعة، وهذا قل من ينبه عليه ِف هذه الفرقة املخالفة.

 لشفاعة كأهل السنة وغريهم.أما عامة املرجئة فإَنم يثبتون هذا النوع من ا

فالشفاعة اليت وقع فيها اْلالف بني الفرق هي الشفاعة ْلهل الكبائر، فالوعيدية من املعتزلة 
واْلوارج نفوا الشفاعة، وقالوا: ال ميكن أن يشفع ْلحد ِف اْلروج من النار، فمن دخلها 

 فإنه ال خيرج منها.

 لكبائر النار أصال ا، وعليه فال شفاعة.وقابلهم غالة املرجئة فقالوا: ال يدخل أهل ا

 فقابلوهم ِف التعليل، وإن كانوا وافقوهم ِف النتيجة من حيِ إنكار الشفاعة.

وسلم  أن النيب صلى هللا عليه -وهو ما دل عليه الكتاب والسنة- والذي عليه سلف اْلمة
ن من اعلم أوغريه يشفعون ِف أهل الكبائر، وأن ِمن يدخل النار من خيرج منها، ولكن 

يدخل النار نوعان: فنوع دخوَلم أبدي، وهم أهل الكفر، فهؤالء ال خيرجون منها، قال 
ُ َعَلْيِه اْْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّا ِلِمنَي ِمْن أَنَصاٍر{ تعاَل: }ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك اِبَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَّ

 [ .72]املائدة:

ل ويعاقب وميحص وخيلص، ُث بعد ذلك خيرج، وهذا ِف حق أهل الكبائر ومنهم من يدخ
املسرفني على أنفسهم ابلذنوب واملعاصي مع وجود اْلصل اْميان، وهم الذين وردت فيهم 

 اْلحاديِ: )ال يبقى ِف النار من كان ِف قلبه مثقال ذرة من إميان( .

 أال يدخلها[ . -جبهاأي: استو -يقول رمحه هللا: ]فيشفع فيمن استحق النار 

هذه شفاعة دفع، أي: قبل أن حيل به العقاب وينزل يدفع عنه، وكذلك يشفع فيمن دخلها 
أن خيرج منها، وهذه شفاعة رفع، وكلتاُها يثبتها أهل السنة واْلماعة للنيب صلى هللا عليه 

لشفاعة: اوسلم، وقد قال ابن القيم رمحه هللا ِف تعليقه على سنن أِب داود عند ذكر هذه 
 وَل أقف َلا على دليل.

يعِن: الشفاعة فيمن استحق النار أال يدخلها، وكذلك قال شيخنا رمحه هللا: ال أعلم َلا 
 دليال ا.

 أي: الشفاعة ِف قوم استحقوا النار أال يدخلوها.
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وقد أشار بعض أهل العلم إَل دليل ميكن أن يكون مستندا ا ِف إثبات هذه الشفاعة اليت 
السنة واْلماعة، وهو ما جاء ِف الصحيح أن اْلنبياء عند الصراط يكون قوَلم  أثبتها أهل

الذي يلهجون به: )رب سلم سلم( ، فإنه ِف رواية سهل ِف صحيح البخاري قال النيب 
صلى هللا عليه وسلم: )فيوضع الصراط ُث َتل الشفاعة فأقول: رب سلم سلم( أو: )وعند 

وهم ساملون من -لم( وهذا دعاء ابلسالمة َلم ذلك حلت الشفاعة فأقول: رب سلم س
وْلِمهم، وهذا اْلثر يصلح دليال ا على هذا النوع من أنواع الشفاعة، وهو الشفاعة  -النار

 فيمن استحق النار أال يدخلها.

واستحقاقه َلا كان برجحان سيئاته على حسناته، فهذا هو سبب استحقاق النار، وسبب 
 ت على السيئات.استحقاق اْلنة رجحان احلسنا

بقيت حالة، وهي مساواة احلسنات ابلسيئات، وهذا أيضا ا ِما يستحق به اْنسان النار؛ 
ْلن مساواة احلسنات والسيئات ال تنفعه ِف ختليصه من املؤاخذة إال أن ترجح احلسنات 

، وعند حَّت ختف كفة السيئات وتثقل كفة احلسنات -إن شاء هللا-على السيئات، فيعاقب 
 كون ِمن ثقلت موازينه فيدخل اْلنة.ذلك ي

 -ه وسلمأي: للنيب صلى هللا عليه وعلى آل-فيشفع فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة له 
 ولسائر النبيني والصديقني وغريهم، فهي ليست خاصة به صلى هللا عليه وسلم.

ريه، فالنيب غلكن اعلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم نصيبه من هذه الشفاعة أوفر وأعلى من 
صلى هللا عليه وسلم متيز ِف الشفاعة أبمرين: اْلمر اْلول: أن هللا سبحانه وتعاَل خصه 

 أبنواع منها.

الثاِن: أن ما يشاركه فيها غريه حظه ونصيبه منها أوفر وأعلى، فهو أوفر الشافعني نصيبا ا، 
ريهم[ ال ديقني وغوأعالهم حظا ا؛ ولذلك فقوله: ]وهذه الشفاعة له ولسائر النبيني والص

 يفيد التسوية بني هؤالء، بل هم على درجات فيها.

 قال: ]ويشفع فيمن دخلها أن خيرج منها[ .

وهذا كثري ِف السنة مستفيض متواتر، وهو الشفاعة ِف أقوام دخلوا النار أن خيرجوا منها، 
 انه.يوهذا الذي خالف فيه من خالف من الوعيدية وغالة املرجئة كما تقدم تقريره وب

وأهل السنة واْلماعة يثبتون هذا النوع من الشفاعة للنيب صلى هللا عليه وسلم، ولسائر 
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 (1)النبيني والصديقني، بل وللمالئكة كما سيأِت بيانه.". 
 

 "الرد على أهل التعطيل والتشبيه-26 .26

صف و قال الشارح رمحه هللا تعاَل: ]فإن هؤالء اْلهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما 
هللا به نفسه ووصفه رسوله من صفات كماله ونعوت جالله، وبنو هذا التعطيل على أصل 
ابطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا: هذه الصفات هي صفات اْلجسام، فيلزم من إثباهتا 
أن يكون هللا جسما ا هذا منشأ ضالل عقوَلم َل يفهموا من صفات هللا إال ما فهموا من 

قني، فشبهوا هللا ِف ابتداء أرائهم الفاسدة ِبلقه، ُث عطلوه عن خصائص صفات املخلو 
صفات كماله، وشبهوه ابلناقصات واْلمادات واملعدومات، فشبهوه أوال ا وعطلوه اثنيا ا، 

 وشبهوه اثلثا ا بكل انقص ومعدود.

َكوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف هللا به نفسه ووصفه به رسوله على  ف
 ما أثبته وأئمتها، فإَنم أثبتوا هلل الذي عليه سلف اْلمةيق جبالله وعظمته، وهذا هو ما يل

ن الكالم لنفسه، وأثبته له رسوله صلى هللا عليه وسلم إثباات ا بال متثيل، وتنزيها ا بال تعطيل، فإ
ِف الصفات فرع عن الكالم عن الذات حيتذي حذوه، فكما أن هؤالء املعطلة يثبتون هلل 

ال تشبه الذوات فأهل السنة يقولون ذلك، ويثبتون ما وصف هللا به نفسه ووصفه به  ذاات ا 
رسوله صلى هللا عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جالله، ال تشبه صفاته صفات خلقه، 
فإَنم آمنوا بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وَل يتناقضوا، وأولئك املعطلة كفروا 

وهلل احلمد -السنة من ذلك، وتناقضوا، فبطل قول املعطلني ابلعقل والنقل ِبا ِف الكتاب و 
 وإمجاع أهل السنة من الصحابة والتابعني واتبعيهم وأئمة املسلمني. -واملنة

وقد صنف العلماء رمحهم هللا تعاَل ِف الرد على اْلهمية واملعطلة واملعتزلة واْلشاعرة وغريهم 
 من التناقض والتهافت، كاْمام أمحد ِف رده املشهور، وكتابِف إبطال هذه البدع وما فيها 

)السنة( البنه عبد هللا، وصاحب )احليدة( عبد العزيز الكناِن ِف رده على بشر 
املريسي،وكتاب )السنة( ل  أِب عبد هللا املروزي، و )رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد( 

ة( ئمة حممد بن خزمية الشافعي، وكتاب )السنوهو بشر املريسي، وكتاب )التوحيد( ْمام اْل
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ل  أِب بكر اْلالل، وأِب عثمان الصابوِن الشافعي، وشيخ اْسالم اْلنصاري، وأِب عمر بن 
عبد الَب النمري، وخلق كثري من أصحاب اْلئمة اْلربعة وأتباعهم وأهل احلديِ، ومن 

، وغريهم الم ابن تيمية وأصحابهمتأخريهم أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامه، وشيخ اْس
 رمحهم هللا تعاَل، فلله احلمد واملنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق اْلهواء وتشعب اْلراء.

 وهللا أعلم[ .

من املعلوم أن كتاب هللا جل وعال هو وحيه وقوله الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال 
يعلم ما يكون ويعلم ما َل يكن لو كان   من خلفه؛ ْلنه تنزيل من حكيم محيد جل وعال،

كيف يكون، ويعلم الكائنات السابقة، وعلمه سابق لكل شيء، وال يفوته شيء، هو حميط 
بكل شيء جل وعال، كما قال سبحانه: }ُهَو اَْلوَُّل َواْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ 

ِميُع الَبِصريُ [ ، وهو هللا جل و 3َشْيٍء َعِليٌم{ ]احلديد: { عال: }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ
[ ، فهو كامل بذاته وبصفاته وأبفعاله ال يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، 11]الشورى:

 تعاَل هللا وتقدس.

ولكن من حكمة هللا جل وعال أنه جعل لعباده أمورا ا خيتَبهم ويبتليهم ِبا، وهي أمور غيبية 
ن  يتبني من يصدق ِف إميانه واتباعه ِمن يتبع هواه أو يتبع من يعظمه مخيَبهم ِبا حَّت

املخلوقني، وبذلك يتميز الصادق من الكاذب، ويتميز الذي يستحق الثواب ِمن يستحق 
العقاب، وإن كان هللا عاملا ا بكل شيء يعلم من الذي سيصدق قبل وجوده، ويعلم من الذي 

لك جل وعال ِف كتاب ال يضل وال ينسى، كتاب ينحرف ويلحد قبل وجوده، وقد كتب ذ
 ال يغادر شيئا ا، وال يقع إال ما ِف هذا الكتاب، وذلك من كمال علمه.

وملا كان جل وعال رحيما ا بعباده صار كل شيء حيتاج إليه العباد وجوده أكثر وأعم وأشهر، 
اَلواء،  جدا ا، وكذلك وَلذا صار الناس حباجة ضرورية ماسة جدا ا إَل املاء، وصار وجوده كثريا ا 

وكذلك امللح وغري ذلك، ومن ذلك معرفته جل وعال، فطرق معرفته جل وعال كثرية جدا ا 
ال حصر َلا، تعرف إَل خلقه أبمور كثرية، حَّت قال القائل: وِف كل شيء له آية تدل على 

 أنه واحد تعاَل هللا وتقدس.

وله صلى هللا واملنزلة اليت نزَلا على رس فالدالئل عليه من أفعاله ومن خلقه ومن آَّته الكونية
 عليه وسلم كثرية جدا ا.
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أما اْللقية فهي كثرية جدا ا، وهي قريبة جدا ا، حَّت قال جل وعال: }َوِف أَنُفِسُكْم أََفال 
[ أي: وِف أنفسكم آَّت تدلكم على هللا جل وعال، فذكر صفات 21تُ ْبِصُروَن{ ]الذارَّت:

ن اب هللا جل وعال كثري جدا ا، حَّت قل آية إال وَتد فيها امسا ا مهللا جل وعال وأمسائه ِف كت
أمساء هللا أو صفة من صفاته، وهذا له حكمة، ذلك أن هللا جل وعال بعلمه اْلزِل علم أن 

 الناس حيتاجون إَل هذا، وعلم بوجود الذين حياولون إضالَلم وإخراجهم من دينهم.

 ، وإال ففي وقته َل يكن أحد ينكر أمساء هللاوهذا حدث بعد الرسول صلى هللا عليه وسلم
جل وعال إال نوادر وشواذ، كما ذكر ِف هذا الباب ِف سبب نزول قوله جل وعال: }َوُهْم 

 -عنادا ا وتكَبا ا -[ ذكر أن طائفة من قريش وليسوا كلهم 30َيْكُفُروَن اِبلرَّمْحَِن{ ]الرعد:
محان ما هللا الرمحن الرحيم( ، وقالوا: الر  أنكروا أن يكتب الرسول صلى هللا عليه وسلم )بسم

نعرفه، وإمنا نكتب كما كان آابؤان يكتبون، وهذا مثل قوَلم: ال نعبد إَلا ا واحد وإمنا نعبد ما  
كان آابؤان يعبدون، وليس معَن ذلك أَنم ينكرون ويلحدون ِف صفات هللا جل وعال 

الوا: ا جل وعال أن هذا كفر، فإذا كانوا قمطلقا ا، وإمنا ذلك للعناد والتكَب، ومع ذلك بنّي ربن
ما نعرف أن الرمحن من أمساء هللا، وإمنا نكتب )ابمسك اللهم( كما كان آابؤان يكتبون فإن 

[ فكيف ابلذي 30هذا عده هللا جل وعال كفرا ا فقال: }َوُهْم َيْكُفُروَن اِبلرَّمْحَِن{ ]الرعد:
ملعاِن، فالرمحان أخذ من الرمحة، والعزيز من ينكر معاِن اْلمساء؟! ْلن اْلمساء أخذت من ا

العزة، واحلكيم من احلكمة، والعليم من العلم، وهكذا كل اسم اشتق من الصفة، والصفات 
هي املعاِن اليت دلت اْلمساء عليها؛ ْلَنا أخذت منها، فالذي ينكر الصفات أعظم جرما ا 

روَنا، أهل البدع ال يؤمنون ِبا بل ينكوإمثا ا وكفرا ا من الذين أنكروا جمرد اْلمساء، فالصفات 
حَّت سرى هذا الوابء وهذا املِر إَل أكثر املسلمني ولْسف، وأقصد ابملسلمني طلبة 
العلم، أما العوام فاهلل جل وعال فطرهم على احلق فهم ال ينكرون ذلك بل يقرون به، وإذا 

ذين تغريت به، ولكن املقصود الجاءهم اْلَب من هللا صار مطابقا ا ملا ِف فطرهم فأقروا وآمنوا 
 فطرهم ابلتعليم، الذين تلقوا عن شيوخهم الكفر ابلصفات وجحدها.

وهذا الكفر ابلصفات أنواع، فمنه جحود وإنكار مطلقا ا، ومنه طرق ملتوية، كالذين ال 
َيحدون النصوص ولكن يؤولوَنا َويال ا يؤول ِبم إَل إنكارها، وهؤالء هم اْلشاعرة، وأما 

أنكروها رأسا ا فهم املعتزلة ومن سلك طريقهم من الطوائف، ورِبا يقول قائل: هؤالء الذين 
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ال وجود َلم، فلماذا يُذكرون؟ وملاذا تنبش القبور وتذكر بشيء كان فبان وال  -واحلمد هلل-
داعي إَل ذلك، وإمنا الواجب أن يذكر الشيء الذين ينفع املسلمني ويفيد السامعني ِما هم 

ذر وخيشى عليهم منه؟ فنقول: إن لكل قوم واراث ا والشك، وأولئك َل يذهبوا، فقد فيه وما حيُ 
ورثهم من ورثهم، وإن اختلفت اْلمساء واختلفت اْلنظار والطرق حسب اختالف الزمن، 

 وإال فاملسألة واحدة فيما تؤول إليه.

ون بعد ن أن يكوالواقع أن أصل املالحدة الذين ينكرون اْلخرة، وينكرون وجود هللا، وينكرو 
هذه احلياة حياة تكون حياة جزاء أصلهم مأخوذ من أولئك؛ ْلن اْنسان العاقل إذا مسع 

: إن هللا ليس فوق وليس َتت، وليس ميينا ا وليس مشاال ا، وليس داخل -مثال ا -أولئك يقولون 
القول  االعاَل وال خارج العاَل، وليس ِف مكان وال َيري عليه زمان، إذا مسع اْنسان مثل هذ

ماذا يتصور ِف ذهنه؟ يقول: ال وجود له، وهذا هو العدم متاما ا، وهذه هي العقيدة الفاسدة 
اْلبيثة اليت سلكها أولئك، فينكر وجود هللا جل وعال ُث بناء ا على ذلك ينكر اْلزاء، وينكر 

ا مناْعادة، وينكر اْلنة النار، ويقول: إمنا هي حياة مادة فقط، وليس بعد ذلك شيء، وإ
تبقى هذه اْلَّم وهذه العواَل على ما هي عليه دائما ا قوم ميوتون ُث يرثهم آخرون وهكذا، 
فيقال َلم: هؤالء الذين ميوتون من أين أتوا؟ ومن الذي جاء ِبم؟ وما أصلهم؟ والعجيب 
، ُث تطورت شيئا ا فشيء إَل أن  أَنم يقولون: إن أصل هؤالء حيواانت أو نبات من اْلِر

الشكل، فإذا كان يتطور فلماذا هذا التطور؟! وملاذا ال يستمر هذا التطور؟!  صارت ِبذا
وما الذي مينعه إذا كان كذلك؟ وكل ما ميكن أن يقولوه فهو ابطل ابلعقل، وال ميكن أن 
يقتنع به عاقل أبدا ا، والبد أن ينتهي وجود خلق إَل خالق، فاْنسان ال ميكن أن يستوعب 

ظام بغري صانع أبدا ا، فسيارة بدون صانع وجدت ِبذه الدقة وِبذا الن ِف عقله أنه توجد سيارة
وِبذا الشكل هذا ال ميكن، وال ميكن أن يوجد كتاب مرتب على معاٍن وبكلمات وحروف 
بغري كاتب أبدا ا، هذا مستحيل، فاملخلوقات هذه البد َلا من موجد، والبد َلا من خالق، 

ُملوق مثلها؛ ْلن املخلوق نفسه عاجز عن إَياد ُث هذه املخلوقات ال ميكن أن يوجدها 
نفسه، فكيف يوجد غريه؟! فالبد أن ينتهي اْلمر إَل موجٍد قادٍر عليٍم كامل بنفسه غِن 

 بذاته عن كل ما سواه، وهو هللا جل وعال.

 مُ وَلذا جاء أن جبري بن مطعم ملا مسع قول هللا جل وعال: }أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء أَْم هُ 
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[ يقول: أحسست بقليب كأنه أخنلع، وكأنه شيء جمذوب ُث َل يتمالك 35اْْلَالُِقوَن{ ]الطور:
أن ذهب إَل الرسول صلى هللا عليه وسلم وأسلم، بسبب َثره بقوله تعاَل: }أَْم ُخِلُقوا ِمْن 

ذا ن ه[ يعِن: هل وجدوا بال موجود؟ هذا ال يقبله العقل، فإذا كا35َغرْيِ َشْيٍء{ ]الطور:
 (1)ابطل جاء التقدير الثاِن: هل هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا أيضا ا". 

 

 "القرآن كالم هللا لفظه ومعناه-27 .27

-1[ }حم * عسق{ ]الشورى:1قال رمحه هللا تعاَل: )وقال تعاَل: }كهيعص{ ]مرمي:
 [ وافتتح تسعا ا وعشرين سورة ابحلروف املقطعة( .2

ن حروف ومعان، وأن احلروف كالم هللا، وأن املعاِن كالم أراد املؤلف رمحه هللا ِبذا أن القرآ
هللا، ال أن احلروف كالم هللا دون املعاِن، وال أن املعاِن كالم هللا دون احلروف، بل القرآن 
حروفه ومعانيه كالم هللا تعاَل، وهذا الذي أمجع عليه سلف اْلمة، وهو يرد ِبذا على من 

املعَن، أما احلروف فإَنا ليست كالم هللا كما هو قول قال: إن القرآن كالم هللا من حيِ 
الكالبية واْلشعرية، وأول من قال إن املعاِن هي كالم هللا دون احلروف هو عبد هللا بن 
سعيد بن كالب، وهو أول من أظهر هذا القول ِف اْسالم، ُث تبعه عليه أبو احلسن 

 اْلمة والذي عليه سلفعد ذلك، اْلشعري، ُث قال به كثري من الناس ِمن يتبع هذين ب
ودل عليه الكتاب والسنة: أن القرآن كالم هللا لفظه ومعناه، فليس كالم هللا احلروف دون 

 املعاِن، وال املعاِن دون اْللفاظ، بل احلروف واملعاِن هي كالم هللا جل وعال.

ء رمحهم هللا ِف اأما هذه احلروف املقطعة اليت افتتح هللا ِبا بعض السور، فقد اختلف العلم
تفسريها على أقوال كثرية جنملها ِف ثالثة: القول اْلول: أنه ال معَن َلا مطلقا ا، وليس َلا 
معَن ِف ذاهتا، وهذا القول قول جماهد بن جَب إمام التفسري، وقد أخذ تفسريه عن ابن عباس 

 وغريه من الصحابة، لكنه ِمن اختص ب  ابن عباس رضي هللا عنه.

استدل له أبن هللا عز وجل وصف القرآن أبنه كتاب عرِب مبني، وأنه أنزله بلسان هذا القول 
 عرِب مبني، والعرب ال تعرف َلذه احلروف املقطعة معاِن؛ هذا القول اْلول.

القول الثاِن: أن هذه احلروف َلا معاٍن، وانقسم هؤالء إَل قسمني، قسم قالوا: َلا معَن هللا 
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ناها، والقسم الثاِن قالوا أقواال ا ِف بيان معانيها، فمنهم من قال: أعلم به، وال ندرك حنن مع
إَنا أمساء للسور، ومنهم من قال: إَنا أمساء للرسول، ومنهم من قال: إَنا أمساء من أمساء 

 هللا عز وجل، ومنهم من قال: إَنا تعَب عن عمر هذه اْلمة، وقيل غري ذلك.

ا أَنم ال َيزمون أبحد القولني، ال يقولون: إن َلالقول الثالِ: التوقف، ومعَن التوقف: 
 معَن، وال يقولون: ليس َلا معَن، بل يتوقفون.

هذه ثالثة أقوال ْلهل العلم ِف احلروف املقطعة اليت افتتح هللا ِبا بعض سور القرآن، والراجح 
 من هذه اْلقوال الثالثة هو القول اْلول، وهو: أن ليس َلا معَن مطلقا ا.

 ليس َلا معَن، فهل منها فائدة؟ وإذا كان

نعم، منها فائدة، وفائدهتا بيان إعجاز القرآن، وذلك املالحظ ِف مجيع موارد هذه اْلحرف:  
أنه أيِت بعدها ذكر القرآن تعظيما ا وامتناان ا، وَل ينخرم هذا االطراد إال ِف موضعني فقط من 

ِكَتاِب القرآن: }اَل * تَنزِيُل الْ مجيع املواطن، حيِ كانت هذه اْلحرف معقبة متلوة بذكر 
[ }اَل * َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه{ 2-1ال َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمنَي{ ]السجدة:

[ وما أشبه ذلك من املواطن 2-1[ }حم * تَنزِيلٌ ِمْن الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ ]فصلت:2-1]البقرة:
رم د ذلك يشيد هللا جل وعال ابلقرآن الكرمي، وَل ينخاليت تذكر فيها هذه احلروف، ُث بع

ِِ َوُهْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغلِ  ُبوَن{ هذا إال ِف سورة الروم: }اَل * ُغِلَبْت الرُّوُم * ِف أَْدََن اَْلْر
 [ .3-1]الروم:

ََُْكوا َأْن يَ ُقوُلوا آ ُهْم ال يُ ْفتَ ُنوَن{ َمنَّا وَ وأيضا ا ِف العنكبوت }اَل * َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُي
 [ .2-1]العنكبوت:

لكن إذا َملت ِف هذه السور اليت َل أيت فيها ذكر القرآن صرحيا ا َتد أنه ذكر فيها ما ال 
} ِِ  يتلقى إال من القرآن، فمثال ا قال تعاَل ِف سورة الروم: }اَل * ُغِلَبْت الرُّومُ * ِف أَْدََن اَْلْر

عن واقع، وهو ما حدث من ظهور فارس على الروم: }ُغِلَبْت [ ، هذا خَب 3-1]الروم:
ِِ َوُهْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبوَن{ ]الروم: [ ، وهذا ال يتلقى من 3-2الرُّوُم * ِف أَْدََن اَْلْر

غري القرآن، فلذلك َتد أنه ما َل يذكر فيه القرآن صرحيا ا ِف املواضع اليت ذكرت هذه احلروف 
ذكر فيها شيء يتعلق ابلقرآن، أو ال ميكن أال يتوصل وأال حيصل إال من القرآن،  املقطعة

 فعادت كسائر املواضع أَنا بيان لإلعجاز.
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ووجه اْعجاز ِف هذه اْلحرف: أَنا من كالم العرب الذي يتكون من هذه الكلمات، ومع 
 (1)ذلك عجزوا عن أن أيتوا ِبثل هذا القرآن أو بسورة من مثله.". 

 

"فمن كان حيب هللا ورسوله، فعليه ابتباع احلق أبداء فرائض هللا وترك حمارم هللا -28 .28
والوقوف عند حدود هللا واملسارعة إَل مراضي هللا واحلذر من كل ما يغضب هللا عز وجل، 
هذا هو الدليل وهذا هو الَبهان، وهذا هو الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى هللا عليه 

 حسان، أما االحتفاالت ابملوالد للنيب صلى هللا عليه وسلم، أو للشيخ عبدوسلم وأتباعهم ِب
القادر اْليالِن، أو للبدوي أو لفالن وفالن، فكله بدعة وكله منكر َيب تركه؛ ْلن اْلري 
ِف اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم، واتباع أصحابه والسلف الصاحل، والشر ِف االبتداع 

َاع، وُمالفة ما عليه السلف الصاحل، هذا هو الذي َيب وهذا هو الذي أفيت به،  واالخ
، وال عَبة ملن خالف ذلك وَول ِف ذلك، فإمنا الذي عليه سلف اْلمةوهذا هو احلق 

هدم الدين ِف كثري من البلدان، والتبس أمره على الناس، بسبب التأويل والتساهل وإظهار 
 (2)ابهلل، وهللا املستعان. اه .". البدع، وإماتة السنة وال حول وال قوة إال 

 

"هو الَبهان، وهذا هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم -29 .29
 وأتباعهم ِبحسان.

أما االحتفال ابملوالد للنيب صلى هللا عليه وسلم، أو للشيخ عبد القادر اْليالِن، أو للبدوي، 
لى هللا ن اْلري ِف اتباع الرسول صأو لفالن وفالن، فكله بدعة وكله منكر َيب تركه؛ ْل

َاع وُمالفة ما عليه  عليه وسلم واتباع أصحابه والسلف الصاحل، والشر ِف االبتداع واالخ
يه الذي علالسلف الصاحل، هذا هو الذي َيب وهذا هو الذي نفيت به، وهذا هو احلق 

لدان، ري من البوال عَبة ملن خالف ذلك وَول ذلك، فإمنا هدم الدين ِف كث سلف اْلمة
والتبس أمره على الناس بسبب التأويل والتساهل، وإظهار البدع، وإماتة السنة، وال حول 
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 (1)وال قوة إال ابهلل، وهللا املستعان.". 
 

وخلفها هو ما أنتم عليه، ال ما جاءكم  الذي عليه سلف اْلمة"ج: الصواب -30 .30
ند أمحد أن يتم أربعا، وقد ثبت ِف مس من املثال وهو أن املسافر إذا صلى خلف املقيم عليه

وصحيح مسلم من حديِ ابن عباس رضي هللا عنهما ما يدل على ذلك، أما إذا كان 
املسافر هو اْمام فإن السنة ِف حقه أن يصلي الرابعية ركعتني، وعلى املأمومني أن يكملوا 

، وأما من فاتته الفتح أربعا إذا كانوا غري مسافرين كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم يوم
اْلمعة فالذي عليه اْلئمة اْلربعة واْلمهور أنه يصلي ظهرا وليس له أن يصلي مجعة، والقول 
أبنه يصلي مجعة قول شاذ ُمالف لْدلة الشرعية فال ينبغي أن يعول عليه، وأما الدليل على 

 عرفة فهو ما عة ِفقراءة النيب صلى هللا عليه وسلم سرا ِف صالِت الظهر والعصر يوم اْلم
 (2)ثبت ِف صحيح مسلم عن جابر رضي هللا عنه.". 

 

عاد   : "حَّت-تعاَل–"القدمي يطلق ويراد به ما تقدم على غريه؛ كقوله -31 .31
[ ، ويطلق 95[ ، وقوله: "إنك لفي ضاللك القدمي" ]يوسف:39كالعرجون القدمي" ]يس:

متها احملققون وأئ الذي عليه سلف اْلمةأن  -ابرك هللا فيك –ويراد به القدمي اْلزِل، واعلم 
 –له توقيفية فال يسمى هللا إال ِبا مسى به نفسه، أو مساه به رسو  –سبحانه  –أن أمساء هللا 

واسم القدمي َل يرد ِف الكتاب والسنة، ويغِن عنه اسم )اْلول( الذي  -صلى هللا عليه وسلم
تاب : )هذا اللفظ ال يوجد ال ِف كثبت ِف الكتاب والسنة، واْمجاع، يقول شيخ اْسالم

 -تعاَل– ، بل وال جاء اسم القدمي ِف أمساء هللا-صلى هللا عليه وسلم –هللا وال ِف سنة نبيه 
( ، وعلى هذا فاملمنوع َّ أخي هو تسمية 2/123وإن كان من أمسائه اْلول( منهاج السنة )

فاْلمر  -تعاَل–ابب اْخبار عن هللا هللا ِبذا اللفظ؛ ْلن اْلمساء كما تقدم توقيفية، وأما ِف 
فات : )ما يطلق على هللا ِف ابب اْلمساء والص-رمحه هللا–ِف ذلك واسع، يقول ابن القيم 

توقيفي وما يطلق عليه من اْلخبار ال َيب أن يكون توقيفيا ا كالقدمي، والشيء واملوجود 
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انه القدمي" رواه أبو داود ( ، أما احلديِ: "وسلط1/170والقائم بنفسه( ، بدائع الفوائد )
أمسائه  وفرق بني -تعاَل–هنا سلطانه  -رضي هللا عنهما  –( من حديِ ابن عمرو 466)

وأوصاف صفاته، واملنع من إطالق هذا االسم على هللا ال يعِن نفي معناه الصحيح  -تعاَل–
ال يرد ما فهمته  ِلبه، وابلتا -تعاَل–الذي يدل عليه اسم )اْلول( ، وإمنا املمنوع تسمية هللا 

، خنَب قدمي، وسلطانه قدمي، أزال ا وأبدا ا  -تعاَل–من أن نفي ذلك يعِن زوال سلطانه، فاهلل 
 فال نُعبد أحدا ا له مثل: عبد القدمي، ومن -تعاَل–بذلك، لكن ال نعد ذلك من أمساء هللا 

ك ِف ذل هنا تدرك مراد شارح الطحاويه حني ذكر إنكار السلف واْللف َلذه اللفظة أن
ابب اْلمساء، وعليه فصاحب املنت حني قال: )قدمي بال ابتداء( إن أراد اْخبار عن هللا فهو 

 (1)جائز، وإن أراد لتسميته بذلك، فكالم الشارح ِف". 
 

( : "ليس 24-23ِف )اْلجوبة العراقية( )ص  –رمحه هللا  –"يقول اْللوسي -32 .32
مجيعهم عدوال ا: أَنم َل يصدر عن واحد منهم  –رضي هللا عنهم  –مرادان من كون الصحابة 

ق أصال ا، وال ارتكب ذنبا ا قط، فإن دون إثبات ذلك خرط القتاد، فقد كانت تصدر  مفسَّ
منهم اَلفوات...." إَل أن قال: " ُث إن ِما َتدر اْشارة إليه، وأن يكون اْنسان على علم 

 ُحّدوا هم ُث –صلى هللا عليه وسلم  –منه: هو أن الذين قارفوا إمثا ا من أصحاب رسول هللا 
رضي  –قلة اندرة جدا ا، ال ينبغي أن يُ َغلَّب شأَنم وحاَلم على اْللوف املؤلفة من الصحابة 

من  –ارك وتعاَل تب –الذين ثبتوا على اْلادة والصراط املستقيم، وحفظهم هللا  –هللا عنهم 
وما بطن، والتاريخ الصادق أكَب  املآُث واملعاصي، ما كَُب منها وما صغر، وما ظهر منها

 شاهد على هذا ".

ومجاهري  والذي عليه سلف اْلمة( : "190-189ويقول الغزاِل ِف )املستصفى( )ص 
ه، فهو إَّهم، وثنائه عليهم ِف كتاب –عز وجل  –اْللف: أن عدالتهم معلومة بتعديل هللا 

ال يثبت،  علمه به، وذلك معتقدان فيهم إال أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع
 فال حاجة َلم إَل تعديل".

قات اليت نتحدث عنها: ما عدا الفنت اليت نشبت بينهم 7) رضي هللا  –( واملقصود ابملفسَّ
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قا ا إال أن ما كان منه بتأويل خيرج عما حنن بصدده،  –عنهم  فمع كون قتل املسلم يُعد مفسَّ
 واْلدلة على هذا كثرية، ومن أُهها:

[ ، 10: "وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما " ]احلجرات:-تعاَل  -قوله 
 ابْميان مع وجود االقتتال. –سبحانه  -فوصفهم

 –أنه قال عن احلسن بن علي  –صلى هللا عليه وسلم  –( عنه 2704وأخرج البخاري )
ظيمتني من ئتني ع: " إن ابِن هذا سيد، ولعل هللا أن يصلح به بني ف–رضي هللا عنهما 

املسلمني". ولذا عذر أهل السنة كلتا الطائفتني، وتوّلوُها، وإن كانت واحدة أقرب إَل احلق 
 (1)من اْلخرى.". 

 

ْوبَة فَ -33 .33 ْوبَة َفأمتُّوا إِلَْيِهم َعهدهم ِإََل مدهتم ِإن هللا حيب اْلُمتَِّقنَي الت َّ َما استقاموا "الت َّ
ّف ِإن هللا حيب الَّذين يُ َقاتُلون ِف لكم فاستقيموا ََلُم ِإن هللا   َسبيله صفا  حيب اْلُمتَِّقنَي الصَّ

ُْم بُنيان مرصوص آل عمرَان بَلى من أوىف بعهده َوأتقى فَِإن هللا حيب اْلُمتَِّقنَي َوأما  َكَأَنَّ
بَها هللا من اْلَواِجَبات واملستحبات الظَّاِهَرة والباطنة فكثري  َمْعُروَفة وََكَذِلَك  ةاْْلَْعَمال الَّيِت حيُِ

نة حبه َْلْهلَها وهم اْلُمْؤِمُنوَن َأْولَِياء هللا املتقون َوَهِذه اْلمحبَّة حق َكَما نطق ِبَا اْلكتاب َوالسّ 
يع َمَشاِيخ الّدين وأئمة ال َوالَِّذي َعَلْيِه سلف اْْلمة تصوف وأئمتها َوأهل الّسنة واحْلَِديِ َومجَِ

َا َكَما قَاَل تَ َعاََل اْلبَ قَ َأن هللا حَمُْبوب لذات َرة َوالَّذين آمُنوا ه حمبَّة َحِقيَقة بل ِهَي أكمل حمبَّة فَِإَنَّ
يِقيَّة َأشد حبا هلل وََكَذِلَك ُهَو ُسْبَحانَُه حيب َما حيب عباده اْلُمْؤِمُنوَن َوَما ُهَو ِف هللا حمبَّة َحقِ 

ُهم َأن اْلمحبَّة اَل تكون ِإالَّ ملَوأنكر اْْلَْهِمية َحِقيَقة اْلمحبَّة من الطَّ  ناسبة َبني رَفنْيِ زعما ِمن ْ
اَن اْلُمحب واحملبوب َوأَنه اَل ُمَناسَبة َبني اْلَقِدمي واحملدث توجب حمبته وقاسوا بِِه اْلمحبَّة وَكَ 

ْساَلم اْْلَْعد بن ِدْرَهم ِف َأَواِئل اْلِمائَة الثَّانَِية  ضحى بِِه َخاِلد اْبن فأول من أحدث َهَذا ِف اِْْ
عبد هللا اْلَقسرِي أَِمري اْلعَراق واملشرق بواسط خطب النَّاس يَ ْوم اْْلَْضَحى فَ َقاَل أَيَها النَّاس 

ِليال ا ضحوا يقبل هللا َضَحاََُّكْم فَِإِّنِ مضح ابْلعد بن ِدْرَهم أَنه زعم َأن هللا َل يتَّخذ ِإبْ رَاِهيم خَ 
ْفَوان  نزل فذحبه َفَكأَنَُّه قد َأخذ َهَذا اْلَمْذَهب َعنُه اْلهم بن صَ َوَل يكلم ُموَسى تكليما ُثَّ 

َذِلك  فأظهره َعَلْيِه َوإِلَْيِه أضيف َقول اْْلَْهِمية َفقتله سلم اْبن أحوز أَِمري ُخرَاَسان ِبَا ُثَّ نقل
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ة ِليَفة اِإََل اْلُمْعَتزَلة أَتَباع َعْمرو اْبن عبيد َوأْظهر قَ ْوَلم ِف زمن اْلَْ  ْلَمْأُمون َحَّتَّ امتحن أَِئمَّ
ْساَلم ودعوا ِإََل اْلُمَوافَقة ََلُم َعن َذِلك وأصل َهَذا َمْأُخوذ َعن اْلُمْشركني والصابئة من  اِْْ

صال الَباُهة واملتفسلفة ومبتدعة أهل اْلكتاب الَّذين يَ ْزعُموَن َأن الرب لَْيَس لَهُ ِصَفات ثبوتية أ
اَلم وهم يْعبُدوَن اْلَكَواِكب ويبنون اَلياكلَوَهُؤاَلء هم أَ  للعقول  عَداء ِإبْ رَاِهيم اْْلَِليل َعَلْيِه السَّ

ة والنجوم َوَغريُهَا وهم يُنكُروَن ِف احْلَِقيَقة َأن يكون ِإبْ رَاِهيم َخِليال ا وُموَسى كليما َوَأن اْْللَّ 
ى اْْلَِليل للت َمْسَلك الّروح مِن وبذا مسِهَي َكَمال اْلمحبَّة املستغرقة للحب َكَما قيل قد خت

لم( أَنه َخِليال ا َويْشهد َلََذا َما ثَبت ِف الصَِّحيح َعن أِب سعيد َعن النَّيب )صلى هللا َعَلْيِه َوس
 (1)قَاَل َلو كنت متخذا من أهل اَْلْرِ َخِليال ا الختذت َأاَب بكر َخِليال ا َوَلِكن َصاحبُكم". 

 

ْوبَة فَ -34 .34 ْوبَ "الت َّ ة َفَما استقاموا أمتُّوا إِلَْيِهم َعهدهم ِإََل مدهتم ِإن هللا حيب اْلُمتَِّقنَي الت َّ
ّف ِإن هللا حيب الَّذين يُ َقاتُلون ِف َسبي له صفا  لكم فاستقيموا ََلُم ِإن هللا حيب اْلُمتَِّقنَي الصَّ

ُْم بُنيان مرصوص آل عمرَان بَلى من أوىف بعهده َوأتقى فَ  اْلُمتَِّقنَي َوأما  ِإن هللا حيبَكَأَنَّ
بَها هللا من اْلَواِجَبات واملستحبات الظَّاِهَرة والباطنة فكثرية َمْعُروَفة وَكَ  َذِلَك اْْلَْعَمال الَّيِت حيُِ

نة حبه َْلْهلَها وهم اْلُمْؤِمُنوَن َأْولَِياء هللا املتقون َوَهِذه اْلمحبَّة حق َكَما نطق ِبَا اْلكتاب َوالسّ 
يع َمَشاِيخ الّدين وأئمة ال الَِّذي َعَلْيِه سلف اْْلمةوَ  تصوف وأئمتها َوأهل الّسنة واحْلَِديِ َومجَِ

َا َكَما قَاَل تَ َعاََل اْلبَ َقَرة َوا لَّذين آمُنوا َأن هللا حَمُْبوب لذاته حمبَّة َحِقيَقة بل ِهَي أكمل حمبَّة فَِإَنَّ
حمبَّة َحِقيِقيَّة  ُه حيب َما حيب عباده اْلُمْؤِمُنوَن َوَما ُهَو ِف هللاَأشد حبا هلل وََكَذِلَك ُهَو ُسْبَحانَ 

ُهم َأن اْلمحبَّة اَل تكون ِإالَّ ملناسبة َبني  َوأنكر اْْلَْهِمية َحِقيَقة اْلمحبَّة من الطَّرَفنْيِ زعما ِمن ْ
قاسوا بِِه اْلمحبَّة وََكاَن و  اْلُمحب واحملبوب َوأَنه اَل ُمَناسَبة َبني اْلَقِدمي واحملدث توجب حمبته

ْساَلم اْْلَْعد بن ِدْرَهم ِف َأَواِئل اْلِمائَة الثَّانَِية فضحى بِِه َخاِلد ابْ  ن أول من أحدث َهَذا ِف اِْْ
عبد هللا اْلَقسرِي أَِمري اْلعَراق واملشرق بواسط خطب النَّاس يَ ْوم اْْلَْضَحى فَ َقاَل أَيَها النَّاس 

يم َخِليال ا  َضَحاََُّكْم فَِإِّنِ مضح ابْلعد بن ِدْرَهم أَنه زعم َأن هللا َل يتَّخذ ِإبْ رَاهِ ضحوا يقبل هللا
َوَل يكلم ُموَسى تكليما ُثَّ نزل فذحبه َفَكأَنَُّه قد َأخذ َهَذا اْلَمْذَهب َعنُه اْلهم بن َصْفَوان 

رَاَسان ِبَا ُثَّ نقل َذِلك ْبن أحوز أَِمري خُ فأظهره َعَلْيِه َوإِلَْيِه أضيف َقول اْْلَْهِمية َفقتله سلم ا
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ة  ِإََل اْلُمْعَتزَلة أَتَباع َعْمرو اْبن عبيد َوأْظهر قَ ْوَلم ِف زمن اْْلَِليَفة اْلَمْأُمون َحَّتَّ امتحن أَِئمَّ
ْساَلم ودعوا ِإََل اْلُمَوافَقة ََلُم َعن َذِلك وأصل َهَذا َمْأُخوذ َعن اْلُمْشركني والصاب ة من ئاِْْ

صال الَباُهة واملتفسلفة ومبتدعة أهل اْلكتاب الَّذين يَ ْزعُموَن َأن الرب لَْيَس لَهُ ِصَفات ثبوتية أ
اَلم وهم يْعبُدوَن اْلَكَواِكب ويبنون اَلياكل للع قول َوَهُؤاَلء هم أَعَداء ِإبْ رَاِهيم اْْلَِليل َعَلْيِه السَّ

ما َوَأن اْْللَّة ِقيَقة َأن يكون ِإبْ رَاِهيم َخِليال ا وُموَسى كليوالنجوم َوَغريُهَا وهم يُنكُروَن ِف احلَْ 
ِهَي َكَمال اْلمحبَّة املستغرقة للحب َكَما قيل قد ختللت َمْسَلك الّروح مِن وبذا مسى اْْلَِليل 

م أَنه لَخِليال ا َويْشهد َلََذا َما ثَبت ِف الصَِّحيح َعن أِب سعيد َعن النَّيب صلى هللا َعَلْيِه َوس
 (1)قَاَل َلو كنت متخذا من أهل اَْلْرِ َخِليال ا الختذت َأاَب بكر َخِليال ا َوَلِكن َصاحبُكم". 

 

35. 35-.  "ِبُكلِّ َما يَ ُقولُُه ُكلُّ َوِلٍّ َّللَِِّ

َنا َوَما أُْنزَِل ِإََل ِإبْ رَاِهيمَ -تَ َعاََل  -قَاَل  ِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق وَ  : }ُقوُلوا آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ
[ َوقَاَل 136 َويَ ْعُقوَب َواْْلَْسَباِط َوَما أُوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرِبِِّْم{ ]البقرة:

النَِّبيِّنَي{ ]البقرة: وَ  : }َوَلِكنَّ اْلَبَّ َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتابِ -تَ َعاََل  -
يِعِهْم َوَما أُوتُوُه ُكلُُّهْم.177 ميَاُن اِبْْلَْنِبَياِء مجَِ  [ َوَِلََذا َوَجَب اِْْ

ا تُ ْعَلُم نُ بُ وَّتُُه فَ ُهَو َكاِفٌر اِبتَِّفاِق اْلُمْسِلِمنَي َوَمْن َسبَُّه وَ  َب نَِبيًّا َواِحد ا ُلُه َكَذِلَك َوَمْن َكذَّ َجَب قَ ت ْ
، فَِإنَّهُ اَل َيْكُفُر َأَحٌد ِبَُخاَلَفِتِه َواَل يُ ْقَتُل ِبَُجرَِّد سَ ِِبِ  بِّ اَلِف َمْن لَْيَس بَِنيبٍّ َََِن اِبلسَّ بِِّه ِإالَّ َأْن يَ ْق

ِم. ا لِلدَّ  َما َيُكوُن ُمِبيح ا

يِن َومَجَاِهرِي اْلُمْسِلِمنَي َسانٍ َكالصََّحابَِة َوالتَّاِبِعنَي ََلُْم ِبِِحْ   َوالَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ  ِة الدِّ  َوأَِئمَّ
ِة بَ ْعَد نَِبيَِّها أَبُو َبْكٍر، ُُثَّ ُعَمُر َولَْيَس بَ ْعَد اْْلَنِْبَياِء أَْفضَ  ُهَما، َوَهِذِه َأنَّ أَْفَضَل َهِذِه اْْلُمَّ ُل ِمن ْ

ُة أَْفَضُل اْْلَُمِم َوَقْد ثَ َبَت ِف الصَِّحيَحنْيِ  أَنَُّه قَاَل:  -لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم صَ  -َعِن النَّيبِّ اْْلُمَّ
ثُوَن، فَِإْن َيُكْن ِف أُمَّيِت َأَحٌد فَ ُعَمرُ » َلُكْم ِف اْْلَُمِم حُمَدَّ ُث اْلُمْلَهُم  «َقْد َكاَن قَ ب ْ َواْلُمَحدَّ

 (2)اْلُمَخاَطُب.". 
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[ُر اْلُمْسِلِمنَي يَ ُقوُلوَن ِإنَّ اْلِكتَ "]َفْصٌل: الرَّدُّ َعَلى قَ ْوَِلِم َوَسائِ -36 .36  اَب َكاَلُم اَّللَِّ

، َواَل َيُكوُن َكاَلٌم ِإالَّ حِلَيٍّ انَ  ِطٍق، َوَهِذِه قَاُلوا: َوَسائُِر اْلُمْسِلِمنَي يَ ُقولُوَن: ِإنَّ اْلِكَتاَب َكاَلُم اَّللَِّ
َها َغرْيُ اْْلُْخَرى، فَ  ِصَفاٌت َجْوَهرِيَّةٌ ََتْرِي جَمَْرى اْْلَمْسَاِء، وَُكلُّ  َلهُ َواِحٌد، َخاِلٌق َواِحٌد، ِصَفٍة ِمن ْ اِْْ

 َوَربٌّ َواِحٌد اَل يَ َتَجزَّأُ.

، َواْلَكاَلُم َكاَلُم اَّللَِّ   -َأِي اْلُقْرآَن  -فَ يُ َقاُل ََلُم: أَمَّا قَ ْوُل اْلُمْسِلِمنَي ِإنَّ اْلِكَتاَب  ، فَ َهَذا َحقٌّ
 ُمَتَكلٍِّم.اَل َيُكوُن ِإالَّ لِ 

يِل َواْلقُ  جنِْ َ َحيٌّ ُمَتَكلٌِّم، َوِإنَّهُ َتَكلََّم اِبلت َّْورَاِة َواِْْ ْرآِن، َوَغرْيِ َذِلَك ِمْن  َواْلُمْسِلُموَن يَ ُقوُلوَن: ِإنَّ اَّللَّ
ا؟ ىَكاَلِمِه، َواْلُقْرآُن َقْد َأْخََبَ ِبَكاَلِم اَّللَِّ ِف َمَواِضَع َكِثريٍَة، َوَهْل ُيَسمَّ  ا وََكاَلُمُه نُْطق ا  اَنِطق ا

يزُُه، َوبَ ْعُضُهْم مَيَْنُع ِمْنُه ِلَكْونِِه ََلْ يَرِْد بِِه ا ْورَاِة ِفيِه نِزَاٌع، فَ بَ ْعُض اْلُمْسِلِمنَي َيُِ رُْع، َولَْيَس ِف الت َّ لشَّ
اَلِف َلْفِظ اْلَقوْ  ا، ِِبِ يِل َوالزَّبُوِر َتْسِمَيُة اَّللَِّ اَنِطق ا جنِْ َكاَلِم، َوَقْد تَ َنازََع اْلُمْسِلُموَن بَ ْعَد ِل َوالْ َواِْْ

، َهْل ُهَو قَائٌِم ِبِه، َأْو ُمَْ  َفِصٌل ظُُهوِر اْلِبدَِع ِفيِهْم َكَما تَ َنازََع أَْهُل اْلِكَتاِب ِف َكاَلِم اَّللَِّ ُلوٌق ُمن ْ
 َعْنُه.

تُ َها َومُجْهُ  َوالَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ   (1)ِه،". ورَُها، َأنَّ َكاَلَم اَّللَِّ قَائٌِم بِ َوأَِئمَّ
 

ى ُكلُّ َواِحَدٍة َغرْيَ اْْلُْخَرى، فَ ُهَنا نِزَاٌع لَ -37 .37 َا قَائَِمٌة ِبِه، َوُتَسمَّ ، "َوِإْن أَرَاُدوا َأَنَّ ْفِظيٌّ
ى َغرْي اا؟ ى َغرْي اا َأْو اَل ُتَسمَّ  َهْل ُتَسمَّ

ُقوُل: اْلَغرْيَاِن َما لُّ ِصَفٍة لِلرَّبِّ َعزَّ َوَجلَّ َفِهَي َغرْيُ اْْلُْخَرى، َوي َ فَِإنَّ ِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل: كُ 
 َجاَز ُوُجوُد َأَحِدُِهَا َمَع َعَدِم اْْلَخِر، َأْو َما َجاَز اْلِعْلُم أبََِحِدُِهَا َمَع اْْلَْهِل اِبْْلَخِر.

ُهْم َمْن يَ ُقوُل لَْيَسْت ِهَي اْْلُْخَرى، وَ  ُجوُد َأَحِدُِهَا َمَع اَل ِهَي ِهَي؛ ِْلَنَّ اْلَغرْيَْيِن َما َجاَز وُ َوِمن ْ
 َعَدِم اْْلَخِر، َأْو َما َجاَز ُمَفاَرَقُة َأَحِدُِهَا اْْلَخَر ِبَزَماٍن أَْو َمَكاٍن أَْو ُوُجوٍد.

تُ َها ِإَذا ِقيَل ََلُم: ِعْلُم اَّللَِّ  َوالَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ  ، َهْل ُهَو َغرْيُ اَّللَِّ أَْم اَل؟  وََكاَل َوأَِئمَّ ُم اَّللَِّ
ثْ َباَت، فَِإنَُّه ِإَذا قَاَل: َغرْيُُه؛ َأْوَهَم أَنَُّه ُمَباِيٌن لَُه.  َلَْ يُْطِلُقوا الن َّْفَي َواَل اِْْ

اِئَل، فَ  ْن أَرَاَد ِبَقْولِِه: َغرْيُُه؛ أَنَُّه ُمَباِيٌن إِ َوِإَذا قَاَل: لَْيَس َغرْيَُه؛ َأْوَهَم أَنَُّه ُهَو، َبْل َيْستَ ْفِصُل السَّ
َفِصٌل َعْنُه  َفِصَلة ا َعْنُه، -َلُه ُمن ْ َوِإْن َكاَن َُمُْلوق اا،  َفِصَفاُت اْلَمْوُصوِف اَل َتُكوُن ُمَبايَِنة ا لَُه ُمن ْ
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 َفَكْيَف ِبِصَفاِت اْْلَاِلِق؟

َا لَْيَسْت ِهيَ  َفةُ ِهَي اْلَمْوُصوَف، فَ  َوِإْن أَرَاَد اِبْلَغرْيِ َأَنَّ ِهَي َغرْيُهُ ِِبََذا ااِلْعِتَباِر، ُهَو، فَ َلْيَسِت الصِّ
هُ ِمْن ِصَفاِت اْلكَ  َسَة ِبَا َيْسَتِحقُّ اَت اْلُمَقدَّ َماِل، فَ َيْمَتِنُع َواْسُم الرَّبِّ تَ َعاََل ِإَذا أُْطِلَق يَ تَ َناَوُل الذَّ

اِت َعرِيَّة ا َعْن صِ   َفاِت اْلَكَماِل.ُوُجوُد الذَّ

َفاُت لَْيَسْت زَاِئدَ  اَت اْلَمْوُصوَفَة ِبِصَفاِت اْلَكَماِل، َوَهِذِه الصِّ ة ا َعَلى َهَذا فَاْسُم اَّللَِّ يَ تَ َناَوُل الذَّ
َها".  ى، َوَلِكن َّ ى،، َبْل ِهَي َداِخَلٌة ِف اْلُمَسمَّ  (1)اْلُمَسمَّ

 

38. 38- ِ ْعََن َحِقيَقة ا َغرْيَ رَاَداُت فَاْْلَوَُّلوَن يَ ُقوُلوَن َذِلَك اْلمَ "ُأْخَرى لَْيَسْت ِهَي اْلُعُلوُم َواْْ
رَاَدِة َواْْلَخُروَن يَ ُقوُلوَن لَْيَسْت َحِقيَقُتُه خَتْرُُج َعْن َذِلَك.  َحِقيَقِة اْلِعْلِم َواِْْ

ى اْلَكاَلِم َهْل ُهَو اْلَمْعََن َأْو ُهوَ  لَِّذيَن يَ ُقوُلوَن اْلُقْرآُن َكاَلُم اللَّْفُظ فَاَ  َوالنِّزَاُع الثَّاِن: َأنَّ ُمَسمَّ
ى  اَّللَِّ َغرْيُ َُمُْلوٍق َويَ ُقوُلوَن اْلَكاَلُم ُهَو احْلُُروُف َواْْلَْصَواُت ُهْم َوِإْن َوافَ ُقوا اْلُمْعَتزِلَةَ  ِف ُمَسمَّ

ُْم يَ ُقوُلوَن إنَّ َمْعََن اْلَكاَلِم َسَواٌء َكانَ  رَاَدةُ  اْلَكاَلِم فَِإَنَّ ا ِبَذاِت  ُهَو اْلِعْلُم َواِْْ َأْو أَْمر اا آَخر َقاِئم ا
ا ِبَذاِت اَّللَِّ  َبْل َهُؤاَلِء يَ ُقوُلوَن إنَّ  اَّللَِّ َواْْلَْهِميَُّة ِمْن اْلُمْعَتزِلَِة َوَغرْيُُهْم حَنَْوُهْم اَل تُ ْثِبُت َمْعََن قَاِئم ا

ا َفُمَوافَ َقةُ َهُؤاَلِء اْلُمْعَتزِلَ اْلَكاَلَم الَِّذي ُهَو احْلُُروُف قَائٌِم  ِة أََقلُّ ِمْن ُمَوافَ َقِة اْْلَوَِّلنَي ِبَذاِت اَّللَِّ أَْيض ا
َواُب  تُ َها َأنَّ اْلَكاَلَم اْسمٌ  الَِّذي َعلَْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ ِبَكِثرٍي َوالصَّ يع اا  َوأَِئمَّ لِْلُحُروِف َواْلَمَعاِن مجَِ

َواُل ِف َذِلَك أَْربَ َعٌة: َأَحُدَها: َأنَّ فَاللَّْفُظ َواْلَمْعََن  ى اْلَكاَلِم َواْْلَق ْ  اْلَكاَلَم َحِقيَقٌة  َداِخٌل ِف ُمَسمَّ
 ِف اللَّْفِظ جَمَاٌز ِف اْلَمْعََن َكَما تَ ُقولُُه الطَّائَِفُة الثَّانَِيُة.

 وُر اْْلَوَِّلنَي.ِظ َكَما يَ ُقولُُه مُجْهُ َوالثَّاِن: أَنَُّه َحِقيَقٌة ِف اْلَمْعََن جَمَاٌز ِف اللَّفْ 

نَ ُهَما َكَما يَ ُقولُُه طَائَِفٌة ِمْن اْْلَوَِّلنَي. ٌَك بَ ي ْ ََ : أَنَُّه ُمْش ُِ  َوالثَّاِل

َوَهَذا قَ ْوُل ٍة َوالرَّاِبُع: أَنَُّه َحِقيَقٌة ِف اْلَمْجُموِع َوِإَذا أُرِيَد بِِه َأَحُدُُهَا ُدوَن اْْلَخِر اْحَتاَج إََل َقرِينَ 
ُْم يَ ُقوُلوَن إنَّ اْلُقْرآَن َقِدمٌي َغرْيُ ُمَْ  ُلوٍق َوِإنَّ أَْهِل اْْلََماَعِة. َوَقْد حَيِْكي اْْلَوَُّلوَن َعْن اْْلَخرِيَن َأَنَّ

 َأْصَواُت اْلِعَباِد يَ اْلَقِدمَي الَِّذي لَْيَس ِبَْخُلوٍق ُهَو احْلُُروُف َواْْلَْصَواُت اْلَقاِئَمُة اِبْلَمْخُلوقَاِت َوهِ 
ُهْم َأنَّ نَ ْفَس َصْوِت اْلَعْبِد َونَ ْفِس اْلِمَداِد َقِدميٌ أََزِلٌّ غَ  رْيُ َُمُْلوٍق َوِمَداُد اْلَمَصاِحِف فَ َيْحُكوَن َعن ْ

ا ِمْن الْ  َلَماِء اْلَمْعُروِفنَي عُ َوَهَذا ِمَّا يَ ْعَلُم ُكلُّ َأَحٍد َفَساَدُه اِبحلِْسِّ َوااِلْضِطرَاِر َوَما َوَجْدت َأَحد ا
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اِل ِمنْ   َأْهِل يُِقرُّ ِبَذِلَك َبْل يُ ْنِكُروَن َذِلَك َوَلِكْن َقْد يُوَجُد ِمْثُل َهَذا اْلَقْوِل ِف بَ ْعِض اْْلُهَّ
ِة اْلُمتَ َقدِِّمنَي َكَما ذَ  َرهُ اْلُبَخارِيُّ ِف ِكَتاِب كَ اْلبَ َواِدي َواْْلَِباِل َوحَنْوِِه َوِإْنَكاُر َذِلَك َمْأثُوٌر َعْن اْْلَِئمَّ

ا اْْلَْوِعَيةُ َفَمْن َشكَّ ِف َخْلِقَها قَالَ  َعاِل قَاَل َوَقاَل ِإْسَحاُق ْبُن إبْ رَاِهيم َفَأمَّ ُ تَ َعاََل:  َخْلِق اْْلَف ْ اَّللَّ
 [ .3[ }ِف َرقٍّ َمْنُشوٍر{ ]الطور: 2}وَِكَتاٍب َمْسطُوٍر{ ]الطور: 

يٌد{ ]الَبوج: َوقَاَل: }َبْل ُهَو   (1)[ .". 22[ }ِف َلْوٍح حَمُْفوٍظ{ ]الَبوج: 21قُ ْرآٌن جمَِ
 

ََن ِبِه اْلبَ -39 .39 ََ ا اْق ُِ ُهَو ُهَو َمَع َقْطِع النَّظَِر َعمَّ َشاَرُة إََل اْلَكاَلِم ِمْن َحْي اَلُغ "فَاِْْ
ِب َكاَلُم اَّللَِّ الَِّذي َقارِِئ َوِمَداُد اْلَكاتِ ِمْن َصْوِت اْلُمبَ لِِّغ َوِمَداِد اْلَكاِتِب َفَمْن قَاَل َصْوُت الْ 

َماُم َأمْحَُد ِلَمْن َسأَلَُه.  لَْيَس ِبَْخُلوٍق فَ َقْد َأْخطَأَ َوَهَذا اْلَفْرُق الَِّذي بَ ي ََّنُه اِْْ

اَل نَ َعْم ُلوٍق فَ قَ [ فَ َقاَل َهَذا َكاَلُم اَّللَِّ َغرْيُ ُمَْ 1َوَقْد قَ رََأ }ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد{ ]اْخالص: 
اِئُل َعْنهُ أَنَّهُ قَاَل لَْفِظي اِبْلُقْرآِن َغرْيُ َُمُْلوٍق َفَدَعا بِِه َوَزبَ رَهُ َزبْ ر اا شَ  ا َوطََلَب ُعُقوبَ َتُه فَ نَ َقَل السَّ ِديد ا

ا قَ َرْأت }ُقْل نْ َوتَ ْعزِيَرُه َوقَاَل َأاَن قُ ْلت َلك َلْفِظي اِبْلُقْرآِن َغرْيُ َُمُْلوٍق فَ َقاَل اَل َوَلكِ   قُ ْلت ِل َلمَّ
ُ َأَحٌد{ ]اْخالص:  ُقْل َعِنِّ َما ََلْ أَق ُ 1ُهَو اَّللَّ َ [ َهَذا َكاَلُم اَّللَِّ َغرْيُ َُمُْلوٍق قَاَل فَِلَم تَ ن ْ ْلُه؟ فَ َبنيَّ

َعُه ِمْن اْلُمبَ لِِّغنَي اْلُمؤَ  َماُم َأمْحَُد َأنَّ اْلَقاِئَل إَذا قَاَل ِلَما مسَِ يَن هَ اِْْ َشاَرُة إََل دِّ َذا َكاَلُم اَّللَِّ فَاِْْ
ْعَناَها بَِباَلِغ اْلُمبَ لِِّغ َوَحرََكِتهِ  َا مسَِ  َوَصْوتِِه فَِإَذا َأَشاَر إََل َحِقيَقِتِه الَّيِت َتَكلََّم اَّللَُّ ِِبَا َوِإْن ُكنَّا إمنَّ

ُلوٍق فَ َقْد َضلَّ َوَأْخطَأَ ِفْعُلُه َوقَاَل َهَذا َغرْيُ ُمَْ  َشْيٍء ِمْن ِصَفاِت اْلَمْخُلوِق َلْفظُُه َأْو َصْوتُُه َأوْ 
ئَِر اْلَكاَلِم فَاْلَواِجُب َأْن يُ َقاَل اْلُقْرآُن َكاَلُم اَّللَِّ َغرْيُ َُمُْلوٍق فَاْلُقْرآُن ِف اْلَمَصاِحِف َكَما َأنَّ َسا

ئ اا ِمْن اْلِمَداِد وَ   َوَرٍق َوِمَداٍد ِف اْلَعاَلَِ اْلَوَرِق َغرْيُ َُمُْلوٍق َبْل ُكلُّ ِف اْلُمْصَحِف َواَل يُ َقاُل إنَّ َشي ْ
ا اْلُقْرآُن الَِّذي ِف اْلُمْصَحِف َكاَلُم اَّللَِّ َغرْيُ َُمُْلوٍق َواْلُقْرآ ُن الَِّذي يَ ْقَرُؤُه فَ ُهَو َُمُْلوٌق َويُ َقاُل أَْيض ا

 اْلُمْسِلُموَن َكاَلُم اَّللَِّ َغرْيُ َُمُْلوٍق.

 

ُ َهَذا اِبْْلََواِب َعْن اْلَمْسأََلِة الثَّانَِيِة َوُهَو قَ ْولُُه إنَّ َكاَلَم اَّللَِّ َهْل ُهَو َحْرفٌ   َوَصْوٌت أَْم اَل َويَ تَ َبنيَّ
حْلَاِدثَِة بَ ْعَد ا فَِإنَّ إْطاَلَق اْْلََواِب ِف َهِذِه اْلَمْسأََلِة نَ ْفي اا َوِإثْ َباات ا َخطٌَأ َوِهَي ِمْن اْلِبدَِع اْلُمَولََّدةِ 

َفاتِيَِّة إنَّ َكاَلَم اَّللَِّ الَِّذي أَنْ زََلهُ عَ  ا قَاَل قَ ْوٌم ِمْن ُمَتَكلَِّمِة الصِّ ْورَاِة اْلِماَئِة الثَّالِثَِة. َلمَّ َلى أَنْبَِيائِِه َكالت َّ
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يِل َواْلُقْرآِن َواَلَِّذي ََلْ يُ ْنزِْلُه َواْلَكِلَماُت الَّيِت َكوَّ  جنِْ ْلَكائَِناِت َواْلَكِلَماُت اْلُمْشَتِمَلُة َعَلى َن ِِبَا اَواِْْ
َها اِبْلِعَْبَانِيَِّة  أَْمرِِه َوَخََبِِه لَْيَس إالَّ جُمَرَِّد َمْعَن ا َواِحٍد ُهَو ِصَفٌة َواِحَدٌة، قَاَمْت ابََِّللَِّ إْن َعَبََّ َعن ْ 

َها اِبْلَعَربِ  ْورَاةَ َوِإْن َعَبََّ َعن ْ هْ َكاَنْت الت َّ َي َواْلَََْبَ ِصَفاٌت ََلَا اَل أَْقَساٌم يَِّة َكاَن اْلُقْرآَن َوِإنَّ اْْلَْمَر َوالن َّ
ُ َوََلْ يَ َتَكلَّْم ِِبَا َولَْيَسْت ِمْن َكاَلِمِه إذْ  َكاَلُمُه اَل َيُكوُن   ََلَا َوَأنَّ ُحُروَف اْلُقْرآِن َُمُْلوَقٌة َخَلَقَها اَّللَّ

 حِبَْرٍف َوَصْوٍت.

َم قَ ْومٌ  ُْم يَ ْعُنوَن َعاَرَضُهْم آَخُروَن ِمْن اْلُمْثِبَتِة فَ َقاُلوا: َبْل اْلُقْرآُن ُهَو احْلُُروُف َواْْلَْصَواُت َوتَ َوهَّ  َأَنَّ
 اِبحْلُُروِف اْلِمَداَد، َواِبْْلَْصَواِت َأْصَواَت اْلِعَباِد َوَهَذا َلَْ يَ ُقْلُه َعاَلٌ.

َواُب  َماِم َأمْحََد َواْلُبَخارِيِّ َصاِحِب الصَّحِ   ْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ الَِّذي َعلَ َوالصَّ يِح ِف ِكَتاِب َخْلِق َكاِْْ
َلُهْم َوبَ ْعَدُهْم اتَِّباُع النُُّصوِص الثَّابَِتِة؟ ِة قَ ب ْ َعاِل اْلِعَباِد َوَغرْيِِه َوَسائِِر اْْلَِئمَّ  (1)". أَف ْ

 

 .1هو أدّق من هذا، فهداهم إَل أسهل"قادرا ا على أن يهدي عباده إَل ما -40 .40
يستلزم إثبات حكمته ورمحته، فمن َل يثبت له حكمة ورمحة، امتنع عليه  3هذا 2]لكن[ 

 العلم بشيء من أفعاله الغائبة.

 صفة الكالم هلل والكالم النفسي عند اْلشاعرة

فهو صادق،  بوأيضا ا: فآَّت اْلنبياء تصديق ابلفعل، فهي تدّل إذا ُعلم أّن من صّدقه الر 
وذلك يتضمن تنزيهه عن الكذب. وعلى أصلهم ال يعلم ذلك، فإّن ما خيلقه من احلروف 
واْلصوات عندهم هو ُملوق من املخلوقات، فيجوز أن يتكلم كالما ا يدّل على شيء، وقد 

 أراد به شيئا ا آخر؛ فإّن هذا من ابب املفعوالت عندهم.

 م به. فعلى أصلهم: َيوزال سبيل ْلحٍد إَل العل 4والكالم النفسي

__________ 

أي: إَل أسهل الطرق وأوضحها ِف ثبوت النبوة؛ ْلنه كلما كان الناس إَل الشيء أحوج،  1
 فإن هللا ييسره َلم منة منه وفضال ا.

 ِف ))ط(( : فكن. 2

 إشارة إَل دليل القدرة. 3
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ية ابعتبار نوع ة ذاتالكالم من صفات هللا الثابتة على ما يليق جبالله سبحانه، وهو صف 4
 الكالم، وصفة فعل لتعلقه ِبشيئة هللا ابعتبار أفراد الكالم.

وقد ذهبت الكالبية واْلشعرية إَل أّن هللا متكلم بكالم قائم بذاته أزال ا وأبدا ا، ال يتعلق 
 َبِبشيئته وقدرته، إن ُعَّب عنه ابلعربية كان قرآان ا، وإن ُعَّب عنه ابلعَبانية كان توراة، وإن ع

عنه ابلسرَّنية كان إجنيال ا. ونفوا أن يكون هللا متكلما ا حبرف وصوت زاعمني أن كالمه 
سبحانه نفسي. أما القرآن الكرمي: فقد صّرحوا أبنه ُملوق حمدث ليس كالم هللا، بل هو 
عبارة عن كالم هللا. وانظر مذهب اْلشاعرة والكالبية ِف كالم هلل والقرآن ِف: اْرشاد 

، 293. واملواقف لإلَيي ص 108-106. وأصول الدين للبغدادي ص 99للجويِن ص 
 .94. وَتفة املريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص 37. والَبهان للسكسكي ص 294

ي كاْمام أمحد، والبخار   الذي عليه سلف اْلمةوقال شيخ اْسالم رمحه هللا: "والصواب 
تباع ، وسائر اْلئمة قبلهم وبعدهم: اصاحب الصحيح ِف كتاب خلق أفعال العباد، وغريه

النصوص الثابتة، وإمجاع سلف اْلمة؛ وهو أن القرآن مجيعه كالم هللا حروفه ومعانيه، ليس 
. 244-12243شيء من ذلك كالما ا لغريه، ولكن أنزله على رسوله". جمموع الفتاوى 

. وشرح 166-17165، 174-162، 70-1269وانظر: املصدر نفسه 
-2512. وُمتصر الصواعق 1268. ودرء تعاِر العقل والنقل 342-2340اْلصفهانية

 (1).". 180. وشرح الطحاوية ص 513
 

 "مسألة-41 .41

ِف رجلني تكلما فقال أحدُها: إن عليًّا أشجع من أِب بكر، وقال آخر: ]إن[ أاب بكر 
 أشجع الصحابة.

 اْلواب

 ق أعلم الصحابة وأدينُ وأئمُتها أن أاب بكر الصدي الذي عليه سلف اْلمةاحلمد هلل. 
الصحابة وأشجُع الصحابة وأكرُم الصحابة، وقد ُبِسط هذا ِف الكتب الكبار وُبنيِّ ذلك 
ابلدالئل الواضحة. وذلك أن الشجاعَة ليسْت ]عند[ أهِل العلم ِبا كثرَة القتل ابليد وال قوَة 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -البدن، فإن نبينا  ( 1ن أِب طالب )ق، كما قال علي بأشجع اْلل -َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ا -: ُكّنا إذا امحرَّ البأُس وَلِقَي القوُم القوَم ُكنَّا نّتقي برسوِل هللا  ، فكان -َّللَّ

يكون أقرَب إَل القوم منا. وقد اَنزَم أصحابُه يوَم ُحَنني وهو على بَ ْغِله يسوُقها حنو العدّو، 
ى حبيِ ال   خُيِفي نفَسه، ويقول:ويتسمَّ

 (2أان النيّب ال َكِذْب أان ابُن عبد املطلْب )
ا، وهو ُأِّب بن خلف، قتَله يوَم ُأُحد.  ومع هذا فلم يَقُتل بيده إال واحد ا

وكان ِف الصحابة من هو أكثر قتال ا من أِب بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن كان ال يفضل 
رَي أخي أنس بن مالك، فإنه قتَل مئَة رجٍل مبارزة ا غعليهم ِف الشجاعة، مثل الَباء بن مالك 

 َمن شرَك ِف َدِمه.

__________ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -( أخرجه أبو الشيخ ِف "أخالق النيب 1) ( ومن طريقه 58ص" ) -َصلَّى اَّللَّ
طبعة املعارف(  343، 2/228( . وهو ِف "املسند" )13/257البغوي ِف "شرح السنة" )

 بنحوه.

 (1)( عن الَباء بن عازب.". 1775( أخرجه مسلم )2)
 

"اْلوهر الفرد، جعلوا إثبات ذلك من أقوال املسلمني، ونفي ذلك من أقوال -42 .42
 امللحدين.

وكذلك قد يقولون: إن متاثل اْلواهر واْلجسام من أقوال املسلمني، ونفي ذلك من أقوال 
يها وال املسلمني، والقول بعدم تناهامللحدين، وكذلك قد يقولون: إن تناهي احلوادث من أق

 من أقوال الدهرية امللحدين، وَلذا نظائر.

مع أن الذين يضيفونه إَل املسلمني قد يكون إمنا ابتدعه طائفة من أهل الكالم الذي ذمه 
 وأئمتها ومجهور اْللق. الذي عليه سلف اْلمةالسلف واْلئمة، والقول اْلخر هو 

ما ال يوجد ِف كتاب وال سنة، وال قول أحد من السلف، بل وكذلك قد يضيفون إَل السنة 
 قد يكون املأثور ضد ذلك، حَّت يتناقض أحدهم ِف النقل.
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فيحكي إمجاع املسلمني، أو إمجاع أهل امللل على شيء، ُث حيكي النزاع عنهم ِف موضع 
 آخر.

 

 كالم أِب احلسن الطَبي إلكيا

طَبي أصحاب أِب املعاِل، أظنه أاب احلسن ال كما رأيته قد ذكره بعض فضالء املتكلمني من
 (1)املعروف ِبلكيا، أو بعض نظرائه ذكر ِف". 

 

 "قال: لو كان خالقا ا َلا لكان حميطا ا بتفاصيلها، والالزم منتف.-43 .43

 لكن اْلشعري وطائفة فرضوا الكالم ِف العاقل الذي يفعل مع الغفلة.

علما ا  قل، بل كل فاعل من اْلدميني ال حييطوطائفة أخرى قالوا: ال حيتاج إَل فِر ِف العا
 بتفاصيل أفعاله، لكنه يشعر ِبا من حيِ اْلملة.

وَلذا كان العبد ال يريد شيئا ا إال بعد شعوره به، فهو يتصور املراد تصورا ا جممال ا، وإن َل يكن 
 مفصال ا.

 وهذا ِما علم به الناس أن الفاعل املريد ال بد أن يتصور املراد.

ن إرادهتم مثل إرادة الرب، وال علمهم كعلمه، كما أَنم يعلمون أن العبد فاعل وإن َل تك
 ْلفعاله وإن َل يكن خالقا ا َلا.

وهذا القول الوسط، وهو إثبات كون الرب خالقا ا لكل شيء، ومع كون أفعال العباد ُملوقة 
 اْلسباب ِف مسبباهتا، ريله، ومع كوَنا أفعاال ا للعباد أيضا ا، وأن قدرة العباد َلا َثري فيه، كتأث

وأن هللا خالق كل شيء ِبا خلقه من اْلسباب، وليس شيء من اْلسباب مستقال ا ابلفعل، 
بل هو حمتاج إَل أسباب أخر تعاونه، وإَل دفع موانع تعارضه، وال تستقل إال مشيئة هللا 

ما َل يشأ عباد، و تعاَل، فإنه ما شاء كان وما َل يشأ َل يكن، فما شاء هللا كان وإن َل يشأ ال
 َل يكن ولو شاء العباد.

 وأئمتها ومجهورها. الذي عليه سلف اْلمةوهذا 

 وليس املقصود هنا الكالم ِف مسائل القدر، وإمنا املقصود الكالم ِف َتقيق علم هللا.
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الطريق الثالِ الذي به نعلم أن علمه بنفسه يوجب علمه ِبخلوقاته، أن يقال: كل ما كان 
 (1)وأفعاله، فليس هو".  من صفات الرب

 

 "َفْصٌل:-44 .44

ِة النُّظَّاِر  َأْن ََيَْمُعوا َبنْيَ أَِدلَِّة  - أَْهِل اْلَمْعرَِفِة اِبْلَكاَلِم َواْلَفْلَسَفةِ  -َوَقْد َسَلَك طَائَِفٌة ِمْن أَِئمَّ
ِذي َأَجابُوا ِبِه اْلَفاَلِسَفَة َعْن ْوا " اْْلََواَب " الَّ َهُؤاَلِء َوأَِدلَِّة َهُؤاَلِء َورََأْوا َأنَّ َهَذا َغايَةُ اْلَمْعرَِفِة َومَسَّ 

ا مَجَُعوا ُحَجِجِهْم " اْْلََواَب اْلَباِهَر " فَ َوافَ ُقوا ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْن الطَّائَِفَتنْيِ َفَأْخطَُئوا َوتَ َناَقضُ  وا َلمَّ
ُقُض ب َ  . َفَكاَن قَ ْوَُلُْم يَ ن ْ ا؛ إْذ َكانَ َبنْيَ َخطَِأ الطَّائَِفَتنْيِ ا َغايََة ْعُضهُ بَ ْعض ا  َخطَأُ الطَّائَِفَتنْيِ ُمتَ َناِقض ا

نَ ُهَما َلكَ  ؛ فَ َلْو مَجَُعوا بَ ي ْ ا َما َأَصاَبْت ِفيِه ُكلُّ َواِحَدٍة ِمْن الطَّائَِفَتنْيِ َناُقِض. َوأَمَّ ا الت َّ اَن َذِلَك ُمَواِفق ا
ْمِعيَِّة الَّيِت َأْخََبَْت ِبَِ  َِدلَِّة السَّ ْْ َِدلَِّة اْلَعْقِليَِّة َكاْْلَدِ ِل ْْ َها الرُُّسُل َلِكنَّ ا الرُُّسُل َوِل لَِّة الَّيِت َدلَّْت َعَلي ْ

ْمِعيَِّة َواْلَعْقِليَِّة َمَع ظَنِِّهْم َِنَايََة التَّْحِقيِق َوَلَُ  ْم ِبَذِلَك ُأْسَوٌة َهُؤاَلِء َخَرُجوا َعْن ُموَجِب اْْلَِدلَِّة السَّ
ْمِعيَِّة َواْلَعْقلِ ِبُكلِّ وَ  َا ُُمَالَِفٌة ِلُموَجِب اْْلَِدلَِّة السَّ ؛ فَِإَنَّ َا احلَْقُّ ُهَو َما اِحَدٍة ِمْن الطَّائَِفَتنْيِ يَِّة َوِإمنَّ

ْمِعيَُّة َواْلَعْقِليَُّة َوُهَو  نَي لَُه َعْن َوأَئِمَّ  َلُف اْْلُمَّةِ الَِّذي َعلَْيِه سَ َتَصاَدَقْت َعَلْيِه اْْلَِدلَُّة السَّ تُ َها ُمتَ َلقِّ
َدِ  ْْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِجَهِة َخََبِِه َوِمْن ِجَهِة تَ ْعِليِمِه َوبَ َيانِِه ِل لَِّة اْلَعْقِليَِّة. َمَع أَنَّ الرَُّسوِل َصلَّى اَّللَّ

 (2). ذََكَر َذِلَك"َهُؤاَلِء يَ ْزُعُموَن َأنَّ الرُُّسَل َلَْ يُ بَ يُِّنوا َهِذِه اْلَمْسأََلَة َكَما 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َهَذا َيْدُخُل اْْلَنََّة اِبْلَعَمِل الَِّذي ي َ -45 .45 َ َصلَّى اَّللَّ ْعَمُلُه َوخُيَْتُم لَُه "فَ َبنيَّ
َا عَ  ِبِه َوَهَذا َيْدُخُل النَّاَر اِبْلَعَمِل الَِّذي يَ ْعَمُلُه َوخُيَْتُم لَُه ِبِه َكَما قَاَل َصلَّى اَّللَُّ  َلْيِه َوَسلََّم }إمنَّ

يَِّئاتِ  يُع السَّ يَع احلََْسَناِت َُتَْبُط اِبلّرِدَِّة َومجَِ ْوبَِة اْْلَْعَماُل اِبْْلََواتِيِم{ َوَذِلَك ِْلَنَّ مجَِ  تُ ْغَفُر اِبلت َّ
اَلِة َبَطَل  اَوَنِظرُي َذِلَك َمْن َصاَم ُُثَّ أَْفطََر قَ ْبَل اْلُغُروِب َأْو َصلَّى َوَأْحَدَث َعْمد ا  قَ ْبَل َكَماِل الصَّ

َِ اَّللَُّ  فَاَلَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ َعَمُلُه. َواِبْْلُْمَلِة  تُ َها َما بَ َع  ِبِه ُرُسَلُه َوأَنْ َزَل ُكتُ َبُه فَ يُ ْؤِمُنوَن َوأَِئمَّ
يِِبَْلِق اَّللَِّ َوأَْمرِِه ِبَقَدرِِه َوَشْرِعِه حِبُْكِمِه اْلَكْوِنِّ  يِنيَِّة َكَما قَاَل َوُحْكِمِه الدِّ ِِنِّ َوِإرَاَدتِِه اْلَكْونِيَِّة َوالدِّ

ْساَلِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيضِ  ُ َأْن َيهِديَهُ َيْشرَْح َصْدرَهُ ِلإْلِ لَّهُ ََيَْعْل َصْدَرُه ِف اْْليَِة اْْلُوََل }َفَمْن يُرِِد اَّللَّ
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َا َيصَّعَّ  ا َكَأمنَّ ا َحَرج ا فَ َضيِّق ا اَلُم }َواَل يَ ن ْ َماِء{ َوقَاَل نُوٌح َعَلْيِه السَّ ُعُكْم ُنْصِحي إْن ُد ِف السَّ
ينِ  رَاَدِة الدِّ ُ يُرِيُد َأْن يُ ْغوَِيُكْم{ َوقَاَل تَ َعاََل ِف اِْْ ُ أََرْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكْم إْن َكاَن اَّللَّ يَِّة }يُرِيُد اَّللَّ

َ َلُكْم َويَ ْهدِ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد  َيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن ِبُكُم اْلُعْسَر{ َوقَاَل }يُرِيُد اَّللَُّ لِيُ َبنيِّ
ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكمْ  ُ َعِليٌم َحِكيٌم{ َوقَاَل }َما يُرِيُد اَّللَّ  ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن قَ ْبِلُكْم َويَ ُتوَب َعَلْيُكْم َواَّللَّ

رَُكْم وَ  رَارِِهْم أبَِنَّ اَّللََّ َخالِ يُرِيُد لُِيطَهِّ ُق ُكلِّ َشْيٍء َورَبُُّه َوَمِليُكُه لِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم{ . َوُهْم َمَع إق ْ
َويُِطيُعونَُه  اْلِعَباَدَة َغرْيُُه َوأَنَُّه َخَلَق اْْلَْشَياءَ ِبُقْدرَتِِه َوَمِشيَئِتِه يُِقرُّوَن أِبَنَّهُ اَل إَلَه إالَّ ُهَو اَل َيْسَتِحقُّ 

بُّونَُه َويَ ْرُجونَهُ َوخَيَْشْونَُه َويَ تَِّكُلوَن َعَلْيِه َويُِنيُبوَن إلَ  ْيِه َويُ َواُلوَن َأْولَِياَءُه َويُ َعاُدوَن َويُِطيُعوَن ُرُسَلُه َوحيُِ
 (1)أَْعَداَءُه َويُِقرُّوَن ِبََحبَِّتِه ِلَما أََمَر ِبِه َولِِعَباِدِه اْلُمْؤِمِننَي". 

 

بُّ اْلُمتَِّقنَي{ }َفَما اْستَ َقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا ََلُمْ -46 .46 َ حيُِ هِتِْم إنَّ اَّللَّ َ حيُِبُّ "ُمدَّ  إنَّ اَّللَّ
َياٌن َمرْ  ُْم بُ ن ْ ا َكَأَنَّ بُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِلِه َصفًّ ُصوٌص{ }بَ َلى َمْن اْلُمتَِّقنَي{ }إنَّ اَّللََّ حيُِ

َها اَّللَُّ َأْوىَف  ب ُّ ا اْْلَْعَماُل الَّيِت حيُِ بُّ اْلُمتَِّقنَي{ َوأَمَّ  ِمْن اْلَواِجَباِت ِبَعْهِدِه َوات ََّقى فَِإنَّ اَّللََّ حيُِ
لَِياُء اَّللَِّ ْؤِمُنوَن َأوْ َواْلُمْسَتَحبَّات الظَّاِهَرِة َواْلَباِطَنِة َفَكِثريٌَة َمْعُروَفٌة وََكَذِلَك ُحبُُّه ِْلَْهِلَها َوُهْم اْلمُ 

نَُّة  تُ َها  لَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ َواَ اْلُمت َُّقوَن. َوَهِذِه اْلَمَحبَُّة َحقٌّ َكَما َنَطَق ِِبَا اْلِكَتاُب َوالسُّ َوأَِئمَّ
ُة التََّصوُّفِ  يِن اْلُمت َّبَ ُعوَن َوأَِئمَّ يُع َمَشاِيِخ الدِّ ِِ َومجَِ نَِّة َواحْلَِدي نَّ اَّللََّ ُسْبَحانَُه حَمُْبوٌب أَ  َوأَْهُل السُّ

َا َكَما قَاَل تَ َعاََل: }َوالَِّذيَن آَمنُ  { ِلَذاتِِه حَمَبَّة ا َحِقيِقيَّة ا؛ َبْل ِهَي َأْكَمُل حَمَبٍَّة فَِإَنَّ وا َأَشدُّ ُحبًّا َّللَِِّ
بُّ ِعَباَدُه اْلُمْؤِمِننَي حَمَبَّة ا َحِقيقِ  أَْنَكَرْت اْْلَْهِميَّة َحِقيَقَة اْلَمَحبَِّة ِمْن يَّة ا. وَ وََكَذِلَك ُهَو ُسْبَحانَُه حيُِ

ُهْم َأنَّ اْلَمَحبََّة اَل َتُكوُن إالَّ ِلُمَناَسَبِة َبنْيَ اْلُمِحبِّ َواْلَمْحُبوِب وَ  ا ِمن ْ أَنَُّه اَل ُمَناَسَبَة الطََّرَفنْيِ َزْعم ا
ِ  َبنْيَ اْلَقِدمِي َواْلُمْحَدِث تُوِجُب اْلَمَحبَّةَ  ْساَلِم ُهَو اْْلَْعُد ْبُن وََكاَن َأوَُّل َمْن ابْ َتدََع َهَذا ِف اْْ

ى بِِه َخاِلُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَقْسرِيُّ أَِمرُي اْلعِ  رَاِق َواْلَمْشرِِق ِدْرَهٍم ِف َأَواِئِل اْلِمائَِة الثَّانَِيِة َفَضحَّ
وا تَ َقبَّْل اَّللَُّ بواسط. َخَطَب النَّاَس يَ ْوَم اْْلَْضَحى فَ َقا َضَحاََُّكْم فَِإِّنِ  َل: أَي َُّها النَّاُس َضحُّ

 (2)ُمَضحٍّ اِبْْلَْعِد ْبِن ِدْرَهٍم إنَُّه َزَعَم َأنَّ اَّللََّ َلَْ يَ تَِّخْذ إبْ رَاِهيَم َخِليال ا َوَلَْ ُيَكلِّْم". 
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َا ُهْم َمْعُصوُموَن ِمْن تُ َها َأنَّ اْْلَْنِبيَ َوأَِئمَّ  الَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ "َوَِلََذا َكاَن -47 .47 اَء إمنَّ
َها اَّللَُّ  ب ُّ ْوبَِة الَّيِت حيُِ نُوِب َوَأنَّ اَّللََّ َيْسَتْدرُِكُهْم اِبلت َّ رَاِر َعَلى الذُّ ق ْ وَّاِبنَي{  -اِْْ بُّ الت َّ َوِإْن   -}حيُِ

ُهْم َمْن َذِلكَ  َكاَنْت َحَسَناُت اْْلَبْ رَاِر َسيَِّئاِت اْلُمَقرَِّبنَي. َا َكاَن ِلَكَماِل  َوَأنَّ َما َصَدَر ِمن ْ إمنَّ
ُب لَهُ اْلِعْصمَ  ْنِب. َوأَمَّا َغرْيُُهْم َفاَل َتَِ ْوبَِة اَل لِنَ ْقِص اْلِبَدايَِة اِبلذَّ ِعي اْلِعْصَمَة النَِّهايَِة اِبلت َّ َا َيدَّ ةُ َوِإمنَّ

اِك َوَهَذا َمْبسُ اْلُمْطَلَقَة لَِغرْيِ اْْلَْنِبَياِء: اْلُْ  اُل ِمْن الرَّاِفَضِة َوَغالَِيِة النُّسَّ  وٌط ِف َمْوِضِعِه.هَّ

عَ  ا قَ ْوَُلُْم: َحاِصُل الن ُّبُ وَِّة يَ ْرِجُع إََل احلِْْكَمِة َواْلَمْصَلَحِة َفاَل َرْيَب َأنَّ اَّللََّ يَ ب ْ ُِ اْْلَْنِبَياَء ِلَما َوأَمَّ
َ أََمَر اْلِعَباَد ِبَا فِ ِفيِه َصاَلُح اْلِعَباِد ِف الْ  ا َمَعاِش َواْلَمَعاِد َواَل َرْيَب َأنَّ اَّللَّ يِه َصاَلُحُهْم َوََنَاُهْم َعمَّ

َرَها ِبَذِلَك َماِلُك بْ  ُن أََنٍس ِفيِه َفَساُدُهْم َواَل َرْيَب َأنَّ احلِْْكَمَة ِهَي اْلِعْلُم َواْلَعَمُل ِِبَا َكَما َفسَّ
ِة؛ َلِكْن َأيُّ َشْيٍء ِف َهَذا ِمَّا يُوِجُب ُسُقوَطَها َعْن بَ ْعِض اْلِعَبادِ َوَغرْيُُه ِمْن اْْلَ  َا خَيْرُُج ِئمَّ ؟ َوِإمنَّ

ا }َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة إبْ رَاِهيَم إالَّ َمنْ  ا ُمْفِسد ا  َسِفَه َعْن احلِْْكَمِة َواْلَمْصَلَحِة َمْن َيُكوُن َسِفيه ا
َها َضْبُط اْلَعَوامِّ َولَ  نَ ْفَسُه{ }َواَّللَُّ  ا قَ ْوَُلُْم: اْلُمرَاُد ِمن ْ بُّ اْلَفَساَد{ . َوأَمَّ ْسَنا حَنُْن ِمْن اَل حيُِ

. فَاْلَكِلَمُة اْْلُوََل: زَْنَدَقٌة َونَِفاٌق َوالثَّانَِيُة َكِذٌب َواْخِتاَلٌق فَِإنَُّه لَْيَس اْلُمرَ  رَائِِع اْلَعَوامِّ اُد ِمْن الشَّ
اَلُح اَبِطن اا". جُمَرَّ  َها الصَّ ؛ َبْل اْلُمرَاُد ِمن ْ  (1)ُد َضْبِط اْلَعَوامِّ
 

ِ َهْل ُهَو َحْرٌف َوَصْوٌت أَْم اَل؟ فَِإنَّ إْطاَلَق اْْلََواِب ِف َهِذهِ اْلمَ -48 .48 ْسأَلَِة "إنَّ َكاَلَم اَّللَّ
ا قَاَل قَ ْوٌم ِمْن ُمَتَكلَِّمِة اِدثَِة بَ ْعَد اْلِمائَِة النَ ْفي اا َوِإثْ َباات ا َخطَأٌ َوِهَي ِمْن اْلِبدَِع اْلُمَولََّدِة احلَْ  ثَّالِثَِة َلمَّ

جنِْ   -الصفاتية: إنَّ َكاَلَم اَّللَِّ الَِّذي أُْنزَِل َعَلى أَْنِبَيائِِه  ْورَاِة َواِْْ يِل َواْلُقْرآِن َواَلَِّذي َلَْ يُ نَ زِّْلُه َكالت َّ
ِه َوَخََبِِه لَْيَسْت إالَّ جُمَرََّد ا اْلَكائَِناِت َواْلَكِلَماِت اْلُمْشَتِمَلِة َعَلى أَْمرِِه َوََنْيِ َواْلَكِلَماِت الَّيِت َكوََّن ِبَِ 

َها ابلعَبانية َكاَنْت الت َّْورَاَة َوِإنْ  َ َعن ْ َها َمْعَن ا َواِحٍد ُهَو ِصَفٌة َواِحَدٌة قَاَمْت ابََِّللَِّ إْن ُعَبِّ َ َعن ْ  ُعَبِّ
ْهَي َواْلَََْبَ ِصَفاٌت ََلَا اَل أَْقَساٌم ََلَا وَ   اِبْلَعَربِيَّةِ  ِإنَّ ُحُروَف اْلُقْرآِن َكاَنْت اْلُقْرآَن َوِإنَّ اْْلَْمَر َوالن َّ

 َوَصْوٍت. َُمُْلوَقٌة َخَلَقَها اَّللَُّ َوَلَْ يَ َتَكلَّْم ِِبَا َولَْيَسْت ِمْن َكاَلِمِه؛ إْذ َكاَلُمُه اَل َيُكوُن حِبَْرفِ 
َم قَ وْ َعارَ  ُْم يَ ْعُنوَن َضُهْم آَخُروَن ِمْن اْلُمْثِبَتِة فَ َقاُلوا: َبْل اْلُقْرآُن ُهَو احْلُُروُف َواْْلَْصَواُت َوتَ َوهَّ ٌم َأَنَّ

َواُب  َلُف لَِّذي َعَلْيِه سَ ااِبحْلُُروِف اْلِمَداَد َواِبْْلَْصَواِت َأْصَواَت اْلِعَباِد َوَهَذا َلَْ يَ ُقْلُه َعاَلٌ. َوالصَّ
َعاِل اْلِعَبادِ   - اْْلُمَّةِ  َماِم َأمْحَد َواْلُبَخارِيِّ َصاِحِب الصَِّحيِح ِف " ِكَتاِب َخْلِق أَف ْ " َوَغرْيِِه  َكاِْْ
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َلُهْم َوبَ ْعَدُهْم  ِة قَ ب ْ ِة َوُهَو". أَتْ َباُع النُُّصوِص الثَّابَِتِة َوِإمْجَاِع َسلَ  -َوَسائِر اْْلَِئمَّ  (1)ِف اْْلُمَّ
 

ا ُمَعاِقب اا َعَلْيِه. َوُهَو َكَما قَاَل أَبُو اْلَمَعاِل فَِإنَّ الْ -49 .49 ُمتَ َقدِِّمنَي ِمْن "َويَ ْرَضاُه ُكْفر اا قَِبيح ا
نَُّة ِمْن أَنَُّه ُسْبَحانَُه اَل يَ ْرَضى َما نَِّة َعَلى َما َدلَّ َعَلْيِه اْلِكَتاُب َوالسُّ يِع أَْهِل السُّ  ََنَى َعْنُه َواَل  مجَِ

ِة اْْلَْرِبَعِة َأْصَحاِب َأِب َحِنيَفَة َوَماِلٍك َوالشَّ  بُُّه َوَعَلى َذِلَك ُقَدَماءُ َأْصَحاِب اْْلَِئمَّ اِفِعيِّ َوَأمْحَد  حيُِ
رِيَن َمْن َسوَّى َبنْيَ  يِع َكَما اْْلَمِ  َكَأِب َبْكٍر َعْبِد اْلَعزِيِز َوَغرْيِِه ِمْن ُقَدَماِئِهْم َوَلِكنَّ ِمْن اْلُمَتَأخِّ

ا خُيَاِلُف أَْهَل قَاَلُه أَبُو احلََْسِن َوُهَو ِف اْْلَْصِل قَ ْوٌل ِْلَْهِم فَ ُهَو الَِّذي قَاَل ِف اْلَقَدِر اِبْلََْْبِ َوِبَِ 
نيَ  ُ تَ َعاََل وََكاَن خَيْرُُج إََل اْْلَْذَمى فَ يَ ُقوُل: أَْرَحُم الرَّامِحِ نَِّة َوأَْنَكَر َرمِحَُه اَّللَّ  يَ ْفَعُل َهَذا؟ فَ نَ َفى السُّ

اِدُق اْلَمْصُدوُق }َّللَُّ أَْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن الْ  نَي َوَقْد قَاَل الصَّ َواِلَدِة َأْن َيُكوَن اَّللَُّ أَْرَحَم الرَّامِحِ
َا اْلَمْقُصودُ  ْنِبيُه َعَلى هُ  ِبَوَلِدَها{ . َوَهِذِه َمَساِئُل َعِظيَمٌة لَْيَس َهَذا َمْوِضَع َبْسِطَها. َوِإمنَّ َنا الت َّ

يِن َوُأُصوِل اْلِفْقِه بَ  ُ ُكتُ ب اا ُمَصن ََّفة ا ِف ُأُصوِل الدِّ ْل ِف تَ ْفِسرِي اْْلَُمِل فَِإنَّ َكِثري اا ِمْن النَّاِس يَ ْقرَأ
نَِّة  ُد ِفيَها اْلَقْوَل اْلُمَواِفَق لِْلِكَتاِب َوالسُّ ِِ َواَل َيَِ ِتَها  َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ لَِّذي ااْلُقْرآِن َواحْلَِدي َوأَِئمَّ

َها ِفيِه نَ وْ  َواال ا ُكلٌّ ِمن ْ ُد أَق ْ ُقوِل َوَصرِيِح اْلَمْعُقوِل َبْل َيَِ ٌع ِمْن اْلَفَساِد َوُهَو اْلُمَواِفُق ِلَصِحيِح اْلَمن ْ
َناُقِض فَ َيَحاُر َما الَِّذي يُ ْؤِمُن ِبِه ِف َهَذا اْلَباِب َوَما الَّذِ   ِبِه الرَُّسوُل َوَما ُهَو احلَْقُّ ي َجاءَ َوالت َّ

َا اَْلَُدى ِفيَما َجاءَ ِبِه ا َواِل َما حَيُْصُل ِبِه َذِلَك َوِإمنَّ ْد ِف تِْلَك اْْلَق ْ ْدُق إْذ ََلْ َيَِ لرَُّسوُل الَِّذي َوالصِّ
َماَواِت َّللَِّ قَاَل اَّللَُّ ِفيِه: }َوِإنََّك لَتَ ْهِدي إََل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم{ }ِصرَاِط ا  الَِّذي َلُه َما ِف السَّ

ِِ َأاَل إََل اَّللَِّ َتِصرُي اْْلُُموُر{ .".   (2)َوَما ِف اْْلَْر
 

"علقة مثل ذلك، ُث يكون مضغة مثل ذلك، ُث يرسل إليه امللك فيؤمر أبربع  -50 .50
كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ُث ينفخ فيه الروح، فو الذي نفسي 
بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اْلنة حَّت ما يكون بني وبينها إال ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حَّت ما يكون 
بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اْلنة فيدخلها " فبني صلى هللا 
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ذا يدخل اْلنة ابلعمل الذي يعمله وخيتم له به، وهذا يدخل النار ابلعمل عليه وسلم أن ه
الذي يعمله وخيتم له به، كما قال صلى هللا عليه وسلم " إمنا اْلعمال ابْلواتيم " وذلك ْلن 
مجيع احلسنات َتبط ابلردة، ومجيع السيئات تغفر ابلتوبة، ونظري ذلك من صام ُث أفطر قبل 

 ( أبطل عمله.1ث عمدا ا قبل كمال الصالة ُث )الغروب أو صلى وأحد

لق هللا وأئمتها ما بعِ هللا به رسله وأنزل كتبه فيؤمنون ِب فالذي عليه سلف اْلمةوابْلملة 
وأمره بقدره وشرعه حبكمه الكوِن وحكمه الديِن وإرادته الكونية والدينية، كما قال ِف اْلية 

ا ا  ومن يرد أن يضله َيعل صدره ضيقا ا حرج )فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم
كأمنا يصعد ِف السماء( وقال نوح عليه السالم )وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح 
لكم إن كان هللا يريد أن يغويكم( وقال تعاَل ِف اْرادة الدينية )يريد هللا بكم اليسر وال يريد 

ليكم ن الذين من قبلكم ويتوب عبكم العسر( وقال )يريد هللا أن يبني لكم ويهديكم سن
وهللا عليم حكيم( وقال )ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم( وهم مع إقرارهم أبن هللا خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه خلق اْلشياء بقدرته 

 ومشيئته يقرون أبنه ال إله إال هو، ال يستحق

__________ 

ُث ال يظهر له هنا معَن، وكما أن هذا يقل أن يقع فما جعل مثال ا له يقل أن ( حرف 1)
يقع، وإمنا ذكر ِف احلديِ مثال ا الطراد نظام القدر، واما الغالب فهو أن املرء ميوت على ما 

 (1)عاش عليه، وكذلك يبعِ على مامات عليه". 
 

 "قَ ْوله: }فصل{-1 .51

 

 ول{ .}َأْصَحابَنا، واملعظم: الصََّحابَة عدُ 

ْيخ َتِقّي الّدين َوَغريه:  َرِضي  -َأن الصََّحابَة  َومُجُْهور اْْللف الَِّذي َعَلْيِه سلف اْْلمةقَاَل الشَّ
ُهم   عُدول بتعديل هللا تَ َعاََل ََلُم. -هللا َعن ْ

اَل  يع الصََّحابَة، َواَل يْعتد ِِبِ ف من قَاَل اْبن الّصالح َوَغريه: اْْلمة جممعة على تَ ْعِديل مجَِ
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 (1)خالفهم. انْتهى.". 
 

َقِطُع ِبذِْكِر َسَبِب اْلَعَداَلِة.-2 .52  "َكاْلَقْوِل، َوَهَذا ااِلْحِتَماُل يَ ن ْ

َبِب لَ  َشَرَط ِف َشَهاَدِة َوَما ذََكْراَنهُ تَ ْفرِيٌع َعَلى ااِلْكِتَفاِء اِبلت َّْعِديِل اْلُمْطَلِق، إْذ َلْو َشَرَط ذِْكَر السَّ
ِة، َوُهَو بَِعيٌد. فَِإْن ِقيَل: َلَعلَُّه َعرَّفَ اْلبَ ْيِع َوالنِّ  حَّ يِع َشرَاِئِط الصِّ ُه َعْدال ا َويُ َعرِّفُُه َغرْيُُه َكاِح َعدَّ مجَِ

َل َجرحي اا. الرَّابِ  َم َعُة: َأْن حُيْكَ اِبْلِفْسِق. قُ ْلَنا: َمْن َعرََّفُه اَل َجَرَم اَل يَ ْلَزُمُه اْلَعَمُل ِبِه، َكَما َلْو َعدَّ
َوى ِمْن تَ زِْكَيِتِه اِبْلَقْوِل.  ِبَشَهاَدتِِه، َفَذِلَك أَق ْ

ا؛ إْذ َقْد يَ تَ َوقَُّف ِف َشَهاَدِة اْلَعدْ  ا تَ ْرُك احْلُْكِم ِبَشَهاَدتِِه َوِِبَََبِِه فَ َلْيَس َجْرح ا ِل َورَِوايَِتِه ِْلَْسَباٍب أَمَّ
ْقُبوٍل ِعْنَد اْْلَْكَثرِيَن؟ زِيُد َعَلى اْْلَرِْح اْلُمْطَلِق َوُهَو َغرْيُ مَ ِسَوى اْْلَرِْح، َكْيَف َوتَ ْرُك اْلَعَمِل اَل يَ 

َقِدْح َوْجٌه لِتَ زِْكَيِة اْلَعَمِل ِمْن تَ ْقِدمٍي َأْو َدلِيٍل آَخَر فَ ُهَو َكاْْلَرْ   ِح اْلُمْطَلِق.َواِبْْلُْمَلِة إْن َلَْ يَ ن ْ

 

 ابَة[]اْلَفْصُل الرَّاِبُع ِف َعَداَلة الصَّحَ 

ُهْم  -ِِ  ُ َعن ْ  -َرِضَي اَّللَّ
ُهْم ، َومَجَاِهرُي اْْلََلِف، َأنَّ َعَدالَتَ ُهْم َمْعُلوَمٌة بِتَ ْعدِ َواَلَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ  يِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ إََّّ

َت ِبطَرِيٍق قَاِطٍع اْرِتَكاُب َواِحٍد لِِفْسٍق بُ َوثَ َنائِِه َعَلْيِهْم ِف ِكَتاِبِه، فَ ُهَو ُمْعتَ َقُداَن ِفيِهْم إالَّ َأْن يَ ث ْ 
ُ تَ َعاََل: } ُتْم َخرْيَ أُمٍَّة َمَع ِعْلِمِه بِِه، َوَذِلَك ِمَّا اَل يَ ثْ ُبُت َفاَل َحاَجَة ََلُْم إََل الت َّْعِديِل قَاَل اَّللَّ ُكن ْ

ة ا َوَسط اا لِ  [ َوقَاَل تَ َعاََل: }وََكَذِلكَ 110ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس{ ]آل عمران:  َتُكونُوا َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 [ َوُهَو ِخطَاٌب َمَع اْلَمْوُجوِديَن ِف َذِلَك اْلَعْصِر.143ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس{ ]البقرة: 

َجَرِة{ ]الفتح: ُ َعْن اْلُمْؤِمِننَي إْذ يُ َباِيُعوَنَك ََتَْت الشَّ اَل [ َوقَ 18 َوقَاَل تَ َعاََل: }َلَقْد َرِضَي اَّللَّ
اِبُقوَن اْْلَوَُّلوَن{ ]التوبة:   [ َوَقْد ذََكَر اَّللَُّ تَ َعاََل اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصارَ 100َعزَّ َوَجلَّ: }َوالسَّ

ِة َمَواِضَع َوَأْحَسَن الث ََّناَء َعَلْيِهْم، َوقَاَل:   " َخرْيُ النَّاِس قَ ْرِن  -َسلََّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ  -ِف ِعدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ُُثَّ الَِّذيَن يَ ُلوََنُْم " َوقَاَل:  ِِ َذَهب اا َما َلْو أَنْ فَ » -َصلَّى اَّللَّ َق َأَحدُُكْم ِمْلَء اْْلَْر

 إنَّ اَّللََّ اْخَتاَر ِل َأْصَحااب ا : »-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل « بَ َلَغ ُمدَّ َأَحِدِهْم َواَل َنِصيَفهُ 
 « .َوَأْصَهار اا َوأَْنَصار اا
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ِم اْلغُُيوِب  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  -ِديِل َرُسولِِه َوتَ عْ  -ُسْبَحانَُه  -َفَأيُّ تَ ْعِديٍل َأَصحُّ ِمْن تَ ْعِديِل َعالَّ
 ِف اَلِْْجَرِة َواْلَِْهاِد َوَبْذِل مْ ؟ َكْيَف َوَلْو ََلْ يَرِْد الث ََّناءُ َلَكاَن ِفيَما اْشتَ َهَر َوتَ َواتَ َر ِمْن َحاَلِِ -َوَسلََّم 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -اْلُمَهِج َواْْلَْمَواِل َوقَ ْتِل اْْلاَبِء َواْْلَْهِل ِف ُمَوااَلِة َرُسوِل اَّللَِّ    َوُنْصَرتِهِ  -ى اَّللَّ
. َوقَاَل قَ ْوٌم: َكَحاِل َغريِْ   ِكَفايَةٌ ِف اْلَقْطِع ِبَعَدالَِتِهْم؟ َوَقْد َزَعَم قَ ْوٌم َأنَّ َحاََلُمْ  ِِ ِهْم ِف لُُزوِم اْلَبْح

ِفَكْت الدَِّماُء َحاَُلُْم اْلَعَداَلُة ِف ِبَدايَِة اْْلَْمِر إََل ظُُهوِر احْلَْرِب َواْْلُُصوَماِت، ُُثَّ تَ َغريََّ احْلَاُل َوسُ 
. ِِ  َفاَل بُدَّ ِمْن اْلَبْح

اَوقَاَل مَجَاِهرُي اْلُمْعَتزِلَِة  يُع أَْهِل اْلِعرَاِق َوالشَّ َماِم َعاِئَشُة َوطَْلَحُة َوالزَُّبرْيُ َومجَِ اٌق ِبِقَتاِل اِْْ ِم ُفسَّ
ُب َردُّ َشَهاَدِة َعِليٍّ َوطَْلَحَة َوالزَُّبرْيِ جُمَْتمِ  . َوقَاَل قَ ْوٌم ِمْن َسَلِف اْلَقَدرِيَِّة: َيَِ ِِقنَي احلَْقِّ ََ ِعنَي َوُمْف

ا اَل نَ ْعرِفُُه بَِعْيِنِه. َوقَاَل قَ ْوٌم: نَ ْقَبُل َشَهاَدَة ُكلِّ َواِحٍد إَذا انْ فَ ِْلَنَّ ِفيهِ  ْ ْم فَاِسق ا َرَد ِْلَنَُّه َلَْ يَ تَ َعنيَّ
ا إَذا َكاَن َمَع ُُمَالِِفِه َفَشِهَدا ُردَّا إْذ نَ ْعَلُم َأنَّ َأَحَدُُهَا فَاِسٌق.  ِفْسُقُه، أَمَّ

َلِف َعلَ َوَشكَّ بَ ْعُضُهْم ِف فِ  نَِّة، ْسِق ُعْثَماَن َوقَ تَ َلِتِه. وَُكلُّ َهَذا َجرَاَءٌة َعَلى السَّ ى ِخاَلِف السُّ
نَ ُهْم اُبْ ُتِِنَ َعَلى ااِلْجِتَهاِد وَُكلُّ جُمَْتِهٍد ُمِصيٌب، َأْو اْلُمصِ  يُب َواِحٌد، َبْل قَاَل قَ ْوٌم: َما َجَرى بَ ي ْ

ا ِفيِه، َوَلكِ َواْلُمْخِطُئ َمْعُذوٌر اَل تُ َردُّ  نَّ قَ تَ َلَة ُعْثَماَن َشَهاَدتُُه، َوقَاَل قَ ْوٌم: لَْيَس َذِلَك جُمْتَ َهد ا
ُهْم َجِهُلوا َخطََأُهْم وََكانُوا ُمَتَأوِِّلنَي، َواْلَفاِسُق اْلُمَتَأوِّ  ُل اَل تُ َردُّ رَِوايَ ُتُه، َواْْلََوارَِج ُُمِْطُئوَن َقْطع اا َلِكن َّ

َرُب مِ  ا.َوَهَذا أَق ْ  ْن اْلَمِصرِي إََل ُسُقوِط تَ ْعِديِل اْلُقْرآِن ُمْطَلق ا

ُ  -فَِإْن ِقيَل: اْلُقْرآُن أَْثََن َعَلى الصََّحابَِة، َفَمْن الصََّحاِبُّ؟ أََمْن َعاَصَر َرُسوَل اَّللَِّ  َصلَّى اَّللَّ
". أَْو َمْن طَاَلْت صُ  َأْو َمْن َلِقَيُه َمرَّة ا َأْو َمْن َصِحَبُه َساَعة ا  -َعَلْيِه َوَسلََّم   (1)ْحبَ ُتُه؟ َوَما َحدُّ

 

"مسألة: قال أمحد ِف رواية عبدوس من صحب النيب صلى هللا عليه وسلم سنة -3 .53
 أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه

له من الصحبة على قدر ما صحبه وإليه ذهب أصحابنا ونقل أبو سفيان السرخسى عن 
أن اسم الصحاِب إمنا يطلق على من رآه واختص به اختصاص الصاحب  بعض شيوخه

ابملصحوب سواء روى عنه احلديِ أو َل يرو عنه ]أخذ عنه[ العلم أو َل أيخذ فاعتَب تطاول 
إمنا يسمى بذلك من  1الصحبة ِف العادة قال أبو اْلطاب وقال أبو عثمان عمرو بن حبر
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عندان  العلم وقال ابن الباقالِن وصاحبه الصحاِبطالت صحبته له واختالطه به وأخذ عنه 
اسم واقع على من صحب النيب صلى هللا عليه وسلم وجالسه واختص به ال على من كان 

 ِف عهده وإن لقيه مرات كثرية هذا مقتضى اللغة وموجبها وحقيقتها.

 فصل:

بتعديل  لومجهور اْللف أن الصحابة رضى هللا عنهم كلهم عدو  ]والذي عليه سلف اْلمة
 .2هللا تعاَل َلم[ 

__________ 

 ِف ا "عمرو بن صخر" تصحيف. 1

 (1)ساقط من د.".  2
 

 "فصل: ]ِف عدالة الصحابة[-4 .54

دالتهم معلومة ع -رضي هللا عنهم-ومجهور اْللف: أن الصحابة  والذي عليه سلف اْلمة
 بتعديل هللا وثنائه عليهم.

اِبُقوَن -تعاَل-قال هللا   .1اْْلَوَُّلوَن{ : }َوالسَّ
__________ 

اِبُقوَن اْْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر َوالَّذِ  100سورة التوبة اْلية:  1 يَن ومتام اْلية: }َوالسَّ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ ََلُْم َجنَّاٍت ََتْرِي ََتْتَ َها  ْْلََْنَاُر َخاِلِديَن اات َّبَ ُعوُهْم ِبِِْحَساٍن َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

ا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ .".   (2)ِفيَها أََبد ا
 

"وعندما أدخلت َهِذه الفلسفات وصناعة اْلمنطق ِف اْلُعُلوم اْسالمية احنرفت -5 .55
َها َعن جادة الصََّواب، ومعني اْلكتاب َوالّسنة لذا َتَِد َأن  ا من النَّاس يْقرَأ  كثري “ِبَكِثري ِمن ْ

ِ َواَل َيد ِفيكتب َها الَقْول ا مصنفة ِف أُصول الّدين وأصول اْلِفْقه بل ِف تَ ْفِسري القرءان واحْلَِدي
ُقول وأئمتها َوُهَو اْلُمَوافق لصح الَِّذي َعَلْيِه سلف اْْلمةاْلُمَوافق لْلكتاب َوالّسنة  يح اْلَمن ْ
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َها ِفيِه نوع حار َما الَِّذي من اْلفساد والتناقض، في وصريح اْلَمْعُقول، بل َيد أقواال ا كلٌّ ِمن ْ
ْلَك يُؤمن ِبِه ِف َهَذا اْلَباب، َوَما الَِّذي َجاءَ ِبِه الرَُّسول، َوَما ُهَو احْلق والصدق، ِإْذ َل َيد ِف تِ 

َوال َما حيصل ِبِه َذِلك ِحيَحة يطول اْلعباَرة،“و  1”اْْلَق ْ  ِإْدَخال صناَعة اْلمنطق ِف اْلُعُلوم الصَّ
د من أدخلهُ  َشاَرة، َوَْيَعل اْلَقرِيب من اْلعلم بَعيدا، واليسري ِمْنُه عسريا ا، َوَِلََذا َتَِ  ِف َويبعد اِْْ

لم اْْلالف، َواْلَكاَلم، وأصول اْلِفْقه، َوغري َذِلك، َل يفد ِإالَّ َكثْ َرة اْلَكاَلم والتشقيق َمَع قلَّة اْلع
 2”ْشو اْلَكاَلم، َوأْبعد اْْلَْشَياء َعن طَريَقة َذوي اْلحالمَوالتَّْحِقيق، َفعلم أَنه من أعظم حَ 

َتُه، َوَمَع ِإْدَخال صناَعة اْلمنطق والفلسفة ِف أُصول اْلِفْقه أَدخل ِفيِه َما لَْيَس ِمْنُه َواَل طائل َتَْ 
َثرهم اَل خَْبَة ََلُم ِبَا َوَأكْ “بل َضَرره َأكثر من نَفعه َوَذِلَك ِلَكثْ َرة من كتب ِفيِه من اْلُمَتَكلِّمني 

نَها دّل َعَلْيِه اْلكتاب َوالّسنة وآاثر الصََّحابَة َوالتَّاِبِعنَي ََلُم ِبِِْحَسان، بل ينصر مقاالت َيظُ 
دين اْلُمسلمني، بل ِإمْجَاع اْلُمسلمني، َواَل يكون قد قَاََلَا أحد من الّسلف، بل الثَّاِبت َعن 

 3”الّسلف ُُمَالف ََلَا
َهَذا جعل علم أُصول اْلِفْقه ِف بعض مباحثه علما َصعب اْلعباَرة معقد اْْلَْلَفاظ بَعيدا  وكل

ة اْلُمتَ َقدِّمني ِف اْلَغاِلب، ِمَّا جعل كثريا من  َعن أُصول اْْلَِئمَّ

__________ 

 .17/102جَمُْموع اْلَفَتاَوى  - 1
 .9/24جَمُْموع اْلَفَتاَوى  - 2
 (1).". 335 - 17/334اَوى جَمُْموع اْلَفتَ  - 3
 

 ".1""َوالصََّحابَُة ُعُدوٌل -6 .56

يِن َوَغرْيُُه: " ْيُخ َتِقيُّ الدِّ ُهوُر اْْلََلِف: َأنَّ الصََّحابََة َرِضَي َومجُْ  الَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْلُمَّةِ قَاَل الشَّ
ُهْم َأمْجَِعنيَ  ُ َعن ْ  ".3مْ ُعُدوٌل بِتَ ْعِديِل اَّللَِّ تَ َعاََل َلَُ  2اَّللَّ

ُة جُمِْمَعةٌ 4وَ  الِح َوَغرْيُُه: "اْلُمَّ الفِ  5قَاَل اْبُن الصَّ يِع الصََّحابَِة، َوال يُ ْعَتدُّ ِِبِ  َعَلى تَ ْعِديِل مجَِ
 .7". اه 6َمْن َخاَلَفُهمْ 

نَِّة َواْْلَمَ   .8َعةِ اَوَحَكاُه اْبُن َعْبِد اْلََبِّ ِف ُمَقدَِّمِة "االْسِتيَعاِب" إمْجَاَع أَْهِل السُّ
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مْجَاعَ  ِْ  .9َوَحَكى ِفيِه إَماُم احْلََرَمنْيِ ا
__________ 

، َناية 191، شرح الورقات ص 164/ 1، املستصفى 90/ 2انظر: اْحكام لآلمدي  1
، العضد على 292، 259، 249، املسودة ص 166/ 2، مجع اْلوامع 313/ 2السول 

، كشف اْلسرار 64/ 3لتحرير ، تيسري ا155/ 2، فواتح الرمحوت 67/ 2ابن احلاجب 
، غاية 61، اللمع ص 153،شرح خنبة الفكر ص146، مقدمة ابن الصالح ص 384/ 2

، املدخل إَل مذهب 69، إرشاد الفحول ص 62، ُمتصر الطوِف ص 104الوصول ص 
 .214/ 2، تدريب الراوي 199، قواعد التحديِ ص 94أمحد ص 

 ساقطة من ب ع ِ. وِف املسودة: كلهم 2

 .292سودة ص امل 3
 ساقطة من ب ز ع ِ. 4

 ِف ع: جمتمعة. 5

 .69، املسودة ص 69، إرشاد الفحول ص 147، 146انظر: مقدمة ابن الصالح ص  6
 ساقطة من ش. 7

 .9/ 1االستيعاب  8
 (1).". 69انظر: إرشاد الفحول ص  9
 

 -"قال املؤلف رمحه هللا تعاَل: -7 .57
 )فصل(

ابلرواية عنه اخل ... قد قدمنا ما ذكره ِف هذا املبحِ ِف التعديل وذلك إما بقول واما 
َاط العدالة فال حاجة إَل إعادته هنا وأعلى أنواع التزكية الشادة  مستوِف ِف الكالم على اش

له أبنه عدل رضى وان َل يبني أسبااب ذلك. واعلم أن َتقيق قبول التعديل بدون بيان السبب  
دثني. واعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس كما هو مذهب اْلمهور من أصوليني وحم

 َترحيا ا له كما هو ظاهر.
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 -قال املؤلف رمحه هللا تعاَل: 
 )فصل(

ومجهور اْللف أن الصحابة رضي هللا عنهم معلومة عدالتهم  والذي عليه سلف اْلمة
: ))لقد لبتعديل هللا تعاَل وثنائه عليهم. قال هللا تعاَل: ))والسابقون اْلولون(( اْلية. وقا

رضي هللا عن املؤمنني(( اْلية. وقال: ))حممد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار(( 
اْلية ... اخل ... خالصة ما ذكره ِف الفصل أن الصحابة كلهم عدول للثناء عليهم ِف  

كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم وهذا قول مجهور علماء املسلمني وهو الصواب 
 (1)هللا تعاَل ، وعلى هذا فجهالة الصحاِب ال تضر ْلَنم كلهم".  ان شاء

 

لَ -8 .58 ِف "َوَِلََذا اْلِْاَلِف َثاَلثَُة َأْسَباٍب: )َأَحُدَها( اْخِتاَلُف اْْلَْخَباِر َواْْلاَثِر َعِن السَّ
 ْضال ا َعِن اْلَمَساِئِل ااِلْعِتَقاِديَِّة.فَ َوَأْكثَ رَُها اَل َيِصحُّ َواَل حُيَْتجُّ ِبِْثِلِه ِف اْْلَْحَكاِم اْلَعَمِليَِّة 

 )اَثنِيَها( ااِلْخِتاَلُف ِف فَ ْهِمَها.

َتِمنَي ِإََل َمذَ  نَِّة )اَثلِثُ َها( الرَّْأُي َوالتََّخيُُّل َواْلِقَياُس َمَع اْلَفارِِق فَِإنَّ اْْلََلَف ِمَن اْلُمن ْ اِهِب السُّ
َِ ِفيِه َغرْيُُهمْ  زَِلُة َأْخطَُئوا ِف ِقَياِس ِمْن ََتِْكيِم الرَّْأِي ِف أُُموِر اْلَغْيِب، فَاْلُمْعتَ  َخاُضوا ِفيَما َخا

ٌِ اَل ُتوَزُن َوأَ  َا أَْعرَا ِة َأَنَّ َهاَدِة َوِإْنَكاِر َوْزِن اْْلَْعَماِل حِبُجَّ نَّ ِعْلَم هللِا َعاَلَِ اْلَغْيِب َعَلى َعاَلَِ الشَّ
نَِّة َردًّا َمْبِنيًّا عَ ِِبَا يُ ْغِِن َعْن َوْزَنَِ  َتِمنَي ِإََل السُّ َلى َأَساِس َمْذَهِبِهْم ِف ا، َوَردَّ َعَلْيِهْم بَ ْعُض اْلُمن ْ

َهاَدِة، َوَتْطِبيِق َأْخَباِر اْْلِخَرِة َعَلى اْلَمْعُهوِد اْلَمْألُ  نْ َيا ِقَياِس َعاَلَِ اْلَغْيِب َعَلى َعاَلَِ الشَّ وِف ِف الدُّ
َمٍة َأْو َأنَّ الصََّحاِئفَ فَ َزَعُموا أَ  ُد َوُتوَزُن َأْو ُتوَضُع ِف ُصَوٍر جُمَسَّ  الَّيِت ُتْكَتُب نَّ اْْلَْعَماَل تَ َتَجسَّ

ا وَ  ا رِقٌّ )ِجْلٌد( َوِإمَّ نْ َيا ِإمَّ َا َكَصَحاِئَف الدُّ .ِفيَها اْْلَْعَماُل ِهَي الَّيِت ُتوَزُن بَِناء ا َعَلى َأَنَّ  َرقٌّ

ميَاِن ِبَعاَلَِ اْلَغْيِب َأنَّ ُكلَّ َما ث َ  الَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ َواْْلَْصُل  َبَت ِمْن َأْخَبارِِه ِف ِف اِْْ
نَِّة فَ ُهَو َحقٌّ اَل َرْيَب ِفيِه، نُ ْؤِمُن بِِه َواَل حُنَكُِّم رَْأيَ َنا ِف ِصَفِتِه َو   َكْيِفيَِّتِه. فَ نُ ْؤِمُن ِإذ اااْلِكَتاِب َوالسُّ

ُح أَنَُّه ِبِيزَاٍن يَِليُق ِبَذِلَك اْلَعاَلَِ يُو  َْعَماِل َقْطع اا، َونُ َرجِّ ْْ ميَاُن أبَِنَّ ِف اْْلِخَرِة َوْزان ا ِل َزُن ِبِه اِْْ
تَ ْيِه ِإْن َصحَّ احلَْ  ُِ َعْن ُصوَرتِِه وََكْيِفيَِّتِه َواَل َعْن ِكفَّ ُِ ِفيِهَما  ِديَواْْلَْخاَلُق َواْْلَْعَماُل، اَل نَ ْبَح

َعرَاِنُّ ِف ِميزَانِِه. َويُ ْؤَخُذ ِمْن آٍََّت َكِثريٍَة َأنَّ َذِلَك َيُكوُن اِبْعِتَبا ِْثريَِها ِف َكَما َصوَّرَُه الشَّ ََ ِر 
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َم َشْرحُ  َتَُّب َعَلْيِه ُجلُّ اْْلَزَاِء َكَما تَ َقدَّ ََ . َوِإَذا َكاَن اْلَبَشُر هُ الن َّْفِس ِمْن تَ زِْكَيٍة َأْو َتْدِسَيٍة َوُهَو َما َي
ِِ َكاحْلَرِّ َواْلََبِْد، أَفَ يَ ْعَجُز اْْلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلَقاِدُر َعَلى َْعرَا ْْ َُعوا َمَوازِيَن ِل ََ ُكلِّ َشْيٍء َعْن   َقِد اْخ

َها اِبحلَْسَ  َْعَماِل الن َّْفِسيَِّة َواْلَبَدنِيَِّة اْلُمَعَبَِّ َعن ْ ْْ يَِّئاِت ِبَا َأْحَدثَ ْتُه ِف نَ َوْضِع ِميزَاٍن ِل اِت َوالسَّ
َا َيكُ  َفاِت؟ ! َوالن َّْقُل َواْلَعْقُل ُمتَِّفَقاِن َعَلى َأنَّ اْْلَزَاءَ ِإمنَّ وُن ِبِصَفاِت اْْلَنْ ُفِس ِمَن اْْلَْخاَلِق َوالصِّ

ِِ الزَّائَِلِة: قَاَل تَ َعاََل: )َسَيْجزِيِهْم اِت َواْْلَْعرَ الن َّْفِس الثَّابَِتِة اَل ِبَُجرَِّد َما َكاَن َسبَ ب اا ََلَا ِمَن احْلَرَكَ  ا
ْمِس: )َونَ ْفٍس َوَما ِسَواَها َفَأَْلََمَها 139: 6َوْصَفُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم( ) ( َوقَاَل ِف ُسوَرِة الشَّ

اَها َوَقْد َخاَب ِمنْ  َلَح َمْن زَكَّ  ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها َقْد أَف ْ

ا ى َوذََكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّ 10 - 7: 91َها( )َدسَّ َلَح َمْن تَ زَكَّ ى( ( َوِف ُسوَرِة اْْلَْعَلى: )َقْد أَف ْ
َِ ِف َمَواِضَع ِمَن الت َّْفِسرِي آِخرَُها تَ ْفِسرُي َخامتَِ 15، 14: 87) ْقَنا َهَذا اْلَبْح ِة ُسورَِة ( َوَقْد َحقَّ

 اْْلَنْ َعاِم.

َم َأنَّ حِ   تَ َباَرَك ْكَمَة َوْزِن اْْلَْعَماِل بَ ْعَد احلَِْساِب أَنَُّه َيُكوُن أَْعَظُم َمْظَهٍر لَِعْدِل الرَّبِّ َوتَ َقدَّ
رَاد اا". َوتَ َعاََل، َأْي لِِعْلِمِه َوِحْكَمِتِه َوَعَظَمِتِه ِف َذِلَك اْليَ ْوِم اْلَعِظيِم، ِإْذ يَ َرى ِفيِه ِعَبا  (1)ُدُه أَف ْ

 

اْسناد من الدين. ويقول ابن املبارك بيننا وبني القوم القوائم  "ويقول الزهري،:-9 .59
أي اْسناد. ويقول سعيد بن املسيب: إِن كنت ْلسري اللياِل واْلَّم ِف طلب احلديِ 

 الواحد.

 يقول الشيخ مناع القطان:

ي عليه سلف والذومن اْلطوات اليت اتبعت أيضا: نقد الرواة، قال الغزاِل ِف املستصفى 
ومجاهري اْللف أن عدالة الصحابة معلومة بتعديل هللا عز وجل إَّهم، وثنائه عليهم  ةاْلم

 ِف كتابه.

فال يؤخذ حديِ الذين يعرف عنهم الكذب، وال أحاديِ البدع ووضع العلماء أمارات 
للداللة على أن احلديِ موضوع كمخالفته لصريح القرآن، أو فساد معناه، ونشأ من ذلك 

 ديل.علم اْلرح والتع

وكان ْلهود أئمة احلديِ وعلمائه ِف العصور املختلفة أثر كبري ِف الذب عن السنة النبوية. 
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 وِف ختريج اْلحاديِ، وبيان اْلحاديِ الصحيحة والضعيفة واملوضوعة.

 وظهرت كتب كثرية ِف هذا الشأن منها:

 السخاوي. ظاملقاصد احلسنة ِف بيان كثري من اْلحاديِ املشتهرة على اْللسنة للحاف -

 ونصب الراية ْلحاديِ اَلداية للحافظ الزيلعي. -

واملغِن عن محل اْلسفار ِف اْلسفار ِف ختريج ما ِف اْحياء من اْلخبار للحافظ  -
 (1)العراقي.". 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلِّ -10 .60 م "وِف الصحيحني من حديِ أنس رضي هللا عنه عن النيب َصلَّى اَّللَّ
ر من قال ال إله إال هللا وِف قلبه وزن شعرية من خري، وخيرج من النار خيرج من النا»أنه قال: 

من قال ال إله إال هللا وِف قلبه وزن برة من خري، وخيرج من النار من قال ال إله إال هللا وِف 
 ( .1« )¬قلبه وزن ذرة من خري

 نيمن الصحابة والتابع الذي عليه سلف اْلمةوهذا الذي دلت عليه النصوص هنا هو 
واتبعيهم على اْلري واَلدى ِف حكم مرتكب الكبرية وهو املنهج الوسط بني الغلو ِف هذا 
الباب وهو مذهب اْلوارج قدمي اا وحديث اا الذين يكفرون مرتكب الكبرية وخيرجونه من امللة 
ويستبيحون دمه ويعتقدون أنه يوم القيامة خالد ُملد ِف النار، وبني أهل التقصري الذين 

مرتكب الكبرية مؤمن كامل اْميان وال يفرقون بني مرتكب الكبرية وبني املؤمن  يرون أن
 الكامل الذي أدى الطاعات وَتنب احملرمات كما هو مذهب غالة املرجئة.

اْلدلة على أن مرتكب الكبرية ليس بكافر: دل القرآن والسنة على أن مرتكب الكبرية ليس 
 بكافر.

ن َ  فمن القرآن قوله تعاَل: }َوِإنْ  تَ تَ ُلوا َفَأْصِلُحوا بَ ي ْ ُهَما فَِإْن بَ َغْت طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اق ْ
نَ ُهَما ِإْحَداُُهَا َعَلى اْْلُْخَرى فَ َقاتُِلوا الَّيِت تَ ْبِغي َحَّتَّ َتِفيَء ِإََل أَْمِر اَّللَِّ فَِإْن فَاَءْت فَ  َأْصِلُحوا بَ ي ْ

بُّ اْلُمْقِسِطنَي اِبْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اَّللََّ  َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فَ  - حيُِ َأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا ِإمنَّ
َ َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن{ ]احلجرات:  ( . ووجه الداللة من اْليتني 10، 9[ )احلجرات: 10 - 9اَّللَّ

  والباغي منهو أن هللا أثبت اْميان ملرتكيب معصية االقتتال من املؤمنني
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_________¬ 

 (1)( .". 192( ، وصحيح مسلم برقم )44( صحيح البخاري برقم )1)¬
 

"ِبعَن أنه ليس من شرط املتكلم أن يكون ذا ُمارج، َلذه اْلدلة فبطل بذلك -11 .61
 التمسك ِبذه الشبهة.

وِف إثبات الصوت هلل سبحانه وتعاَل، ونفي املشاِبة بينه وبني أصوات املخلوقني يقول 
اْمام أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري: ".. ويذكر عن النيّب صلى هللا عليه وسلم أنه  

كان حيب أن يكون الرجل خفيض الصوت، ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن هللا عز 
سمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغري هللا جل ذكره". وجل ينادي بصوت ي

وِف هذا دليل أن صوت هللا ال يشبه أصوات اْللق، ْلن صوت هللا جل ذكره يسمع من 
بعد كما يسمع من قرب وأن املالئكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى املالئكة َل يصعقوا، 

فليس لصفة هللا ند وال مثل وال يوجد شيء  1أَْنَدادا ا{  وقال هللا عز وجل: }َفال ََتَْعُلوا َّللَِّ 
 .3. ُث ذكر اْلحاديِ اليت تدّل على ذلك2من صفاته ِف املخلوقني

وقصارى القول أن السلف يرون أن هللا تعاَل يتكلم بصوت يسمع كما دلت على ذلك 
ال تشبه  ذاتهاْلدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وأن صوته ال يشبه أصوات خلقه، كما أن 

 ذواهتم، وأن سائر كالم هللا تعاَل ليس هو احلروف فقط، وال املعاِن.

وِف بيان أن كالم هللا تعاَل هو جمموع اْلمرين، يقول شيخ االسالم ابن تيمية موضحا ا 
 كاْمام أمحد والبخاري  - الذي عليه سلف اْلمةاملذهب الصحيح ِف ذلك: "والصواب 

 صاحب الصحيح ِف كتاب خلق

__________ 

 .22سورة البقرة آية:  1
 .59خلق أفعال العباد للبخاري ص:  2
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 (1).". 60-59انظر: املصدر نفسه ص:  3
 

"اليت وصف ِبا نفسه، ومسى ِبا نفسه ِف كتابه وتنزيله، أو على لسان رسوله -12 .62
 وال ريعليه الصالة والسالم من غري زَّدة عليها وال نقصان منها، وال َتاوز َلا، وال تفس

َويل َلا، ِبا خيالف ظاهرها وال تشبه بصفات املخلوقني، بل أمروها كما جاءت، وردوا 
، وأخذ ذلك اْلخر عن اْلول، ووصى بعضهم 1علمها إَل قائلها ومعناها إَل املتكلم ِبا

بعضا ا حبسن االتباع، وحذروان عن اتباع طريق أهل البدع واالختالف الذين قال هللا فيهم: 
ُهْم ِف َشْيٍء{ }ِإنَّ  ، وقال: }َوالَ َتُكونُواْ َكالَِّذيَن 2الَِّذيَن فَ رَُّقواْ ِدينَ ُهْم وََكانُواْ ِشيَ ع اا لَّْسَت ِمن ْ

 .3تَ َفرَُّقواْ َواْختَ َلُفواْ ِمن بَ ْعِد َما َجاءُهُم اْلبَ يَِّناُت َوأُْولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم{ 
َنم نقلوا إلينا القرآن العظيم، وأخبار رسول هللا عليه والدليل على أن مذهبهم ما ذكران أ

الصالة والسالم، نقل مصدق َلا، مؤمن ِبا، قابل َلا، غري مراتب فيها، وال شاك ِف صدق 
قائلها، وَل يؤولوا ما يتعلق ابلصفات منها، وَل يشبهوا بصفات املخلوقني، إذ لو فعلوا شيئا ا 

، عن املتشابه وابلغوا ِف كّفه اترة ابلقول العنيفمن ذلك لنقل عنهم، بل زجروا من سأل 
 .4واترة ابلضرب

 وملا سئل مالك رمحه هللا عن االستواء، أجاب ِبقالته املشهورة، وأمر ِبخراج الرجل.

 وهذا اْلواب من مالك ِف االستواء شاف كاف ِف مجيع الصفات،

__________ 

اِن وف من الوضع العرِب للكلمة فمعأي علم كيفيتها وكنهها: أما معناها اللغوي فمعر  1
دميا ا ق الذي عليه سلف اْلمةالصفات معروفة، وإمنا التفويض ِف الكيفية والكنه هذا 

 وحديثا ا.

 .159سورة اْلنعام آية:  2
 .105سورة آل عمران آية:  3
إشارة ما فعله عمر بن اْلطاب حني ضرب صبيغ بن عسيل الذي كان قد شغل الناس  4

ملتاشابه مثل فواتح بعض السور، ُث نفاه إَل البصرة وَني الناس عن جمالسته ابلسؤال عن ا
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 (1))صون املنطق للسيوطي( .". 
 

 "الصفة الثالثة: صفة النزول:-13 .63

هذه الصفة من صفات اْلفعال اليت كثر فيها النزاع بني السلف واْللف، كاختالفهم ِف 
 االستواء واجمليء واْتيان.مجيع اْلفعال عامة، واْلفعال الالزمة خاصة. مثل 

اْلفعال  من أن هللا تعاَل تقوم به هذه الذي عليه سلف اْلمةوالقول احلق املؤيد ابْلدلة هو 
 فيكون النزول فعال ا فَ َعَله سبحانه وكذلك جميئه وسائر أفعاله.

 1يقول اْمام ابن تيمية ِف َييد هذا القول: "وهذا قول السلف قاطبة ومجاهري الطوائف"
 اه .

وذلك ْلَنم أيخذون النصوص على ما وردت دون أن يفرقوا بني ما مجع هللا من الصفات 
واْلمساء واْلفعال، وأما اْللف فموقفهم مضطرب جدا ا ِف هذه الصفة كغريها من صفات 

 اْلفعال منهم من ينكر النزول إنكارا ا فيقول: ما ُث نزول أصال ا.

 خيلو منه العرش، وهذا يعِن أن القوم حياولون إدراكومنهم من يقول: إنه ينزل نزوال ا حبيِ 
 الكيفية وإال فاْنكار السافر أو التشبيه، وهو موقف خطري على إميان املرء.

قال اْمام ابن تيمية: "إن أاب بكر اْمساعيلي كتب إَل أهل "جيالن" إن هللا ينزل إَل مساء 
ْل يَنظُُروَن وسلم، وقد قال تعاَل: }هَ  الدنيا على ما صح به اْلَب عن النيب صلى هللا عليه

َن اْلَغَماِم{  ا{ 2ِإالَّ َأن أَيْتِيَ ُهُم هللُا ِف ظَُلٍل مِّ ا َصفًّ ، 3، وقال: }َوَجاء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّ
نؤمن بذلك كله على ما جاء بال كيف، ولو شاء هللا سبحانه أن يعني ذلك فعل. فانتهينا 

 إَل ما أحكمه.

__________ 
 .5/395شرح حديِ النزول ضمن اجملموع  1
 .210سورة البقرة آية:  2
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 (1).". 22سورة الفجر آية:  3
 

"العور عن هللا سبحانه وتعاَل، وأنه ال َيوز عليه ما َيوز على املخلوقني من -14 .64
اْلفات والنقائص. ُث قال البيهقي: "والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العني 

 ا. ه  1ال من حيِ )احلدقة( أوَل. وابهلل التوفيق"صفة، 

 ، وأما حماولة بعضالذي عليه سلف اْلمةوهذا القول الذي اختاره اْمام البيهقي هو 
 الناس محل النصوص على خالف ما يظهر من ألفاظها فمحاولة جهمية معروفة.

قول اْلهمية يٌه بوأما تفسري من فسر اْلَّت السابقة ابلرؤية مع إنكار صفة العني فشب
القائلني: إنه تعاَل: مسيع بال مسع، بصري بال بصر، عليم بال علم. وهو قول مرفوِ شرعا ا 

 وعقال ا، كما تقدم ِف غري موضع.

وأما عند أهل السنة فجميع هذه الصفات تساق سوقا ا واحدا ا خَبية أو عقلية. ذاتية أو 
نفاة بل يلزم من وال َتسيم كما يظن الفعلية فتثبت بال كيف، وال يلزم من إثباهتا تشبيه 

َتريف القول فيها التعطيل. وينتج من ذلك تكذيب خَب هللا وخَب رسوله عليه الصالة 
وهم كل من ينفي صفة اثبتة ابلكتاب والسنة،  -وال حمالة  -والسالم. هذا ما يلزم النفاة 

 ان.أو ابلسنة الصحيحة فقط، أدركوا ذلك أو َل يدركوا. وهللا املستع

 الصفة التاسعة عشرة: صفد الَقدم هلل تعاَل

 هذه الصفة كاليت قبلها من الصفات اْلَبية والفعلية حمل صراع حاّد بني السلف واْللف.

يرون أن املقام ليس مقام اجتهاد أو قياس أو استحسان، وإمنا  -فهم كعادهتم -أما السلف 
رسوله  نه ال قول ْلحد مع قول هللا وقولهو مقام تسليم هلل ولرسوله عليه الصالة والسالم وأ

املعصوم عليه الصالة والسالم، الذي أمره ربه أن يبلغ ما أنزل إليه. فمما بلغه الرسول عن 
 هللا ْلمته بعضُ 

__________ 

َاث العرِب.".  312راجع اْلمساء والصفات للبيهقي، مبحِ العني ص:  1 دار إحياء ال
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(1) 
 

( وقد نبه ابن 1)¬قدر زائد على حديِ عمران( "زيد رضي هللا عنه عن -15 .65
تيمية رمحه هللا إَل أن بعض الناس يزيد ِف آخر احلديِ قوله: )وهو اْلن على ما عليه كان( 
َى على  وينسبون هذه اْلملة إَل رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، وبني أن هذا كذب مف

ة كذب لم ابحلديِ على أن هذه الزَّدرسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، وقد اتفق أهل الع
موضوع ُمتلق، وليس هو ِف شيء من دواوين احلديِ، ال كبارها وال صغارها، وال رواه 
أحد من أهل العلم ِبسناد ال صحيح وال ضعيف، وال ِبسناد جمهول، وإمنا تكلم ِبذه 

جوده عني و  الكلمة بعض متأخري اْلهمية، فتلقاها منهم أهل وحدة الوجود الذين يقولون:
 ( .2)¬وجود املخلوقات 

ه ( رضي هللا عنه ِبوضوع إمكان حوادث ال 52 -وصلة حديِ عمران بن حصني )ت 
أول َلا: أن املتكلمني الذين يرون امتناع دوام احلوادث ِف املاضي استدلوا ِبذا احلديِ ظنا ا 

 كان عن بدء  منهم أن سؤال أهل اليمن وجواب الرسول صّلى هللا عليه وسّلم َلم إمنا
، فمقصود احلديِ عندهم هو إخبار  املخلوقات كلها، ال عن بدء خلق السماوات واْلِر
الرسول صّلى هللا عليه وسّلم أن هللا كان موجودا ا وحده، معطال ا عن الفعل، غري قادر عليه، 

، بُث إنه ابتدأ إحداث مجيع أنواع احلوادث، وانتقل الفعل من االمتناع إَل اْمكان بال سب
 ( .3)¬وصار قادرا ا بعد أن َل يكن بال سبب 

ومن وافقهم أن مراد الرسول صّلى هللا عليه وسّلم هو اْخبار عن  والذي عليه سلف اْلمة
خلق هللا َلذا العاَل املشهود الذي خلقه ِف ستة أَّم ُث استوى على العرش، كما قال عّز 

ُ الَِّذي َخَلَق ال ٍم ُُثَّ اسْ وجل: }ِإنَّ َربَُّكُم اَّللَّ َِ ِف ِستَِّة َأََّّ َماَواِت َواْْلَْر تَ َوى َعَلى اْلَعْرِش{ سَّ
 [ .3]يونس: 

_________¬ 

 .6/290( فتح الباري 1)¬
، وانظر: فتح 18/221، 2/272( انظر: جمموع فتاوى شيخ اْسالم ابن تيمية 2)¬
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 .6/289الباري البن حجر 
: جمموع فتاوى شيخ اْسالم ابن تيمية ، وانظر43( انظر: اْنصاف للباقالِن ص3)¬

18/211 ،242 .".(1) 
 

وأئمتها مع أهل الكتاب أن هذا العاَل خلقه هللا  والذي عليه سلف اْلمة"-16 .66
وأحدثه من مادة كانت ُملوقة قبله وهي الدخان والبخار، وقد كان قبل خلق السماوات 

 ُملوقات كالعرش واملاء.

 [ .33الروم:لَِّذي يَ ْبدأُ اْْلَْلَق ُُثَّ يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيِه{ ]: }َوُهَو ا-سبحانه-وقال هللا 

َِ َوََلْ يَ ْعَي ِِبَْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر عَ  َماَواِت َواْْلَْر َ الَِّذي َخَلَق السَّ َلى َأْن حُيِْيَي وقال: }َأَوََلْ يَ َرْوا َأنَّ اَّللَّ
 [ .33ْيٍء َقِديٌر{ ]اْلحقاف: اْلَمْوَتى بَ َلى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ شَ 

َِ ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن خَيُْلَق ِمثْ َلُهْم بَ َلى{ ]يس َماَواِت َواْْلَْر : وقال: }َأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ
81. ] 

إن الزمان قد »وأما اْلحاديِ فمنها قوله صّلى هللا عليه وسّلم ِف خطبته عام حجة الوداع: 
، السنة اثنا عشر شهرا ا، منها أربعة حرم ثالث استدار كهيئته يوم خلق ا لسماوات واْلِر

 «متواليات: ذو القعدة، وذو احلجة، واحملرم، ورجب مضر الذي بني مجادى وشعبان
¬(1. ) 

ه ( رضي هللا عنهما عن النيب صّلى هللا 65 -وثبت عن عبد هللا بن عمرو بن العاص )ت 
 الئق قبل أن خيلق السماوات واْلِر ِبمسنيكتب هللا مقادير اْل»عليه وسّلم أنه قال: 

 ( .2« )¬ألف سنة وكان عرشه على املاء

ه ( رضي هللا عنه وحديِ القلم الذي مر 52 -إضافة إَل حديِ عمران بن حصني )ت 
 ذكرُها قبل قليل.

_________¬ 

كتاب التوحيد ابب وجوه يومئذ   13/424( احلديِ أخرجه البخاري ِف صحيحه 1)¬
كتاب القسامة ابب تغليظ َترمي الدماء، وأبو داود   3/1305مسلم ِف صحيحه انضرة، و 
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كتاب املناسك، ابب اْلشهر احلرم، قال اْلطاِب ِف معاَل السنن   485 - 2/483ِف سننه 
: )إمنا أضاف الشهر إَل مضر؛ ْلَنا كانت تشدد ِف َترمي رجب، وَتافظ على 2/484

 يف الشهر إليهم َلذا املعَن( .ذلك أشد من حمافظة سائر القبائل، فأض

 (1).". 228( تقدم خترَيه ص2)¬
 

"وإن قلتم: إنه عبارة َل يصح؛ ْلن العبارة هي اللفظ الذي يعَب به عن املعَن، -17 .67
 وهنا حروف ومعان يعَب ِبا عن املعَن القدمي عندكم.

ا، وبقيت بقلوبنوإن قلتم: هذه احلروف وحدها عبارة عن املعَن، بقيت املعاِن القائمة 
احلروف اليت عَب ِبا أوال ا عن املعَن القائم ابلذات اليت هذه احلروف املنظومة نظريها عندكم 

 .1َل تدخلوها ِف كالم هللا"
 وهو كالم هللا حروفه، ومعانيه ليس كالم هللا احلروف دون املعاِن وال املعاِن دون احلروف.

مام أمحد، والبخاري صاحب الصحيح ِف  كاْ  الذي عليه سلف اْلمةوهذا هو "الصواب 
كتاب خلق أفعال العباد، وغريه، وسائر اْلمة قبلهم، وبعدهم أتباع النصوص الثابتة، وإمجاع 
سلف اْلمة، وهو أن القرآن مجيعه كالم هللا حروفه، ومعانيه ليس شيء من ذلك كالما ا 

بل جملموعهما،  ، وال جملرد احلروفلغريه، ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن امسا ا جملرد املعاِن
وكذلك سائر الكالم ليس هو احلروف فقط، وال املعاِن فقط، كما أن اْنسان املتكلم 

 .2الناطق ليس هو جمرد الروح، وال جمرد اْلسد بل جمموعهما"
تعاَل  –قد مسى نفس جمموع اللفظ، واملعَن قرآان ا، وكتااب ا، وكالما ا، فقال  –تعاَل  –"وهللا 

[ ، وقال: }طسم تِْلَك آََُّت اْلِكَتاِب 1: }تِْلَك آََُّت اْلِكَتاِب وقرآن ُمِبنِي{ ]احلجر: –
َن اْلِْنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن{2 -1اْلُمِبنِي{ ]الشعراء:  َنا إِلَْيَك نَ َفر اا مِّ  [ ، وقال: }َوِإْذ َصَرف ْ

{ فبني: }قَاُلوا ََّ قَ ْومَ -تعاَل –[ إَل قوله 29]اْلحقاف:  ْعَنا ِكَتااب ا  أن الذي مسعوه َنا ِإانَّ مسَِ

__________ 

 ( .967 – 3/966التسعينية ) 1
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 (1)، وما بعدها( .". 12/456( ، وانظر: جمموع الفتاوى )2/541املصدر السابق ) 2
 

"رواَّهتم الحنصرت الشريعة على عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم وملا -18 .68
َسلت على سائر اْلعصا  .1ر"اس

 ومجاهري اْللق أن عدالتهم معلومة بتعديل هللا والذي عليه سلف اْلمةوقال الغزاِل: " -4
  عز وجل   إَّهم وثنائه عليهم ِف كتابه، فهو معتقدان فيهم، إال أن يثبت بطريق قاطع 
ارتكاب واحد لفسق مع علمه به وذلك ِما ال يثبت فال حاجة َلم إَل التعديل   ُث ذكر 

ل على عدالتهم من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ُث قال: "فأي بعض ما د
تعديل أصح من تعديل عالم الغيوب   سبحانه   وتعديل رسوله صلى هللا عليه وسلم كيف 
ولو َل يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حاَلم ِف اَلجرة واْلهاد وبذل املهج واْلموال 

 مواالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونصرته كفاية ِف القطع وقتل اْلابء واْلهل ِف
 .2بعدالتهم"

ذكر ابن الصالح أن اْمجاع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة متيزوا ِبا عن غريهم،  -5
فقد قال: "للصحابة أبسرهم خصيصة وهي أنه ال يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك 

ق معدلني بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد به أمر مفروغ منه لكوَنم على اْطال
 ِف اْمجاع من اْلمة".

وقال أيضا ا: "إن اْلمة جممعة على تعديل مجيع الصحابة ومن البس الفنت منهم، فكذلك 
ِبمجاع العلماء الذين يعتد ِبم ِف اْمجاع إحساان ا للظن ِبم ونظرا ا إَل ما متهد َلم من املآثر، 

 .3ه وتعاَل   أاتح اْمجاع على ذلك لكوَنم نقلة الشريعة وهللا أعلم"وكأن هللا   سبحان
قال اْمام النووي رمحه هللا تعاَل بعد أن ذكر أن احلروب اليت وقعت بينهم كانت عن  -6

اجتهاد وأن مجيعهم معذورون رضي هللا عنهم فيما حصل بينهم قال: "وَلذا اتفق أهل احلق 
 قبول شهاداهتمومن يعتد به ِف اْمجاع على 

__________ 

 .2/214، وذكره السيوطي ِف تدريب الراوي 3/112  فتح املغيب شرح ألفية احلديِ 1
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 .1/164  املستصفى 2
 (1).". 147-146  مقدمة ابن الصالح ص/3
 

"من صفات كماله ونعوت جالله، وبنوا هذا التعطيل على أصل ابطل أّصلوه -19 .69
ات هي صفات اْلجسام. فيلزم من إثباهتا أن يكون هللا من عند أنفسهم فقالوا: هذه الصف

جسما، هذا منشأ ضالل عقوَلم، َل يفهموا من صفات هللا إال ما فهموه من خصائص 
صفات املخلوقني، فشبهوا هللا ِف ابتداء آرائهم الفاسدة ِبلقه، ُث عطلوه من صفات كماله، 

 وشبهوه ابلناقصات واْلمادات واملعدومات؛ فشبهوا أوال

ب هللا ورسوله؟  وِف صحيح البخاري قال علي: " حدثوا الناس ِبا يعرفون؛ أتريدون أن ُيَكذَّ
 "1. 

َكوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات  وعطلوا اثنيا، وشبهوه اثلثا بكل انقص ومعدوم، ف
 لذي عليهاما وصف هللا به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق جبالله وعظمته. وهذا هو 

ثيل، وأئمتها؛ فإَنم أثبتوا هلل ما أثبته له رسوله صلى هللا عليه وسلم إثباات بال مت سلف اْلمة
وتنزيها بال تعطيل، فإن الكالم ِف الصفات فرع عن الكالم ِف الذات حيتذى حذوه، فكما 

 فأن هؤالء املعطلة يثبتون هلل ذاات ال تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وص
هللا به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جالله، ال تشبه صفاته صفات 

خلقه؛ فإَنم آمنوا بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وَل يتناقضوا، وأولئك املعطلة  
كفروا ِبا ِف الكتاب والسنة من ذلك وتناقضوا. فبطل قول املعطلني ابلعقل والنقل وهلل 

 ة، وإمجاع أهل السنة من الصحابة والتابعني واتبعيهم وأئمة املسلمني.احلمد واملن

رة ِف الرد على اْلهمية واملعطلة واملعتزلة واْلشاع -رمحهم هللا تعاَل-وقد صنف العلماء 
محه هللا ر -وغريهم ِف إبطال هذه البدع، وما فيها من التناقض والتهافت: كاْمام أمحد 

 ِف تاب السنة البنه عبد هللا، وصاحب احليدة عبد العزيز الكتاِنِف رده املشهور، وك -تعاَل
رده على بشر املريسي، وكتاب السنة ْلِب عبد هللا املروزي، ورد عثمان بن سعيد على الكافر 
العنيد. وهو بشر املريسي، وكتاب التوحيد ْمام اْلئمة حممد بن خزمية الشافعي، وكتاب 
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ثمان الصابوِن الشافعي، وشيخ اْسالم اْلنصاري، وأِب السنة ْلِب بكر اْلالل، وأِب ع
عمر بن عبد الَب النمري، وخلق كثري من أصحاب اْلئمة اْلربعة وأتباعهم، وأهل احلديِ. 
ومن متأخريهم: أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامة، وشيخ اْسالم ابن تيمية وأصحابه 

واء ة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق اْله. فلله احلمد واملن-رمحهم هللا تعاَل-وغريهم 
 وتشعب اْلراء. وهللا أعلم.

 قوله: "وِف صحيح البخاري قال علي رضي هللا عنه: " حدثوا الناس ِبا يعرفون؛ أتريدون

__________ 

( : ابب من خص ابلعلم قوما دون قوم كراهية ال يفهموا.". 127البخاري: كتاب العلم ) 1
(1) 
 

َبٍل "قَاَل: َوأَ -20 .70 َماِم َأمْحََد ْبِن َحن ْ ُة َكاِْْ ا اْْلَِئمَّ ُ َعنْ  -مَّ َوَغرْيِِه، فَِإنَّ َلْفَظ  -هُ َرِضَي اَّللَّ
َلُف اَل يُْطِلُقوَن اْلَقْوَل أبَِنَّ ِصَفاتَ  اَّللَِّ تَ َعاََل  اْلَغرْيِ ِعْنَدُهْم حَيَْتِمُل َهَذا َوَهَذا، َوَِلََذا َكاَن السَّ

، َواَل يَ ُقوُلونَ َغرْيُُه، َواَل  َا لَْيَسْت َغرْيَُه، َفاَل يَ ُقوُلوَن َكاَلُم اَّللَِّ َغرْيُ اَّللَِّ ، َبْل  َأَنَّ لَْيَس َغرْيَ اَّللَِّ
اِق النُّظَّارِ  َيْستَ ْفِسُروَن اْلَقاِئَل َعْن ُمرَاِدِه فَ َقْد يُرِيُد اْْلَوََّل َوَقْد يُرِيُد الثَّاِنَ، َوَهِذِه طَرِيَقةُ  ، ُحذَّ

زَِمُة لَْيَس ِبَغرْيٍ َلهُ  زِِم َوِصَفُتُه الالَّ ْيِء الالَّ ، َفاَل َيُكوُن ثُ ُبوتُهُ فَِإْن أَرَاَد ااِلْصِطاَلَح الثَّاِنَ َفُجْزءُ الشَّ
 بُدَّ ِمْنُه فَِإنَُّه مُيِْكُن ، اَل ُموِجب اا اِلْفِتَقارِِه ِإََل َغرْيِِه، َوِإْن َتَكلََّم اِبْْلَوَِّل فَ ثُ ُبوُت اْلَغرْيِ ِِبََذا الت َّْفِسريِ 

ُروَن َعْن َذِلَك اِبْلَعْقِل اْلِعْلُم ِبُوُجوِدِه، َواْلِعْلُم أِبَنَّهُ َخاِلٌق، َواْلِعْلُم ِبِعْلِمِه، َواْلِعْلُم ِبِِرَاَدتِِه، َوُهْم يُ َفسِّ 
 ِلَواِجِب اْلُوُجوِد، َوِإَذا َكاَن َوثُ ُبوهُتَا اَلزِمٌ  َواْلِعَنايَِة، َوَهِذِه اْلَمَعاِن أَْغَياٌر َعَلى َهَذا ااِلْصِطاَلِح،

ا لَُه َلَْ ََيُِز اْلَقْوُل بِنَ ْفِيَها ِْلَنَّ نَ ْفيَ َها َيْستَ ْلزُِم نَ ْفيَ    َواِجِب اْلُوُجوِد.ثُ ُبوُت َهِذِه اْْلَْغَياِر اَلزِم ا

َي تَ رِْكيب اا فَ َلْيسَ  ِد فَِإَذا ِقيَل َواِجُب اْلُوُجوِد اَل ُمَناِفي اا ِلُوُجوِب اْلُوُجو  َواْعَلْم َأنَّ ِمْثَل َهَذا َوِإنَّ مسُِّ
، يَ ْفَتِقُر ِإََل َغرْيِِه ِقيَل اَل يَ ْفَتِقُر ِإََل َغرْيٍ ََيُوُز ُمَفاَرقَ ُتُه لَُه أَْم ِإََل َغرْيٍ اَلزِ  ٌم ِلُوُجوِدِه؟ فَاْْلَوَُّل َحقٌّ

ا الثَّاِن ِإَذا أُرِيَد اِباِلفْ   ِتَقاِر أَنَُّه ُمْستَ ْلزٌِم َلُه َفَمْمُنوٌع.َوأَمَّ

ا  ْساَلِم أَْيض ا َس اَّللَُّ ِسرَُّه  -َوقَاَل َشْيُخ اِْْ َل ِديَن ِف ِكَتاِبِه )اْْلََواُب ال -َقدَّ صَِّحيُح ِلَمْن َبدَّ
ُصُه: ِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل: ُكلُّ ِصَفٍة لِلرَّبِّ َعزَّ  َجلَّ َغرْيُ اْْلُْخَرى، َويَ ُقوُل وَ اْلَمِسيِح( َما ُمَلخَّ
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 اْلَغرْيَاُن َما َجاَز اْلِعْلُم أبََِحِدُِهَا َمَع اْْلَْهِل اِبْْلَخِر.

ُهْم َمْن يَ ُقوُل: لَْيَسْت ِهَي َغرْيَ اْْلُْخَرى َواَل ِهَي ِهَي، ِْلَنَّ اْلَغرْيَْيِن َما َجاَز ُوُجوُد َأحَ  ِدُِهَا َوِمن ْ
 َأْو َما َجاَز ُمَفاَرَقُة َأَحِدُِهَا اْْلَخَر ِبَزَماٍن َأْو َمَكاٍن أَْو ُوُجوٍد. َمَع َعَدِم اْْلَخرِ 

، وََكاَلمُ  َوالَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ قَاَل:  ِتَها ِإَذا ِقيَل ََلُْم: ِعْلُم اَّللَِّ ، َهْل ُهَو َغرْيُ اَّللَِّ أَْم  َوأَِئمَّ اَّللَِّ
ثْ َباَت؛ فَِإنَُّه ِإَذا ِقيَل: ُهَو َغرْيُُه َأْوَهَم أَنَُّه ُمَبااَل؟ َلَْ ُيْطِلُقوا الن َّ  ِيٌن َلُه، َوِإَذا ِقيَل: لَْيَس ْفَي َواَل اِْْ

اِئُل، فَِإْن أَرَاَد بَِقْولِِه َغرْيَُه أَنَُّه ُمَباِينٌ  َفِصٌل َعْنُه َغرْيَُه َأْوَهَم أَنَُّه ُهَو، َبْل َيْستَ ْفِصُل السَّ  لَُه ُمن ْ
َفِصَلة ا َعْنُه، َوِإْن َكاَن َُمُْلوق اا َفَكْيَف بِ  ِصَفاِت اْْلَاِلِق؟ َفِصَفاُت اْلَمْوُصوِف اَل َتُكوُن ُمَبايَِنة ا لَهُ ُمن ْ

َفُة ِهَي اْلَمْوُصوَف َفِهَي َغرْيُهُ  َا لَْيَسْت ِهَي ُهَو فَ َلْيَسِت الصِّ اِر، ِِبََذا ااِلْعِتبَ  َوِإْن أَرَاَد اِبْلَغرْيِ َأَنَّ
 (1)َواْسُم". 

 

بُّونَُه{ ]املائدة: -21 .71 ُهْم َوحيُِ ب ُّ ُ ِبَقْوٍم حيُِ ( 1[ )¬54"وقوله تعاَل: }َفَسْوَف أَيِْت اَّللَّ
َ فَاتَِّبُعوِن حُيِْبْبُكمُ اَّللَُّ{ ]آل عمران:  بُّوَن اَّللَّ ُتْم َتُِ ( 2)¬[ اْلية 31وقوله تعاَل: }ُقْل ِإْن ُكن ْ

. 
بسنديهما عن أنس بن مالك )أن رجال سأل النيب صلى هللا عليه وأخرج البخاري ومسلم 

مَّت الساعة َّ رسول هللا؟ قال: ما أعددت َلا؟ قال: ما أعددت َلا من كثري صالة »وسلم: 
 ( .3« )¬وال صوم وال صدقة، ولكِن أحب هللا ورسوله. قال: أنت مع من أحببت

لكن حب هللا  تعاَل وبني عباده املؤمنني. ومن ُث يتبني لنا أن احلب عالقة متبادلة بني هللا
لعباده صفة من صفاته منزهة عن مشاِبة صفات املخلوقني ونصوص الكتاب والسنة تؤكد 

 ذلك أمت َكيد.

ومجهور السلف على إثبات حب هللا لعباده كصفة من صفاته كما يليق بذاته سبحانه، بال  
عباد ئصها كما أَنم يثبتون حمبة الكيف وال َويل وال مشاركة للمخلوق ِف شيء من خصا

 لرِبم حمبة حقيقية قلبية.

 قال شيخ اْسالم ابن تيمية:

أهل وأئمتها و  والذي عليه سلف اْلمة)وهذه احملبة حق كما نطق ِبا الكتاب والسنة، 
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السنة واحلديِ ومجيع مشايخ الدين املتبعون وأئمة التصوف أن هللا سبحانه حمبوب لذاته 
{ ]حمبة حقيقية،  البقرة: بل هي أكمل حمبة، فإَنا كما قال تعاَل: }َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا َّللَِِّ

 ( .5)¬( وكذلك هو سبحانه حيب عباده املؤمنني حمبة حقيقية( 4[ )¬165

_________¬ 

 ( .54( سورة املائدة، آية )1)¬

 ( .31( سورة آل عمران، آية )2)¬

، وصحيح 49/  8دب. ابب عالمة احلب ِف هللا، ( صحيح البخاري. كتاب اْل3)¬
 .2033/  4مسلم كتاب الَب والصلة. ابب املرء مع من أحب، 

 ( .165( سورة البقرة، آية )4)¬

( جمموع فتاوى شيح اْسالم أمحد بن تيمية. مجع وترتيب. عبد الرمحن بن حممد 5)¬
 . 66/  10بن قاسم وابنه حممد. طبع مكتبة املعارف. الرابط. املغرب 

وانظر تفسري القامسي. املسمى حماسن التأويل. حممد مجال الدين القامسي. َتقيق. حممد 
 -253/  6م،  1978 -ه  1398، طبع دار الفكر. بريوت، 2فؤاد عبد الباقي. ط 

255 .".(1) 
 

 .1"كما شاء هللا أن توزن" -22 .72
ثبت امليزان مع تعلق به، فإنه يوأما الشيخ رشيد فعلى قاعدته ِف اْميان بعاَل الغيب وما ي

يب أن كل ِف اْميان بعاَل الغ الذي عليه سلف اْلمةتفويض الكيفية، فيقول: "واْلصل 
ما ثبت من أخباره ِف الكتاب والسنة فهو حق ال ريب فيه، نؤمن به وال حنكم رأينا ِف 

يزان يليق بذلك ه ِبصفته وكيفيته، فنؤمن إذا ا أبن ِف اْلخرة وزان ا لْعمال قطعا ا، ونرجح أن
العاَل يوزن به اْميان واْلخالق واْلعمال، ال نبحِ عن صورته وكيفيته، وال كفتيه ... " 

2. 
وفيما يتعلق ابلكفتني، يقول الشيخ رشيد: "وأما امليزان فلم يرد وصفه ِبا وصفوه به من 

 .4أحاديِ صحيحة ... "  3الكفتني واللسان والصنج 
                                         

 36حمبة الرسول بني االتباع واالبتداع ص/ (1)
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. وَل 5ه حممد عبده الذي قال نفس الكلمات ِف نفس املناسبة وهو ِف هذا متابع لشيخ
يتغري موقف الشيخ رشيد من كفيت امليزان فيما بعد، فها هو يقول: "ومن اْلحاديِ الغريبة 
َمذي ِف ابب )من  ِف هذا الباب، "حديِ البطاقة" الذي سبقت اْشارة إليه، فقد رواه ال

... وَجْعله دليال ا  6حديِ عبد هللا بن عمرو مرفوعا ا  ميوت وهو يشهد أن ال إله إال هللا( من
، وجعل الكفة 7على كون امليزان ذا كفتني غري متعني ْمكان جعل الكالم استعارة مكنية 

 .8ترشيحا ا َلا ... " 
__________ 

( ت: اْلنصاري، وانظر رواَّت أخرى عن أمحد وغريه عند الاللكائي: 73السنة )ص:  1
 (175و 186و 178/ 1سنة )شرح أصول أهل ال

 (323/ 8تفسري املنار ) 2
 الصنج: مثاقيل توضع ِف كفة امليزان ويوضع املوزون ِف الكفة اْلخرى. 3

 (912/ 5جملة املنار ) 4
 ولْسف نسيت املوضع الذي ذكر فيه حممد عبده هذه الكلمات. 5

َمذي: السنن: ك: اْميان، ابب: ما جاء فيمن ميوت وهو  6  يشهد أن ال إله إالانظر: ال
( وقال: حسن غريب. وقال أمحد شاكر: إسناده صحيح. املسند 24، 5) 2639هللا، ح: 

 (6994ح:175/ 11)
 ( من هذا البحِ.409سبق الكالم عن الكناية واجملاز. انظر )ص: 7

 (1)(". 325   324/ 8تفسري املنار ) 8
 

 .1"ُملوق فيه"-23 .73
لق هللا ِف تصوير مذهبهم، وإثبات قوَلم ِف نفي خ فهذه النصوص من كتب املعتزلة كافية

 أفعال العباد.

 الواسطة بني الطرفني "وهم أهل السنة":

 وقوَلم ِف أفعال العباد هو:

                                         
 873منهج الشيخ حممد رشيد رضا ِف العقيدة ص/ (1)
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 أَنا ُملوقة هلل عز وجل على احلقيقة. -

 وهي فعل للعباد على احلقيقة. -

الذي أقدرهم  وهللا هو وأَنم قادرون على أفعاَلم بقدرة حقيقة مؤثرة ِف وقع الفعل منهم، -
 على ذلك.

ح وأئمته، كما يتض الذي عليه سلف اْلمةهذا جممل قول أهل السنة ِف هذه املسألة، 
 ذلك من خالل النقول التالية عنهم:

يقول اْمام الصابوِن: "ومن قول أهل السنة واْلماعة ِف أكساب العباد إَنا ُملوقة هلل 
َون فيه، وال يعدون من  .2أهل اَلدى ودين احلق من ينكر هذا القول وينفيه" تعاَل، ال مي

وعقد اْمام الاللكائي اباب ا ِف سياق ما نقل من إمجاع الصحابة والتابعني واْلالقني َلم من 
 .3علماء اْلمة "أن أفعال العباد ُملوقة هلل عز وجل وطاعاهتا ومعاصيها"

 خ اْسالموقال حمرر مذهب أهل السنة وضابط أصوله وقواعده حبق، شي

__________ 

 ، "بتحقيق توما آرنلد".6انظر: املنية واْلمل ص  1

 .75انظر: عقيدة السلف أصحاب احلديِ ص  2
 (1).". 534/ 3انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة  3
 

 "عقيدة أهل السنة واْلماعة ِف كالم هللا-24 .74

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن 
وااله، وبعد: يقول املصنف رمحه هللا: ]وقوله: }َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه 

{ ]التوبة: ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اَّللَِّ [ ، وقوله: }َوَقْد َكاَن َفرِ 6َحَّتَّ َيْسَمَع َكالَم اَّللَِّ  ُُثَّ يٌق ِمن ْ
[ ، وقوله: }يُرِيُدوَن َأْن يُ َبدِّلُوا َكالَم اَّللَِّ 75حُيَرُِّفونَهُ ِمْن بَ ْعِد َما َعَقُلوهُ َوُهْم يَ ْعَلُموَن{ ]البقرة:

َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن  [ ، وقوله: }15ُقْل َلْن تَ تَِّبُعواَن َكَذِلُكْم قَاَل اَّللَُّ ِمْن قَ ْبُل{ ]الفتح:
[ ، وقوله: }ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ُقصُّ َعَلى َبِِن 27ِكَتاِب َربَِّك ال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماتِِه{ ]الكهف:

 {[ ، وقوله: }َوَهَذا ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه ُمَباَركٌ 76ِإْسرَائِيَل َأْكثَ َر الَِّذي ُهْم ِفيِه خَيَْتِلُفوَن{ ]النمل:
                                         

 379وسطية أهل السنة بني الفرق ص/ (1)
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ْشَيِة [ ، وقوله: }َلْو أَنْ زَْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلرَأَيْ َتُه َخاِشع اا ُمَتَصدِّع اا ِمْن خَ 92]اْلنعام:
{ ]احلشر: ْلَنا آيَة ا َمَكاَن آيٍَة َواَّللَُّ أَْعَلُم ِبَا يُ نَ ّزُِل قَاُلوا ِإمنََّ 21اَّللَِّ ا أَْنَت [ ، وقوله: }َوِإَذا َبدَّ

 ٍََ ى  َبْل َأْكثَ ُرُهْم ال يَ ْعَلُموَن * ُقْل نَ زََّلهُ ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربَِّك اِبحلَْقِّ لِيُ ثَ بِّتَ ُمْف  الَِّذيَن آَمُنوا َوُهد ا
َا يُ َعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي يُ لْ  ُْم يَ ُقوُلوَن ِإمنَّ لَْيِه ِحُدوَن إِ َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنَي * َوَلَقْد نَ ْعَلُم َأَنَّ

 [[ .103-101أَْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبٌّ ُمِبنٌي{ ]النحل:

هذه اْلَّت كلها ِف إثبات أن القرآن كالم هللا سبحانه وتعاَل، وقد نوع الشيخ رمحه هللا 
يدة ومجهورهم، فإن عق الذي عليه سلف اْلمةاْلدلة الدالة على أن القرآن كالم هللا، وهذا 

اعة أن القرآن كالم هللا سبحانه وتعاَل، دل على ذلك فيما ذكره املؤلف أهل السنة واْلم
إضافة الكالم إليه سبحانه وتعاَل، وما يضاف إليه إما أن يكون عينا ا مستقلة، فهذه تكون 
إما إضافة خلق أو إضافة تشريف، من ذلك قوله تعاَل: }ََّ ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ أَْرِضي 

ِ عني مستقلة قائمة بذاهتا، فإضافتها إليه سبحانه وتعاَل 56]العنكبوت: َواِسَعٌة{ [ ، اْلر
إضافة خلق أو إضافة تشريف؟! يعِن: أرضي اليت تقام فيها العبادة، فتكون اْضافة تشريفا ا، 
ومنه أيضا ا )انقة هللا( فإن إضافة الناقة إَل هللا عز وجل إضافة تشريف، وكذلك قوله تعاَل: 

[ ، فاْضافة هنا إضافة تشريف، فهذه إضافة 1َن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه{ ]اْسراء:}ُسْبَحا
 اْلعيان القائمة بذاهتا.

أما إضافة اْلوصاف، أي: املعاِن اليت ال تقوم بذاهتا، بل ال تقوم إال بغريها، فإن أضيفت 
البد وم بذاته، و إَل هللا عز وجل فهي إضافة أوصاف، ومن ذلك الكالم، فإن الكالم ال يق

أن يقوم بشيء، فلما أضافه إليه سبحانه وتعاَل دل على أنه صفته، وسيأِت تقرير هذا إن 
 شاء هللا تعاَل ِف كالم الشيخ.

واملهم ِف ذلك أن الشيخ رمحه هللا استدل على أن الكالم صفة من صفات هللا عز وجل 
 َفَأِجْرُه َحَّتَّ ٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَركَ ِبضافة هللا عز وجل الكالم إليه ِف قوله: }َوِإْن َأحَ 

{ ]التوبة: ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اَّللَِّ ُُثَّ حُيَرِّ 6َيْسَمَع َكالَم اَّللَِّ ُفونَُه [ ، وكذلك: }َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمن ْ
{ ]الفتح[ ، وكذلك: }يُرِيُدوَن َأْن يُ َبدُِّلوا كَ 75ِمْن بَ ْعِد َما َعَقُلوُه{ ]البقرة: [ ، 15:الَم اَّللَِّ

[ ، كل 27وكذلك: }َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكَتاِب َربَِّك ال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماتِِه{ ]الكهف:
 هذا يدل على أن القرآن كالم هللا سبحانه وتعاَل.
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لفظ، بوكذلك استدل على أنه كالمه أبنه قرآنه، والقرآن هو املقروء، واملقروء ال يكون إال 
ِلُفوَن{ وال يكون إال كالما ا: }ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ُقصُّ َعَلى َبِِن ِإْسرَائِيَل َأْكثَ َر الَِّذي ُهْم ِفيِه خَيْتَ 

 [ ، فالقراءة ال تكون إال بكالم.76]النمل:

وكذلك استدل على أن القرآن كالمه سبحانه وتعاَل ِبنزاله، فكل آية أخَب هللا سبحانه 
يها أنه أنزل الكتاب أو أنزل القرآن فإنه يدل على أنه كالمه سبحانه وتعاَل من وتعاَل ف

[ ، وقوله: }َلْو أَنْ زَْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن 92عنده، كقوله: }َوَهَذا ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه ُمَباَرٌك{ ]اْلنعام:
ْلَنا آيَة ا َمَكاَن آيَ 21َعَلى َجَبٍل{ ]احلشر: َا ٍة َواَّللَُّ أَْعَلُم ِبَا ي ُ [ ، وقوله: }َوِإَذا َبدَّ نَ ّزُِل قَاُلوا ِإمنَّ

{ ]النح ٍََ َبْل َأْكثَ رُُهْم ال يَ ْعَلُموَن * ُقْل نَ زَّلَُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربَِّك اِبحلَْقِّ -101ل:أَْنَت ُمْف
 [ ، كل هذا يدل على أنه كالم رب العاملني سبحانه وتعاَل.102

ذلك  لسنة واْلماعة ِف القرآن وبيان بطالن عقائد املنحرفني ِفوسيأِت تفصيل عقيدة أهل ا
 (1)ِف كالم الشيخ رمحه هللا ِف الفصول القادمة.". 

 

 "الشفاعة فيمن استحق النار أو دخلها ومن خالف ِف ذلك-25 .75

قال: ]وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيني 
غريهم، فيشفع فيمن استحق النار أال يدخلها، ويشفع فيمن دخلها أن خيرج والصديقني و 

 منها[ .

 هذا النوع الثالِ من الشفاعة، وهو الذي خالف فيه املعتزلة واْلوارج وغالة املرجئة.

أما املعتزلة واْلوارج فأنكروا الشفاعة، وقالوا: ال شفاعة، فمن دخل النار ال خيرج منها بل 
 هو خالد فيها.

وأما غالة املرجئة فأيضا ا أنكروا هذا النوع من الشفاعة، وقالوا: إنه ال يشفع؛ ْلنه ال يدخل 
النار أهل اْميان، فقالوا: إذا كان ال يدخل أهل الكبائر النار بسبب كبائرهم فإنه ال حاجة 

 الفة.خإَل الشفاعة، فأنكروا هذا النوع من الشفاعة، وهذا قل من ينبه عليه ِف هذه الفرقة امل

 أما عامة املرجئة فإَنم يثبتون هذا النوع من الشفاعة كأهل السنة وغريهم.

فالشفاعة اليت وقع فيها اْلالف بني الفرق هي الشفاعة ْلهل الكبائر، فالوعيدية من املعتزلة 
                                         

 11/2شرح العقيدة الواسطية ْلالد املصلح  (1)
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واْلوارج نفوا الشفاعة، وقالوا: ال ميكن أن يشفع ْلحد ِف اْلروج من النار، فمن دخلها 
 رج منها.فإنه ال خي

 وقابلهم غالة املرجئة فقالوا: ال يدخل أهل الكبائر النار أصال ا، وعليه فال شفاعة.

 فقابلوهم ِف التعليل، وإن كانوا وافقوهم ِف النتيجة من حيِ إنكار الشفاعة.

وسلم  أن النيب صلى هللا عليه -وهو ما دل عليه الكتاب والسنة- والذي عليه سلف اْلمة
أهل الكبائر، وأن ِمن يدخل النار من خيرج منها، ولكن اعلم أن من وغريه يشفعون ِف 

يدخل النار نوعان: فنوع دخوَلم أبدي، وهم أهل الكفر، فهؤالء ال خيرجون منها، قال 
ُ َعَلْيِه اْْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّ  ِلِمنَي ِمْن أَنَصاٍر{ اتعاَل: }ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك اِبَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَّ

 [ .72]املائدة:

ومنهم من يدخل ويعاقب وميحص وخيلص، ُث بعد ذلك خيرج، وهذا ِف حق أهل الكبائر 
املسرفني على أنفسهم ابلذنوب واملعاصي مع وجود اْلصل اْميان، وهم الذين وردت فيهم 

 .اْلحاديِ: )ال يبقى ِف النار من كان ِف قلبه مثقال ذرة من إميان( 
 أال يدخلها[ . -أي: استوجبها-يقول رمحه هللا: ]فيشفع فيمن استحق النار 

هذه شفاعة دفع، أي: قبل أن حيل به العقاب وينزل يدفع عنه، وكذلك يشفع فيمن دخلها 
أن خيرج منها، وهذه شفاعة رفع، وكلتاُها يثبتها أهل السنة واْلماعة للنيب صلى هللا عليه 

القيم رمحه هللا ِف تعليقه على سنن أِب داود عند ذكر هذه الشفاعة: وسلم، وقد قال ابن 
 وَل أقف َلا على دليل.

يعِن: الشفاعة فيمن استحق النار أال يدخلها، وكذلك قال شيخنا رمحه هللا: ال أعلم َلا 
 دليال ا.

 أي: الشفاعة ِف قوم استحقوا النار أال يدخلوها.

كن أن يكون مستندا ا ِف إثبات هذه الشفاعة اليت وقد أشار بعض أهل العلم إَل دليل مي
أثبتها أهل السنة واْلماعة، وهو ما جاء ِف الصحيح أن اْلنبياء عند الصراط يكون قوَلم 
الذي يلهجون به: )رب سلم سلم( ، فإنه ِف رواية سهل ِف صحيح البخاري قال النيب 

أو: )وعند  : رب سلم سلم(صلى هللا عليه وسلم: )فيوضع الصراط ُث َتل الشفاعة فأقول
وهم ساملون من -ذلك حلت الشفاعة فأقول: رب سلم سلم( وهذا دعاء ابلسالمة َلم 
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وْلِمهم، وهذا اْلثر يصلح دليال ا على هذا النوع من أنواع الشفاعة، وهو الشفاعة  -النار
 فيمن استحق النار أال يدخلها.

سبب ا هو سبب استحقاق النار، و واستحقاقه َلا كان برجحان سيئاته على حسناته، فهذ
 استحقاق اْلنة رجحان احلسنات على السيئات.

بقيت حالة، وهي مساواة احلسنات ابلسيئات، وهذا أيضا ا ِما يستحق به اْنسان النار؛ 
ْلن مساواة احلسنات والسيئات ال تنفعه ِف ختليصه من املؤاخذة إال أن ترجح احلسنات 

، وعند حَّت ختف كفة السيئات وتثقل كفة احلسنات -هللاإن شاء -على السيئات، فيعاقب 
 ذلك يكون ِمن ثقلت موازينه فيدخل اْلنة.

 -ه وسلمأي: للنيب صلى هللا عليه وعلى آل-فيشفع فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة له 
 ولسائر النبيني والصديقني وغريهم، فهي ليست خاصة به صلى هللا عليه وسلم.

 صلى هللا عليه وسلم نصيبه من هذه الشفاعة أوفر وأعلى من غريه، فالنيب لكن اعلم أن النيب
صلى هللا عليه وسلم متيز ِف الشفاعة أبمرين: اْلمر اْلول: أن هللا سبحانه وتعاَل خصه 

 أبنواع منها.

الثاِن: أن ما يشاركه فيها غريه حظه ونصيبه منها أوفر وأعلى، فهو أوفر الشافعني نصيبا ا، 
حظا ا؛ ولذلك فقوله: ]وهذه الشفاعة له ولسائر النبيني والصديقني وغريهم[ ال وأعالهم 

 يفيد التسوية بني هؤالء، بل هم على درجات فيها.

 قال: ]ويشفع فيمن دخلها أن خيرج منها[ .

وهذا كثري ِف السنة مستفيض متواتر، وهو الشفاعة ِف أقوام دخلوا النار أن خيرجوا منها، 
 يه من خالف من الوعيدية وغالة املرجئة كما تقدم تقريره وبيانه.وهذا الذي خالف ف

وأهل السنة واْلماعة يثبتون هذا النوع من الشفاعة للنيب صلى هللا عليه وسلم، ولسائر 
 (1)النبيني والصديقني، بل وللمالئكة كما سيأِت بيانه.". 

 

 "الرد على أهل التعطيل والتشبيه-26 .76

َل: ]فإن هؤالء اْلهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف قال الشارح رمحه هللا تعا
                                         

 20/5شرح العقيدة الواسطية ْلالد املصلح  (1)
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هللا به نفسه ووصفه رسوله من صفات كماله ونعوت جالله، وبنو هذا التعطيل على أصل 
ابطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا: هذه الصفات هي صفات اْلجسام، فيلزم من إثباهتا 

 يفهموا من صفات هللا إال ما فهموا من أن يكون هللا جسما ا هذا منشأ ضالل عقوَلم َل
خصائص صفات املخلوقني، فشبهوا هللا ِف ابتداء أرائهم الفاسدة ِبلقه، ُث عطلوه عن 
صفات كماله، وشبهوه ابلناقصات واْلمادات واملعدومات، فشبهوه أوال ا وعطلوه اثنيا ا، 

 وشبهوه اثلثا ا بكل انقص ومعدود.

َكوا ما دل عليه الكتاب والسن لى ة من إثبات ما وصف هللا به نفسه ووصفه به رسوله عف
 ما أثبته وأئمتها، فإَنم أثبتوا هلل الذي عليه سلف اْلمةما يليق جبالله وعظمته، وهذا هو 

ن الكالم لنفسه، وأثبته له رسوله صلى هللا عليه وسلم إثباات ا بال متثيل، وتنزيها ا بال تعطيل، فإ
لذات حيتذي حذوه، فكما أن هؤالء املعطلة يثبتون هلل ِف الصفات فرع عن الكالم عن ا

ذاات ا ال تشبه الذوات فأهل السنة يقولون ذلك، ويثبتون ما وصف هللا به نفسه ووصفه به 
رسوله صلى هللا عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جالله، ال تشبه صفاته صفات خلقه، 

املعطلة كفروا  وسلم وَل يتناقضوا، وأولئكفإَنم آمنوا بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه 
وهلل احلمد -ِبا ِف الكتاب والسنة من ذلك، وتناقضوا، فبطل قول املعطلني ابلعقل والنقل 

 وإمجاع أهل السنة من الصحابة والتابعني واتبعيهم وأئمة املسلمني. -واملنة

اْلشاعرة وغريهم واملعتزلة و وقد صنف العلماء رمحهم هللا تعاَل ِف الرد على اْلهمية واملعطلة 
ِف إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كاْمام أمحد ِف رده املشهور، وكتاب 
)السنة( البنه عبد هللا، وصاحب )احليدة( عبد العزيز الكناِن ِف رده على بشر 

كافر العنيد( لاملريسي،وكتاب )السنة( ل  أِب عبد هللا املروزي، و )رد عثمان بن سعيد على ا
وهو بشر املريسي، وكتاب )التوحيد( ْمام اْلئمة حممد بن خزمية الشافعي، وكتاب )السنة( 
ل  أِب بكر اْلالل، وأِب عثمان الصابوِن الشافعي، وشيخ اْسالم اْلنصاري، وأِب عمر بن 

 عبد الَب النمري، وخلق كثري من أصحاب اْلئمة اْلربعة وأتباعهم وأهل احلديِ، ومن
متأخريهم أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامه، وشيخ اْسالم ابن تيمية وأصحابه، وغريهم 

 رمحهم هللا تعاَل، فلله احلمد واملنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق اْلهواء وتشعب اْلراء.

 وهللا أعلم[ .
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 يديه وال بني من املعلوم أن كتاب هللا جل وعال هو وحيه وقوله الذي ال أيتيه الباطل من
من خلفه؛ ْلنه تنزيل من حكيم محيد جل وعال، يعلم ما يكون ويعلم ما َل يكن لو كان  

كيف يكون، ويعلم الكائنات السابقة، وعلمه سابق لكل شيء، وال يفوته شيء، هو حميط 
َو ِبُكلِّ هُ بكل شيء جل وعال، كما قال سبحانه: }ُهَو اَْلوَُّل َواْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن وَ 

ِميُع الَبِصرُي{ 3َشْيٍء َعِليٌم{ ]احلديد: [ ، وهو هللا جل وعال: }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ
[ ، فهو كامل بذاته وبصفاته وأبفعاله ال يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، 11]الشورى:

 تعاَل هللا وتقدس.

يبية ورا ا خيتَبهم ويبتليهم ِبا، وهي أمور غولكن من حكمة هللا جل وعال أنه جعل لعباده أم
خيَبهم ِبا حَّت يتبني من يصدق ِف إميانه واتباعه ِمن يتبع هواه أو يتبع من يعظمه من 
املخلوقني، وبذلك يتميز الصادق من الكاذب، ويتميز الذي يستحق الثواب ِمن يستحق 

الذي  ل وجوده، ويعلم منالعقاب، وإن كان هللا عاملا ا بكل شيء يعلم من الذي سيصدق قب
ينحرف ويلحد قبل وجوده، وقد كتب ذلك جل وعال ِف كتاب ال يضل وال ينسى، كتاب 

 ال يغادر شيئا ا، وال يقع إال ما ِف هذا الكتاب، وذلك من كمال علمه.

وملا كان جل وعال رحيما ا بعباده صار كل شيء حيتاج إليه العباد وجوده أكثر وأعم وأشهر، 
ناس حباجة ضرورية ماسة جدا ا إَل املاء، وصار وجوده كثريا ا جدا ا، وكذلك اَلواء، وَلذا صار ال

وكذلك امللح وغري ذلك، ومن ذلك معرفته جل وعال، فطرق معرفته جل وعال كثرية جدا ا 
ال حصر َلا، تعرف إَل خلقه أبمور كثرية، حَّت قال القائل: وِف كل شيء له آية تدل على 

 قدس.أنه واحد تعاَل هللا وت

فالدالئل عليه من أفعاله ومن خلقه ومن آَّته الكونية واملنزلة اليت نزَلا على رسوله صلى هللا 
 عليه وسلم كثرية جدا ا.

أما اْللقية فهي كثرية جدا ا، وهي قريبة جدا ا، حَّت قال جل وعال: }َوِف أَنُفِسُكْم أََفال 
على هللا جل وعال، فذكر صفات  [ أي: وِف أنفسكم آَّت تدلكم21تُ ْبِصُروَن{ ]الذارَّت:

هللا جل وعال وأمسائه ِف كتاب هللا جل وعال كثري جدا ا، حَّت قل آية إال وَتد فيها امسا ا من 
أمساء هللا أو صفة من صفاته، وهذا له حكمة، ذلك أن هللا جل وعال بعلمه اْلزِل علم أن 

 خراجهم من دينهم.الناس حيتاجون إَل هذا، وعلم بوجود الذين حياولون إضالَلم وإ
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وهذا حدث بعد الرسول صلى هللا عليه وسلم، وإال ففي وقته َل يكن أحد ينكر أمساء هللا 
جل وعال إال نوادر وشواذ، كما ذكر ِف هذا الباب ِف سبب نزول قوله جل وعال: }َوُهْم 

 -وتكَبا ا  عنادا ا -[ ذكر أن طائفة من قريش وليسوا كلهم 30َيْكُفُروَن اِبلرَّمْحَِن{ ]الرعد:
أنكروا أن يكتب الرسول صلى هللا عليه وسلم )بسم هللا الرمحن الرحيم( ، وقالوا: الرمحان ما 

نعرفه، وإمنا نكتب كما كان آابؤان يكتبون، وهذا مثل قوَلم: ال نعبد إَلا ا واحد وإمنا نعبد ما  
عال و كان آابؤان يعبدون، وليس معَن ذلك أَنم ينكرون ويلحدون ِف صفات هللا جل 

مطلقا ا، وإمنا ذلك للعناد والتكَب، ومع ذلك بنّي ربنا جل وعال أن هذا كفر، فإذا كانوا قالوا: 
ما نعرف أن الرمحن من أمساء هللا، وإمنا نكتب )ابمسك اللهم( كما كان آابؤان يكتبون فإن 

[ فكيف ابلذي 30هذا عده هللا جل وعال كفرا ا فقال: }َوُهْم َيْكُفُروَن اِبلرَّمْحَِن{ ]الرعد:
ينكر معاِن اْلمساء؟! ْلن اْلمساء أخذت من املعاِن، فالرمحان أخذ من الرمحة، والعزيز من 
العزة، واحلكيم من احلكمة، والعليم من العلم، وهكذا كل اسم اشتق من الصفة، والصفات 

 ا ا هي املعاِن اليت دلت اْلمساء عليها؛ ْلَنا أخذت منها، فالذي ينكر الصفات أعظم جرم
وإمثا ا وكفرا ا من الذين أنكروا جمرد اْلمساء، فالصفات أهل البدع ال يؤمنون ِبا بل ينكروَنا، 
حَّت سرى هذا الوابء وهذا املِر إَل أكثر املسلمني ولْسف، وأقصد ابملسلمني طلبة 
العلم، أما العوام فاهلل جل وعال فطرهم على احلق فهم ال ينكرون ذلك بل يقرون به، وإذا 

م اْلَب من هللا صار مطابقا ا ملا ِف فطرهم فأقروا وآمنوا به، ولكن املقصود الذين تغريت جاءه
 فطرهم ابلتعليم، الذين تلقوا عن شيوخهم الكفر ابلصفات وجحدها.

وهذا الكفر ابلصفات أنواع، فمنه جحود وإنكار مطلقا ا، ومنه طرق ملتوية، كالذين ال 
يؤول ِبم إَل إنكارها، وهؤالء هم اْلشاعرة، وأما  َيحدون النصوص ولكن يؤولوَنا َويال ا 

الذين أنكروها رأسا ا فهم املعتزلة ومن سلك طريقهم من الطوائف، ورِبا يقول قائل: هؤالء 
ال وجود َلم، فلماذا يُذكرون؟ وملاذا تنبش القبور وتذكر بشيء كان فبان وال  -واحلمد هلل-

ء الذين ينفع املسلمني ويفيد السامعني ِما هم داعي إَل ذلك، وإمنا الواجب أن يذكر الشي
فيه وما حُيذر وخيشى عليهم منه؟ فنقول: إن لكل قوم واراث ا والشك، وأولئك َل يذهبوا، فقد 
ورثهم من ورثهم، وإن اختلفت اْلمساء واختلفت اْلنظار والطرق حسب اختالف الزمن، 

 وإال فاملسألة واحدة فيما تؤول إليه.



82 

 

املالحدة الذين ينكرون اْلخرة، وينكرون وجود هللا، وينكرون أن يكون بعد والواقع أن أصل 
هذه احلياة حياة تكون حياة جزاء أصلهم مأخوذ من أولئك؛ ْلن اْنسان العاقل إذا مسع 

: إن هللا ليس فوق وليس َتت، وليس ميينا ا وليس مشاال ا، وليس داخل -مثال ا -أولئك يقولون 
وليس ِف مكان وال َيري عليه زمان، إذا مسع اْنسان مثل هذا القول العاَل وال خارج العاَل، 

ماذا يتصور ِف ذهنه؟ يقول: ال وجود له، وهذا هو العدم متاما ا، وهذه هي العقيدة الفاسدة 
اْلبيثة اليت سلكها أولئك، فينكر وجود هللا جل وعال ُث بناء ا على ذلك ينكر اْلزاء، وينكر 

نار، ويقول: إمنا هي حياة مادة فقط، وليس بعد ذلك شيء، وإمنا اْعادة، وينكر اْلنة ال
تبقى هذه اْلَّم وهذه العواَل على ما هي عليه دائما ا قوم ميوتون ُث يرثهم آخرون وهكذا، 
فيقال َلم: هؤالء الذين ميوتون من أين أتوا؟ ومن الذي جاء ِبم؟ وما أصلهم؟ والعجيب 

، ُث تطورت شيئا ا فشيء إَل أن  أَنم يقولون: إن أصل هؤالء حيواانت أو نبات من اْلِر
صارت ِبذا الشكل، فإذا كان يتطور فلماذا هذا التطور؟! وملاذا ال يستمر هذا التطور؟! 
وما الذي مينعه إذا كان كذلك؟ وكل ما ميكن أن يقولوه فهو ابطل ابلعقل، وال ميكن أن 

ستوعب خالق، فاْنسان ال ميكن أن ييقتنع به عاقل أبدا ا، والبد أن ينتهي وجود خلق إَل 
ِف عقله أنه توجد سيارة بغري صانع أبدا ا، فسيارة بدون صانع وجدت ِبذه الدقة وِبذا النظام 
وِبذا الشكل هذا ال ميكن، وال ميكن أن يوجد كتاب مرتب على معاٍن وبكلمات وحروف 

خالق،  والبد َلا من بغري كاتب أبدا ا، هذا مستحيل، فاملخلوقات هذه البد َلا من موجد،
ُث هذه املخلوقات ال ميكن أن يوجدها ُملوق مثلها؛ ْلن املخلوق نفسه عاجز عن إَياد 
نفسه، فكيف يوجد غريه؟! فالبد أن ينتهي اْلمر إَل موجٍد قادٍر عليٍم كامل بنفسه غِن 

 بذاته عن كل ما سواه، وهو هللا جل وعال.

ُم هللا جل وعال: }أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء أَْم هُ  وَلذا جاء أن جبري بن مطعم ملا مسع قول
[ يقول: أحسست بقليب كأنه أخنلع، وكأنه شيء جمذوب ُث َل يتمالك 35اْْلَالُِقوَن{ ]الطور:

أن ذهب إَل الرسول صلى هللا عليه وسلم وأسلم، بسبب َثره بقوله تعاَل: }أَْم ُخِلُقوا ِمْن 
[ يعِن: هل وجدوا بال موجود؟ هذا ال يقبله العقل، فإذا كان هذا 35َغرْيِ َشْيٍء{ ]الطور:



83 

 

 (1)ابطل جاء التقدير الثاِن: هل هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا أيضا ا". 
 

 "القرآن كالم هللا لفظه ومعناه-27 .77

-1[ }حم * عسق{ ]الشورى:1قال رمحه هللا تعاَل: )وقال تعاَل: }كهيعص{ ]مرمي:
 ابحلروف املقطعة( . [ وافتتح تسعا ا وعشرين سورة2

أراد املؤلف رمحه هللا ِبذا أن القرآن حروف ومعان، وأن احلروف كالم هللا، وأن املعاِن كالم 
هللا، ال أن احلروف كالم هللا دون املعاِن، وال أن املعاِن كالم هللا دون احلروف، بل القرآن 

لى من ة، وهو يرد ِبذا عحروفه ومعانيه كالم هللا تعاَل، وهذا الذي أمجع عليه سلف اْلم
قال: إن القرآن كالم هللا من حيِ املعَن، أما احلروف فإَنا ليست كالم هللا كما هو قول 
الكالبية واْلشعرية، وأول من قال إن املعاِن هي كالم هللا دون احلروف هو عبد هللا بن 

سن احل سعيد بن كالب، وهو أول من أظهر هذا القول ِف اْسالم، ُث تبعه عليه أبو
 اْلمة والذي عليه سلفاْلشعري، ُث قال به كثري من الناس ِمن يتبع هذين بعد ذلك، 

ودل عليه الكتاب والسنة: أن القرآن كالم هللا لفظه ومعناه، فليس كالم هللا احلروف دون 
 املعاِن، وال املعاِن دون اْللفاظ، بل احلروف واملعاِن هي كالم هللا جل وعال.

 املقطعة اليت افتتح هللا ِبا بعض السور، فقد اختلف العلماء رمحهم هللا ِف أما هذه احلروف
تفسريها على أقوال كثرية جنملها ِف ثالثة: القول اْلول: أنه ال معَن َلا مطلقا ا، وليس َلا 
معَن ِف ذاهتا، وهذا القول قول جماهد بن جَب إمام التفسري، وقد أخذ تفسريه عن ابن عباس 

 ابة، لكنه ِمن اختص ب  ابن عباس رضي هللا عنه.وغريه من الصح

هذا القول استدل له أبن هللا عز وجل وصف القرآن أبنه كتاب عرِب مبني، وأنه أنزله بلسان 
 عرِب مبني، والعرب ال تعرف َلذه احلروف املقطعة معاِن؛ هذا القول اْلول.

 هللا قسمني، قسم قالوا: َلا معَنالقول الثاِن: أن هذه احلروف َلا معاٍن، وانقسم هؤالء إَل 
أعلم به، وال ندرك حنن معناها، والقسم الثاِن قالوا أقواال ا ِف بيان معانيها، فمنهم من قال: 
إَنا أمساء للسور، ومنهم من قال: إَنا أمساء للرسول، ومنهم من قال: إَنا أمساء من أمساء 

 مة، وقيل غري ذلك.هللا عز وجل، ومنهم من قال: إَنا تعَب عن عمر هذه اْل

                                         
 103/7شرح كتاب التوحيد  (1)
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القول الثالِ: التوقف، ومعَن التوقف: أَنم ال َيزمون أبحد القولني، ال يقولون: إن َلا 
 معَن، وال يقولون: ليس َلا معَن، بل يتوقفون.

هذه ثالثة أقوال ْلهل العلم ِف احلروف املقطعة اليت افتتح هللا ِبا بعض سور القرآن، والراجح 
 ة هو القول اْلول، وهو: أن ليس َلا معَن مطلقا ا.من هذه اْلقوال الثالث

 وإذا كان ليس َلا معَن، فهل منها فائدة؟

نعم، منها فائدة، وفائدهتا بيان إعجاز القرآن، وذلك املالحظ ِف مجيع موارد هذه اْلحرف:  
ن م أنه أيِت بعدها ذكر القرآن تعظيما ا وامتناان ا، وَل ينخرم هذا االطراد إال ِف موضعني فقط

مجيع املواطن، حيِ كانت هذه اْلحرف معقبة متلوة بذكر القرآن: }اَل * تَنزِيُل اْلِكَتاِب 
[ }اَل * َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه{ 2-1ال َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمنَي{ ]السجدة:

ما أشبه ذلك من املواطن [ و 2-1[ }حم * تَنزِيلٌ ِمْن الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ ]فصلت:2-1]البقرة:
اليت تذكر فيها هذه احلروف، ُث بعد ذلك يشيد هللا جل وعال ابلقرآن الكرمي، وَل ينخرم 

ِِ َوُهْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغلِ  ُبوَن{ هذا إال ِف سورة الروم: }اَل * ُغِلَبْت الرُّوُم * ِف أَْدََن اَْلْر
 [ .3-1]الروم:

ََُْكوا َأْن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال يُ ْفت َ وأيضا ا ِف العنكبوت }ا ُنوَن{ َل * َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُي
 [ .2-1]العنكبوت:

لكن إذا َملت ِف هذه السور اليت َل أيت فيها ذكر القرآن صرحيا ا َتد أنه ذكر فيها ما ال 
{ الرُّومُ يتلقى إال من القرآن، فمثال ا قال تعاَل ِف سورة الروم: }اَل * ُغِلَبْت  ِِ  * ِف أَْدََن اَْلْر

[ ، هذا خَب عن واقع، وهو ما حدث من ظهور فارس على الروم: }ُغِلَبْت 3-1]الروم:
ِِ َوُهْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبوَن{ ]الروم: [ ، وهذا ال يتلقى من 3-2الرُّوُم * ِف أَْدََن اَْلْر

احلروف  ه القرآن صرحيا ا ِف املواضع اليت ذكرت هذهغري القرآن، فلذلك َتد أنه ما َل يذكر في
املقطعة ذكر فيها شيء يتعلق ابلقرآن، أو ال ميكن أال يتوصل وأال حيصل إال من القرآن، 

 فعادت كسائر املواضع أَنا بيان لإلعجاز.

ووجه اْعجاز ِف هذه اْلحرف: أَنا من كالم العرب الذي يتكون من هذه الكلمات، ومع 
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 (1)عن أن أيتوا ِبثل هذا القرآن أو بسورة من مثله.".  ذلك عجزوا
 

"فمن كان حيب هللا ورسوله، فعليه ابتباع احلق أبداء فرائض هللا وترك حمارم هللا -28 .78
والوقوف عند حدود هللا واملسارعة إَل مراضي هللا واحلذر من كل ما يغضب هللا عز وجل، 

ذي كان عليه أصحاب الرسول صلى هللا عليه هذا هو الدليل وهذا هو الَبهان، وهذا هو ال
وسلم وأتباعهم ِبحسان، أما االحتفاالت ابملوالد للنيب صلى هللا عليه وسلم، أو للشيخ عبد 
القادر اْليالِن، أو للبدوي أو لفالن وفالن، فكله بدعة وكله منكر َيب تركه؛ ْلن اْلري 

ِف االبتداع  والسلف الصاحل، والشر ِف اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم، واتباع أصحابه
َاع، وُمالفة ما عليه السلف الصاحل، هذا هو الذي َيب وهذا هو الذي أفيت به،  واالخ

، وال عَبة ملن خالف ذلك وَول ِف ذلك، فإمنا الذي عليه سلف اْلمةوهذا هو احلق 
لتساهل وإظهار اهدم الدين ِف كثري من البلدان، والتبس أمره على الناس، بسبب التأويل و 

 (2)البدع، وإماتة السنة وال حول وال قوة إال ابهلل، وهللا املستعان. اه .". 
 

"هو الَبهان، وهذا هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم -29 .79
 وأتباعهم ِبحسان.

لبدوي، لأما االحتفال ابملوالد للنيب صلى هللا عليه وسلم، أو للشيخ عبد القادر اْليالِن، أو 
أو لفالن وفالن، فكله بدعة وكله منكر َيب تركه؛ ْلن اْلري ِف اتباع الرسول صلى هللا 
َاع وُمالفة ما عليه  عليه وسلم واتباع أصحابه والسلف الصاحل، والشر ِف االبتداع واالخ

يه الذي علالسلف الصاحل، هذا هو الذي َيب وهذا هو الذي نفيت به، وهذا هو احلق 
وال عَبة ملن خالف ذلك وَول ذلك، فإمنا هدم الدين ِف كثري من البلدان،  سلف اْلمة

والتبس أمره على الناس بسبب التأويل والتساهل، وإظهار البدع، وإماتة السنة، وال حول 

                                         
 6/7شرح ملعة االعتقاد ْلالد املصلح  (1)
 3/45فتاوى نور على الدرب البن ابز بعناية الشويعر  (2)
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 (1)وال قوة إال ابهلل، وهللا املستعان.". 
 

ءكم جا وخلفها هو ما أنتم عليه، ال ما الذي عليه سلف اْلمة"ج: الصواب -30 .80
من املثال وهو أن املسافر إذا صلى خلف املقيم عليه أن يتم أربعا، وقد ثبت ِف مسند أمحد 
وصحيح مسلم من حديِ ابن عباس رضي هللا عنهما ما يدل على ذلك، أما إذا كان 
املسافر هو اْمام فإن السنة ِف حقه أن يصلي الرابعية ركعتني، وعلى املأمومني أن يكملوا 

كانوا غري مسافرين كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح، وأما من فاتته   أربعا إذا
اْلمعة فالذي عليه اْلئمة اْلربعة واْلمهور أنه يصلي ظهرا وليس له أن يصلي مجعة، والقول 
أبنه يصلي مجعة قول شاذ ُمالف لْدلة الشرعية فال ينبغي أن يعول عليه، وأما الدليل على 

 صلى هللا عليه وسلم سرا ِف صالِت الظهر والعصر يوم اْلمعة ِف عرفة فهو ما قراءة النيب
 (2)ثبت ِف صحيح مسلم عن جابر رضي هللا عنه.". 

 

عاد   : "حَّت-تعاَل–"القدمي يطلق ويراد به ما تقدم على غريه؛ كقوله -31 .81
يطلق [ ، و 95[ ، وقوله: "إنك لفي ضاللك القدمي" ]يوسف:39كالعرجون القدمي" ]يس:

متها احملققون وأئ الذي عليه سلف اْلمةأن  -ابرك هللا فيك –ويراد به القدمي اْلزِل، واعلم 
 –له توقيفية فال يسمى هللا إال ِبا مسى به نفسه، أو مساه به رسو  –سبحانه  –أن أمساء هللا 

الذي  (واسم القدمي َل يرد ِف الكتاب والسنة، ويغِن عنه اسم )اْلول -صلى هللا عليه وسلم
ثبت ِف الكتاب والسنة، واْمجاع، يقول شيخ اْسالم: )هذا اللفظ ال يوجد ال ِف كتاب 

 -تعاَل– ، بل وال جاء اسم القدمي ِف أمساء هللا-صلى هللا عليه وسلم –هللا وال ِف سنة نبيه 
( ، وعلى هذا فاملمنوع َّ أخي هو تسمية 2/123وإن كان من أمسائه اْلول( منهاج السنة )

فاْلمر  -تعاَل–هللا ِبذا اللفظ؛ ْلن اْلمساء كما تقدم توقيفية، وأما ِف ابب اْخبار عن هللا 
فات : )ما يطلق على هللا ِف ابب اْلمساء والص-رمحه هللا–ِف ذلك واسع، يقول ابن القيم 

توقيفي وما يطلق عليه من اْلخبار ال َيب أن يكون توقيفيا ا كالقدمي، والشيء واملوجود 

                                         
 330فتاوى نور على الدرب البن ابز بعناية الطيار ص/ (1)
 30/218جمموع فتاوى ابن ابز  (2)
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( ، أما احلديِ: "وسلطانه القدمي" رواه أبو داود 1/170قائم بنفسه( ، بدائع الفوائد )وال
أمسائه  وفرق بني -تعاَل–هنا سلطانه  -رضي هللا عنهما  –( من حديِ ابن عمرو 466)

وأوصاف صفاته، واملنع من إطالق هذا االسم على هللا ال يعِن نفي معناه الصحيح  -تعاَل–
رد ما فهمته به، وابلتاِل ال ي -تعاَل–م )اْلول( ، وإمنا املمنوع تسمية هللا الذي يدل عليه اس

، خنَب قدمي، وسلطانه قدمي، أزال ا وأبدا ا  -تعاَل–من أن نفي ذلك يعِن زوال سلطانه، فاهلل 
 فال نُعبد أحدا ا له مثل: عبد القدمي، ومن -تعاَل–بذلك، لكن ال نعد ذلك من أمساء هللا 

شارح الطحاويه حني ذكر إنكار السلف واْللف َلذه اللفظة أن ذلك ِف هنا تدرك مراد 
ابب اْلمساء، وعليه فصاحب املنت حني قال: )قدمي بال ابتداء( إن أراد اْخبار عن هللا فهو 

 (1)جائز، وإن أراد لتسميته بذلك، فكالم الشارح ِف". 
 

( : "ليس 24-23 ِف )اْلجوبة العراقية( )ص –رمحه هللا  –"يقول اْللوسي -32 .82
مجيعهم عدوال ا: أَنم َل يصدر عن واحد منهم  –رضي هللا عنهم  –مرادان من كون الصحابة 

ق أصال ا، وال ارتكب ذنبا ا قط، فإن دون إثبات ذلك خرط القتاد، فقد كانت تصدر  مفسَّ
لم عمنهم اَلفوات...." إَل أن قال: " ُث إن ِما َتدر اْشارة إليه، وأن يكون اْنسان على 

 ُحّدوا هم ُث –صلى هللا عليه وسلم  –منه: هو أن الذين قارفوا إمثا ا من أصحاب رسول هللا 
رضي  –قلة اندرة جدا ا، ال ينبغي أن يُ َغلَّب شأَنم وحاَلم على اْللوف املؤلفة من الصحابة 

من  –ارك وتعاَل تب –الذين ثبتوا على اْلادة والصراط املستقيم، وحفظهم هللا  –هللا عنهم 
املآُث واملعاصي، ما كَُب منها وما صغر، وما ظهر منها وما بطن، والتاريخ الصادق أكَب 

 شاهد على هذا ".

ومجاهري  والذي عليه سلف اْلمة( : "190-189ويقول الغزاِل ِف )املستصفى( )ص 
ه، فهو إَّهم، وثنائه عليهم ِف كتاب –عز وجل  –اْللف: أن عدالتهم معلومة بتعديل هللا 

معتقدان فيهم إال أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك ال يثبت، 
 فال حاجة َلم إَل تعديل".

قات اليت نتحدث عنها: ما عدا الفنت اليت نشبت بينهم 7) رضي هللا  –( واملقصود ابملفسَّ
                                         

 2/194فتاوى واستشارات اْسالم اليوم  (1)
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قا ا إال أن ما كان منه بتأويل خيرج  –عنهم  ا حنن بصدده، عمفمع كون قتل املسلم يُعد مفسَّ
 واْلدلة على هذا كثرية، ومن أُهها:

[ ، 10: "وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما " ]احلجرات:-تعاَل  -قوله 
 ابْميان مع وجود االقتتال. –سبحانه  -فوصفهم

 –أنه قال عن احلسن بن علي  –صلى هللا عليه وسلم  –( عنه 2704وأخرج البخاري )
: " إن ابِن هذا سيد، ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من –عنهما  رضي هللا

املسلمني". ولذا عذر أهل السنة كلتا الطائفتني، وتوّلوُها، وإن كانت واحدة أقرب إَل احلق 
 (1)من اْلخرى.". 

 

ْوبَة َفأمتُّوا إِلَْيِهم َعهدهم ِإََل مدهتم ِإن هللا حيب اْلُمتَِّقنَي -33 .83 ْوبَة َفَما استقاموا ا"الت َّ لت َّ
ّف ِإن هللا حيب الَّذين يُ َقاتُلون ِف َسبي له صفا  لكم فاستقيموا ََلُم ِإن هللا حيب اْلُمتَِّقنَي الصَّ

ُْم بُنيان مرصوص آل عمرَان بَلى من أوىف بعهده َوأتقى فَِإن هللا حيب اْلُمتَِّقنَي َوأما  َكَأَنَّ
بَها هللا ُروَفة وََكَذِلَك  من اْلَواِجَبات واملستحبات الظَّاِهَرة والباطنة فكثرية َمعْ اْْلَْعَمال الَّيِت حيُِ

نة حبه َْلْهلَها وهم اْلُمْؤِمُنوَن َأْولَِياء هللا املتقون َوَهِذه اْلمحبَّة حق َكَما نطق ِبَا اْلكتاب َوالسّ 
ّدين وأئمة التصوف يع َمَشاِيخ الوأئمتها َوأهل الّسنة واحْلَِديِ َومجَِ  َوالَِّذي َعَلْيِه سلف اْْلمة

َا َكَما قَاَل تَ َعاََل اْلبَ َقَرة َوا لَّذين آمُنوا َأن هللا حَمُْبوب لذاته حمبَّة َحِقيَقة بل ِهَي أكمل حمبَّة فَِإَنَّ
يِقيَّة قِ َأشد حبا هلل وََكَذِلَك ُهَو ُسْبَحانَُه حيب َما حيب عباده اْلُمْؤِمُنوَن َوَما ُهَو ِف هللا حمبَّة حَ 

ُهم َأن اْلمحبَّة اَل تكون ِإالَّ ملناسبة َبني  َوأنكر اْْلَْهِمية َحِقيَقة اْلمحبَّة من الطَّرَفنْيِ زعما ِمن ْ
اَن اْلُمحب واحملبوب َوأَنه اَل ُمَناسَبة َبني اْلَقِدمي واحملدث توجب حمبته وقاسوا بِِه اْلمحبَّة وَكَ 

ْساَلم   َخاِلد اْبن اْْلَْعد بن ِدْرَهم ِف َأَواِئل اْلِمائَة الثَّانَِية فضحى بِهِ أول من أحدث َهَذا ِف اِْْ
عبد هللا اْلَقسرِي أَِمري اْلعَراق واملشرق بواسط خطب النَّاس يَ ْوم اْْلَْضَحى فَ َقاَل أَيَها النَّاس 

يتَّخذ ِإبْ رَاِهيم َخِليال ا  ضحوا يقبل هللا َضَحاََُّكْم فَِإِّنِ مضح ابْلعد بن ِدْرَهم أَنه زعم َأن هللا َل
َوَل يكلم ُموَسى تكليما ُثَّ نزل فذحبه َفَكأَنَُّه قد َأخذ َهَذا اْلَمْذَهب َعنُه اْلهم بن َصْفَوان 

َذِلك  فأظهره َعَلْيِه َوإِلَْيِه أضيف َقول اْْلَْهِمية َفقتله سلم اْبن أحوز أَِمري ُخرَاَسان ِبَا ُثَّ نقل
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ة أَتَباع َعْمرو اْبن عبيد َوأْظهر قَ ْوَلم ِف زمن اْْلَِليَفة اْلَمْأُمون َحَّتَّ ا ِإََل اْلُمْعَتزَلة متحن أَِئمَّ
ْساَلم ودعوا ِإََل اْلُمَوافَقة ََلُم َعن َذِلك وأصل َهَذا َمْأُخوذ َعن اْلُمْشركني والصابئة من  اِْْ

ِصَفات ثبوتية أصال  َأن الرب لَْيَس لَهُ الَباُهة واملتفسلفة ومبتدعة أهل اْلكتاب الَّذين يَ ْزعُموَن 
اَلم وهم يْعبُدوَن اْلَكَواِكب ويبنون اَلياكل للع قول َوَهُؤاَلء هم أَعَداء ِإبْ رَاِهيم اْْلَِليل َعَلْيِه السَّ

ة والنجوم َوَغريُهَا وهم يُنكُروَن ِف احْلَِقيَقة َأن يكون ِإبْ رَاِهيم َخِليال ا وُموَسى كليما َوَأن اْْللَّ 
ِهَي َكَمال اْلمحبَّة املستغرقة للحب َكَما قيل قد ختللت َمْسَلك الّروح مِن وبذا مسى اْْلَِليل 

لم( أَنه َخِليال ا َويْشهد َلََذا َما ثَبت ِف الصَِّحيح َعن أِب سعيد َعن النَّيب )صلى هللا َعَلْيِه َوس
 (1)ُكم".  بكر َخِليال ا َوَلِكن َصاحبقَاَل َلو كنت متخذا من أهل اَْلْرِ َخِليال ا الختذت َأابَ 

 

ْوبَة فَ -34 .84 ْوبَة َفأمتُّوا إِلَْيِهم َعهدهم ِإََل مدهتم ِإن هللا حيب اْلُمتَِّقنَي الت َّ َما استقاموا "الت َّ
ّف ِإن هللا حيب الَّذين يُ َقاتُلون ِف َسبي له صفا  لكم فاستقيموا ََلُم ِإن هللا حيب اْلُمتَِّقنَي الصَّ

ُْم بُنيان مرصوص آل عمرَان بَلى من أوىف ِقنَي َوأما بعهده َوأتقى فَِإن هللا حيب اْلُمتَّ  َكَأَنَّ
بَها هللا من اْلَواِجَبات واملستحبات الظَّاِهَرة والباطنة فكثرية َمْعُروَفة وَكَ  َذِلَك اْْلَْعَمال الَّيِت حيُِ

تاب َوالّسنة كحبه َْلْهلَها وهم اْلُمْؤِمُنوَن َأْولَِياء هللا املتقون َوَهِذه اْلمحبَّة حق َكَما نطق ِبَا الْ 
يع َمَشاِيخ الّدين وأئمة ال َوالَِّذي َعَلْيِه سلف اْْلمة تصوف وأئمتها َوأهل الّسنة واحْلَِديِ َومجَِ

َا َكَما قَاَل تَ َعاََل اْلبَ َقَرة َوا لَّذين آمُنوا َأن هللا حَمُْبوب لذاته حمبَّة َحِقيَقة بل ِهَي أكمل حمبَّة فَِإَنَّ
ة َحِقيِقيَّة ُهَو ُسْبَحانَُه حيب َما حيب عباده اْلُمْؤِمُنوَن َوَما ُهَو ِف هللا حمبَّ  َأشد حبا هلل وََكَذِلكَ 

ُهم َأن اْلمحبَّة اَل تكون ِإالَّ ملناسبة َبني  َوأنكر اْْلَْهِمية َحِقيَقة اْلمحبَّة من الطَّرَفنْيِ زعما ِمن ْ
ِه اْلمحبَّة وََكاَن حملدث توجب حمبته وقاسوا بِ اْلُمحب واحملبوب َوأَنه اَل ُمَناسَبة َبني اْلَقِدمي وا

ْساَلم اْْلَْعد بن ِدْرَهم ِف َأَواِئل اْلِمائَة الثَّانَِية فضحى بِِه َخاِلد ابْ  ن أول من أحدث َهَذا ِف اِْْ
س اعبد هللا اْلَقسرِي أَِمري اْلعَراق واملشرق بواسط خطب النَّاس يَ ْوم اْْلَْضَحى فَ َقاَل أَيَها النَّ 
ِليال ا ضحوا يقبل هللا َضَحاََُّكْم فَِإِّنِ مضح ابْلعد بن ِدْرَهم أَنه زعم َأن هللا َل يتَّخذ ِإبْ رَاِهيم خَ 

َوَل يكلم ُموَسى تكليما ُثَّ نزل فذحبه َفَكأَنَُّه قد َأخذ َهَذا اْلَمْذَهب َعنُه اْلهم بن َصْفَوان 
ِبَا ُثَّ نقل َذِلك  ية َفقتله سلم اْبن أحوز أَِمري ُخرَاَسانفأظهره َعَلْيِه َوإِلَْيِه أضيف َقول اْْلَْهمِ 
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ة  ِإََل اْلُمْعَتزَلة أَتَباع َعْمرو اْبن عبيد َوأْظهر قَ ْوَلم ِف زمن اْْلَِليَفة اْلَمْأُمون َحَّتَّ امتحن أَِئمَّ
ْساَلم ودعوا ِإََل اْلُمَوافَقة ََلُم َعن َذِلك وأصل َهَذا َمْأُخوذ َعن الْ  الصابئة من ُمْشركني و اِْْ

صال الَباُهة واملتفسلفة ومبتدعة أهل اْلكتاب الَّذين يَ ْزعُموَن َأن الرب لَْيَس لَهُ ِصَفات ثبوتية أ
اَلم وهم يْعبُدوَن اْلَكَواِكب ويبنون اَلياكل للع قول َوَهُؤاَلء هم أَعَداء ِإبْ رَاِهيم اْْلَِليل َعَلْيِه السَّ

ن اْْللَّة نكُروَن ِف احْلَِقيَقة َأن يكون ِإبْ رَاِهيم َخِليال ا وُموَسى كليما َوأَ والنجوم َوَغريُهَا وهم يُ 
ِهَي َكَمال اْلمحبَّة املستغرقة للحب َكَما قيل قد ختللت َمْسَلك الّروح مِن وبذا مسى اْْلَِليل 

 َعَلْيِه َوسلم أَنه َخِليال ا َويْشهد َلََذا َما ثَبت ِف الصَِّحيح َعن أِب سعيد َعن النَّيب صلى هللا
 (1)قَاَل َلو كنت متخذا من أهل اَْلْرِ َخِليال ا الختذت َأاَب بكر َخِليال ا َوَلِكن َصاحبُكم". 

 

85. 35-.  "ِبُكلِّ َما يَ ُقولُُه ُكلُّ َوِلٍّ َّللَِِّ

َنا َوَما أُْنزَِل إِ -تَ َعاََل  -قَاَل  بْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ََل إِ : }ُقوُلوا آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ
[ َوقَاَل 136 َويَ ْعُقوَب َواْْلَْسَباِط َوَما أُوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرِبِِّْم{ ]البقرة:

 َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّنَي{ ]البقرة: ةِ : }َوَلِكنَّ اْلَبَّ َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َواْلَماَلِئكَ -تَ َعاََل  -
يِعِهْم َوَما أُوتُوُه ُكلُُّهْم.177 ميَاُن اِبْْلَْنِبَياِء مجَِ  [ َوَِلََذا َوَجَب اِْْ

ا تُ ْعَلُم نُ بُ وَّتُُه فَ ُهَو َكاِفٌر اِبتَِّفاِق اْلُمْسِلِمنَي َوَمْن َسبَُّه وَ  َب نَِبيًّا َواِحد ا لُ َوَمْن َكذَّ ُه َكَذِلَك َجَب قَ ت ْ
، فَِإنَّهُ اَل َيْكُفُر َأَحٌد ِبَُخاَلَفِتِه َواَل يُ ْقَتُل ِبَُجرَِّد سَ  اَلِف َمْن لَْيَس بَِنيبٍّ بِّ ِِبِ َََِن اِبلسَّ بِِّه ِإالَّ َأْن يَ ْق

ِم. ا لِلدَّ  َما َيُكوُن ُمِبيح ا

يِن َومَجَاِهرِي اْلُمْسِلِمنَي  ََلُْم ِبِِْحَساٍن َوأَ َكالصََّحابَِة َوالتَّاِبِعنيَ   َوالَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ  ِة الدِّ ِئمَّ
ِة بَ ْعَد نَِبيَِّها أَبُو َبْكٍر، ُُثَّ ُعَمُر َولَْيَس بَ ْعَد اْْلَنِْبَياِء أَْفضَ  ُهَما، َوَهِذِه َأنَّ أَْفَضَل َهِذِه اْْلُمَّ ُل ِمن ْ

ُة أَْفَضُل اْْلَُمِم َوَقْد ثَ َبَت ِف  أَنَُّه قَاَل:  -لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم صَ  -الصَِّحيَحنْيِ َعِن النَّيبِّ  اْْلُمَّ
ثُوَن، فَِإْن َيُكْن ِف أُمَّيِت َأَحٌد فَ ُعَمرُ » َلُكْم ِف اْْلَُمِم حُمَدَّ ُث اْلُمْلَهُم  «َقْد َكاَن قَ ب ْ َواْلُمَحدَّ

 (2)اْلُمَخاَطُب.". 
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[قَ ْوَِلِم َوَسائُِر اْلُمْسِلِمنَي يَ ُقوُلوَن ِإنَّ اْلِكَتاَب كَ "]َفْصٌل: الرَّدُّ َعَلى -36 .86  اَلُم اَّللَِّ

، َواَل َيُكوُن َكاَلٌم ِإالَّ حِلَيٍّ انَ  ِطٍق، َوَهِذِه قَاُلوا: َوَسائُِر اْلُمْسِلِمنَي يَ ُقولُوَن: ِإنَّ اْلِكَتاَب َكاَلُم اَّللَِّ
ِ ِصَفاٌت َجْوَهرِيَّةٌ ََتْرِي جَمَْرى اْْلَ  َها َغرْيُ اْْلُْخَرى، فَاْْ َلهُ َواِحٌد، َخاِلٌق َواِحٌد، مْسَاِء، وَُكلُّ ِصَفٍة ِمن ْ

 َوَربٌّ َواِحٌد اَل يَ َتَجزَّأُ.

، َواْلَكاَلُم َكاَلُم اَّللَِّ   -َأِي اْلُقْرآَن  -فَ يُ َقاُل ََلُم: أَمَّا قَ ْوُل اْلُمْسِلِمنَي ِإنَّ اْلِكَتاَب  ، فَ َهَذا َحقٌّ
 َيُكوُن ِإالَّ ِلُمَتَكلٍِّم.اَل 

يِل َواْلقُ  جنِْ َ َحيٌّ ُمَتَكلٌِّم، َوِإنَّهُ َتَكلََّم اِبلت َّْورَاِة َواِْْ ْرآِن، َوَغرْيِ َذِلَك ِمْن  َواْلُمْسِلُموَن يَ ُقوُلوَن: ِإنَّ اَّللَّ
ا؟، َوَهْل يُ َكاَلِمِه، َواْلُقْرآُن َقْد َأْخََبَ ِبَكاَلِم اَّللَِّ ِف َمَواِضَع َكِثريَةٍ  ا وََكاَلُمُه نُْطق ا ى اَنِطق ا  َسمَّ

يزُُه، َوبَ ْعُضُهْم مَيَْنُع ِمْنُه ِلَكْونِِه ََلْ يَرِْد بِِه ا ْورَاِة ِفيِه نِزَاٌع، فَ بَ ْعُض اْلُمْسِلِمنَي َيُِ رُْع، َولَْيَس ِف الت َّ لشَّ
اَل  ا، ِِبِ يِل َوالزَّبُوِر َتْسِمَيُة اَّللَِّ اَنِطق ا جنِْ ِم، َوَقْد تَ َنازََع اْلُمْسِلُموَن بَ ْعَد ِف َلْفِظ اْلَقْوِل َواْلَكاَل َواِْْ

، َهْل ُهَو قَائٌِم ِبِه، َأْو ُمَْ  َفِصٌل ظُُهوِر اْلِبدَِع ِفيِهْم َكَما تَ َنازََع أَْهُل اْلِكَتاِب ِف َكاَلِم اَّللَِّ ُلوٌق ُمن ْ
 َعْنُه.

 (1)". تُ َها َومُجُْهورَُها، َأنَّ َكاَلَم اَّللَِّ قَائٌِم ِبِه،َوأَِئمَّ  َوالَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ 
 

ى ُكلُّ َواِحَدٍة َغرْيَ اْْلُْخَرى، فَ ُهَنا نِزَاٌع لَ -37 .87 َا قَائَِمٌة ِبِه، َوُتَسمَّ ، "َوِإْن أَرَاُدوا َأَنَّ ْفِظيٌّ
ى َغرْي اا؟ ى َغرْي اا َأْو اَل ُتَسمَّ  َهْل ُتَسمَّ

ُل: اْلَغرْيَاِن َما َمْن يَ ُقوُل: ُكلُّ ِصَفٍة لِلرَّبِّ َعزَّ َوَجلَّ َفِهَي َغرْيُ اْْلُْخَرى، َويَ ُقو  فَِإنَّ ِمَن النَّاسِ 
 َجاَز ُوُجوُد َأَحِدُِهَا َمَع َعَدِم اْْلَخِر، َأْو َما َجاَز اْلِعْلُم أبََِحِدُِهَا َمَع اْْلَْهِل اِبْْلَخِر.

ُهْم َمْن يَ ُقوُل لَْيَسْت ِهيَ  ُد َأَحِدُِهَا َمَع اْْلُْخَرى، َواَل ِهَي ِهَي؛ ِْلَنَّ اْلَغرْيَْيِن َما َجاَز ُوُجو  َوِمن ْ
 َعَدِم اْْلَخِر، َأْو َما َجاَز ُمَفاَرَقُة َأَحِدُِهَا اْْلَخَر ِبَزَماٍن أَْو َمَكاٍن أَْو ُوُجوٍد.

تُ َها ِإَذا ِقيَل َلَُ  َوالَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ  ، َهْل ُهَو َغرْيُ اَّللَِّ أَْم اَل؟ م: ِعْلُم اَّللَِّ وََكاَلُم اَوأَِئمَّ َّللَِّ
ثْ َباَت، فَِإنَُّه ِإَذا قَاَل: َغرْيُُه؛ َأْوَهَم أَنَُّه ُمَباِيٌن لَُه.  َلَْ يُْطِلُقوا الن َّْفَي َواَل اِْْ

اِئَل، فَِإنْ َوِإَذا قَاَل: لَْيَس َغرْيَُه؛ َأْوَهَم أَنَُّه ُهَو، َبْل َيْستَ ْفصِ  أَرَاَد ِبَقْولِِه: َغرْيُُه؛ أَنَُّه ُمَباِيٌن  ُل السَّ
َفِصٌل َعْنُه  َفِصَلة ا َعْنُه، -َلُه ُمن ْ َوِإْن َكاَن َُمُْلوق اا،  َفِصَفاُت اْلَمْوُصوِف اَل َتُكوُن ُمَبايَِنة ا لَُه ُمن ْ
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 َفَكْيَف ِبِصَفاِت اْْلَاِلِق؟

َفةُ ِهَي اْلَمْوُصوَف، َفِهيَ َوِإْن أَرَاَد اِبْلَغرْيِ َأَنََّ   َغرْيُهُ ِِبََذا ااِلْعِتَباِر، ا لَْيَسْت ِهَي ُهَو، فَ َلْيَسِت الصِّ
هُ ِمْن ِصَفاِت اْلكَ  َسَة ِبَا َيْسَتِحقُّ اَت اْلُمَقدَّ َماِل، فَ َيْمَتِنُع َواْسُم الرَّبِّ تَ َعاََل ِإَذا أُْطِلَق يَ تَ َناَوُل الذَّ

اِت عَ   رِيَّة ا َعْن ِصَفاِت اْلَكَماِل.ُوُجوُد الذَّ

َفاُت لَْيَسْت زَاِئدَ  اَت اْلَمْوُصوَفَة ِبِصَفاِت اْلَكَماِل، َوَهِذِه الصِّ ة ا َعَلى َهَذا فَاْسُم اَّللَِّ يَ تَ َناَوُل الذَّ
َها".  ى، َوَلِكن َّ ى،، َبْل ِهَي َداِخَلٌة ِف اْلُمَسمَّ  (1)اْلُمَسمَّ

 

رَاَداُت فَاْْلَوَُّلوَن يَ ُقوُلوَن َذِلَك اْلَمْعََن "ُأْخَرى لَْيَسْت ِهَي -38 .88  َحِقيَقة ا َغرْيَ اْلُعُلوُم َواِْْ
رَاَدِة َواْْلَخُروَن يَ ُقوُلوَن لَْيَسْت َحِقيَقُتُه خَتْرُُج َعْن َذِلَك.  َحِقيَقِة اْلِعْلِم َواِْْ

ى اْلَكاَلِم َهْل ُهَو اْلمَ  يَن يَ ُقوُلوَن اْلُقْرآُن َكاَلُم ْعََن َأْو ُهَو اللَّْفُظ فَاَلَّذِ َوالنِّزَاُع الثَّاِن: َأنَّ ُمَسمَّ
ى  اَّللَِّ َغرْيُ َُمُْلوٍق َويَ ُقوُلوَن اْلَكاَلُم ُهَو احْلُُروُف َواْْلَْصَواُت ُهْم َوِإْن َوافَ ُقوا اْلُمْعَتزِلَةَ  ِف ُمَسمَّ

ُْم يَ ُقوُلوَن إنَّ َمْعََن اْلَكاَل  رَاَدُة َأْو أَ اْلَكاَلِم فَِإَنَّ ا ِبَذاِت ِم َسَواٌء َكاَن ُهَو اْلِعْلُم َواِْْ ْمر اا آَخر َقاِئم ا
ا ِبَذاِت اَّللَِّ  َبْل َهُؤاَلِء يَ ُقوُلوَن إنَّ  اَّللَِّ َواْْلَْهِميَُّة ِمْن اْلُمْعَتزِلَِة َوَغرْيُُهْم حَنَْوُهْم اَل تُ ْثِبُت َمْعََن قَاِئم ا

ا َفُمَوافَ َقةُ َهُؤاَلِء اْلُمْعَتزَِلِة أَقَ اْلَكاَلَم الَِّذي ُهَو احلُْ  لُّ ِمْن ُمَوافَ َقِة اْْلَوَِّلنَي ُروُف قَائٌِم ِبَذاِت اَّللَِّ أَْيض ا
َواُب  تُ َها َأنَّ اْلَكاَلَم اْسمٌ  الَِّذي َعلَْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ ِبَكِثرٍي َوالصَّ يع اا  َوأَِئمَّ لِْلُحُروِف َواْلَمَعاِن مجَِ

َواُل ِف َذِلَك أَْربَ َعٌة: َأَحُدَها: َأنَّ الْ فَاللَّ  ى اْلَكاَلِم َواْْلَق ْ َكاَلَم َحِقيَقٌة ْفُظ َواْلَمْعََن َداِخٌل ِف ُمَسمَّ
 ِف اللَّْفِظ جَمَاٌز ِف اْلَمْعََن َكَما تَ ُقولُُه الطَّائَِفُة الثَّانَِيُة.

 ْْلَوَِّلنَي.اٌز ِف اللَّْفِظ َكَما يَ ُقولُُه مُجُْهوُر اَوالثَّاِن: أَنَُّه َحِقيَقٌة ِف اْلَمْعََن جمََ 

نَ ُهَما َكَما يَ ُقولُُه طَائَِفٌة ِمْن اْْلَوَِّلنَي. ٌَك بَ ي ْ ََ : أَنَُّه ُمْش ُِ  َوالثَّاِل

ََل َقرِيَنٍة َوَهَذا قَ ْوُل إ َوالرَّاِبُع: أَنَُّه َحِقيَقٌة ِف اْلَمْجُموِع َوِإَذا أُرِيَد بِِه َأَحُدُُهَا ُدوَن اْْلَخِر اْحَتاجَ 
ُْم يَ ُقوُلوَن إنَّ اْلُقْرآَن َقِدمٌي َغرْيُ ُمَْ  ُلوٍق َوِإنَّ أَْهِل اْْلََماَعِة. َوَقْد حَيِْكي اْْلَوَُّلوَن َعْن اْْلَخرِيَن َأَنَّ

ُلوقَاِت َوِهَي َأْصَواُت اْلِعَباِد خْ اْلَقِدمَي الَِّذي لَْيَس ِبَْخُلوٍق ُهَو احْلُُروُف َواْْلَْصَواُت اْلَقاِئَمُة اِبْلمَ 
ُهْم َأنَّ نَ ْفَس َصْوِت اْلَعْبِد َونَ ْفِس اْلِمَداِد َقِدميٌ أََزِلٌّ غَ  رْيُ َُمُْلوٍق َوِمَداُد اْلَمَصاِحِف فَ َيْحُكوَن َعن ْ

ا ِمْن اْلُعَلَماِء اْلَمْعُروِفنَي َأحَ  َوَهَذا ِمَّا يَ ْعَلُم ُكلُّ َأَحٍد َفَساَدُه اِبحلِْسِّ َوااِلْضِطرَاِر َوَما َوَجْدت د ا
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اِل ِمنْ   َأْهِل يُِقرُّ ِبَذِلَك َبْل يُ ْنِكُروَن َذِلَك َوَلِكْن َقْد يُوَجُد ِمْثُل َهَذا اْلَقْوِل ِف بَ ْعِض اْْلُهَّ
ِة اْلُمتَ قَ  ِمنَي َكَما ذََكَرهُ اْلُبَخارِيُّ ِف ِكَتاِب دِّ اْلبَ َواِدي َواْْلَِباِل َوحَنْوِِه َوِإْنَكاُر َذِلَك َمْأثُوٌر َعْن اْْلَِئمَّ

ا اْْلَْوِعَيةُ َفَمْن َشكَّ ِف َخْلِقَها قَالَ  َعاِل قَاَل َوَقاَل ِإْسَحاُق ْبُن إبْ رَاِهيم َفَأمَّ ُ تَ َعاََل:  َخْلِق اْْلَف ْ اَّللَّ
 [ .3[ }ِف َرقٍّ َمْنُشوٍر{ ]الطور: 2}وَِكَتاٍب َمْسطُوٍر{ ]الطور: 

يٌد{ ]الَبوج: َوقَ   (1)[ .". 22[ }ِف َلْوٍح حَمُْفوٍظ{ ]الَبوج: 21اَل: }َبْل ُهَو قُ ْرآٌن جمَِ
 

ََن ِبِه اْلبَ -39 .89 ََ ا اْق ُِ ُهَو ُهَو َمَع َقْطِع النَّظَِر َعمَّ َشاَرُة إََل اْلَكاَلِم ِمْن َحْي اَلُغ "فَاِْْ
ِذي ِمْن َصْوِت اْلُمبَ لِِّغ َوِمَداِد اْلَكاِتِب َفَمْن قَاَل َصْوُت اْلَقارِِئ َوِمَداُد اْلَكاِتِب َكاَلُم اَّللَِّ الَّ 

َماُم َأمْحَُد ِلَمْن َسأَلَُه.لَْيَس ِبَْخُلوٍق فَ قَ   ْد َأْخطَأَ َوَهَذا اْلَفْرُق الَِّذي بَ ي ََّنُه اِْْ

[ فَ َقاَل َهَذا َكاَلُم اَّللَِّ َغرْيُ َُمُْلوٍق فَ َقاَل نَ َعْم 1َوَقْد قَ رََأ }ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد{ ]اْخالص: 
اِئُل َعْنهُ أَنَّهُ قَاَل لَْفِظي اِبلْ  ا َوطََلَب ُعُقوبَ َتُه ُقْرآِن َغرْيُ َُمُْلوٍق َفَدَعا بِِه وَ فَ نَ َقَل السَّ َزبَ رَهُ َزبْ ر اا َشِديد ا

ا قَ َرْأت }ُقْل َوتَ ْعزِيَرُه َوقَاَل َأاَن قُ ْلت َلك َلْفِظي اِبْلُقْرآِن َغرْيُ َُمُْلوٍق فَ َقاَل اَل َوَلِكْن قُ ْلت ِل لَ  مَّ
ُ َأَحٌد{ ]اْخالص:  ُقْل َعِنِّ َما ََلْ أَ [ َهَذا كَ 1ُهَو اَّللَّ َ اَلُم اَّللَِّ َغرْيُ َُمُْلوٍق قَاَل فَِلَم تَ ن ْ قُ ْلُه؟ فَ َبنيَّ

 ِ يَن َهَذا َكاَلُم اَّللَِّ فَاْْ َعُه ِمْن اْلُمبَ لِِّغنَي اْلُمَؤدِّ َماُم َأمْحَُد َأنَّ اْلَقاِئَل إَذا قَاَل ِلَما مسَِ َشاَرُة إََل اِْْ
ْعَناَها بَِباَلِغ اْلُمبَ لِِّغ وَ َحِقيَقِتِه الَّيِت َتَكلَّ  َا مسَِ َحرََكِتِه َوَصْوتِِه فَِإَذا َأَشاَر إََل َم اَّللَُّ ِِبَا َوِإْن ُكنَّا إمنَّ

لَّ َوَأْخطَأَ َشْيٍء ِمْن ِصَفاِت اْلَمْخُلوِق َلْفظُُه َأْو َصْوتُُه َأْو ِفْعُلُه َوقَاَل َهَذا َغرْيُ َُمُْلوٍق فَ َقْد ضَ 
ائَِر اْلَكاَلِم ُب َأْن يُ َقاَل اْلُقْرآُن َكاَلُم اَّللَِّ َغرْيُ َُمُْلوٍق فَاْلُقْرآُن ِف اْلَمَصاِحِف َكَما َأنَّ سَ فَاْلَواجِ 

ئ اا ِمْن اْلِمَداِد َواْلَوَرِق َغرْيُ َُمُْلوٍق َبْل ُكلُّ َوَرٍق َوِمَداٍد ِف   اْلَعاَلَِ ِف اْلُمْصَحِف َواَل يُ َقاُل إنَّ َشي ْ
ا اْلُقْرآُن الَِّذي ِف اْلُمْصَحِف َكاَلُم اَّللَِّ َغرْيُ َُمُْلوٍق َواْلُقرْ فَ هُ  آُن الَِّذي يَ ْقَرُؤُه َو َُمُْلوٌق َويُ َقاُل أَْيض ا

 اْلُمْسِلُموَن َكاَلُم اَّللَِّ َغرْيُ َُمُْلوٍق.

 

ُ َهَذا اِبْْلََواِب َعْن اْلَمْسأََلِة الثَّانَِيِة َوُهَو قَ وْ  اَّللَِّ َهْل ُهَو َحْرٌف َوَصْوٌت أَْم اَل  لُُه إنَّ َكاَلمَ َويَ تَ َبنيَّ
احْلَاِدثَِة بَ ْعَد  فَِإنَّ إْطاَلَق اْْلََواِب ِف َهِذِه اْلَمْسأََلِة نَ ْفي اا َوِإثْ َباات ا َخطٌَأ َوِهَي ِمْن اْلِبدَِع اْلُمَولََّدةِ 

ا قَاَل قَ ْوٌم ِمْن ُمَتكَ  َفاتِيَِّة إنَّ َكاَلَم اَّللَِّ الَّ اْلِماَئِة الثَّالِثَِة. َلمَّ ْورَاِة لَِّمِة الصِّ ِذي أَنْ زََلهُ َعَلى أَنْبَِيائِِه َكالت َّ
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يِل َواْلُقْرآِن َواَلَِّذي ََلْ يُ ْنزِْلُه َواْلَكِلَماُت الَّيِت َكوََّن ِِبَا اْلَكائَِناِت َواْلَكِلَماتُ  جنِْ  اْلُمْشَتِمَلُة َعَلى َواِْْ
َها اِبْلِعَْبَانِيَِّة  ِه لَْيَس إالَّ جُمَرَِّد َمْعَن ا َواِحٍد ُهَو ِصَفٌة َواِحَدٌة، قَاَمْت ابََِّللَِّ إْن َعَبََّ عَ أَْمرِِه َوَخَبَِ  ن ْ

ْهَي َواْلَََْبَ صِ  َها اِبْلَعَربِيَِّة َكاَن اْلُقْرآَن َوِإنَّ اْْلَْمَر َوالن َّ ْورَاةَ َوِإْن َعَبََّ َعن ْ ا اَل أَْقَساٌم َفاٌت َلََ َكاَنْت الت َّ
ُ َوََلْ يَ َتَكلَّْم ِِبَا َولَْيَسْت ِمْن َكاَلِمِه إذْ  َكاَلُمُه اَل َيُكوُن   ََلَا َوَأنَّ ُحُروَف اْلُقْرآِن َُمُْلوَقٌة َخَلَقَها اَّللَّ

 حِبَْرٍف َوَصْوٍت.

ُْم يَ ْعُنوَن وُف َواْْلَصْ َعاَرَضُهْم آَخُروَن ِمْن اْلُمْثِبَتِة فَ َقاُلوا: َبْل اْلُقْرآُن ُهَو احْلُرُ  َم قَ ْوٌم َأَنَّ َواُت َوتَ َوهَّ
 اِبحْلُُروِف اْلِمَداَد، َواِبْْلَْصَواِت َأْصَواَت اْلِعَباِد َوَهَذا َلَْ يَ ُقْلُه َعاَلٌ.

َواُب  َماِم َأمْحََد َواْلُبَخارِيِّ َصاِحِب الصَّحِ   الَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ َوالصَّ ِف ِكَتاِب َخْلِق  يحِ َكاِْْ
َلُهْم َوبَ ْعَدُهْم اتَِّباُع النُُّصوِص الثَّابَِتِة؟ ِة قَ ب ْ َعاِل اْلِعَباِد َوَغرْيِِه َوَسائِِر اْْلَِئمَّ  (1)". أَف ْ

 

 .1"قادرا ا على أن يهدي عباده إَل ما هو أدّق من هذا، فهداهم إَل أسهل-40 .90
ليه َل يثبت له حكمة ورمحة، امتنع عيستلزم إثبات حكمته ورمحته، فمن  3هذا 2]لكن[ 

 العلم بشيء من أفعاله الغائبة.

 صفة الكالم هلل والكالم النفسي عند اْلشاعرة

وأيضا ا: فآَّت اْلنبياء تصديق ابلفعل، فهي تدّل إذا ُعلم أّن من صّدقه الرب فهو صادق، 
احلروف  منوذلك يتضمن تنزيهه عن الكذب. وعلى أصلهم ال يعلم ذلك، فإّن ما خيلقه 

واْلصوات عندهم هو ُملوق من املخلوقات، فيجوز أن يتكلم كالما ا يدّل على شيء، وقد 
 أراد به شيئا ا آخر؛ فإّن هذا من ابب املفعوالت عندهم.

 ال سبيل ْلحٍد إَل العلم به. فعلى أصلهم: َيوز 4والكالم النفسي

__________ 

، ْلنه كلما كان الناس إَل الشيء أحوج أي: إَل أسهل الطرق وأوضحها ِف ثبوت النبوة؛ 1
 فإن هللا ييسره َلم منة منه وفضال ا.

 ِف ))ط(( : فكن. 2

 إشارة إَل دليل القدرة. 3
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الكالم من صفات هللا الثابتة على ما يليق جبالله سبحانه، وهو صفة ذاتية ابعتبار نوع  4
 الكالم، وصفة فعل لتعلقه ِبشيئة هللا ابعتبار أفراد الكالم.

وقد ذهبت الكالبية واْلشعرية إَل أّن هللا متكلم بكالم قائم بذاته أزال ا وأبدا ا، ال يتعلق 
 ِبشيئته وقدرته، إن ُعَّب عنه ابلعربية كان قرآان ا، وإن ُعَّب عنه ابلعَبانية كان توراة، وإن عَب

المه كعنه ابلسرَّنية كان إجنيال ا. ونفوا أن يكون هللا متكلما ا حبرف وصوت زاعمني أن  
سبحانه نفسي. أما القرآن الكرمي: فقد صّرحوا أبنه ُملوق حمدث ليس كالم هللا، بل هو 
عبارة عن كالم هللا. وانظر مذهب اْلشاعرة والكالبية ِف كالم هلل والقرآن ِف: اْرشاد 

، 293. واملواقف لإلَيي ص 108-106. وأصول الدين للبغدادي ص 99للجويِن ص 
 .94. وَتفة املريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص 37كي ص . والَبهان للسكس294

ي كاْمام أمحد، والبخار   الذي عليه سلف اْلمةوقال شيخ اْسالم رمحه هللا: "والصواب 
صاحب الصحيح ِف كتاب خلق أفعال العباد، وغريه، وسائر اْلئمة قبلهم وبعدهم: اتباع 

س قرآن مجيعه كالم هللا حروفه ومعانيه، ليالنصوص الثابتة، وإمجاع سلف اْلمة؛ وهو أن ال
. 244-12243شيء من ذلك كالما ا لغريه، ولكن أنزله على رسوله". جمموع الفتاوى 

. وشرح 166-17165، 174-162، 70-1269وانظر: املصدر نفسه 
-2512. وُمتصر الصواعق 1268. ودرء تعاِر العقل والنقل 342-2340اْلصفهانية

 (1).". 180 . وشرح الطحاوية ص513
 

 "مسألة-41 .91

ِف رجلني تكلما فقال أحدُها: إن عليًّا أشجع من أِب بكر، وقال آخر: ]إن[ أاب بكر 
 أشجع الصحابة.

 اْلواب

وأئمُتها أن أاب بكر الصديق أعلم الصحابة وأديُن  الذي عليه سلف اْلمةاحلمد هلل. 
 ذلك الكتب الكبار وُبنيِّ الصحابة وأشجُع الصحابة وأكرُم الصحابة، وقد ُبِسط هذا ِف 

ابلدالئل الواضحة. وذلك أن الشجاعَة ليسْت ]عند[ أهِل العلم ِبا كثرَة القتل ابليد وال قوَة 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -البدن، فإن نبينا  ( 1أِب طالب ) أشجع اْللق، كما قال علي بن -َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ا -ُكنَّا نّتقي برسوِل هللا   : ُكّنا إذا امحرَّ البأُس وَلِقَي القوُم القومَ  ، فكان -َّللَّ

يكون أقرَب إَل القوم منا. وقد اَنزَم أصحابُه يوَم ُحَنني وهو على بَ ْغِله يسوُقها حنو العدّو، 
ى حبيِ ال خُيِفي نفَسه، ويقول:  ويتسمَّ

 (2أان النيّب ال َكِذْب أان ابُن عبد املطلْب )
ا، وهو ُأِّب بن خلف، قتَله يوَم ُأُحد.ومع هذا ف  لم يَقُتل بيده إال واحد ا

وكان ِف الصحابة من هو أكثر قتال ا من أِب بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن كان ال يفضل 
عليهم ِف الشجاعة، مثل الَباء بن مالك أخي أنس بن مالك، فإنه قتَل مئَة رجٍل مبارزة ا غرَي 

 َمن شرَك ِف َدِمه.

__________ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -( أخرجه أبو الشيخ ِف "أخالق النيب 1) ( ومن طريقه 58ص" ) -َصلَّى اَّللَّ

طبعة املعارف(  343، 2/228( . وهو ِف "املسند" )13/257البغوي ِف "شرح السنة" )
 بنحوه.

 (1)( عن الَباء بن عازب.". 1775( أخرجه مسلم )2)
 

ك من أقوال املسلمني، ونفي ذلك من أقوال "اْلوهر الفرد، جعلوا إثبات ذل-42 .92
 امللحدين.

وكذلك قد يقولون: إن متاثل اْلواهر واْلجسام من أقوال املسلمني، ونفي ذلك من أقوال 
امللحدين، وكذلك قد يقولون: إن تناهي احلوادث من أقوال املسلمني، والقول بعدم تناهيها 

 من أقوال الدهرية امللحدين، وَلذا نظائر.

مع أن الذين يضيفونه إَل املسلمني قد يكون إمنا ابتدعه طائفة من أهل الكالم الذي ذمه 
 وأئمتها ومجهور اْللق. الذي عليه سلف اْلمةالسلف واْلئمة، والقول اْلخر هو 

وكذلك قد يضيفون إَل السنة ما ال يوجد ِف كتاب وال سنة، وال قول أحد من السلف، بل 
 ، حَّت يتناقض أحدهم ِف النقل.قد يكون املأثور ضد ذلك
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فيحكي إمجاع املسلمني، أو إمجاع أهل امللل على شيء، ُث حيكي النزاع عنهم ِف موضع 
 آخر.

 

 كالم أِب احلسن الطَبي إلكيا

كما رأيته قد ذكره بعض فضالء املتكلمني من أصحاب أِب املعاِل، أظنه أاب احلسن الطَبي 
 (1)ِف".  املعروف ِبلكيا، أو بعض نظرائه ذكر

 

 "قال: لو كان خالقا ا َلا لكان حميطا ا بتفاصيلها، والالزم منتف.-43 .93

 لكن اْلشعري وطائفة فرضوا الكالم ِف العاقل الذي يفعل مع الغفلة.

وطائفة أخرى قالوا: ال حيتاج إَل فِر ِف العاقل، بل كل فاعل من اْلدميني ال حييط علما ا 
 يِ اْلملة.بتفاصيل أفعاله، لكنه يشعر ِبا من ح

وَلذا كان العبد ال يريد شيئا ا إال بعد شعوره به، فهو يتصور املراد تصورا ا جممال ا، وإن َل يكن 
 مفصال ا.

 وهذا ِما علم به الناس أن الفاعل املريد ال بد أن يتصور املراد.

وإن َل تكن إرادهتم مثل إرادة الرب، وال علمهم كعلمه، كما أَنم يعلمون أن العبد فاعل 
 فعاله وإن َل يكن خالقا ا َلا.ْل

وهذا القول الوسط، وهو إثبات كون الرب خالقا ا لكل شيء، ومع كون أفعال العباد ُملوقة 
ا، له، ومع كوَنا أفعاال ا للعباد أيضا ا، وأن قدرة العباد َلا َثري فيه، كتأثري اْلسباب ِف مسبباهت

عل، من اْلسباب مستقال ا ابلفوأن هللا خالق كل شيء ِبا خلقه من اْلسباب، وليس شيء 
بل هو حمتاج إَل أسباب أخر تعاونه، وإَل دفع موانع تعارضه، وال تستقل إال مشيئة هللا 
تعاَل، فإنه ما شاء كان وما َل يشأ َل يكن، فما شاء هللا كان وإن َل يشأ العباد، وما َل يشأ 

 َل يكن ولو شاء العباد.

 هورها.وأئمتها ومج الذي عليه سلف اْلمةوهذا 

 وليس املقصود هنا الكالم ِف مسائل القدر، وإمنا املقصود الكالم ِف َتقيق علم هللا.
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الطريق الثالِ الذي به نعلم أن علمه بنفسه يوجب علمه ِبخلوقاته، أن يقال: كل ما كان 
 (1)من صفات الرب وأفعاله، فليس هو". 

 

 "َفْصٌل:-44 .94

ةِ  َأْن ََيَْمُعوا َبنْيَ أَِدلَِّة  - أَْهِل اْلَمْعرَِفِة اِبْلَكاَلِم َواْلَفْلَسَفةِ  -النُّظَّاِر  َوَقْد َسَلَك طَائَِفٌة ِمْن أَِئمَّ
ْلَفاَلِسَفَة َعْن اَهُؤاَلِء َوأَِدلَِّة َهُؤاَلِء َورََأْوا َأنَّ َهَذا َغايَةُ اْلَمْعرَِفِة َومَسَّْوا " اْْلََواَب " الَِّذي َأَجابُوا ِبِه 

ا مَجَُعوا " اْْلََواَب اْلَباِهَر " فَ َوافَ ُقوا ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْن الطَّائَِفَتنْيِ َفَأْخطَُئوا َوتَ َناقَ ُحَجِجِهْم  ُضوا َلمَّ
ا؛ إْذ َكاَن َخطَأُ الطَّائَِفتَ  ُقُض بَ ْعُضهُ بَ ْعض ا . َفَكاَن قَ ْوَُلُْم يَ ن ْ ا َغايََة َبنْيَ َخطَِأ الطَّائَِفَتنْيِ نْيِ ُمتَ َناِقض ا

نَ ُهَما لَ الت َّ  ؛ فَ َلْو مَجَُعوا بَ ي ْ ا َما َأَصاَبْت ِفيِه ُكلُّ َواِحَدٍة ِمْن الطَّائَِفَتنْيِ ا َناُقِض. َوأَمَّ َكاَن َذِلَك ُمَواِفق ا
َِدلَِّة اْلَعْقِليَِّة َكاْْلَِدلَِّة الَّيِت دَ  ْْ ْمِعيَِّة الَّيِت َأْخََبَْت ِِبَا الرُُّسُل َوِل َِدلَِّة السَّ ْْ َها الرُُّسُل َلِكنَّ  لَّتْ ِل َعَلي ْ

ْمِعيَِّة َواْلَعْقِليَِّة َمَع ظَنِِّهْم َِنَايََة التَّْحِقيِق َوَلَُ  ْم ِبَذِلَك ُأْسَوٌة َهُؤاَلِء َخَرُجوا َعْن ُموَجِب اْْلَِدلَِّة السَّ
َا ُُمَالَِفٌة ِلُموَجِب اْْلَِدلَّ  ؛ فَِإَنَّ َا احلَْقُّ ُهَو َما ِة السَّ ِبُكلِّ َواِحَدٍة ِمْن الطَّائَِفَتنْيِ ْمِعيَِّة َواْلَعْقِليَِّة َوِإمنَّ

ْمِعيَُّة َواْلَعْقِليَُّة َوُهَو  نَي لَُه َعْن  َلُف اْْلُمَّةِ الَِّذي َعلَْيِه سَ َتَصاَدَقْت َعَلْيِه اْْلَِدلَُّة السَّ تُ َها ُمتَ َلقِّ َوأَئِمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِ  َِدلَِّة اْلَعْقِليَِّة. َمَع أَنَّ ْن ِجَهِة َخََبِِه َوِمْن ِجَهِة تَ ْعِليِمِه َوب َ الرَُّسوِل َصلَّى اَّللَّ ْْ َيانِِه ِل

 (2)َهُؤاَلِء يَ ْزُعُموَن َأنَّ الرُُّسَل َلَْ يُ بَ يُِّنوا َهِذِه اْلَمْسأََلَة َكَما ذََكَر َذِلَك". 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ -45 .95 َ َصلَّى اَّللَّ َعَمِل الَِّذي يَ ْعَمُلُه َوخُيَْتُم لَُه َهَذا َيْدُخُل اْْلَنََّة اِبلْ "فَ َبنيَّ
َا ِبِه َوَهَذا َيْدُخُل النَّاَر اِبْلَعَمِل الَِّذي يَ ْعَمُلُه َوخُيَْتُم لَُه ِبِه َكَما قَاَل َصلَّى اَّللَُّ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم }إمنَّ

يعُ  اْْلَْعَماُل اِبْْلََواتِيِم{ َوَذِلَك ِْلَنَّ  يَع احلََْسَناِت َُتَْبُط اِبلّرِدَِّة َومجَِ ْوبَِة مجَِ يَِّئاِت تُ ْغَفُر اِبلت َّ  السَّ
اَل  ا قَ ْبَل َكَماِل الصَّ ِة َبَطَل َوَنِظرُي َذِلَك َمْن َصاَم ُُثَّ أَْفطََر قَ ْبَل اْلُغُروِب َأْو َصلَّى َوَأْحَدَث َعْمد ا

َِ اَّللَُّ  َلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ فَاَلَِّذي عَ َعَمُلُه. َواِبْْلُْمَلِة  تُ َها َما بَ َع  ِبِه ُرُسَلُه َوأَنْ َزَل ُكتُ َبُه فَ يُ ْؤِمُنوَن َوأَِئمَّ
يِِنِّ َوِإرَاَدتِِه اْلكَ  يِنيَِّة َكَما قَ ِِبَْلِق اَّللَِّ َوأَْمرِِه ِبَقَدرِِه َوَشْرِعِه حِبُْكِمِه اْلَكْوِنِّ َوُحْكِمِه الدِّ اَل ْونِيَِّة َوالدِّ

ْساَلِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيضِ  ُ َأْن َيهِديَهُ َيْشرَْح َصْدرَهُ ِلإْلِ لَّهُ ََيَْعْل َصْدَرُه ِف اْْليَِة اْْلُوََل }َفَمْن يُرِِد اَّللَّ
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َفُعُكْم نُ  اَلُم }َواَل يَ ن ْ َماِء{ َوقَاَل نُوٌح َعَلْيِه السَّ َا َيصَّعَُّد ِف السَّ ا َكَأمنَّ ا َحَرج ا ِحي إْن صْ َضيِّق ا
ينِ  رَاَدِة الدِّ ُ يُرِيُد َأْن يُ ْغوَِيُكْم{ َوقَاَل تَ َعاََل ِف اِْْ ُ أََرْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكْم إْن َكاَن اَّللَّ يَِّة }يُرِيُد اَّللَّ

َ َلُكْم َويَ ْهِدَيُكمْ  َنَن الَِّذيَن ِمْن سُ  ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر{ َوقَاَل }يُرِيُد اَّللَُّ لِيُ َبنيِّ
ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكمْ  ُ َعِليٌم َحِكيٌم{ َوقَاَل }َما يُرِيُد اَّللَّ  ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن قَ ْبِلُكْم َويَ ُتوَب َعَلْيُكْم َواَّللَّ

رَارِِهْم أبَِنَّ اَّللََّ  رَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم{ . َوُهْم َمَع إق ْ اِلُق ُكلِّ َشْيٍء َورَبُُّه َوَمِليُكُه خَ  يُرِيُد لُِيطَهِّ
 اْلِعَباَدَة َغرْيُُه َويُِطيُعونَُه َوأَنَُّه َخَلَق اْْلَْشَياءَ ِبُقْدرَتِِه َوَمِشيَئِتِه يُِقرُّوَن أِبَنَّهُ اَل إَلَه إالَّ ُهَو اَل َيْسَتِحقُّ 

بُّونَُه َويَ ْرُجونَهُ َوخَيَْشوْ  ِه َويُِنيُبوَن إلَْيِه َويُ َواُلوَن َأْولَِياَءُه َويُ َعاُدوَن نَُه َويَ تَِّكُلوَن َعَليْ َويُِطيُعوَن ُرُسَلُه َوحيُِ
 (1)أَْعَداَءُه َويُِقرُّوَن ِبََحبَِّتِه ِلَما أََمَر ِبِه َولِِعَباِدِه اْلُمْؤِمِننَي". 

 

بُّ اْلُمتَِّقنَي{ }َفَما اْستَ َقاُموا -46 .96 َ حيُِ هِتِْم إنَّ اَّللَّ َ حيُِبُّ َلُكْم فَ "ُمدَّ اْسَتِقيُموا ََلُْم إنَّ اَّللَّ
َياٌن َمرْ  ُْم بُ ن ْ ا َكَأَنَّ بُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِلِه َصفًّ ُصوٌص{ }بَ َلى َمْن اْلُمتَِّقنَي{ }إنَّ اَّللََّ حيُِ

ا اْْلَ  بُّ اْلُمتَِّقنَي{ َوأَمَّ َها اَّللَُّ ِمْن اْلَواِجَباِت  ْعَمالُ َأْوىَف ِبَعْهِدِه َوات ََّقى فَِإنَّ اَّللََّ حيُِ ب ُّ الَّيِت حيُِ
ْؤِمُنوَن َأْولَِياُء اَّللَِّ َواْلُمْسَتَحبَّات الظَّاِهَرِة َواْلَباِطَنِة َفَكِثريٌَة َمْعُروَفٌة وََكَذِلَك ُحبُُّه ِْلَْهِلَها َوُهْم اْلمُ 

نَُّة اْلُمت َُّقوَن. َوَهِذِه اْلَمَحبَُّة َحقٌّ َكَما َنَطَق  تُ َها  لَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ َواَ ِِبَا اْلِكَتاُب َوالسُّ َوأَِئمَّ
ُة التََّصوُِّف َأنَّ اَّللََّ  يِن اْلُمت َّبَ ُعوَن َوأَِئمَّ يُع َمَشاِيِخ الدِّ ِِ َومجَِ نَِّة َواحْلَِدي  ُسْبَحانَُه حَمُْبوٌب َوأَْهُل السُّ

َا َكَما قَاَل تَ َعاََل: }َوالَّ ِلَذاتِِه حَمَبَّة ا َحِقيِقيَّة ا؛  { َبْل ِهَي َأْكَمُل حَمَبٍَّة فَِإَنَّ ِذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا َّللَِِّ
بُّ ِعَباَدُه اْلُمْؤِمِننَي حَمَبَّة ا َحِقيِقيَّة ا. َوأَْنَكَرْت اْْلَْهِميَّة حَ  ِقيَقَة اْلَمَحبَِّة ِمْن وََكَذِلَك ُهَو ُسْبَحانَُه حيُِ

ُهْم َأنَّ اْلَمَحبََّة اَل َتُكوُن إالَّ ِلُمَناَسَبِة َبنْيَ اْلُمِحبِّ َواْلَمْحُبوبِ الطََّرفَ  ا ِمن ْ  َوأَنَُّه اَل ُمَناَسَبَة نْيِ َزْعم ا
ْساَلِم ُهَو اْلَْ  ُن ْعُد بْ َبنْيَ اْلَقِدمِي َواْلُمْحَدِث تُوِجُب اْلَمَحبََّة وََكاَن َأوَُّل َمْن ابْ َتدََع َهَذا ِف اِْْ

ى بِِه َخاِلُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلَقْسرِيُّ أَِمرُي اْلعِ  رَاِق َواْلَمْشرِِق ِدْرَهٍم ِف َأَواِئِل اْلِمائَِة الثَّانَِيِة َفَضحَّ
وا تَ َقبَّْل اَّللَُّ َضَحاََُّكْم فَ  ِإِّنِ بواسط. َخَطَب النَّاَس يَ ْوَم اْْلَْضَحى فَ َقاَل: أَي َُّها النَّاُس َضحُّ

 (2) َضحٍّ اِبْْلَْعِد ْبِن ِدْرَهٍم إنَُّه َزَعَم َأنَّ اَّللََّ َلَْ يَ تَِّخْذ إبْ رَاِهيَم َخِليال ا َوَلَْ ُيَكلِّْم".مُ 
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تُ َها َأنَّ اْْلَْنِبَياءَ  الَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ "َوَِلََذا َكاَن -47 .97 َا ُهْم َمْعُصوُموَن ِمْن  َوأَِئمَّ إمنَّ
رَاِر عَ  ق ْ َها اَّللَُّ اِْْ ب ُّ ْوبَِة الَّيِت حيُِ نُوِب َوَأنَّ اَّللََّ َيْسَتْدرُِكُهْم اِبلت َّ وَّاِبنَي{  -َلى الذُّ بُّ الت َّ َوِإْن   -}حيُِ

َا َكاَن ِلَكمَ  ُهْم َمْن َذِلَك إمنَّ اِل َكاَنْت َحَسَناُت اْْلَبْ رَاِر َسيَِّئاِت اْلُمَقرَِّبنَي. َوَأنَّ َما َصَدَر ِمن ْ
ُب لَهُ اْلِعصْ النِّهَ  ْنِب. َوأَمَّا َغرْيُُهْم َفاَل َتَِ ْوبَِة اَل لِنَ ْقِص اْلِبَدايَِة اِبلذَّ ِعي اْلِعْصَمَة ايَِة اِبلت َّ َا َيدَّ َمةُ َوِإمنَّ

اِك َوَهَذا َمْبُسوٌط ِف  اُل ِمْن الرَّاِفَضِة َوَغالَِيِة النُّسَّ  ْوِضِعِه.مَ اْلُمْطَلَقَة لَِغرْيِ اْْلَْنِبَياِء: اْْلُهَّ

عَ  ا قَ ْوَُلُْم: َحاِصُل الن ُّبُ وَِّة يَ ْرِجُع إََل احلِْْكَمِة َواْلَمْصَلَحِة َفاَل َرْيَب َأنَّ اَّللََّ يَ ب ْ ُِ اْْلَْنِبَياَء ِلَما َوأَمَّ
َ أََمَر اْلِعَباَد ِبَا ا فِ  ِفيِه َصاَلُح اْلِعَباِد ِف اْلَمَعاِش َواْلَمَعاِد َواَل َرْيَب َأنَّ اَّللَّ يِه َصاَلُحُهْم َوََنَاُهْم َعمَّ

َرَها ِبَذِلَك َماِلُك بْ  ُن أََنٍس ِفيِه َفَساُدُهْم َواَل َرْيَب َأنَّ احلِْْكَمَة ِهَي اْلِعْلُم َواْلَعَمُل ِِبَا َكَما َفسَّ
ِة؛ َلِكْن َأيُّ َشْيٍء ِف َهَذا ِمَّا يُوِجُب ُسُقوَطَها َعنْ  َا خَيْرُُج ب َ  َوَغرْيُُه ِمْن اْْلَِئمَّ ْعِض اْلِعَباِد؟ َوِإمنَّ

ا }َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة إبْ رَاِهيَم إالَّ َمنْ  ا ُمْفِسد ا  َسِفَه َعْن احلِْْكَمِة َواْلَمْصَلَحِة َمْن َيُكوُن َسِفيه ا
َها َضبْ  ا قَ ْوَُلُْم: اْلُمرَاُد ِمن ْ بُّ اْلَفَساَد{ . َوأَمَّ  اْلَعَوامِّ َوَلْسَنا حَنُْن ِمْن طُ نَ ْفَسُه{ }َواَّللَُّ اَل حيُِ

. فَاْلَكِلَمُة اْْلُوََل: زَْنَدَقٌة َونَِفاٌق َوالثَّانَِيُة َكِذٌب َواْخِتاَلٌق فَِإنَُّه لَْيَس اْلُمرَ  رَائِِع اْلَعَوامِّ اُد ِمْن الشَّ
اَلُح اَبِطن اا".  َها الصَّ ؛ َبْل اْلُمرَاُد ِمن ْ  (1)جُمَرَُّد َضْبِط اْلَعَوامِّ

 

ِ َهْل ُهَو َحْرٌف َوَصْوٌت أَْم اَل؟ فَِإنَّ إْطاَلَق اْْلََواِب ِف َهِذهِ اْلمَ -48 .98 ْسأَلَِة "إنَّ َكاَلَم اَّللَّ
ا قَالَ  لَِّمِة  قَ ْوٌم ِمْن ُمَتكَ نَ ْفي اا َوِإثْ َباات ا َخطَأٌ َوِهَي ِمْن اْلِبدَِع اْلُمَولََّدِة احْلَاِدثَِة بَ ْعَد اْلِمائَِة الثَّالِثَِة َلمَّ

جنِْ   -الصفاتية: إنَّ َكاَلَم اَّللَِّ الَِّذي أُْنزَِل َعَلى أَْنِبَيائِِه  ْورَاِة َواِْْ يِل َواْلُقْرآِن َواَلَِّذي َلَْ يُ نَ زِّْلُه َكالت َّ
َخََبِِه لَْيَسْت إالَّ جُمَرََّد وَ  َواْلَكِلَماِت الَّيِت َكوََّن ِِبَا اْلَكائَِناِت َواْلَكِلَماِت اْلُمْشَتِمَلِة َعَلى أَْمرِِه َوََنِْيهِ 

َها ابلعَبانية َكاَنْت الت َّْورَاَة َوِإنْ  َ َعن ْ َها َمْعَن ا َواِحٍد ُهَو ِصَفٌة َواِحَدٌة قَاَمْت ابََِّللَِّ إْن ُعَبِّ َ َعن ْ  ُعَبِّ
ْهَي َواْلَََْبَ ِصَفاٌت َلََ  ا اَل أَْقَساٌم ََلَا َوِإنَّ ُحُروَف اْلُقْرآِن اِبْلَعَربِيَِّة َكاَنْت اْلُقْرآَن َوِإنَّ اْْلَْمَر َوالن َّ

 َوَصْوٍت. َُمُْلوَقٌة َخَلَقَها اَّللَُّ َوَلَْ يَ َتَكلَّْم ِِبَا َولَْيَسْت ِمْن َكاَلِمِه؛ إْذ َكاَلُمُه اَل َيُكوُن حِبَْرفِ 
ُْم يَ ْعُنوَن ُروُف َواْْلَصْ َعاَرَضُهْم آَخُروَن ِمْن اْلُمْثِبَتِة فَ َقاُلوا: َبْل اْلُقْرآُن ُهَو احلُْ  َم قَ ْوٌم َأَنَّ َواُت َوتَ َوهَّ

َواُب  لَِّذي َعَلْيِه َسَلُف ااِبحْلُُروِف اْلِمَداَد َواِبْْلَْصَواِت َأْصَواَت اْلِعَباِد َوَهَذا َلَْ يَ ُقْلُه َعاَلٌ. َوالصَّ
َماِم َأمْحَد َواْلُبَخارِيِّ َصاِحِب الصَِّحي  - اْْلُمَّةِ  َعاِل اْلِعَباِد " َوَغرْيِِه ِح ِف " ِكَتاِب َخْلِق أَف ْ َكاِْْ
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َلُهْم َوبَ ْعَدُهْم  ِة قَ ب ْ ِة َوُهَو". أَتْ َباُع النُُّصوِص الثَّابَِتِة َوِإمْجَاِع َسلَ  -َوَسائِر اْْلَِئمَّ  (1)ِف اْْلُمَّ
 

ا ُمَعاِقب اا َعَلْيِه. َوُهَو َكَما قَالَ -49 .99 اْلَمَعاِل فَِإنَّ اْلُمتَ َقدِِّمنَي ِمْن  أَبُو "َويَ ْرَضاُه ُكْفر اا قَِبيح ا
نَُّة ِمْن أَنَُّه ُسْبَحانَُه اَل يَ ْرَضى َما نَِّة َعَلى َما َدلَّ َعَلْيِه اْلِكَتاُب َوالسُّ يِع أَْهِل السُّ ََنَى َعْنُه َواَل  مجَِ

ِة اْْلَْرِبَعةِ  بُُّه َوَعَلى َذِلَك ُقَدَماءُ َأْصَحاِب اْْلَِئمَّ اِفِعيِّ َوَأمْحَد  َأْصَحاِب َأِب َحِني حيُِ َفَة َوَماِلٍك َوالشَّ
رِيَن َمْن َسوَّى َبنْيَ  اْْلَِميِع َكَما  َكَأِب َبْكٍر َعْبِد اْلَعزِيِز َوَغرْيِِه ِمْن ُقَدَماِئِهْم َوَلِكنَّ ِمْن اْلُمَتَأخِّ

ِر اِبْلََْْبِ َوِبَا خُيَاِلُف أَْهَل فَ ُهَو الَِّذي قَاَل ِف اْلَقدَ قَاَلُه أَبُو احلََْسِن َوُهَو ِف اْْلَْصِل قَ ْوٌل ِْلَْهِم 
نَي ي َ  ُ تَ َعاََل وََكاَن خَيْرُُج إََل اْْلَْذَمى فَ يَ ُقوُل: أَْرَحُم الرَّامِحِ نَِّة َوأَْنَكَر َرمِحَُه اَّللَّ ْفَعُل َهَذا؟ فَ نَ َفى السُّ

نَي وَ  اِدُق اْلَمْصُدوُق }َّللَُّ أَْرَحُم ِبِعبَ َأْن َيُكوَن اَّللَُّ أَْرَحَم الرَّامِحِ اِدِه ِمْن اْلَواِلَدِة َقْد قَاَل الصَّ
نْ  َا اْلَمْقُصوُد ُهَنا الت َّ ِبيُه َعَلى ِبَوَلِدَها{ . َوَهِذِه َمَساِئُل َعِظيَمٌة لَْيَس َهَذا َمْوِضَع َبْسِطَها. َوِإمنَّ

يِن َوُأصُ اْْلَُمِل فَِإنَّ َكِثري اا ِمْن النَّاِس يَ ْقرَ  ُ ُكتُ ب اا ُمَصن ََّفة ا ِف ُأُصوِل الدِّ وِل اْلِفْقِه َبْل ِف تَ ْفِسرِي أ
نَِّة  ُد ِفيَها اْلَقْوَل اْلُمَواِفَق لِْلِكَتاِب َوالسُّ ِِ َواَل َيَِ ِتَها  لَِّذي َعَلْيِه َسَلُف اْْلُمَّةِ ااْلُقْرآِن َواحْلَِدي َوأَِئمَّ

َها فِ َوُهَو اْلُمَواِفُق ِلَصِحيِح  َواال ا ُكلٌّ ِمن ْ ُد أَق ْ ُقوِل َوَصرِيِح اْلَمْعُقوِل َبْل َيَِ يِه نَ ْوٌع ِمْن اْلَفَساِد اْلَمن ْ
َناُقِض فَ َيَحاُر َما الَِّذي يُ ْؤِمُن ِبِه ِف َهَذا اْلَباِب َوَما الَِّذي َجاَء ِبِه الرَُّسوُل َوَما ُهوَ   احلَْقُّ َوالت َّ

ْد  ْدُق إْذ ََلْ َيَِ َا اَْلَُدى ِفيَما جَ َوالصِّ َواِل َما حَيُْصُل ِبِه َذِلَك َوِإمنَّ اءَ ِبِه الرَُّسوُل الَِّذي ِف تِْلَك اْْلَق ْ
َماَواِت قَاَل اَّللَُّ ِفيِه: }َوِإنََّك لَتَ ْهِدي إََل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم{ }ِصرَاِط اَّللَِّ الَِّذي َلُه َما ِف ال سَّ

ِِ َأاَل إََل   (2)اَّللَِّ َتِصرُي اْْلُُموُر{ .".  َوَما ِف اْْلَْر
 

"علقة مثل ذلك، ُث يكون مضغة مثل ذلك، ُث يرسل إليه امللك فيؤمر أبربع  -50 .100
كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ُث ينفخ فيه الروح، فو الذي نفسي 

ليه ع بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اْلنة حَّت ما يكون بني وبينها إال ذراع فيسبق
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حَّت ما يكون 
بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اْلنة فيدخلها " فبني صلى هللا 
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عليه وسلم أن هذا يدخل اْلنة ابلعمل الذي يعمله وخيتم له به، وهذا يدخل النار ابلعمل 
يعمله وخيتم له به، كما قال صلى هللا عليه وسلم " إمنا اْلعمال ابْلواتيم " وذلك ْلن  الذي

مجيع احلسنات َتبط ابلردة، ومجيع السيئات تغفر ابلتوبة، ونظري ذلك من صام ُث أفطر قبل 
 ( أبطل عمله.1الغروب أو صلى وأحدث عمدا ا قبل كمال الصالة ُث )

لق هللا وأئمتها ما بعِ هللا به رسله وأنزل كتبه فيؤمنون ِب فالذي عليه سلف اْلمةوابْلملة 
وأمره بقدره وشرعه حبكمه الكوِن وحكمه الديِن وإرادته الكونية والدينية، كما قال ِف اْلية 

)فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله َيعل صدره ضيقا ا حرجا ا  
يه السالم )وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح كأمنا يصعد ِف السماء( وقال نوح عل

لكم إن كان هللا يريد أن يغويكم( وقال تعاَل ِف اْرادة الدينية )يريد هللا بكم اليسر وال يريد 
بكم العسر( وقال )يريد هللا أن يبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم 

م نعمته ليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتوهللا عليم حكيم( وقال )ما يريد هللا ليجعل ع
عليكم( وهم مع إقرارهم أبن هللا خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه خلق اْلشياء بقدرته 

 ومشيئته يقرون أبنه ال إله إال هو، ال يستحق

__________ 

( حرف ُث ال يظهر له هنا معَن، وكما أن هذا يقل أن يقع فما جعل مثال ا له يقل أن 1)
قع، وإمنا ذكر ِف احلديِ مثال ا الطراد نظام القدر، واما الغالب فهو أن املرء ميوت على ما ي

 (1)عاش عليه، وكذلك يبعِ على مامات عليه". 
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