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( أن جياهدها على العمل مبا علمه من وحي هللا املبارك ألن جمرد العلم بال عمل خطيئة كربى. 2"-1 .1
 ومن عمل مبا علم أورثه هللا على ما مل يعلم كما يف األثر.

 

جياهد نفسه على الدعوة إىل هللا وتعليم وحيه من ال يعلمه ألن من مل يقم هبذا كان من الذين ( أن 3
 يكتمون ما أنزل هللا من البينات واهلدى.

فالدعوة إىل هللا من أعظم ضروب اجلهاد وال ينفعه علمه وال ينجيه من عذاب هللا حىت يكون داعياً به 
 إىل هللا.

 

 على مشا  الدعوة ومحمل أىى النا  يف سبيل هللا  فنن الدعوة إىل ( أن جياهد نفسه على الصرب4
احلق والصرب عليه من ضرورايت الدين ومن استكمل هذه املراتب كان من الرابنيني  قال ابن القيم رمحه 

على أن العامل ال يسمى رابنيًا حىت يعرف احلق ويعمل به ويعلمه  فمن علم  السلف جممعونهللا: )
 م فذاك يُد عى عظيماً يف ملكوت السماء( .وعمل وعل  

 

اثنيهما: تكوين قيادة إسالمية على أعلى املستوايت يف القوة والصالبة واحلزم والتوكل على هللا واستصغار  
يعًا{ وأال تضيع جهودها وطاقاهتا محت القيادا ت كل قوة دون هللا متطبعة بقوله تعاىل }َأن  اْلُقو َة ّلِلََ  مجََ

 (1)انية كما ضاعت يف حروب فلسطني حني رفضت فيها تلك القيادات نصر". العلم
 

 َلُه َإَىا اْنَصَرفُوا   َوثَ َبَت َعْنُه َصل ى اّلِل ُ َعَلْيَه َوَسل َم: َأن  اْلَميَ َت َيْسَمُع قَ رَْع نََعاَل اْلُمَشيَ َعنيَ « "َجَواابً -2 .2
َر  َأْن ُيَسلَ ُموا َعَلْيَهْم َساَلَم َمْن  َعَلْيَه َوَسل َم ألُم ته َإَىا َسل ُموا َعَلى أَْهَل اْلُقُبو َعْنُه  َوَقْد َشرََع الن ِبُّ َصل ى اّلِل ُ 

ْسَمُع َويَ ْعَقُل  َوَلْواَل َىَلَك   َوَهَذا َخطَاٌب َلَمْن يَ « الس اَلُم َعَلْيُكْم َداَر قَ ْوٍم ُمْؤَمَننيَ »ُُيَاَطُبونَُه  فَ يَ ُقوُل: 
اَثُر َعلَ  َوالسََّلُف جُمِْمُعونَ اَن َهَذا اْلَْطَاُب مبَْنزََلَة َخطَاَب اْلَمْعُدوَم َواجْلََماَد  َلكَ  ى َهَذا  َوَقْد تَ َواتَ َرَت اْْ

ُهْم َأن  اْلَميَ َت يَ ْعَرُف زاََيَرَة احلَْيَ  َلُه  َوَيْستَ ْبَشُر َلُه  قَاَل أَبُو َبْكٍر َعْبُد اّلِل  ْبُن مَُ  َد ْبَن ُعبَ ْيَد ْبَن أََِ َعن ْ م 
نْ َيا يف  ثَ َنا مَُ « : " َكَتاَب اْلُقُبورَ »الدُّ ثَ َنا اَبٌب يف َمْعرََفَة اْلَمْوَتى َبزاََيرََة اأْلَْحَياَء": َحد  م ُد ْبُن َعْوٍن  َحد 

َها  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل َلَم  َعْن َعاَئَشَة رَ ََيََْي ْبُن ََيَاٍن  َعْن َعْبَد اّلِل  ْبَن ََسَْعاَن  َعْن َزْيَد ْبَن َأسْ  َضَي اّلِل  َعن ْ
ْْأَنَس بََه َوَرد  َعَلْيَه  َحىت  َما َمْن َرُجٍل يَ ُزوُر َقرْبَ َأَخيَه َوجَيَْلُس َعْنَدُه َإال  اْستَ »اّلِل  َصل ى اّلِل ُ َعَلْيَه َوَسل َم: 

 ( .1« )¬يَ ُقومَ 

ثَ َنا ُمَم ُد بْ  ثَ َنا َمْعُن ْبُن َعيَسى اْلَقز اُز  َأْخرَباََن َهَشاُم ْبُن َسعْ َحد  ثَ َنا َزْيُد ْبُن ُن ُقَداَمَة اجْلَْوَهرَيُّ  َحد  ٍد  َحد 
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َم َعَلْيَه َرد  َعَلْيَه الس اَلَم َأْسَلَم  َعْن أََِ ُهَريْ رََة َرَضَي اّلِل  تَ َعاىَل َعْنُه  قَاَل: َإَىا َمر  الر ُجُل َبَقرْبَ َأَخيَه يَ ْعرَفُهُ َفَسل  
 ( .2)¬َوَعَرَفُه  َوَإَىا َمر  َبَقرْبٍ اَل يَ ْعرَفُُه َفَسل َم َعَلْيَه َرد  َعَلْيَه الس اَلَم 

نْ َيا َوَغرْيََه آاَثرًا تَ ْقَتَضي ََسَاَع اْلَمْوَتى  َوَمْعرَفَ ت َ  ْم َلَمْن يَ ُزورُُهْم  َوىََكَر يف هُ َوىََكَر اْبُن اْلَقيَ َم يف َكاَلَم أََِ الدُّ
ثْ َباَت َمْثَل ىَ  َك  َفَهَي َعَلى  لَ َىَلَك َمرَاَئَي َكَثريًا َجًدا  ُُث  قَاَل: َوَهَذَه اْلَمرَاَئي  َوَإْن ملَْ َتْصُلْح مبَُجر َدَها َِلَ

َا اَل َُيَْصيَها َإال  اّلِل  َقْد تَ َواطََْأْت َعلَ  ُ َعَلْيَه َوَسل َم:ى َهَذا اْلَمْعََن  َوَقْد قَاَل اَكثْ َرهَتَا  َوَأَّن   لن ِبُّ َصل ى اّلِل 

_________¬ 

َإْسَناده َضَعيف جدا َفيَه عبد هللا بن زاََيد بن َْسَعان قَاَل َعنُه الذ َهِب  يف الكاشف: أحد  -( 1)¬
ه اَبْلَكَذَب أَبُو َداُود الت  ْقرَيب: َمرْتُوك  اهتماملرتوكني ىف احَلَديث  كذبه َمالك. َوقَاَل َعنُه اْبن حجر يف 

 وَغريه.

 َإْسَناده َضَعيف  َفيَه ُمَم د بن قداَمة  قَاَل َعنُه الذ َهِب  يف الكاشف: لني. َوقَاَل َعنُه اْبن -( 2)¬
 (1)حجر يف الت  ْقرَيب: َفيَه لني.". 

 

 َوات زاََيرَة اأْلَْحَياء وسالمهم أم اَل قَالَ "اْلَمْسْأََلة األوىل َوَهي َهل تعرف اأْلَمْ -3 .3

نْ َيا فَيسل م َعَلْيَه َإال  اْبن عبد اْلرب ثَبت َعن الن ِب أَنه قَاَل: َما من ُمسلم َير على قرب َأَخيه َكاَن يعرفُه يف الدُّ
 َلْيَه الس اَلمه َويرد عَ رد هللا َعَلْيَه روحه َحىت  يرد َعَلْيَه الس اَلم فَ َهَذا َنص يف أَنه بََعْينَ 

َدة أَنه أَمر بقتلى بدر فْأْلقوا يف قليب ُث  َجاَء َحىت  وقف عَ  َلْيَهم َويف الص َحيَحنْيَ َعنُه من ُوُجوه ُمتَعدَ 
وجدت  وانداهم ِبَََْسَائََهْم اَي فاَلن اْبن فاَلن َواَي فاَلن اْبن فاَلن َهل وجْدُُت َما َوعدُكم ربُكم َحًقا فََنن َ 

قَ  َما َوَعَدن رىب َحًقا فَ َقاَل َلُه عمر اَي َرُسول هللا َما ختاطب من أَقوام قد جيفوا فَ َقاَل َوال َذي بعثَن اَبحلَْ 
ُهم َوَلكنُهْم اَل َيْسَتَطيُعوَن َجَوااب  َما أَنْ ُتم ِبَسع ملا أَُقول َمن ْ

 هُ قرع نعال املشيعني َلُه َإىا انصرفوا َعن َوثَبت َعنُه صلى هللا َوآله َوسلم َأن اْلَميَ ت يسمع
َوقد شرع الن ِب ألمته َإىا سلُموا على أهل اْلُقُبور َأن يسلُموا َعَلْيَهم َسالم من ُياطبونه فَ يَ ُقول الس اَلم 

َلة خطاب زَ َعَلْيُكم َدار قوم ُمؤمنني َوَهَذا خطاب ملن يسمع َويْعقل َوَلْواَل َىَلك َلَكاَن َهَذا اْْلطاب مبَنْ 
 اْلَمْعُدوم واجلماد

ُهم ِبََن اْلَميَ ت يعرف زاََيرَة احلَْي  َلُه ويستب َوالسََّلف جممعون اَثر َعن ْ  شر بَهَ على َهَذا َوقد تَ َواتَ َرْت اْْ

نْ َيا يف كتاب اْلُقُبور اَبب معرَفة اْلَمْوَتى   زايرة اأْلَْحَياءبقَاَل أَبُو بكر عبد هللا بن ُمَم د بن عبيد بن َأىب الدُّ

َحدثَنا ُمَم د بن عون َحدثَنا َيَي بن َيَان َعن عبد هللا بن َْسَعان َعن زيد بن أسلم َعن َعاَئَشة رضى هللا 
َها قَاَلت قَاَل َرُسول هللا َما من رجل يزور قرب َأَخيه َوجْيلس َعْنده َإال  استْأنس بََه ورد َعَلْيَه حَ  ىت  تَ َعاىَل َعن ْ
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 يقوم

َحدثَنا ُمَم د بن قداَمة اجلوهرى َحدثَنا معن بن َعيَسى اْلَقزاز أخرباَن َهَشام بن سعد َحدثَنا زيد بن أسلم 
س اَلم وعرفه َعن َأىب ُهَريْ رَة رضى هللا تَ َعاىَل َعنُه قَاَل َإىا مر الرجل َبَقرْب َأَخيه يعرفُه َفسلم َعَلْيَه رد َعَلْيَه ال

  يعرفُه َفسلم َعَلْيَه رد َعَلْيَه الس اَلمَوَإىا مر َبَقرْب اَل 

َثَن َيَي بن بسطَام اأْلَْصَغر َحد َثَن مسمع َحد َثَن رجل من آل َعاَصم  َحدثَنا ُمَم د بن احْلَُسنْي َحد 
 (1)اجلحدرى قَاَل َرأَْيت َعاَصًما اجلحدرى يف منامى بعد َموته َبسنَتنْيَ َفقلت أَلَْيَس". 

 

 2: لوما أَنْ َزَل هللاُ ُحج ًة َعَلى َخْلَقَه َإال َهَذَه السورة لكفتهم1شافعي رمحه هللا تعاىل"قال ال-4 .4
__________ 

فاهتا علمه شقيت يف الدارين. الثانية: أن جياهدها على العمل به بعد علمه  وإال فمجرد العلم بدون 
 كان من إليه  وتعليمه من ال يعلمه  وإالعمل إن مل يضرها مل ينفعها. الثالثة: أن جياهدها على الدعوة 

الذين يكتمون ما انزل هللا من اهلدى والبي نات  وال ينفعه علمه  وال ينجيه من عذاب هللا. الرابعة: أن 
 جياهدها على الصرب على مشا  الدعوة إىل هللا وأىى اْللق  ويتحمل ىلك كله هلل.

تحق أن على أن العامل ال يس السلف جممعونني  فنن فنىا استكمل هذه املراتب األربع صار من الرابن
يسمى رابنياً حىت يعرف احلق ويعمل به  ويعلمه  فمن علم وعمل وعل م فذلك يدعى عظيماً يف ملكوت 

 السماء.

 هو ممد بن إدريس القرشي  اِلمام الشهري  املتوىف سنة أربع ومائتني  رمحه هللا تعاىل. 1

 (2)رها  لو فكر النا  فيها". لعظم شْأَّنا مع غاية اختصا 2
 

وهو ظاهر ال خفاء  3يف قولنا 2كل مدث. فال محديد  1"مباين لألمكنة  ومن حلها ومن فو -5 .5
 ه . 4به

__________ 

 "من" ليست يف "ب" وحذفها أظهر. 1

 يف "ب" "لذاته". 2

ه الرسالة يف  عن هذ اقتبسه شيخ اِلسالم ابن تيمية -إىل هنا  -من قوله: "وإمنا يقول ابلتحديد..  3
 ".446/ 1كتابه: بيان تلبيس اجلهمية 
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اختلف السلف يف قضية احلد: وهل يقال هلل سبحانه وتعاىل حد أم ليس له حد وقبل أن نذكر  4
لط أقواهلم يف ىلك ينبغي أن نبني أوالً معَن احلد يف اللغة فاحلد يف اللغة: هو الفصل بني شيئني لئال ُيت

 ئال يتعدى أحدمها على اْخر. وحد الشيء من غريه َيده حداً وحدده: ميزه.أحدمها ابْخر أو ل

 3/140انظر: لسان العرب 

 فاحلد إىا: ما يتميز به الشيء عن غريه.

على أن هللا عز وجل متميز عن خلقه ابئن منهم مستو على عرشه وورد إطال  لفظ  والسلف جممعون
 ".181م عبد هللا ابن املبارك "ت احلد هلل عز وجل هبذا املعَن عن شيخ اِلسال

فقد روى الدارمي بسنده عن احلسن بن شقيق عن ابن املبارك أنه سئل: مب نعرف ربنا؟ قال: ِبنه فو  
لرد قلت: حبد قال فبْأي شيء انظر: ا -قال -العرش  فو  السماء السابعة على العرش ابئن من خلقه

عدة طر  إىل احلسن بن شقيق ويف بعضها لفظ   ورواه عبد هللا ابن أمحد من 5على اجلهمية ص:
 . .35  7"حبد" وليس يف بعضها ىكر ىلك  انظر: السنة: 

وروى اْلالل بسنده عن اِلمام أمحد بن حنبل أنه سئل عن قول ابن املبارك هذا قال: قد بلغين ىلك 
قول ابن  معَن عنه وأعجبه. ويف رواية أخرى قال: هكذا على العرش استوى حبد  قال: فقلنا له: ما

املبارك حبد؟ قال ال أعرفه  ولكن هلذا شواهد من القرآن يف مخسة مواضع }إَلَْيَه َيْصَعُد اْلَكَلُم الط يَ ب{ 
ُتْم َمْن يف الس َماَء{  وهو على العرش وعلمه بكل مكان. وكذلك روى عن ابن راهوية قال … }أَأََمن ْ

نعم  على العرش حبد؟ قال -يعين ابن راهوية -سحا اْلالل: أخربان حرب بن إَساعيل قال قلت ِل
 .429-1/428وىكر قول ابن املبارك  نقال عن ابن تيمية يف بيان تلبيس اجلهمية:  -حبد

والذي دعا هؤالء األئمة َِلطال  لفظ احلد: هو أن اجلهمية ملا قالوا إن اْلالق يف كل مكان وأنه غري 
د ء األئمة أن الرب سبحانه على عرشه مباين ْللقه وىكروا احلمباين ْللقه وال متميز عنهم بني  هؤال

ألن اجلهمية كانوا يقولون ليس له حد وما ال حد له ال يباين املخلوقات وال يكون فو  العامل. انظر: 
 .1/443بيان تلبيس اجلهمية 

فظ مل يرد ل ومنع بعض السلف من إطال  احلد عليه سبحانه وتعاىل وهو قول: اْلطاِ: الذي يرى أنه
يف الكتاب وال يف السنة فال ينبغي إطالقه يف حق هللا  ألن صفات هللا إمنا تؤخذ عن هللا وعن رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم  وأجيب ِبن الذين أثبتوا احلد مل يثبتوه صفة هلل.

عن اِلمام  لوممن منع منه: القاضي أبو يعلى يف سابق قوليه وقد رجع عنه وقال إبطالقه وروى اْلال
أمحد أنه قال: "حنن نؤمن ابهلل تعاىل على العرش كيف شاء وكما شاء بال حد وال صفة يبلغها واصف 
وَيده أحد فصفات هللا له ومنه  وهو كما وصف نفسه ال تدركه األبصار حبد وال غاية.."  نقال عن 

 .1/430ابن تيمية  بيان تلبيس اجلهمية: 
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 هذه الرواية  وأثبته يف الرواية املتقدمة وأحسن ما قيل يف اجلمع بني فقد نفى اَِلمام أمحد احلد يف
الروايتني: إن إطال  احلد َيمل على معَن أنه سبحانه: خارج العامل متميز عن خلقه  وأنه سبحانه على 

 صفة يبني هبا من غريه ويتميز.

صف به نفسه ال يصفونه إال مبا و ومحمل رواية املنع: على احلد الذي مبعَن الصفة وأن خلقه ال َيدونه و 
 وال يدركون كنه وكيفية صفاته  كما يف رواية عن أمحد "له حد ال نعلمه".

أما احلد الذي نفاه احلافظ السجزي فهو الذي مبعَن احلصر فهو رمحه هللا ينفي عن هللا سبحانه وتعاىل 
هللا سبحانه باين هلا  وألَّنا مدثة وأن يكون مدوداً بشيء من األمكنة ال محده وال محصره ألنه سبحانه م

 فو  احملداثت.

أما احلد الذي أثبته ابن املبارك واِلمام أمحد وغريمها فهو احلد الذي مبعَن التمييز واملباينة للخلق. واِلمام 
السجزي ال ينازع فيه هبذا املعَن. فهورمحه هللا موافق لإلمام أمحد وسائر السلف يف إثبات علو هللا على 

قه ومباينته ومتيزه عن سائر خملوقاته. واْلالف إمنا هو يف إطال  لفظ احلد ولكل وجهة واالتفا  خل
 (1)بينهم حاصل على التنزيه وإثبات العلو ومباينته سبحانه للمخلوقات. وهللا تعاىل أعلم.". 

 

 قدرتني وهذا ليس هللا"اثلثاً: أن نقول جاءت اليد بصيغة التثنية  وإىا فسران اليد ابلقدرة كانت قدرة -6 .6
بصحيح  فليست قدرة هللا تعاىل قدرتني  بل قدرة هللا معَن واحد شامل لكل شيء )َوُهَو َعَلى ُكلَ  

 ( .9َشْيٍء َقَديٌر( )الشورى: اْية 

وكذلك نقول ملن فسرها ابلنعمة: ال َيكن أن محصر النعمة بنعمتني  وهللا تعاىل يقول: )َوَإْن تَ ُعدُّوا 
 ( ؛ فدل ىلك على بطالن تفسريها ابلقدرة وابلنعمة.34اّلِلَ  ال مُحُْصوَها( )إبراهيم: اْية  نَْعَمتَ 

وأما ما استشهدوا به فنن يف السيا  ما َينع أن يكون املراد ابليد اليد احلقيقية  وقد نقول: املراد ابليد 
ابليد فيكون  نة يف الغالب تناولاليد احلقيقية يف نفس ما استشهدوا به؛ وىلك ألن النعمة واِلحسان وامل

 ىلك من ابب التعبري ابلسبب عن املسبب.

مجاع على أن املراد ابليد اليد احلقيقية  كان تفسري هؤالء احملرفة لليد خمالفا ِل السلف جممعنيُث ملا كان 
 السلف  فال يعول عليه.

ل  فنقول: ال َيكن أن فيه إىل تفصيوأما القول ِبن إثبات اليد يستلزم التبعيض يف اْلالق  فهذا حنتاج 
نطلق على شيء من صفات هللا أَّنا بعض؛ ألن البعض ما جاز أن يفار  الكل  وصفات هللا عز وجل 
الزمةٌ أزليةٌ أبديٌة  فَ َيُده أزلية أبدية  وكذلك وجهه وعينه  وغري ىلك من صفاته اْلربية هي صفات أزليٌة 

أنتم  شيء معلوم ابملعقول  فال تُلزموان بشيء حنن ال نعرتف به  و  أبدية  ال َيكن أبداً أن تتبعض  وهذا
                                         

 198رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر احلرف والصوت ص/ (1)
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 كذلك ال تعرتفون به  وإمنا تذكرن ىلك على سبيل اِللزام.

وقوله: )وكل ما من َّنجه(   أي: طريقه يعين كل ما كان على هذا النحو من صفات هللا فنن الواجب 
 (1)أن نؤمن به ونثبته هلل عز وجل لكن من غري متثيل.". 

 

 "أنه ال فو  العامل وال محته وال َيني وال مشال! أو أنه يف كل مكان!!-7 .7

اثلثاً: وأما داللة اِلمجاع؛ فقد أمجع السلف على أن هللا تعاىل بذاته يف السماء  من عهد الرسول عليه 
 الصالة والسالم  إىل يومنا هذا.

 إن قلت كيف أمجعوا؟

تكرار العلو فيها والفوقية ونزول األشياء منه وصعودها إليه  نقول: إمرارهم هذه اْايت واألحاديث مع
 دون أن أيتوا مبا ُيالفها إمجاع منهم على مدلوهلا.

على ىلك"؛ قال: "ومل يقل أحد منهم: إن هللا ليس  السلف جممعونوهلذا ملا قال شيخ اِلسالم: "إن 
وال خارجه وال متصل وال منفصل  أو:  يف السماء  أو: إن هللا يف األرض  أو: إن هللا ال داخل العامل

 إنه ال جتوز اِلشارة احلسية إليه".

رابعاً: وأما داللة العقل؛ فنقول: ال شك أن هللا عز وجل إما أن يكون يف العلو أو يف السفل  وكونه يف 
 ةالسفل مستحيل؛ ألنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من خملوقاته فال يكون له العلو التام والسيطر 

 (2)التامة والسلطان التام فنىا كان السفل مستحياًل؛ كان العلو واجباً.". 
 

"اْلَْرَب من قَ ْوله }َإان  أرسلَنا نوًحا َإىَل قومه{ َوَقوله }َوَإى قَاَل ُموَسى لََقْوَمَه{ َوَقوله }َكَما قَاَل -8 .8
َويْلزم َمْنُه َأن يكون   قدَي واملخرب َعنُه خمدثَعيَسى اْبن َمْرََي للحواريني{ َوحَنْو َىَلك من َحْيُث َإن اْلَْرَب 

 أَمر َوَّنى َوخرب واستخبار َواَل َمْْأُمور َواَل منهى َواَل مستخربا َعنُه َوَىَلَك ُكله مُمَْتنع َوَإن َكاَن َحاَداث لزم َأن
 يكون الرب تَ َعاىَل مال للحوادث َوُهَو َمال

صدقه  لف جممعة على َكون اْلُقْرآن مْعجزَة الر ُسول والربهان اْلَقاَطع علىَوأَْيًضا فََنن االمة من الس لف َواْلْ 
َوَىَلَك جيب َأن يكون من اأْلَفْ َعال اْلارقة للعادات املقارنه لتحدى االنبياء ابلرساالت فََنن هُ َأن َكاَن َقَدَيا 

ُه َوَلو َجاَز َأن جَيَْعل اْلَقَدَي اَل اْخَتَصاص لَ ازليا مل يكن َىَلك خُمَْتصًّا بَبَ ْعض املخلوقني دون اْلبَ ْعض َإْى 
بعض الصَ َفات اْلَقَدَيَة معجزا جلَاز َىَلك على ابقى الصَ َفات َكاْلعلَم َواْلُقْدرَة واِلرادة َإْى اْلفر  محكم اَل 

 َحاَصل َلهُ 

                                         
 266شرح العقيدة السفارينية ص/ (1)
 391شرح العقيدة الواسطية للعثيمني ص/ (2)
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ر من َرهبم ُمدث{ َوَقوله ا أَيْتَيهم من ىكَومم ا يدل على أَنه فعل هللا تعنىل َما ورد َبَه الت  ْنزَيل من قَ ْوله }مَ 
اَيت  }وََكاَن أَمر هللا َمْفُعوال{ َوَقوله }َإان  َجَعْلَناُه قُ ْرآاًن َعَربيا{ َإىَل غري َىَلك من اْْ

َتظم من احْلُُروف واألصوات و  الّسلف جممعةَوأَْيًضا فََنن اأْلمة من  ؤلف معلى َأن اْلُقْرآن َكاَلم هللا َوُهَو ُمن ْ
وجمموع من سور وآايت َومن َىَلك َسى قُ ْرآاًن َأخذ من َقول اْلَعَرب قَ َرأت الن اقة لَبنَها يف ضرعنا َأي 

 (1)مجعته َوَمْنه قَ ْوله }َإن علينا مجعه وقرآنه{". 
 

ال َومبَا مَ  "فَ َلو َكاَن اأْلَمر خملوقا الستدعى َىَلك َسابََقة أَمر آخر َوَىَلَك يفضى َإىَل التسلسل َوُهوَ -9 .9
األصوات فََنن على ان اْلُقْرآن مؤلف من احْلُُروف و  الّسلف جممعةقَ ر ْراَنُه يْنَدفع قَ ْوهلم أَْيضا َإن اأْلمة من 

َشارَة بقوله }َإن علينا مجع َا انْ َعَقد على َىَلك مبَْعَن اْلَقرَاَءة اَل مبَْعَن املقروء َوَإلَْيَه اِْلَ مْجَاع َإمن   قرآنه{ه و اِْلَ

َا لزم اْلُمَعطل َهُهَنا من َحْيُث َإن ه مل يفهم م عَن َوقَ ْوهلْم َلو مل يكن َكَذَلك ملا ََسعه ُموَسى قُ ْلَنا الد لَيل َإمن 
ْشَكال فَ نَ ُقول السماع قد يُطلق َويُ رَاد بَ  َه السماع َوإن ُه ِبى اْعَتَبار ُيسمى ََسَاعا َوعند مَحَْقيقه يْنَدفع اِْلَ

ْدرَاك حباسة اأْلىن َوقد يُطلق َويُ رَاد بَهَ االنقياد َوالط اَعة َوقد يُطلق مبَْعَن اْلَفهم و اِْلَ  اِلحاطة ْدرَاك َكَما يف اِْلَ
م َوَمْنه يُ َقال َسََعت فاَلان َوَإن َكاَن َىَلك مبلغا على َلَسان َغريه َواَل يكون امُلرَاد بََه غري اْلَفهم ملا ُهَو قَائَ 

 َه َوال َذي ُهَو َمْدُلول عباَرة َىَلك اْلمبلغ َوَإىا عرف َىَلك َفمن اجْلَائَز َأن يكون قد َسع ُموَسى َكاَلمبََنفسَ 
َذا ااَلْعَتَبار هللا تَ َعاىَل اْلَقَدَي مبَْعَن أَنه خلق َلُه فهمه واِلحاطة َبَه َإم ا َبَواَسطَة َأو َبَغرْي َواَسطَة َوالس َماع هبََ 

 (2)عى َصوات َواَل حرفا". اَل يستد
 

هم هللا لعن -"وكْأن هذه املسْألة مل يقل هبا إال بعض الشاىين من الرافضة  مع إمجاعهم -10 .10
على محريف القرآن ونقصه  واهتامهم أمنا أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها  وعلى مسائل كثرية يطول  -

 قال هبا. على كفر من والسلف جممعونعرضها  كلهم جممعون عليها  

وإمنا عاب املالكي على الرافضة مسْألة القتل دون غريها: ليهون أمرها بعد ىلك حني زعم: أن مجيع 
يستحلون دماء املخالفني! كالرافضة متاما! فمن عاب الرافضة  -كما يزعم   -أهل املذاهب والعقائد 

 لخلق القرآن! لون دماء القائلنييستح -ويعين هبم أهل السنة  -هبذا: لزمه عيب غريهم! وها هم احلنابلة 
 وهكذا.

 الثالثة: قوله ِبن بيان األخطاء وإيضاحها يسهم يف وحدة املسلمني  فيه أمران:

األول: أن ىلك ال َيصل إال بنقد عامل عارف مبا ينقد  وأن يكون ميزان نقده ميزان عدل وصد    -

                                         
 95غاية املرام يف علم الكالم ص/ (1)
 110غاية املرام يف علم الكالم ص/ (2)
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 م كيلهم  مع جهله وعدم معرفته.أما موازين املالكي: فباطلة تبخس النا  أشياءهم وال توفيه

الثان: أن قوله هذا هنا  مناقض ملا قرره يف كتابه هذا مرارا  من أمره برتك االختالفات  والتوحد على  -
 خطوط اِلسالم العريضة!

فنىا نقد أحذ مذهب املالكي الفاسد: كان ىلك النقد غري مثمر! مفرقا لوحدة املسلمني! وجيب ترك 
 (1)لى خطوط اِلسالم العريضة!". النقد واالمحاد ع

 

 "اِلَيان قول وعمل-11 .11

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل  والصالة والسالم على رسول هللا  وعلى آله وصحبه ومن وااله  وبعد: 
قال املصنف رمحه هللا: ]ومن أصول أهل السنة واجلماعة أن الدين واِلَيان قول وعمل  قول القلب 

 لب واللسان واجلوارح[ .واللسان  وعمل الق

 هذا األصل من األصول املهمة اليت جيب على املؤمن أن يعلم احلق فيها لكثرة االشتباه واالضطراب.

ن: أن الدين واِلَيان  الدي -جعلنا هللا وإايكم منهم-قال رمحه هللا: ومن أصول أهل الفرقة الناجية 
عام؛ ألن الدين يشمل اِلَيان  ويشمل عام  واِلَيان: خاص  فهذا من ابب عطف اْلاص على ال

 اِلسالم  ويشمل اِلحسان كما تقدم يف أول هذا الكتاب املبارك.

)أن الدين واِلَيان قول وعمل( وعلى هذا أمجع أهل السنة واجلماعة متقدموهم ومتْأخروهم  والعربة 
على هذا  حىت إنه لكثرة كالمهم وظهوره يف هذا الباب  مما يؤدي  والسلف جممعون  إبمجاع السلف

إىل هذا املعَن: أن اِلَيان قول وعمل؛ أصبحت هذه الكلمة من عالمات السنة  ومن شعائرهم  ومن 
 شعاراهتم  فمن شعارات أهل السنة وأعالمهم: أن اِلَيان اعتقاد  وأن اِلَيان قول وعمل.

ة واجلماعة يف بيان اِلَيان: فبعضهم قال: اِلَيان قول وعمل كما هو  وقد تنوعت عبارات أهل السن
كالم الشيخ رمحه هللا  ومنهم من قال: اِلَيان قول وعمل ونية  ومنهم من قال: اِلَيان قول وعمل 

 ونية واتباع سنة  ومنهم من قال: اِلَيان قول اللسان  واعتقاد اجلنان  وعمل اجلوارح.

ت عن السلف ال اضطراب فيها وال اختالف  بل هي من تنوع العبارة  فالعبارة واعلم أن هذه املنقوال
متنوعة لكن املضمون واحد  والعقد فيها متفق  فال اختالف  وكلها ترجع إىل أمر واحد  واْلالف 
 هو ابعتبار تقسيم املعرف لإلَيان  أما من حيث املضمون وما تؤديه هذه العبارات املختلفة فهو واحد.

 قال: إن اِلَيان قول وعمل فمراده: قول القلب واللسان  وعمل القلب واللسان واجلوارح.فمن 

ومن قال: إن اِلَيان قول وعمل ونية فمراده: أن عمل القلب ال يدخل يف القول؛ ألن القول ظهور 
 من اللفظ  والقلب ال يظهر منه شيء فاحتاج إىل زايدة نية.

                                         
 46قمع الدجاجلة الطاعنني يف معتقد أئمة اِلسالم احلنابلة ص/ (1)
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ن العمل إىا مل يكن متبعًا فيه السنة فننه مردود على صاحبه  فهذه ومنهم من زاد: )اتباع السنة( ؛ أل
العبارات املختلفة تؤدي إىل معًَن واحد كما بني ىلك شيخ اِلسالم رمحه هللا  وقال: إن هذا من 

 اختالف التنوع  واملضمون يف كالمهم واحد ال خالف فيه.

 ان واجلوارح( .يقول رمحه هللا: )قول القلب واللسان  وعمل القلب واللس

فْأضاف القول إىل القلب  لو قال قائل: كيف تضيفون القول إىل القلب والقول ال يكون يف األصل 
إال يف اللسان؟ نقول: إن القول يضاف إىل اللسان وإىل القلب  فهو عند اِلطال  قول اللسان  لكن 

ف رمحه هللا؟ هو يف كالم املؤل إىا قيد إبضافة إىل القلب فننه يصح إثباته للقلب  فما هو قول القلب
 إقراره واعتقاده ونيته  وقال بعضهم: قول القلب هو إخالصه.

فقول املؤلف رمحه هللا: )قول القلب( يعين: اعتقاده ونيته وإقراره  )وقول اللسان( هو ما ظهر من اللسان 
اللسان    فنىا صدر منه قولمن اِلقرار ابلشهادتني  وال َيكن أن يكون اِلنسان مؤمناً إال هبذين األمرين

دون إقرار القلب هل ينفعه هذا الشيء؟ ال  فمن تكلم ابلشهادتني لكن قلبه خال منهما فهو منافق  
 [ .11هذه هي حال املنافقني: }يَ ُقوُلوَن َِبَْلَسَنَتَهْم َما لَْيَس يف قُ ُلوهَبَْم{ ]الفتح:

قل: أشهد أن ال إله ه لكنه مل يتلفظ بلسانه  فلم يولو قر يف قلبه تعظيم هذا الدين ومبته والتصديق ب
إال هللا  وأشهد أن ممداً رسول هللا  وهو قادر على التلفظ  هل يكون مسلماً؟ اجلواب: ال  إبمجاع 
أهل اِلسالم؛ ولذلك قال النِب صلى هللا عليه وسلم: )أمرت أن أقاتل النا  حىت يشهدوا( والشهادة 

ان  ويف رواية: )حىت يقولوا( واألكثر: )حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا  وأن إمنا تكون ابِلعالم والبي
رسول هللا(   فعلم هبذا أنه ال تستقر قدم أحد على دين اِلسالم إال هبذين األمرين  قول القلب: وهو 

 إقراره واعتقاده ونيته  وقول اللسان: وهو تلفظه ابلشهادتني.

عمل؟ نعم  القلب له عمل عظيم  وهو أصل عمل اجلوارح  احملبة  وقوله: )عمل القلب( هل القلب له
أين هي؟ هل تتحرك اليدان ابحملبة؟ احملبة أمر قلِب  اْلوف أين يكون؟ يف القلب  وهكذا اْلشية الرجاء 
التوكل اِلانبة اِلخبات  فْأعمال القلوب كثرية  وهي حركاته يف الطاعات وهي من اِلَيان  ويدل لذلك 

صلى هللا عليه وسلم: )واحلياء شعبة من اِلَيان(   واحلياء أمر قلِب  وأصله يف القلب  وإن   قول النِب
 كانت تظهر عالماته على اجلوارح  لكن أصل احلياء إمنا يكون يف قلب اِلنسان.

 قال: )وعمل اللسان( .

بيح التحميد تسالشهاداتن مضت يف قول اللسان  فما هو عمل اللسان؟ اشتغاله بذكر هللا عز وجل: ال
التكبري قراءة القرآن تعليم العلم تعلم العلم إىا كان بقراءة  كل هذا من عمل اللسان فهو من اِلَيان  
دليل ىلك قول النِب صلى هللا عليه وسلم: )اِلَيان بضع وسبعون شعبة: أعالها قول: ال إله إال هللا  

ان(   الشاهد يف قوله: )قول ال إله إال هللا(   وأدانها إماطة األىى عن الطريق  واحلياء شعبة من اِلَي
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وكذلك األحاديث الكثرية اليت ال حصر هلا يف فضائل األقوال  وترتيب األجور على ما يكون من 
اِلنسان من األقوال  وقول النِب صلى هللا عليه وسلم: )من كان آخر كالمه من الدنيا: ال إله إال هللا؛ 

كون ألهل اِلَيان  فجعل هذا القول سبباً لدخول اجلنة  وهي ال تكون إال دخل اجلنة(   واجلنة إمنا ت
 ألهل اِلَيان؛ فدل ىلك على أن القول من اِلَيان.

قال: )واجلوارح( أي: عمل البدن  فعمل البدن كله من اِلَيان؛ ولذلك قال النِب صلى هللا عليه وسلم 
ريق(   فبهذا نعلم أن اِلَيان ال يكون جمرد اعتقاد يف بيان شعب اِلَيان: )وأدانها إماطة األىى عن الط

يف القلب  بل ال بد من اعتقاد القلب  وقول اللسان  وعمل اجلوارح  فالذي يقول: اِلَيان يف قلِب  
وال يصلي وال يتلفظ ابلشهادتني هل يكون مسلماً؟ اجلواب: ال؛ لعدم تلفظه ابلشهادتني  وكذلك 

عماًل صاحلاً ابلكلية هذا أيضًا انتفى عنه ركن اِلَيان وهو العمل؛  الذي يرتك جنس العمل فال يعمل
 (1)ألن اِلَيان قول وعمل.". 

 

 َمانًَعا َلُكْم إَىا َأْو َكاْلُمْجَمَعنَي َعَلى َأن  َمْعَناَها أَن ُكْم اَل جَتَْعُلوا اّلِل َ  السََّلَف جُمِْمُعونَ "فََنن  -12 .12
ْصاَلَح َبنْيَ الن اَ . ِبََْن ََيَْلَف الر ُجُل َأْن يَ ْفَعَل مَ  َحَلْفُتْم بََه َمْن اْلرب َ  ْعُروفًا ُمْسَتَحبًّا أَْو َواَجًبا َوالت  ْقَوى َواِْلَ

ّلِلَ   فَ َيْجَعُل ْفت ابََ أَْو لَيَ ْفَعَل َمْكُروًها َأْو َحرَاًما َوحَنَْوُه  فََنَىا َقيَل َلهُ افْ َعْل َىَلَك َأْو اَل تَ ْفَعْل َهَذا قَاَل َقْد َحلَ 
َ ُعْرَضًة لََيَميَنَه  فََنَىا َكاَن َقْد ََّنَى َعَباَدُه َأْن جَيَْعُلوا نَ ْفَسهُ َمانًَعا هَلُْم يف احْلََلَف َمْن  ْلربَ  َوالت  ْقَوى  َواحْلََلُف ااّلِل 

َب الت  ْنَبيَه اَبأْلَْعَلى َعَلى َأْن اَل َيُكوَن َمانًَعا َمْن ابَ هَبََذَه اأْلََْيَاَن إْن َكاَن َداَخاًل يف ُعُموَم احْلََلَف بََه َوَجَب 
 أَْوىَل  َأْن َنُكوَن َمْنَهيَ نَي هُ اأْلَْدََن  فََنن هُ إَىا ََّنَى َعْن َأْن َيُكوَن ُهَو ُسْبَحانَهُ ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا َأْن َنرَب  َونَ ت َقَي فَ َغريُْ 

ًئا َمْن اأْلَْشَياَء عُ َعْن َجْعَلَه ُعْرَضًة أَلَ  َ أَن  َنا َمْنَهيُّوَن َعْن َأْن َْجَْعَل َشي ْ ْرَضًة أَلََْيَانََنا َأْن َنرَب  َْيَانََنا  َوَإَىا تَ َبني 
َا ُهَو َلَما يف اْلربَ  َوالت  ْقَوى َواِْلَصْ  َح مم ا َيَُبُُّه اّلِل ُ َوأَيُْمُر اَل َونَ ت َقَي َوُنْصَلَح َبنْيَ الن اَ   َفَمْعُلوٌم َأن  َىَلَك إمن 

 بََه.

 

ُهَو َبنْيَ أَْمَرْيَن إْن َوىف  ف َ فََنَىا َحَلَف الر ُجُل اَبلن ْذَر َأْو الط اَلَ  َأْو اَبلت  َعلَُّق  َوَأْن اَل َيرَب  َواَل يَ ت َقَي َواَل ُيْصَلَح  
ن اَ   َوَإْن َحَنَث َفيَها َوَقَع َعَلْيَه َضًة لََيَميَنَه َأْن َيرَب  َويَ ت َقَي َوُيْصَلَح َبنْيَ الَبَذَلَك فَ َقْد َجَعَل َهَذَه اأْلَْشَياَء ُعرْ 

 ت  ْقَوى َمْن اأْلَْمرَ لالط اَلُ  َوَوَجَب َعَلْيَه َفْعُل اْلَمْنُذوَر  فَ َقْد َيُكوُن ُخُروُج أَْهَلَه َوَماَلَه َمْنُه أَبْ َعَد َعْن اْلربَ  َوا
 اْلرب  َوالت  ْقَوى َفَصاَرْت كَ اْلَمْحُلوَف َعَلْيَه  فََنْن أَقَاَم َعَلى ََيَيَنَه تَ َرَك اْلرب  َوالت  ْقَوى َوَإْن َخرََج َعْن أَْهَلَه َوَمالََه تَ رَ 

 .ُعْرَضًة لََيَميَنَه َأْن َيرَب  َويَ ت َقَي َفاَل َُيْرُُج َعْن َىَلَك إال  اَبْلَكف ارَةَ 
أَلَْن »: ّلِل َ َوَهَذا اْلَمْعََن ُهَو ال َذي َدل ْت َعَلْيَه السُّن ُة َفَفي الص َحيَحنْيَ َمْن َحَديَث مَه اٍم قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا

                                         
 23/2شرح العقيدة الواسطية ْلالد املصلح  (1)
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َرَواُه اْلُبَخارَيُّ « َض اّلِل ُ َعَلْيهَ رتََ يََلج  َأَحدُُكْم بََيَميَنَه يف أَْهَلَه آَُثُ َلُه َعْنَد اّلِلَ  َمْن َأْن يُ ْعَطَي َكف اَرتَُه ال يَت افْ 
َتَج يف أَْهَلَه بَ »أَْيًضا َمْن َحَديَث َعْكرََمَة َعْن أََِ ُهَريْ رََة َعْن الن ِبَ :  ًاَمْن اْستَ ن ْ فََْأْخرَبَ « َيَمنٍي فَ ُهَو أَْعَظُم إْْ

ًا َمْن الت ْكَفرَي  َوالل َجا  الن ِبُّ َأن  الل َجاَج اَبْلَيَمنَي يف َأْهَل احْلَاَلفَ  ُج الت َماَدي يف اْْلُُصوَمَة  َوَمْنُه أَْعَظُم إْْ
ُه يََلجُّ َحىت  َقيَل َرُجٌل جَلُوٌج إَىا مَتَاَدى يف اْْلُُصوَمَة  َوهَلََذا ََس ى اْلُعَلَماُء َهَذا َنْذَر الل َجاَج َواْلَغَضَب  فََنن  

َ الن ِبُّ َأن  الل َجاَج اَبْلَيَمنَي أَْعَظمُ  يَ ْعَقَدُه ُُث  يََلجُّ  ًا َمْن اْلَكف ارََة َوَهَذا َعام  يف يف ااَلْمَتَناَع َمْن احْلَْنَث  فَ َبني   إْْ
يَع اأْلََْيَاَن.".   (1)مجََ

 

َيَاَن َِبَْمٍر َمْعُدوٍم َواْلُكْفَر َِبَْمٍر مَ -13 .13 اَلَف اْلَيَمنَي َعَلى ْوُجوٍد  لَخَ "َمَن اّلِلَ  َحْيُث َعل َق اِْلَ
 اْلُمْستَ ْقَبَل.

ُمَعل ُق َبَه َومَلْ تَ ْرفَ ْعُه َوَطْرُد َهَذا اْلَمْعََن: َأن  اْلَيَمنَي اْلَغُموَ  َإَىا َكاَنْت يف الن ْذَر َأَو الط اَلَ  َأَو اْلَعَتاَ : َوَقَع الْ 
ى قَ ْوهَلَْم: اْلُمرَاُد بََه اْلَيَمنُي َك يف َأَحَد قَ ْوَلََ اْلُعَلَماَء. َوهَبََذا ََيُْصُل اجْلََواُب َعلَ اْلَكف ارَُة  َكَما يَ َقُع اْلُكْفُر َبَذلَ 

 اْلَمْشُروَعُة.

يٌع َعَليٌم{  ا َ َوأَْيًضا فَ َقْولُُه: }َواَل جَتَْعُلوا اّلِل َ ُعْرَضًة أَلََْيَاَنُكْم َأْن َترَبُّوا َوتَ ت  ُقوا َوُتْصَلُحوا َبنْيَ الن   َواّلِل ُ َسََ
َناَها: اَل جَتَْعُلوا اّلِل َ َعَلى َأن  َمعْ  -أَْو َكاْلُمْجَمَعنَي  - السََّلَف جُمِْمُعونَ [ ]اْلبَ َقرََة[   فََنن  224]البقرة: 

ْصاَلَح َبنْيَ الن ا َ  ْن ََيَْلَف الر ُجُل َأْن اَل يَ ْفَعَل َمْعُروفًا   ِبََ َمانًَعا َلُكْم َإَىا َحَلْفُتْم بََه َمَن اْلربَ  َوالت  ْقَوى َواِْلَ
تَ ْفَعْل َهَذا  قَاَل:  ُمْسَتَحبًّا َأْو َواَجًبا  َأْو لَيَ ْفَعَلن  َمْكُروًها َحرَاًما َأْو حَنَْوُه  فََنَىا َقيَل َلُه: افْ َعْل َىَلَك  َأْو اَل 

 ًة لََيَميَنَه.َقْد َحَلْفُت اَبّلِلَ   فَ َيْجَعُل اّلِل َ ُعْرضَ 

ُ َقْد ََّنَى َعَباَدُه َأْن جَيَْعُلوا نَ ْفَسُه َمانًَعا هَلُْم اَبحْلََلَف بََه َمَن اْلربَ  َوالت  ْقوَ  ى  فَاحْلََلُف هَبََذَه اأْلََْيَاَن فََنَىا َكاَن اّلِل 
ُهَو َأْوىَل َأْن اَل ا  َوَإْن ملَْ َيُكْن َداَخاًل ف َ َوَجَب َأْن اَل َيُكوَن َمانَعً  -َإْن َكاَن َداَخاًل يف ُعُموَم احْلََلَف  -

هُ ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا نَ َيُكوَن َمانًَعا  َمْن اَبَب الت  ْنَبيَه اَبأْلَْعَلى َعَلى اأْلَْدََن. فََنن هُ َإَىا ََّنَى َعْن َأْن َيُكوَن ُهَو ُسْبَحا
ا ثَ َبَت أَن  َنا َمْنَهيُّوَن َعْن َأْن َْجَْعَل ْن َنُكوَن َمْنَهيَ نَي َعْن َجْعَلَه ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا. َوَإىَ َأْن َنرَب  َونَ ت َقَي  فَ َغرْيُُه أَْوىَل أَ 

ًئا َمَن اأْلَْشَياَء ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا َأْن َنرَب  َونَ ت َقَي َوُنْصَلَح َبنْيَ الن اَ   َفَمْعُلوٌم َأن  َىلَ  َاكَ َشي ْ ُهَو َلَما يف اْلربَ    َإمن 
ُ َوأَيُْمُر بََه.".  ْصاَلَح مم ا َيَُبُُّه اّلِل   (2)َوالت  ْقَوى َواِْلَ

 

وا َوتَ ت  ُقوا "و " أَْيًضا " قَ ْولُُه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل: }َواَل جَتَْعُلوا اّلِل َ ُعْرَضًة أَلََْيَاَنُكْم َأْن َترَبُّ -14 .14
يٌع َعَليٌم{ فََنن   َها أَن ُكْم اَل ُمْجَمَعنَي َعَلى َأن  َمْعَناأَْو َكالْ  السََّلَف جُمِْمُعونَ َوُتْصَلُحوا َبنْيَ الن اَ  َواّلِل ُ َسََ

                                         
 4/133الفتاوى الكربى البن تيمية  (1)
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ْصاَلَح َبنْيَ الن اَ ؛ ِبََْن َيَْ  َ َمانًَعا َلُكْم إَىا َحَلْفُتْم بََه َمْن اْلربَ  َوالت  ْقَوى َواِْلَ َلَف الر ُجُل َأْن اَل يَ ْفَعَل جَتَْعُلوا اّلِل 
ُه: افْ َعْل َىَلَك َأْو اَل تَ ْفَعْل َهَذا. ا َوحَنَْوُه فََنَىا َقيَل لَ َمْعُروفًا ُمْسَتَحبًّا أَْو َواَجًبا أَْو لَيَ ْفَعَلن  َمْكُروًها أَْو َحرَامً 

: فَ َيْجَعُل اّلِل َ ُعْرَضًة لََيَميَنَه. فََنَىا َكاَن َقْد ََّنَى َعَباَدُه َأْن جَيَْعُلوا ن َ  ْفَسُه َمانًَعا هَلُْم يف قَاَل: َقْد َحَلْفت ابََّلِلَ 
َجَب َأْن اَل َيُكوَن ْقَوى. َواحْلََلُف هَبََذَه اأْلََْيَاَن إْن َكاَن َداَخاًل يف ُعُموَم احْلََلَف بََه وَ احْلَْلَف َمْن اْلربَ  َوالت   

َنرَب  َْيَانََنا َأْن َمانًَعا َمْن اَبَب الت  ْنَبيَه اَبأْلَْعَلى َعَلى اأْلَْدََن فََنن ُه إَىا ََّنَى َأْن َيُكوَن ُهَو ُسْبَحانَُه ُعْرَضًة أَلَ 
َ أَن  َنا َمنْ  ًئا َونَ ت َقَي فَ َغرْيُُه أَْوىَل َأْن َنُكوَن َمْنَهيَ نَي َعْن َجْعَلَه ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا َوَإَىا تَ َبني  َهيُّوَن َعْن َأْن َْجَْعَل َشي ْ

َا ُهَو َلَما يف اْلربَ  َوالت  ْقَوى لن اَ  َفَمْعُلو َمْن اأْلَْشَياَء ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا َأْن َنرَب  َونَ ت َقَي َوُنْصَلَح َبنْيَ ا ٌم َأن  َىَلَك إمن 
ُ َوأَيُْمُر َبَه فََنَىا َحَلَف الر ُجُل اَبلن ْذَر َأْو اَبلط اَلَ  َأْو اَبْلَعتَ  ْصاَلَح مم ا َيَُبُُّه اّلِل  َ  َأْن اَل َيرَب  َواَل يَ ت َقَي َواَل اَواِْلَ

 َويَ ت َقَي َوُيْصَلَح َبنْيَ ُهَو َبنْيَ أَْمَرْيَن: إْن َوىف  َبَذَلَك فَ َقْد َجَعَل َهَذَه اأْلَْشَياَء ُعْرَضًة لََيَميَنَه َأْن َيرَب  ُيْصَلَح ف َ 
وُج أَْهَلَه َمْنُه أَبْ َعَد رُ الن اَ  َوَإْن َحَنَث َفيَها َوَقَع َعَلْيَه الط اَلُ  َوَوَجَب َعَلْيَه َفْعُل اْلَمْنُذوَر؛ فَ َقْد َيُكوُن خُ 
َإْن َخرََج َعْن أَْهَلَه َعْن اْلربَ  َوالت  ْقَوى َمْن اأْلَْمَر اْلَمْحُلوَف َعَلْيَه فََنْن أَقَاَم َعَلى َيََيَنَه تَ َرَك اْلرب  َوالت  ْقَوى وَ 

 (1) َُيْرُُج َعْن َىَلَك إال  اَبْلَكف ارََة.". َيرَب  َويَ ت َقَي َفاَل  َوَمالََه تَ َرَك اْلرب  َوالت  ْقَوى َفَصاَرْت ُعْرَضًة لََيَميَنَه َأنْ 
 

َها؟ َكَما قَاَل اْبُن َعب اٍ : ُكلُّ َىْنٍب ُخَتَم بََلْعَنٍة أَْو َغَضٍب َأْو َعَذاٍب َأْو اَنٍر ف َ -15 .15 ُهَو  "َأْعَظُم َمن ْ
ُهْم َعَلى الت ْحلَ َكَبريٌَة  َوَسْلُه: َهْل َكاَن يف الص َحابََة مَُ  يَل؟ َوَسْلُه أَلَيَ  َشْيٍء قَاَل لَ ٌل َواَحٌد أَْو أَقَ ر  َرُجٌل َمن ْ

 ُعَمُر ْبُن اْلَْط اَب: اَل أُوَتى مبَُحل ٍل َواَل ُمَل ٍل َلُه إال  َرمَجْتُ ُهَما.

َعُة َحرَاًما َنصًّا َمَع َأن  اْلُمْستَ   الز ْوَجَة إىَل َوْقٍت َلَكْن َلم ا  ْمَتَع َلُه َغَرٌض يف َنَكاحَ َوَسْلُه: َكْيَف َتُكوُن اْلُمت ْ
َا َقْصُدُه َكاَن َغرْيَ َداَخٍل َعَلى النَ َكاَح اْلُمَؤب َد َكاَن ُمْرَتَكًبا لَْلُمَحر َم؟ َفَكْيَف َيُكوُن َنَكاُح اْلُمَحلَ َل ال   َذي إمن 

طَاَعُه َوَزَواَلُه إَىا ْو ُدوََّنَا  َواَل َغَرَض َلُه يف النَ َكاَح أَْلبَ ت َة؟ َبْل َقْد َشَرَط اْنقَ َأْن َُيَْسَكَها َساَعًة َمْن َزَماٍن أَ 
َعَة؟ َهَذا مَ  َعَة أُبَيَحتْ َأْخبَ ثَ َها اَبلت ْحَليَل  َفَكْيَف جَيَْتَمُع يف َعْقٍل أَْو َشرٍْع مَحَْليُل َهَذا َومَحْرََُي اْلُمت ْ  َع َأن  اْلُمت ْ

ْساَلَم  َوفَ َعَلَها الص َحابَُة  َوأَْفىَت هَبَا بَ ْعُضُهْم بَ ْعَد َمْوَت الن ِبَ   ُ َعَلْيَه َوَسل َم  -يف أَو َل اِْلَ   َوَنَكاُح -َصل ى اّلِل 
ُهْم؟ َولَْيَس وَ اْلُمَحلَ َل ملَْ يُ َبْح يف َمل ٍة َمْن اْلَمَلَل َقطُّ َوملَْ يَ ْفَعْلُه َأَحٌد َمْن الص َحابََة   اَل أَْفىَت بََه َواَحٌد َمن ْ

َََْتَصُر َفيَه اْلَغَرُض بَ َياَن مَحْرَََي َهَذا اْلَعْقَد َوبُْطاَلنََه َوىَْكَر َمَفاَسَدَه َوَشر ََه  فََنن ُه َيْسَتْدَعي َسْفرًا َضخْ  ًما 
َا اْلَمْقُصوُد َأن  َهَذا َشْْأُن الت ْحَلي َه  فْأَْلَزَمُهْم ُعَمُر اَبلط اَلَ  َل َعْنَد اّلِلَ  َوَرُسولََه َوَأْصَحاَب َرُسولَ اْلَكاَلَم  َوَإمن 

َها اَبلت ْحَليَل  فَ َلم ا دَ الث اَلَث إَىا مَجَُعوَها لََيُكفُّوا َعْنُه إَىا َعَلُموا َأن  اْلَمْرأََة مُحَر ُم بََه  َوأَن ُه اَل َسَبيَل إىَل َعوْ 
اَ ؛ فَاْلَواَجُب َأْن يُ َرد  ز َماُن  َوبَ ُعَد اْلَعْهَد اَبلس َنَة َوآاَثَر اْلَقْوَم  َوقَاَمْت ُسوُ  الت ْحَليَل َونَ ف َقْت يف الن  تَ َغري َ ال

فْ َتاَء مبَا يُ َعطَ ُل ُسوَ  َليَفَتَه َمْن اَوخَ  -َصل ى اّلِل ُ َعَلْيَه َوَسل َم  -اأْلَْمُر إىَل َما َكاَن َعَلْيَه يف َزَمَن الن ِبَ   ِْلَ
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ق َهُه يف َديَنَه َمْسْأََلُة  الت ْحَليَل أَْو يُ َقلَ ُلَها َوُُيَفَ ُف َشر َها  َوَإَىا َعَرَض َعَلى َمْن َوف  َقُه اّلِل ُ َوَبص رَُه اَبهْلَُدى َوف َ 
َ َلُه الت  َفاُوُت  وَ َكْوَن الث اَلَث َواَحَدًة َوَمْسْأََلُة الت ْحَليَل َوَواَزَن بَ ي ْ  يَن نَ ُهَما تَ َبني  ُعَلَم َأيُّ اْلَمْسْأَلََتنْيَ َأْوىَل اَبلدَ 

 َوَأْصَلُح لَْلُمْسَلَمنَي.

َليَد إال  فَ َهَذَه ُحَجُج اْلَمْسْأَلََتنْيَ َقْد ُعَرَضْت َعَلْيك  َوَقْد أُْهَدَيْت إْن قََبْلتَ َها إلَْيك  َوَما َأُظنُّ َعَمى الت  قْ 
َا َأَشْراَن إىَل  ْلَمْسْأَلََتنْيَ إَشارًَة ُتْطَلُع ايَزَيُد اأْلَْمَر َعَلى َما ُهَو َعَلْيَه  َواَل َيدَُع الت  ْوَفيَق يَ ُقوَدك اْخَتَيارًا إلَْيَه  َوَإمن 

 اْلَعاملَ َعَلى َما َورَاَءَها  َوابََّلِلَ  الت  ْوَفيُق.

 َفْصلٌ 

َ َلك أَْمُر َمْسْأََلٍة َمْن اْلَمَساَئَل ال يَت مَتَْنُع الت ْحَليَل  أَْفىَت هَبَا اْلُمْفيَت  َوَقْد قَا َل هَبَا بَ ْعُض َأْهَل اْلَعْلَم؛ فَ َقْد تَ َبني 
 َغرْيَ َوْطٍء  َلَكاَن أَْعَذَر َعْنَد اّلِلَ  َمْن نْ َفَهَي َخرْيٌ َمْن الت ْحَليَل  َحىت  َلْو أَْفىَت اْلُمْفيَت حبَلَ َها مبَُجر َد اْلَعْقَد مَ 

؛ فََنن  النُُّصوَص اْلَمانََعَة َمْن الت   ُهَما يف خُمَاَلَفَة الن صَ  َليَل اْلُمَصر ََحَة حْ َأْصَحاَب الت ْحَليَل  َوَإْن اْشرَتََك ُكل  َمن ْ
ا  َوالص َحابَُة  َها  َوالنُُّصوصُ  َوالسََّلُف جُمِْمُعونَ بََلْعَن فَاَعَلَه َكَثريٌَة َجدًّ ُلُغ َعَلي ْ  اْلُمْشرَتََطُة لَلدُُّخوَل اَل تَ ب ْ

َلَغَها  َوَقْد اْختَ َلَف َفيَها الت ابَُعوَن؛".   (1)َمب ْ
 

َلهُ َويُْسرًا يُ  "َعَن احْلَرَاَم  َوَيَسُعهُ احلَْاَلُل َفاَل َيَضيُق َعْنُه  َوَجَعَل َلُكلَ  ُعْسٍر ََيَْتَحنُ ُهْم بَهَ -16 .16 ْسرًا قَ ب ْ
ُهْم َما اَل َيَسُعُهْم  بَ ْعَدُه  " فَ َلْن يَ ْغَلَب ُعْسٌر ُيْسَرْيَن "  فََنَىا َكاَن َهَذا َشْْأنُهُ ُسْبَحانَهُ َمَع َعَباَدهَ َفَكْيَف يَُكلَ فُ 

 َفْضاًل َعم ا اَل يَُطيُقونَُه َواَل يَ ْقَدُروَن َعَلْيَه.

 

 اجلََْهاَد[ ]َفْصٌل يف َمرَاَتبُ 

 ]َفْصٌل يف َمرَاَتُب َجَهاَد الن  ْفَس[

 َفْصٌل َمرَاَتُب َجَهاَد الن  ْفسَ 

  اْلُمَناَفَقنَي.دُ َإَىا ُعَرَف َهَذا فَاجلََْهاُد أَْرَبُع َمرَاَتَب: َجَهاُد الن  ْفَس  َوَجَهاُد الش ْيطَاَن  َوَجَهاُد اْلُكف اَر  َوَجَها

 ْرَبُع َمرَاَتَب أَْيًضا:َفَجَهاُد الن  ْفَس أَ 

ا َوَمَعاَدَها َإال  هَ َإْحَداَها: َأْن جُيَاَهَدَها َعَلى تَ َعلَُّم اهْلَُدى َوَديَن احلَْقَ  ال َذي اَل َفاَلَح هَلَا َواَل َسَعاَدَة يف َمَعاشَ 
اَرْيَن.  بََه  َوَمىَت فَاهَتَا َعْلُمُه َشَقَيْت يف الد 

َفْعَها.اَهَدَها َعَلى اْلَعَمَل بََه بَ ْعَد َعْلَمَه  َوَإال  َفُمَجر ُد اْلَعْلَم َباَل َعَمٍل َإْن مَلْ يَ الث انََيُة: َأْن جيَُ   ُضر َها ملَْ يَ ن ْ

ْعَوَة إَلَْيَه  َوتَ ْعَليَمَه َمْن اَل يَ ْعَلُمُه  َوَإال  َكاَن َمَن ال َذيَن  ُ يَ الث الَثَُة: َأْن جُيَاَهَدَها َعَلى الد  ْكُتُموَن َما أَنْ َزَل اّلِل 
. َفُعُه َعْلُمُه  َواَل يُ ْنَجيَه َمْن َعَذاَب اّلِلَ   َمَن اهْلَُدى َواْلبَ يَ َناَت  َواَل يَ ن ْ

                                         
 3/44إعالم املوقعني عن رب العاملني  (1)



16 

 

ْعَوَة َإىَل اّلِلَ  َوأََىى اْْلَْلَق  َويَ َتَحم ُل َىلَ  . فََنَىا   كَ الر ابََعُة: َأْن جُيَاَهَدَها َعَلى الص رْبَ َعَلى َمَشا َ  الد  ُكل ُه ّلِلََ 
نَيَ نَي  فََنن   َعَلى َأن  اْلَعاملَ اَل َيْسَتَحقُّ أَْن  السََّلَف جُمِْمُعونَ اْسَتْكَمَل َهَذَه اْلَمرَاَتَب اأْلَْرَبَع َصاَر َمَن الر اب 

نَيًّا َحىت  يَ ْعَرَف احلَْق  َويَ ْعَمَل بََه َويُ َعلَ َمُه  َفمَ  َل َوَعل َم َفَذاَك يُْدَعى َعَظيًما يف َمَلُكوَت ْن َعَلَم َوَعمَ ُيَسم ى َراب 
 (1)الس َماَواَت.". 

 

ة. "إَّنم يؤوَ لون املتواتر أو يفوضونه جملرد خمالفته لعقوهلم اليت هي خمتلفة ومتناقضة وقاصر -17 .17
1 

كما حصل   - النتشار والظهوراثلثاً: أن هذا القول طوال القرون الثالثة بل األربعة األوىل مل يكتب له ا
وهذا بفضل هللا  ُث بفضل جهود السلف الذين هيْأهم هللا حلفظ السُّن ة وتبليغها لألم ة   -فيما بعد 

فكانوا جياهدون ِلحياء السنن وقمع البدع يف مهدها رمحهم هللا وجزاهم عن اِلسالم واملسلمني خري 
 اجلزاء.

النتشار والظهور إال يف عصور الضعف  وظهور البدع  وتسلط ا -فيما أعلم  -ومل يكتب هلذا القول 
 أصحاب األهواء وأهل البدع على رقاب املسلمني  وىلك من أوائل القرن اْلامس اهلجري فما بعده.

يف معرض الرد  على أهل هذا الرأى من معاصريه:  -رمحه هللا تعاىل  -قال شيخ اِلسالم ابن تيمية 
هذه املسائل إىل ما جيدونه من كالم ابن احلاجب  وإن ارتفعوا درجة صعدوا "وعذرهم أَّنم يرجعون يف 

إىل السيف اْمدي  وإىل ابن اْلطيب الرازي  فنن عال سندهم صعدوا إىل الغزاَل واجلويين والباقالن 
 3على قبول خرب اْحاد والعمل به دون تفريق بينه وبني غريه".  فالسلف جممعون  وإال 2

__________ 

عند الكالم  148 – 146انظر مثاًل على ىلك: كالم أِ املعاَل اجلويين يف كتاب: اِلرشاد ص:  1
 على صفة اليدين والعينني والوجه.

 ه . 505ه   والغزاَل سنة  403تويف الباقالن سنة  2

 (2).". 433 – 412/  2ىكره ابن القيم عن شيخه يف: خمتصر الصواعق  3
 

ذا يف "املسودة" تعليقا لطيفا على تقرير ابن عبد الرب مبا يشبه ه"وقد علق ابن تيمية -18 .18
السؤال فقال: "هذا اِلمجاع الذي ىكره يف خرب الواحد العدل يف االعتقادات يؤيد قول من يقول: إنه 

 ( .1يوجب العلم  وإال فما ال يفيد علما وال عمال كيف جيعل شرعا ودينا يواىل عليه ويعادى؟ " )

                                         
 3/9زاد املعاد يف هدي خري العباد  (1)
 55تدوين السنة النبوية نشْأته وتطوره من القرن األول إىل َّناية القرن التاسع اهلجري ص/ (2)
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بن حزم يتالزم عنده إجياب العمل لخرب الواحد وإفادته للعلم  فلم يبق للخالف املذكور وقد سبق أن ا
 عند اجلمهور إال الثمرة الثانية اليت سيْأيت احلديث عنها.

وأايًّ ما كان فنن مجاهري العلماء عدُّوا قول من يفر  بني العقائد واألحكام يف إثباهتا لخرب الواحد قوالً 
وفاً عند السلف املاضني  وإمنا تسرب إىل املتْأخرين من الفقهاء واألصوليني وبعض مبتدعاً مل يكن معر 

 املشتغلني ابحلديث.

إمجاعاً سكوتياً على قبول خرب الواحد يف العقائد كقبوله يف جمال األحكام   السلف جممعونويبدو أن 
بحانه هبا صفات الرب س وقد صر ح ابن القيم وغريه ِبن اِلمجاع على قبول أخبار اْحاد يف إثبات

 ( .2إمجاع معلوم متيقن "ال يشك فيه من له أقل خربة ابملنقول" )

(   وتسربت منهم هذه التفرقة بني العقائد 3ومل ُير  هذا اِلمجاع إال بعض متْأخري املتكلمني )
 واألحكام إىل األصوليني والفقهاء وبعض

__________ 

 .245( املسودة يف أصول الفقه ص 1)
 .502خمتصر الصواعق املرسلة ص ( 2)
 (1).". 489( خمتصر الصواعق املرسلة ص 3)
 

 "فْأجاب فضيلته بقوله:-19 .19

إن الشيخني احلافظني "النووي ابن حجر" هلما قدم صد  ونفع كبري يف األمة اِلسالمية ولئن وقع 
جلمة وال نظن امنهما خطْأ يف أتويل بعض نصوص الصفات إنه ملغمور مبا هلما من الفضائل واملنافع 

أن ما وقع منهما إال صادر عن اجتهاد وأتويل سائغ   ولو يف رأيهما  وأرجو هللا تعاىل أن يكون من 
اْلطْأ املغفور وأن يكون ما قدماه من اْلري والنفع من السعي املشكور وأن يصد  عليهما قول هللا 

[ . والذي نرى أَّنما من أهل السنة واجلماعة  114تعاىل: }َإن  احلََْسَناَت يُْذَهْْبَ الس يَ َئاَت{ ]هود: 
ويشهد لذلك خدمتهما لسنة رسوله هللا صلى هللا عليه وسلم وحرصهما على تنقيتها مما ينسب إليها 
من الشوائب  وعلى محقيق ما دلت عليه من أحكام ولكنهما خالفا يف آايت الصفات وأحاديثها أو 

 أخطئا فيه  فنرجو هللا تعاىل أن يعاملهما بعفوه.بعض ىلك عن جادة أهل السنة عن اجتهاد 

وأما اْلطْأ يف العقيدة: فنن كان خطْأ خمالًفا لطريق السلف  فهو ضالل بال شك ولكن ال َيكم على 
صاحبه ابلضالل حىت تقوم عليه احلجة  فنىا قامت عليه احلجة  وأصر على خطئه وضالله  كان 

ال   لفيًّا فيما سواه  فال يوصف ِبنه مبتدع على وجه اِلطمبتدًعا فيما خالف فيه احلق  وإن كان س
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وال ِبنه سلفي على وجه اِلطال   بل يوصف ِبنه سلفي فيما وافق السلف  مبتدع فيما خالفهم  كا 
قال أهل السنة يف الفاسق: إنه مؤمن مبا معه من اِلَيان  فاسق مبا معه من العصيان  فال يعطي الوصف 

مطلق الوصف  وهذا هو العدل الذي أمر هللا به  إال أن يصل املبتدع إىل حد  املطلق وال ينفى عنه
 ُيرجه من امللة فننه ال كرامة له يف هذه احلال.

وأما الفر  بني اْلطْأ يف األمور العلمية والعملية: فال أعلم أصال للتفريق بني اْلطْأ يف األمور العلمية 
فيها  على اِلَيان يف األمور العلمية احليوية واْلالف -نعلمفيما - السلف جممعنيوالعملية لكن ملا كان 

إمنا هو يف فروع من أصوهلا ال يف أصوهلا كان املخالف فيها أقل عدًدا وأعظم لوًما. وقد اختلف السلف 
يف شيء من فروع أصوهلا كاختالفهم  هل رأى النِب صلى هللا عليه وسلم ربه يف اليقظة واختالفهم يف". 

(1) 
 

ن لل ُهم  ثَ بَ ْت وقو مبتك يف قلوبنا واشرح صدروان ونورها بنور اَِلَيَان َواْجَعْلَنا هداة مهتدي"ا-20 .20
وأهلمنا ىكرك وشكرك َواْجَعْلَنا ممن يفوز ابلنظر إَل وجهك يف جنات الن َعيم اي حليم واي كرَي َواْغَفْر لََنا 

 علي ُمَم د وعلي ُهْم وامليتني َبَرمْحََتَك اي أرحم الرامحني وصلي هللاَوَلَواَلَديْ َنا َوجَلََميَع املسلمني األحياء َمن ْ 
 آله وصحبه أمجعني.

 )َفْصٌل(

 َوقَاَل ابن القيم َرمَحَُه هللاُ:

 هَلا يف ةَ اجَلَهاُد أْرَبُع َمرَاَتَب أحُدَها أْن جُياَهَدَها َعَلى تَ َعلَُّم اهلَُدي وَديَن احلقَ  ال َذي الَ فالَح هَلا َوالَ َسعادَ 
اَرْين الث انََية َأْن جُياَهَدَها َعَلى الَعَمَل بَ  َه َعْلَمَه وَإال  مَعاَشَها وَمعاَدها َإال بََه َوَمىت فَاهَتا علُمُه َشَقَيْت يف الد 

َفْعَها الث الَثَُة أْن جُياَهَد َعَلى ال ْعَوَة إلَْيَه وتَ ْعَليَمَه َمْن اَل يَ ْعَلُمُه د  فُمَجر ُد الَعْلم َبال َعَمٍل إْن ملَْ َيُضر ها ملَْ يَ ن ْ
َفُعُه علُمُه َواَل يُ ْنَجيَه  ال  َكاَن َمْن ال ذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ َزَل هللُا َمْن اهلَُدي والبَ يَ َناَت َواَل يَ ن ْ َِ ْن َعَذاَب مَ وَإ

 هللَا.

نىا اْللق ويتحمل َىَلَك كله هلل فالرابعة: أن جياهدها علي الصرب علي مشا  الدعوة إَل هللا وأىى 
ق أن يسمي علي الَعامل ال يستح السََّلف جممعوناستكمل هذه املراتب األربع صار من الرابنيني فنن 

 رابنياً حىت يعرف احلق ويعمل به ويعلمه.

فمن علم وعل َم وعمل فذاك يدعي عظيمًا يف ملكوت السماء وأما جهاد الشيطان فمرتبتان جهاده 
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 (1)دفع ما يلقي إَل اْلَعْبد من الشبهات والشكوك القادحة يف اَِلَيَان.". علي 
 

"حقده ومال إىل االنتقام  وهذه كل ها أفعال تور ط صاحبها وتوقعه يف املهاوي واملهالك -21 .21
 إى يغلب احلسد والط يش والقحة والل جاج.

إىل  صفات محيدة  ولكن هلذه الن فس أم ا الن فس الن اطقة وهي ال يت يكون هبا الفكر والذ كر  وهذه
« 1»جانب ىلك رىائل ال بد  من جماهدهتا عليها  وهي اْلبث واحليلة وامللق واملكر والر ايء وحنو ىلك 

. 
 جهاد الن فس يوصل إىل األخال  احلميدة:

ة فنن  دوجهاد الن فس أسا  كبري يف هتي ؤ اِلنسان للخالفة يف األرض  وحىت  تطهر تلك الن فس ابجملاه
لذلك أسبابه ودواعيه  يقول الر اغب: وال ذي يطه ر الن فس: العلم والعبادات املوظ فة ال يت هي سبب 
نيوي ة  ولذلك َس اها:  احلياة األخروي ة  كما أن  ال ذي يطهر به البدن هو املاء ال ذي هو سبب احلياة الد 

َ َولَلر ُسوَل َإىا َدع احلياة وَس ي ما أنزل هللا تعاىل يف كتابه: املاء  فقال اُكْم َلما َُيَْييُكْم )األنفال/ اْسَتَجيُبوا ّلِلَ 
( . فسم ى العلم والعبادة حياة من حيث إن  الن فس مىت فقدهتما هلكت هالك األبد  كما قال يف 24

 ( .30وصف املاء: َوَجَعْلنا َمَن اْلماَء ُكل  َشْيٍء َحيٍ  أََفال يُ ْؤَمُنوَن )األنبياء 

وطهارة الن فس تتحق ق إبصالح الفكر ابلت عل م حيت  َييز بني احلق  والباطل يف االعتقاد  وبني الص د  
والكذب يف املقال  وبني اجلميل والقبيح يف الفعال  وإصالح الش هوة ابلعف ة حىت  تسلس ابجلود  

ن فس عن ت حك م  وهو كف  الواملواساة احملمودة بقدر الط اقة  وإصالح احلمي ة إبسالسها حىت  َيصل ال
قضاء وطر اْلوف وعن احلرص املذمومني  وإبصالح هذه القوى الث الث َيصل للن فس العدالة 

 « .2»واِلحسان 

 مراتب جماهدة الن فس:

 : جهاد الن فس على أربع مراتب:-رمحه هللا تعاىل -قال ابن القي م

 األوىل: جماهدهتا على تعل م اهلدى ودين احلق .

 نية: جماهدهتا على العمل به )أي ابهلدى ودين احلق ( بعد علمه.الث ا

.  الث الثة: جماهدهتا على الد عوة إىل احلق 

 الر ابعة: جماهدهتا على الص رب على مشا   الد عوة إىل هللا  وأىى اْللق  ويتحم ل ىلك كل ه هلل.

ني نيعقب ىلك: فنىا استكمل )املسلم( هذه املراتب  -رمحه هللا -ُث  قال   فنن  األربع صار من الر اب 
ني ا حىت  يعرف احلق  ويعمل به ويعل مه  فمن  الّسلف جممعون على أن  العامل ال يستحق  أن يسم ى راب 

                                         
 4/342موارد الظمآن لدرو  الزمان  (1)



20 

 

 « .3»علم وعمل وعل م فذاك يدعى عظيما يف ملكوت الس موات 

 -غيظكظم ال  -ةالعزم والعزَي -جهاد األعداء -التواضع -]لالستزادة: انظر صفات: ماسبة النفس
 املراقبة. -أكل الطيبات -التقوى -الصرب واملصابرة الرجولة -قوة اِلرادة -القوة والشدة

الكرب  -لالغلو  -الغرور -أكل احلرام -التفريط واِلفراط -ويف ضد ىلك: انظر صفات: اتباع اهلوى
 الغش[ . -التطفيف -والعجب

__________ 

 رف واختصار.( بتص2015( هتذيب األخال  للجاحظ )1)

 ( .48  38( الذريعة للراغب )2)

 (1)( بتصرف.". 11 -10/ 3( زاد املعاد )3)
 

ُهمْ -22 .22 َا َرَجَعْت عَ « "أَُقوُل َمن ْ ْنَكاَر   َوَأْخَرَجهُ َأمْحَُد إبََْسَناٍد َحَسٍن  فََنْن َكاَن َمُْفوظًا َفَكَْأَّن  َن اِْلَ
. َواْحَتَماُل ُرُجوَعَها َلَما َء الص َحابََة ؛ َلَكْوََّنَا ملَْ َتْشَهَد اْلَقص َة  انْ تَ َهى َمْنهُ َلَما ثَ َبَت َعْنَدَها َمْن رََوايََة َهُؤاَل 

 ىَُكَر َقَوي   أَلَن  َما يَ ْقَتَضي ُرُجوَعَها ثَ َبَت إبََْسَناَدْيَن.

ُخُر َحَسٌن. ُُث  قَاَل  َْسَاعَ قَاَل اْبُن َحَجٍر: َإن  َأَحَدمُهَا َجيَ ٌد  َواْْ يَليُّ: َكاَن َعْنَد َعاَئَشَة اْبُن َحَجٍر: قَاَل اِْلَ
 َسَبيَل َإىَل َردَ  َمَن اْلَفْهَم َوالذ َكاَء وََكثْ رََة الر ََوايََة َواْلَغْوَص َعَلى َغَواَمَض اْلَعْلَم  َما اَل َمزَيَد َعَلْيَه  َلَكْن اَل 

َهى َمَلُّ اْلَغَرَض َمْن َكاَلَم اْبَن ُدلُّ َعَلى َنْسَخَه أَْو خَتَْصيَصَه  أََو اْسَتَحالََتَه  انْ ت َ رََوايََة الثَ َقَة َإال  بََنصٍ  َمْثَلَه يَ 
 َحَجٍر.

اَت زاََيرََة اأْلَْحَياَء اْلَمْسْأََلُة اأْلُوىَل: َوَهَي َهْل تَ ْعَرُف اأْلَْموَ « : َكَتاَب الرُّوحَ »َوقَاَل اْبُن اْلَقيَ َم يف أَو َل 
ُ َعَلْيَه وَ  -َساَلَمُهْم أَْم اَل؟ قَاَل اْبُن َعْبَد اْلرَبَ : ثَ َبَت َعَن الن ِبَ  وَ  َما َمْن ُمْسَلٍم »  أَن ُه قَاَل: -َسل َم َصل ى اّلِل 

ُ َعلَ  نْ َيا فَ ُيَسلَ ُم َعَلْيَه  َإال  َرد  اّلِل  َذا   فَ هَ « َه َرْوَحهُ َحىت  يَ ُرد  َعَلْيَه الس اَلمَ يْ ََيُرُّ َعَلى َقرْبَ َأَخيَه َكاَن يَ ْعرَفُهُ يف الدُّ
 َنص  يف أَن ُه يَ ْعرَفُُه بََعْيَنَه  َويَ ُردُّ َعَلْيَه الس اَلَم.

ُ َعَلْيَه َوَسل َم  -َويف الص َحيَحنْيَ َعْنُه  َدٍة: أَن هُ  -َصل ى اّلِل  َلى َبْدرٍ  َمْن ُوُجوٍه ُمتَ َعدَ  فْأُْلُقوا يف قََليٍب   أََمَر بََقت ْ
 ْبَن ُفاَلٍن  َهْل َوَجْدُُتْ َما اَي ُفاَلَن ْبَن ُفاَلٍن  َواَي ُفاَلنَ »ُُث  َجاَء َحىت  َوَقَف َعَلْيَهْم َواَنَداُهْم ِبَََْسَائََهْم: 

 َرُسوَل اّلِلَ  َما خُتَاَطُب َمْن ُه ُعَمُر: ايَ   فَ َقاَل لَ « َوَعدَُكْم َربُُّكْم َحقًّا  فََنن َ َوَجْدُت َما َوَعَدَن َرَِ  َحقًّا
ُهْم  َولَ »أَقْ َواٍم َقْد َجي  ُفوا  فَ َقاَل:  َكن  ُهْم اَل َيْسَتَطيُعوَن َوال َذي بَ َعَثيَن اَبحلَْقَ   َما أَنْ ُتْم ِبَََْسََع َلَما أَُقوُل َمن ْ

 « .َجَواابً 

نَي َلُه َإَىا اْنَصَرُفوا َعْنُه  َوَقْد : َأن  اْلَميَ َت َيْسَمُع قَ رَْع نََعاَل اْلُمَشيَ عَ -ل َم َصل ى اّلِل ُ َعَلْيَه َوسَ  -َوثَ َبَت َعْنُه 
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ْن ُيَسلَ ُموا َعَلْيَهْم َساَلَم َمْن أَلُم َتَه َإَىا َسل ُموا َعَلى أَْهَل اْلُقُبوَر  أَ  -َصل ى اّلِل ُ َعَلْيَه َوَسل َم  -َشرََع الن ِبُّ 
ْسَمُع َويَ ْعَقُل  َوَلْواَل َىَلَك   َوَهَذا َخطَاٌب َلَمْن يَ « الس اَلُم َعَلْيُكْم َداَر قَ ْوٍم ُمْؤَمَننيَ »اَطُبونَُه  فَ يَ ُقوُل: ُيَُ 

اَثُر ى َهَذا  َوَقْد ت َ َعلَ  َوالسََّلُف جُمِْمُعونَ َلَكاَن َهَذا اْلَْطَاُب مبَْنزََلَة َخطَاَب اْلَمْعُدوَم َواجْلََماَد   َواتَ َرَت اْْ
ُهْم َأن  اْلَميَ َت يَ ْعَرُف زاََيَرَة احلَْيَ  َلُه  َوَيْستَ ْبَشُر َلُه  قَاَل أَبُو َبْكٍر َعْبُد اّلِلَ  ْبُن ُمَم   َد ْبَن ُعبَ ْيَد ْبَن أََِ َعن ْ

نْ َيا يف   « :َكَتاَب اْلُقُبورَ »الدُّ

 

 َة اأْلَْحَياَء.اَبٌب يف َمْعرََفَة اْلَمْوَتى َبزاََيرَ 

ثَ َنا ََيََْي ْبُن ََيَاٍن  َعْن َعْبَد اّلِلَ  ْبَن ََسَْعاَن  َعْن َزْيَد ْبَن َأْسلَ  ثَ َنا ُمَم ُد ْبُن َعْوٍن  َحد  َم  َعْن َعاَئَشَة َحد 
َها  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اّلِلَ   ُ َعن ْ ُ َعَلْيَه َوَسل َم  -َرَضَي اّلِل  َما َمْن َرُجٍل يَ ُزوُر َقرْبَ َأَخيَه َوجَيَْلُس »: -َصل ى اّلِل 

 « .َعْنَدُه َإال  اْسَتْْأَنَس بََه َوَرد  َعَلْيَه  َحىت  يَ ُقومَ 

ثَ َنا َمْعُن ْبُن َعيَسى اْلَقز اُز  َأْخرَباََن َهَشاُم ْبُن َسْعدٍ  ثَ َنا ُمَم ُد ْبُن ُقَداَمَة اجْلَْوَهرَيُّ  َحد  ثَ نَ َحد  ا َزْيُد ْبُن   َحد 
 (1)َأْسَلَم  َعْن أََِ ُهَريْ رََة". 

 

َتَها َمْن ُوُجو -23 .23 ٍه  "َوالص َحيُح َعْنَد اْلُعَلَماَء رََوايَُة اْبَن ُعَمَر  َلَما هَلَا َمَن الش َواَهَد َعَلى َصح 
(   َعَن اْبَن َعب اٍ  َمْرُفوًعا: "َما َمْن َأَحٍد 1[ )َكَثريٍَة  َمْن َأْشَهَر َىَلَك َما َرَواُه اْبُن َعْبَد اْلرَبَ  ُمَصحَ ًحا ]َلهُ 

ُ َعَلْيَه رُ  نْ َيا  فَ ُيَسلَ ُم َعَلْيَه  َإال  َرد  اّلِل  َحُه  َحىت  يَ ُرد  َعَلْيَه الس اَلَم" و ََيُرُّ بََقرْبَ َأَخيَه اْلُمْسَلَم  َكاَن يَ ْعرَفُُه يف الدُّ
(2. ) 

ُ َعَلْيَه َوَسل َم َأن  اْلَميَ َت َيْسَمُع قَ رَْع نََعاَل اْلُمَشيَ َعنَي َلُه  إَ ]َوثَ َبَت َعْنُه َصل ى  َىا اْنَصَرُفوا َعْنُه  َوَقْد َشرََع اّلِل 
ُ َعَلْيَه َوَسل َم أَلُم َتَه َإَىا َسل ُموا َعَلى أَْهَل اْلُقُبوَر َأْن ُيَسلَ ُموا َعَلْيَهْم  اَلَم َمْن ُُيَاَطُبونَهُ فَ يَ ُقوُل سَ الن ِبُّ َصل ى اّلِل 

طَاُب َلَكانُوا اْلُمْسَلُم: الس اَلُم َعَلْيُكْم َداَر قَ ْوٍم ُمْؤَمَننَي  َوَهَذا َخطَاٌب َلَمْن َيْسَمُع َويَ ْعَقُل  َوَلْواَل َهَذا اْلَْ 
ُهْم ِبََن  اْلَميَ َت َهَذا  َوَقْد تَ َواتَ َرَت ا َعَلى َوالسََّلُف جُمِْمُعونَ مبَْنزََلَة َخطَاَب اْلَمْعُدوَم َواجْلََماَد   اَثُر َعن ْ ْْ

نْ َيا يف َكَتاَب اْلُقُبوَر َعْن َعاَئَشَة  َها   يَ ْعَرُف َبزاََيرََة احلَْيَ  َلُه َوَيْستَ ْبَشُر  فَ َرَوى اْبُن أََِ الدُّ َرَضَي اّلِل ُ َعن ْ
 ُ َلُس َعْنَدُه  َإال  اْسَتْْأَنَس بََه َعَلْيَه َوَسل َم: "َما َمْن َرُجٍل يَ ُزوُر َقرْبَ َأَخيَه َوجيَْ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اّلِلَ  َصل ى اّلِل 

 َوَرد  َعَلْيَه َحىت  يَ ُقوَم".

ُ َعْنُه  قَاَل: َإَىا َمر  َرُجٌل َبَقرْبٍ يَ ْعرَفُُه َفَسل َم َعَليْ     َرد  َعَلْيَه الس اَلَم.هَ َوُرَوَي َعْن أََِ ُهَريْ رََة  َرَضَي اّلِل 

نْ َيا إبََْسَناَدَه َعْن َرُجٍل َمْن آَل َعاَصٍم اجَلْحَدرَي قَاَل: رَأَْيُت َعاَصًما اجلَْْحَدَري    َمَناَمي يف  َوَرَوى اْبُن أََِ الدُّ
؟ قَاَل: بَ َلى  قُ ْلُت: فْأَ  يف َرْوَضٍة َمْن -َواّلِلَ  -أَْنَت؟ قَاَل: َأاَن  ْينَ بَ ْعَد َمْوتََه َبَسنَ َتنْيَ  فَ ُقْلُت: أََلْيَس َقْد َمت 
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َلَة مُجَْعٍة َوَصَبيَحَتَها َإىَل َبْكَر ْبَن َعْبدَ   اّلِلَ  اْلُمَزَن َ  فَ نَ تَ َلق ى راََيَض اجْلَن َة  أاََن َونَ َفٌر َمْن َأْصَحاَِ َْجَْتَمُع ُكل  لَي ْ
َا ت َ َأْخَبارَُكْم. قَاَل: قُ ْلُت: َأْجَسامُ  َهاَت! َقْد بََلَيَت اأْلَْجَساُم  َوَإمن  َتاَلَقى اأْلَْرَواُح  ُكْم أَْم أَْرَواُحُكْم؟ قَاَل: َهي ْ

ُكْم؟ قَاَل: نَ ْعَلُم هَبَا َعَشي َة اجْلُْمَعَة َويَ ْوَم اجْلُْمَعةَ  ْبَت َإىَل ل ُه َويَ ْوَم الس  كُ   قَاَل: قُ ْلُت: فَ َهْل تَ ْعَلُموَن َبزاََيَرتََنا َإاي 
َم ُكلَ َها؟ قَاَل: َلَفْضَل يَ ْوَم اجْلُْمَعَة َوَعْظَمَتهَ   .طُُلوَع الش ْمَس  قَاَل: قُ ْلُت: َفَكْيَف َىَلَك ُدوَن اأْلَاي 

ثَ َنا ُمَم ُد ْبُن احْلَُسنْيَ  ثَ َنا َبْكُر ْبُن ُمَم ٍد  ثَ َنا َحَسٌن اْلَقص اُب قَاَل: ُكْنُت أَ  ُدو َمَع ُمَم َد ْبَن غْ قَاَل: َوَحد 
َنْدُعو هَلُْم ُُث  نَ ْنَصَرُف  َواْسٍع يف ُكلَ  َغَداةَ َسْبٍت َحىت  ََنْيتَ َأْهَل اجْلَب اَن  فَ َنَقُف َعَلى اْلُقُبوَر فَ ُنَسلَ ُم َعَلْيَهْم  وَ 

َتى يَ ْعَلُموَن َبُزو ارََهْم يَ ْوَم اجْلُْمَعَة اَل: بَ َلَغيَن َأن  اْلَموْ فَ ُقْلُت َىاَت يَ ْوٍم: َلْو َصري ُْت َهَذا اْليَ ْوَم يَ ْوَم ااَلثْ َننْيَ؟ قَ 
َلَها َويَ ْوًما بَ ْعَدَها. قَاَل: ثَ َنا ُمَم ٌد  ثَ َنا َعْبُد اْلَعزَيَز ْبُن أاََبٍن قَاَل: ثَ َنا ُسْفَياُن  لث  ْورَيُّ قَاَل: بَ َلَغيَن اَويَ ْوًما قَ ب ْ

َه  َفَقيَل َلُه: وََكْيَف ُه قَاَل: َمْن زَاَر َقرْبًا يَ ْوَم الس ْبَت قَ ْبَل طُُلوَع الش ْمَس َعَلَم اْلَميَ ُت َبزاََيَرتَ َعَن الض ح اَك أَن  
 َىَلَك؟ قَاَل: َلَمَكاَن يَ ْوَم اجْلُُمَعَة.

ثَ َنا َخاَلُد ْبُن َخَداش  ثَ َنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن  َعْن أََِ الت  ي   اَن ُمَطر ف يَ ْغُدو  فََنَىا َكاَن يَ ْوُم اح يَ ُقوُل: كَ َحد 
ْعُت َأاَب اْلت  ي اَح يَ ُقوُل: بَ َلَغَنا أَن ُه َكاَن يَ ْنزَُل بََغْوطٍَة  فْأَقْ َبَل لَ  َلًة َحىت  َإَىا َكاَن َعْنَد اجْلُْمَعَة أَْدََلَ. قَاَل: َوَسََ ي ْ

َه  فَ َقاُلوا: َهَذا ُمَطرَ ٌف َه  فَ رََأى َأْهَل اْلُقُبوَر ُكل  َصاَحَب َقرْبٍ َجاَلًسا َعَلى َقربَْ اْلَمَقاَبَر يَ ُقوُم َوُهَو َعَلى فَ َرسَ 
: َوَما يَ ُقوُلوَن؟ تُ أَيْيت اجْلُْمَعَة َوُيَصلُّوَن َعْندَُكْم يَ ْوَم اجْلُْمَعَة؟ قَاُلوا: نَ َعْم  َونَ ْعَلُم َما يَ ُقوُل َفيَه الط رْيُ. قُ لْ 

َثيَن ُمَم ُد ْبُن احلََْسَن  ثَ َنا ََيََْي ْبُن أََِ َبْكٍر  قَاَل:  يَ ُقوُلوَن َساَلٌم َعَلْيُكْم؛ َحد 

__________ 

 ( زايدة من أ.1)

( االستذكار البن عبد الرب من طريق بشر بن بكري  عن األوزاعي  َعْن َعطَاٍء  َعْن ُعبَ ْيَد ْبَن ُعَمرْيٍ  2)
ولفظه: "ما من أحد مر بقرب أخيه املؤمن كان يعرفه يف الدنيا فسلم عليه إال  َعَن ابن عبا   مرفوعا.

 (1)عرفه ورد عليه السالم".". 
 

( أن جياهدها على العمل مبا علمه من وحي هللا املبارك ألن جمرد العلم بال عمل خطيئة  2"-1 .24
 كربى. ومن عمل مبا علم أورثه هللا على ما مل يعلم كما يف األثر.

 

جياهد نفسه على الدعوة إىل هللا وتعليم وحيه من ال يعلمه ألن من مل يقم هبذا كان من الذين  ( أن3
 يكتمون ما أنزل هللا من البينات واهلدى.

فالدعوة إىل هللا من أعظم ضروب اجلهاد وال ينفعه علمه وال ينجيه من عذاب هللا حىت يكون داعياً به 
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 إىل هللا.

 

رب على مشا  الدعوة ومحمل أىى النا  يف سبيل هللا  فنن الدعوة إىل ( أن جياهد نفسه على الص4
احلق والصرب عليه من ضرورايت الدين ومن استكمل هذه املراتب كان من الرابنيني  قال ابن القيم رمحه 

على أن العامل ال يسمى رابنيًا حىت يعرف احلق ويعمل به ويعلمه  فمن علم  السلف جممعونهللا: )
 م فذاك يُد عى عظيماً يف ملكوت السماء( .وعمل وعل  

 

اثنيهما: تكوين قيادة إسالمية على أعلى املستوايت يف القوة والصالبة واحلزم والتوكل على هللا واستصغار  
يعًا{ وأال تضيع جهودها وطاقاهتا محت القيادا ت كل قوة دون هللا متطبعة بقوله تعاىل }َأن  اْلُقو َة ّلِلََ  مجََ

 (1)مانية كما ضاعت يف حروب فلسطني حني رفضت فيها تلك القيادات نصر". العل
 

َشيَ َعنَي َلُه َإَىا   َوثَ َبَت َعْنُه َصل ى اّلِل ُ َعَلْيَه َوَسل َم: َأن  اْلَميَ َت َيْسَمُع قَ رَْع نََعاَل اْلمُ « "َجَواابً -2 .25
أَْهَل اْلُقُبوَر  َأْن ُيَسلَ ُموا َعَلْيَهْم   َعَلْيَه َوَسل َم ألُم ته َإَىا َسل ُموا َعَلىاْنَصَرُفوا َعْنُه  َوَقْد َشرََع الن ِبُّ َصل ى اّلِل ُ 

طَاٌب َلَمْن َيْسَمُع َويَ ْعَقُل    َوَهَذا خَ « الس اَلُم َعَلْيُكْم َداَر قَ ْوٍم ُمْؤَمَننيَ »َساَلَم َمْن ُُيَاَطُبونَُه  فَ يَ ُقوُل: 
َعَلى َهَذا  َوَقْد تَ َواتَ َرَت  ِمُعونَ َوالسََّلُف جمُْ َكاَن َهَذا اْلَْطَاُب مبَْنزََلَة َخطَاَب اْلَمْعُدوَم َواجْلََماَد  َوَلْواَل َىَلَك لَ 

ُهْم َأن  اْلَميَ َت يَ ْعَرُف زاََيرََة احلَْيَ  َلُه  َوَيْستَ ْبَشُر َلُه  قَاَل أَبُو َبْكٍر َعْبُد اّلِل  بْ  اَثُر َعن ْ ُمَم َد ْبَن ُعبَ ْيَد ْبَن ُن اْْ
نْ َيا يف  ثَ َنا اَبٌب يف َمْعرََفَة اْلَمْوَتى َبزاََيرََة اأْلَْحَياَء": َحد  « : " َكَتاَب اْلُقُبورَ »أََِ الدُّ ثَ َنا ُمَم ُد ْبُن َعْوٍن  َحد 

َها  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل َلَم  َعْن َعاَئَشَة رَ ََيََْي ْبُن ََيَاٍن  َعْن َعْبَد اّلِل  ْبَن ََسَْعاَن  َعْن َزْيَد ْبَن َأسْ  َضَي اّلِل  َعن ْ
ْْأَنَس بََه َوَرد  َعَلْيَه  َحىت  َما َمْن َرُجٍل يَ ُزوُر َقرْبَ َأَخيَه َوجَيَْلُس َعْنَدُه َإال  اْستَ »اّلِل  َصل ى اّلِل ُ َعَلْيَه َوَسل َم: 

 ( .1« )¬يَ ُقومَ 

ثَ َنا ُمَم ُد  ثَ َنا َمْعُن ْبُن َعيَسى اْلَقز اُز  َأْخرَباََن َهَشاُم ْبُن َسعْ َحد  ثَ َنا َزْيُد ْبُن ْبُن ُقَداَمَة اجْلَْوَهرَيُّ  َحد  ٍد  َحد 
َم َعَلْيَه َرد  َعَلْيَه الس اَلَم َأْسَلَم  َعْن أََِ ُهَريْ رََة َرَضَي اّلِل  تَ َعاىَل َعْنُه  قَاَل: َإَىا َمر  الر ُجُل َبَقرْبَ َأَخيَه يَ ْعرَفُهُ َفَسل  

 ( .2)¬َوَعَرَفُه  َوَإَىا َمر  َبَقرْبٍ اَل يَ ْعرَفُُه َفَسل َم َعَلْيَه َرد  َعَلْيَه الس اَلَم 

نْ َيا َوَغرْيََه آاَثرًا تَ ْقَتَضي ََسَاَع اْلَمْوَتى  َوَمْعرَفَ ت َ  ْم َلَمْن يَ ُزورُُهْم  َوىََكَر يف هُ َوىََكَر اْبُن اْلَقيَ َم يف َكاَلَم أََِ الدُّ
ثْ َباَت َمْثَل ىَ  َك  َفَهَي َعَلى  لَ َىَلَك َمرَاَئَي َكَثريًا َجًدا  ُُث  قَاَل: َوَهَذَه اْلَمرَاَئي  َوَإْن ملَْ َتْصُلْح مبَُجر َدَها َِلَ

َا اَل َُيَْصيَها َإال  اّلِل  َقْد تَ َواطََْأْت َعلَ  ُ َعَلْيَه َوَسل َم:ى َهَذا اْلَمْعََن  َوَقْد قَاَل اَكثْ َرهَتَا  َوَأَّن   لن ِبُّ َصل ى اّلِل 

_________¬ 

                                         
 170األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة ص/ (1)
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َإْسَناده َضَعيف جدا َفيَه عبد هللا بن زاََيد بن َْسَعان قَاَل َعنُه الذ َهِب  يف الكاشف: أحد  -( 1)¬
ه اَبْلَكَذَب أَبُو َداُود الت  ْقرَيب: َمرْتُوك  اهتم املرتوكني ىف احَلَديث  كذبه َمالك. َوقَاَل َعنُه اْبن حجر يف 

 وَغريه.

 َإْسَناده َضَعيف  َفيَه ُمَم د بن قداَمة  قَاَل َعنُه الذ َهِب  يف الكاشف: لني. َوقَاَل َعنُه اْبن -( 2)¬
 (1)حجر يف الت  ْقرَيب: َفيَه لني.". 

 

 ْمَوات زاََيرَة اأْلَْحَياء وسالمهم أم اَل قَالَ "اْلَمْسْأََلة األوىل َوَهي َهل تعرف اأْلَ -3 .26

نْ َيا فَيسل م َعَلْيَه َإال  اْبن عبد اْلرب ثَبت َعن الن ِب أَنه قَاَل: َما من ُمسلم َير على قرب َأَخيه َكاَن يعرفُه يف الدُّ
 ْيَه الس اَلمبََعْيَنه َويرد َعلَ رد هللا َعَلْيَه روحه َحىت  يرد َعَلْيَه الس اَلم فَ َهَذا َنص يف أَنه 

َدة أَنه أَمر بقتلى بدر فْأْلقوا يف قليب ُث  َجاَء َحىت  وقف عَ  َلْيَهم َويف الص َحيَحنْيَ َعنُه من ُوُجوه ُمتَعدَ 
فََنن َ وجدت  اوانداهم ِبَََْسَائََهْم اَي فاَلن اْبن فاَلن َواَي فاَلن اْبن فاَلن َهل وجْدُُت َما َوعدُكم ربُكم َحقً 

قَ  َما َوَعَدن رىب َحًقا فَ َقاَل َلُه عمر اَي َرُسول هللا َما ختاطب من أَقوام قد جيفوا فَ َقاَل َوال َذي بعثَن اَبحلَْ 
ُهم َوَلكنُهْم اَل َيْسَتَطيُعوَن َجَوااب  َما أَنْ ُتم ِبَسع ملا أَُقول َمن ْ

 ت يسمع قرع نعال املشيعني َلُه َإىا انصرفوا َعنهُ َوثَبت َعنُه صلى هللا َوآله َوسلم َأن اْلَمي َ 

َوقد شرع الن ِب ألمته َإىا سلُموا على أهل اْلُقُبور َأن يسلُموا َعَلْيَهم َسالم من ُياطبونه فَ يَ ُقول الس اَلم 
مبَْنزََلة خطاب  بَعَلْيُكم َدار قوم ُمؤمنني َوَهَذا خطاب ملن يسمع َويْعقل َوَلْواَل َىَلك َلَكاَن َهَذا اْْلطا

 اْلَمْعُدوم واجلماد

ُهم ِبََن اْلَميَ ت يعرف زاََيرَة احلَْي  َلُه ويستب َوالسََّلف جممعون اَثر َعن ْ  شر بَهَ على َهَذا َوقد تَ َواتَ َرْت اْْ

نْ َيا يف كتاب اْلُقُبور اَبب معرَفة اْلمَ   َتى بزايرة اأْلَْحَياءوْ قَاَل أَبُو بكر عبد هللا بن ُمَم د بن عبيد بن َأىب الدُّ

َحدثَنا ُمَم د بن عون َحدثَنا َيَي بن َيَان َعن عبد هللا بن َْسَعان َعن زيد بن أسلم َعن َعاَئَشة رضى هللا 
َها قَاَلت قَاَل َرُسول هللا َما من رجل يزور قرب َأَخيه َوجْيلس َعْنده َإال  استْأنس بََه ورد َعَلْيَه حَ   ىت  تَ َعاىَل َعن ْ

 يقوم

َحدثَنا ُمَم د بن قداَمة اجلوهرى َحدثَنا معن بن َعيَسى اْلَقزاز أخرباَن َهَشام بن سعد َحدثَنا زيد بن أسلم 
س اَلم وعرفه َعن َأىب ُهَريْ رَة رضى هللا تَ َعاىَل َعنُه قَاَل َإىا مر الرجل َبَقرْب َأَخيه يعرفُه َفسلم َعَلْيَه رد َعَلْيَه ال

 رْب اَل يعرفُه َفسلم َعَلْيَه رد َعَلْيَه الس اَلمَوَإىا مر َبقَ 

َثَن َيَي بن بسطَام اأْلَْصَغر َحد َثَن مسمع َحد َثَن رجل من آل َعاَصم  َحدثَنا ُمَم د بن احْلَُسنْي َحد 

                                         
 2/592اجلموع البهية للعقيدة السلفية  (1)
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 (1)اجلحدرى قَاَل َرأَْيت َعاَصًما اجلحدرى يف منامى بعد َموته َبسنَتنْيَ َفقلت أَلَْيَس". 
 

 2: لوما أَنْ َزَل هللاُ ُحج ًة َعَلى َخْلَقَه َإال َهَذَه السورة لكفتهم1قال الشافعي رمحه هللا تعاىل"-4 .27
__________ 

فاهتا علمه شقيت يف الدارين. الثانية: أن جياهدها على العمل به بعد علمه  وإال فمجرد العلم بدون 
ان من لدعوة إليه  وتعليمه من ال يعلمه  وإال كعمل إن مل يضرها مل ينفعها. الثالثة: أن جياهدها على ا

الذين يكتمون ما انزل هللا من اهلدى والبي نات  وال ينفعه علمه  وال ينجيه من عذاب هللا. الرابعة: أن 
 جياهدها على الصرب على مشا  الدعوة إىل هللا وأىى اْللق  ويتحمل ىلك كله هلل.

تحق أن على أن العامل ال يس السلف جممعونالرابنني  فنن فنىا استكمل هذه املراتب األربع صار من 
يسمى رابنياً حىت يعرف احلق ويعمل به  ويعلمه  فمن علم وعمل وعل م فذلك يدعى عظيماً يف ملكوت 

 السماء.

 هو ممد بن إدريس القرشي  اِلمام الشهري  املتوىف سنة أربع ومائتني  رمحه هللا تعاىل. 1

 (2)اختصارها  لو فكر النا  فيها".  لعظم شْأَّنا مع غاية 2
 

وهو ظاهر ال  3يف قولنا 2كل مدث. فال محديد  1"مباين لألمكنة  ومن حلها ومن فو -5 .28
 ه . 4خفاء به

__________ 

 "من" ليست يف "ب" وحذفها أظهر. 1

 يف "ب" "لذاته". 2

لرسالة يف  تيمية عن هذه ا اقتبسه شيخ اِلسالم ابن -إىل هنا  -من قوله: "وإمنا يقول ابلتحديد..  3
 ".446/ 1كتابه: بيان تلبيس اجلهمية 

اختلف السلف يف قضية احلد: وهل يقال هلل سبحانه وتعاىل حد أم ليس له حد وقبل أن نذكر  4
لط أقواهلم يف ىلك ينبغي أن نبني أوالً معَن احلد يف اللغة فاحلد يف اللغة: هو الفصل بني شيئني لئال ُيت

 ر أو لئال يتعدى أحدمها على اْخر. وحد الشيء من غريه َيده حداً وحدده: ميزه.أحدمها ابْخ

 3/140انظر: لسان العرب 

 فاحلد إىا: ما يتميز به الشيء عن غريه.

                                         
 5الروح ص/ (1)
 21حاشية ثالثة األصول ص/ (2)
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على أن هللا عز وجل متميز عن خلقه ابئن منهم مستو على عرشه وورد إطال  لفظ  والسلف جممعون
 ".181اِلسالم عبد هللا ابن املبارك "ت  احلد هلل عز وجل هبذا املعَن عن شيخ

فقد روى الدارمي بسنده عن احلسن بن شقيق عن ابن املبارك أنه سئل: مب نعرف ربنا؟ قال: ِبنه فو  
لرد قلت: حبد قال فبْأي شيء انظر: ا -قال -العرش  فو  السماء السابعة على العرش ابئن من خلقه

د من عدة طر  إىل احلسن بن شقيق ويف بعضها لفظ   ورواه عبد هللا ابن أمح5على اجلهمية ص:
 . .35  7"حبد" وليس يف بعضها ىكر ىلك  انظر: السنة: 

وروى اْلالل بسنده عن اِلمام أمحد بن حنبل أنه سئل عن قول ابن املبارك هذا قال: قد بلغين ىلك 
ول ابن له: ما معَن قعنه وأعجبه. ويف رواية أخرى قال: هكذا على العرش استوى حبد  قال: فقلنا 

املبارك حبد؟ قال ال أعرفه  ولكن هلذا شواهد من القرآن يف مخسة مواضع }إَلَْيَه َيْصَعُد اْلَكَلُم الط يَ ب{ 
ُتْم َمْن يف الس َماَء{  وهو على العرش وعلمه بكل مكان. وكذلك روى عن ابن راهوية قال … }أَأََمن ْ

نعم  على العرش حبد؟ قال -يعين ابن راهوية -قلت ِلسحا اْلالل: أخربان حرب بن إَساعيل قال 
 .429-1/428وىكر قول ابن املبارك  نقال عن ابن تيمية يف بيان تلبيس اجلهمية:  -حبد

والذي دعا هؤالء األئمة َِلطال  لفظ احلد: هو أن اجلهمية ملا قالوا إن اْلالق يف كل مكان وأنه غري 
 هؤالء األئمة أن الرب سبحانه على عرشه مباين ْللقه وىكروا احلد مباين ْللقه وال متميز عنهم بني  

ألن اجلهمية كانوا يقولون ليس له حد وما ال حد له ال يباين املخلوقات وال يكون فو  العامل. انظر: 
 .1/443بيان تلبيس اجلهمية 

ه لفظ مل يرد رى أنومنع بعض السلف من إطال  احلد عليه سبحانه وتعاىل وهو قول: اْلطاِ: الذي ي
يف الكتاب وال يف السنة فال ينبغي إطالقه يف حق هللا  ألن صفات هللا إمنا تؤخذ عن هللا وعن رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم  وأجيب ِبن الذين أثبتوا احلد مل يثبتوه صفة هلل.

الل عن اِلمام اْل وممن منع منه: القاضي أبو يعلى يف سابق قوليه وقد رجع عنه وقال إبطالقه وروى
أمحد أنه قال: "حنن نؤمن ابهلل تعاىل على العرش كيف شاء وكما شاء بال حد وال صفة يبلغها واصف 
وَيده أحد فصفات هللا له ومنه  وهو كما وصف نفسه ال تدركه األبصار حبد وال غاية.."  نقال عن 

 .1/430ابن تيمية  بيان تلبيس اجلهمية: 
احلد يف هذه الرواية  وأثبته يف الرواية املتقدمة وأحسن ما قيل يف اجلمع بني فقد نفى اَِلمام أمحد 

الروايتني: إن إطال  احلد َيمل على معَن أنه سبحانه: خارج العامل متميز عن خلقه  وأنه سبحانه على 
 صفة يبني هبا من غريه ويتميز.

ف به نفسه دونه وال يصفونه إال مبا وصومحمل رواية املنع: على احلد الذي مبعَن الصفة وأن خلقه ال َي
 وال يدركون كنه وكيفية صفاته  كما يف رواية عن أمحد "له حد ال نعلمه".
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أما احلد الذي نفاه احلافظ السجزي فهو الذي مبعَن احلصر فهو رمحه هللا ينفي عن هللا سبحانه وتعاىل 
 سبحانه حانه مباين هلا  وألَّنا مدثة وهللاأن يكون مدوداً بشيء من األمكنة ال محده وال محصره ألنه سب

 فو  احملداثت.

أما احلد الذي أثبته ابن املبارك واِلمام أمحد وغريمها فهو احلد الذي مبعَن التمييز واملباينة للخلق. واِلمام 
لى عالسجزي ال ينازع فيه هبذا املعَن. فهورمحه هللا موافق لإلمام أمحد وسائر السلف يف إثبات علو هللا 

خلقه ومباينته ومتيزه عن سائر خملوقاته. واْلالف إمنا هو يف إطال  لفظ احلد ولكل وجهة واالتفا  
 (1)بينهم حاصل على التنزيه وإثبات العلو ومباينته سبحانه للمخلوقات. وهللا تعاىل أعلم.". 

 

درة هللا قدرتني ق "اثلثاً: أن نقول جاءت اليد بصيغة التثنية  وإىا فسران اليد ابلقدرة كانت-6 .29
وهذا ليس بصحيح  فليست قدرة هللا تعاىل قدرتني  بل قدرة هللا معَن واحد شامل لكل شيء )َوُهَو 

 ( .9َعَلى ُكلَ  َشْيٍء َقَديٌر( )الشورى: اْية 

وكذلك نقول ملن فسرها ابلنعمة: ال َيكن أن محصر النعمة بنعمتني  وهللا تعاىل يقول: )َوَإْن تَ ُعدُّوا 
 ( ؛ فدل ىلك على بطالن تفسريها ابلقدرة وابلنعمة.34ْعَمَت اّلِلَ  ال مُحُْصوَها( )إبراهيم: اْية نَ 

وأما ما استشهدوا به فنن يف السيا  ما َينع أن يكون املراد ابليد اليد احلقيقية  وقد نقول: املراد ابليد 
ليد فيكون ان واملنة يف الغالب تناول اباليد احلقيقية يف نفس ما استشهدوا به؛ وىلك ألن النعمة واِلحس

 ىلك من ابب التعبري ابلسبب عن املسبب.

مجاع على أن املراد ابليد اليد احلقيقية  كان تفسري هؤالء احملرفة لليد خمالفا ِل السلف جممعنيُث ملا كان 
 السلف  فال يعول عليه.

نقول: ال َيكن أن حنتاج فيه إىل تفصيل  فوأما القول ِبن إثبات اليد يستلزم التبعيض يف اْلالق  فهذا 
نطلق على شيء من صفات هللا أَّنا بعض؛ ألن البعض ما جاز أن يفار  الكل  وصفات هللا عز وجل 
الزمةٌ أزليةٌ أبديٌة  فَ َيُده أزلية أبدية  وكذلك وجهه وعينه  وغري ىلك من صفاته اْلربية هي صفات أزليٌة 

نتم    وهذا شيء معلوم ابملعقول  فال تُلزموان بشيء حنن ال نعرتف به  وأأبدية  ال َيكن أبداً أن تتبعض
 كذلك ال تعرتفون به  وإمنا تذكرن ىلك على سبيل اِللزام.

وقوله: )وكل ما من َّنجه(   أي: طريقه يعين كل ما كان على هذا النحو من صفات هللا فنن الواجب 
 (2).". أن نؤمن به ونثبته هلل عز وجل لكن من غري متثيل
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 "أنه ال فو  العامل وال محته وال َيني وال مشال! أو أنه يف كل مكان!!-7 .30

اثلثاً: وأما داللة اِلمجاع؛ فقد أمجع السلف على أن هللا تعاىل بذاته يف السماء  من عهد الرسول عليه 
 الصالة والسالم  إىل يومنا هذا.

 إن قلت كيف أمجعوا؟

ديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول األشياء منه وصعودها إليه نقول: إمرارهم هذه اْايت واألحا
 دون أن أيتوا مبا ُيالفها إمجاع منهم على مدلوهلا.

على ىلك"؛ قال: "ومل يقل أحد منهم: إن هللا ليس  السلف جممعونوهلذا ملا قال شيخ اِلسالم: "إن 
العامل وال خارجه وال متصل وال منفصل  أو: يف السماء  أو: إن هللا يف األرض  أو: إن هللا ال داخل 

 إنه ال جتوز اِلشارة احلسية إليه".

رابعاً: وأما داللة العقل؛ فنقول: ال شك أن هللا عز وجل إما أن يكون يف العلو أو يف السفل  وكونه يف 
لسيطرة االسفل مستحيل؛ ألنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من خملوقاته فال يكون له العلو التام و 

 (1)التامة والسلطان التام فنىا كان السفل مستحياًل؛ كان العلو واجباً.". 
 

 "اْلَْرَب من قَ ْوله }َإان  أرسلَنا نوًحا َإىَل قومه{ َوَقوله }َوَإى قَاَل ُموَسى َلَقْوَمَه{ َوَقوله }َكَما-8 .31
دث َويْلزم َمْنُه أَن اْلَْرَب قدَي واملخرب َعنُه خمقَاَل َعيَسى اْبن َمْرََي للحواريني{ َوحَنْو َىَلك من َحْيُث َإن 

يكون أَمر َوَّنى َوخرب واستخبار َواَل َمْْأُمور َواَل منهى َواَل مستخربا َعنُه َوَىَلَك ُكله مُمَْتنع َوَإن َكاَن َحاَداث 
 لزم َأن يكون الرب تَ َعاىَل مال للحوادث َوُهَو َمال

دقه َواْْللف جممعة على َكون اْلُقْرآن مْعجزَة الر ُسول والربهان اْلَقاَطع على ص َوأَْيًضا فََنن االمة من الس لف
َوَىَلَك جيب َأن يكون من اأْلَفْ َعال اْلارقة للعادات املقارنه لتحدى االنبياء ابلرساالت فََنن هُ َأن َكاَن َقَدَيا 

 َوَلو َجاَز َأن جَيَْعل َإْى اْلَقَدَي اَل اْخَتَصاص َلهُ  ازليا مل يكن َىَلك خُمَْتصًّا بَبَ ْعض املخلوقني دون اْلبَ ْعض
بعض الصَ َفات اْلَقَدَيَة معجزا جلَاز َىَلك على ابقى الصَ َفات َكاْلعلَم َواْلُقْدرَة واِلرادة َإْى اْلفر  محكم اَل 

 َحاَصل َلهُ 

ن َرهبم ُمدث{ َوَقوله له }َما أَيْتَيهم من ىكر مَومم ا يدل على أَنه فعل هللا تعنىل َما ورد َبَه الت  ْنزَيل من قَ وْ 
اَيت  }وََكاَن أَمر هللا َمْفُعوال{ َوَقوله }َإان  َجَعْلَناُه قُ ْرآاًن َعَربيا{ َإىَل غري َىَلك من اْْ

َتظم من احْلُُروف واألص الّسلف جممعةَوأَْيًضا فََنن اأْلمة من  ات ومؤلف و على َأن اْلُقْرآن َكاَلم هللا َوُهَو ُمن ْ
وجمموع من سور وآايت َومن َىَلك َسى قُ ْرآاًن َأخذ من َقول اْلَعَرب قَ َرأت الن اقة لَبنَها يف ضرعنا َأي 
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 (1)مجعته َوَمْنه قَ ْوله }َإن علينا مجعه وقرآنه{". 
 

ُهَو وَ "فَ َلو َكاَن اأْلَمر خملوقا الستدعى َىَلك َساَبَقة أَمر آخر َوَىَلَك يفضى َإىَل التسلسل -9 .32
من احْلُُروف  على ان اْلُقْرآن مؤلف الّسلف جممعةَمال َومبَا قَ ر ْراَنُه يْنَدفع قَ ْوهلم أَْيضا َإن اأْلمة من 

َشارَة بقوله َا انْ َعَقد على َىَلك مبَْعَن اْلَقرَاَءة اَل مبَْعَن املقروء َوإَلَْيَه اِْلَ مْجَاع َإمن  َإن علينا } واألصوات فََنن اِْلَ
 مجعه وقرآنه{

َا لزم اْلُمَعطل َهُهَنا من َحْيُث َإن ه مل يفهم م عَن َوقَ ْوهلْم َلو مل يكن َكَذَلك ملا ََسعه ُموَسى قُ ْلَنا الد لَيل َإمن 
ْشَكال فَ نَ ُقول السماع قد يُطلق َويُ رَاد بَ   هَ السماع َوإن ُه ِبى اْعَتَبار ُيسمى ََسَاعا َوعند مَحَْقيقه يْنَدفع اِْلَ

ْدرَاك حباسة اأْلىن َوقد يُطلق َويُ رَاد بَهَ االنقياد َوالط اَعة َوقد يُطلق مبَْعَن اْلَفهم واِل ْدرَاك َكَما يف اِْلَ حاطة اِْلَ
م َوَمْنه يُ َقال َسََعت فاَلان َوَإن َكاَن َىَلك مبلغا على َلَسان َغريه َواَل يكون امُلرَاد بََه غري اْلَفهم ملا ُهَو قَائَ 

َنفَسَه َوال َذي ُهَو َمْدُلول عباَرة َىَلك اْلمبلغ َوَإىا عرف َىَلك َفمن اجْلَائَز َأن يكون قد َسع ُموَسى َكاَلم بَ 
َذا ااَلْعَتَبار هللا تَ َعاىَل اْلَقَدَي مبَْعَن أَنه خلق َلُه فهمه واِلحاطة َبَه َإم ا َبَواَسطَة َأو َبَغرْي َواَسطَة َوالس َماع هبََ 

 (2) يستدعى َصوات َواَل حرفا". اَل 
 

هم هللا لعن -"وكْأن هذه املسْألة مل يقل هبا إال بعض الشاىين من الرافضة  مع إمجاعهم -10 .33
على محريف القرآن ونقصه  واهتامهم أمنا أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها  وعلى مسائل كثرية يطول  -

 كفر من قال هبا.على   والسلف جممعونعرضها  كلهم جممعون عليها  

وإمنا عاب املالكي على الرافضة مسْألة القتل دون غريها: ليهون أمرها بعد ىلك حني زعم: أن مجيع 
يستحلون دماء املخالفني! كالرافضة متاما! فمن عاب الرافضة  -كما يزعم   -أهل املذاهب والعقائد 

لق القرآن! يستحلون دماء القائلني لخ -ويعين هبم أهل السنة  -هبذا: لزمه عيب غريهم! وها هم احلنابلة 
 وهكذا.

 الثالثة: قوله ِبن بيان األخطاء وإيضاحها يسهم يف وحدة املسلمني  فيه أمران:

األول: أن ىلك ال َيصل إال بنقد عامل عارف مبا ينقد  وأن يكون ميزان نقده ميزان عدل وصد    -
 توفيهم كيلهم  مع جهله وعدم معرفته. أما موازين املالكي: فباطلة تبخس النا  أشياءهم وال

الثان: أن قوله هذا هنا  مناقض ملا قرره يف كتابه هذا مرارا  من أمره برتك االختالفات  والتوحد على  -
 خطوط اِلسالم العريضة!
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فنىا نقد أحذ مذهب املالكي الفاسد: كان ىلك النقد غري مثمر! مفرقا لوحدة املسلمني! وجيب ترك 
 (1)محاد على خطوط اِلسالم العريضة!". النقد واال

 

 "اِلَيان قول وعمل-11 .34

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل  والصالة والسالم على رسول هللا  وعلى آله وصحبه ومن وااله  وبعد: 
قال املصنف رمحه هللا: ]ومن أصول أهل السنة واجلماعة أن الدين واِلَيان قول وعمل  قول القلب 

 وعمل القلب واللسان واجلوارح[ .واللسان  

 هذا األصل من األصول املهمة اليت جيب على املؤمن أن يعلم احلق فيها لكثرة االشتباه واالضطراب.

ن: أن الدين واِلَيان  الدي -جعلنا هللا وإايكم منهم-قال رمحه هللا: ومن أصول أهل الفرقة الناجية 
ص على العام؛ ألن الدين يشمل اِلَيان  ويشمل عام  واِلَيان: خاص  فهذا من ابب عطف اْلا

 اِلسالم  ويشمل اِلحسان كما تقدم يف أول هذا الكتاب املبارك.

)أن الدين واِلَيان قول وعمل( وعلى هذا أمجع أهل السنة واجلماعة متقدموهم ومتْأخروهم  والعربة 
ا يؤدي يف هذا الباب  مم على هذا  حىت إنه لكثرة كالمهم وظهوره والسلف جممعون  إبمجاع السلف

إىل هذا املعَن: أن اِلَيان قول وعمل؛ أصبحت هذه الكلمة من عالمات السنة  ومن شعائرهم  ومن 
 شعاراهتم  فمن شعارات أهل السنة وأعالمهم: أن اِلَيان اعتقاد  وأن اِلَيان قول وعمل.

ا هو  ل: اِلَيان قول وعمل كموقد تنوعت عبارات أهل السنة واجلماعة يف بيان اِلَيان: فبعضهم قا
كالم الشيخ رمحه هللا  ومنهم من قال: اِلَيان قول وعمل ونية  ومنهم من قال: اِلَيان قول وعمل 

 ونية واتباع سنة  ومنهم من قال: اِلَيان قول اللسان  واعتقاد اجلنان  وعمل اجلوارح.

بارة بل هي من تنوع العبارة  فالع واعلم أن هذه املنقوالت عن السلف ال اضطراب فيها وال اختالف 
متنوعة لكن املضمون واحد  والعقد فيها متفق  فال اختالف  وكلها ترجع إىل أمر واحد  واْلالف 
 هو ابعتبار تقسيم املعرف لإلَيان  أما من حيث املضمون وما تؤديه هذه العبارات املختلفة فهو واحد.

 القلب واللسان  وعمل القلب واللسان واجلوارح.فمن قال: إن اِلَيان قول وعمل فمراده: قول 

ومن قال: إن اِلَيان قول وعمل ونية فمراده: أن عمل القلب ال يدخل يف القول؛ ألن القول ظهور 
 من اللفظ  والقلب ال يظهر منه شيء فاحتاج إىل زايدة نية.

ه  فهذه ننه مردود على صاحبومنهم من زاد: )اتباع السنة( ؛ ألن العمل إىا مل يكن متبعًا فيه السنة ف
العبارات املختلفة تؤدي إىل معًَن واحد كما بني ىلك شيخ اِلسالم رمحه هللا  وقال: إن هذا من 

 اختالف التنوع  واملضمون يف كالمهم واحد ال خالف فيه.
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 يقول رمحه هللا: )قول القلب واللسان  وعمل القلب واللسان واجلوارح( .

لو قال قائل: كيف تضيفون القول إىل القلب والقول ال يكون يف األصل  فْأضاف القول إىل القلب 
إال يف اللسان؟ نقول: إن القول يضاف إىل اللسان وإىل القلب  فهو عند اِلطال  قول اللسان  لكن 
إىا قيد إبضافة إىل القلب فننه يصح إثباته للقلب  فما هو قول القلب يف كالم املؤلف رمحه هللا؟ هو 

 واعتقاده ونيته  وقال بعضهم: قول القلب هو إخالصه.إقراره 

فقول املؤلف رمحه هللا: )قول القلب( يعين: اعتقاده ونيته وإقراره  )وقول اللسان( هو ما ظهر من اللسان 
من اِلقرار ابلشهادتني  وال َيكن أن يكون اِلنسان مؤمناً إال هبذين األمرين  فنىا صدر منه قول اللسان 

لقلب هل ينفعه هذا الشيء؟ ال  فمن تكلم ابلشهادتني لكن قلبه خال منهما فهو منافق  دون إقرار ا
 [ .11هذه هي حال املنافقني: }يَ ُقوُلوَن َِبَْلَسَنَتَهْم َما لَْيَس يف قُ ُلوهَبَْم{ ]الفتح:

ن ال إله أ ولو قر يف قلبه تعظيم هذا الدين ومبته والتصديق به لكنه مل يتلفظ بلسانه  فلم يقل: أشهد
إال هللا  وأشهد أن ممداً رسول هللا  وهو قادر على التلفظ  هل يكون مسلماً؟ اجلواب: ال  إبمجاع 
أهل اِلسالم؛ ولذلك قال النِب صلى هللا عليه وسلم: )أمرت أن أقاتل النا  حىت يشهدوا( والشهادة 

  وأن )حىت يشهدوا أن ال إله إال هللاإمنا تكون ابِلعالم والبيان  ويف رواية: )حىت يقولوا( واألكثر: 
رسول هللا(   فعلم هبذا أنه ال تستقر قدم أحد على دين اِلسالم إال هبذين األمرين  قول القلب: وهو 

 إقراره واعتقاده ونيته  وقول اللسان: وهو تلفظه ابلشهادتني.

بة عمل اجلوارح  احمل وقوله: )عمل القلب( هل القلب له عمل؟ نعم  القلب له عمل عظيم  وهو أصل
أين هي؟ هل تتحرك اليدان ابحملبة؟ احملبة أمر قلِب  اْلوف أين يكون؟ يف القلب  وهكذا اْلشية الرجاء 
التوكل اِلانبة اِلخبات  فْأعمال القلوب كثرية  وهي حركاته يف الطاعات وهي من اِلَيان  ويدل لذلك 

لب  وإن  اِلَيان(   واحلياء أمر قلِب  وأصله يف الق قول النِب صلى هللا عليه وسلم: )واحلياء شعبة من
 كانت تظهر عالماته على اجلوارح  لكن أصل احلياء إمنا يكون يف قلب اِلنسان.

 قال: )وعمل اللسان( .

الشهاداتن مضت يف قول اللسان  فما هو عمل اللسان؟ اشتغاله بذكر هللا عز وجل: التسبيح التحميد 
ليم العلم تعلم العلم إىا كان بقراءة  كل هذا من عمل اللسان فهو من اِلَيان  التكبري قراءة القرآن تع

دليل ىلك قول النِب صلى هللا عليه وسلم: )اِلَيان بضع وسبعون شعبة: أعالها قول: ال إله إال هللا  
هللا(    وأدانها إماطة األىى عن الطريق  واحلياء شعبة من اِلَيان(   الشاهد يف قوله: )قول ال إله إال

وكذلك األحاديث الكثرية اليت ال حصر هلا يف فضائل األقوال  وترتيب األجور على ما يكون من 
اِلنسان من األقوال  وقول النِب صلى هللا عليه وسلم: )من كان آخر كالمه من الدنيا: ال إله إال هللا؛ 

إال  لدخول اجلنة  وهي ال تكون دخل اجلنة(   واجلنة إمنا تكون ألهل اِلَيان  فجعل هذا القول سبباً 
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 ألهل اِلَيان؛ فدل ىلك على أن القول من اِلَيان.

قال: )واجلوارح( أي: عمل البدن  فعمل البدن كله من اِلَيان؛ ولذلك قال النِب صلى هللا عليه وسلم 
رد اعتقاد جميف بيان شعب اِلَيان: )وأدانها إماطة األىى عن الطريق(   فبهذا نعلم أن اِلَيان ال يكون 

يف القلب  بل ال بد من اعتقاد القلب  وقول اللسان  وعمل اجلوارح  فالذي يقول: اِلَيان يف قلِب  
وال يصلي وال يتلفظ ابلشهادتني هل يكون مسلماً؟ اجلواب: ال؛ لعدم تلفظه ابلشهادتني  وكذلك 

و العمل؛ عنه ركن اِلَيان وه الذي يرتك جنس العمل فال يعمل عماًل صاحلاً ابلكلية هذا أيضًا انتفى
 (1)ألن اِلَيان قول وعمل.". 

 

 َمانًَعا َلُكْم إَىا َأْو َكاْلُمْجَمَعنَي َعَلى َأن  َمْعَناَها أَن ُكْم اَل جَتَْعُلوا اّلِل َ  السََّلَف جُمِْمُعونَ "فََنن  -12 .35
ْصاَلَح َبنْيَ ا يَ ْفَعَل َمْعُروفًا ُمْسَتَحبًّا أَْو َواَجًبا  لن اَ . ِبََْن ََيَْلَف الر ُجُل َأنْ َحَلْفُتْم بََه َمْن اْلربَ  َوالت  ْقَوى َواِْلَ

ْفت ابََّلِلَ   فَ َيْجَعُل أَْو لَيَ ْفَعَل َمْكُروًها َأْو َحرَاًما َوحَنَْوُه  فََنَىا َقيَل َلهُ افْ َعْل َىَلَك َأْو اَل تَ ْفَعْل َهَذا قَاَل َقْد َحلَ 
َ ُعْرَضةً  ْن اْلربَ  َوالت  ْقَوى  َواحْلََلُف لََيَميَنَه  فََنَىا َكاَن َقْد ََّنَى َعَباَدُه َأْن جَيَْعُلوا نَ ْفَسهُ َمانًَعا هَلُْم يف احْلََلَف مَ  اّلِل 

لت  ْنَبيَه اَبأْلَْعَلى َعَلى اهَبََذَه اأْلََْيَاَن إْن َكاَن َداَخاًل يف ُعُموَم احْلََلَف بََه َوَجَب َأْن اَل َيُكوَن َمانًَعا َمْن اَبَب 
 أَْوىَل  َأْن َنُكوَن َمْنَهيَ نَي هُ اأْلَْدََن  فََنن هُ إَىا ََّنَى َعْن َأْن َيُكوَن ُهَو ُسْبَحانَهُ ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا َأْن َنرَب  َونَ ت َقَي فَ َغريُْ 

َ أَن    ًئا َمْن اأْلَ َعْن َجْعَلَه ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا  َوَإَىا تَ َبني  ْشَياَء ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا َأْن َنرَب  َنا َمْنَهيُّوَن َعْن َأْن َْجَْعَل َشي ْ
ْصاَلَح  َا ُهَو َلَما يف اْلربَ  َوالت  ْقَوى َواِْلَ ُمُر ا َيَُبُُّه اّلِل ُ َوأيَْ مم  َونَ ت َقَي َوُنْصَلَح َبنْيَ الن اَ   َفَمْعُلوٌم َأن  َىَلَك إمن 

 بََه.

 

ُهَو َبنْيَ أَْمَرْيَن إْن َوىف  ف َ فََنَىا َحَلَف الر ُجُل اَبلن ْذَر َأْو الط اَلَ  َأْو اَبلت  َعلَُّق  َوَأْن اَل َيرَب  َواَل يَ ت َقَي َواَل ُيْصَلَح  
َح َبنْيَ الن اَ   َوَإْن َحَنَث َفيَها َوَقَع َعَلْيَه َقَي َوُيْصلَ َبَذَلَك فَ َقْد َجَعَل َهَذَه اأْلَْشَياَء ُعْرَضًة لََيَميَنَه َأْن َيرَب  َويَ ت  

ت  ْقَوى َمْن اأْلَْمَر لالط اَلُ  َوَوَجَب َعَلْيَه َفْعُل اْلَمْنُذوَر  فَ َقْد َيُكوُن ُخُروُج أَْهَلَه َوَماَلَه َمْنُه أَبْ َعَد َعْن اْلربَ  َوا
َه تَ َرَك اْلرب  َوالت  ْقَوى َفَصاَرْت َم َعَلى ََيَيَنَه تَ َرَك اْلرب  َوالت  ْقَوى َوَإْن َخرََج َعْن أَْهَلَه َوَمالَ اْلَمْحُلوَف َعَلْيَه  فََنْن أَقَا

 ُعْرَضًة لََيَميَنَه َأْن َيرَب  َويَ ت َقَي َفاَل َُيْرُُج َعْن َىَلَك إال  اَبْلَكف ارََة.

:  ْت َعَلْيَه السُّن ُة َفَفي الص َحيَحنْيَ َمْن َحَديَث مَه اٍم قَاَل: قَالَ َوَهَذا اْلَمْعََن ُهَو ال َذي َدل   أَلَْن »َرُسوُل اّلِلَ 
َخارَيُّ َرَواُه اْلبُ «  َعَلْيهَ يََلج  َأَحدُُكْم بََيَميَنَه يف أَْهَلَه آَُثُ َلُه َعْنَد اّلِلَ  َمْن َأْن يُ ْعَطَي َكف اَرتَُه ال يَت اْفرَتََض اّلِل ُ 

َتَج يف أَْهَلَه بَ »أَْيًضا َمْن َحَديَث َعْكرََمَة َعْن أََِ ُهَريْ رََة َعْن الن ِبَ :  ًاَمْن اْستَ ن ْ فََْأْخرَبَ « َيَمنٍي فَ ُهَو أَْعَظُم إْْ
ًا َمْن الت ْكَفرَي  وَ  لل َجاُج الت َماَدي يف اْْلُُصوَمَة  َوَمْنُه االن ِبُّ َأن  الل َجاَج اَبْلَيَمنَي يف َأْهَل احْلَاَلَف أَْعَظُم إْْ
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ُه يََلجُّ َحىت  َقيَل َرُجٌل جَلُوٌج إَىا مَتَاَدى يف اْْلُُصوَمَة  َوهَلََذا ََس ى اْلُعَلَماُء َهَذا َنْذَر الل َجاَج َواْلَغَضَب  فََنن  
َ الن ِبُّ َأن  الل َجاَج اَبْلَيمَ يَ ْعَقَدُه ُُث  يََلجُّ يف ااَلْمَتَناَع َمْن احْلَْنَث  ف َ  ًا َمْن اْلَكف ارََة َوَهَذا َعام  يف َبني  نَي أَْعَظُم إْْ

يَع اأْلََْيَاَن.".   (1)مجََ
 

َيَاَن َِبَْمٍر َمْعُدوٍم َواْلُكْفَر َِبَْمٍر َمْوُجوٍد  لَخَاَلَف اْلَيَمنَي عَ -13 .36 َلى "َمَن اّلِلَ  َحْيُث َعل َق اِْلَ
 ْلُمْستَ ْقَبَل.ا

ُمَعل ُق َبَه َومَلْ تَ ْرفَ ْعُه َوَطْرُد َهَذا اْلَمْعََن: َأن  اْلَيَمنَي اْلَغُموَ  َإَىا َكاَنْت يف الن ْذَر َأَو الط اَلَ  َأَو اْلَعَتاَ : َوَقَع الْ 
َواُب َعَلى قَ ْوهَلَْم: اْلُمرَاُد بََه اْلَيَمنُي َوهَبََذا ََيُْصُل اجلَْ اْلَكف ارَُة  َكَما يَ َقُع اْلُكْفُر َبَذَلَك يف َأَحَد قَ ْوَلََ اْلُعَلَماَء. 

 اْلَمْشُروَعُة.

يٌع َعَليٌم{ َوأَْيًضا فَ َقْولُُه: }َواَل جَتَْعُلوا اّلِل َ ُعْرَضًة أَلََْيَاَنُكْم َأْن َترَبُّوا َوتَ ت  ُقوا َوُتْصَلُحوا َبنْيَ الن   اَ  َواّلِل ُ َسََ
َناَها: اَل جَتَْعُلوا اّلِل َ َعَلى َأن  َمعْ  -أَْو َكاْلُمْجَمَعنَي  - السََّلَف جُمِْمُعونَ [ ]اْلبَ َقرََة[   فََنن  224]البقرة: 

ْصاَلَح َبنْيَ الن اَ   ِبََْن ََيَْلَف الر ُجُل أَ  يَ ْفَعَل َمْعُروفًا  اَل نْ َمانًَعا َلُكْم َإَىا َحَلْفُتْم بََه َمَن اْلربَ  َوالت  ْقَوى َواِْلَ
تَ ْفَعْل َهَذا  قَاَل:  ُمْسَتَحبًّا َأْو َواَجًبا  َأْو لَيَ ْفَعَلن  َمْكُروًها َحرَاًما َأْو حَنَْوُه  فََنَىا َقيَل َلُه: افْ َعْل َىَلَك  َأْو اَل 

 َقْد َحَلْفُت اَبّلِلَ   فَ َيْجَعُل اّلِل َ ُعْرَضًة لََيَميَنَه.

ْقَوى  فَاحْلََلُف هَبََذَه اأْلََْيَاَن َقْد ََّنَى َعَباَدُه َأْن جَيَْعُلوا نَ ْفَسُه َمانًَعا هَلُْم اَبحْلََلَف بََه َمَن اْلربَ  َوالت    فََنَىا َكاَن اّلِل ُ 
ْوىَل َأْن اَل أَ  َوَجَب َأْن اَل َيُكوَن َمانًَعا  َوَإْن ملَْ َيُكْن َداَخاًل فَ ُهوَ  -َإْن َكاَن َداَخاًل يف ُعُموَم احْلََلَف  -

هُ ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا نَ َيُكوَن َمانًَعا  َمْن اَبَب الت  ْنَبيَه اَبأْلَْعَلى َعَلى اأْلَْدََن. فََنن هُ َإَىا ََّنَى َعْن َأْن َيُكوَن ُهَو ُسْبَحا
انََنا. َوَإَىا ثَ َبَت أَن  َنا َمْنَهيُّوَن َعْن َأْن َْجَْعَل ُعْرَضًة أَلََيَْ  َأْن َنرَب  َونَ ت َقَي  فَ َغرْيُُه أَْوىَل َأْن َنُكوَن َمْنَهيَ نَي َعْن َجْعَلهَ 

ًئا َمَن اأْلَْشَياَء ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا َأْن َنرَب  َونَ ت َقَي َوُنْصَلَح َبنْيَ الن اَ   َفَمْعُلوٌم َأن  َىلَ  َا ُهَو َلَما يف اْلربَ  كَ َشي ْ  َإمن 
ُ َوأَيُْمُر بََه.".  َوالت  ْقَوى ْصاَلَح مم ا َيَُبُُّه اّلِل   (2)َواِْلَ

 

وا َوتَ ت  ُقوا "و " أَْيًضا " قَ ْولُُه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل: }َواَل جَتَْعُلوا اّلِل َ ُعْرَضًة أَلََْيَاَنُكْم َأْن َترَبُّ -14 .37
يٌع َعَليٌم{ فََنن   ُمْجَمَعنَي َعَلى َأن  َمْعَناَها أَن ُكْم اَل أَْو َكالْ  السََّلَف جُمِْمُعونَ  َوُتْصَلُحوا َبنْيَ الن اَ  َواّلِل ُ َسََ

ْصاَلَح َبنْيَ الن اَ ؛ ِبََْن َيَْ  َ َمانًَعا َلُكْم إَىا َحَلْفُتْم بََه َمْن اْلربَ  َوالت  ْقَوى َواِْلَ َلَف الر ُجُل َأْن اَل يَ ْفَعَل جَتَْعُلوا اّلِل 
 َىَلَك َأْو اَل تَ ْفَعْل َهَذا. أَْو لَيَ ْفَعَلن  َمْكُروًها أَْو َحرَاًما َوحَنَْوُه فََنَىا َقيَل َلُه: افْ َعلْ  َمْعُروفًا ُمْسَتَحبًّا أَْو َواَجًبا

: فَ َيْجَعُل اّلِل َ ُعْرَضًة لََيَميَنَه. فََنَىا َكاَن َقْد ََّنَى َعَباَدُه َأْن جَيَْعُلوا ن َ  ا هَلُْم يف ْفَسُه َمانَعً قَاَل: َقْد َحَلْفت ابََّلِلَ 
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ْن اَل َيُكوَن أَ احْلَْلَف َمْن اْلربَ  َوالت  ْقَوى. َواحْلََلُف هَبََذَه اأْلََْيَاَن إْن َكاَن َداَخاًل يف ُعُموَم احْلََلَف بََه َوَجَب 
ْبَحانَُه ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا َأْن َنرَب  سُ  َمانًَعا َمْن اَبَب الت  ْنَبيَه اَبأْلَْعَلى َعَلى اأْلَْدََن فََنن ُه إَىا ََّنَى َأْن َيُكوَن ُهوَ 

َ أَن  َنا َمنْ  ًئا َونَ ت َقَي فَ َغرْيُُه أَْوىَل َأْن َنُكوَن َمْنَهيَ نَي َعْن َجْعَلَه ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا َوَإَىا تَ َبني  َهيُّوَن َعْن َأْن َْجَْعَل َشي ْ
َا ُهَو َلَما يف اْلربَ  َوالت  ْقَوى  ْن َنرَب  َونَ ت َقَي َوُنْصَلَح َبنْيَ الن اَ  َفَمْعُلوٌم َأن  َىَلكَ َمْن اأْلَْشَياَء ُعْرَضًة أَلََْيَانََنا أَ  إمن 

ُ َوأَيُْمُر َبَه فََنَىا َحَلَف الر ُجُل اَبلن ْذَر َأْو اَبلط اَلَ  َأْو اَبْلَعتَ  ْصاَلَح مم ا َيَُبُُّه اّلِل   َيرَب  َواَل يَ ت َقَي َواَل َ  َأْن اَل اَواِْلَ
يَ ت َقَي َوُيْصَلَح َبنْيَ ُيْصَلَح فَ ُهَو َبنْيَ أَْمَرْيَن: إْن َوىف  َبَذَلَك فَ َقْد َجَعَل َهَذَه اأْلَْشَياَء ُعْرَضًة لََيَميَنَه َأْن َيرَب  وَ 

 َيُكوُن ُخُروُج أَْهَلَه َمْنُه أَبْ َعَد َه َفْعُل اْلَمْنُذوَر؛ فَ َقدْ الن اَ  َوَإْن َحَنَث َفيَها َوَقَع َعَلْيَه الط اَلُ  َوَوَجَب َعَليْ 
َإْن َخرََج َعْن أَْهَلَه َعْن اْلربَ  َوالت  ْقَوى َمْن اأْلَْمَر اْلَمْحُلوَف َعَلْيَه فََنْن أَقَاَم َعَلى َيََيَنَه تَ َرَك اْلرب  َوالت  ْقَوى وَ 

 (1) َىَلَك إال  اَبْلَكف ارََة.". ْقَوى َفَصاَرْت ُعْرَضًة لََيَميَنَه َأْن َيرَب  َويَ ت َقَي َفاَل َُيْرُُج َعنْ َوَمالََه تَ َرَك اْلرب  َوالت   
 

َها؟ َكَما قَاَل اْبُن َعب اٍ : ُكلُّ َىْنٍب ُخَتَم بََلْعَنٍة أَْو َغَضٍب َأْو َعَذاٍب َأْو اَنٍر ف َ -15 .38 ُهَو  "َأْعَظُم َمن ْ
ُهْم َعَلى الت ْحَليَل؟ َوَسْلهُ َكَبريٌَة    أَلَيَ  َشْيٍء قَاَل َوَسْلُه: َهْل َكاَن يف الص َحابََة ُمَلَ ٌل َواَحٌد أَْو أَقَ ر  َرُجٌل َمن ْ

 ُعَمُر ْبُن اْلَْط اَب: اَل أُوَتى مبَُحل ٍل َواَل ُمَل ٍل َلُه إال  َرمَجْتُ ُهَما.

ىَل َوْقٍت َلَكْن َلم ا  َعُة َحرَاًما َنصًّا َمَع َأن  اْلُمْسَتْمَتَع َلُه َغَرٌض يف َنَكاَح الز ْوَجَة إَوَسْلُه: َكْيَف َتُكوُن اْلُمت ْ 
َا َقْصُدهُ َكاَن َغرْيَ َداَخٍل َعَلى النَ َكاَح اْلُمَؤب َد َكاَن ُمْرَتَكًبا لَْلُمَحر َم؟ َفَكْيَف َيُكوُن َنَكاُح اْلُمَحلَ َل ال    َذي إمن 

ُه َوَزَواَلُه إَىا َأْن َُيَْسَكَها َساَعًة َمْن َزَماٍن َأْو ُدوََّنَا  َواَل َغَرَض َلُه يف النَ َكاَح أَْلبَ ت َة؟ َبْل َقْد َشَرَط اْنَقطَاعَ 
َعَة أُبَيَحْت ةَ َأْخبَ ثَ َها اَبلت ْحَليَل  َفَكْيَف جَيَْتَمُع يف َعْقٍل أَْو َشرٍْع مَحَْليُل َهَذا َومَحْرََُي اْلُمت ْعَ  ؟ َهَذا َمَع َأن  اْلُمت ْ

ْساَلَم  َوفَ َعَلَها الص َحابَُة  َوأَْفىَت هَبَا بَ ْعُضُهْم بَ ْعَد َمْوَت الن ِبَ   ُ َعَلْيَه َوَسل َم  -يف أَو َل اِْلَ   َوَنَكاُح -َصل ى اّلِل 
ُهْم؟ َولَْيَس ملَْ يَ ْفَعْلُه َأَحٌد َمْن الص َحابََة  َواَل أَفْ اْلُمَحلَ َل ملَْ يُ َبْح يف َمل ٍة َمْن اْلَمَلَل َقطُّ وَ  ىَت بََه َواَحٌد َمن ْ

َََْتَصُر َفيَه اْلَغَرُض بَ َياَن مَحْرَََي َهَذا اْلَعْقَد َوبُْطاَلنََه َوىَْكَر َمَفاَسَدَه َوَشر ََه  فََنن ُه َيْسَتْدَعي َسْفرًا َضخْ  ًما 
َا  َمُهْم ُعَمُر اَبلط اَلَ  اْلَمْقُصوُد َأن  َهَذا َشْْأُن الت ْحَليَل َعْنَد اّلِلَ  َوَرُسولََه َوَأْصَحاَب َرُسولََه  فْأَْلزَ اْلَكاَلَم  َوَإمن 

َها اَبلت ْحَليَل  فَ َلم ا دَ الث اَلَث إَىا مَجَُعوَها لََيُكفُّوا َعْنُه إَىا َعَلُموا َأن  اْلَمْرأََة مُحَر ُم بََه  َوأَن ُه اَل َسَبيَل إىَل َعوْ 
؛ فَاْلَواَجُب َأْن يُ َرد  تَ َغري َ الز َماُن  َوبَ ُعَد اْلَعْهَد اَبلس َنَة َوآاَثَر اْلَقْوَم  َوقَاَمْت ُسوُ  الت ْحَليَل َونَ ف َقْت يف الن ا َ 

فْ َتاَء مبَا يُ َعطَ ُل ُسوَ  َوخَ  -َعَلْيَه َوَسل َم  َصل ى اّلِل ُ  -اأْلَْمُر إىَل َما َكاَن َعَلْيَه يف َزَمَن الن ِبَ   َليَفَتَه َمْن اِْلَ
ق َهُه يف َديَنَه َمْسْأََلُة  الت ْحَليَل أَْو يُ َقلَ ُلَها َوُُيَفَ ُف َشر َها  َوَإَىا َعَرَض َعَلى َمْن َوف  َقُه اّلِل ُ َوَبص رَُه اَبهْلَُدى َوف َ 

َ َلُه الت  َفاُوُت  َوُعَلَم َأيُّ اَكْوَن الث اَلَث َواَحدَ  نَ ُهَما تَ َبني  يَن ًة َوَمْسْأََلُة الت ْحَليَل َوَواَزَن بَ ي ْ ْلَمْسْأَلََتنْيَ َأْوىَل اَبلدَ 
 َوَأْصَلُح لَْلُمْسَلَمنَي.
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  َوَما َأُظنُّ َعَمى الت  ْقَليَد إال  كفَ َهَذَه ُحَجُج اْلَمْسْأَلََتنْيَ َقْد ُعَرَضْت َعَلْيك  َوَقْد أُْهَدَيْت إْن قََبْلتَ َها إلَيْ 
َا َأَشْراَن إىَل  ْلَمْسْأَلََتنْيَ إَشارًَة ُتْطَلُع ايَزَيُد اأْلَْمَر َعَلى َما ُهَو َعَلْيَه  َواَل َيدَُع الت  ْوَفيَق يَ ُقوَدك اْخَتَيارًا إلَْيَه  َوَإمن 

 َفيُق.اْلَعاملَ َعَلى َما َورَاَءَها  َوابََّلِلَ  الت  وْ 

 َفْصلٌ 

َ َلك أَْمُر َمْسْأََلٍة َمْن اْلَمَساَئَل ال يَت مَتَْنُع الت ْحَليَل  أَْفىَت هَبَا اْلُمْفيَت  َوَقْد قَا َل هَبَا بَ ْعُض َأْهَل اْلَعْلَم؛ فَ َقْد تَ َبني 
َد َمْن َغرْيَ َوْطٍء  َلَكاَن أَْعَذَر َعْنَد اّلِلَ  َمْن َد اْلَعقْ َفَهَي َخرْيٌ َمْن الت ْحَليَل  َحىت  َلْو أَْفىَت اْلُمْفيَت حبَلَ َها مبَُجر  

؛ فََنن  النُُّصوَص اْلَمانََعَة َمْن الت   ُهَما يف خُمَاَلَفَة الن صَ  َليَل اْلُمَصر ََحَة حْ َأْصَحاَب الت ْحَليَل  َوَإْن اْشرَتََك ُكل  َمن ْ
ا  وَ  َها  َوالنُُّصوصُ  َوالسََّلُف جُمِْمُعونَ الص َحابَُة بََلْعَن فَاَعَلَه َكَثريٌَة َجدًّ ُلُغ َعَلي ْ  اْلُمْشرَتََطُة لَلدُُّخوَل اَل تَ ب ْ

َلَغَها  َوَقْد اْختَ َلَف َفيَها الت ابَُعوَن؛".   (1)َمب ْ
 

َلهُ َويُْسرًا حَ "َعَن احْلَرَاَم  َوَيَسُعهُ احلَْاَلُل َفاَل َيَضيُق َعْنُه  َوَجَعَل َلُكلَ  ُعْسٍر ََيْتَ -16 .39 نُ ُهْم بََه ُيْسرًا قَ ب ْ
ُهْم َما اَل َيَسُعُهْم  بَ ْعَدُه  " فَ َلْن يَ ْغَلَب ُعْسٌر ُيْسَرْيَن "  فََنَىا َكاَن َهَذا َشْْأنُهُ ُسْبَحانَهُ َمَع َعَباَدهَ َفَكْيَف يَُكلَ فُ 

 َفْضاًل َعم ا اَل يَُطيُقونَُه َواَل يَ ْقَدُروَن َعَلْيَه.

 

 ٌل يف َمرَاَتُب اجلََْهاَد[]َفصْ 

 ]َفْصٌل يف َمرَاَتُب َجَهاَد الن  ْفَس[

 َفْصٌل َمرَاَتُب َجَهاَد الن  ْفسَ 

  اْلُمَناَفَقنَي.دُ َإَىا ُعَرَف َهَذا فَاجلََْهاُد أَْرَبُع َمرَاَتَب: َجَهاُد الن  ْفَس  َوَجَهاُد الش ْيطَاَن  َوَجَهاُد اْلُكف اَر  َوَجَها

 الن  ْفَس أَْرَبُع َمرَاَتَب أَْيًضا: َفَجَهادُ 

ا َوَمَعاَدَها َإال  هَ َإْحَداَها: َأْن جُيَاَهَدَها َعَلى تَ َعلَُّم اهْلَُدى َوَديَن احلَْقَ  ال َذي اَل َفاَلَح هَلَا َواَل َسَعاَدَة يف َمَعاشَ 
اَرْيَن.  بََه  َوَمىَت فَاهَتَا َعْلُمُه َشَقَيْت يف الد 

َفْعَها.َيُة: َأْن جُيَاَهَدَها َعَلى اْلَعَمَل بََه بَ ْعَد َعْلَمَه  َوَإال  َفُمَجر ُد اْلَعْلَم َباَل َعَمٍل َإْن مَلْ َيُضر  الث انَ   َها ملَْ يَ ن ْ

ْعَوَة إَلَْيَه  َوتَ ْعَليَمَه َمْن اَل يَ ْعَلُمُه  َوَإال  َكاَن مَ  ُ نَ الث الَثَُة: َأْن جُيَاَهَدَها َعَلى الد   ال َذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ َزَل اّلِل 
. َفُعُه َعْلُمُه  َواَل يُ ْنَجيَه َمْن َعَذاَب اّلِلَ   َمَن اهْلَُدى َواْلبَ يَ َناَت  َواَل يَ ن ْ

ْعَوَة َإىَل اّلِلَ  َوأََىى اْْلَْلَق  َويَ تَ  . فََنَىا حَ الر ابََعُة: َأْن جُيَاَهَدَها َعَلى الص رْبَ َعَلى َمَشا َ  الد  م ُل َىَلَك ُكل ُه ّلِلََ 
نَيَ نَي  فََنن   َعَلى َأن  اْلَعاملَ اَل َيْسَتَحقُّ أَْن  السََّلَف جُمِْمُعونَ اْسَتْكَمَل َهَذَه اْلَمرَاَتَب اأْلَْرَبَع َصاَر َمَن الر اب 

نَيًّا َحىت  يَ ْعَرَف احلَْق  َويَ ْعَمَل بََه َوي ُ  َعل َم َفَذاَك يُْدَعى َعَظيًما يف َمَلُكوَت َعلَ َمُه  َفَمْن َعَلَم َوَعَمَل وَ ُيَسم ى َراب 
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 (1)الس َماَواَت.". 
 

ة. "إَّنم يؤوَ لون املتواتر أو يفوضونه جملرد خمالفته لعقوهلم اليت هي خمتلفة ومتناقضة وقاصر -17 .40
1 

كما حصل   - مل يكتب له االنتشار والظهور اثلثاً: أن هذا القول طوال القرون الثالثة بل األربعة األوىل
وهذا بفضل هللا  ُث بفضل جهود السلف الذين هيْأهم هللا حلفظ السُّن ة وتبليغها لألم ة   -فيما بعد 

فكانوا جياهدون ِلحياء السنن وقمع البدع يف مهدها رمحهم هللا وجزاهم عن اِلسالم واملسلمني خري 
 اجلزاء.

االنتشار والظهور إال يف عصور الضعف  وظهور البدع  وتسلط  -فيما أعلم  -ومل يكتب هلذا القول 
 أصحاب األهواء وأهل البدع على رقاب املسلمني  وىلك من أوائل القرن اْلامس اهلجري فما بعده.

يف معرض الرد  على أهل هذا الرأى من معاصريه:  -رمحه هللا تعاىل  -قال شيخ اِلسالم ابن تيمية 
َّنم يرجعون يف هذه املسائل إىل ما جيدونه من كالم ابن احلاجب  وإن ارتفعوا درجة صعدوا "وعذرهم أ

إىل السيف اْمدي  وإىل ابن اْلطيب الرازي  فنن عال سندهم صعدوا إىل الغزاَل واجلويين والباقالن 
 3على قبول خرب اْحاد والعمل به دون تفريق بينه وبني غريه".  فالسلف جممعون  وإال 2

__________ 

عند الكالم  148 – 146انظر مثاًل على ىلك: كالم أِ املعاَل اجلويين يف كتاب: اِلرشاد ص:  1
 على صفة اليدين والعينني والوجه.

 ه . 505ه   والغزاَل سنة  403تويف الباقالن سنة  2

 (2).". 433 – 412/  2ىكره ابن القيم عن شيخه يف: خمتصر الصواعق  3
 

علق ابن تيمية يف "املسودة" تعليقا لطيفا على تقرير ابن عبد الرب مبا يشبه هذا "وقد -18 .41
السؤال فقال: "هذا اِلمجاع الذي ىكره يف خرب الواحد العدل يف االعتقادات يؤيد قول من يقول: إنه 

 .( 1يوجب العلم  وإال فما ال يفيد علما وال عمال كيف جيعل شرعا ودينا يواىل عليه ويعادى؟ " )
وقد سبق أن ابن حزم يتالزم عنده إجياب العمل لخرب الواحد وإفادته للعلم  فلم يبق للخالف املذكور 

 عند اجلمهور إال الثمرة الثانية اليت سيْأيت احلديث عنها.

وأايًّ ما كان فنن مجاهري العلماء عدُّوا قول من يفر  بني العقائد واألحكام يف إثباهتا لخرب الواحد قوالً 
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عاً مل يكن معروفاً عند السلف املاضني  وإمنا تسرب إىل املتْأخرين من الفقهاء واألصوليني وبعض مبتد
 املشتغلني ابحلديث.

إمجاعاً سكوتياً على قبول خرب الواحد يف العقائد كقبوله يف جمال األحكام   السلف جممعونويبدو أن 
ه هبا ْحاد يف إثبات صفات الرب سبحانوقد صر ح ابن القيم وغريه ِبن اِلمجاع على قبول أخبار ا

 ( .2إمجاع معلوم متيقن "ال يشك فيه من له أقل خربة ابملنقول" )

(   وتسربت منهم هذه التفرقة بني العقائد 3ومل ُير  هذا اِلمجاع إال بعض متْأخري املتكلمني )
 واألحكام إىل األصوليني والفقهاء وبعض

__________ 

 .245الفقه ص ( املسودة يف أصول 1)
 .502( خمتصر الصواعق املرسلة ص 2)
 (1).". 489( خمتصر الصواعق املرسلة ص 3)
 

 "فْأجاب فضيلته بقوله:-19 .42

إن الشيخني احلافظني "النووي ابن حجر" هلما قدم صد  ونفع كبري يف األمة اِلسالمية ولئن وقع 
منهما خطْأ يف أتويل بعض نصوص الصفات إنه ملغمور مبا هلما من الفضائل واملنافع اجلمة وال نظن 

ن من  أن يكو أن ما وقع منهما إال صادر عن اجتهاد وأتويل سائغ   ولو يف رأيهما  وأرجو هللا تعاىل
اْلطْأ املغفور وأن يكون ما قدماه من اْلري والنفع من السعي املشكور وأن يصد  عليهما قول هللا 

[ . والذي نرى أَّنما من أهل السنة واجلماعة  114تعاىل: }َإن  احلََْسَناَت يُْذَهْْبَ الس يَ َئاَت{ ]هود: 
إليها  وسلم وحرصهما على تنقيتها مما ينسب ويشهد لذلك خدمتهما لسنة رسوله هللا صلى هللا عليه

من الشوائب  وعلى محقيق ما دلت عليه من أحكام ولكنهما خالفا يف آايت الصفات وأحاديثها أو 
 بعض ىلك عن جادة أهل السنة عن اجتهاد أخطئا فيه  فنرجو هللا تعاىل أن يعاملهما بعفوه.

يق السلف  فهو ضالل بال شك ولكن ال َيكم على وأما اْلطْأ يف العقيدة: فنن كان خطْأ خمالًفا لطر 
صاحبه ابلضالل حىت تقوم عليه احلجة  فنىا قامت عليه احلجة  وأصر على خطئه وضالله  كان 
مبتدًعا فيما خالف فيه احلق  وإن كان سلفيًّا فيما سواه  فال يوصف ِبنه مبتدع على وجه اِلطال   

هم  كا ِبنه سلفي فيما وافق السلف  مبتدع فيما خالف وال ِبنه سلفي على وجه اِلطال   بل يوصف
قال أهل السنة يف الفاسق: إنه مؤمن مبا معه من اِلَيان  فاسق مبا معه من العصيان  فال يعطي الوصف 
املطلق وال ينفى عنه مطلق الوصف  وهذا هو العدل الذي أمر هللا به  إال أن يصل املبتدع إىل حد 
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 كرامة له يف هذه احلال.  ُيرجه من امللة فننه ال

وأما الفر  بني اْلطْأ يف األمور العلمية والعملية: فال أعلم أصال للتفريق بني اْلطْأ يف األمور العلمية 
فيها  على اِلَيان يف األمور العلمية احليوية واْلالف -فيما نعلم- السلف جممعنيوالعملية لكن ملا كان 

ا كان املخالف فيها أقل عدًدا وأعظم لوًما. وقد اختلف السلف إمنا هو يف فروع من أصوهلا ال يف أصوهل
يف شيء من فروع أصوهلا كاختالفهم  هل رأى النِب صلى هللا عليه وسلم ربه يف اليقظة واختالفهم يف". 

(1) 
 

دين ت"الل ُهم  ثَ بَ ْت وقو مبتك يف قلوبنا واشرح صدروان ونورها بنور اَِلَيَان َواْجَعْلَنا هداة مه-20 .43
وأهلمنا ىكرك وشكرك َواْجَعْلَنا ممن يفوز ابلنظر إَل وجهك يف جنات الن َعيم اي حليم واي كرَي َواْغَفْر لََنا 

ُهْم وامليتني َبَرمْحََتَك اي أرحم الرامحني وصلي هللا علي ُمَم د و  علي َوَلَواَلَديْ َنا َوجَلََميَع املسلمني األحياء َمن ْ
 آله وصحبه أمجعني.

 ْصٌل()فَ 

 َوقَاَل ابن القيم َرمَحَُه هللاُ:

هَلا يف  اجَلَهاُد أْرَبُع َمرَاَتَب أحُدَها أْن جُياَهَدَها َعَلى تَ َعلَُّم اهلَُدي وَديَن احلقَ  ال َذي الَ فالَح هَلا َوالَ َسعاَدةَ 
اَرْين الث   اَهَدَها َعَلى الَعَمَل بََه َعْلَمَه وَإال  انََية َأْن جيُ مَعاَشَها وَمعاَدها َإال بََه َوَمىت فَاهَتا علُمُه َشَقَيْت يف الد 

ْعَوَة إلَْيَه وتَ ْعلَ  َفْعَها الث الَثَُة أْن جُياَهَد َعَلى الد  َمَه َمْن اَل يَ ْعَلُمُه يفُمَجر ُد الَعْلم َبال َعَمٍل إْن ملَْ َيُضر ها ملَْ يَ ن ْ
ال  َكاَن َمْن ال ذيَن َيْكُتُموَن َما َِ َفُعُه علُمُه َواَل ي ُ  وَإ ْنَجيَه َمْن َعَذاَب أَنْ َزَل هللُا َمْن اهلَُدي والبَ يَ َناَت َواَل يَ ن ْ

 هللَا.

الرابعة: أن جياهدها علي الصرب علي مشا  الدعوة إَل هللا وأىى اْللق ويتحمل َىَلَك كله هلل فنىا 
ق أن يسمي علي الَعامل ال يستح ونالسََّلف جممعاستكمل هذه املراتب األربع صار من الرابنيني فنن 

 رابنياً حىت يعرف احلق ويعمل به ويعلمه.

فمن علم وعل َم وعمل فذاك يدعي عظيمًا يف ملكوت السماء وأما جهاد الشيطان فمرتبتان جهاده 
 (2)علي دفع ما يلقي إَل اْلَعْبد من الشبهات والشكوك القادحة يف اَِلَيَان.". 

 

نتقام  وهذه كل ها أفعال تور ط صاحبها وتوقعه يف املهاوي واملهالك "حقده ومال إىل اال-21 .44
 إى يغلب احلسد والط يش والقحة والل جاج.

                                         
 149العلم للعثيمني ص/ (1)
 4/342د الظمآن لدرو  الزمان موار  (2)
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أم ا الن فس الن اطقة وهي ال يت يكون هبا الفكر والذ كر  وهذه صفات محيدة  ولكن هلذه الن فس إىل 
« 1» وامللق واملكر والر ايء وحنو ىلكجانب ىلك رىائل ال بد  من جماهدهتا عليها  وهي اْلبث واحليلة 

. 
 جهاد الن فس يوصل إىل األخال  احلميدة:

وجهاد الن فس أسا  كبري يف هتي ؤ اِلنسان للخالفة يف األرض  وحىت  تطهر تلك الن فس ابجملاهدة فنن  
هي سبب  لذلك أسبابه ودواعيه  يقول الر اغب: وال ذي يطه ر الن فس: العلم والعبادات املوظ فة ال يت

نيوي ة  ولذلك َس اها:  احلياة األخروي ة  كما أن  ال ذي يطهر به البدن هو املاء ال ذي هو سبب احلياة الد 
َ َولَلر ُسوَل َإىا َدعاُكْم َلما َُيَْييكُ  ْم )األنفال/ احلياة وَس ي ما أنزل هللا تعاىل يف كتابه: املاء  فقال اْسَتَجيُبوا ّلِلَ 

م والعبادة حياة من حيث إن  الن فس مىت فقدهتما هلكت هالك األبد  كما قال يف ( . فسم ى العل24
 ( .30وصف املاء: َوَجَعْلنا َمَن اْلماَء ُكل  َشْيٍء َحيٍ  أََفال يُ ْؤَمُنوَن )األنبياء 

  دوطهارة الن فس تتحق ق إبصالح الفكر ابلت عل م حيت  َييز بني احلق  والباطل يف االعتقاد  وبني الص  
والكذب يف املقال  وبني اجلميل والقبيح يف الفعال  وإصالح الش هوة ابلعف ة حىت  تسلس ابجلود  
واملواساة احملمودة بقدر الط اقة  وإصالح احلمي ة إبسالسها حىت  َيصل الت حك م  وهو كف  الن فس عن 

ة للن فس العدالقضاء وطر اْلوف وعن احلرص املذمومني  وإبصالح هذه القوى الث الث َيصل 
 « .2»واِلحسان 

 مراتب جماهدة الن فس:

 : جهاد الن فس على أربع مراتب:-رمحه هللا تعاىل -قال ابن القي م

 األوىل: جماهدهتا على تعل م اهلدى ودين احلق .

 الث انية: جماهدهتا على العمل به )أي ابهلدى ودين احلق ( بعد علمه.

.الث الثة: جماهدهتا على الد عوة إىل   احلق 

 الر ابعة: جماهدهتا على الص رب على مشا   الد عوة إىل هللا  وأىى اْللق  ويتحم ل ىلك كل ه هلل.

ني ني  فنن   -رمحه هللا -ُث  قال عقب ىلك: فنىا استكمل )املسلم( هذه املراتب األربع صار من الر اب 
ني ا حىت   الّسلف جممعون يعل مه  فمن  يعرف احلق  ويعمل به و على أن  العامل ال يستحق  أن يسم ى راب 

 « .3»علم وعمل وعل م فذاك يدعى عظيما يف ملكوت الس موات 

 -غيظكظم ال  -العزم والعزَية -جهاد األعداء -التواضع -]لالستزادة: انظر صفات: ماسبة النفس
 بة.املراق -أكل الطيبات -التقوى -الصرب واملصابرة الرجولة -قوة اِلرادة -القوة والشدة

الكرب  -لالغلو  -الغرور -أكل احلرام -التفريط واِلفراط -ويف ضد ىلك: انظر صفات: اتباع اهلوى
 الغش[ . -التطفيف -والعجب
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__________ 

 ( بتصرف واختصار.2015( هتذيب األخال  للجاحظ )1)

 ( .48  38( الذريعة للراغب )2)

 (1)( بتصرف.". 11 -10/ 3( زاد املعاد )3)
 

ُهمْ -22 .45 َا َرَجَعْت عَ « "أَُقوُل َمن ْ ْنَكاَر   َوَأْخَرَجهُ َأمْحَُد إبََْسَناٍد َحَسٍن  فََنْن َكاَن َمُْفوظًا َفَكَْأَّن  َن اِْلَ
اُل ُرُجوَعَها َلَما مَ َلَما ثَ َبَت َعْنَدَها َمْن رََوايََة َهُؤاَلَء الص َحابََة ؛ َلَكْوََّنَا ملَْ َتْشَهَد اْلَقص َة  انْ تَ َهى َمْنُه. َواْحتَ 

 ىَُكَر َقَوي   أَلَن  َما يَ ْقَتَضي ُرُجوَعَها ثَ َبَت إبََْسَناَدْيَن.

َْسَاَعيَليُّ: َكاَن عَ  ُخُر َحَسٌن. ُُث  قَاَل اْبُن َحَجٍر: قَاَل اِْلَ ْنَد َعاَئَشَة قَاَل اْبُن َحَجٍر: َإن  َأَحَدمُهَا َجيَ ٌد  َواْْ
َبيَل َإىَل َردَ  َكاَء وََكثْ رََة الر ََوايََة َواْلَغْوَص َعَلى َغَواَمَض اْلَعْلَم  َما اَل َمزَيَد َعَلْيَه  َلَكْن اَل سَ َمَن اْلَفْهَم َوالذ  

َرَض َمْن َكاَلَم اْبَن ْلغَ رََوايََة الثَ َقَة َإال  بََنصٍ  َمْثَلَه َيُدلُّ َعَلى َنْسَخَه أَْو خَتَْصيَصَه  أََو اْسَتَحالََتَه  انْ تَ َهى َمَلُّ ا
 َحَجٍر.

اَت زاََيرََة اأْلَْحَياَء اْلَمْسْأََلُة اأْلُوىَل: َوَهَي َهْل تَ ْعَرُف اأْلَْموَ « : َكَتاَب الرُّوحَ »َوقَاَل اْبُن اْلَقيَ َم يف أَو َل 
ُ َعَليْ  َصل ى -َوَساَلَمُهْم أَْم اَل؟ قَاَل اْبُن َعْبَد اْلرَبَ : ثَ َبَت َعَن الن ِبَ   َما َمْن ُمْسَلٍم »  أَن ُه قَاَل: -َه َوَسل َم اّلِل 

ُ َعَلْيَه َرْوَحهُ َحىت   نْ َيا فَ ُيَسلَ ُم َعَلْيَه  َإال  َرد  اّلِل    فَ َهَذا «  يَ ُرد  َعَلْيَه الس اَلمَ ََيُرُّ َعَلى َقرْبَ َأَخيَه َكاَن يَ ْعرَفُهُ يف الدُّ
 فُُه بََعْيَنَه  َويَ ُردُّ َعَلْيَه الس اَلَم.َنص  يف أَن ُه يَ ْعرَ 

ُ َعَلْيَه َوَسل َم  -َويف الص َحيَحنْيَ َعْنُه  َدٍة: أَن هُ  -َصل ى اّلِل  َلى َبْدٍر فْأُْلُقوا يف قََليٍب   َمْن ُوُجوٍه ُمتَ َعدَ  أََمَر بََقت ْ
 ْبَن ُفاَلٍن  َهْل َوَجْدُُتْ َما اَي ُفاَلَن ْبَن ُفاَلٍن  َواَي ُفاَلنَ »ائََهْم: ُُث  َجاَء َحىت  َوَقَف َعَلْيَهْم َواَنَداُهْم ِبَََسَْ 

وَل اّلِلَ  َما خُتَاَطُب َمْن   فَ َقاَل َلُه ُعَمُر: اَي َرسُ « َوَعدَُكْم َربُُّكْم َحقًّا  فََنن َ َوَجْدُت َما َوَعَدَن َرَِ  َحقًّا
ُهْم  َولَ : »أَقْ َواٍم َقْد َجي  ُفوا  فَ َقالَ  َكن  ُهْم اَل َيْسَتَطيُعوَن َوال َذي بَ َعَثيَن اَبحلَْقَ   َما أَنْ ُتْم ِبَََْسََع َلَما أَُقوُل َمن ْ

 « .َجَواابً 

َرُفوا َعْنُه  َوَقْد نَي َلُه َإَىا اْنصَ : َأن  اْلَميَ َت َيْسَمُع قَ رَْع نََعاَل اْلُمَشيَ عَ -َصل ى اّلِل ُ َعَلْيَه َوَسل َم  -َوثَ َبَت َعْنُه 
ْن ُيَسلَ ُموا َعَلْيَهْم َساَلَم َمْن أَلُم َتَه َإَىا َسل ُموا َعَلى أَْهَل اْلُقُبوَر  أَ  -َصل ى اّلِل ُ َعَلْيَه َوَسل َم  -َشرََع الن ِبُّ 

ْسَمُع َويَ ْعَقُل  َوَلْواَل َىَلَك ا َخطَاٌب َلَمْن يَ   َوَهذَ « الس اَلُم َعَلْيُكْم َداَر قَ ْوٍم ُمْؤَمَننيَ »ُُيَاَطُبونَُه  فَ يَ ُقوُل: 
اَثُر َعلَ  َوالسََّلُف جُمِْمُعونَ َلَكاَن َهَذا اْلَْطَاُب مبَْنزََلَة َخطَاَب اْلَمْعُدوَم َواجْلََماَد   ى َهَذا  َوَقْد تَ َواتَ َرَت اْْ

ُهْم َأن  اْلَميَ َت يَ ْعَرُف زاََيَرَة احلَْيَ  َلُه  وَ  َد ْبَن ُعبَ ْيَد ْبَن أََِ َيْستَ ْبَشُر َلُه  قَاَل أَبُو َبْكٍر َعْبُد اّلِل َ َعن ْ  ْبُن ُمَم 
نْ َيا يف   « :َكَتاَب اْلُقُبورَ »الدُّ

                                         
 8/3307نضرة النعيم يف مكارم أخال  الرسول الكرَي  (1)
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 اَبٌب يف َمْعرََفَة اْلَمْوَتى َبزاََيرََة اأْلَْحَياَء.

ثَ َنا ََيََْي ْبُن ََيَاٍن  ثَ َنا ُمَم ُد ْبُن َعْوٍن  َحد   َزْيَد ْبَن َأْسَلَم  َعْن َعاَئَشَة َعْن َعْبَد اّلِلَ  ْبَن ََسَْعاَن  َعنْ  َحد 
َها  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اّلِلَ   ُ َعن ْ ُ َعَلْيَه َوَسل َم  -َرَضَي اّلِل  َما َمْن َرُجٍل يَ ُزوُر َقرْبَ َأَخيَه َوجَيَْلُس : »-َصل ى اّلِل 

 « .َوَرد  َعَلْيَه  َحىت  يَ ُقومَ  َعْنَدُه َإال  اْسَتْْأَنَس بَهَ 

ثَ َنا َمْعُن ْبُن َعيَسى اْلَقز اُز  َأْخرَباََن َهَشاُم ْبُن َسْعدٍ  ثَ َنا ُمَم ُد ْبُن ُقَداَمَة اجْلَْوَهرَيُّ  َحد  ثَ َنا َزْيُد ْبُن َحد    َحد 
 (1)َأْسَلَم  َعْن أََِ ُهَريْ رََة". 

 

َتَها مَ "َوالص َحيُح َعْنَد اْلعُ -23 .46 ْن ُوُجوٍه  َلَماَء رََوايَُة اْبَن ُعَمَر  َلَما هَلَا َمَن الش َواَهَد َعَلى َصح 
(   َعَن اْبَن َعب اٍ  َمْرُفوًعا: "َما َمْن َأَحٍد 1َكَثريٍَة  َمْن َأْشَهَر َىَلَك َما َرَواُه اْبُن َعْبَد اْلرَبَ  ُمَصحَ ًحا ]َلُه[ )

ُ َعَليْ ََيُرُّ بََقرْبَ َأَخيَه  نْ َيا  فَ ُيَسلَ ُم َعَلْيَه  َإال  َرد  اّلِل  َه ُروَحُه  َحىت  يَ ُرد  َعَلْيَه الس اَلَم" اْلُمْسَلَم  َكاَن يَ ْعرَفُُه يف الدُّ
(2. ) 

ُ َعَلْيَه َوَسل َم َأن  اْلَميَ َت َيْسَمُع قَ رَْع نََعاَل اْلُمَشيَ َعنيَ  ُه  َإَىا اْنَصَرُفوا َعْنُه  َوَقْد َشرََع لَ  ]َوثَ َبَت َعْنُه َصل ى اّلِل 
ُ َعَلْيَه َوَسل َم أَلُم َتَه َإَىا َسل ُموا َعَلى أَْهَل اْلُقُبوَر َأْن ُيَسلَ ُموا َعَلْيَهْم  اَلَم َمْن ُُيَاَطُبونَهُ فَ يَ ُقوُل سَ الن ِبُّ َصل ى اّلِل 

ا اْلَْطَاُب َلَكانُوا ُمْؤَمَننَي  َوَهَذا َخطَاٌب َلَمْن َيْسَمُع َويَ ْعَقُل  َوَلْواَل َهذَ  اْلُمْسَلُم: الس اَلُم َعَلْيُكْم َداَر قَ ْومٍ 
ُهْم ِبََن  اْلَميَ َت َعَلى َهَذا  َوَقْد تَ َواتَ َرَت اْْ  َوالسََّلُف جُمِْمُعونَ مبَْنزََلَة َخطَاَب اْلَمْعُدوَم َواجْلََماَد   اَثُر َعن ْ

نْ َيا يف َكَتاَب اْلُقُبوَر َعْن َعائَ يَ ْعَرُف َبزاََيرَ  َها  َة احلَْيَ  َلُه َوَيْستَ ْبَشُر  فَ َرَوى اْبُن أََِ الدُّ َشَة  َرَضَي اّلِل ُ َعن ْ
ُ َعَلْيَه َوَسل َم: "َما َمْن َرُجٍل يَ ُزوُر َقرْبَ َأَخيَه َوجَيَْلُس َعْنَدهُ  ال  اْسَتْْأَنَس بََه إَ   قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اّلِلَ  َصل ى اّلِل 

 َوَرد  َعَلْيَه َحىت  يَ ُقوَم".

ُ َعْنُه  قَاَل: َإَىا َمر  َرُجٌل َبَقرْبٍ يَ ْعرَفُُه َفَسل َم َعَلْيَه  َرد    َعَلْيَه الس اَلَم. َوُرَوَي َعْن أََِ ُهَريْ رََة  َرَضَي اّلِل 

نْ َيا إبََْسَناَدَه َعْن رَ  ْحَدَري  يف َمَناَمي ُجٍل َمْن آَل َعاَصٍم اجَلْحَدرَي قَاَل: رَأَْيُت َعاَصًما اجلَْ َوَرَوى اْبُن أََِ الدُّ
؟ قَاَل: بَ َلى  قُ ْلُت: فْأَْيَن أَْنَت؟ قَاَل: َأاَن  يف َرْوَضٍة َمْن -َواّلِلَ  -بَ ْعَد َمْوتََه َبَسنَ َتنْيَ  فَ ُقْلُت: أََلْيَس َقْد َمت 

َلَة مُجَْعٍة َوَصَبيَحَتَها َإىَل َبْكَر ْبنَ راََيَض اجْلَن َة  أاََن   َعْبَد اّلِلَ  اْلُمَزَن َ  فَ نَ تَ َلق ى َونَ َفٌر َمْن َأْصَحاَِ َْجَْتَمُع ُكل  لَي ْ
َا  َهاَت! َقْد بََلَيَت اأْلَْجَساُم  َوَإمن  َتاَلَقى اأْلَْرَواُح  ت َ َأْخَبارَُكْم. قَاَل: قُ ْلُت: َأْجَساُمُكْم أَْم أَْرَواُحُكْم؟ قَاَل: َهي ْ

ُكْم؟ قَاَل: نَ ْعَلُم هَبَا َعَشي َة اجْلُْمَعَة َويَ ْوَم اجْلُْمَعةَ  ل ُه َويَ ْوَم الس ْبَت َإىَل كُ   قَاَل: قُ ْلُت: فَ َهْل تَ ْعَلُموَن َبزاََيَرتََنا َإاي 
َم ُكل َ   ْمَعَة َوَعْظَمَتَه.َها؟ قَاَل: َلَفْضَل يَ ْوَم اجلُْ طُُلوَع الش ْمَس  قَاَل: قُ ْلُت: َفَكْيَف َىَلَك ُدوَن اأْلَاي 

ثَ َنا ُمَم ُد ْبُن احْلَُسنْيَ  ثَ َنا َبْكُر ْبُن ُمَم ٍد  ثَ َنا َحَسٌن اْلَقص اُب قَاَل: ُكْنُت أَْغُدو مَ  َع ُمَم َد ْبَن قَاَل: َوَحد 

                                         
 6/135أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن  (1)



42 

 

لَ ُم َعَلْيَهْم  َوَنْدُعو هَلُْم ُُث  نَ ْنَصَرُف  جْلَب اَن  فَ َنَقُف َعَلى اْلُقُبوَر فَ ُنسَ َواْسٍع يف ُكلَ  َغَداةَ َسْبٍت َحىت  ََنْيتَ َأْهَل ا
ارََهْم يَ ْوَم اجْلُْمَعَة و  فَ ُقْلُت َىاَت يَ ْوٍم: َلْو َصري ُْت َهَذا اْليَ ْوَم يَ ْوَم ااَلثْ َننْيَ؟ قَاَل: بَ َلَغيَن َأن  اْلَمْوَتى يَ ْعَلُموَن َبزُ 

َلَها َويَ ْوًما بَ ْعَدَها. قَاَل: ثَ َنا ُمَم ٌد  ثَ َنا َعْبُد اْلَعزَيَز ْبُن أاََبٍن قَاَل: ثَ َنا ُسْفَياُن الث   َوي َ  ْورَيُّ قَاَل: بَ َلَغيَن ْوًما قَ ب ْ
ُت َبزاََيَرتََه  َفَقيَل َلُه: وََكْيَف ي َ َعَن الض ح اَك أَن ُه قَاَل: َمْن زَاَر َقرْبًا يَ ْوَم الس ْبَت قَ ْبَل طُُلوَع الش ْمَس َعَلَم اْلمَ 

 َىَلَك؟ قَاَل: َلَمَكاَن يَ ْوَم اجْلُُمَعَة.

ثَ َنا َخاَلُد ْبُن َخَداش  ثَ َنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن  َعْن أََِ الت  ي اح يَ ُقوُل: َكاَن ُمَطر ف يَ ْغُدو  فَنَ  َىا َكاَن يَ ْوُم َحد 
ْعُت َأاَب اْلت  ي اَح يَ ُقوُل: بَ َلَغَنا أَن ُه َكاَن يَ ْنزَُل بََغْوطٍَة  فْأَقْ َبلَ اجْلُْمَعَة أَْدََلَ. قَالَ  َلًة َحىت  َإَىا َكاَن َعْنَد : َوَسََ  لَي ْ

وا: َهَذا ُمَطرَ ٌف اْلَمَقاَبَر يَ ُقوُم َوُهَو َعَلى فَ َرَسَه  فَ رََأى َأْهَل اْلُقُبوَر ُكل  َصاَحَب َقرْبٍ َجاَلًسا َعَلى َقرْبََه  فَ َقالُ 
: َوَما يَ ُقوُلوَن؟ تُ أَيْيت اجْلُْمَعَة َوُيَصلُّوَن َعْندَُكْم يَ ْوَم اجْلُْمَعَة؟ قَاُلوا: نَ َعْم  َونَ ْعَلُم َما يَ ُقوُل َفيَه الط رْيُ. قُ لْ 

َثيَن ُمَم ُد ْبُن احلََْسَن  ثَ َنا ََيََْي   َِ َبْكٍر ْبُن أَ قَاَل: يَ ُقوُلوَن َساَلٌم َعَلْيُكْم؛ َحد 

__________ 

 ( زايدة من أ.1)

( االستذكار البن عبد الرب من طريق بشر بن بكري  عن األوزاعي  َعْن َعطَاٍء  َعْن ُعبَ ْيَد ْبَن ُعَمرْيٍ  2)
َعَن ابن عبا   مرفوعا. ولفظه: "ما من أحد مر بقرب أخيه املؤمن كان يعرفه يف الدنيا فسلم عليه إال 

 (1)ليه السالم".". عرفه ورد ع

 
أَو  "لْلعلم ال َذي ُهَو َغالب الر ْأي ويبتَن َعَلْيَه وجوب اْلَعَمل َسَواء َكاَن اْلَْرَب ُمَوافقا لْلَقَيا -1 .47

 خُمَالفا َلُه فََنن َكاَن ُمَوافقا لْلَقَيا  أتيد بََه َوَإن َكاَن خُمَالفا لْلَقَيا  يرْتك اْلقَيا  َويْعمل ابْْلرب

 مْجَاع الّسلفإبِِ َمالك بن أنس يَ ُقول يقدم اْلقَيا  على خرب اْلَواَحد يف اْلَعَمل بََه أَلَن اْلقَيا  حج ة  وََكانَ 
مْجَاع مْجَاع أقوى من خرب اْلَواَحد َفَكَذَلك َما يكون اَثبتا اَبِْلَ  من الص َحابَة َوَدلَيل اْلكتاب َوالس نة َواِْلَ

اَل  َوَلكن ا نُقول ترك اْلقَيا  ابْْلرب اْلَواَحد يف اْلَعَمل بََه أَمر َمْشُهور يف الص َحابَة َومن بعدهْم من الس لف
َُيكن َإْنَكاره َحىت  يسمون َىَلك معدوال بََه َعن اْلقَيا  َوَعَليَه دل  َحَديث عمر َرَضي هللا َعنُه فََنن محل 

يَما َفيَه نُه َحني روى َلُه َحَديث اْلغر ة يف اجْلََنني قَاَل كدان َأن نقضي َفيَه برأينا فَ اْبن َمالك َرَضي هللا عَ 
 َقَضاء َعن َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيَه َوسلم لَخَاَلف َما قضى َبهَ 

 َويف رََوايَة َلْواَل َما رويت لرأينا خالف َىَلك

ي هللا َعنُه ابر َواَل نرى بذلك َِبْسا َحىت  أخرباَن رَافع بن خديج َرضَ َوقَاَل اْبن عمر َرَضي هللا َعنُه ُكن ا َ
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َوسلم  َأن الن ِب َعَلْيَه الس اَلم َّنى َعن إكراء اْلمزَارَع فرتكناه ألجل قَ ْوله َوأَلَن َقول الر ُسول صلى هللا َعَلْيهَ 
َهة يف ال َا الشُّب ْ  ن  ْقل َعنهُ ُموجب لْلعلم اَبْعَتَبار َأصله َوَإمن 

ْنُصوص فََْأما اْلَوْصف ال َذي َبَه اْلقَيا  فالشبهة َوااَلْحَتَمال يف َأصله أَلان اَل نعلم يََقينا َأن ثُ ُبوت احلكم اْلمَ 
َهة يف  َهة يف َأصله دون َما تكون الشُّب ْ اَبْعَتَبار َهَذا اْلَوْصف من َبني َسائَر اأْلَْوَصاف َوَما يكون الشُّب ْ

َهة ُهَنا اَبْعَتَبار توهم اْلَغَلط َوالنَ ْسَيان يف الر اوَ َطرَيق ي َوَىَلَك َعارض ه بعد التيقن ِبََْصَلَه يُوضحُه َأن الشُّب ْ
َدُّد َبني َهَذا اْلَوْصف َوَسائَر اأْلَْوَصاف َوُهَو أصل ُث  اْلَوْصف ال َذي ُهَو معَن من  َوُهَناَك اَبْعَتَبار الرت 

اْلرب والرأي َوالن َظر َفيَه كالسماع َواْلَقَيا  كالعمل بََه َواَل شك  َأن اْلَوْصف َساَكت َعن اْلَمْنُصوص ك
اَبنَة َوالس َماع أقوى من الر ْأي يف  َصابَة اْلبَ َيان َواْلَْرَب بَ َيان يف نَفسه فَيكون اْلَْرَب أقوى من اْلَوْصف يف اِْلَ  اِْلَ

 فَواَل جيوز ترك اْلقوي ابلضعي
ُهَما َوَغريمهَا مم ن اْشتهر  فََْأما اْلَمْعُروف اَبْلَعَداَلَة والضبط َواحْلَْفظ َكْأِ ُهَريْ َرة َوأنس بن َمالك َرَضي هللا َعن ْ

 (1)ابلصحبة َمَع َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيَه َوسلم َوالس َماع َمْنُه ُمد ة". 
 

 ْمَر["]َمْسْأََلٌة فَ َواُت ااَلْمَتثَاَل اَبأْلَ -2 .48

َر َعْنُه  فَ َهْل يَ ْفَعُلهُ بَ ْعَد َىَلَك اَبأْلَْمَر اأْلَو َل َأْو  [ إَىا قُ ْلَنا: اأْلَْمُر يَ ْقَتَضي اْلَفْوَر فََْأخ  َتاُج إىَل أَْمٍر َجَديٍد؟ َيَْ َِ
َه َفَكَذَلَك ُهَنا  َوَإْن قُ ْلَنا: َيْسُقُط: ْقتَ قَاَل اْبُن الص ب اَغ يف اْلُعد َة ": إْن قُ ْلَنا: اْلُمَؤق ُت اَل َيْسُقُط َبَفَواَت وَ 

َه يف اْلَوْقَت  فََنَىا ُُث  اْختَ َلُفوا َهاُهَنا َعَلى قَ ْوَلنْيَ: َأَحُدمُهَا: أَن ُه َيْسُقُط أَْيًضا بََفَواَت اْلَفْوَر؛ أَلَن ُه َمْْأُموٌر بَ 
َا َوَجَب اْلَفْوُر لََئال  ؛ أَلَن  اأْلَْمَر يَ تَ َناَوُل َفْعَلهُ ُمْطَلًقا اَل َلوَ َماَت َسَقَط َكاْلُمَؤق َت. َوالث اَن: اَل َيْسُقطُ  ْقٍت َوَإمن 

 يَ ْقَتَضَي ُوُجوبَُه.

 

ْجزَاَء إىَل َدلَيٍل[  ]َمْسْأََلٌة اْحَتَياُج اِْلَ

[ إتْ َياُن اْلُمَكل َف اَبْلَمْْأُموَر َبَه َعَلى اْلَمْشُروَع ُموَجٌب َلإْلَْجزَ  اَلفًا أَلََِ َهاَشٍم َواْلَقاَضي اَء َعْنَد اجْلُْمُهوَر خَ ٍِ
ْجزَاُء ََيَْتاُج إىَل َدلَيٍل. قَاَل اأْلُْسَتاُى أَبُو َمْنُصوٍر: َوُهَو َخاَلٌف مَ  إبِِمْجَاِع ْرُدوٌد َوَعْبَد اجْلَب اَر َحْيُث قَااَل: اِْلَ

اَثلَثًا: َأن  اأْلَْمَر َمْوُقوٌف  بُو َحاَمٍد اِْلْسَفرايَييَن  َوُسَلْيٌم الر ازَي  قَ ْواًل َعَلى َخاَلَفَه. َونَ َقَل الش ْيُخ أَ  السََّلفِ 
لَيُل َوَنَسَباُه َلأْلَْشَعرَي َة.".   (2)َعَلى َما يُ ْثَبُتُه الد 
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مْجَاع أَبُو اْلَمَعاَل َواْبن الس ْمَعاَن  َوَغريمهَا.-3 .49  "َوقد منع اِْلَ

ألزمُه   َما قَاَله الباقالن فَ َقاَل: )أَلَن ُه ملا قَاَم الد لَيل َعْند الباقالن على عدم الصَ ح ة  ُث  َوقد رد الطويف
ُهم يف  إبِِمْجَاع الّسلفاْْلصم  أََماَكن  على َأَّنم مل أيمروا الظلَمة إبَََعاَدة الص َلَوات  َمَع َكثْ رَة ُوُقوعَها َمن ْ

اَلة لإْلَمْجَاع فحاول اْلَْاَلص هَبََذا الت  َوسُّط  فَ َقاَل: يْسقط اْلَفْرض َعْند َهَذه الص   اْلَغْصب  فْأشكل َعَلْيَه 
 اْلَمْذُكور  اَل هبَا لَقَيام الد لَيل على عدم َصح تَها.

ْلَوضع  ا : قلت: َفَكَْأن ُه جعلَها َسببا لُسُقوط اْلَفْرض أَو أَمارَة َعَلْيَه  على حَنْو خطاب-قَاَل الطويف  -
 اَل ]َعل ة[ لسقوطه  أَلَن َىَلك يستدعى َصح تَها.

مْجَاع  قلت: َوَهَذا َمْسَلك ظَاهر الضْعف؛ أَلَن ُسُقوط اْلَفْرض َبُدوَن أََدائََه شرعا غري َمْعُهود  بل َلو منع اِْلَ
 اْلَمْذُكور َلَكاَن أيسر َعَلْيَه.

مْجَاع َبَكاَلم َصَحيح متني َإىَل  - مْجَاع بنوه : وأحسب َأن َهُؤاَلَء ال ذين ادعو -اْلَغايَة ُث  قَاَل  ورد اِْلَ ا اِْلَ
 على مقدمتني:

َإْحَدامهَا: َأن َمَع َكثْ رَة الظلَمة يف تَْلَك اأْلَْعَصار َعاَدة اَل َُيُْلو من َإيَقاع الص اَلة يف َمَكان غصب من 
 (1)بَعضهم.". 

 

مات املكلف يف أثناء الوقت ومل يقض مل َيت عاصيا "فْأول مسْألة منها أان نقول  إىا -4 .50
ون من مات وقد مضى  إبمجاع السلف على ىلك. وقول من أْه خطْأ  فنان نعلم قطعا أَّنم كانوا ال يْؤ

من الوقت مقدار ما تقع فيه الصالة. فنن قيل فكيف جيوز الرتك مع العزم وهو ال يعرف سالمة العافية  
عزم إال إىل مدة يغلب على ظنه البقاء إليها  كما جيوز للمعزر أن يضرب إىل قلنا ال جيوز الرتك مع ال

حد ال يغلب على ظنه اهلالك. ولذلك قال أبو حنيفة رمحه هللا ال جيوز أتخري احلج إىل سنة ألن البقاء 
يرى  إليها ال يغلب على الظن. وأما أتخري الصوم والزكاة إىل شهر أو شهرين فجائز. والشافعي رمحه هللا

 البقاء إىل سنة غالبا على ظن الشباب.

 مسْألة اثنية:

األحكام تنقسم إىل واجب كما تقدم  ومقابله يف الطرف األقصى احملظور  وهو احلرام  وبينهما -26
( 2¬)( الندب واملكروه. وبني أن املتقابالت اليت بينها متوسط ليس يلزم 1)¬متوسطان  ومها 

لذلك أخطْأ من زعم أن الوجوب إىا نسخ رجع إىل ما كان قبل من عن رفع أحدمها وجود اْخر  ف
حظر. وإمنا يكون ىلك لو مل يكن بني الواجب واحلرام واسطة. وأبني من هذا أن يرجع إىل ما كان قبل 

 من إابحة  إى ليس يتضمنها جنس هذه املتقابالت الذي هو الطلب.
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 به. وكذلك( سقوط قول من قال املباح مْأمور 3)¬وهنا يتبني -27

_________¬ 

 ( يف األصل: وهو.1)¬

 ( يف األصل: يلز.2)¬

 (1)( يف األصل: نبني.". 3)¬
 

"َوقد اْستدل  هَبََذَه الد اَلَلة من َوجه آخر َوُهَو َأن الس لف رجُعوا يف َأْحَكام احْلََواَدث َإىَل -5 .51
َإىا اْلقَيا  َولَقاَئل  يَها َنص َواَل َإمْجَاع فطريقهاالش رْع َفعلمَنا َأن طريقها الش رْع دون اْلعقل فاىا مل يكن فَ 

عقَل َواَل َأن يَ ُقول َإن أردُت هَبََذا اْلَكاَلم اْلمَساَئل ال يَت دارت َبني الص َحابَة وبينتم َأَّنم مل يستدلوا َفيَها اَبلْ 
َوقد  إبِِمْجَاع الّسلفَتْداَلل ا اَبْلَقَياَ  فَ َهَذا اسْ اَبْلكتاب َوالس نة َوأَنه لَْيَس بعد َىَلك َإال  َأَّنم استدلوا َعَلي ْهَ 

يع  تقدم َوَإن أردُت َأن الس لف ملا طلُبوا حكم بعض اْلمَساَئل من الش رْع َوجب َأن نطلب حكم مجََ
 احْلََواَدث من الش رْع فَ َقط قيل لكم َومل جيب َىَلك َأو َلْسُتم وغريكم من خمالفيكم تستدلون يف كثري من

يَما اْلمَساَئل اَبْلبَ َقاَء على حكم اْلعقل فان قُ ْلُتْم َلو مل يكن اْلقَيا  َصَحيحا لعدلوا يف احْلََواَدث احْلَاَدثَة فَ 
م َهَذا بَينهم ال يَت اَل َنص َفيَها َإىَل حكم اْلعقل فَ َلم ا مل يَ ْفَعُلوا َىَلك علمَنا َأَّنم عدلوا َإىَل اْلقَيا  قيل لك

َا حكُموا يف اْلمَساَئل ِبََْحَكام اَل َوجه ملا حكُموا بََه َإال  ُرُجوع إَ  ىَل استداللكم األول َوُهَو قَ ْولُكم َإمن 
 اْلقَيا 

 َواْحتج اْلُمَخالف َِبْشَياء

َها قَ ْوله تَ َعاىَل }اَي أَيَها ال ذين آمُنوا اَل تقدُموا َبني َيدي هللا َوَرُسوله{ َوبََقْولََه }َوَأن َتقوُلوا ع لى هللا َما َمن ْ
ْلَكَذب اَل تعلُموَن{ َوبََقْولََه }َواَل تقف َما لَْيَس َلك َبَه علم{ َوبََقْولََه }َواَل تَقوُلوا ملا تصف أَْلَسَنتُكم ا

َقول ا َحاَلل َوَهَذا حرَام{ قَاُلوا َواحْلكم اَبْلَقَياَ  تقدم َبني َيدي هللا َوَرُسوله أَلَن ُه حكم بََغرْي قَ ْوهلَما وَ َهذَ 
م مبَا على هللا مبَا اَل نعلم َووصف الش ْيء َِبَن ُه َحاَلل َوحرَام َواَل ََنَْمن َكونه كذاب َوبََقْولََه }َوَأن احكم بَينه

 (2)هللا{". أنزل 
 

َها بتخصيص اْلُمدعى ِبََن يُ َقال اْلُمدعى جَتَْويز تعلق اأْلَمر -6 .52 "على َطرَيق اْلُماَلزَمة جُيَاب َعن ْ
َها َعن اأْلُ  َفك  اْلمْنَهي َعنُه َعن اْلَمْْأُمور بََه يف اجْلُْمَلة أَو كل َواَحَدة َمن ْ ْخَرى َوالن  ْهي َمًعا َبَذي َجَهَتنْيَ يَ ن ْ

ن الص ْوم ْمَلة َوَحيَنَئٍذ اَل يْلزم َما ىَكُروهُ من َفَساد َصْوم يَ ْوم الن ْحر اَلْمَتَناع انفكاك َصْوم يَ ْوم الن ْحر عَ يف اجلُْ 
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 من َحْيُث ُهَو َصْوم الستلزام اأْلََخص اأْلََعم  َوَسَيْْأيت تََتم ة اْلَكاَلم على َصْوم الن ْحر َوبَ َيان بُْطاَلنه يف 
يت بعد َهَذا َإن َشاَء هللا تَ َعاىَل اْلَفصْ   ل اْْ

ة َوقد َوأما الَقاَضي أَبُو بكر بن الط يب فََنن ُه اْحتج لفساد الص اَلة يف اأَلْرض اْلَمْغُصوبَة ابلوجوه اْلُمتَ َقد مَ 
َها ُث  رأى َأن َىَلك مَعارض  َل اْلَغَرض يْسقط اعلى ُسُقوط اْلُمطَالَبة هبَا فَ قَ  إبِِمْجَاع الّسلفأجبنا َعن ْ

لَيَلنْيَ   َعْندَها اَل هبَا مجعا َبني الد 

لَيَل اْمتَناع ُوُرود اأْلَمر هبَا َوال س َلف َواْخَتاَر َهَذه الط رَيَقة اْبن اْلََْطيب يف اْلَمْحُصول قَاَل أَلان بَينا اَبلد 
ق َإىَل الت  ْوَفيق ة يف الد ور اْلَمْغُصوبَة َواَل َطرَيَأمجُعوا على َأن الظلَمة اَل يؤمرون بََقَضاء الص َلَوات املؤدا

 بَينهَما َإال  َما ىَكْراَنهُ 

 َوقد اْعرتض اْلُمَحقَ ُقوَن على َهَذه الط رَيَقة بعبارات خُمَْتلَفة

يَ ْعيَن الَقاَضي  َوقَاَل َإَمام احْلََرَمنْيَ َهَذا َعْنَدي حائد َعن الت ْحَصيل غري اَلَئق ملنصب َهَذا الرجل اْلطري
َقَطع هبَا اْْلطاب".   (1)أاََب بكر فََنن اأْلَْعَذار ال يَت يَ ن ْ

 

 "]َفْصٌل يف اْلَبْئَر[-7 .53

إبِِمْجَاِع ا( )َفْصٌل يف اْلَبْئَر( )َوَإَىا َوقَ َعْت يف اْلَبْئَر َْجَاَسٌة نُزََحْت وََكاَن نَ زُْح َما َفيَها َمْن اْلَماَء َطَهارًَة هلََ 
اَثَر ُدوَن اْلَقَيا َ سََّلفِ ال اَبَر َمْبَني ٌة َعَلى ات ََباَع اْْ    َوَمَساَئُل اْْ

                             Q َاَلَة احْلََياَة لَلت  َنجَُّس َشْرًعا َما َداَمْت يف اْلَباَطَن الن َجاَسُة َفْضاًل َعْن َغرْيََها  َواحْلُْكُم الث اَبُت َشْرًعا ح
يف تَ َنجَُّس َما  يَ ُزوُل اَبْلَمْوَت إال  إَىا ثَ َبَت َشْرًعا َأن  اْلَمْوَت يُزَيُلُه  َلَكن  الث اَبَت لَْلَمْوَت لَْيَس إال  َعَمُلهُ اَل 

 الن َجاَسَة َما َداَم يف مَ ََيُلُُّه فَ َيْستَ ْلزَُم تَ َنجَُّس َغَشائََهَما َوبَ َقاُؤمُهَا َعَلى َطَهاَرهَتََما حَبُْكَم َعَدَم إْعطَاَء ُحكْ 
 اْلَباَطَن  َواَل يَ ُزوُل َهَذا اْلبَ َقاُء إال  مبُزَيٍل َومَلْ يُوَجْد. فَ رْعٌ 

بْ تَ ل ْت اَل ا اأْلََصحُّ يف َقَميَص احْلَي َة الط َهارَُة  وََكَذا يف اَنَفَجَة اْلَمْسَك ُمْطَلًقا. َوَقيَل إَىا َكاَنْت حَبَْيُث َلوْ 
 ُسُد.تَ فْ 

 

َسَة بََناًء َعَلى ا)َفْصٌل يف اْلَبْئَر( )قَ ْولُُه نُزََحْت( إْسَناٌد جَمَازَي : َأْي نُزََح َماُؤَها  َواأْلَْوىَل َأْن ُيْسَنَد إىَل الن جَ 
يَع اْلَماَء ْلقَ َأن  اْلُمرَاَد هَبَا حَنُْو اْلَقْطرََة َمْن اْلبَ ْوَل َواْْلَْمَر َوالد َم  َلَكن  نَ زَْح تَْلَك ا ْطرََة اَل يَ َتَحق ُق إال  بَنَ زَْح مجََ

 َحيَ َوااًن ُموَجًبا وْ َفَكاَن ُحْكُم اْلَمْسْأََلَة َىَلَك َوهَبََذا َيُكوُن اْلُمَصنَ ُف ُمْستَ ْوَفًيا ُحْكَم اْلَواَقَع َمْن َكْونََه َْجَاَسًة أَ 
ْمَكاَن َقَياَ ( فََنن  اْلَقَياَ  إم ا َأْن اَل َتْطُهَر َأْصاًل َكَما قَ نَ زَْح اْلبَ ْعَض أَْو اْلُكلَ  )قَ ْولُهُ ُدوَن الْ  اَل َبْشٌر َلَعَدَم اِْلَ
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 (1)اَلْخَتاَلَط الن َجاَسَة اَبأْلَْوَحاَل َواجْلُْدرَاَن". 
 

54. 8-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q َاَر اْلَمْغُصوبََة َوُهَو يف َحاَلَة اْلَقي اَم َوالرُُّكوَع َوَىَلَك اَبَطٌل َوَهَذا أَلَن  َفْعَلُه َواَحٌد َوُهَو َكْونُُه يف الد 
 مبَا ُهَو ُمَعاَقٌب َعَلْيَه. َوالسُُّجوَد َغاَصٌب بََفْعَلَه َعاٍص بََه َفاَل جَيُوُز َأْن َيُكوَن ُمتَ َقر اًَب مبَا ُهَو َعاٍص بََه ُمثَاابً 

َخَر أَلَن ُه َوَإْن أَْمَكَن َىَلَك يف َغرْيَ ُصورََة ال زَاَع َلَكن  ُهَما ن َ َواَل يَُفيُد قَ ْوَلُكْم أَْمَكَن اْنَفَكاَك َأَحَدمَهَا َعْن اْْ
ُْم َما أََمُروا  إبِِمْجَاِع السََّلفِ ْمُهوُر ْمَرْيَن َومَتَس َك اجلُْ ُمَتاَلزََماَن َفيَما تَ َناَزْعَنا َفيَه َفاَل َُيَْكُن اجْلَْمُع َبنْيَ اأْلَ  فََنَّن 

نَي َعْن الص اَلَة يف الظ َلَمَة بََقَضاَء الص َلَواَت اْلُمَؤد اَة يف الدُّوَر اْلَمْغُصوبََة َمَع َكثْ رََة ُوقُوَعَها َواَل ََّنَْوا الظ اَلمَ 
َها اَلنْ َتَشَر َوِبََن  اْلَفْعَل َوَإْن َكاَن َواَحًدا يف ن َ اأْلَرَاَضي اْلَمْغُصو  ْفَسَه إَىا َكاَن َلُه بََة إْى َلْو أََمُروا َبَه َوََّنُوا َعن ْ

ااَلْسَتَحاَلُة يف  اَوْجَهاَن خُمَْتَلَفاَن جَيُوُز َأْن َيُكوَن َمْطُلواًب َمْن َأَحَد اْلَوْجَهنْيَ َمْكُروًها َمْن اْلَوْجَه الث اَن َوَإمن َ 
ُه َغْصٌب ن  َأْن يُْطَلَب َمْن اْلَوْجَه ال َذي ُيْكرَُه َلَعْيَنَه  ُُث  َفْعُلُه َمْن َحْيُث إن ُه َصاَلٌة َمْطُلوٌب َوَمْن َحْيُث إ

َع اْلَوْجَهاَن يف َفْعٍل َواَحٍد مَ َمْكُروٌه َواْلَغْصُب يُ ْعَقُل ُدوَن الص اَلَة َوالص اَلُة تُ ْعَقُل ُدوَن اْلَغْصَب َوَقْد اْجتَ 
َذا الث  ْوَب َواَل َتْدُخُل َوُمتَ َعلَ ُق اأْلَْمَر َوالن  ْهَي اْلَوْجَهاَن اْلُمتَ َغاَيرَاَن َوُهَو َنَظرُي َما إَىا قَاَل الس يَ ُد لََعْبَدَه َخْط هَ 

اَر فََنْن اْرَتَكْبت الن  ْهَي َعاقَ ب ُْتك َوَإْن ا اَر فَ َيَصحُّ َمْن  ْمتَ ثَ ْلت أَْعتَ ْقُتك َفَخاَط الث  ْوبَ َهَذَه الد  يف تَْلَك الد 
اَر َفَكَذَلَك َما حَنُْن فَ  يَه َمْن َغرْيَ فَ ْرٍ  الس يَ َد َأْن يُ َعاَقَبُه َويُ ْعَتَقُه َويَ ُقوَل َأطَاَع اَبْْلََياطََة َوَعَصى َبُدُخوَل الد 

رَُه اأْلَُخُر َوِبََْن مَجََعُهَما فَ َقْد َتَضم َن مَحَْصيَل أَْمَرْيَن خُمَْتَلَفنْيَ يُْطَلُب َأَحُدمُهَا َويُكْ  فَاْلَفْعُل َوَإْن َكاَن َواَحًدا
اَفٍر ٍر َوَإىَل كَ اْلُمَكل ُف ملَْ َُيُْرَجا َعْن َحَقيَقَتَهَما َوُهَو أَْيًضا َكَمْن َرَمى َسْهًما إىَل ُمْسَلٍم حَبَْيُث ََيُْرُ  إىَل َكافَ 
َذَلَك َويُ ْقَتُل حَبَْيُث ََيُْرُ  إىَل ُمْسَلٍم فََنن ُه يُ ثَاُب َويُ َعاَقُب  َوَُيَْلُك َسَلُب اْلَكاَفَر َعْنَد َمْن َجَعَلُه َسبَ ًبا لَ 

م ا قَاُلوا إن ُه َغاَصٌب َبَفْعَلَه َواَل عَ اَبْلُمْسَلَم َقَصاًصا لََتَضمَُّن َفْعَلَه اْلَواَحَد أَْمَرْيَن خُمَْتَلَفنْيَ َوهَبََذا َخرََج اجْلََواُب 
َا َجعَ  َناُه َعاَصًيا َمْن َحْيُث لْ َفْعَل َلهُ إال  َقَياَمهُ َورُُكوَعهُ َوُسُجوَدهُ َفَكاَن ُمتَ َقر اًَب َبَعنْيَ َما ُهَو َغاَصٌب بََه أَلَان  إمن 

اَر َوُمتَ َقر اًَب مَ  ْراَن يف َمْسْأََلَة اْْلََياطََة َوَقْد يُ ْعَلُم  ْن َحْيُث إن ُه أََتى َبُصورََة الص اَلَة َكَما ىَكَ إن ُه َيْستَ ْويف َمَناَفَع الد 
 َكْونُُه َغاَصًبا َمْن اَل يُ ْعَلُم َكْونُُه ُمَصل َيا َويُ ْعَلُم َكْونُُه ُمَصلَ ًيا َمْن اَل يُ ْعَلُم َكْونُُه َغاَصًبا.

َا يَ تَ َقر ُب َن َوملَْ يَ ْفَعْل َفْعاًل َلَكاَن َغاَصًبا يف َحاَلَة الن  ْوَم َوَعَدَم اْسَتْعَماَل الْ َأاَل تَ َرى أَن ُه َلْو َسكَ  ُقْدرََة َوَإمن 
َُما َوْجَهاَن خُمَْتَلَفاَن َوَإْن كَ  َفْعُل َواَحًدا اَن الْ َِبَفْ َعاَلَه َولَْيَسْت تَْلَك اأْلَفْ َعاُل َشْرطًا َلَكْونََه َغاَصًبا فَ ثَ َبَت َأَّن 

ا َعَلى َىَلَك ضً َوَلم ا فَ ر َغ الش ْيُخ َمْن بَ َياَن خَتْرَيَج اْلُفُروَع َعَلى اأْلَْصَل اْلَمْذُكوَر َشرََع يف َجَواَب َما يَ ُردُّ نَ قْ 
 بَ ْيَع احْلُرَ  َأْو َما ىََكْراَن َمْن اْلُفُروَع فُ اأْلَْصَل فَ َقاَل َوَهَذا ُُيَاَلُف َأْي بَ َقاَء اْلَمْشُروَعي َة َمَع ُوُروَد الن  ْهَي ُُيَالَ 

َعي َة َحىت  َبطََلْت ُُيَاَلُف بَ ْيَع احْلُرَ  َواْلَمَضاَمنَي َواْلَماَلَقيَح َمْن َحْيُث إن  الن  ْهَي َفيَها ملَْ يَ ْقَتَض بَ َقاَء اْلَمْشُرو 
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َا بُ ُيوٌع ُأَضيَفْت إىَل َغرْيَ مََ َأْصاًل َوَقْد اقْ َتَضى َىَلَك يف اْلُفُروَع اْلُمتَ قَ  َمَة أَلََّن  لَ َها إْى اْلَمْعُدوُم اَل َيْصُلُح َمَالًّ دَ 
َها ُمْستَ َعارًا لَ   لن  ْفَي هَبََذَه اْلَقرَيَنةَ لَْلبَ ْيَع َواَل بُد  َلاَلْنَعَقاَد َمْن اْلَمَحلَ  فَ َبطََلْت َلَعَدَم اْلَمَحلَ  َوَصاَر الن  ْهُي َعن ْ

نَ ُهَما َمْن اْلُمَشاهَبََة َوَهَي اْسَتَواُؤمُهَا يف نَ ْفَس الر فْ  َع فََْأَحُدمُهَا َبَرْفَع َواْسَتَعارَُة الن  ْهَي لَلن  ْفَي َصَحيَحٌة َلَما بَ ي ْ
ُهَما َعَبارٌَة َعْن اْلَعَدَم أَ  َخُر َبَرْفَع الصَ َفَة َأْو أَلَن  ُكل  َواَحٍد َمن ْ ُهَما ُمَر ٌم َوهَلََذا وْ اأْلَْصَل َواْْ  أَلَن  ُكل  َواَحٍد َمن ْ

[ 197البقرة: َصح ْت اْسَتَعارَةُ الن  ْفَي لَلن  ْهَي يف قَ ْوله تَ َعاىَل }َفال َرَفَث َوال ُفُسوَ  َوال َجَداَل يف احلَْجَ { ]
نَ ْتُه َأْصاَلُب اْلُفُحوَل َوَمْنُه قَ ْوُل".  (1) َواْلَمَضاَمنُي َما َتَضم 

 

 َوَعْبُد اّلِل ُ ْبُن "أَم ا اْلَمْعُروفُوَن فَاْْلَُلَفاُء الر اَشُدوَن َوَعْبُد اّلِلَ  ْبُن َمْسُعوٍد َوَعْبُد اّلِلَ  ْبُن َعب ا ٍ -9 .55
ُهْم  َضَي اّلِل ُ رَ  -َعْمرٍو َوَزْيُد ْبُن اَثَبٍت َوُمَعاُى ْبُن َجْبٍل َوأَبُو ُموَسى اأْلَْشَعرَيُّ َوَعاَئَشُة  َوَغرْيُُهْم مم ْن  -َعن ْ

ٌة إْن َواَفَق اْلَقَياَ  َأْو َخاَلَفُه فََنْن َوافَ َقُه أَتَي َد بَهَ    َوَإْن َخاَلَفُه تُرََك اُْشُتَهَر اَبْلَفْقَه َوالن َظَر َوَحَديثُ ُهْم ُحج 
ُ  -اْلَقَياُ  بََه  َوقَاَل َماَلٌك  ٌم عَ َفيَما َُيَْكى عَ  -َرمَحَُه اّلِل  إبِِمْجَاِع َلْيَه؛ أَلَن  اْلَقَياَ  ُحج ةٌ ْنُه َبْل اْلَقَياُ  ُمَقد 

َا َدَخَلتْ  السََّلفِ  َهٌة َواجْلََواُب َأن  اْلَْرَبَ يََقنٌي ِبََْصَلَه؛ َوَإمن  َهُة يف نَ ْقَلَه  َويف اتَ َصاَل َهَذا احلََْديَث ُشب ْ الشُّب ْ
 يف احلََْديَث َعاَرًضاَه يف ُكلَ  َوْصٍف َعَلى اْْلُُصوَص َفَكاَن ااَلْحَتَماُل يف الر ْأَي َأْصاًل وَ َوالر ْأُي ُمَْتَمٌل ِبََْصلَ 

                             Q.َوَإْن َكاَن اأْلُُصولَيُّوَن ىََكُروا اْلَْاَلَف ُمْطَلًقا 

يًها أَْو ملَْ َيُكْن بَ ْعُد إْن َكاَن ْلَْرَبُ رَاَجٌح َسَواٌء َكاَن الر اَوي َعاَلًما َفقَ َفَعْنَد الش اَفَعيَ  َومُجُْهوَر أَئَم َة احلََْديَث ا
 َضاَبطًا َعْداًل َضاَبطًا َوُهَو َمْذَهُب الش ْيَخ أََِ احلََْسَن اْلَكْرَخيَ  َوقَاَل َعيَسى ْبُن أاََبَن إْن َكاَن الر اَوي َعْداًل 

 َخرَبََه َعَلى اْلَقَياَ  َوَإال  َكاَن َمْوَضَع ااَلْجَتَهاَد.َعاَلًما َوَجَب تَ ْقَدَُي 

َل َأْو َشَرَب كَ َوُحَكَي َعْن َماَلٍك أَن ُه َرج َح اْلَقَياَ  َعَلى َخرَبَ اْلَواَحَد فََنن ُه َعَمَل اَبْلَقَياَ  يف الص ائََم إَىا أَ 
َحابََة اأْلَْخُذ اَبْلَقَياَ  َوَردُّ َخرَبَ يَه َواْحَتج  يف َىَلَك َِبَن ُه َقْد اُْشُتَهَر َمْن الص  اَنَسًيا َوملَْ يَ ْعَمْل اَبْلَْرَبَ اْلَوارََد فَ 

َع أاََب ُهَريْ رََة  ُهْم  -اْلَواَحَد فََنن  اْبَن َعب اٍ  َلم ا َسََ َلْو قَاَل « تَ َوض ُئوا مم ا َمس ْتُه الن ارُ »يَ ْرَوي  -َرَضَي اّلِل ُ َعن ْ
َعُه يَ ْرَوي  قَاَل أَيَ ْلَزُمَنا اْلُوُضوءُ « فَ ْليَ تَ َوض ْأْ  َمْن مَحََل َجَنازَةً »تَ َوض ْْأت مبَاٍء ُسْخٍن َأُكْنت تَ تَ َوض ْأُ َمْنُه َوَلم ا َسََ

ُ َعْنُه  -َمْن مَحَْل َعيَداٍن اَيَبَسٍة َوَرد  َعَلي   ُ َعْنُه  - َوَرد  ُعَمُر َحَديَث َبْروََع اَبْلَقَيا َ  -َرَضَي اّلِل   -َرَضَي اّلِل 
َشرُّ الث اَلثََة  َوقَاَل:  َحَديَث فَاَطَمَة بَْنَت قَ ْيٍس اَبْلَقَياَ  َوَرد  إبْ رَاَهيُم الن َخَعيُّ َوالش ْعِبُّ َما يُ ْرَوى َأن  َوَلَد الز انَ 

إبِِمْجَاِع  َوِبََن  اْلَقَياَ  ُحج ٌة َظَر َِبُمَ َه َأْن َتَضَع مَحَْلَها َوَهَذا نَ ْوُع َقَيا ٍ َلْو َكاَن َوَلُد الز اََن َشر  الث اَلثََة َلَما اُنْ تُ 
َهٌة َفَكاَن الث اَبُت اَبْلَقَياَ  ال َذي شُ  -َعَلْيَه الس اَلُم  -َمْن الص َحابََة َويف اتَ َصاَل َخرَبٍ إىَل الن ِبَ   السََّلفِ  ب ْ

مْجَاَع أَقْ َوى َمْن الث اَبَت لخَرَبَ اْلَواَحَد َفَكاَن اْلَعَمُل بََه َأْوىَل َوِبََن  اْلَقَيا َ ُهَو اَثَبٌت ابَ   أَثْ َبُت َمْن َخرَبَ ِْلَ
َمُل خَتَْصيًصا تَ اْلَواَحَد جَلََواَز الس ْهَو َواْلَكَذَب َعَلى الر اَوي  َواَل يُوَجُد َىَلَك يف اْلَقَياَ  َوِبََن  اْلَقَياَ  اَل َيَْ 
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ى اْلَقَياَ  إبََمْجَاَع لَ َواْلَْرَبُ ََيَْتَمُلُه َفَكاَن َغرْيُ اْلُمْحَتَمَل َأْوىَل َمْن اْلُمْحَتَمَل َواْحَتج  َمْن َقد َم َخرَبَ اْلَواَحَد عَ 
ُهْم  -الص َحابََة  ُ َعن ْ ُْم َكانُوا َيرْتُُكوَن َأْحَكاَمُهمْ  -َرَضَي اّلِل  ُعوا َخرَبَ اْلَواَحَد فََنن  َأاَب َبْكٍر اَبْلَقَياَ  إ فََنَّن  َىا َسََ

ُ َعْنُه  - َعُه َمْن َباَلٍل َوتَ َرَك ُعَمُر  -َرَضَي اّلِل  ُ َعْنُه  -نَ َقَض ُحْكًما َحَكَم َفيَه َبرَأْيََه حَلََديٍث َسََ  -َرَضَي اّلِل 
َعَلْيَه  -أْيََنا َوَفيَه ُسن ُة َرُسوَل اّلِلَ  اَبحلََْديَث َحىت  قَاَل َكْداَن نَ ْقَضي َفيَه َبرَ رَأْيَُه يف اجْلََننَي َويف َديََة اأْلََصاَبَع 

ْبُن ُمزَاَحٍم َوتَ َرَك  َوتَ َرَك رَأْيَهُ يف َعَدَم تَ ْورَيَث اْلَمْرأََة َمْن َديََة َزْوَجَها اَبحلََْديَث ال َذي َرَواُه الض ح اكُ  -الس اَلُم 
ُهَما  -ُن ُعَمَر ابْ  ُ َعن ْ َعُه َمْن رَاَفَع بْ  -َرَضَي اّلِل  َن َخَديٍج َونَ َقَض ُعَمُر رَأْيَُه يف اْلُمزَاَرَعَة اَبحلََْديَث ال َذي َسََ

َعَلْيَه الس اَلُم  - َعْن الن ِبَ  يَ ْبُن َعْبَد اْلَعزَيَز َما َحَكَم بََه َمْن َردَ  اْلَغل َة َعَلى اْلَباَئَع َعْنَد الر دَ  اَبْلَعْيَب مبَا ُروَ 
 َويف َنظَائَرََه َكثْ رٌَة.« اْْلَرَاَج اَبلض َمانَ »َأن   -

ِبََن  اْلَْرَبَ يََقنٌي َوأَم ا َما ىَُكَر َمْن َردَ َهْم َخرَبَ اْلَواَحَد َفَذَلَك أَلَْسَباٍب َعارََضٍة اَل َلرَتَْجيَحَهْم اْلَقَياَ  َعَلْيَه وَ 
َا ال -َعَلْيَه الس اَلُم  -ْصَلَه؛ أَلَن ُه قَ ْوُل الر ُسوَل ِبََ  َهُة يف َطرَيَقَه َوُهَو الن  ْقُل؛ اَل اْحَتَماَل لَْلَخطََْأ َفيَه؛ َوَإمن  شُّب ْ

َهُة َكاَن ُحج ًة َقْطًعا مبَْنزََلَة اْلَمْسُموَع َمْنُه  َوالر ْأُي ُمَْتَمٌل ِبََْصَلَه  -الس اَلُم ْيَه َعلَ  -َوهَلََذا َلْو اْرتَ َفَعْت الشُّب ْ
َمُل َأْن اَل يف ُكلَ  َوْصٍف َأْي ُكلَ  َوْصٍف َمْن أَْوَصاَف الن صَ  ََيَْتَمُل َأْن َيُكوَن ُهَو اْلُمَؤث ََر يف احْلُْكَم  َوََيْتَ 

رَيَق بَ ْعَد الت  يَ قَُّن اَبأْلَْصَل ْحَتَماَل الث اَبَت يف الط  َيُكوَن َفَكاَن ااَلْحَتَماُل الث اَبُت يف اأْلَْصَل أَقْ َوى َمْن ااَل 
 َفَكاَن اأْلَْخُذ مبَا ُهَو َأْضَعُف اْحَتَمااًل َوُهَو اْلَْرَبُ أَْوىَل.

َيَقنَي؛ أَلَن  اْلُوُقوَف َعَلى لْ َوقَ ْولُُه َفَكاَن ااَلْحَتَماُل يف الر ْأَي َأْصاًل يَ ْعيَن اأْلَْصَل يف الر ْأَي ااَلْحَتَماُل َوَعَدُم ا
مْجَاَع  َوَىَلكَ  أَْمٌر َعاَرٌض  اْلَوْصَف ال َذي ُهَو َمَناُط احْلُْكَم اَل يَ َتَحق ُق َبَطرَيَق الت  يَ قَُّن إال  اَبلن صَ  َأْو اَبِْلَ

ٌة َباَل  - َعَلْيَه َوَسل َم َصل ى اّلِل ُ  -ُسوَل َواْلَيَقنُي يف اْلَْرَبَ َأْصٌل؛ أَلَن ُه اْلَكاَلُم اْلَمْسُموُع َمْن الر   َوُهَو ُحج 
َهُة".  َا مَحَق َقْت الشُّب ْ َهٍة؛ َوَإمن   (1)ُشب ْ

 

َْجيُح اَبلذُُّكورََة َواحْلُر َي َة يف اَبَب رََوايََة اأْلَْخَباَر َوَلَكن  ُهمْ -10 .56 ُب الرت   اَل ُيَسلَ ُموَن َهَذا "وََكَذَلَك اَل جيََ
َما يف َمْسْأََلَة اْلَماَء إال  َأن  َهَذا كَ   إال  يف اأْلَفْ رَاَد فََْأم ا يف اْلَعَدَد فََنن  َخرَبَ احْلُر ْيَن أَْوىَل وََكَذَلَك رََوايَُة الر ُجَلنْيَ 

 إبِِمْجَاِع السََّلفِ َمرْتُوٌك 

                             Qَخُر َبطُُرٍ  َأَكاَن يُ َرج ُح َما َوَصَل إلَْيَه َبَطرَيٍق إَىا َكاَن رَاَوي اأْلَْصَل َواَحًدا فَ َهَذا  َبَطرَيٍق َواَحٍد َواْْ
ا؛ أَلَن هُ َُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن َأَحٌد  َوىََكَر يف اْلَميزَاَن اَل َيرَتَج ُح اْلَْرَبُ َبَكثْ رََة الرَُّواَة َعْنَد َعام َة َمَشاَُيَنَ  اَل يَ ُقوُل بَهَ 

رًا فَ َيُكوُن اَنَسًخا َلَذَلَك َوَهَذا اْلَمْعََن اَل يَ ْرَفُع   لرَُّواُة.ااْلَْرَبُ ال َذي ُرَواتُُه أََقلُّ ُمَتَْأخَ 

َا ىََكَر َهَذا َجَوااًب َعْن اْعَتَبارََهمْ  َْجيُح اَبلذُُّكورََة َواحْلُر َي َة( إمن  ُب الرت  اْلَْرَبَ اَبلش َهاَدَة يف  قَ ْولُُه )وََكَذَلَك اَل جيََ
 اأْلَْخَباَر  فَ َقاَل وََكَما اَل َيَصحُّ  اَببَ َخرَبَ ااَلثْ َننْيَ يف اَبَب الش َهاَدَة رَاَجٌح َعَلى َخرَبَ اْلَواَحَد َفَكَذَلَك يف 

                                         
 2/378كشف األسرار شرح أصول البزدوي   (1)
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َْجيَح اَبلذُُّكورَ   َواحْلُر َي َة اَثَبٌت يف ةَ َما ىََكْرُُتْ؛ أَلَن ُه َخاَلُف الس َلَف اَل َيَصحُّ اْعَتَبارُُه اَبلش َهاَدَة أَْيًضا فََنن  الرت 
ر ْيَن رَاَجَحًة َعَلى َلنْيَ رَاَجَحًة َعَلى َشَهاَدَة اْلَمْرأََتنْيَ َوَشَهاَدُة احلُْ اَبَب الش َهاَدَة َحىت  َكاَنْت َشَهاَدُة الر جُ 

َْجيُح هَلَُما يف رََوايََة اأْلَْخَباَر َحىت  َكاَن َخرَبُ اْلَمْرأََة َمْثَل  ْب الرت  رَبَ الر ُجَل َوَخرَبُ اْلَعْبَد خَ َشَهاَدَة اْلَعْبَدْيَن َومَلْ جيََ
 َل َخرَبَ احْلُرَ  فَ َعَرفْ َنا َأن  اْعَتَباَر اأْلَْخَباَر اَبلش َهاَدَة َغرْيُ ُمْسَتَقيٍم.َمثْ 

َة  ُ  -قَاَل مَشُْس اأْلَئَم   تَ َرى َأن  الت  َعاُرَض َواَل يُ ْؤَخُذ ُحْكُم رََوايََة اأْلَْخَباَر َمْن ُحْكَم الش َهاَداَت َأاَل  -َرمَحَهُ اّلِل 
ْعَد الت  ْوبََة َوَخرَبَ َغرْيَ َة اأْلَْخَباَر تَ َقُع َبنْيَ َخرَبَ اْلَمْرأََة َوَخرَبَ الر ُجَل َوَبنْيَ َخرَبَ اْلَمْحُدوَد يف اْلَقْذَف ب َ يف رََوايَ 

نَ ُهَما  الش َهاَداَت َحىت  يَ ثْ ُبَت يف  اْلَمْحُدوَد َوَبنْيَ َخرَبَ اْلُمَثَن  َوَخرَبَ اأْلَْربَ َعَة َوَإْن َكاَن َيْظَهُر الت  َفاُوُت بَ ي ْ
 َبَشَهاَدَة اأْلَْربَ َعَة َما اَل يَ ثْ ُبُت َبَشَهاَدَة ااَلثْ َننْيَ َوُهَو الز اََن.

 َوَبنْيَ اَلثْ َننْيَ ا وََكَذَلَك طَُمْْأنَيَنُة اْلَقْلَب إىَل قَ ْوَل اأْلَْربَ َعَة َأْكثَ ُر َوَمَع َىَلَك يَ َتَحق ُق الت  َعاُرُض َبنْيَ َشَهاَدةَ 
نَ ُهَما ي ُ َشَهاَدَة اأْلَْربَ َعَة يف اأْلَْمَواَل لَيُ ْعَلَم أَن هُ اَل يُ ْؤَخُذ ُحْكُم احْلَاَدثََة َمْن َحاَدثٍَة ُأْخَرى َما مَلْ  ْعَلْم اْلُمَساَواَة بَ ي ْ

 َمْن ُكلَ  َوْجٍه.

ُْم ُيَسلَ ُموَن َأن  الرت ْ قَ ْولُُه )َوَلَكن  ُهْم اَل ُيَسلَ ُموَن َهَذا إال  يف اأْلَفْ رَ  ُب اَد( يَ ْعيَن َأَّن  َجيَح اَبلذُُّكورََة َواحْلُر َي َة اَل جيََ
ٍد َلَكن  ُهْم اَل بْ يف اأْلَفْ رَاَد َحىت  اَل َيرَتَج َح َخرَبُ َرُجٍل َواَحٍد َعَلى َخرَبَ اْمَرأٍَة َواَحَدٍة َوَخرَبُ ُحرٍ  َعَلى َخرَبَ عَ 

نَ ُهَما يف اْلَعَدَد َبْل يَ ُقوُلوَن َخرَبُ احْلُر ْيَن َأْوىَل َمْن َخرَبَ اْلعَ  ُيَسلَ ُمونَ  َْجيَح بَ ي ْ ْبَدْيَن َوَخرَبُ الر ُجَلنْيَ َأْوىَل َعَدَم الرت 
ٌة اَتم ٌة ُدوَن َخرَبَ اْلعَ  َدْيَن َواْلَمْرأََتنْيَ فَ َيرَتَج ُح َكَما يف بْ َمْن َخرَبَ اْلَمْرأََتنْيَ؛ أَلَن  َخرَبَ احْلُر ْيَن َوالر ُجَلنْيَ ُحج 

ٍة َفَكاَن َخرَبُ احْلُرَ  َكَخرَبَ اْلَعبْ  ُهَما لَْيَس حَبُج   َوَخرَبُ الر ُجَل َكَخرَبَ دَ الش َهاَدَة لَخَاَلَف اأْلَفْ رَاَد فََنن  ُكل  َواَحٍد َمن ْ
َجاَسَتَه َأْو َعَلى اْلَقْلَب  إَىا َأْخرَبَُه َعْبٌد ثََقٌة َبَطَهارََة اْلَماَء َوُحر  ثََقٌة بَنَ اْلَمْرأََة  َكَما يف َمْسْأََلَة اْلَماَء يَ ْعيَن 

 َواَحٍد َوَمْن َحْيُث فَ يَ َتَحق ُق الت  َعاُرُض َويَ ْعَمُل ِبََْكرَبَ رَأْيََه؛ أَلَن  احْلُج َة اَل تََتمُّ َمْن َطرَيَق احْلُْكَم لَخَرَبَ ُحر ٍ 
َْجيَح ِبََْكرَبَ الر ْأَي  َوَإْن َأخْ الد َ  رَبَُه ِبَََحَد اأْلَْمَرْيَن يُن احْلُرُّ َواْلَمْمُلوُك َسَواٌء فََلَتَحقَُّق اْلُمَعاَرَضَة َيَصرُي إىَل الرت 

َخَر ُحر اَن ثََقَتاَن َأَخَذ بََقْوَل احْلُر ْيَن؛ أَلَن   حْلُج َة تََتمُّ بََقْوَل احْلُر ْيَن يف احْلُْكَم َواَل ا مَمُْلوَكاَن ثََقَتاَن َواَبأْلَْمَر اْْ
 تََتمُّ بََقْوَل اْلَمْمُلوَكنْيَ َفَعْنَد الت  َعاُرَض َيرَتَج ُح قَ ْوُل احْلُر ْيَن َنص  َعَلْيَه يف اْلَمْبُسوَط.

ُْم َلم ا ملَْ ُيَسلَ ُموا َىَلَك يف ثْ ُبُت يف اأْلَْخَباَر أَْيضً َوَإَىا ثَ َبَت تَ ْرَجيُح َخرَبَ احْلُر ْيَن يف َمْسْأََلَة اْلَماَء ي َ  ا  ُُث  إَّن 
ْلزَاُم  فَ َقاَل  ْلزَاُم َعَلْيَهْم مبَا ىَُكَر فْأَْبَطَل َعَلْيَهْم َكاَلَمُهْم لََيَتم  اِْلَ ال  َأن  َهَذا َأْي َما ىََكُروا َمْن إاْلَعَدَد اَل يََتمُّ اِْلَ

 َجَرْت َمْن َوْقَت الص َحابََة إىَل يَ ْوَمَنا فََنن  اْلُمَناَظرَاتَ  إبِِمْجَاِع السََّلفِ َح َخرَبَ احْلُر ْيَن َوالر ُجَلنْيَ َمرْتُوٌك تَ ْرَجي
َها اْشَتَغاهُلُْم اَبلرت َْجيَح اَبلذُُّكورََة َواحْلُر َ  َحاَد َوملَْ يُ ْرَو يف َشْيٍء َمن ْ َة يف اأْلَفْ رَاَد َواْلَعَدَد َواَل ي  َهَذا ِبََْخَباَر اْْ

َْجيحَ  َْجيَح َبزاََيَدَة َعَدَد الرَُّواَة َوَلْو َكاَن َىَلَك َصَحيًحا اَلْشتَ َغُلوا بََه َكَما اْشتَ َغُلوا اَبلرت   َبزاََيَدَة الض ْبَط اَبلرت 
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تْ َقاَن َوَبزاََيَدَة".   (1)َواِْلَ
 

لَيُل َعْنَد اْلَباَقال َن َ َعَلى عَ 1َما قَاَلُه اْلَباَقال َنُّ "َوَقْد َرد  الطُّويفُّ -11 .57 َدَم   فَ َقاَل: "ألَن ُه َلم ا قَاَم الد 
ُْم مَلْ أَيُْمُروا الظ َلَمَة إبَََعادَ  إبِِمْجَاِع السََّلفِ الصَ ح َة  ُُث  أَْلَزَمُه اْلَْْصُم  َة ُوُقوَعَها   َمَع َكثْ رَ 2َة الص َلَواتَ َعَلى َأَّن 

ُهْم يف أََماَكَن اْلَغْصَب  فََْأْشَكَل َعَلْيَه  َفَحاَوَل اْلَْالَص هَبََذا الت  َوسَُّط  فَ َقالَ  : َيْسُقُط اْلَفْرُض َعْنَد 3َمن ْ
َتَها لَيَل َعَلى َعَدَم َصح   .4َهَذَه الص الَة َلإَلمْجَاَع اْلَمْذُكوَر ال هَبَا. َلَقَياَم الد 

َمَتنْيَ:ُُث  قَا  َل: َوَأْحَسُب َأن  َهُؤالَء ال َذيَن اد َعْوا اَِلمْجَاَع بَ نَ ْوُه َعَلى ُمَقدَ 

إيَقاَع الص الَة يف َمَكان ُغَصَب  7منْ  6اأَلْعَصاَر َعاَدًة ال خَتُْلو 5إْحَدامُهَا: َأن  َمَع َكثْ رََة الظ َلَمَة يف تَْلكَ  -
 َمْن بَ ْعَضَهْم.

ُؤالَء َعَلى َما : َأن  الس َلَف ََيَْتَنُع َعاَدًة تَ َواطُُؤُهْم َعَلى تَ ْرَك اَِلْنَكاَر  َواأَلْمُر اَبَِلَعاَدَة َمْن بََناَء هَ الث انََيةُ  -
ُقوٌل  تَ َواتُ رًا َوال آَحاًدا.  ظَنُّوُه َمْن َدلَيَل اْلُبْطالَن  َوَإال  َفال إمْجَاَع يف َىَلَك َمن ْ

َمتَ   اَن اْلَمْذُكوَراَتَن يف َغايََة الض ْعَف َواْلَوَهَن". انْ تَ َهى.َواْلُمَقد 

ُْم ملَْ 8اعَ قَاَل اْبُن قَاَضي اجْلََبَل: "قَاَل اْلَباَقال َنُّ: َلْو ملَْ َتَصح  َلَما َسَقَط الت ْكَليُف. َوَقْد َسَقَط اَبَِلمجَْ    أَلَّن 
. َكْيَف؟ َوَقْد َخاَلَف اَِلَماُم َأمْحَُد 9ال إمْجَاَع يف َىَلَك َلَعَدَم ىَْكرََه َونَ ْقَلهَ  يُ ْؤَمُروا بََقَضاَء الص َلَواَت  َقيَل:

 َوَمنْ 

__________ 

  ومل يذكر الطويف الرد على الباقالن صراحة ومفصاًل يف هذا املختصر  27انظر: خمتصر الطويف ص 1
 ولعله ىكره يف "شرحه على املختصر".

 يف ز: الصالة. 2

 يف ب ض: وقال. 3

 .118/ 1انظر: اِلحكام  اْمدي  4
 يف ش: هذه. 5

 يف ع: ُيلو. 6

 يف ش: عن. 7

 يف ش: االمجاع. 8

                                         
 3/103دوي كشف األسرار شرح أصول البز   (1)
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 (1)يقول ابن قدامة: "وقد غلط من زعم أن يف هذه املسْألة إمجاعاً  ألن السلف مل يكونوا =".  9
 

 "املسْألة األوىل-12 .58

 تعريف السنة

 ( .1لطريقة والسرية محيدة كانت أو ىميمية )السنة يف اللغة: السنة لغة: ا -1

 عليه صلى هللا -السنة عند األصوليني: السنة يف اصطالح األصوليني هي "ما صدر عن النِب  -2
 ( .2غري القرآن" ) -وسلم 

 ( .3  وفعله  وتقريره  وكتابته  وإشارته  ومهه  وتركه )-صلى هللا عليه وسلم  -وهذا يشمل: قوله 

 ( .4األنواع قد يدخل بعضها يف بعض )وهذه 

 لفإبمجاع السالسنة هي احلكمة: إىا وردت احلكمة يف القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة  -3
َك  َعَليْ (   كقوله تعاىل: }َوأَنْ َزَل هللاُ َعَلْيَك اْلَكَتاَب َواحلَْْكَمَة َوَعل َمَك َما مَلْ َتُكْن تَ ْعَلُم وََكاَن َفْضُل هللاَ 5)

[   قال الشافعي: "فسمعُت من أرضى من أهل العلم ابلقرآن يقول: احلكمة 113َعَظيًما{ ]النساء: 
 ( .6سنة رسول هللا" )

__________ 

 ( .292( انظر: "املصباح املنري" )1)

( 2/160(   و"شرح الكوكب املنري" )38(   و"قواعد األصول" )1/86( انظر: "الفقيه واملتفقه" )2)
. 
 وسنة اْللفاء فعليكم بسنيت: »-صلى هللا عليه وسلم  -د البعض: سنة اْللفاء الراشدين لقوله ( زا3)

صلى  -)أييت خترجيه قريًبا(   قال ابن رجب: "ويف أمره « . الراشدين؛ املهديني عضوا عليها ابلنواجذ
الة األمر عموًما دليل و ابتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره ابلسمع والطاعة ل -هللا عليه وسلم 

( . وانظر: "جمموع 2/121على أن سنة اْللفاء الراشدين متبعة  كاتباع سنته" "جامع العلوم واحلكم" )
 ( .27 - 16(   و"درء االرتياب" لسليم اهلالَل )1/282الفتاوى" )

 - 2/160) "( فيدخل كل من الكتاب واِلشارة واهلم والرتك يف الفعل. انظر: "شرح الكوكب املنري4)
166. ) 

(   175  19/82  3/366(   و"جمموع الفتاوى" )88  1/87( انظر: "الفقيه واملتفقه" )5)
  201  1/190(   و"تفسري ابن كثري" )443(   و"خمتصر الصواعق" )75و"الروح" البن القيم )

 ( .9(   و"وسيلة احلصول" )567

                                         
 1/394خمتصر التحرير شرح الكوكب املنري  (1)
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 (1)( .". 78( "الرسالة" )6)
 

 . «ألن الكافر قد َيرتز من الكذب لدينه  والفاسق متهم يف الدين"فالكافر أوىل؛ -13 .59
 املسْألة الثالثة

 حجيته  ونوع داللته

 ( .1) إبمجاع السلفمفهوم املوافقة حجة 

بل وكذلك قيا  األوىل وإن مل يدل عليه اْلطاب  لكن عرف أنه أوىل ابحلكم من »قال ابن تيمية: 
 رية اليت مل يسبقهم هبا أحد من السلف  فما زال السلف َيتجوناملنطو  هبذا  فننكاره من بدع الظاه

 ( .2« )مبثل هذا وهذا

 ( .3وإمنا وقع اْلالف يف داللته: هل هي لفظية أو قياسية؟ )

وقد َيتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياًسا  ويقول: »وقد نقل الشافعي هذا اْلالف فقال: 
 وىم؛ ألنه داخل يف مجلته فهو بعينه  ال قيا  على غريه.هذا معَن ما أحل هللا وحرم  ومحد 

......ويقول غريهم من أهل العلم: ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان يف معناه  فهو قيا . 
 ( .4« )وهللا أعلم

وعلى كل فاْلالف كما هو واضح يرجع إىل التسمية حلصول االتفا  على أن داللته قد تكون قاطعة 
(5. ) 

__________ 

( 2/254(   و"روضة الناظر" )2/74(   و"جامع بيان العلم وفضله" )513( انظر: "الرسالة" )1)
(   و"مذكرة 208  4/207  3/483(   و"شرح الكوكب املنري" )150  و"خمتصر ابن اللحام" )

 ( .250الشنقيطي" )

 ( .21/207( "جمموع الفتاوى" )2)

(   132(   و"خمتصر ابن اللحام" )68واعد األصول" )( "ق2/200( انظر: "روضة الناظر" )3)
(   و"مذكرة 3/483(   و"شرح الكوكب املنري" )287  286و"القواعد والفوائد األصولية" )

 ( .237الشنقيطي" )

 ( .516  515( "الرسالة" )4)

اللته د( ىكر بعضهم أن من فوائد هذا اْلالف: جتويز النسخ مبفهوم املوافقة عند من يقول: إن 5)
لفظية  ومنع النسخ به عند من يقول: إَّنا قياسية. والصحيح أن تسميته قياًسا ال تضر وأن النسخ جيوز 
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(   و"شرح الكوكب 2/202  233  1/232به إن كانت علته منصوصة. انظر: "روضة الناظر" )
 (1).".  (90  89(   و"مذكرة الشنقيطي" )1/233(   و"نزهة اْلاطر العاطر" )3/486املنري" )

 

60. 14-"131 

 131السنة الرتكية أصل عظيم يوصد به ابب االبتداع يف الدين ...  -

 131سنة الرتك مبنية على مقدمات اثبتة ...  -

 134* املسْألة الرابعة: منزلة السنة من القرآن: ... 

 134ابعتبار املصدرية ...  -

 134أقوال العلماء يف مصدرية السنة ...  -

 135احلجية ... ابعتبار  -

 135ابعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل ابلسنة ...  -

 135ابعتبار البيان ...  -

 135كره اِلمام أمحد أن يقال: السنة تقضي على الكتاب ... 

 135الكتاب والسنة متالزمان ال يفرتقان  متفقان ال ُيتلفان ...  -

 136* املسْألة اْلامسة: اْلرب املتواتر: ... 

 136تعريف املتواتر لغة ...  -

 136تعريف املتواتر عند األصوليني وبيان التعريف ...  -

 137انقسام املتواتر إىل لفظي ومعنوي ...  -

 137انقسام التواتر إىل تواتر عامة وخاصة ...  -

 138إفادة املتواتر العلم ...  -

 138العلم احلاصل ابلتواتر هل هو ضروري أو نظري؟ ...  -

 138وط املتواتر ... شر  -

 139العلم َيصل بعدة طر  ...  -

 140رأي ابن تيمية يف معَن املتواتر ...  -

 140* املسْألة السادسة: خرب اْحاد: ... 

 141تعريف اْحاد لغة واصطالحاً ...  -

 141إمجاع أهل العلم على وجوب العمل لخرب الواحد إمجاالً ...  -
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 142الواحد ...  األدلة على وجوب العمل لخرب -

 143...  إبمجاع السلفخرب الواحد حجة يف األحكام والعقائد  -

 (1)الدليل على وجوب العمل لخرب الواحد يف العقيدة ...".  -
 

  وهذا 1"فاملطلق ما مل يوصل معناه حبرف مثل قوله تعاىل: }َوَلم ا بَ َلَغ َأُشد هُ َواْستَ َوى{ -15 .61
 النبات  واستوى الطعام. معناه: كمل وُت  يقال: استوى

 وأما املقيد فثالث أضرب:

أحدمها: مقيد ب "إىل" كقوله تعاىل: }ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماَء{   واستوى فالن إىل السطح  وإىل الغرفة  
له: املعدى ب "إىل" يف موضعني من كتابه  األول: يف سورة البقرة يف قو  -سبحانه وتعاىل -وقد ىكر هللا

يعًا ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماَء{   والثان يف سورة فصلت: }ُُث  }ُهَو ا  ل َذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأْلَْرَض مجََ
 إبمجاع السلف.  وهذا مبعَن العلو واالرتفاع 2اْستَ َوى َإىَل الس َماَء َوَهَي ُدَخاٌن{ 

  4  وقوله: }َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوَدي { 3ُهورََه{ الثان: املقيد ب "على" كقوله تعاىل: }لََتْستَ ُووا َعَلى ظُ 
 معناه العلو واالرتفاع واالعتدال إبمجاع أهل اللغة. -أيضا -  وهذا 5وقوله: }فَاْستَ َوى َعَلى ُسوَقَه{ 

 الثالث: املقرون بواو "مع" اليت تعدى الفعل إىل املفعول معه 

__________ 

 .14سورة القصص  اْية:  1
 .11صلت  اْية: سورة ف 2
 .13ْية:  1سورة الزخرف   3
 .44سورة هود  اْية:  4
 (2).". 29سورة الفتح  اْية:  5
 

"فذكر يف أول اْية وحيه إىل نوح والنبيني من بعده  ُث خص موسى من بينهم ابِلخبار -16 .62
ِبنه كلمه. وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ىكر يف أول اْية. 

واملعتزلة  ةرفعا ملا تومهه املعطلة واجلهمي« تكليم»وهو « كلم»ُث أكده ابملصدر احلقيقي الذي هو مصدر 
وغريهم من أنه إهلام  أو إشارة  أو تعريف للمعَن النفسي بشيء غري التكليم. فْأكده ابملصدر املفيد 
محقيق النسبة ورفع توهم اجملاز. قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إىل اِلنسان كالما ِبي طريق وصل. 
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أراد  الكالم  كاِلرادة يقال: فالن ولكن ما محققه ابملصدر  فنىا حققته ابملصدر مل يكن إال حقيقة
إرادة  يريدون حقيقة إرادة. ويقال: أراد اجلدار  وال يقال: إرادة. ألنه جماز غري حقيقة. هذا كالمه. 

م غري َوَلم ا جاَء ُموسى َلَميقاتَنا وََكل َمُه َربُُّه قاَل: َربَ  أََرَن أَْنظُْر َإلَْيَك وهذا التكلي 143: 7وقال تعاىل: 
التكليم األول الذي أرسله به إىل فرعون. ويف هذا التكليم الثان سْأل النظر  ال يف األول  وفيه أعطى 

 144: 7األلواح. وكان عن مواعدة من هللا له. والتكليم األول مل يكن عن مواعدة. وفيه قال هللا له: 
ُتَك َعَلى الن اَ  َبرَسااليت َوَبَكالمَ   مجاع السلف.إبي أي بتكلمي لك اي ُموسى َإن َ اْصطََفي ْ

وقد أخرب سبحانه يف كتابه أنه انداه وانجاه. فالنداء من بعد والنجاء من قرب. تقول العرب: إىا كربت 
 أنت موسى الذي اصطفاك هللا بكالمه  وخط»احللقة فهو نداء أو ْجاء وقال له أبوه آدم يف ماجته 

قف إىا طلبوا منه الشفاعة إىل ربه. وكذلك يف حديث وكذلك يقول له أهل املو « . لك التوراة بيده
فضيله وىلك بت»اِلسراء يف رؤية موسى يف السماء السادسة أو السابعة  على اختالف الرواية. قال 

ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغريه من األنبياء مل يكن هذا « بكالم هللا
 :42وقال تعاىل: « كليم الرمحن»كان يسمى   التخصيص به يف هذه األحاديث معَن. وال

ُ َإال  َوْحياً  أَْو َمْن َوراَء َحجاٍب  أَْو يُ ْرَسَل".  51  (1)َوما كاَن لََبَشٍر َأْن يَُكلَ َمُه اّلِل 
 

 َعَلْيَه َوَسل َم السُّورََة "َوَزَعَم أَبُو ُعبَ ْيٍد َأن  َهَذا الن ْسَخ الث اَنَ َقْد َكاَن يَ ْنزَُل َعَلى الن ِبَ  َصل ى اّلِل ُ -17 .63
ََِ  ْبَن َكْعٍب َوَعاَئَشَة َرَضَي اّلِل ُ  َلى َواَل ُتْكَتُب. قُ ْلُت: َوَمْنُه َما ُرَوَي َعْن ُأ ُهَما َأن  ُسورََة" َفرُتَْفُع َفاَل تُ ت ْ  َعن ْ

َإْن َشاَء اّلِل ُ تَ َعاىَل. َومم ا « 1»أَيْيت ُمبَ ي  ًنا ُهَناَك  اأْلَْحزَاَب" َكاَنْت تَ ْعَدُل ُسوَرَة اْلبَ َقرََة يف الطُّوَل  َعَلى َما
ثَ َنا أَبُ  ثَ َنا َنْصُر ْبُن َداُوَد َحد  ثَ َنا أََِ َحد  ثَ َنا عبد  وَيُدلُّ َعَلى َهَذا َما ىََكرَُه أَبُو َبْكٍر اأْلَنْ َبارَيُّ َحد  ُعبَ ْيٍد َحد 

َثيَن أَبُو أَُماَمَة بْ  هللا ابن َصاَلٍح َعَن الل ْيَث َعنْ  َن سهل ابن ُحنَ ْيٍف يُوُنَس َوَعَقيٍل َعَن اْبَن َشَهاٍب قَاَل: َحد 
نها  يف جَمَْلَس َسَعيَد ْبَن اْلُمَسي َب َأن  َرُجاًل قَاَم َمَن الل ْيَل لَيَ ْقَرأ ُسورًَة َمَن القرآن فلم يقدر على شي م

َها  فَ َغَدْوا َعَلى َرُسوَل اّلِلَ  َصل   وقام آخر فلم يقدر على شي منها  وقام ى آخر فلم يقدر على شي َمن ْ
َلَة اَي َرُسوَل اّلِلَ  أَلَقْ رَأ ُسورًَة َمَن اْلُقْرآَن فَ لَ  ُ َعَلْيَه َوَسل َم  فَ َقاَل َأَحُدُهْم: ُقْمُت الل ي ْ َها  مْ اّلِل   أقدر على شي َمن ْ

َخُر فَ َقاَل: َوأاََن َواّلِل َ  َخُر فَ َقاَل: َوَأاَن َواّلِلَ  َكذَ فَ َقاَم اْْ َلَك اَي َرُسوَل اّلِلَ    َكَذَلَك اَي َرُسوَل اّلِلَ   فَ َقاَم اْْ
َا مم ا َنَسَخ اّلِل ُ اْلَبارََحَة( . َويف َإْحَدى الر َ  ْبُن َوااَيَت: َوَسَعيُد فَ َقاَل َرُسوُل اّلِلَ  َصل ى اّلِل ُ َعَلْيَه َوَسل َم: )َإَّن 

ُث بََه أَبُو أَُماَمَة َفاَل يُ ْنَكرُُه. الر ابََعةُ  َتَمنَي َلإْلَْساَلَم أَْنَكَرْت طَ  -اْلُمَسي َب َيْسَمُع َما َُيَدَ  َواَئُف َمَن اْلُمن ْ
رَيَن َجَوازَُه  َوُهْم َمُْجوُجوَن  رَيَعَة. َوأَْنَكَرْتهُ أَْيًضا َطَواَئُف الش   الس اَبَق َعَلى ُوُقوَعَه يف  إبِِمْجَاِع السََّلفِ اْلُمَتَْأخَ 

َ تَ َعاىَل قَاَل لَُنوٍح َعَلْيهَ  لس اَلُم َعْنَد ُخُروَجَه ا َمَن اْليَ ُهوَد  َوُهْم َمُْجوُجوَن مبَا َجاَء يف تَ ْورَاهَتَْم َبَزْعَمَهْم َأن  اّلِل 
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ْم َكنَ َباَت اْلُعْشَب  ما خال اًل َلَك َوَلُذر َي َتَك  َوَأْطَلْقُت َىَلَك َلكُ َمَن الس َفيَنَة: َإن َ َقْد َجَعْلُت ُكل  َداب ٍة َمْْأكَ 
ْيَه الس اَلُم الدم فال أتكلوه. ُث قد َحر َم َعَلى ُموَسى َوَعَلى َبيَن َإْسرَائَيَل َكَثريًا َمَن احْلَيَ َواَن  َومبَا َكاَن آَدُم َعلَ 

ن  َإبْ رَاَهيَم اْْلََليَل َوَقْد َحر َم اّلِل ُ َىَلَك َعَلى ُموَسى َعَلْيَه الس اَلُم َوَعَلى َغرْيََه  َوِبََ يُ َزو َُج اأْلََخ َمَن اأْلُْخَت  
ُهُم الْ أَُمَر َبَذْبَح ابَْنَه ُُث  قَاَل َلُه: اَل َتْذحَبُْه  َوِبََن  ُموَسى أََمَر َبيَن َإْسرَائَيَل َأْن يَ ْقتُ ُلوا َمْن َعبَ  َعْجَل  ُُث  َد َمن ْ

ُهْم  َوِبََن  نُ بُ و تَُه َغرْيُ ُمتَ َعب ٍد هَبَا قَ ْبَل بَ ْعَثَه  ُُث  تُ ُعبَ َد هبََ  ا بَ ْعَد َىَلَك  َإىَل َغرْيَ َىَلَك. أََمَرُهْم َبَرْفَع الس ْيَف َعن ْ
ىَل ُحْكٍم  َلَضْرٍب َمَن َإىَل َعَباَدٍة  َوُحْكٍم إَ َولَْيَس َهَذا َمْن اَبَب اْلَبَداَء َبْل ُهَو نَ ْقُل اْلَعَباَد َمْن َعَباَدٍة 

 اْلَمْصَلَحَة  َإْظَهارًا حلََْكَمَتَه وكمال مملكته. وال

__________ 

 (1).". 113ص  14( . راجع ج 1)
 

 "َيَضْعَن مَحَْلُهنَ -18 .64

ع إبمجا رة واال اِلماء فان عدة املتوىف عنها زوجها إىا كانت امة شهران ومخسة اايم نصف عدة احل
 وقوله تعاىل َوال َذيَن يُ تَ َوف  ْوَن َمْنُكْم خطاب مع املؤمنني فدل على ان اْلطاب هبذه الفروع خمتص السلف

ابملؤمنني فقط فال وجه ال جياب العدة املذكورة على الكتابية فََنىا بَ َلْغَن َأَجَلُهن  اى انقضت عدهتن َفال 
حاء املسلمني الَّنن ان تزوجن يف مدة العدة وجب على كل واحد ُجناَح َعَلْيُكْم اْلطاب للحكام وصل

منعهن عن ىلك ان قدر عليه وان عجز وجب عليه ان يستعني ابلسلطان َفيما فَ َعْلَن يف أَنْ ُفَسَهن  من 
التزين والتعرض للخطاب وسائر ما حرم على املعتدة اَبْلَمْعُروَف حال من فاعل فعلن اى فعلن ملتبسات 

ُ مبا تَ ْعَمُلوَن َخَبرٌي فيجازيكم عليه فال تعملون خالف ما أمرُت بهابلوجه   الذي ال ينكره الشرع َواّلِل 

 هر كه عاصى شود ابمر خدا ... بيخ او را بكند قهر خدا

واعلم ان املراد ابلرتبص هنا االمتناع عن النكاح واالمتناع عن اْلروج من املنزل الذي توىف عنها زوجها 
ناع عن التزين وهذا اللفظ كاجململ النه ليس فيه بيان اَّنا ترتبص يف أي شىء اال اان نقول فيه واالمت

االمتناع عن النكاح جممع عليه واما االمتناع عن اْلروج من املنزل فواجب اال عند الضرورة واحلاجة واما 
 تعاىل عليه ى هللاترك التزين فهو واجب ملا روى عن عائشة وحفصة رضي هللا عنهما ان رسول هللا صل

وسلم قال )ال َيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اْخر ان محد على ميت فو  ثالث ليال اال على زوجها 
اربعة أشهر وعشرا( وامنا وجب احلداد النه ملا حرم عليها النكاح يف العدة أمرت بتجنب الزينة حىت ال 

 مة النكاح الذي كان سبب مؤونتهاتكون بصفة امللتمسة لالزواج والظهار التْأسف على فوت نع
وكفايتها من النفقة والسكَن وغري ىلك. واحلداد على امليت ثالثة اايم ومتس املرأة الطيب يف الثالث 
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 لئال يزيد احلداد على ثالثة اايم فاَّنا لو مسته يف

يوب شق اجل الرابع الزداد احلداد من اليوم الرابع. وهو حرام ومن السنة ان يتوقى رسوم اجلاهلية من
وضرب اْلدود وحلق الشعر كما كان عادة العرب وكذا قطعه كما كان عادة العجم وكذا رفع الصوت 
ابلبكاء والنوح وقد برئ رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم ممن يفعل شيْأ من ىلك الَّنا عادات 

ء فاَّنن ادات ال سيما النسااجلاهلية واكثر اهاىل هذا الزمان يف اكثر البلدان مبتلون ابمثال هذه الع
يلبسن االلبسة السود اىل ان متضى اايم بل شهور كثرية ورمبا ترى رجال ال يلبس لبا  اجلمع واألعياد 
فلو سئل فيه الجاب بقوله مات اىب او أمي او غريمها وىلك بعد ما مضى من زمان الوفاة شهور. وكذا 

شوراء مْأمتا  عنه واحدت عليها حيث اختذوا يوم عاالرافضة قد تغالت يف احلزن ملصيبة احلسني رضي هللا
لقتله رضي هللا عنه فيقيمون يف مثل هذا اليوم العزاء ويطيلون النوح والبكاء ويظهرون احلزن والكآبة 
ويفعلون فعل غري اهل االصابة ويتعدون اىل سب بعض الصحابة وهذا عمل اهل الضالل املستوجبني 

م مل يسمعوا ما ورد يف النهى عن احلداد ومن هللا الرشاد واالشارة يف اْية ان من هللا اْلزي والنكال كْأَّن
موت املسلم مل يكن فراقا اختياراي للزوج فكانت مدة وفاته أطول فكذا العبد الطالب فان حال املوت 

 َُيْرُْج نْ بينه وبني مطلوبه من غري اختياره فالوفاء حبصول مطلوبه يف مدة كرم مبوبه كما قال تعاىل َومَ 
 (1)سلية قلوب". َمْن بَ ْيَتَه ُمهاَجراً َإىَل اّلِلَ  َوَرُسولََه ُُث  يُْدرَْكُه اْلَمْوُت فَ َقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اّلِلَ  ففى هذا ت

 

"النه القطع وهو من ابب اِلرشاد ايضا على ما حكى انه ملا مات عثمان بن مظعون -19 .65
كى السالم من الرضاعة وغسل وكفن قبل النِب عليه السالم بني عينيه وبرضى هللا عنه وهو اخوه عليه 

وقالت امرأته خولة بنت حكيم رضى هللا عنها طبت هنيئا لك اجلنة اي أاب السائب فنظر إليها النِب عليه 
السالم نظرة غضب وقال )وما يدريك( فقالت اي رسول هللا ما رسك وصاحبك فقال عليه السالم 

يفعل ِ( فاشفق النا  على عثمان رضى هللا عنه ُث ان السبب ىف عدم قبول التوبة عند  )وما أدرى ما
ب االحتضار اان مكلفون ابالَيان الغيىب لقوله تعاىل )ال َذيَن يُ ْؤَمُنوَن اَبْلَغْيَب( وىف ىلك الوقت يكون الغي

ان املوت وقد ورد ) عياان فال تصح. وايضا ال شبهة ىف ان كل مؤمن عاص يندم عند االشراف على
التائب من الذنب كمن ال ىنب له( فيلزم منه ان ال يدخل أحد من املؤمنني النار وقد ثبت ان بعضهم 
يدخلوَّنا. واما قوهلم ان من شرط التوبة عن الذنب العزم على ان ال يعود اليه وىلك امنا يتحقق مع 

 ظن التائب التمكن من العود فيخالفه ما قال اْمدى

وان مل  لفإبمجاع السا اشرف على املوت اى قرب من االحتضار فندم على فعله صحت توبته انه إى
يتصور منه العزم على ترك الفعل لعدم تصور الفعل فهو مستثَن من عموم معَن التوبة وهو الندم على 
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ان واما ضاملاضي والرتك ىف احلال والعزم على ان ال يعود ىف املستقبل كما ىف شرح العقائد للموىل رم
ه اطال  اْية اليت هى قوله تعاىل )َوُهَو ال َذي يَ ْقَبُل الت  ْوبََة َعْن َعباَدَه( فمقيد ابْية السابقة وهى قول

 تعاىل )َولَْيَسَت الت  ْوبَُة( اْية وبقوله عليه السالم )ان هللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر( أخرجه الرتمذي
نهما وهو يشمل توبة املؤمن والكافر فاالَيان وكذا التوبة ال يعترب حالة من حديث ابن عمر رضى هللا ع

اليْأ  ابملثناة لخالفهما قبل هذه احلالة ولو بقليل من الزمان رمحة من هللا تعاىل لعباده املذنبني. فمعَن 
لقا طاالحتضار هو وقت الغرغرة وقرب مفارقة الروح من البدن ال حضور أوائل املوت وظهور مقدماته م

وقس عليه حال البْأ  ابملوحدة بقي انه ملا قتل على رضى هللا عنه من قال ال اله اال هللا قال عليه 
السالم )مل قتلته اي على( قال على علمت انه ما قال بقلبه فقال عليه السالم )هل شققت قلبه( فهذا 

ى اَيان ىلك بنور النبوة عليدل على ان اَيان املضطر واملكره صحيح مقبول ولعله عليه السالم اطلع 
املقتول لخصوصه فقال ىف حقه ما قال والعلم عند هللا املتعال هذا وىهب االمام مالك اىل ان االَيان 
عند اليْأ  ابملثناة مقبول صحيح فقالوا ان االَيان عند التيقن صحيح عنده لو مل يرد الدليل ىلك االَيان 

َن َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبُل( اْية وامنا مل يرده مالك مطفاَيان فرعون مثال مردود عنده بدليل قول لقا لعدم ه )آْْ
النصوص الدالة عنده على عدم صحة االَيان ىف تلك الساعة هكذا قالوا وفيه ضعف اتم ظاهر واسناده 
اىل مالك ال ُيلو عن َساحة كما ال ُيفى هذا ما تيسر ىل ىف هذا املقام من اجلمع والرتتيب والرتجيح 

لتهذيب ُث اسْأل هللا ىل ولكم ان يشد عضدان بقوة االَيان وَيلينا حبلية العيان واِليقان وُيتم لنا وا
ابْلري واحلسَن ويبشران ابلرضوان والزلفى وجيعلنا من الطائرين اىل جنابه والنازلني عند اببه والالئقني 

 (1)لخطابه حبرمة احلواميم وما اشتملت عليه من السر العظيم". 
 

 "املسْألة الثالثة: حكم الزان الثيب واْلالف يف جلده-20 .66

املسْألة الثالثة: إىا عرفنا حقيقة الزان وما جيب ابلنسبة للزان البكر  فالسؤال: ما حكم الزان الثيب؟ 
الثيب: هو كل من تزوج  ووطئ يف نكاح صحيح  مسلماً  عاقاًل  ابلغاً  فنىا محقق اِلسالم  مع 

ع نكاح صحيح  ووطٍء صحيح فننه َُيَْكم بكون اِلنسان ثيباً  ولو أن رجالً تزوج البلوغ  مع العقل  م
امرأة وَعَقد عليها ومل يدخل هبا ُث زان قبل الدخول هبا  فننه ال يزال بكراً  وال َُيْكم بكونه ثيباً مبجرد 

 العقد.

 فالثيوبة إبمجاع العلماء يشرتط فيها الدخول.

 مجاع السلفإبفنن احلكم أنه يُ ْرَجم  وهذا  -وهو كون الزان ثيباً -الوصف وبناًء عليه: فمىت محقق هذا 
واْللف  خالفاً للخوارج الذين يقولون: إن الثيب إىا زان ال يرجم؛ ألن هللا عز وجل أوجب جلد الزان 
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 ومل يوجب رمجه.

  فحكمه أنه هوْجيبهم: ِبن السنة دلت على الرجم  كما يف احلديث الصحيح الذي سبقت اِلشارة إلي
 جيلد أواًل ُث يرجم بعد جلده.

وقد اختلف العلماء رمحهم هللا هل جُيلد الثيب قبل أن يُرجم أم ال؟ وىلك على قولني: فذهب اِلمام 
أحدمها:  -أمحد وداُود الظاهري وطائفة من السلف إىل أن الثيب إىا زَن جُيمع له يف العقوبة بني أمرين: 

 جلده مائة جلدة.

 ىلك يرجم سواًء كان رجالً أو امرأة. ُث بعد -

وهذا القول دليله حديث عبادة بن الصامت عند أمحد يف مسنده واِلمام مسلم يف صحيحه من قوله 
 عليه الصالة والسالم: ).

 والثيب ابلثيب؛ جلد مائة والرجم( .

لد  واحتجوا وال جيوىهب اِلمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رمحة هللا على اجلميع إىل أن الثيب يرجم 
حبديث ماعز يف الصحيحني من أن النِب صلى هللا عليه وسلم أمر برمجه ومل أيمر جبلده  فدل على أن 
الثيب يرجم وال جيلد  وهكذا املرأة اليت اعرتفت ابلزان أمر برمجها ومل أيمر جبلدها  قالوا: فهذا يدل داللة 

 واضحة على أن الواجب هو الرجم دون اجللد.

هو اجلمع بني اجللد والرجم؛ ألن حديث ماعز وحديث املرأة اليت  -والعلم عند هللا-األقوال  وأصح
اعرتفت ابلزان  فْأمر هبا  فرمجت  مل يُذكر فيها اجللد  وُسكت عنه  وحديث عبادة نطق فيه بوجوب 

نه  ع اجللد  والقاعدة: أنه إىا تعارض املسكوت عنه واملنطو  به فيقدم املنطو  على املسكوت
فاستدالل اجلمهور من ابب املسكوت عنه  واستدالل اِلمام أمحد وداُود من جهة املنطو   وهذا 

 أقوى  ولذلك يقال ابجلمع بني اجللد والرجم على الصحيح من أقوال العلماء رمحهم هللا.

إىا ثبت هذا فنن هذه العقوبة  وهي معاقبة البكر جبلد مائة وتغريب عام  ومعاقبة الثيب جبلد مائة 
والرجم  هذه العقوبة  نسخ هللا عز وجل هبا حكماً سابقاً  ىلك أنه كان يف أول اِلسالم إىا زَن الرجل 

لذلك ورد يف رَج واملخرج  و أو زنت املرأة َُيبس كل منهما حىت يتوفاه املوت  فجعل هللا عز وجل الفَ 
حديث عبادة الذي سبقت اِلشارة إليه قوله عليه الصالة والسالم: )خذوا عين  خذوا عين: قد جعل 

 (1)هللا هلن سبياًل: البكر ابلبكر؛ جلد مائة وتغريب عام  والثيب ابلثيب؛ جلد مائة والرجم( .". 
 

 طريقة احلنفية: -"أ-21 .67

مجاع إبها: وإىا وقعت يف البئر ْجاسة نزحت وكذا نزح ما فيها طهارة هلا جاء يف ]بداية املبتدي[ وشرح
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  ومسائل اْابر مبنية على اتباع اْاثر دون القيا   وإن ماتت فيها فْأرة أو عصفورة أو صعوة السلف
نزح منها ما بني عشرين دلوا إىل ثالثني حبسب كرب الدلو وصغرها  يعين:  -أو سودانية أو سام أبرص

إخراج الفْأرة  حلديث أنس رضي هللا عنه أنه قال: يف الفْأرة: إىا ماتت يف البئر وأخرجت من بعد 
ساعتها نزح منها عشرون دلوا  والعصفورة وحنوها تعادل الفْأرة يف اجلثة فْأخذت حكمها  والعشرون 

ر: نزح و بطريق اِلجياب والثالثون بطريق االستحباب  فنن ماتت فيها محامة وحنوها كالدجاجة والسن
 ما بني أربعني دلوا إىل ستني.

ويف ]اجلامع الصغري[ : أربعون أو مخسون  وهو األظهر ملا روي عن أِ سعيد اْلدري رضي هللا عنه 
أنه قال يف الدجاجة: إىا ماتت يف البئر نزح منها أربعون دلوا  وهذا لبيان اِلجياب  واْلمسون بطريق 

زح منها وها الذي يستقى به منها  وقيل: دلو يسع فيها صاع ولو ناالستحباب  ُث املعترب يف كل بئر دل
 (1)بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز؛". 

 

 طريقة احلنفية: -"أ -22 .68

مجاع إبجاء يف بداية املبتدي وشرحها  وإىا وقعت يف البئر ْجاسة نزحت وكذا نزح ما فيها طهارة هلا 
ْاثر دون القيا . وإن ماتت فيها فْأرة أو عصفورة أو صعوة ومسائل اْابر مبنية على اتباع ا السلف

أو سودانية أو سام أبرص نزح منها ما بني عشرين دلوا إىل ثالثني حبسب كرب الدلو وصغرها  يعين بعد 
ها أنه قال يف الفْأرة إىا ماتت يف البئر وأخرجت من ساعت -رضي هللا عنه  -إخراج الفْأرة حلديث أنس 

 (2)دلوا  والعصفورة وحنوها تعادل الفْأرة يف اجلثة". نزح منها عشرون 
 

 طريقة احلنفية: - 1"-23 .69

مجاع إبجاء يف بداية املبتدي وشرحها: وإىا وقعت يف البئر ْجاسة نزحت  وكذا نزح ما فيها طهارة هلا 
عوة ص   ومسائل اْابر مبنية على اتباع اْاثر دون القيا . وإن ماتت فيها فْأرة أو عصفورة أوالسلف

أو سودانية أو سام أبرص نزح منها ما بني عشرين دلوا إىل ثالثني  حبسب كرب الدلو وصغرها  يعين 
بعد إخراج الفْأرة؛ حلديث أنس رضي هللا عنه أنه قال يف الفْأرة إىا ماتت يف البئر  وأخرجت من 

العشرون ت حكمها  و ساعتها: نزح منها عشرون دلوا  والعصفورة وحنوها تعادل الفْأرة يف اجلثة فْأخذ
 بطريق اِلجياب  والثالثون بطريق االستحباب.

فنن ماتت فيها محامة وحنوها كالدجاجة والسنور نزح ما بني أربعني دلوا إىل ستني  ويف اجلامع الصغري 
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أربعون أو مخسون وهو األظهر؛ ملا روي عن أِ سعيد اْلدري رضي هللا عنه أنه قال يف الدجاجة: إىا 
 (1) ماتت يف".

 

ُه َواْستَ َوى{ -24 .70 ( . وهذا معناه كمل وُت  1)¬"معناه حبرف مثل قوله: }َوَلم ا بَ َلَغ َأُشد 
 يقال: استوى النبات واستوى الطعام.

(   واستوى 2)¬وأما املقيد: فثالثة أضرب أحدها: مقيد إبىل كقوله: }ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماَء{ 
فالن إىل السطح وإىل الغرفة  وقد ىكر سبحانه هذا املعدى إبىل يف موضعني من كتابه يف سورة البقرة 

ي (   والثان 3)¬اَء{ ًعا ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس مَ يف قوله تعاىل: }ُهَو ال َذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأْلَْرَض مجََ
 إبمجاع(   وهذا مبعَن العلو واالرتفاع 4)¬يف سورة فصلت: }ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماَء َوَهَي ُدَخاٌن{ 

 كما سنذكره ونذكر ألفاظهم بعد إن شاء هللا.  السلف

( وقوله: }َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوَديَ { 5)¬َه{ والثان: مقيد بعلى كقوله: }لََتْستَ ُووا َعَلى ظُُهورَ 
( وهذا أيضا معناه العلو واالرتفاع واالعتدال إبمجاع 7)¬( وقوله: }فَاْستَ َوى َعَلى ُسوَقَه{ 6)¬

 أهل اللغة.

 والثالث: املقرون بواو مع اليت تعدي الفعل إىل املفعول معه حنو استوى املاء واْلشبة مبعَن ساواها.

_______¬___ 

 14( سورة القصص اْية 1)¬

 29( سورة البقرة اْية 2)¬

 29( سورة البقرة اْية 3)¬

 11( سورة فصلت اْية 4)¬

 13( سورة الزخرف اْية 5)¬

 44( سورة هود اْية 6)¬

 (2)". 29( سورة الفتح اْية 7)¬
 

اِلَيان "ويقول ابن بطال: )مذهب مجاعة أهل السنة  ممن سلف من األمة وخلفها أن -25 .71
 ( .1)¬قول وعمل  يزيد وينقص( 

وحكى شيخ اِلسالم ابن تيمية رمحه هللا اتفا  السلف على أن اِلَيان قول وعمل  فيدخل يف القول: 

                                         
 35/43جملة البحوث اِلسالمية  (1)
 67/162جملة البحوث اِلسالمية  (2)
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 ( .2)¬قول القلب واللسان  ويف العمل: عمل القلب واألركان 

 السلف:اثنيا: حكاية علماء الدعوة اِلمجاع على أن اِلَيان قول وعمل  ونسبة ىلك إىل 

 فعلماء الدعوة اترة َيكون اِلمجاع على ىلك  واترة ينسبونه إىل أهل السنة.

 مله القلب واجلوارح مجيعا( إبمجاع السلففممن حكى اِلمجاع إمام الدعوة يف قوله: )فاِلَيان 
¬(3. ) 

معَن و وجاء يف التوضيح: )وقد تقدم أيضا إمجاع السلف على أن اِلَيان قول وعمل  يزيد وينقص  
 ( .4)¬ىلك: أنه قول القلب وعمله  ُث قول اللسان وعمل اجلوارح( 

__________¬ 

 .56/  1  وهو يف: شرح صحيح البخاري  البن بطال 123( التوضيح 1)¬
 .472/  12  وراجع: الفتاوى 215  ومصباح الظالم 216( انظر: منهاج التْأسيس 2)¬
 .51الشيخ اِلمام ( الفتاوى: ضمن القسم الثالث من مؤلفات 3)¬
 (1).". 129( التوضيح 4)¬
 

 "الكاتب: ممد رشيد رضا-26 .72

__________ 

 الفتاوى الثالث

 يف لبس قلنسوة أهل الكتاب وأكل ىابئحهم

 واقتداء الشافعية ابحلنفية

 

 ىكران يف اجلزء الثامن عشر أنه شاع أن بعض علماء مصر أفىت رجالً 

 يلبسها أهل أوراب وتسمى )الربنيطة( وأن ترنسفاليًّا جبواز لبس القلنسوة اليت

 بعض النا  أكرب هذه الفتوى جهالً منهم ابلدين  وىكران من هداية السنة الَسنَ ي َة ما

 تَبني  به أن اِلسالم مل يقيد أهله بزي خمصوص؛ ألن الزي من العادات اليت

 م يكن منختتلف ابختالف حاجات الشعوب وأىواقهم وطبائع بالدهم فهو مباح هلم فل

 حكمة هذا الدين العام جلميع البشر أن يقيد شعوب األرض كلها بعادة طائفة منهم

 كْأهل احلجاز أو غريهم؛ وهلذا لبس النِب عليه الصالة والسالم من لبو 

 النصارى واجملو  واملشركني كما ثبت يف األحاديث الصحيحة اليت أشران إىل

                                         
 82/182جملة البحوث اِلسالمية  (1)
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 يف كل قطر زايًّ يشاركهم فيه غالًبا منبعضها يف ىلك اجلزء ولذلك ترى للمسلمني 

 ليس من دينهم؛ بل أكثر لبوسهم مْأخوى عن النصارى برمته ومنه زي العثمانيني

 الرَسي كما تقدم.

 ُث بعد كتابة ما أشران إليه رأينا يف بعض اجلرائد أن الذي أفىت مبا ىكر هو

 موضوع لغطمفيت الداير املصرية  وأنه أفىت بفتويني أخريني كانتا أيًضا 

 اجلاهلني الذين ال يعرفون من الدين إال ما ينسب إليه من العادات والتقاليد الشائعة

 بني املسلمني يف بالدهم خاصة. وقد ىكر يف إحدى اجلرائد نص األسئلة اليت

 رفعت إىل املفيت مع أجوبتها  ويقال: إن بعض أصحاب اجلرائد اشرتى ورقة

 لظنه أن فيها ما يثبت خمالفة املفيت يف ىلك الفتوى من الرتنسفاَل مبال كثري

 للمشهور من مذهب احلكومة اليت يفيت به احلكومة وللمعروف عند العامة  فيؤاَخذ!!

 وسعى بعد ىلك يف نشرها يف اجلرائد وانربت إحداها للرد عليها أو التنويه

 لخطئها بدعوى املدافعة عن الدين.

 كلها أو بعضها لكان الواجب عليه أن ال  ولو كان صاحبها يعتقد ِبن الفتاوى خطْأ

 يصرح ِبن إماًما كبريًا أفىت هبا؛ ألن كثريًا من النا  يف مشار  األرض ومغارهبا

 يثقون بفتواه ويعملون هبا وال يصدهم عن ىلك أن صاحب جريدة سياسية مل يرضَ 

 هبا. فنن كان يرى أن املستفيت معتقد بصحة الفتوى فكان عليه أن يقنعه بعدم

 صحتها إن قدر.

 أما األسئلة اليت قدمها الرتنسفاَل للمفيت فهي بنصها:

 ( يوجد أفراد يف هذه البالد تلبس الربانيط لقضاء مصاحلهم وعود1)

 الفوائد إليهم فهل جيوز ىلك أم ال؟

 ( إن ىحبهم )أي: نصارى الرتنسفال( خمالف؛ وىلك ألَّنم يضربون2)

 تسمية والغنم يذحبوَّنا من غري تسمية أيًضا هل البقر ابلبلط وبعد ىلك يذحبون بغري

 جيوز ىلك أم ال؟

ون خلف احلنفية بدون تسمية ويصلون خلفهم العيدين3) ُِ  ِ  ( إن الشافعية يصل 

 ومن املعلوم أن هناك خالفًا بني الشافعية واحلنفية يف فرضية التسمية ويف تكبريات

 العيدين فهل جتوز صالة كلٍ  خلف اْخر أم ال؟

 نص األسئلة كما نشرهتا اجلرائد.هذا 

 فْأما املسْألة األوىل فقد علمت ما فيها.
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 وأما الثانية فظاهر السؤال أنه عن جواز فعلهم وليس من شْأن املسلم أن

 يبحث عن أفعال غري املسلمني يف نفسها  فال بد أن يكون املراد االستفهام عن

 جلواز واستدل عليه ابْيةجواز أكل املسلم من تلك الذابئح  وقد أفىت املفيت اب

 وهو موافق يف ىلك للجماهري من الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني كما ستعلم ىلك

 بنصوصه.

 وأما املسْألة الثالثة ففتواه فيها ابجلواز موافق لعمل سلف األمة الصاحل بال

 ى يفاستثناء  وإمنا استنكرها اجلاهلون؛ ألن بعض الفقهاء من احلنفية والشافعية حك

 ىلك خالفًا مبنيًّا على استنباطاهتم املعروفة الناشئة عن التعصب للمذاهب الذي يفر 

 بني املسلمني وجيعلهم شيًعا  كل شيعة تبطل عبادة األخرى وكْأَّنم يرون أن يكون

 لكل أهل مذهب مساجد خاصة هبم كالنصارى:

 وكل خري يف اتباع َمن سلف ... وكل شر يف ابتداع َمن خلف

 ِلمام أمحد يرى الوضوء يف الفصد واحلجامة والرعاف فقيل له: فننكان ا

 كان اِلمام قد خرج منه الدم ومل يتوضْأ هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف ال أصلي

 خلف اِلمام مالك وسعيد بن املسيب؟ هكذا كان السلف الصاحلون  حىت جاء

 يف هذااْللف املتعصبون املفرقون  ولكن َسورة التعصب للمذاهب قد سكنت 

 العصر لذلك ال يرى املفسدون وجًها للغط يف هذا اجلواب.

* * * 

 طعام أهل الكتاب

 أما مسْألة ىبيحة أهل الكتاب فهي اليت أكثرت اللغط فيها اجلريدة السياسية

 والسؤال انطق ِبن أهل تلك البالد )الرتنسفال( يذحبون البقر بعد ضرهبا ابلبلطة

 مني أَّنم ال يذكرون اسم هللا عليها. واملفيت أفىتولكن موضع املخالفة لبعض املسل

 ( ؛ فقد قال5ابألخذ بنص آية: }َوطََعاُم ال َذيَن أُوتُوا الَكَتاَب َحل  ل ُكْم{ )املائدة: 

 هللا هذا بعد آية محرَي امليتة  وأحل طعامهم وهو يعلم ما يقولون عند الذبح ويعلم

 نقل بعض كالم أئمة السلف من الصحابةما يعتقدون بُعَزْيٍر واملسيح. وإننا ن

 والتابعني يف ىلك ُث َنيت بفقه الدين يف محرَي امليتة وما أُهل به لغري هللا فنقول:

 جاء يف تفسري اْية من كتاب )فتح البيان يف فهم مقاصد القرآن( ما نصه:

 )واحلاصل أن حل الذبيحة اتبع حلل املناكحة على التفصيل املقرر يف

 الطعام اسم ملا يؤكل ومنه الذابئح وىهب أكثر أهل العلم إىل ختصيصهالفروع. و 
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 هنا ابلذابئح ورجحه اْلازن. ويف هذه اْية دليل على أن مجيع طعام أهل الكتاب

 من اللحم وغريه حالل عند املسلمني وإن كانوا ال يذكرون اسم هللا على ىابئحهم

(   121 أَتُْكُلوا مم ا ملَْ يُْذَكَر اْسُم اّلِلَ  َعَلْيَه{ )األنعام:وتكون هذه اْية خمصصة لعموم قوله: }َواَل 
 وظاهر هذا أن ىابئح أهل الكتاب حالل وإن ىكر اليهودي على

 ىبيحته اسم عزير وىكر النصران على ىبيحته اسم املسيح  وإليه ىهب أبو

 حول.الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عبا  والزهري وربيعة والشعِب ومك

 وقال علي وعائشة وابن عمر: إىا َسعت الكتاِ يسمي غري هللا فال أتكل. وهو

 ( .121قول طاو  واحلسن ومتسكوا بقوله تعاىل: }َواَل أَتُْكُلوا مم ا ملَْ يُْذَكَر اْسُم اّلِلَ  َعَلْيَه{ )األنعام: 

 مالك: إنه يُكره والويدل عليه أيًضا قوله:[ َوَما أَُهل  بََه َلَغرْيَ هللَا ]وقال 

 َُيرم. وسئل الشعِب وعطاء عنه فقاال: َيل فنن هللا قد أحل ىابئحهم وهو يعلم

 ما يقولون. فهذا اْلالف إىا علمنا أن أهل الكتاب ىكروا على ىابئحهم اسم غري هللا.

 وأما مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطربي وابن كثري اِلمجاع على حلها هلذه

 د يف السنة من أكله )صلى هللا عليه وسلم( من الشاة املصلية اليتاْية وملا ور 

 أهدهتا إليه اليهودية وهو يف الصحيح وكذلك جراب الشحم الذي أخذه بعض الصحابة

 من خيرب وعلم بذلك النِب )صلى هللا عليه وسلم( وهو يف الصحيح أيًضا وغري

 ىلك( .

 بين تغلب منهم؛ ألَّنم من ُث ىكر أهل الكتاب َمن هم واستثناء سيدان علي

 العرب الذين مل أيخذوا من النصرانية إال شرب اْلمر وىكر اْلالف يف اجملو 

 ونقل بعد ىلك عن القرطِب أنه قال: )قال مجهور األمة: إن ىبيحة كل نصران

 حالل سواء كان من بين تغلب أو غريهم وكذلك اليهود( ويف تفسري ابن جرير

 ت عن الصحابة حبل ما ىحبه النصارى للكنائس عمالً بعمومحنو ما تقدم ومنه روااي

 اْية. فعلم من هذه النقول أن ىابئح أهل الكتاب َحل عند مجاهري املسلمني وإن مل

 يكن ىحبها على الطريقة اِلسالمية؛ بل وإن كانت على خالف الطريقة اِلسالمية

 نزوالً وبذلك استدل عمالً إبطال  اْية الكرَية اليت هي آخر ما ورد يف األكل

 مفيت الداير املصرية وقال يف نصارى الرتنسفال: إَّنم من أشد النصارى تعصًبا يف

 دينهم ومتسًكا بكتبهم ُث قال: )وجمئ اْية الكرَية: }اْليَ ْوَم ُأَحل  َلُكُم الط يَ َباتُ 

 د آية محرَي امليتة:( من بع5َوطََعاُم ال َذيَن أُوتُوا الَكَتاَب َحل  ل ُكْم{ )املائدة: 

 ( مبنزلة دفع ما يتوهم من محرَي طعام أهل3}َوَما أَُهل  َلَغرْيَ اّلِلَ  بََه{ )املائدة: 
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 الكتاب؛ ألَّنم يعتقدون ِبلوهية عيسى وكانوا كذلك كافة يف عهده عليه الصالة

 والسالم إال َمْن أسلم منهم. ولفظ )أهل الكتاب( مطلق ال يصح أن َيمل على هذا

 لقليل النادر فنًىا تكون اْية كالصريح يف حل طعامهم مطلًقا كما كانوا يعتقدوَّناا

 حالًّ يف دينهم دفًعا للحرج يف معاشرهتم ومعاملتهم( . اه  وهو موافق للنقول

 اليت قال هبا مجاهري األئمة كما تقدم.

* * * 

 الفقه يف محرَي امليتة وكيفية التذكية

 أُوَحَي َإََل  ُمَر ماً َعَلى طَاَعٍم َيْطَعُمُه َإال  َأن َيُكونَ }ُقل ال  َأَجُد يف َما 

َتًة أَْو َدماً م ْسُفوحاً أَْو حلََْم َخنزَيٍر فََنن ُه رَْجٌس أَْو َفْسقاً أَُهل  َلَغرْيَ اّلِلَ  بََه{ )األنعام:   ( .145َمي ْ

 قصد التذكية وهووأحلق يف آية املائدة ابمليتة ما يف حكمها مما مات بغري 

 املنخنقة بدخول رأسها بني عودين أو يف حبل وحنو ىلك واملوقوىة وهي اليت

 ُضربت بعصا أو حجر غري مدد وال بقصد الذبح حىت احنلت قوهتا وماتت

 واملرتدية من شاهق  والنطيحة أي اليت متوت ابملناطحة وما أكل السبع  قال

ُتْم{ )املائدة: تعاىل بعد ىكر هذه األنواع: }َإال  مَ  ي ْ  ( ؛ أي: ما أدركتم فيه3ا ىَك 

 ( وهي أحجار3حياة فذكيتموه ابلقصد ُث قال: }َوَما ُىَبَح َعَلى النُُّصَب{ )املائدة: 

 كانوا يذحبون عليها لألصنام.

 فْأما محرَي ما أهل لغري هللا به فهو أشد احملرمات محرَيًا؛ ألن علة محرَيه

 ألن ىكر اسم غري هللا مما يعتقد على الذبيحة ضربتتعلق حبفظ جوهر اِلَيان؛ 

 من الوثنية وعمل املشركني  وأما امليتة فقد قيل: إن علة محرَيها أن احتبا  الدم

 فيه جيعل أكلها ضارًا وهو تعليل ينايف إطالقه علم الطب كما ينافيه الكتاب والسنة

 غري تذكية وكذلكالصحيحة يف اِلىن ِبكل الصيد تصيده ابجلوارح فيموت من 

 صيد اليد بشرطه قال تعاىل: }َوَما َعل ْمُتم مَ َن اجلََوارََح ُمَكلَ َبنَي تُ َعلَ ُموََّنُن  مم ا َعل َمُكمُ 

ُ َفُكُلوا مم ا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم{ )املائدة:   ( أي: ما أحضره الكلب وحنوه لصاحبه4اّلِل 

 من حديث عدي بن حاُت عن النِب صلى ومل أيكل منه روى أمحد والبخاري ومسلم

 هللا عليه وآله وسلم أنه قال: )إىا أرسلت كالبك املعلمة وىكرت اسم هللا فكل مما

 أمسكن عليك إال أن أيكل الكلب فال أتكل فنن أخاف أن يكون إمنا

 أمسك فعلى نفسه(   ويف رواية هلم أن عداًي قال: قلت: وإن قتلن: قال )وإن

 كها كلب ليس معها( قلت: فنن أرمي ابملعراض الصيد فْأصيد؟قتلن ما مل يشر 
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 قال: )إىا رميت ابملعراض فخز  فُكْله وإن أصبته بعرضه فال أتكله(   وقد

 اختلف يف تفسري املعراض فقيل هو سهم ال نصل له وال ريش وقيل هو خشبة

 يطلق ثقيلة يف آخرها عصا مدد رأسها وقيل هو عصا يف طرفها حديدة وكْأنه كان

 على هذه األشياء  وكانوا يرمون الصيد هبا واملراد ابْلز  اْلدش فنىا جرحت

 هذه العصا الصيد فمات حل أكله.

 ويف هذا املعَن أحاديث كثرية واحلكم جممع عليه إال أن أمحد وإسحق منعا

 الصيد ابلكلب األسود البهيم ويف رواية من حديث عدي متفق عليها أيًضا أنه قال

 سالم: )إىا أرسلت كلبك فاىكر اسم هللا فنن أمسك عليك فْأدركته حيًّا فاىحبهعليه ال

 وإن أدركته قد قتل ومل أيكل منه فكله فنن أخذ الكلب ىكاة( ومذهب الشافعي أنه إىا

 أكل منه بعد إحضاره َيل.

 وروى أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أِ ثعلبة اُْلشين قال:

 اب ثالثة أايم وأدركته فكله ما مل يننت( وروى البخاري)إى رميت سهمك فغ

 والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة أن قوًما قالوا: اي رسول هللا إن قوًما أيتوننا

 ابللحم ال ندري أىُكر اسم هللا عليه أم ال؟ فقال: )َس وا عليه أنتم وكلوا( وكانوا

 وابن ماجه من حديث عدي بن حديثي عهد ابلكفر. وروى أمحد وأبو داود والنسائي

 حاُت قال: قلت: اي رسول هللا إان  نصيد الصيد فال ْجد سكيًنا إال الظرار وشقة

 العصا  فقال صلى هللا عليه وسلم: )أمر الدم مبا شئت( الظرار: مجع ظر ابلكسر

 وظرر وهو احلجر املدور احملدد. و )أمر( من أمار الشيء ومار إىا جرى أو من

 إىا مسحه ليدر  فعلم من جمموع األحاديث أن الصيد قد َيل وإن ماتمرى الضرع 

 ومل يذبح وأن التسمية مستحبة غري واجبة وال شرط للذبح وعليه ابن عبا  وأبو

 هريرة والشافعي  وأن إراقة الدم ِبي شيء جائز وأن أخذ الكلب للصيد ىكاة شرعية

 احليوان الصغرية  ومنها على أنواع منها الذبح املعروف وهو للغنم وحنوه من

 النحر وهو يدل على أن ما قالوه يف تعليل محرَي امليتة غري صحيح وعلى أن

 الذبح املعروف اْن وهو قطع احللقوم واملريء ليس من األمور اليت تعبدان هبا يف

 الذبح  حبيث ال تصح الذكاة بدونه مطلًقا؛ بل الذكاة الشرعية على أنواع: منها

 ف وهو للغنم وحنوه من احليوان الصغري  ومنها النحر وهو لإلبلالذبح واملعرو 

 واْليل والبقر جاءت السنة بذلك يف اجلميع ومنها الصيد كما علمت  ومنها أن

 اجلنني يوجد يف بطن أمه ميًتا فيؤكل تبًعا هلا إىا ىكيت بنوع من أنواع التذكية
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 الصحيحة ومنها العقر واجلرح.

 ري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجهروى اِلمام أمحد والبخا

 من حديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فند  

 بعري من إبل القوم ومل يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول هللا

 عل منها هذاصلى هللا عليه وسلم: )إن هلذه البهائم أوابد كْأوابد الوحوش  فما ف

 فافعلوا به هكذا(   واجلمهور على أن الرمي تذكية له خالفًا ملالك. وروى َمن عدا

 الشيخني من هؤالء عن أِ الُعَشراء )بضم ففتح واسم عطارد( عن أبيه قال: قلت:

 اي رسول هللا أما تكون الذكاة إال يف احللق واللبة قال: )لو طعنت يف فخذها

 داود هذا على املرتدية والنافرة واملتوحشة وأخذ هبذا ألجزأك(   وقد محل أبو

 الشافعية وكثري من الفقهاء ولكن السؤال يدل على اِلطال  وإن كان يف سند احلديث

 األخري مقال.

 فعلم من هذه األحاديث الصحيحة أن التذكية الشرعية هي ما كانت بقصد من

 بنفسه فله أن يفعله بكل مدد جارحاِلنسان إىل إماتة احليوان ألكله  فنن ابشر ىلك 

 وإن كان حجرًا إال أنه جاء يف حديث النهُي عن التذكية ابلسن والظفر فقد أخرج

 أمحد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن األربعة من حديث رافع بن خديج قال:

 قلت: اي رسول هللا إان  نلقى العدو غًدا وليس معنا ُمًدى )مجع ُمدية وهي السكني(

 ل النِب صلى هللا عليه وسلم: )كل ما أَّنر الدم وىكر اسم هللا عليه فكلوا  مافقا

 مل يكن سنًّا أو ظُفرًا( وسْأحدثكم عن ىلك )أي: عن سبب استثناء السن والظفر( أما

 السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة. وقد اختلف يف هذه اجلملة هل هي من

 عليل النهي ولذلك مل يرَض مجيع العلماءاملرفوع أو مدرجة والراجح أَّنا مدرجة لت

 هذا التعليل بل قال بعضهم: إن علة النهي هي أن يف الذبح ابلسن والظفر تعذيًبا

 للحيوان. وقيل غري ىلك. وكما تصح التذكية بكل آلة جارحة تصح ِبية كيفية ممكنة

 طةكما رأيت يف اِلىن ِبكل ما خزقه املعراض واِلىن ابلطعن يف الفخذ. والبل

 اليت جاء ىكرها يف سؤال الرتنسفاَل ال تقل عن هذه احملددات إَّنارًا للدم وعقرًا

 للحيوان  على أنه قال: إَّنم يعقرون البقر أو يضربونه هبا ُث يذحبونه وظاهر أن

 الذبح قبل املوت فنىا فرضنا أن الضرب ابلبلطة وقذ )وهو ليس بوقذ؛ ألَّنا آلة

 التذكية لألكل ال اِلهالك( فهو داخل فيما مددة وألن الضرب هبا يقصد به

ُتْم{ )املائدة:  ي ْ  ( ؛ فنَّنم يذحبوَّنا كما قال3استثَن هللا تعاىل بقوله: }َإال  َما ىَك 
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 السائل فْأين مكان الغرية على دين أهل الرتنسفال أن أيكلوا املوقوىة ممن ال يغار

 على دين نفسه فهو يفيت بغري علم؟

 كلها خاصة ابملسلمني وأما أهل الكتاب فغري مكلفني هباُث إن هذه األحكام  

 عماًل ألن الذين يقولون من العلماء أَّنم مكلفون بفروع الشريعة كالشافعية يريدون

 بذلك أَّنم يعذبون على تركها يف اْخرة عذااًب زائًدا على عذاب ترك اِلَيان ال أَّنم

 ى أَّنم غري مطالَبني هبذه األحكاميطالَبون هبا يف الدنيا فاملسلمون متفقون إًىا عل

 وطعامهم مع هذا حالل بنص الكتاب كيفما كان إال ما حرم لذاته عندان وعندهم كلحم

 اْلنزير إىا أكلوه. وقد علمت أن مجاهري أئمة السلف واْللف أابحوا ىابئحهم وإن

 عتربوهامل يذكروا اسم هللا عليها؛ بل وإن ىكروا اسم غريه عمالً بعموم اْية اليت ا

 خمصصة لألمر ابلتسمية ومالحظة لقاعدة عدم مطالبتهم بفروع الشريعة.

 علمت أيًضا أن ما أهل به لغري هللا هو أشد احملرمات؛ ألنه من أعمال

 الشرك وأنه مع ىلك قد أحل أكله أكثر املسلمني من طعام أهل الكتاب فألن َيلوا ما

 املسلمني أوىل فقد رأيت منىكاه أهل الكتاب على غري طريقة التذكية عند 

 األحاديث الصحيحة التساهل يف أمر التذكية وكثرة أنواعها حىت يكاد يتعذر أن

 توجد طريقة للتذكية ال تشملها هذه األحاديث.

 إن سلف األمة الصاحل من الصحابة والتابعني اعتربوا كل َمن يُنسب إىل

 حهم سواء متسكوا بدينهم أم الاليهودية والنصرانية َمن أهل الكتاب الذين محل ىابئ

 إال ما نقل عن علي كرم هللا وجهه من استثناء بين تغلب من متنص رة العرب معلالً 

 ىلك بقوله: إَّنم مل أيخذوا عن النصارى إال ُشرب اْلمر. واكتفى اجلماهري بنسبتهم

 إىل النصارى ومن هنا تورع بعض أئمة املالكية كالقاضي أِ بكر بن العِر

 ط يف حل ىابئح النصارى أن أيكل منه قسيسهم وعامتهم فلم يكتَف بعمل منواشرت 

 ينتسب إليهم دون علماء دينهم ورؤسائه وجرى على هذا التورع مفيت الداير

 املصرية يف فتواه للرتانسفاَل فقال ما نصه كما نشر يف اجلرائد: )وأما الذابئح

 كتاب هللا تعاىل يف قوله:  فالذي أراه أن أيخذ املسلمون يف تلك األطراف بنص

 (   وأن يعولوا على ما قاله5}َوطََعاُم ال َذيَن أُوتُوا الَكَتاَب َحل  ل ُكْم{ )املائدة: 

 اِلمام اجلليل أبو بكر بن العِر املالكي من أن املدار على أن يكون ما يذبح من

 أوضح هذا مبا نقلنامْأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم ويعد طعاًما هلم كافة(   ُث 

 بعضه من قبل  وقد تقدم أن القرطِب قال: )مجهور األمة على أن ىبيحة كل
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 نصران حالل سواء كان من بين تغلب أو من غريهم( ومم ن صر ح حبل ىبيحة

 بين تغلب سعيد بن املسيب واحلسن البصري ومها أعلم أئمة التابعني وأورعهم 

 أتثرًا بقول املالكية الذين تلقى مذهبهم أولفلعل املفيت زاد يف الورع عليهما 

 اشتغاله ابلعلم  وإن كان ال يعمل اْن إال بقوة الدليل وأراد موافقة اِلمجاع يف فتواه

 من حيث العمل هبا ال من حيث اشرتاط ما قاله ابن العِر  فنن اجلماهري ال

 يشرتطونه كما علمت.

* * * 

 نص فتوى القاضي أِ بكر بن العِر

 ل يف تفسري آية: }اْليَ ْوَم ُأَحل  َلُكُم الط يَ َباُت َوطََعاُم ال َذيَن أُوتُوا الَكَتاَب َحل  قا

 ( من كتابه )أحكام القرآن( ما نصه: )هذا دليل قاطع على5ل ُكْم{ )املائدة: 

 أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات اليت أابحها هللا وهو احلالل

 ا كرره هللا تعاىل لريفع الشكوك ويزيل االعرتاضات عن اْلواطراملطلق وإمن

 الفاسدة اليت توجب االعرتاضات ومحرج إىل تطويل القول. ولقد سئلت عن

 النصران يفتل عنق الدجاجة ُث يطبخها: هل تؤكل معها أو تؤخذ منه طعاًما؟

 انه وإن مل تكنوهي املسْألة الثامنة فقلت: تؤكل؛ ألَّنا طعامه وطعام أحباره ورهب

 هذه ىكاة عندان ولكن هللا أابح لنا طعامهم مطلًقا وكل ما يرونه يف دينهم فننه حالل

 لنا إال ما كذهبم هللا فيه. ولقد قال علماؤان: إَّنم يعطوننا نساءهم أزواًجا فيحل لنا

 وطؤهن فكيف ال َنكل ىابئحهم واألكل دون الوطء يف احلل واحلرمة؟( اه .

 ذه الفتوى بعض الطالب الذين ال يعرفون من اِلسالم إال ماوقد استنكر ه

 يرون عليه قومهم من العادات الدينية  فسْأل عنها أاب عبد هللا احلفار أحد علماء

 عند التْأمل؛ -أي: قول ابن العِر  -املالكية فْأجاب مبا نصه: )ال إشكال فيه 

 على الوجه الذي أبيح هلم منألن هللا أابح لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه يف دينهم 

 ىكاة فيما شرعت فيه الذكاة على الوجه الذي شرعت. وال يشرتط أن تكون ىكاهتم

 موافقة لذكاتنا يف ىلك احليوان امُلزك ى وال يستثَن من ىلك إال ما حرم هللا سبحانه

 علينا ابْلصوص كاْلنزير وكامليتة اليت مل تقتل بقصد األكل وأما ما مل َيرم علينا

 على اْلصوص فهو مباح كسائر أطعمتهم وكل ما يفتقر إىل الذكاة من احليواانت 

 فنىا كان على مقتضى دينهم حل لنا أكله  وال يشرتط يف ىلك أن تكون ىكاهتم

 موافقة لذكاتنا؛ ىلك رخصة من هللا وتيسري علينا. وإىا كانت الذكاة ختتلف يف
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 رًا يف بعض وعقرًا يف بعض وقطعشريعتنا فتكون ىحًبا يف بعض احليواانت وحن

 عضو كرأ  وشبهه كما هو ىكاة اجلراد ووضًعا يف ماء حار كذلك كاحللزون فنىا

 كان هذا اْلالف عندان ابلنسبة إىل احليواانت فكذلك قد يكون شرع يف غري ملتنا

 سل عنق احليوان على وجه الذكاة فنىا أجاز الكتاِ ىلك أكلنا طعامه كما أىن لنا

 سبحانه وال يلزمنا أن نبحث عن شريعتهم يف ىلك؛ بل إىا رأينا أهل دينهمربنا 

 يستحلون ىلك أكلنا كما قال القاضي أبو بكر؛ ألَّنا طعام أحبارهم ورهباَّنم.

 )وإمنا وقع االستشكال يف هذه املسْألة؛ ألن سل عنق احليوان عندان ال

 رة عن احليوانيستباح به أكل احليوان بل يصري ميتة  فصارت الطباع انف

 املفعول به ىلك  فحني أابح القاضي ىلك من طعام أهل الكتاب وقع استشكاله وال

 إشكال فيه على ما قررته. وعلى احململ الذي ىكرته محله بعض أئمتنا املتْأخرين

 احملققني( . اه . ومل يذكر احلفار بقية أنواع التذكية الشرعية من أخذ الكالب

 لمة للصيد وإتياَّنا به ميًتا ومن الرمي ابلسهم والصيدوغريها من اجلوارح املع

 ابملعارض وما ىكرانه كاٍف.

*** 

 كالم الشيخ ممد بريم يف مسْألة اْلنق

 ىكر الفقيه احلنفي الشيخ ممد بريم اْلامس يف كتابه )صفوة االعتبار(

 مطلًقامبحثًا طويالً يف ىابئح أوراب ونقل عن أهل مذهبه أن ىابئح أهل الكتاب حالل 

 وجاء بتفصيل يف أنواع املْأكول يف أوراب ُث قال ما نصه:

 )وأما مسْألة اْلنق فنن كان جملرد شك فال أتثري له كما تقدم وإن كان لتحقق

 فلم أََر حكم املسْألة مصرًحا به عندان وقياسها على محقق تسمية غري هللا أَّنا مرمة

 سمية كما هو مذهب مجع عظيمعند احلنفية وأما عند من يرى احلل يف مسْألة الت

 من الصحابة والتابعني واألئمة اجملتهدين فالقيا  عليها يفيد احلَلَ ية؛ حيث

 ( آية  }َوالَ 5خصصوا آبية: }َوطََعاُم ال َذيَن أُوتُوا الَكَتاَب َحل  ل ُكْم{ )املائدة: 

( وكذلك 3( آية  }َوَما أَُهل  َلَغرْيَ اّلِلَ  بََه{ )املائدة: 121أَتُْكُلوا مم ا ملَْ يُْذَكَر اْسُم اّلِلَ  َعَلْيَه{ )األنعام: 
 تكون خمصصة ْية املنخنقة ويكون حكم اْيتني خاصًّا

 بفعل املسلمني واِلابحة عامة يف طعام أهل الكتاب؛ إى ال فر  بني ما أهل به لغري

 .هللا وما خنق فنىا أبيح األول فيما يفعله أهل الكتاب فكذلك الثان
 وقد كنت رأيت رسالة ألحد أفاضل املالكية نص فيها على احلل وجلب
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 النصوص من مذهبه مبا ينثلج به الصدر سي ما إىا كان عمل اْلنق عندهم من قبيل

 الذكاة كما أخرب كثري من علمائهم  وأن املقصود التوصل إىل قتل احليوان ِبسهل

 ستندين يف ىلك لقول اِلْجيلَقتلة لتوصل إىل أكله بدون فر  بني طاهر وْجس م

 على زعمهم فال مرية يف احلَلَ ية على هاته املذاهب.

 فنن قلت: كيف يسوغ تقليد احلنفي لغري مذهبه؟ قلت: أما إن كان املقلد من

 أهل النظر وقلد احلنفي عن ترجيح برهان فهذا مبا يقال: إنه ال يسوغ له ىلك؛ أي:

 ًيا  وأما إىا كان من أهل التقليد البحت كما هوإال أن يظهر له ترجيح دليل احلل اثن

 يف أهل زماننا فقد نصوا على أن مجيع األئمة ابلنسبة إليه سواء والعامي ال مذهب له

 وإمنا مذهبه مذهب مفتيه  قوله: أان حنفي أو مالكي  كقول اجلاهل: أان حنوي  ال

 على أن الكالم وراء َيصل له منه سوى جمرد االسم  فبْأي العلماء اقتدى فهو انٍج.

 ىلك فقد نصوا على اجلواز والوقوع ابلفعل يف تقليد اجملتهد لغريه والكالم مبسوط

 يف ىلك يف كثري من كتب الفقه وقد حرر البحث أبو السعود يف شرح األربعني حديثًا

 النووية وألف يف ىلك رسالة عبد الرحيم املكي فلرياجعهما من أراد الوقف على

 التفصيل.

 قيل: قد ىكرت أن اْلنزير مرم وإن كان من طعامهم فلماىا ال جيعل فنن

 خمصًصا ابحلَلية هبذه اْية؛ أي: آية طعامهم  وإىا جعلت آية محرَيه مكمة غري

 منسوخة  فكذلك تكون املنخنقة؟ وملاىا تقيسها على مسْألة التسمية وال تقيسها على

 ملْأكوالت منها ما حرم لعينه ومنهامسْألة اْلنزير؟ وأي مرجح لذلك؟ فاجلواب أن ا

 ما حرم لغريه فاْلنزير وما شاكله من احليواانت مرمة لعينها وهلذا تبقى على

 محرَيها يف مجيع أطوارها وحاالهتا. وأما مرتوك التسمية أو ما أهل به لغري هللا

 واملخنقة فنن التحرَي أتى فيه لعارض وهو ىلك الفعل ُث أتى نص آخر عام يف

 أهل الكتاب وأنه حالل فْأخرج منه مرم العني ضرورة وابِلمجاع أيًضا وبقي طعام

 احملرم لغريه وهو مسْألتان:

 إحدامها: مسْألة التسمية. والثانية: مسْألة املنخنقة. فبقيتا يف مل الكل

 لتجاىب كل من نصي التحرَي واِلابحة هلما فوجدان إحدامها وهي مسْألة التسمية وقع

 اجملتهدين من الصحابة وغريهم وىهب مجع عظيم منهم إىل اِلابحة اْلالف فيها بني

 وبقيت مسْألة املنخنقة اليت يتخذها أهل الكتاب طعاًما هلم مسكواًت عنها فكان قياسها

 على مسْألة التسمية هو املتعني المحاد العلة.
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 وأما قياسها على مسْألة اْلنزير فهو قيا  مع الفار  فال يصح؛ إى شرط

 ملساواة. وإمنا أطلنا الكالم يف هذا اجملال؛ ألنه مهم يف هذا الزمان وكالمالقيا  ا

 النا  فيه كثري وهللا يؤيد احلق وهو يهدي السبيل.اه .

* * * 

 توضيح القول يف املوقوىة وإدراك ىكاهتا

 قال القاضي البيضاوي يف تفسري املوقوىة: هي املضروبة بنحو خشب أو

 إىا ضربته  وتبعه يف ىلك أبو السعود احلنفي يفحجر حىت متوت  من )وقذته( 

 تفسريه وكذلك السيد ممد صديق حسن يف تفسريه فتح البيان وزاد أن الوقذ هو شدة

 الضرب حىت يسرتخي ويشرف على املوت )قال( : وشاة موقوىة: ُضربت

 ابْلشب  وهذا هو املنصوص يف القامو  وشرحه وغريمها من املعاجم. ويف

 ألنوار: )الوقيذ واملوقوى هو الذي يقتل بغري مدد من عصا وحجر(جممع حبار ا

 وقد صرح اِلمام الرازي ِبن املوقوىة يف معَن امليتة واملنخنقة قال: )فنَّنا ماتت

 ومل يسْل دمها( وهذا ال خالف فيه فنن الوقذ هو الضرب بغري احملدد.

ُتْم{  ي ْ  (   أنه استثناء3)املائدة: وقد ىكر يف تفسري قوله تعاىل: }َإال  َما ىَك 

 ( وهو قول3من مجيع ما تقدم من املنخنقة إىل قوله: }َوَما َأَكَل الس ُبُع{ )املائدة: 

 علي وابن عبا  واحلسن وقتادة )قال( : فعلى هذا أنك إىا أدركت ىكاته ِبن

 وجدت له عيًنا تطرف أو ىنَ ًبا يتحرك أو رجاًل تركض فاىبح فننه حالل فننه لوال

 قاء احلياة فيه ملا حصلت هذه األحوال( اه  حبروفه.ب

 إمتام الشيء -كما قال الرازي وغريه   -والتعبري ابلذكية يؤيده فنن أصلها 

 ومنه الذكاء يف الفهم وهو متامه ومثله الذكاء يف السن ويقال: ىكيت النار؛ أي:

 . وقال يف فتحأمتمت إشعاهلا  كْأنه يقول: إال ما أمتمتم أنتم إماتته بذبح وحنوه

ُتْم{ )املائدة:  ي ْ  (   استثناء3البيان يف مقاصد القرآن: ففي قوله تعاىل: }َإال  َما ىَك 

 متصل عند اجلمهور وهو راجع على ما أدركت ىكاته من املذكورات سابًقا وفيه حياة

 ُث ىكر خالف غري اجلمهور  وقال يف إدراك الذكاة: وأما كيفية إدراكها فقال أهل

 م من املفسرين: إن أدركت حياته ِبن توجد له عني تطرف أو ىَنب يتحرك فْأكلهالعل

 جائز. وقيل: إىا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو محركت فاىبح فننه حالل.

 وقال اْلوسي يف تفسريه: أي إال ما أدركتموه وفيه بقية حياة يضطرب اضطراب

 الصاد  رضي هللا عنهما أن أدَناملذبوح وىكيتموه  وعن السيدين السندين الباقر و 
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 ما يدرك به الذكاة أن يدركه وهو َيرك األىن أو الذنب أو اجلفن. وبه قال احلسن

 وقتادة وإبراهيم وطاو  والضحاك وابن زيد. وقال بعضهم: يشرتط احلياة املستقرة

 وهي اليت ال تكون على شرف الزوال وعالمتها على ما قيل أن يضطرب بعد الذبح ال

 ه. اه  وأطال ابن جرير يف رواايته عن الصحابة يف أتييد األول.قبل

 فعلم هبذا أن ما يضرب مبحدد كالبلطة ال يسمى وقيًذا ويدل على ىلك حديث

 صيد املعراض يف الصحيحني وغريمها: )وإن أصاب بعرضه فقتل فننه وقيذ فال

 ىحبه وإسالة دمه أتكله(   وأنه لو كان من الوقيذ فنن ما يفعله أهل الرتنسفال من

 بعد ضربه ملل له كما تقدم وإمنا ىكران هذه النقول؛ ألننا بعد كتابة ما تقدم

 ومتثيله للطبع رأينا اجلريدة السياسية تد عي أن ما يفعله أهل الرتنسفال من الوقذ

 وأنه ال َيل وإن ىبح وسال دمه.

 لقتلها فيسيل منها وقد زادت على كالم الرتنسفاَل قوهلا: )ُث يذحبوَّنا تتميًما

 الدم مصفرًّا داالًّ على حصول االرجتاج املخي املفسد للدم ... ( ... إخل والسائل مل

 يقل ىلك ولو قاله ملا كان مانًعا لصحة التذكية وحل الذبيحة؛ إى مل يشرتط أحد من

 املسلمني أن يسيل الدم أمحر أو أسود وإمنا اشرتطوا عالمة تدل على احلياة حىت

 أصغر األعضاء كاجلفن  وسيالن الدم ِبي لون من أقوى عالمات احلياة.حركة 

 ولكن السياسة إىا تالعبت ابلدين ال تباَل بكتاب وال سنة وال قول إمام وال

 مفسر وال فقيه وال لغوي  فقد خالفت مجيع العلماء يف املوقوىة.

* * * 

 )اْلالف يف التسمية(

  أابح لنا طعام أهل الكتاب مطلًقا ملخُلص لنا مما تقدم أن كتاب هللا تعاىل

 يشرتط يف ىلك أن أيخذان ِبحكام اِلسالم يف التذكية  وأن أكثر املسلمني من السلف

 واْللف أخذ هبذا اِلطال ؛ فْأكل النِب وأصحابه من اللحوم اليت طبخوها واجلْب

 اللحم قدالذي عملوه إال أن احلنفية اشرتطوا أن ال يعلم اْكل أن ما عرض له من 

 أُهل به لغري هللا أو تُرك ىكره عليه وكل ما نقلته اجلريدة فهو عن مفسريهم وفقهائهم

 وخالفهم يف ىلك أكثر العلماء كما تقدم ونص على ىلك مفيت احلنفية يف بغداد

 الشهاب اْلوسي يف تفسريه.

 { )األنعام:وقال الطربي يف تفسري }َواَل أَتُْكُلوا مم ا مَلْ يُْذَكَر اْسُم اّلِل َ 

 ( اْية: )واختلف أهل العلم يف هذه اْية هل نسخ من حكمها شيء أم ال؟121
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 فقال بعضهم: مل ينسخ منها شيء وهي مكمة فيما عينت به وعلى هذا قول عامة

 أهل العلم.

 وروي عن احلسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن محيد قال: حدثنا َيَي

 قد عن يزيد عن عكرمة واحلسن البصري قال:ابن واضح عن احلسني بن وا

 (   }َوالَ 118}َفُكُلوا مم ا ىَُكَر اْسُم اّلِلَ  َعَلْيَه َإن ُكنُتم آَباَيتََه ُمْؤَمَننَي{ )األنعام: 

 ( فنسخ واستثَن من121أَتُْكُلوا مم ا مَلْ يُْذَكَر اْسُم اّلِلَ  َعَلْيَه َوَإن ُه َلَفْسٌق{ )األنعام: 

 (5قال: }َوطََعاُم ال َذيَن أُوتُوا الَكَتاَب َحل  ل ُكْم َوطََعاُمُكْم َحل  هل ُْم{ )املائدة: ىلك ف
 والصواب من القول يف ىلك عندان أن هذه اْية مكمة فيما أنزلت مل ينسخ منها

 شيء وأن طعام أهل الكتاب حالل وىابئحهم ىكية وىلك مما حرم على املؤمنني أكله

{ )األنعام: بقوله: }وَ   ( مبعزل؛ ألن هللا121الَ أَتُْكُلوا مم ا مَلْ يُْذَكَر اْسُم اّلِلَ 

 إمنا حرم علينا هبذه اْية امليتة وما أهل به للطواغيت. وىابئح أهل الكتاب ىكية

 َسوا عليها أو مل يسموا؛ ألَّنم أهل توحيد وأصحاب كتب هلل يدينون ِبحكامها

 املسلم بدينه َسى هللا على ىبيحته أو مل يسمه إال أن يكونيذحبون ِبدايَّنم كما يذبح 

 ترك من ىكر تسميته على ىبيحته على الدينونة ابلتعظيم أو بعبادة شيء سوى هللا

 فيحرم حينئذ أكل ىبيحته َسى هللا أو مل يسمَ ( ا. ه  ويعين ابألخري من يرتك

 ة.التسمية لرتك الدين السماوي ابملرة أو للدخول يف الوثني

 ويؤيد ختصيصه اْية ابلذبح للطواغيت أن اْية مكية وآية حل طعام أهل

 الكتاب مدنية وهي من آخر القرآن نزواًل. والشافعية َيلون ترك التسمية ولو عمًدا

 وقالوا: إن النهي مقيد بقوله تعاىل:[ َوَإن ُه َلَفْسٌق ]وفسر الفسق بقوله: }َأْو َفْسًقا

 ( وهو ما كان يفعله املشركون لطواغيتهم145بََه{ )األنعام:  أَُهل  َلَغرْيَ هللاَ 

 وأهل الكتاب َيرمونه مثلنا وقد أطال اِلمام الرازي يف ترجيحه )راجع التفسري

 الكبري(   أما إىا مل يعلم اْكل أَّنم أهلوا به لغري هللا أو تركوا التسمية فْأكله حالل

 يف بالد اليهود والنصارى ومل َيضر واْللف كاللحم الذي يباع عادة إبمجاع السلف

 املسلم ىحبه ومنه اللحم الذي يباع يف بالد الرتنسفال. وأما ضرب البقر ابلبلطة

 قبل ىحبه ليضعف فهو ال ينايف التذكية الشرعية عندان لو فرضنا أَّنم مطالَبون

 هبا وقد علمت أَّنم غري مطالبني.

* * * 

 ()أتييد الفتوى وحقيقتها وما به اِلفتاء



77 

 

 فظهر أن الفتوى مؤي دة ابلكتاب والسنة وعمل السلف واْللف وأقواهلم وأن

 خالف احلنفية فيها ال يتحقق يف واقعة الفتوى؛ إى ال َيكن العلم ِبن كل حلم يراه

 املسلم هناك مل يذكر اسم هللا عليه ولو فرضنا أنه محقق فمذهب اجلمهور أقوى من

 يه أن يفيت مبا يراه أقوى دليالً وأقوم قيالً مذهبهم لقوة أدلته  واملفيت جيب عل

 وأنفى للحرج إبمجاع املسلمني من السلف واْللف  وإىا كانت احملاكم الشرعية

 تسْأل املفيت يف مصر عن الصحيح من مذهب أِ حنيفة فليس كل مسلم مكلًفا هبذا

 نظراملذهب بل املسلمون مكلفون بكتاب هللا وما صح عن رسوله  وعلى العلماء ال

 يف ىلك والرتجيح به بني أقوال العلماء.

 وقد نقل عن أِ حنيفة وأصحابه أَّنم كانوا يقولون: ال يصح ألحد أن أيخذ

 بقولنا ما مل يعرف دليلنا  وكذلك كان يقول مجيع أئمة املسلمني )راجع نصوصهم يف

 يرجع صاحبمقاالت املصلح واملقلد من جملد املنار الرابع( فلم يبق بعد هذا إال أن 

 تلك اجلريدة عن اعرتاضه بغري علم ويعلن ىلك يف جريدته ليظهر أنه غري سيء

 القصد وغري متالعب بنصوص الدين عمًدا  ومتهجم على محرَي ما أحل هللا قصًدا 

 ويثبت أن ما يقوله بعض النا  من أن هذه اجلعجعة قد انفرد هبا صاحب هذه اجلريدة

 ون العلماء والفقهاء وسائر اجلرائد؛ لغرض سياسيالذي ليس من أهل هذا الشْأن د

 لغريه  شخصي له فهو يتوقع قضاء لبانته منه كما قضاها من غريه.

تم الكالم بتذكري املفتات على الشرع بقوله تعاىل يف سورة النحل بعد  َو

 حصر احملرمات يف امليتة والدم وحلم اْلنزير وما أهل لغري هللا به إال املضطر

 و: }َواَل تَ ُقوُلوا َلَما َتَصُف أَْلَسنَ ُتُكُم الَكَذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحرَاٌم ل َتَ ْفرَتُواإليه. وه

 َعَلى اّلِلَ  الَكَذَب َإن  ال َذيَن يَ ْفرَتُوَن َعَلى اّلِلَ  الَكَذَب الَ يُ ْفَلُحوَن * َمَتاٌع قََليٌل َوهَلُمْ 

 ( .117-116َعَذاٌب أَلَيٌم{ )النحل: 

* * * 
 )قول يف اجتهاد املفيت وتقليده(

 أما اللغط ِبن إفتاء مفيت الداير املصرية بغري مذهب احلنفية يتضمن دعوى

 االجتهاد فيمكن اجلواب عنه من وجهني:

 أحدمها: أن تقليد أهل النظر الذين يسمون علماء ابملذاهب هو عبارة عن اتباع

 وقد أشران إىل أن مفيت الداير املصريةما يعتقدون أنه األقوى دلياًل من أقوال األئمة 

 هلذا العهد تلقى مذهب اِلمام مالك يف أول محصيله للعلم فيجوز أن يكون يعتقد
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 ترجيحه إىل اْن  وإن كان تلق ى مذهب احلنفية وبرع فيه وعرف صحيحه من

 غريه فنن مل يكن يرجح مجيع مسائله فيجوز أن يكون يعتقد رجحان بعضها  وقد قال

 اء كافة ِبن تقليد بعض األئمة يف بعض املسائل وتقليد آخر يف بعضها جائزالعلم

 وما من عامل شهري إال وله فتاوى فيما ُيالف املذهب الذي ينسب إليه. ويف مقاالت

 املصلح واملقلد بيان يف ىلك.

 والثان: أنه جمتهد وما كان مَلن يفسر القرآن مبثل ما يفسره به ويقيم احلجج

 الن التقليد واستحقا  صاحبه ملقت هللا وعذابه أن يكون مقلًدا وحسبكمنه على بط

 من ىلك تفسري اْايت املنشورة يف هذا اجلزء فراجعها واعترب هبا إن كنت من

 املؤمنني  أما إنكار املقلدين اجلاهلني عليه االجتهاد فال قيمة له؛ إى ليس للمقلدين من

 قد نشران وال نزال ننشر من الدالئلحجة وال هم من أهلها  فَبَم ينكرون؟ و 

 والرباهني على بطالن التقليد يف غري التفسري ما فيه مقنع ملن مل ُيتم هللا على قلبه

 وَسعه وجيعل على بصره غشاوة.

 وقد كتب مفيت الداير املصرية يف التوحيد والتفسري ما يقصر عنه كل ما ُكتب

 ن  وفضل هللا ليس مصورًا يففيهما مما وصل إلينا من كتب األولني واْخري

 زمن معني  وال رمحته مقيدة ِبفراد خمصوصني  بل تسع كل شيء. وال ينايف

 ىلك إفتاؤه احلكومة واحملاكم مبذهب احلنفية فنَّنم يسْألونه عنه ال عن اجتهاده ومن

 يسْأله عن رأيه يفتيه به.

 الطاعننيفنن قيل: إن من علماء هذا العصر من يطعن فيه. نقول: إن هؤالء 

 من احلاسدين أو املقلدين الذين أخذوا على أنفسهم تفنيد َمن يتبع الكتاب والسنة من

 غري نظر يف أدلته وقد طعن يف األئمة العظام من قبله َمن هم يف طبقتهم علًما

 واجتهاًدا وهلذا قال ابن عبا  )رضي هللا عنه( : )استمعوا قول القراء وال

 ذي نفسي بيده هلم أشد تغايًرا من التيو  يف زروهبا(تصدقوا بعضهم على بعض فوال

 رواه ابن عبد الرب يف كتاب العلم  واملراد ابلقراء العلماء  وبه عرب  يف اِلحياء 

 وروى مثل ىلك عن مالك بن دينار بلفظ )العلماء( وقد ىكرت بعض ما طعن به على

 عصرهم يف كتاب األئمة األربعة لغريهم كالبخاري وأضرابه بعض أهل العلم يف

 )احلكمة الشرعية( .

* * * 

 )واقعة تناسب ما تقدم(
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 جاء يف ىكر حوادث احملرم سنة ست وثالثني ومائتني وألف من اجلزء الرابع

 ( :316من اتريخ اجلربيت ما نصه )ص

 وفيه من احلوادث أن الشيخ إبراهيم الشهري بباشا املالكي ابِلسكندرية قرر يف

 هل الكتاب يف حكم امليتة ال جيوز أكلها وما ورد من إطال در  الفقه أن ىبيحة أ

 اْية فننه قبل أن يغريوا ويبدلوا يف كتبهم فلما َسع فقهاء الثغر ىلك أنكروه

 واستغربوه ُث تكلموا مع الشيخ إبراهيم املذكور وعارضوه  فقال: أان مل أىكر ىلك

 غِر  وهو رجل عاملبفهمي وعلمي  وإمنا تلقيت ىلك عن الشيخ علي امليلي امل

 متورع موثو  بعلمه  ُث إنه أرسل إىل شيخه املذكور مبصر يعلمه ابلواقع  فْألف

 رسالة يف خصوص ىلك وأطنب فيها فذكر أقوال املشايخ واْلالفات يف املذاهب

 واعتمد قول اِلمام الطرشوشي يف املنع وعدم احلل وحشا الرسالة ابحلط على علماء

 و الثالثة عشر كراسة )كذا( وأرسلها إىل الشيخ إبراهيمالوقت وحكامه وهي حن

 فقرأها على أهل الثغر فكثر اللغط واِلنكار خصوًصا وأهل الوقت أكثرهم خمالفون

 للملة وانتهى األمر إىل الباشا فكتب مرسوًما إىل َكْتُخَدا بيك مبصر وتقدم إليه ِبن

 ابلرسالة املصنفة.جيمع مشايخ الوقت لتحقيق املسْألة وأرسل إليه أيًضا 

 وأحضر كتخدا بيك املشايخ وعرض عليهم األمر  فلطف الشيخ ممد

 العروسي العبارة وقال: الشيخ علي امليلي رجل من العلماء تلقى عن مشاُينا

 ومشاُيهم ال ينكر علمه وفضله وهو منعزل عن خلطة النا  إال أنه حاد امَلزَاج

 تذاكر يف غري جملسكم وننهي بعد ىلكوبعقله بعض خلل واألوىل أن ْجتمع به ون

 األمر إليكم.

 فاجتمعوا يف اثن يوم وأرسلوا إىل الشيخ علي يدعونه للمناظرة فْأىب عن

 احلضور وأرسل اجلواب مع شخصني من جماوري املغاربة يقوالن: إنه ال َيضر

 مع الغوغاء بل يكون يف جملس خاص يتناظر فيه مع الشيخ ممد بن األمري

 شيخ حسن القويسين والشيخ حسن العطار فقط؛ ألن ابن األمري يناقشهحبضرة ال

 ويشن عليه الغارة  فلما قاال ىلك القول تغري ابن األمري وأرعد وأبر  وتشاُت بعض

 َمن ابجمللس مع الرسل وعند ىلك أمروا حببسهما يف بيت اْغا  وأمروا اْغا

 قهرًا عنه فركب اْغا وىهبابلذهاب إىل بيت الشيخ علي وإحضاره ابجمللس ولو 

 إىل بيت املذكور فوجده قد تغيب فْأخرج زوجته ومن معها من البيت وَس ر البيت

 فذهبت إىل بيت بعض اجلريان.
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 ُث كتبوا عرًضا مضرًا وىكروا فيه ِبن الشيخ علي على خالف احلق وأىب

 لكونه عن حضور جملس العلماء واملناظرة معهم يف محقيق املسْألة وهرب واختفى

 على خالف احلق ولو كان على احلق ما اختفى وال هرب والرأي حلضرة الباشا فيه

 إىا ظهر وكذلك يف الشيخ إبراهيم ابشا السكندري )كذا( ومتموا العرض وأمضوه

 ابْلتوم الكثرية وأرسلوه إىل الباشا. وبعد أايم أطلقوا الشخصني من حبس اْغا

 ع أهله إليه. وحضر الباشا إىل مصر يفورفعا اْلتم عن بيت الشيخ علي ورج

 أوائل الشهر ورسم بنفي الشيخ إبراهيم ابشا إىل بين غازي ومل يظهر الشيخ علي

 من اختفائه( ا. ه 

 )املنار(

 هذا ما كان من علماء األزهر يف أوائل القرن املاضي وهم شيوخ علماء

 أن تنتصر للحق األزهر احلاضرين أو شيوخ شيوخهم فيجدر مبشيخة األزهر اليوم

 الذي انتصرت له من قبل. وإىا كان العروسي شيخ األزهر يقول يومئذ يف تلطيف

 أمر من َيرم ىابئح أهل الكتاب من العلماء أن يف عقله خلالً فماىا ينبغي أن يقول

 شيخ األزهر اليوم يف جاهل ابلشرع َيرم ىبيحة أهل الكتاب ردًّا على فتوى مفيت

 ابحلل احملتج عليها ابلقرآن الكرَي؟ وإىا كان أمري مصر يف القرنالداير املصرية 

 أن العاملَ  -املاضي رأى وهو يف كمال استقالله وعدم دخول النصارى يف أعماله 

 الذي قال بعدم حل ىابئحهم يستحق النفي من بالده فماىا يرى أمري مصر اليوم يف

 م النصرانية واألخذ ابألقوالىلك وهو أعلم من جده بوجه احلاجة إىل ماسنة األم

 الشرعية اليت تقنعها ِبن ديننا دين مدنية وعمران!

 لعل الرئيسان العظيمان يراين ويقوالن: إن سلفنا اهتموا بتْأديب الشيخني اللذين

 حرما ىابئح النصارى؛ ألَّنما من العلماء الذين ينخدع العوام ِبقواهلم وأما احملرم

 نني فال يلتفت أحد إىل قوله يف الدين وهو رأيهلا اليوم فهو من رجال القوا

 صائب. وإن كان النهي عن املنكر من الواجب.

 ."__________(1) 
 

 "الكاتب: ابن القيم اجلوزية-27 .73

__________ 

                                         
 6/771جملة املنار  (1)
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 فصل من كتاب مدارج السالكني

 بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني

 لإلمام العالمة احلافظ ابن القيم رمحه هللا تعاىل

 

 [ : مشهد احليوانية1مشاهد اْللق يف املعصية وهي ثالثة عشر مشهًدا ]يف 

 -ومشهد اجلرب  -ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم اْللقة  -وقضاء الشهوة 
 ومشهد -ومشهد التوحيد  -ومشهد التوفيق واْلذالن  -ومشهد احلكمة  -ومشهد القدر 

 ومشهد العجز -ومشهد الرمحة  - ومشهد اِلَيان وتعدد شواهده -األَساء والصفات 

 ومشهد احملبة والعبودية. فاألربعة األول -ومشهد الذل واالفتقار  -والضعف 

 للمنحرفني  والثمانية البواقي ألهل االستقامة. وأعالها املشهد العاشر. وهذا

 الفصل من أجلَ  فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد  وهو حقيق ِبن تثَن عليه

 ال تظفر به يف كتاب سواه  إال ما ىكرانه يف كتابنا املسمى بسفراْلناصر  ولعلك 

 اهلجرتني يف طريق السعادتني.

*** 

 فصل

 فْأما )مشهد احليوانية وقضاء الشهوة( فمشهد اجلهال  الذين ال فر  بينهم

 وبني سائر احليوان إال يف اعتدال القامة ونطق اللسان  ليس مههم إال جمرد نيل

 فضت إليها. فهؤالء نفوسهم نفو  حيوانية  مل ترت  عنها إىلالشهوة ِبي طريق أ

 درجة اِلنسانية  فضاًل عن درجة املالئكة. فهؤالء حاهلم أخس من أن تذكر  وهم

 يف أحواهلم متفاوتون حبسب تفاوت احليواانت اليت هم على أخالقها وطباعها.

 ا ومحاها)فمنهم( من نفسه كلبية لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليه

 من سائر الكالب  ونبح كل كلب يدنو منها  فال تقرهبا الكالب إال على كره منه

 وغلبة  وال يسمح لكلب بشيء منها  ومهه شبع بطنه من أي طعام اتفق: ميتة أو

 مذكى  خبيث أو طيب  وال يستحيي من قبيح  إن محمل عليه يلهث أو ترتكه

 وإن منعته هر ك ونبحك. يلهث  إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك 

 )ومنهم( من نفسه محارية مل ختلق إال للكد والعلف  كلما زيد يف علفه زيد

 يف كده  أبكم احليوان وأقله بصرية. وهلذا مثل هللا سبحانه وتعاىل به من محله

 كتابه فلم يعرفه معرفة وال فقًها وال عماًل. ومثل ابلكلب عامل السوء الذي آاته هللا
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 فانسلخ منها وأخلد إىل األرض واتبع هواه. ويف هذين املثلني أسرار عظيمةآايته 

 ليس هذا موضع ىكرها.

 )ومنهم( من نفسه َسُبعية َغَضبية  مهته العدوان على النا  وقهرهم مبا

 وصلت إليه قدرته  طبيعته تتقاضى ىلك كتقاضي طبيعة السبع ملا يصدر منه.

 بعه  مفسد ملا جاوره  تسبيحه بلسان)ومنهم( من نفسه فاري ة  فاسق بط

 احلال: سبحان من خلقه للفساد.

 )ومنهم( من نفسه على نفو  ىوات السموم واحلمات  كاحلية والعقرب

 وغريمها  وهذا الضرب هو الذي يؤىي بعينه فيدخل الرجل القرب  واجلََمل الَقْدر 

 يفت بكيفية غضبية معوالعني وحدها مل تفعل شيًئا وإمنا النفس اْلبيثة السمية تك

 شدة حسد وإعجاب  وقابلت املعني على غرة منه وغفلة  وهو أعزل من سالحه 

 فلدغته  كاحلية اليت تنظر إىل موضع مكشوف من بدن اِلنسان فتنهشه  فنما

 عطب وإما أىى. وهلذا ال يتوقف أىى العائن على الرؤية واملشاهدة  بل إىا

 ه أىاه. والذنب جلهل املعني وغفلته وغرتهوصف له الشيء الغائب عنه وصل إلي

 عن محل سالحه كل وقت. فالعائن ال يؤثر يف شاكي السالح  كاحلية إىا قابلت

 درًعا سابًغا على مجيع البدن ليس فيه موضع مكشوف  فحق على من أراد حفظ

 نفسه ومحايتها أن ال يزال متدرًعا متحصًنا  البًسا أداة احلرب  مواظًبا على أوراد

 [ .2التعوىات والتحصينات النبوية اليت يف السنة واليت يف القرآن ]

 وعلى هذا الشبه اعتماد أهل التعبري للرؤاي يف رؤية هذه احليواانت يف املنام

 عند اِلنسان ويف داره أو أَّنا محاربه. وهو كما اعتمدوه. وقد وقع لنا ولغريان من

 طابًقا ألقوام على طباع تلك احليواانت.ىلك يف املنام وقائع كثرية. فكان أتويلها م

 وقد رأى النِب صلى هللا عليه وسلم يف قصة أحد بقرًا تنحر  فكان ما أصيب من

 املؤمنني بنحر الكفار  فنن البقر أنفع احليوان لألرض وهبا صالحها وفالحها مع ما

 غري أبية  فيها من السكينة واملنافع والذَ ل )بكسر الذال( فنَّنا ىلول مذللة منقادة

 [ ورأى عمر بن اْلطاب كْأن ديًكا نقره ثالث3واجلواميس كبارهم ورؤساؤهم ]

 نقرات  فكان طعن أِ لؤلؤة له. والديك رجل أعجمي شرير.

 ومن النا  من طبعه طبع خنزير َير ابلطيبات فال يلوي عليها  فنىا قام

 يرى من احملاسناِلنسان عن َرَجيعة َقم ه. وهكذا كثري من النا  يسمع منك و 

 أضعاف أضعاف املساوي  فال َيفظها وال ينقلها وال تناسبه  فنىا رأى سقطة أو
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 كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته ونُ ْقَله.

 )ومنهم( من هو على طبيعة الطاوو  ليس له إال التطو  والتزين ابلريش

 حقد احليوان وأغلظه كبًدا.وما وراء ىلك شيء  ومنهم من هو على طبيعة اجلمل أ

 [ .4)ومنهم( من هو على طبيعة الدب أبكم خبيث  وعلى طبيعة القرد ]

 أمحد طبائع احليواانت طبائع اْليل اليت هي أشرف احليواانت نفوًسا وأكرمها

 طبًعا  وكذلك الغنم  وكل من ألف ضراًب من ضروب هذه احليواانت اكتسب من

 [ .5ن الشبه أقوى. فنن الغاىي شبيه ابملتغذي ]طبعه وخلقه  فنن تغذى حلمه كا

 [ من شبه نفوسها6وهلذا حرم هللا أكل حلوم السباع وجوارح الطري ملا يورث آكله ]

 هبا وهللا أعلم. واملقصود أن أصحاب هذا املشهد ليس هلم شهود سوى ميل نفوسهم

 وشهواهتم ال يعرفون ما وراء ىلك ألبتة.

*** 

 فصل

 شهد رسوم الطبيعة ولوازم اْللقةاملشهد الثان: م

 كمشهد زاندقة الفالسفة واألطباء الذين يشهدون أن ىلك من لوازم اْللقة

 والطبيعة اِلنسانية  وأن تركيب اِلنسان من الطبائع األربع وامتزاجها واختالطها

 كما يقتضي بغي بعضها على بعض وخروجه عن االعتدال حبسب اختالف هذه

 تركيبه من البدن والنفس والطبيعة واألخالط احليوانية يتقاضاه إثراألخالط  فكذلك 

 هذه اْللقة ورسوم تلك الطبيعة  وال تنقهر إال بقاهر إما من نفسه وإما من خارج

 عنه. وأكثر النوع اِلنسان ليس له قاهر من نفسه  فاحتياجه إىل قاهر فوقه يدخله

 كحاجته إىل مصاحله من الطعام  [7محت سياسة وإايلة ينتظم هبا أمره ضرورية ]

 قاهر مل -من نفسه  -والشراب واللبا . وعند هؤالء أن العاقل مىت كان له وازع 

 [ . فمشهد هؤالء من حركات النفس االختيارية8َيتج إىل أمر غريه وَّنيه وضبطه ]

 [9املوجبة للجناايت  كمشهدهم من حركات الطبيعة االضطرارية املوجبة للتغريات ]
 هلم مشهد وراء ىلك. وليس

*** 

 فصل

 املشهد الثالث: مشهد أصحاب اجلرب

 وهم الذين يشهدون أَّنم جمبورون على أفعاهلم  وأَّنا واقعة بغري قدرهتم 
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 بل ال يشهدون أَّنا أفعاهلم ألبتة. ويقولون: إن أحدهم غري فاعل يف احلقيقة وال

 ضة  وحركاته مبنزلةقادر  وإن الفاعل فيه غريه واحملرك له سواه  وإنه آلة م

 هبوب الرايح وحركات األشجار  وهؤالء إىا أنكرت عليهم أفعاهلم احتجوا ابلقدر

 ومحلوا ىنوهبم عليه  وقد يغلون يف ىلك حىت يروا أفعاهلم كلها طاعات خريها

 وشرها  ملوافقته للمشيئة والقدر. ويقولون: كما أن موافقة األمر طاعة  فموافقة

 حكى هللا تعاىل عن املشركني إخواَّنم أَّنم جعلوا مشيئة هللا املشيئة طاعة. كما

 تعاىل ألفعاهلم دليالً على أمره هبا ورضاه.

 وهؤالء شر من القدرية النفاة  وأشد عداوة هلل  ومناقضة لكتبه ورسله ودينه 

 حىت إن من هؤالء من يعتذر عن إبليس ويتوجع له ويقيم عذره جبهده  وينسب

 مه بلسان احلال واملقال  ويقول: ما ىنبه وقد صان وجهه عنربه تعاىل إىل ظل

 السجود لغري خالقه؟ وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه؟ ُث كيف َيكنه

 السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه؟ وهل كان يف ترك السجود لغري هللا

 إال مسًنا؟ ولكن:

 ال ىنوبإىا كان احملب قليل حظ ... فما حسناته إ

 وهؤالء أعداء هللا حقًّا  وأولياء إبليس وأحباؤه وإخوانه. وإىا انح منهم انئح

 على إبليس رأيت من البكاء واحلنني أمرًا عجيًبا  ورأيت من تظلم األقدار  واهتام

 اجلبار  ما يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم  وتسمع من أحدهم من

 صم املغلوب العاجز عن خصمه. فهؤالء هم الذينالتظلم والتوجع ما تسمعه من اْل

 قال فيهم شيخ اِلسالم ابن تيمية يف اتئيته:

 ويدعى خصوم هللا يوم معادهم ... إىل النار طرًّا فرقة القدرية

*** 

 فصل

 املشهد الرابع: مشهد القدرية النفاة

 تهمويشهدون أن هذه اجلناايت والذنوب هم الذين أحدثوها  وأَّنا واقعة مبشيئ

 دون مشيئة هللا تعاىل  وأن هللا مل يقدر ىلك عليهم ومل يكتبه وال شاءه وال خلق

 أفعاهلم  وأنه ألي قدر أن يهدي أحًدا وال يضله إال مبجرد البيان  إال أن ه يلهمه

 اهلدى والضالل  والفجور والتقوى  فيجعل ىلك يف قلبه  ويشهدون أنه يكون يف

 يشاء ما ال يكون  وأن العباد خالقون ألفعاهلم بدون مشيئةملك هللا ما ال يشاؤه  وأنه 
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 هللا. فاملعاصي والذنوب خلقهم وموجب مشيئتهم  ال أَّنا خلق هللا وال تتعلق

ا من االستعانة ابهلل والتوكل عليه واالعتصام  مبشيئته. وهم لذلك مبخوسو احلظ جدًّ

 وأن يوفقهم ملرضاته به  وسؤاله أن يهديهم  وأن يثبت قلوهبم وأن ال يزيغها 

 وجينبهم معصيته؛ إى هذا كله واقع هبم وعني أفعاهلم ال يدخل محت مشيئة الرب.

 والشيطان قد رضي منهم هبذا القدر  فال يؤز هم إىل املعاصي ىلك األز   وال

 يزعجهم إليها ىلك اِلزعاج. وله يف ىلك غرضان مهمان:

 وهذه العقيدة  وأنكم)أحدمها( أن يقرر يف قلوهبم صحة هذا املشهد 

 [ والكبائر اليت يقع فيها أهل السنة. فدل على أن األمر مفوض10اتركون الذنوب ]

 إليكم  واقع بكم  وأنكم العاصمون ألنفسكم املانعون هلا من املعصية.

 )الغرض الثان( أنه يصطاد على أيديهم اجلهال  فنىا رأوهم أهل عبادة

 هلا قالوا: هؤالء هم أهل احلق. والبدعة آثروزهادة وتورع عن املعاصي وتعظيم 

 عنده وأحب إليه من املعصية  فنىا ظفر هبا منهم  واصطاد اجلهال على أيديهم 

 كيف أيمرهم ابملعصية؟ بل ينهاهم عنها ويقبحها يف أعينهم وقلوهبم  وال يكشف

 هذه احلقائق إال أرابب البصائر.

*** 

 فصل

 االستقامة: مشهد احلكمة املشهد اْلامس وهو أحد مشاهد أهل

 وهو مشهد حكمة هللا يف تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه  ويلوم

 ويعاقب عليه  وأنه لو شاء لعصمه منه  وحلال بينه وبينه  وأنه سبحانه ال

 يعصى قسرًا  وأنه ال يكون يف العامل شيء إال مبشيئته }َأالَ َلُه اْلَْلُق َواأَلْمرُ 

 ( .54 َربُّ الَعاَلَمنَي{ )األعراف: تَ َباَرَك اّلِل ُ 

 وهؤالء يشهدون أن هللا سبحانه مل ُيلق شيًئا عبثًا وال سًدى  وأنه له احلكمة

 البالغة يف كل ما قدره وقضاه من خري وشر  وطاعة ومعصية  وحكمة ابهرة

 تعجز العقول عن اِلحاطة بكنهها  وتكل  األلسن عن التعبري عنها  فمصدر قضائه

 قدره ملا يبغضه ويسخطه اَسه احلكيم الذي هبرت حكمته األلباب  وقد قال تعاىلو 

َماَء َوحَنُْن ُنَسبَ ُح حَبَْمَدكَ   ملالئكته ملا قالوا: َ}جَتَْعُل َفيَها َمن يُ ْفَسُد َفيَها َوَيْسَفُك الدَ 

ُ  َلَك{ )البقرة:  (   فلل ه 30ا الَ تَ ْعَلُموَن{ )البقرة: ( ؛ فْأجاهبم سبحانه بقوله: }َإن َ َأْعَلُم مَ 30َونُ َقدَ 
 سبحانه يف ظهور املعاصي والذنوب واجلرائم وترتب
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 آاثرها من اْايت واحلكم  وأنواع التعرفات إىل خلقه  وتنويع آايته  ودالئل

 ربوبيته ووحدانيته  وإهليته وحكمته وعزته  ومتام ملكه وكمال قدرته  وإحاطة

 ائر عيااًن ببصائر قلوهبم }َرب  َنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبَطالً علمه  ما يشهده أولو البص

 ( ؛ إن هي إال حكمتك الباهرة وآايتك الظاهرة.191ُسْبَحاَنَك{ )آل عمران: 

 وهلل يف كل محريكة ... وتسكينة أبًدا شاهد

 ويف كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد

 ى صد  رسله وعلى أن لقاءهفكم من آية يف األرض بينة دالة على هللا وعل

 حق  كان سببها معاصي بين آدم وىنوهبم  كآيته يف إغرا  قوم نوح  وعلو  املاء

 على رؤو  اجلبال  حىت أغر  مجيع أهل األرض  وْجى أولياءه وأهل معرفته

 وتوحيده. فكم يف ىلك من آية وعربة  وداللة ابقية على ممر الدهور؟ وكذلك

ود. و   كم له من آية يف فرعون وقومه من حني بعث موسى إليهم؟إهالك قوم عاد ْو

 بل قبل مبعثه إىل حني إغراقهم  لوال معاصيهم وكفرهم مل تظهر تلك اْايت

 والعجائب. ويف التوراة أن هللا تعاىل قال ملوسى: اىهب إىل فرعون فنن سْأقسَ ي

 عل سبحانه[ اِلَيان ألظهر آاييت وعجائِب مبصر. وكذلك ف11قلبه وأمنعه عن ]

 فْأظهر من آايته وعجائبه بسبب ىنوب فرعون وقومه ما أظهر. وكذلك إظهاره

 سبحانه ما أظهر من جعل النار برًدا وسالًما على إبراهيم  بسبب ىنوب قومه

 ومعاصيهم  وإلقائهم يف النار  حىت صارت تلك آية  وحىت انل إبراهيم ما انل

 من كمال اْللة.

 لكرامة واملنزلة والزلفى عند هللا والوجاهة عندهوكذلك ما حصل للرسل من ا

 بسبب صربهم على أىى قومهم وعلى ماربتهم هلم ومعاداهتم. وكذلك اختاى هللا

 تعاىل الشهداء واألولياء واألصفياء من بين آدم  بسبب صربهم على أىى بين آدم

 ما هومن أهل املعاصي والظلم وجماهدهتم يف هللا  ومحملهم ألجله من أعدائه 

 بعينه وعلمه  واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات. إىل غري ىلك من املصاحل واحلكم

 اليت وجدت بسبب ظهور املعاصي واجلرائم  وكان من سببها تقدير ما يبغضه هللا

 ويسخطه  وكان ىلك مض احلكمة  ملا يرتتب عليه مما هو أحب إليه وآثر عنده

 ذا احملبوب العظيم  أحب إليه من فواتمن فوته بتقدير عدم املعصية. فحصول ه

 ىلك املبغوض املسخوط  فنن فواته وعدمه وإن كان مبواًب له؛ لكن حصول هذا

 احملبوب الذي مل يكن َيصل بدون وجود ىلك املبغوض أحب إليه  فوات هذا
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 احملبوب أكره إليه من فوات ىلك املكروه املسخوط  وكمال حكمته تقتضي

 يه بفوات أدَن احملبوبني  وأن ال يعطل هذا األحبحصول أحب األمرين إل

 بتعطيل ىلك املكروه. وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا  كفرضه وجود

 املسببات بدون أسباهبا  وامللزومات بدون لوازمها  مما متنعه حكمة هللا وكمال

 قدرته وربوبيته.

 كله منويكفي من هذا مثال واحد وهو أنه لوال املعصية من أِ البشر ِب

 الشجرة ملا ترتب على ىلك ما ترتب من وجود هذه احملبوابت العظام للرب تعاىل 

 من امتحان خلقه وتكليفهم  وإرسال رسله  وإنزال كتبه  وإظهار آايته وعجائبه 

 وتنويعها وتصريفها  وإكرام أوليائه  وإهانة أعدائه  وظهور عدله وفضله 

 حه وحلمه  وظهور من يعبده وَيبهوعزته وانتقامه  وعفوه ومغفرته  وصف

 ويقوم مبراضيه بني أعدائه يف دار االبتالء واالمتحان. فلو قدر أن آدم مل أيكل من

 الشجرة ومل ُيرج من اجلنة هو وأوالده؛ مل يكن شيء من تلك  وال ظهر من القوة

 ميزإىل الفعل ما كان كامًنا يف قلب إبليس يعلمه هللا وال تعلمه املالئكة  ومل يت

 خبيث اْللق من طيبه  ومل تتم اململكة حيث مل يكن هناك إكرام وثواب  وعقوبة

 وإهانة  ودار سعادة وفضل  ودار شقاوة وعدل.

 وكم يف تسليط أوليائه على أعدائه  وتسليط أعدائه على أوليائه  واجلمع

 بينهما يف دار واحدة  وابتالء بعضهم ببعض  من حكمة ابلغة  ونعمة سابغة؟

 م يف طيها من حصول مبوب للرب  ومحد هلل من أهل َساواته وأرضه وك

 وخضوع له وتذلل  وتعبد وخشية وافتقار إليه  وانكسار بني يديه؟ أن ال جيعلهم

 من أعدائه  إى هم يشاهدوَّنم ويشاهدون خذالن هللا هلم  وإعراضه عنهم  ومقته

 ه  وتصرفه يف مملكته هلم  وما أعد هلم من العذاب. وكل ىلك مبشيئته وإرادت

 فْأولياؤه من خشية خذالنه خاضعون مشفقون  على أشد وجل وأعظم خمافة  وأُت

 انكسار. فنىا رأت املالئكة إبليس وما جرى له  وهاروت وماروت  وضعت

 رؤوسها بني يدي الرب خضوًعا لعظمته  واستكانة لعزته  وخشية من إبعاده

  عصمته ورمحته  وعلمت بذلك منته عليهم وطرده  وتذلالً هليبته  وافتقارًا إىل

 وإحسانه إليهم  وختصيصه هلم بفضله وكرامته.

 وكذلك أولياؤه املتقون  إىا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته هلم  وغضبه عليهم 

 وخذالنه هلم  ازدادوا له خضوًعا وىالًّ  وافتقارًا وانكسارًا  وبه استعانًة  وإليه
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 يه رغبًة  ومنه رهبًة  وعلموا أَّنم ال ملجْأ هلم منه إالإانبًة  وعليه توكاًل  وف

 إليه  وأَّنم ال يعيذهم من ِبسه إال هو  وال ينجيهم من سخطه إال مرضاته 

 فالفضل بيده أواًل وآخرًا.

 وهذه قطرة من حبر حكمته احمليطة لخلقه. والبصري يطالع ببصريته ما

 عبارة  وال تناهلا الصفة. وأماوراءه فيطلعه على عجائب من حكمته ال تبلغها ال

 حظ العبد يف نفسه وما ُيصه من شهود هذه احلكمة فبحسب استعداده وقوة بصريته 

 وكمال علمه ومعرفته ابهلل وأَسائه وصفاته  ومعرفته حبقو  العبودية والربوبية 

 [ .12وكل مؤمن له من ىلك َشْرٌب معلوم  ومقام ال يتعداه وال يتخطاه ]

*** 

 فصل

 املشهد الساد : مشهد التوحيد

 وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعاىل ابْللق واحلكم  وأنه ما شاء كان

 وما مل يشْأ مل يكن  وأنه ال تتحرك ىرة إال إبىنه  وأن اْللق مقهورون محت

 قبضته  وأنه ما من قلب إال وهو بني أصابعه  إن شاء أن يقيمه أقامه  وإن شاء

 القلوب بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد  وأنهأن يزيغه أزاغه. ف

 هو الذي آتى نفو  املؤمنني تقواها  وهو الذي هداها وزكاها  وأهلم نفو 

 الفجار فجورها وأشقاها )من يهد هللا فال مضل له  ومن يضلل فال هادي له( يهدي

 عطاؤه  ومامن يشاء بفضله ورمحته  ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا فضله و 

 ( .23[ وهذا عدله وقضاؤه }الَ ُيْسَْأُل َعم ا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسْأَُلوَن{ )األنبياء: 13فضل الكرَي مبمنون ]

 قال ابن عبا : اِلَيان ابلقدر نظام التوحيد  فمن كذب ابلقدر نقض تكذيبه

 مقام:توحيده  ومن آمن ابلقدر صد  إَيانه توحيده. ويف هذا املشهد يتحقق للعبد 

َك َنْسَتَعنُي{ )الفامحة:  َك نَ ْعُبُد َوَإاي   (   علًما وحااًل  فيثبت قدم العبد يف5}َإاي 

 [ الربوبية  ُث يرقى منه صاعًدا إىل توحيد اِلهلية  فننه إىا تيقن أن14توحيده ]

 الضر والنفع  والعطاء واملنع  واهلدى والضالل  والسعادة والشقاء  كل ىلك بيد

 بيد غريه  وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء  وأنه ال موفق إالهللا ال 

 من وفقه وأعانه  وال خمذول إال من خذله وأهانه وختلى عنه  وإن أصح القلوب

 وأسلمها وأقومها  وأرقها وأصفاها  وأشدها وألينها  من اختذه وحده إهلًا ومعبوًدا 

 من كل ما سواه  وأرجى له من كل فكان أحب إليه من كل ما سواه  وأخوف عنده
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 ما سواه  فتتقدم مبته يف قلبه مجيع احملاب  فتنسا  احملاب تبًعا هلا كما ينسا 

 اجليش تبًعا للسلطان  ويتقدم خوفه يف قلبه مجيع املخوفات  فتنسا  املخاوف كلها

 ئه.تبًعا ْلوفه  ويتقدم رجاؤه يف قلبه مجيع الرجاء  فينسا  كل رجاء تبًعا لرجا

 فهذا عالمة توحيد اِلهلية يف هذا القلب  والباب الذي دخل إليه منه توحيد

 [16[ فنن أول ما يتعلق القلب ]15الربوبية  أي ابب توحيد اِلهلية توحيد الربوبية ]
 بتوحيد الربوبية ُث يرتقي إىل توحيد اِلهلية  كما يدعو سبحانه عباده يف كتابه هبذا

 نوع اْخر  وَيتج عليهم به  ويقررهم به  ُث ُيرب أَّنمالنوع من التوحيد إىل ال

 ينقضونه بشركهم به يف اِلهلية.

 ويف هذا املشهد يتحقق له مقام )إايك نعبد( قال هللا تعاىل: }َولََئن َسْأْلتَ ُهم

ُ فََْأَن   ( ؛ أي 61ْؤَفُكوَن{ )العنكبوت:  ي ُ م ْن َخَلَق الس َمَواَت َواأَلْرَض َوَسخ َر الش ْمَس َواْلَقَمَر لَيَ ُقوُلن  اّلِل 
 فمن أين يصرفون عن شهادة أن ال إله إال هللا  وعن

 [ وكذلك قوله تعاىل:17عبادته وحده  وهم يشهدون أنه ال رب غريه وال خالق سواه ]

 ( ؛ فتعلمون أنه إىا كان85}َسيَ ُقوُلوَن ّلِلََ  ُقْل أََفالَ َتذَك ُروَن{ )املؤمنون: 

 ألرض ومن فيها  وخالقهم ورهبم ومليكهم  فهو وحده إهلهم ومعبودهم وحده مالك ا

 فكما ال رب هلم غريه  فهكذا ال إله هلم سواه }ُقْل َمن ر بُّ الس َمَواَت الس ْبَع َوَربُّ 

 ْيٍء َوُهوَ شَ  الَعْرَش الَعَظيَم * َسيَ ُقوُلوَن ّلِلََ  ُقْل أََفالَ تَ ت  ُقوَن * ُقْل َمْن بََيَدَه َمَلُكوُت ُكل َ 

رُي َواَل جُيَاُر َعَلْيَه{ )املؤمنون:   ( ... اْايت. وهكذا قوله يف سورة88-86جيَُ

ُ َخرْيٌ أَم ا ُيْشرَُكوَن *  النمل: }ُقَل احلَْمُد ّلِلََ  َوَسالٌم َعَلى َعَباَدَه ال َذيَن اْصطََفى آّلِل 

َنا بََه َحَداَئَق َىاَت هبَْ أَم ْن َخَلَق الس َمَواَت َواأَلْرَض َوأَنَزَل لَ   َجةٍ ُكم مَ َن الس َماَء َماًء فْأَنْ بَ ت ْ

 (  60-59م ا َكاَن َلُكْم َأن تُ ْنَبُتوا َشَجَرَها أَإََلٌه م َع اّلِلَ  َبْل ُهْم قَ ْوٌم يَ ْعَدُلوَن{ )النمل: 

 إىل آخر اْايت  َيتج عليهم ِبن من فعل هذا وحده  فهو اِلله وحده  فنن كان

 معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه  وإن مل يكن معه رب فعل هذا فكيف جتعلون

 معه إهلًا آخر؟

 وهلذا كان الصحيح من القولني يف تقدير اْية: )أإله مع هللا فعل هذا؟( حىت

 يتم الدليل  فال بد من اجلواب بال. فنىا مل يكن معه إله فعل كفعله فكيف تعبدون

 أن إهلية ما سواه ابطلة  كما أن ربوبية ما سواه ابطلةآهلة أخرى سواه؟ فعلم 

 إبقراركم وشهادتكم. ومن قال: املعَن: هل مع هللا إله آخر؟ من غري أن يكون

 املعَن )فعل( فقوله ضعيف لوجهني: )أحدمها( أَّنم كانوا يقولون: مع هللا إهلة



90 

 

 إفحامهم وإقامةأخرى  وال ينكرون ىلك )الثان( أنه ال يتم الدليل  وال َيصل 

 احلجة عليهم إال هبذا التقدير؛ أي فنىا كنتم تقولون: إنه ليس معه إله آخر فعل مثل

 فعله  فكيف جتعلون معه إهلًا آخر ال ُيلق شيًئا وهو إعجاز؟ وهذا كقوله: }أَمْ 

 َلُق ُكلَ  َشْيٍء َوُهوَ  َخاَجَعُلوا ّلِلََ  ُشرََكاَء َخَلُقوا َكَخْلَقَه فَ َتَشابََه اْلَْلُق َعَلْيَهْم ُقَل اّلِل ُ 

 ( . وقوله: }َهَذا َخْلُق اّلِلَ  فََْأُروَن َماَىا َخَلَق ال َذينَ 16الَواَحُد الَقه اُر{ )الرعد: 

 ( . وقوله: }أََفَمن َُيُْلُق َكَمن ال  َُيُْلُق{ )النحل:11َمن ُدونََه{ )لقمان: 

(   وقوله: 20وَن اّلِلَ  اَل َُيُْلُقوَن َشْيئًا َوُهْم ُُيَْلُقوَن{ )النحل: ( . وقوله: }َوال َذيَن َيْدُعوَن َمن دُ 17
(   وهو كثري يف القرآن وبه تتم احلجة  3}َواخت َُذوا َمن ُدونََه آهَلًَة الَ َُيُْلُقوَن َشْيئاً َوُهْم ُُيَْلُقوَن{ )الفرقان: 

 كما تبني.

 لعة اجلناايت والذنوبواملقصود أن العبد َيصل له هذا املشهد من مطا

 وجرايَّنا عليه وعلى اْلليقة بتقدير العزيز احلكيم  وأنه ال عاصم من غضبه

 وأسباب سخطه إال هو  وال سبيل إىل طاعته إال مبعونته  وال وصول إىل

 مرضاته إال بتوفيقه  فموارد األمور كلها منه ومصادرها إليه  وأزَم ة التوفيق

 [ كما قال شعيب18للعباد إال به  وال متكل إال عليه ]مجيعها بيديه  فال مستعان 

ْلُت َوإَلَْيَه أُنَيُب{ )هود:   ( .88خطيب األنبياء: }َوَما تَ ْوَفيَقي إال  اَبّلِلَ  َعَلْيَه تَ وَك 

*** 

 فصل

 املشهد السابع: مشهد التوفيق واْلذالن

 د إىل شهودهوهو من متام هذا املشهد وفروعه  ولكن أفرد ابلذكر حلاجة العب

 [  19وانتفاعه به. وقد أمجع العارفون ابهلل أن التوفيق هو أن ال يكلك هللا إىل نفسك ]

 واْلذالن هو أن ُيلي بينك وبني نفسك. فالعبيد متقلبون بني توفيقه وخذالنه  بل

 العبد يف الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا  فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره

   ُث يعصيه وُيالفه ويسخطه ويغفل عنه لخذالنه له. فهو دائر بنيبتوفيقه له

 توفيقه وخذالنه  فنن وفقه فبفضله ورمحته  وإن خذله فبعدله وحكمته  وهو

 احملمود على هذا وهذا  له أُت محد وأكمله  ومل َينع العبد شيًئا هو له  وإمنا

 جيعله. فمىت شهدمنعه ما هو جمرد فضله وعطائه  وهو أعلم حيث يضعه وأين 

 العبد هذا املشهد وأعطاه حقه  علم ضرورته وحاجته إىل التوفيق كل نفس وكل

 [ لو ختلى عنه طرفة عني20حلظة وطرفة عني  وإن إَيانه وتوحيده بيده تعاىل ]
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 لُثل  عرش توحيده  وْلرت َساء إَيانه على األرض  وإن املمسك له من َيسك

 [ ودأب لسانه: )اي مقل ب21إبىنه. فهج ريَى قلبه ]السماء أن تقع على األرض إال 

 القلوب ثبت قلِب على دينك  اي مصر ف القلوب صر ف قلِب إىل طاعتك( ودعواه:

 )اي حي  اي قيوم اي بديع السموات واألرض اي ىا اجلالل واِلكرام  ال إله إال أنت

 وال إىل برمحتك أستغيث  أصلح َل شْأن كله  وال تكلين إىل نفسي طرفة عني

 أحد من خلقك(   ففي هذا املشهد يشهد توفيق هللا وخذالنه  كما يشهد ربوبيته

 وخلقه  فيسْأله توفيقه مسْألة املضطر  ويعوى به من خذالنه عياى امللهوف  ويُلقي

 نفسه بني يديه  طرًَيا ببابه  مستسلًما له  انكس الرأ  بني يديه  خاضًعا ىليالً 

 ضرًّا وال نفًعا  وال مواًت وال حياًة وال نشورًا. مستكيًنا  ال َيلك لنفسه

 والتوفيق إرادة هللا من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد  ِبن جيعله

 قادرًا على فعل ما يرضيه  مريًدا له  مبًّا له  مؤثرًا له على غريه  ويبغض

 عاىل:إليه ما يسخطه ويكرهه إليه. وهذا جمرد فعله  والعبد مل له  قال ت

َ َحب َب   لَْيُكمُ إ}َواْعَلُموا َأن  َفيُكْم َرُسوَل اّلِلَ  َلْو يَُطيُعُكْم يف َكَثرٍي مَ َن اأَلْمَر َلَعَنتُّْم َوَلَكن  اّلِل 

 َشُدوَن*ااَِلَيَاَن َوَزي  َنُه يف قُ ُلوَبُكْم وََكر َه إَلْيُكُم الُكْفَر َواْلُفُسوَ  َواْلَعْصَياَن أُْولََئَك ُهُم الر  

ُ َعَليٌم َحَكيٌم{ )احلجرات:   ( . فهو سبحانه عليم8-7َفْضالً مَ َن اّلِلَ  َونَْعَمًة َواّلِل 

 مبن يصلح هلذا الفضل ومن ال يصلح له  حكيم يضعه يف مواضعه وعند أهله  ال

 َينعه أهله  وال يضعه عند غري أهله. وىكر هذا عقيب قوله: }َواْعَلُموا َأن  َفيُكمْ 

 [22(   ُث جاء به ]7َرُسوَل اّلِلَ  َلْو يَُطيُعُكْم يف َكَثرٍي مَ َن اأَلْمَر َلَعَنتُّْم{ )احلجرات: 
 ( ؛7حبرف االستدراك فقال: }َوَلَكن  اّلِل َ َحب َب إلَْيُكُم اَِلَيَاَن{ )احلجرات: 

 ولكن هللايقول سبحانه: مل تكن مبتكم لإلَيان وإرادته وتزيينه يف قلوبكم منكم  

 هو الذي جعله يف قلوبكم كذلك فآثرمتوه ورضيتموه؛ فلذلك ال تقدموا بني يدي رسوَل

 وال تقولوا حىت يقول وال تفعلوا حىت أيمر. فالذي حبب إليكم اِلَيان أعلم

 [ ملا أىعنت نفوسكم لإلَيان  فلم يكن23مبصاحل عباده منكم  وأنتم فلوال توفيقه لكم ]

 توفيق أنفسكم  وال تقدمتم به إليها  فنفوسكم تقصر وتعجز عناِلَيان مبشورتكم و 

 ىلك وال تبلغه  فلو أطاعكم رسوَل يف كثري مما تريدون لشق عليكم ىلك  وهللكتم

 وفسدت مصاحلكم وأنتم ال تشعرون  وال تظنوا أن نفوسكم تريد بكم الرشد

 قلوبكم  وكرهت والصالح  كما أردُت اِلَيان  فلوال أن حببته إليكم وزينته يف

 إليكم ضده  ملا وقع منكم وال َسحت به أنفسكم.
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 وقد ضرب للتوفيق واْلذالن مثُل َمَلك أَرسل إىل أهل بلد من بالده رسوال؛

 [ كتااًب يعلمهم أن العدو مصبحهم عن قريب  وجمتاحهم وخمرب البلد24وكتب معه ]

 ًة وأدلًة  وقال: ارمحلواومهلك من فيها  وأرسل إليهم أموااًل ومراكَب وزاًدا وعد

 إَل  مع هؤالء األدلة  وقد أرسلت إليكم مجيع ما محتاجون إليه. ُث قال جلماعة من

 [ وال تذروه يقعد  واىهبوا إىل25مماليكه: اىهبوا إىل فالن فخذوا بيده وامحلوه ]

 فالن كذلك وإىل فالن  وىروا من عداهم فنَّنم ال يصلحون أن يساكنون يف بلدي.

 خواص مماليكه إىل من أمروا حبملهم فلم يرتكوهم يقرون  بل محلوهم محالً  فذهب

 وساقوهم سوقًا إىل امللك  فاجتاح العدو من بقي يف املدينة وقتلهم  وأسر من أسر.

 فهل يعد امللك ظامًلا هلؤالء أم عاداًل فيهم؟ نعم؛ َخص  أولئك إبحسانه وعنايته

 تسوية بينهم يف فضله وإكرامه  بل ىلكوحرمها من عداهم؛ إى ال جيب عليه ال

 فضله يؤتيه من يشاء.

 وقد فسرت القدرية اجلربية التوفيق ِبنه خلق الطاعة  واْلذالن )ِبنه( خلق

 املعصية. ولكن بنوا ىلك على أصوهلم الفاسدة من إنكار األسباب واحلكم  وردوا

 ة النفاة  ففسروااألمر إىل مض املشيئة من غري سبب وال حكمة. وقابلهم القدري

 التوفيق ابلبيان العام  واهلدي العام  والتمكن من الطاعة واِلقبال عليها وهتيئة

 أسباهبا. وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته احلجة ومتكن من اِلَيان. فالتوفيق

 عندهم أمر مشرتك بني الكفار واملؤمنني  إى األقدار والتمكني والداللة والبيان قد

 [ ومل يفرد املؤمنني عندهم بتوفيق وقع به اِلَيان منهم  والكفار26يقني ]عم  به الفر 

 لخذالن امتنع به اِلَيان منهم  ولو فعل ىلك لكان عندهم ماابة وظلًما. والتزموا

 هلذا األصل لوازم قامت هبا عليهم سو  الشناعة بني العقالء ومل جيدوا بدًّا من

 [ ملن أحاط به علًما وتصوره27أقواهلم ] التزامها  فظهر فساد مذهبهم  وتناقض

 حق تصوره  وعلم أنه من أبطل مذهب )؟( يف العامل وأرداه.

 وهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق إبىنه  وهللا يهدي من يشاء

 إىل صراط مستقيم. فلم يرضوا بطريق هؤالء وال طريق هؤالء  وشهدوا احنراف

 ستقيم  فْأثبتوا القضاء والقدر وعموم مشيئة هللا للكائناتالطريقني عن الصراط امل

 وأثبتوا األسباب واحلكم والغاايت واملصاحل  ونزهوا هللا عز وجل أن يكون يف

 ملكه ما ال يشاء  أو أن يقدر خلقه على ما ال يدخل محت قدرته وال مشيئته  أو أن

 ومن قال ىلك فلم يعرف يكون شيء من أفعاهلم واقًعا بغري اختياره وبدون مشيئته.
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 ربه  ومل يثبت له كمال الربوبية. ونزهوه مع ىلك عن العبث وفعل القبيح وأن

 ُيلق شيًئا سًدى  وأن ختلو أفعاله عن َحَكم ابلغة ألجلها أوجدها  وأسباب هبا

 سب بها  وغاايت جعلت طرقًا ووسائل إليها. وأن له يف كل ما خلقه وقضاه حكمة

 ة صفة له قائمة به ليست خملوقة كما تقول القدرية النفاة للقدرابلغة. وتلك احلكم

 واحلكمة يف احلقيقة.

 فْأهل الصراط املستقيم بريئون من الطائفتني  إال من حق تتضمنه مقاالهتم 

 فنَّنم يوافقوَّنم عليه وجيمعون حق كل منهما إىل حق األخرى  وال يبطلون ما

 هم شهداء هللا على الطوائف أمناء عليهم معهم من احلق َلَما قالوه من الباطل  ف

 حكام بينهم  حاكمون عليهم  وال َيكم عليهم أحد منهم  يكشفون أحوال الطوائف 

 [ وعرف الفر  بينه28وال يكشفهم إال من كشف له عن معرفة ما جاء به الرسول ]

بته وخالصته  ليسوا من  وبني غريه ومل يلتبس عليه  وهؤالء أفراد العامل َو

 الذين فرقوا دينهم وكانوا شيًعا  وال من الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرًا  بل ممن

 هو على بينة من ربه وبصرية يف إَيانه  ومعرفة مبا عند النا   وهللا املوفق.

*** 

 فصل

 املشهد الثامن: مشهد األَساء والصفات

 ى هذا[ عل29وهو من أجل  املشاهد  وهو أعلى مما قبله وأوسع. واملطلع ]

 املشهد معرفة تعلق الوجود خلًقا وأمرًا ابألَساء احلسَن  والصفات العلى 

 وارتباطه هبا  وإن كان العامل مبا فيه من بعض آاثرها ومقتضياهتا. وهذا من أجل

 املعارف وأشرفها  وكل اسم من أَسائه سبحانه له صفة خاصة  فنن أَساءه

 ل: إما الزم وإما متعدٍ   ولذلكأوصاف مدح وكمال  وكل صفة هلا مقتٍض وَفع

 الفعل تعلق مبفعول هو من لوازمه  وهذا يف خلقه وأمره وثوابه وعقابه  كل ىلك

 آاثر األَساء احلسَن وموجباهتا. ومن احملال تعطيل أَسائه عن أوصافها ومعانيها 

 وتعطيل األوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من األفعال  وتعطيل األفعال عن

 كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله  وأفعاله عن صفاته املفعوالت   

 وصفاته عن أَسائه  وتعطيل أَسائه وأوصافه عن ىاته.

 وإىا كانت أوصافه صفات كمال  وأفعاله حكًما ومصاحلَ  وأَساؤه حسَن 

 ففرض تعطيلها عن موجباهتا مستحيل يف حقه. وهلذا ينكر سبحانه على من عطله
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 [ وأن30ثوابه وعقابه  وأنه نسبه إىل ما ال يليق به  ويتنزه عنه ]عن أمره وَّنيه و 

 ىلك حكم سيئ ممن حكم به عليه  وإن من نسبه إىل ىلك فما قدره حق قدره  وال

 عظمه حق تعظيمه  كما قال تعاىل يف حق منكري النبوة وإرسال الرسل وإنزال

(   وقال 91: اُلوا َما أَنَزَل اّلِل ُ َعَلى َبَشٍر مَ ن َشْيٍء{ )األنعامالكتب: }َوَما َقَدُروا اّلِل َ َحق  َقْدرََه َإْى قَ 
 تعاىل يف حق منكري املعاد والثواب والعقاب: }َوَما َقَدُروا

ٌت بََيَميَنَه{ )الزمر:  يعًا قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم الَقَياَمَة َوالس َمَواُت َمْطَواي  . وقال يف  (67اّلِل َ َحق  َقْدرََه َواأَلْرُض مجََ
 حق من جوز عليه التسوية بني املختلفني كاألبرار

 والفجار  واملؤمنني والكفار: }أَْم َحَسَب ال َذيَن اْجرَتَُحوا الس يَ َئاَت َأن ْج َْعَلُهمْ 

 جلاثية:اَكال َذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الص احَلَاَت َسَواًء م َْياُهْم َومَمَاهُتُْم َساَء َما ََيُْكُموَن{ )

 ( . فْأخرب أن هذا حكم سيئ ال يليق به  أتابه أَساؤه وصفاته  وقال سبحانه:21

ُ امَلَلُك احَلقُّ الَ  َنا الَ تُ ْرَجُعوَن * فَ تَ َعاىَل اّلِل  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَن ُكْم إَلَي ْ ُتْم أمن   َإَلهَ  }أََفَحَسب ْ

 (   عن هذا الظن116-115ملؤمنون: إال   ُهَو َربُّ الَعْرَش الَكرَََي{ )ا

 واحلسبان  الذي أتابه أَساؤه وصفاته.

 ونظائر هذا يف القرآن كثري  ينفي عن نفسه خالف موجب أَسائه وصفاته 

 [ مستلزم تعطيلها عن كماهلا ومقتضياهتا  فاَسه احلميد اجمليد َينع ترك31إى ىلك ]

 وال يثاب وال يعاقب  وكذلك اَسهاِلنسان سًدى مهماًل معطاًل  ال يؤمر وال ينهى 

 احلكيم  أيىب ىلك  وكذلك اَسه امللك  واَسه احلي َينع أن يكون معطالً من

 الفعل بل حقيقة احلياة الفعل  فكل حي  فع ال  وكونه سبحانه خالًقا قيوًما من

 موجبات حياته ومقتضياهتا  واَسه السميع البصري يوجب مسموًعا ومرئيًّا  واَسه

 يقتضي خملوقًا. وكذلك الرزا . واَسه امللك يقتضي مملكًة وتصرفًااْلالق 

 وتدبريًا وإعطاًء ومنًعا وإحسااًن وعدالً وثوااًب وعقااًب. واسم الرب احملسن املعطي

 املنان وحنوها تقتضي آاثرها وموجباهتا.

 [ فال بد هلذه األَساء32إىا عرف هذا فمن أَسائه سبحانه الغفار التواب العفو ]

 من متعلقات  وال بد من جناية تغفر  وتوبة تقبل  وجرائم يعفى عنها. وال بد

 [ إى اقتضاء هذه األَساء ْاثرها كاقتضاء33الَسه احلكيم من متعلق يظهر فيه حكمه ]

 اسم اْلالق الراز  املعطي املانع للمخلو  واملرزو  واملعطى واملمنوع  وهذه

 ىاته وأوصافه وأَساءه. فهو عفو َيب األَساء كلها حسَن  والرب تعاىل َيب

 العفو  وَيب املغفرة وَيب التوبة  ويفرح بتوبة عبده حني يتوب إليه أعم  فرح
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 ُيطر ابلبال. وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله وَيلم عنه ويتوب عليه

 ويسامه من موجب أَسائه وصفاته  وحصول ما َيبه ويرضاه من ىلك  وما

 وَيمده به أهل َساواته وأهل أرضه  ما هو من موجبات كمالهَيمد به نفسه 

 ومقتضى محده. وهو سبحانه احلميد اجمليد  ومحده وجمده يقتضيان آاثرمها ومن

 آاثرمها مغفرة الزالت  وإقالة العثرات  والعفو عن السيئات  واملسامة على

 منه سبحانه ابجلناية[ مع كمال القدرة على استيفاء احلق  والعلم 34اجلناايت  هذا ]

 ومقدار عقوبتها  فحلمه بعد علمه  وعفوه بعد قدرته  ومغفرته عن كمال عزته

ُْم َعَباُدَك َوَإن -صلى هللا عليه وسلم  -وحكمته  كما قال املسيح  هْبُْم فََنَّن   }َإن تُ َعذَ 

 فمغفرتك عن كمال ( . أي118تَ ْغَفْر هَلُْم فََنن َك أَْنَت الَعزَيُز احَلَكيُم{ )املائدة: 

 قدرتك وحكمتك  لست كمن يغفر عجزًا  ويسامح جهالً بقدر احلق  بل أنت عليم

 حبقك  قادر على استيفائه  حكيم يف األخذ به.

 فمن أتمل سراين آاثر األَساء والصفات يف العامل ويف األمر تبني له أن

 اء والصفاتمصدر قضاء هذه اجلناايت من العبيد  وتقديرها هو من كمال األَس

 واألفعال  وغاايهتا أيًضا مقتضى محده ومدده  كما هو مقتضى ربوبيته وإهليته 

 فله يف كل ما قضاه وقدره احلكمة البالغة  واْايت الباهرة  والتعرفات إىل عباده

 ِبَسائه وصفاته  واستدعاء مبتهم له وىكرهم له وشكرهم له  وتعبدهم له ِبَسائه

 ه تعبد خمتص به علًما ومعرفًة وحااًل  وأكمل النا  عبوديةاحلسَن  إى كل اسم فل

 املتعبد جبميع األَساء والصفات اليت يطلع عليها البشر  فال َيجبه عبودية اسم

 عن عبودية اسم آخر  كمن َيجبه التعبد ابَسه القدير  عن التعبد ابَسه احلكيم

 انع  أو عبودية اَسهالرحيم  أو َيجبه عبودية اَسه املعطي من عبودية اَسه امل

 الرحيم والعفو والغفور عن اَسه املنتقم  أو التعبد ِبَساء التودد والرب واللطف

 واِلحسان عن أَساء العدل واجلربوت والعظمة والكربايء وحنو ىلك. وهذه طريقة

 الكم ل من السائرين إىل هللا  وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال هللا تعاىل:

 (   والدعاء هبا يتناول180اأَلَْسَاُء احُلْسََن فَاْدُعوُه هَبَا{ )األعراف: }َوّلِلََ  

 دعاء املسْألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد. وهو سبحانه يدعو عباده إىل أن يعرفوه

 ِبَسائه وصفاته  ويثنوا عليه هبا  وأيخذوا حبظهم من عبوديتها  وهو سبحانه

 َيب كل عليم  وجَواٌد َيب كل جواد َيب موجب أَسائه وصفاته. فهو عليم 

 وتْ ٌر َيب الوتر  مجيل َيب اجلمال  عفو َيب العفو وأهله  حيي َيب احلياء
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 وأهله  بر َيب األبرار  شكور َيب الشاكرين  صبور َيب الصابرين  حليم

 َيب أهل احللم  فلمحبته سبحانه للتوبة واملغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له

 ويعفو عنه  وقدر عليه ما يقتضي وقوع املكروه واملبغوض له ويتوب عليه 

 ليرتتب عليه احملبوب له املرضي له  فتوسطه كتوسط األسباب املكروهة

 املفضية إىل احملبوب.

 فرمبا كان مكروه النفو  إىل ... مبوهبا سبًبا ما مثله سبب

 كروهواألسباب مع مسبباهتا أربعة أنواع: مبوب يفضي إىل مبوب  وم

 يفضي إىل مبوب. وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه ابلنسبة

 إىل ما َيبه ويكرهه. والثالث مكروه يفضي إىل مكروه. والرابع مبوب يفضي

 إىل مكروه. وهذان النوعان ممتنعان يف حقه سبحانه  إى الغاايت املطلوبة من

 ال تكون إال -ضى ألجل حصوهلا الذي خلق ما خلق وقضى ما ق -قضائه وقدره 

 مبوبة للرب مرضية له  واألسباب املوصلة إليها منقسمة إىل مبوب له

 ومكروه له. فالطاعات والتوحيد أسباب مبوبة له موصلة إىل اِلحسان والثواب

 احملبوب له أيًضا  والشرك واملعاصي أسباب مسخوطة له  موصلة إىل العدل

 ل أحب إليه من العدل؛ فاجتماع العدل والفضل أحباحملبوب له  وإن كان الفض

 إليه من انفراد أحدمها  ملا فيهما من كمال امللك واحلمد  وتنوع الثناء وكمال

 القدرة.

 فنن قيل: كان َيكن حصول هذا احملبوب من غري توسط املكروه. قيل هذا

 وجوده شيءسؤال ابطل ألن وجود امللزوم بدون الزمه ممتنع  والذي يقدر الذهن 

 آخر غري هذا املطلوب احملبوب للرب  وحكم الذهن عليه ِبنه مبوب للرب حكم

 بال علم  بل قد يكون مبغوًضا للرب تعاىل ملنافاته حكمته  فنىا حكم الذهن عليه

 ِبنه مبوب له كان نسبة له إىل ما ال يليق به ويتعاىل عنه. فليعط اللبيب هذا

 زلة أقدام  ومضلة إفهام  ولو أمسك عن الكالم مناملوضع حقه من التْأمل فننه م

 ال يعلم لقل اْلالف. وهذا املشهد أجل من أن َييط به َكتاب  أو يستوعبه خطاب 

 [ .35وإمنا أشران منه إىل أدَن إشارة تطلع على ما وراءها  وهللا املوفق ]

*** 

 فصل

 املشهد التاسع: مشهد زايدة اِلَيان وتعدد شواهده
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 طف املشاهد وأخصها ِبهل املعرفة. ولعل سامعه يبادر إىلوهذا من أل

 [36إنكاره ويقول: كيف يشهد زايدة اِلَيان من الذنوب واملعاصي؟ وال سيما ىنوب ]
 يزيد إبمجاع السلفالعبد ومعاصيه  وهل ىلك إال منقص لإلَيان؟ فننه 

 الذنوبابلطاعة وينقص ابملعصية. فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إىل 

 واملعاصي منه ومن غريه  وإىل ترتب آاثرها عليها. وترتب هذه اْاثر عليها علم

 من أعالم النبوة  وبرهان من براهني صد  الرسل وصحة ما جاءوا به. فنن

 الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم أمروا العباد مبا فيه صالح ظواهرهم وبواطنهم

 اد ظواهرها وبوطنهم يف املعاش واملعاد يف معاشهم ومعادهم  وَّنوهم عما فيه فس

 [ وأنه يبغض كيت وكيت 37وأخربوهم عن هللا عز وجل أنه َيب كذا وكذا ]

 ويعاقب عليه بكيت وكيت  وأنه إىا أطيع مبا أمر به شكر عليه ابِلمداد  والزايدة

 نهوالنعم يف القلوب واألبدان واألموال  ووجد العبد زايدته وقوته يف حاله كلها  وإ

 إىا خولف أمره وَّنيه ترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذل والنهاية

 واحلقارة وضيق العيش وتنكد احلياة ما ترتب  كما قال تعاىل: }َمْن َعَمَل َصاحَلاً 

 ْحَسَن َما َكانُواِبََ  مَ ن ىََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤَمٌن فَ َلُنْحَييَ ن ُه َحَياًة طَيَ َبًة َولََنْجزَيَ ن  ُهْم َأْجَرُهم

 (   وقال: }َوَأَن اْستَ ْغَفُروا َرب ُكْم ُُث  تُوبُوا إَلَْيَه َُيَتَ ْعُكم97يَ ْعَمُلوَن{ )النحل: 

 ( . وقال3م َتاعاً َحَسناً َإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى َويُ ْؤَت ُكل  َىي َفْضٍل َفْضَلُه{ )هود: 

( ؛ 124: َنن  َلُه َمَعيَشًة َضنكًا َوحَنُْشرُُه يَ ْوَم الَقَياَمَة أَْعَمى{ )طهتعاىل: }َوَمْن أَْعَرَض َعن ىَْكرَي فَ 
 وفسرت املعيشة الضنك بعذاب القرب؛ والصحيح أَّنا يف الدنيا

 ويف الربزخ  فنن من أعرض عن ىكره الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش

 على فواهتا قبل حصوهلا وكثرة اْلوف وشدة احلرص والتعب على الدنيا والتحسر

 لسكرته -ما ال يشعر به القلب  -وبعد حصوهلا  واْالم اليت يف خالل ىلك 

 وانغماسه يف السكر  فهو ال يصحو ساعة إال أحس وشعر هبذا األمل فبادر إىل

 إزالته بسكر اثٍن  فهو هكذا مدة حياته. وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب

 املعرضني عن القرآن وأهل الغفلة عن هللا وأهلشعور فقلوب أهل البدع و 

 املعاصي يف جحيم قبل اجلحيم الكربى  وقلوب األبرار يف نعيم قبل النعيم األكرب 

 (   هذا14-13}َإن  األَبْ رَاَر َلَفي نََعيٍم * َوَإن  اْلُفج اَر َلَفي َجَحيٍم{ )االنفطار: 

 وإن كان متامه وكماله وظهوره إمنا يف دورهم الثالث ليس خمتصًّا ابلدار اْخرة 

 [ ويف الربزخ دون ىلك  كما قال تعاىل: }َوَإن  لَل َذينَ 38هو يف الدار اْخرة ]
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 (   وقال تعاىل:47ظََلُموا َعَذاابً ُدوَن َىَلَك َوَلَكن  َأْكثَ َرُهْم الَ يَ ْعَلُموَن{ )الطور: 

 َصاَدَقنَي * ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن َرَدَف َلُكم بَ ْعضُ  }َويَ ُقولُوَن َمىَت َهَذا الَوْعُد َإن ُكنُتمْ 

 (   ويف هذه الدار دون ما يف الربزخ  ولكن72-71ال َذي َتْستَ ْعَجُلوَن{ )النمل: 

 [ اِلحسا  به االستغرا  يف سكرة الشهوات  وطرح ىلك عن القلب39َينع من ]

  قلبه ويقطع التفاته عنه وعدم التفكري فيه. والعبد قد يصيبه أمل حسي فيطرحه عن
 وجيعل إقباله على غريه لئال يشعر به مجلًة  فلو زال عن ىلك االلتفات لصاح من

 شدة األمل فما الظن بعذاب القلوب وآالمها؟ !

 وقد جعل هللا سبحانه للحسنات والطاعات آاثًرا مبوبة لذيذة طيبة لذاهتا فو 

 ها  وجعل للسيئات واملعاصي آالًمالذة املعصية ِبضعاف مضاعفة ال نسبة هلا إلي

 وآاثرًا مكروهًة  وحرازات تِر على لذة تناوهلا ِبضعاف مضاعفة. قال ابن

 عبا : إن للحسنة نورًا يف القلب  وضياًء يف الوجه  وقوًة يف البدن  وزايدةً 

 يف الرز   ومبًة يف قلوب اْللق. وإن للسيئة سواًدا يف الوجه وظلمًة يف القلب

 يف البدن  ونقًصا يف الرز   وبغضًة يف قلوب اْللق. وهذا يعرفه ووهًنا

 صاحب البصرية ويشهده من نفسه ومن غريه  فما حصل للعبد حال مكروهة قط إال

 بذنب  وما يعفو هللا عنه أكثر. قال هللا تعاىل: }َوَما َأَصاَبُكم مَ ن مَُّصيَبٍة فََبَما

 (   وقال ْليار خلقه وأصحاب30َثرٍي{ )الشورى: َكَسَبْت أَْيَديُكْم َويَ ْعُفو َعن كَ 

 نبيه: }َما َأَصاَبَك َمْن َحَسَنٍة َفَمَن اّلِلَ  َوَما َأَصاَبَك َمن َسيَ َئٍة َفَمن ن  ْفَسَك{ )النساء:

 (   واملراد ابحلسنة والسيئة هنا النعم واملصائب اليت تصيب العبد من هللا.79

 ا أصبت. فكل نقص وبالء وشر يف الدنياوهلذا قال )ما أصابك( ومل يقل: م

 واْخرة فسببه الذنوب وخمالفة أوامر الرب  فليس يف العامل شر قط إال الذنوب

 وموجباهتا.

 وآاثر احلسنات والسيئات يف القلوب واألبدان  واألموال أمر مشهود يف العامل 

 شهود العبدال ينكره ىو عقل سليم  بل يعرفه املؤمن والكافر  والرب والفاجر  و 

 هذا يف نفسه ويف غريه وأتمله ومطالعته مما يقوي إَيانه مبا جاءت به الرسل 

 وابلثواب والعقاب  فنن هذا عدل مشهود مسو  يف هذا العامل  ومثوابت

 وعقوابت عاجلة دالة على ما هو أعظم منها ملن كانت له بصرية  كما قال بعض

 أتدراكه ابلتوبة انتظرت أثره السيئ النا : إىا صدر مين ىنب ومل أابدره ومل 

 فنىا أصابين أو فوقه أو دونه كما حسبت  يكون هجرياي: )أشهد أن ال إله إال هللا 
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 وأشهد أن ممًدا رسول هللا( ويكون ىلك من شواهد اِلَيان وأدلته  فنن الصاد 

 مامين أخربك إنك إىا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من املكروه كذا وكذا  فجعلت كل

 فعلت شيًئا من ىلك حصل ما قال من املكروه مل تزدد إال علًما بصدقه وبصريًة فيه 

 وليس هذا لكل أحد  بل أكثر النا  يرين الذنوب على قلبه فال يشهد شيًئا من ىلك

 وال يشعر به ألبتة. وإمنا يكون هذا لقلب فيه نور اِلَيان  وأهوية الذنوب

 ا وهذا  ويرى حال مصباح إَيانه مع قوةواملعاصي تعصف فيه  فهو يشاهد هذ

 تلك األهوية والرايح  فريى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرايح وتقلب السفينة

 وتكفئها  وال سي ما إىا انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرايح  فهكذا املؤمن

 قلبهيشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب  إىا أريد به اْلري  وإن أريد به غري ىلك ف

 يف واٍد آخر.

 ومىت انفتح هذا الباب للبعد انتفع مبطالعة اتريخ العامل وأحوال األمم 

 وجمرايت اْللق  بل انتفع مبجرايت أهل زمانه وما يشاهده من أحوال النا  

 وفهم حينئذ معَن قوله تعاىل: }أََفَمْن ُهَو قَائٌَم َعَلى ُكلَ  نَ ْفٍس مبَا َكَسَبْت{ )الرعد

ُ أَن ُه اَل إََلَه إال   ُهَو َواْلَمالَئَكُة َوأُْوُلوا الَعْلَم قَائَماً اَبْلَقْسطَ (   33:   وقوله: }َشَهَد اّلِل 

 (   فكل ما تراه يف الوجود من18اَل إََلَه إال   ُهَو الَعزَيُز احَلَكيُم{ )آل عمران: 

 تعاىلشر وأمل وعقوبة وجدب ونقص يف نفسك ويف غريك فهو من قيام الرب 

 ابلقسط  وهو عدل هللا وقسطه  وإن أجراه على يَد ظامل فامُلَسلَ ط له أعدل العادلني 

 كما قال تعاىل ملن أفسد يف األرض: }فََنَىا َجاَء َوْعُد أُوالمُهَا بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم َعَباداً 

اَيَر{ )اِلسراء:   .. اْية  فالذنوب مثل( .5ل َنا أُْوَل َِبٍْ  َشَديٍد َفَجاُسوا َخالَل الدَ 

   وإال قهرت…السموم مضرة ابلذات  فنن تداركها من سقي ابألدوية املقاومة هلا 

 القوة اِلَيانية وكان اهلالك  كما قال بعض السلف: املعاصي بريد الكفر  كما أن

 احلمى بريد املوت فشهود العبد نقص حاله إىا عصى ربه  وتغري القلوب عليه

 وانسداد األبواب يف وجهه  وتوعر املسالك عليه وهو أنه على أهلوجفوهلا منه  

 [ وتطلبه ىلك حىت يعلم من أين أتى  ووقوعه على40بيته وأوالده وزوجته وإخوانه ]

 السبب املوجب لذلك مما يقوي إَيانه. فنن أقلع وابشر األسباب اليت تفضي به إىل

 الفقر  والسرور بعد احلزن ضد هذه احلال  ورأى العز بعد الذل  والغَن بعد 

 ازداد إَيااًن مع إَيانه  -بعد ضعفه ووهنه  -واألمن بعد اْلوف  والقوة يف قلبه 

 فتقوى شواهد اِلَيان يف قلبه  وبراهينه وأدلته يف حال معصيته وطاعته  فهذا
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ُهْم َأْسَوأَ ال َذي َعَمُلوا َوجَيْزَيَ ُهْم أَ  ُ َعن ْ  َذي َكانُواْجَرُهم ِبََْحَسَن ال  من الذين }لَُيَكفَ َر اّلِل 

 (   وصاحب هذا املشهد مىت تبصر فيه وأعطاه حقه35يَ ْعَمُلوَن{ )الزمر: 

 صار من أطباء القلوب العاملني بدائها ودوائها  فنفعه هللا يف نفسه ونفع به من شاء

 من خلقه  وهللا أعلم.

*** 

 فصل

 املشهد العاشر: مشهد الرمحة

 يف الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة  والكيفية فنن العبد إىا وقع

 الغضبية اليت كانت عنده ملن صدر منه ىنب  حىت لو قدر عليه ألهلكه  ورمبا دعا

 هللا عليه أن يهلكه وأيخذه غضًبا منه هلل وحرًصا على أن ال يعصى  فال جيد يف

 االزدراء  وال يذكرهمقلبه رمحة للمذنبني اْلاطئني وال يراهم إال بعني االحتقار و 

 إال بلسان الطعن فيهم والعيب هلم والذم  فنىا جرت عليه املقادير وخلي ونفسه

 استغاث ابهلل والتجْأ إليه  ومتلمل بني يديه متلمل السليم  ودعاه دعاء املضطر 

 فتبدلت تلك الغلظة على املذنبني رقة  وتلك القساوة على اْلاطئني رمحة وليًنا 

 ود هللا  وتبدل دعاؤه عليهم دعاًءا هلم  وجعل هلم وظيفة من عمره؛مع قيامه حبد

 يسْأل هللا فيه أن يغفر هلم  فما أنفعه له من مشهد  وما أعظم جدواه عليه! وهللا

 أعلم.

*** 

 فصل

 فيورثه ىلك )املشهد احلادي عشر(

 وهو مشهد العجز والضعف  وأنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعفه  وأنه

 وال قدرة وال حول إال بربه  فيشهد قلبه كريشة ملقاة ِبرض فالة تقلبهاال قوة له 

 الرايح َييًنا ومشااًل  ويشهد نفسه كراكب سفينة يف البحر هتيج هبا الرايح 

 وتتالعب هبا األمواج  ترفعها اترة وختفضها اترة أخرى  جتري عليه أحكام القدر

 واضًعا خده على ثرى أعتابه  الوهو كاْلة طرًَيا بني يدي وليه ملقى ببابه  

 َيلك لنفسه ضرًّا وال نفًعا وال مواًت وال حياًة وال نشورًا  ليس له من نفسه إال

 اجلهل والظلم وآاثرمها ومقتضياهتما  فاهلالك أدَن إليه من شراك نعله  كشاة ملقاة

 بني الذائب والسباع ال يردهم عنها إال الراعي  فلو ختلى عنها طرفة عني
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 قاَسوها أعضاًء. هكذا حال العبد ملقى بني هللا وبني أعدائه من شياطني اِلنسلت

 واجلن  فنن محاه منهم وكفهم عنه مل جيدوا إليه سبياًل  إن ختلى عنه ووكله إىل

 نفسه طرفة عني مل ينقسم عليهم بل هو نصيب من ظفر به منهم.

 التْأويالت للكالمويف هذا املشهد يعرف نفسه حقًّا  ويعرف ربه  وهذا أحد 

 املشهور )من عرف نفسه عرف ربه( وليس هذا حديثًا عن رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم  إمنا هو أثر إسرائيلي بغري هذا اللفظ أيًضا )اي إنسان اعرف نفسك

 تعرف ربك( وفيه ثالث أتويالت:

 )أحدها( أن من عرف نفسه ابلضعف؛ عرف ربه ابلقوة  ومن عرفها

 ربه ابلقدرة  ومن عرفها ابلذل؛ عرف ربه ابلعز  ومن عرفهاابلعجز؛ عرف 

 ابجلهل؛ عرف ربه ابلعلم  فنن هللا سبحانه استْأثر ابلكمال املطلق واحلمد والثناء

 واجملد والغَن  والعبد فقري انقص متاج  وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه

 ه.وعيبه وفقره وىله وضعفه  ازدادت معرفته لربه ِبوصاف كمال

 )التْأويل الثان( أن من نظر إىل نفسه وما فيها من الصفات املمدوحة من

 القوة واِلرادة والكالم واملشيئة واحلياة  عرف أن من أعطاه ىلك وخلقه فيه أوىل

 به  فمعطي الكمال أحق ابلكمال  فكيف يكون العبد حيًّا متكلًما َسيًعا بصريًا مريًدا

 قه وأوجده ال يكون أوىل بذلك منه؟ . فهذا منعامًلا  يفعل ابختياره  ومن خل

 أعظم احملال  بل من جعل العبد متكلًما أوىل أن يكون هو متكلًما  ومن جعله حيًّا

 عليًما َسيًعا بصريًا فاعالً قادرًا  أوىل أن يكون كذلك. فالتْأويل األول من ابب

 الضد وهذا من ابب األولوية.

 النفي. أي كما أنك ال تعرف نفسك اليت)والتْأويل الثالث( أن هذا من ابب 

 هي أقرب األشياء إليك  فال تعرف حقيقتها وال ماهيتها وال كيفيتها  فكيف تعرف

 ربك وكيفية صفاته؟ . واملقصود أن يف هذا املشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف 

 فيزول عنه رعوانت الدعاوى واِلضافات إىل نفسه  ويعلم أنه ليس له من األمر

 وليس بيده شيء؛ إن هو إال مض الفقر والعجز والضعف. شيء

 )للبحث بقية(

 ))يتبع مبقال اتٍل((

__________ 

 من اجمللد السابع عشر. 113)*( اتبع ملا نشر يف ص 
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( املعَن املراد من لفظ املشهد: هو ما يغلب على اعتقاد اِلنسان أو وجدانه وشعوره يف معصيته أو 1)
عامل يف عمله  ويعرب بعض النا  اْن عن مثل هذا املعَن ابملالحظة. فيقال  معصية غريه  ومثله كل

 على ُعرفهم: إن العامي اجلاهل ال يالحظ يف املعصية إال إرضاء

شهوته. ولكن الطبيب اجلاهل يالحظ معَن آخر مع قصد الشهوة وهو أن هذا العمل من الوظائف 
 الطبيعية لبعض أعضاء اجلسم. وعلى ىلك فقس.

( حذفنا من هذا املوضع حبثًا وجيزًا يف عقاب من ثبت أنه يؤىي بعينه  وأنه إن قتل ابلعني ال يقتل 2)
 ابلسيف؛ ألن اجلزاء من جنس العمل.

 ( أي كبار النا  النافعني ورؤساؤهم. أي تعترب رؤيتها يف املنام بذلك.3)

 ( أي يف إفساد كل ما تصل إليه يده.4)

 ( ويف نسخة )املغتذي( .5)

 ( ويف نسخة )أكلها( .6)

 ( كان الظاهر أي يقال )ضروري( ؛ ألنه خرب قوله فاحتياجه.7)

 ( كذا.8)

 ( ويف نسخة التغريات.9)

 ( ويف نسخة )اتركو الذنوب( .10)

 ( ويف نسخة )من( .11)

 ( بقي من بيان حكمة هللا تعاىل يف تقدير الكفر واملعاصي كلمة ضرورية ال يتم بدوَّنا. وهي معَن12)
ىلك التقدير  وكونه ال داللة فيه وال اقتضاء للجرب واِلكراه على الفعل. وىلك أنه تعاىل خلق النا  
خمتارين يف أفعاهلم  يعملوَّنا إبرادهتم  حسب علمهم أو ظنهم ِبن فعل كذا أو تركه خري هلم. فكل عمل 

تقدير  الرتتيب هو ال من أعماهلم حلقة من سلسلة األسباب واملسببات قبله حلقة االختيار  وهذا
فالقدر جعل املسببات على قدر األسباب  وانتظام اجلميع يف سلسلة واحدة   وضده اْللق األنف 
الذي هو مذهب القدرية. ومعناها أن هللا تعاىل ُيلق كل شيء يقع يف الكون ابتداًء واستئنافًا ال يكون 

نتائج أثرًا األسباب على قدر املسببات  وال شيء من احلوادث مبنيًّا على تقدير ونظام سابق  تكون فيه
لرتتيب املقدمات. فكل خملو  له علم وإرادة واختيار يطيع أو يعصي ابختياره الذي هو من قدر هللا  
وال ُيلق هللا كل عمل يصدر منه خلًقا مستْأنًفا كما يزعم منكرو القدر العميان. وله يف هذا التقدير 

 طائفة منها  وهللا عليم حكيم.َحَكم كثرية أشار املصنف إىل 

 ( ويف نسخة بزايدة )أي مقطوع( وهو تفسري ملمنون.13)

 ( ويف نسخة )توحيد( بدون هاء.14)
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 ( وبعبارة أخرى توحيد الربوبية  ابب يدخل منه إىل توحيد اِلهلية.15)

 ( ويف نسخة )العبد( .16)

 ( ويف نسخة )وأنه ال خالق سواه( .17)

ك حقيقة معَن القدر يعلم أن ما آاته هللا تعاىل إايه من هداايت احلوا  والعقل ( أي أن الذي يدر 18)
والوجدان  وما يصل إليه علمه املكتسب هبا والضروري الذي هو أقوى منه  كل ىلك ال يكفي لتصريف 

ما هو  ةإرادته واختياره دائًما فيما هو خري له  فننه مهما اتسع علمه واختياره ُيتار لنفسه أحيااًن كثري 
شر له يف دينه ودنياه وعاجل أمهر وآجله  فنىا فقه هذا علم َعْلَم شهود أنه ال يستغين طرفة عني عن 

 توفيق هللا وعنايته.

( هذا تفسري ابلالزم  وأما امللزوم فكون األسباب املكسوبة وغري املكسوبة موافقة للمصلحة 19)
 الصحيحة.

 بيد غريه بيده تعاىل( . ( ويف النسخة الثانية )وتوحيده ممسك20)

( هجريى اِلنسان )بكسر اهلاء وتشديد اجليم املكسورة والقصر( دأبه الذي يالزمه وال يرتكه. 21)
ويسميها النا  يف بعض البالد يف هذا العصر )الزمة( فالذي يكثر يف كالمه من كلمة )مثاًل( يقولون: 

 الزمته مثاًل.

 .( سقط من النسخة الثانية لفظ )به( 22)
 ( سقط من النسخة الثانية لفظ )لكم( .23)

 ( ويف نسخة )له( .24)

 ( ويف نسخة )فامحلوه( .25)

 ( ويف نسخة )بني الفريقني(26)

 ( ويف نسخة )قوهلم(27)

 ( ويف نسخة )الرسل( .28)

 ( املطلع بفتح الالم. وخربه معرفة تعلق الوجود.29)

 ( ويف نسخة: )بل يتنزه عنه( .30)

 )ىاك( .( ونسخة 31)

 ( ويف نسخة بواو العطف يف هذه األَساء الثالثة األخرية. وهنا مل الشاهد.32)

 ( ويف نسخة )حكمة( .33)

 ( سقط لفظ )هذا( من النسخة الثانية.34)

 ( ويف نسخة زايدة )املعني( .35)
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 ( ويف نسخة )من ىنوب( .36)

 ( ويف نسخة زايدة )فيثيب عليه( .37)

 قين إىل تقرير هذا املعَن واالستدال عليه ابلقرآن مثل املصنف.( ما رأيت أحًدا سب38)

 ( ويف نسخة بسقوط )من( .39)

( هذه اْاثر اليت ترتتب على الذنب ال يشهدها كلها إال املؤمن الذي يعيش بني املؤمنني الصادقني. 40)
جل املعصية  وال ألوأما اجلاحدون واملنافقون والفاسقون املصرون  فال تتغري قلوب بعضهم على بعض 

يشعرون هبواَّنم على أهل بيوهتم  إال قليالً ويف بعض املعاصي. دون بعض؛ فالذين اعتادوا شرب اْلمر 
 يف بيوهتم  وغري بيوهتم يعدوَّنا هم وأهلوهم كشرب

املاء. وللمعاصي آاثر أخرى يف األخال  ويف الصحة ال يغفل عن قبحها وشؤمها إال من هو أجهل 
 (1). من األنعام."

 

 "الكاتب: ممد رشيد رضا-28 .74

__________ 

 دعاية اِلحلاد يف مصر

 ليس اِلحلاد جبديد يف مصر  وإمنا اجلديد هو الدعوة إليه وأتليف اجلمعيات

 لبثه وهدم اِلسالم  وأتليف الكتب يف الطعن على أعالم حكمائه املتقدمني الذين

موا ابلكفر واِلحلاديُعلي اِلفرنج قدرهم كالغزاَل وابن خلدون  والتنو   يه مبن اهتُّ

 كاملعري واِلشادة ِبدب من اشتهر ابلفسق واْلالعة كْأِ نوا  وقد كنا ىكران منذ

 بضع عشرة سنة خرب أتليف أول مجعية إحلادية من أعضائها معمم متخرج يف

 األزهر ُث إَّنم خلعوا الَعَذار وجهروا بدعايتهم يف درو  مدرسة اجلامعة املصرية

 هتا ويف جريدة السياسة انشرة هذه الدعاية ومؤيدة مجعيتها وأفرادها حىتوماضرا

 أَّنا بعد مناصرهتا الشيخ علي عبد الراز  اجملاهر ابلالدينية اخرتعت من عهد

 قريب معَن جديًدا زعمت أنه هو الذي َيل مل الدين يف التكوين املعنوي لألمم

 وهو ما يعربون عنه ابلثقافة -والشعوب وضم املاليني منهم إىل جامعة واحدة 

 القومية.

 وإىا كان ملصر مكانة ممتازة يف العامل اِلسالمي الذي يضم بني رجويه

 )طرفيه( أكثر من ثلثمائة مليون مسلم  وإى كان سبب هذه املكانة الراسخة من

                                         
 17/113جملة املنار  (1)
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 زهاء ألف عام اجلامع األزهر الذي يتلقى العلوم الدينية والفنون العربية فيه ألوف

 من األقطار اِلسالمية العديدة  ُث ما عزز ىلك يف هذا العصر عصر املطابع كثرية

 من أصدار مصر لأللوف من املطبوعات العربية من دينية إسالمية وأدبية وفنية

 إىل مشار  البالد اِلسالمية ومغارهبا  عربيها وعجميها.

 وإى كان هؤالء املالحدة من املصريني يدعون إىل الوطنية ابملعَن

 االجتماعي العصري وهو متايز األقوام والشعوب وتكوَّنا ِبوطان مدودة تضمها

 دون ما هو أوسع من ىلك من اجلوامع واملقومات كالدين واللغة  حىت إَّنم ليعدون

 املسلم فيها وهي إسالمية ويعدون العِر فيها وهي عربية بل هلا املكانة اليت

 يعدوَّنما من األجانب الذين ال جتمعهم -ِ أشران إليها يف العاملني اِلسالمي والعر 

 ابملصري وشيجة  ال َيتنون إليه بوسيلة  فالشريف احلجازي أو السوري والوثين

 الصيين أو املنشوري عندهم سواء  ولكن َيتاز عليهما البس الربنيطة اِلفرْجي.

 وإى فطنوا يف هذه األايم ملا يف وطنيتهم وال دينيتهم من اْلسارة األدبية

 والسياسية على مصر أنشْأت جريدهتم )السياسة( تعدهم ومتنيهم ِبن ثقافتها

 اِلحلادية اجلديدة طفقت تتبوأ مباءة تلك الزعامة الدينية من أنفس الشعوب الشرقية

 عامة والسورية خاصة إى شعرت هذه الشعوب ِبن الدين صار األدَن واألضعف

 امعة املصرية )اِلحلادية(من جوامع األقوام  وروابط األمم وأن مدرسة اجل

 وهي املظهر األعلى للثقافة اجلديدة قد خلفت األزهر املتوىف غري مْأسوف عليه

 كما أن جرائد مصر الالدينية ومطبوعاهتا احلديثة قد  -وورثت مكانته املعنوية 

 خلفت مطبوعات املطبعة األمريية وسائر املطابع العربية اليت تصدر الكتب الدينية

 اجلريدة ملسْألة الكتب احلديثة والكتب القدَية( . )ومل تعرض

 فيما صورته من التنازع -وقلما كانت صادقة  -لقد صدقت جريدة السياسة 

 بني اجلامعة األزهرية الدينية واجلامعة املصرية اِلحلادية  فهذا أمر يعرفه

 البصريون وإن غفل عنه األكثرون  وأول من صرح به يف جملسنا من غري

  شاب إسرائيلي ىكي َسعنا نتكلم يف مسْألة كتاب الشيخ علي عبد الراز املسلمني

 عقب ظهوره وكونه ينصر فيه دعاية اِلحلاد اجلديدة. فقال ليست املسْألة مسْألة

 كتاب ألفه شيخ مسلم يف ماربة اِلسالم فلو كان هذا كل ما تشكون منه هلان خطبه 

 جلامعة املصرية وجامعة األزهر فنىاولكنما املسْألة كل املسْألة هي التنازع بني ا

 غلبت الثانية بقيت هذه البالد إسالمية  وإىا انتصرت األوىل حلقت
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 مصر ابلبالد الرتكية وانقضى عصر اِلسالم فيها.

 قلت: إن اِلحلاد ليس جبديد يف مصر وإمنا اجلديد هو الدعوة إليه.. . وأقول

 سة اليت بذرت بذور الكفرأيضاً إن مدرسة اجلامعة املصرية ليست هي املدر 

 واِلابحة يف هذا القطر بل بُذرت هذه البذور يف املدار  العصرية منذ وجدت يف

 مصر  وكذا الدولة العثمانية. وإمنا اجلامعة املصرية هي دوحتها  اليت ظهرت

 -إحدامها أو كلتيهما-فيها ْرهتا  إى برز دكاترهتا عمي البصائر واألبصار 
 فضيلة احلرب جهرًا بدون تقية وال احرتا .يبارزون الدين وال

 من قرأ الالئحتني اللتني كتبهما األستاى اِلمام رمحه هللا تعاىل يف إصالح

 الرتبية والتعليم يف املدار  العثمانية واملصرية جيده قد أثبت فيهما أن طالهبا

 ذاُيرجون منها وليس هلم دين يهتدون به  وال ملة يعتصمون بعروهتا وقد بني ه
 يف غريمها من مقاالته ورسائله اِلصالحية  وحكم حكًما فاصالً ِبن هذا التعليم

 الناقص الذي ال يقرتن برتبية دينية صحيحة خطر على األمة وعلى الدولة 

 ومضيعة ملا كانت تعتز به الدولة من منصب اْلالفة   وكذلك كان.

 وضع يف مصر أسا هذا واألستاى اِلمام وأستاىه حكيم اِلسالم مها أول من 

 النهضة الوطنية ابحلزب الوطين الذي أسساه يف عهد إَساعيل ابشا ورفعا قواعده

 ابلعمل  ولكن وطنيتهما احلكيمة الصادقة غري وطنية دكاترة اجلامعة املصرية

 ومرري جريدة السياسة  تلك وطنية تتفق هي وهداية الدين  وهذه وطنية ال

 فضيلة.يبقى معها وطن  وال دين  وال 

 ملا كان األستاى اِلمام منفيًّا يف بريوت رأى يف بعض اجلرائد املصرية طعًنا

 يف بطر  ابشا غاَل زعيم القبط األكرب  ويف القبط أنفسهم  كان سببه استقالة

 شفيق بك منصور النابغة املسلم املشهور َخَدمة القضاء املصري ىاهبة إىل

  االستقالة بتعصبه ومحامله عليهوكيل وزارة احلقانية هو الذي أجلْأه إىل

 فرد األستاى على هذه اجلرائد ردًّا حكيًما مكًما دافع فيه عن بطر  ابشا وأنكر

 أشد اِلنكار إدخال اختالف الدين يف هذه املسائل  وإدخال الشقا  بني أبناء

 ابلطبعةالوطن فيما ال عالقة للدين به. وقد ظفران هبذه املقالة يف أثناء اشتغالنا 

 الثانية جلزء منشآت األستاى اليت متت يف هذا الشهر فلرياجعها من شاء أن يرى كيف

 تكون الوطنية الصحيحة  وكيف يهدي إليها زعماؤها الصادقون.

 أما بعد  فنن ما توقعناه يف فامحة اجلزء األول من هذا اجمللد )السابع
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 ضة اِلصالح اِلسالمي والعشرين( للمنار من خطر الدعاية اِلحلادية على َّن

 ودولتها اجلديدة مبين على اْلوف من متكن الالدينيني يف مصر من جعل األمة

 املصرية والدولة املصرية عدوًّا للدولة احلجازية النجدية بدسائس األجانب وأعوان

 األجانب من غري املسلمني  بل بغفلة رجال الدين وجهلهم حبال العصر وضعفهم

 وبقابلية العوام  لتْأثري املالحدة إبتياَّنم من انحية البدع -أمام رجال الدنيا 

 واْلرافات اليت تصدت جريدة املقطم لتْأييدها والدفاع عنها  ووصفها ابلتقديس )!!(

 وملاىا مل ينصر أصحاب املقطم تقاليد نصرانيتهم املقدسة عند آابئهم وأجدادهم 

 بل خذلوها ابسم اِلصالح؟

 بة خالف بني حكوميت احلجاز ومصر يف مسْألةأاثرت جريدة السياسة سحا

 احململ وركب احململ وحرسه وقالت ما معناه: إن ملك احلجاز ابن سعود َينع

 تقاليد احململ املوروثة  فال يسمح لعسكر مسلح مع موسيقى عسكرية تعزف له

 بدخول مكة وسائر أماكن النسك ... إخل  فكثر اْلوض يف ىلك  ومحدث النا 

 احلكومة املصرية للحج أو للمحمل ومل ا يرسل مع ركبه عادة منبتوقع منع 

 األموال واألرزا  اليت هي من حقو  أهل احلرمني يف مصر  وتطوعت جريدة

 املقطم مبقاالت تتوسل هبا إىل تقوية عزَية احلكومة يف مصر  وتطوعت جريدة

 اقتداء حبكومة املقطم مبقاالت تتوسل هبا إىل تقوية عزَية احلكومة على منع احلج

 إيران اليت كان قنصلها يف سورية هو الذي وسو  يف أىن احلكومة عقب عودته من

 مكة يف هذا الشهر ِبن ملك احلجاز يريد كذا وأيىب كذا  وهو الذي لقن جريدة املقطم

 ما أىاعته وكربته  وظنت أنه بتكبريها وإرجافها سيحمل احلكومة على اقرتاف

 ما بسطنا الكالم فيه يف مقال نشر يف جريدة كوكبجرَية املوسم املاضي ك

 الشر  الوطنية.

 فتنة دب ر مكيدهتا شيعي متفرنج يغلب على الظن أنه من الالدينيني  إن مل

 يكن من البهائيني  وأىاعتها جريدة دعاية اِلحلاد وأرجفت هبا جريدة املقطم مبا

 على املنع واالمتناع من يوهم قارئها أن الشعوب اِلسالمية وحكوماهتا قد أمجعت

 أداء فريضة احلج  فال ينقص إمجاعها إال ما يتوقع يوًمابعد يوم من اتفا  مصر معها

 فتنة هذا شْأَّنا  وتلك صفة مثرييها كان املعقول أن تقيم قيامة علماء األزهر وأىكياء

 -والشكوى إىل هللا -طالبه للدفاع عن ركن اِلسالم وجماهده قطاع طريقه  ولكنها 
 مل محرك منهم ساكًنا  ومل تنطق ساكًتا  فنىا كانوا يصدقون على أنفسهم ما قلناه
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 من رأي النا  فيهم يوم دعوا إىل مؤمتر اْلالفة من أَّنم ال يتحركون إال إىا

 حركوا وال ينطقون إال إىا أنطقوا  فما ابل خرجيي مدرسة القضاء الشرعي  وهم

 ا  وما ابل قدماء أساتذة دار العلوم الذينأفطن هلذه الدسائس وأجدر بنضال رماهت

 غلبتهم دعاية اجلامعة املصرية على طلبتها فْألقوا بعمائمهم وجببهم  احتقارًا هلا

 وبراءة من جامعة األزهر اليت هي منبت أسلتهم  واألسا  لبناء مدرستهم؟

 إنين كلمت بعض كبار علماء األزهر األىكياء يف هذه املسْألة كعاديت يف

 ا  فجادلين يف بعض جزئياهتا جداهلم املعهود يف جزئيات الكتب اليتأمثاهل

 واقًفا موقف املؤيد للحكومة املصرية فيما قيل من خالفها مع ملك -يتدارسوَّنا 

 احلجاز  مل يستطع أن يدافع عن مسْألة موسيقى حر  احململ ملا يف كتب فقه

 ين من دف العر  وطبلاملذاهب املشهورة من محرَي مجيع املعازف إال ما استث

 ومل يتناول هذه املعازف اجلديدة اليت -واالستثناء معيار العموم  -احلرب ونفريه 

 أخرتعت بعد عصر االجتهاد عندهم  وفيها أنواع من املزامري وهي مرمة بنص

 املذهب أو املذاهب فهو ال جيادل فيها  ولو تكلم معي فيها ابلدليل أللفان معتقًدا أن

 العسكرية كلها يف معَن طبل احلرب الذي استثين ألجله من املعازف املوسيقى

 احملرمة وهو أَّنا تثري الشجاعة واِلقدام  دون طرب الشهوة الذي رمبا يبعث على

 ارتكاب اْاثم.

 اقتصر األستاى على االحتجاج للحكومة فيما تصر عليه من دخول حر 

 مل جيد له علة تصح شرًعا إالاحململ مكة وغريها من أماكن النسك ِبسلحتها  و 

 محاية احلجاج املصريني من االعتداء على دمائهم وأمواهلم ألن ما تدعيه حكومة

 احلجاز من أتمني البالد مل يصح عند احلكومة املصرية  فالبد هلا أن أتخذ

 ابالحتياط ولو يف هذه السنة.

 مع قلت: لكن احلكومة املصرية ال تدعي هذه الدعوى وحرسها ال َيشي

 احلجاج بني جدة ومكة  بل أتلفت يف هذا العام شركة مصرية لنقل احلجاج

 ابلسيارات )األوتومبيالت( فهل َيكن أن يسري اجليش مع هذه السيارات حلراستها؟

 مبثل هذا اجلدل يف اجلزئيات يصرف األزهريون عن النظر يف املوضوع

 ذه اْلطة يتالقى يفالكلي واِلحاطة ِبطرافه للتمكن من صحة احلكم فيه  وه

 مدرسة القضاء ضررها بتكليف طالهبا در  بعض املسائل )من األصول

 كاالجتهاد والتقليد  أو الفروع كالطال  والوقف( والنظر يف أدلتها ووجوه الرتجيح
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 بينها  ولو عرضت مسْألة احلج اليت حنن بصدد الكالم االستطرادي فيها على من

 وجه إليه نفسه وجوب السعي ِلحباط كل عمل يقصداعتاد هذه اْلطة لكان أول ما ت

 به منع أداء فريضة الدين وإقامة ركن اِلسالم.

 غرضنا من هذا االستطراد ضرب املثل لضعف اجلامعة األزهرية فيما جيب

 عليها من صد هجمات مالحدة اجلامعة املصرية وكتاب جريدة السياسة على

 ته  فنَّنم أضر من دعاة النصرانيةعقائد اِلسالم وآدابه وتشريعه  وشكل حكوم

 وأيخذون كالم هؤالء ابلقبول -الذين يرد األكثرون كالمهم بتهمة العداوة الدينية 

 فهم ضعفاء العزَية ضعفاء احلجة  إمنا مبلغ أكثرهم من العلم أن -النتفاء التهمة 

 ينقلوا من بعض كتب الفقه املتداولة نصوًصا ينشروَّنا  ويوجبون على النا 

 تباعها  عقلوها أم مل يعقلوها  بناًء على أَّنا هي املعتمدة يف املذهب أو املذاهبا

 أو اِلمجاع: هذا حالل وهذا حرام  هذا كفر وهذا إَيان  فمن خالف فسق أو ارتد

 عن اِلسالم  وهم يرون الكثري من النا  أيبوَّنا  ومنهم من يرد عليها ويهزأ

 ومه قدر  وال يعامل معاملة املرتدين يف حياةهبا  ُث ال ينقص ألحد من هؤالء يف ق

 وال موت وآخر ما رأيناه يف ىلك فتوى املفيت األكرب وشيخ اجلامع

 األزهر يف حكم لبس الربنيطة.

 هلذا ترى هؤالء املالحدة موقنني ِبَّنم املنصورون  وأن رجال اجلامعة

 علون يف هذا القطراألزهرية واملعاهد الدينية هم املهزومون املخذولون  وأَّنم سيف

 ما فعله الكماليون يف بالد الرتك  فامحاد األسباب يؤىن ابمحاد املسببات والنتائج ال

 تتخلف عن املنتج من املقدمات.

 هنا وجه اْلطر على مصر من تعاليم اِلحلاد اليت يقصدها األجانب الذين

 بحواغرسوا فسيلها  ومهدوا األرض لنموها  وجنوا بواكري ْراهتا  بل أص

 التصرف األعلى فيها  وإمنا يفيضون على تالميذهم ورابئبهم أجور خدمتهم منها 

 ومن ورائهم مجعيات سرية  ودسائس خفية  ومرغبات إابحية  ومطامع بلشفية 

 فماىا بقي لإلسالم جتاه ىلك كله؟

 غري أنه ال تزال طائفة من شبان األزهر العلماء موضع الرجاء ملا هلم من

 لوم العصر والقدرة على التحرير  والولوع ابِلصالح ما يستطيعون به أنالدراية بع

 يعيدوا جمده وَيفظوه مكانته.

 وهو أعظم -يقال بقي أن سواد الشعب األعظم يف هذا القطر على اِلسالم 
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 ونقول إن الشعب الرتكي كذلك  ويقال إن الدستور املصري مصرح ِبن -قوة 

 دستور اجلمهورية الرتكية اليت هتدم اِلسالم فيه مثلدين الدولة اِلسالم  ونقول إن 

 هذا النص  فالبد لالنتفاع من قوة أكثر الشعب  ومن قوة الدستور من نظام يديره

 زعماء يرجعون ابِلسالم إىل أصله الذي كان عليه يف الصدر األول قبل حدوث

 اللة أوالفنت وابتداع البدع  وبيان ما هو دين اثبت ابلنص القطعي رواية ود

 ومن -  وما دون ىلك من األحكام الظنية اليت هي مل االجتهاد إبمجاع السلف

 الرجوع يف تعليمه وتعلمه إىل االستقالل  واالجتهاد يف االستدالل  وأتييده والدفاع

 عنه مبا تقتضيه حالة هذا العصر وما عليه أهله من علم وعرفان  وبيان ما هو

 ر يف كل زمان ومكان  وال يتم هذا إال بثورة دينيةاحلق من موافقته ملصاحل البش

 على هذا األزهر وسائر املعاهد الدينية ال تبقي وال تذر من نظمه وعاداته ومناهجه

 وكتبه شيًئا إال بدلت به ما هو خري منه إال كتب احلديث فهذه الكتب يزاد فيها وال

 ينقص منها.

 ا وأنذرهتم ما حل إبخواَّنمكلمت يف هذا كرباء الشيوخ يف هذا العام مرارً 

 الرتك إنذارًا  فلم يتماروا ابلنذر  ولكن تعلل بعضهم ابلقدر  وإمنا القدر حجة عليهم

 ال هلم  واحلق أَّنم ال يقدرون على العمل وال َيكن لغريهم أن يعمل معهم  وقد

 ىشاهدان ِبعيننا ما كان من جماهدة األستاى اِلمام فيهم  وأَن  ملصر مثل األستا
 اِلمام أو من يقرب منه يف علمه وحكمته  وعقله وبصريته  ومهته وعزَيته بل

 سبق َل مثل هذا احلكم عليهم ابلعجز منذ تسع وعشرين سنة ال عليهم خاصة  بل

 على علماء هذا العصر الدينيني كافة  أي على مجهورهم ومجاعاهتم  ال على كل

 صر وأفراد على مذهبه ومشربه يففرد منهم كيف وقد كان فيهم األستاى اِلمام مب

 كل قطر؟

 ىلك ِبنين كتبت يف السنة األوىل من املنار الذي صدر العدد األول منه يف

 ه  مقاالت يف بيان ضعف املسلمني وأسبابه  ويف1315شوال سنة  22

 اِلصالح الذي جيدد جمده ويعيد هدايته  أحنيت فيها ابلالئمة على الزعماء

 ء والسالطني والعلماء ومشايخ طر  الصوفية  ومن أشد تلكاملسئولني من اْللفا

 املقاالت هلجة وأَّنضها حجة ما كان عنواَّنا }َرب  َنا َإان  َأطَْعَنا َساَدتَ َنا وَُكرَبَاَءانَ 

 ( فكتب إَل  أحد اجملاورين يف روا  الشوام67فََْأَضلُّواَن الس َبياْل{ )األحزاب: 

 كر فيه وضع شيء من تبعة ضعف املسلمني وسوءكتاابً غفاًل من اِلمضاء يستن
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 حاهلم على العلماء  ويعتذر عنهم مبا وسعه االعتذار  فْأجبته مبا ظهر َل بعد ىلك

 أنه مل يقنعه  إى زارن مجاعة من جماوري هذا الزمان يف العيد وجرى ىكر

 قياماملسْألة فناضل أحدهم عن العلماء وأطال يف إنتحال األعذار  وانتهى احلوار ب

 احلجة عليه وإقراره هبا وِبنه صاحب ىلك الكتاب اِلنكاري وىكر ما ال أنكر من

 حسن نيته وإخالصه فيه.

 بعد هذا قلت له: إن للعلماء لدي  عذرًا لو أوردته علي ملا استطعت له ردًّا 

 وال حاولت له نقًضا  قال أبعد هذا كله تقول: إن هلم عذراً صحيحاً؟ ابهلل ما هذا

 ؟ قلت هو اجلهل! قال اجلهل؟ قلت: اجلهل وإمنا عنيت اجلهل بتاريخالعذر

 اِلسالم  كيف انتشرت دعوته  وقبلت هدايته  وسادت حكومته  ودونت علومه 

 وزهت حضارته  ُث كيف طرأت عليه البدع  وكيف كاد له العجم  وكيف رجع

 اِلفرنج له القهقري  فتفر  أهله شيًعا  وصارت دولته دواًل  ُث كيف كان جهاد

 ابلسيف والنار  ُث ابلسياسة ُث ابلعلم  وهو أشد جهادهم خطرًا  فننه هو الذي

 لو عرف علماء اِلسالم هذا التاريخ وهو -جعل املسلمني ُيربون بيوهتم ِبيديهم 

 يتوقف على معرفة اتريخ خصومهم  لعرفوا كيف يكون املخرج من هذه املآز .

 السلف على تسميته جهاًل  دع محرَي هللا إايه)والثان( التقليد الذي أمجع 

 يف كتابه ونذره ألهله  وقف عند عجز علماء التقليد يف هذا العصر عن إقامة

 احلجة على كون اِلسالم هو دين هللا احلق  وعن الدفاع عنه  ورد الشبهات

 احلديثة اليت يوردها عليه الطاعنون  وعجزهم عن جعل شريعته كافية ملا

 بشر من فنون احلرب ومناهج السياسة والنظم املالية والشؤون املعاشية أستحدث ال

 هذا العجز الذي كان سبب ترك حكومة هذه البالد اِلسالمية لتشريعه واتباع التشريع

 اِلفرْجي املدن واجلزائي )العقوابت( وسبب ىبذبة الرتك يف ىلك إىل أن نبذت

 وأشدهم وطْأة عليها  أرفع صويت حكومتهم شريعته برمتها  وصارت أكرب أعدائها

 ِبنه ال ينقذ اِلسالم يف مصر من مثل هذه العاقبة إال قلب نظام الرتبية والتعليم يف

 األزهر وملحقاته بعد أن خصص هلا من أموال أوقاف املسلمني املبالغ الكافية

 يةِلدارة جامعة من أعظم اجلامعات محيي علوم الدين وعلوم الدنيا وفنوَّنا مع الرتب

 الدينية  ومتكنها من أتسيس مدار  تغين البالد عن مدار  دعاة النصرانية الذين

 يفسدون على أوالد املسلمني دينهم وقوميتهم  وإال وجب نزع هذه األموال منهم 

 واملطالب بذلك من بيده بذل هذا املال.
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 إنين مل أكتب هذا إال وأان معتقد وجوب بيانه بعد أن نصحت ابلقول فلم يفد

 ومل يسمع  وأنين أعتقد أنين أشد َغرية على هؤالء النا  من أنفسهم  وأضن

 بكرامتهم وشرفهم من أبنائهم  وإنين ألمتيز غيظًا كلما قرأت طعًنا فيهم من هؤالء

 املالحدة اِلابحيني عبيد الشهوات  وأشهد أن رؤساءهم احلاضرين مل يكونوا من

 واألستاى املدير من تالميذه واألستاى األكربخصوم األستاى اِلمام  بل فضيلة املفيت 

 كان ُمواًدا له.

 ولو كانوا قائمني مبا جيب من خدمة الدين لكان عدد املالحدة واِلابحيني قليالً 

 ولكان ضرر هذا القليل يف األمة أقل   فنن أعلم أن منهم احلسن النية  واملخلص

 مجاعة الدين إصالًحا لرضوايف طلب العزة والرفعة لألمة  والذين لو وجدوا من 

 أن يكونوا أعوااًن هلم وأنصارًا  وسْأبني هذا يف مقال آخر من هذا احلديث أثبت

 فيه أن سوء حال رجال الدين فتنة للكافرين  وحجة للملحدين }َرب  َنا اَل جَتَْعْلَنا

َنًة ل َل َذيَن َكَفُروا َواْغَفْر لََنا َرب  َنا َإن َك أَْنَت الَعزَ   ( .5يُز احَلَكيُم{ )املمتحنة: َفت ْ

 ))يتبع مبقال اتٍل((

 ."__________(1) 
 

 "الكاتب: ممد رشيد رضا-29 .75

__________ 

 بدعة الزايدة يف األىان أو عليه

 اترُيها ومبتدعها ومنكروها

 وادعاء جملة مشيخة األزهر شرعيتها

 

 نكرة  وسئلت)سئلنا عن هذه الزايدة  فْأفتينا يف جملة املنار ِبَّنا بدعة م

 عنها جملة مشيخة األزهر فْأفتت ِبَّنا بدعة حسنة  ورد علينا مفتيها الشيخ يوسف

 الدجوي ردًّا ضم َنه تلك البهائت السبع املفرتايت  اليت فضحنا جهله وكذبه فيها بثالثة

 عشر مقااًل متتابعات  وهذا مقال خاص برد شبهاته على بدعة األىان.

 اِلسالم التعبدية مروي ابلتواتر والعلم من عهداألىان شعرية من شعائر 

 الرسول صلوات هللا وسالمه عليه  منقول يف مجيع كتب السنة وفقه أئمة أهلها  

                                         
 27/119جملة املنار  (1)
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 معدود الكلمات   موصوف األداء   وكل عبادة هذا شْأَّنا يف ثبوهتا وصفاهتا جيب

   أو استحسان فيها االتباع بال زايدة وال نقصان  وال يقبل فيها رأي أحد بشبهة قيا

 لخالف العبادات املطلقة من ىكر هللا تعاىل أو صالة انفلة غري معينة أو صالة

 على النِب صلى هللا عليه وسلم فكل امرئ خمري يف اِلكثار منها ما شاء بشرط أن

 تكون الصالة على الصفة املْأثورة  وأن ال يلتزم فاعل العبادة املطلقة قيوًدا هلا من

 ن أو اجلهر أو اجلماعة خترجها من دائرة إطال  الشرع هلا وتدخلهاالزمان أو املكا

 يف أعداد ما َساه اِلمام الشاطِب ابلبدع اِلضافية املخرجة هلا عن إطالقها  ولذلك

 قال الفقهاء يف صالة ليلة الرغائب من رجب وليلة النصف من شبعان اللتني

 تان( كما يف املنهاج للنووياعتادمها بعض العباد: )إَّنما بدعتان قبيحتان مذموم

 وغريه.

 فالعبادات منها ما هو مقيد بعدد أو زمان أو مكان أو وصف فالواجب فيه

 التزام القيد املْأثور عن الشارع  ومنها ما ورد مطلًقا غري مقيد فيلتزم فيه اِلطال 

 واألىان من النوع األول  فال يباح أن يزاد فيه وال عليه وال أن ينقص منه.

 بتدع فيه الشيعة يف مصر وغريها ما بينه العالمة املقريزي يف أوائلوقد ا

 اجلزء الرابع من خططه املصرية املشهورة بعد بيان أصله ونصوص السنة فيه 

 وقَ ف ى على ىلك إببطال السلطان صالح الدين ملا ابتدعه الفاطميون فيه وإعادته ملا

 ن االبتداع فيه فقال ما نصه:كان عليه من مذهب أهل السنة وما حدث بعد ىلك م

 )وأما مصر فلم يزل األىان هبا على مذهب القوم إىل أن استبد السلطان

 صالح الدين يوسف بن أيوب بسلطنة داير مصر وأزال الدولة الفاطمية يف سنة

 سبع وستني ومخسمائة  وكان ينتحل مذهب اِلمام الشافعي رضي هللا عنه  وعقيدة

 ي رمحه هللا فْأبطل من األىان قول )حي على خري العمل(الشيخ أِ احلسن األشعر 

 وصار يؤىن يف سائر إقليم مصر والشام ِبىان أهل مكة وفيه تربيع التكبري

 وترجيع الشهادتني فاستمر األمر على ىلك إىل أن بنت األتراك املدار  بداير

 مصر وانتشر مذهب أِ حنيفة رضي هللا عنه يف مصر فصار يؤىن يف بعض

 دار  اليت للحنفية ِبىان أهل الكوفة وتقام الصالة أيضا على رأيهم  وما عداامل

 ىلك فعلى ما قلنا.

 إال أنه يف ليلة اجلمعة إىا فرغ املؤىنون من التْأىين سلموا على رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم وهو شيء أحدثه متسب القاهرة صالح الدين عبد هللا بن عبد
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 ستني وسبعمائة  فاستمر إىل أن كان يف شعبان سنة إحدىهللا الربلسي بعد سنة 

 وتسعني وسبعمائة ومتوَل األمر بداير مصر األمري منطاش القائم بدولة امللك

 الصاحل املنصور أمري حاج املعروف حباجي بن شعبان بن حسني بن ممد بن

 قالون  فسمع بعض الفقراء اْلالطني سالم املؤىنني على رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم يف ليلة مجعة  وقد استحسن ىلك طائفة من إخوانه فقال هلم: أمحبون

 أن يكون هذا السالم يف كل أىان؟ قالوا نعم فبات تلك الليلة وأصبح متواجًدا يزعم

 أنه رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف منامه وأنه أمره أن يذهب إىل

 لسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلماحملتسب ويبلغه عنه أن أيمر املؤىنني اب

 يف كل أىان  فمضى إىل متسب القاهرة وهو يومئذ ْجم الدين ممد الطنبدي

 )وكان شيًخا جهواًل  وبلهااًن مهواًل  َسيَ َئ السرية يف احلسبة والقضاء  متهافًتا على

 يراعي يف الدرهم ولو قاده إىل البالء  ال يتحشم من أخذ الربطيل والرشوة. وال

 مؤمن إالًّ وال ىمة. قد َضرََي على اْاثم  وجتسد من أكل احلرام  يرى أن العلم

 إرخاء العذبة ولبس اجلبة  وَيسب أن رضا هللا سبحانه يف ضرب العباد ابلدرة

 ووالية احلسبة. مل محمد النا  قط أايديه  وال شكرت أبًدا مساعيه  بل جهالته

   أشخص غري مرة إىل جملس املظامل  وأوقف مع منشائعة  وقبائح أفعاله ىائعة

 أوقف للمحاكمة بني يدي السلطان من أجل عيوب فوادح. حقق فيها شكاته عليه

 القوادح  وما زال يف السرية مذموًما  ومن العامة واْلاصة ملوًما( وقال له

 )الصالةرسول هللا أيمرك أن تتقدم لسائر املؤىنني ِبن يزيدوا يف كل أىان قوهلم: 

 والسالم عليك اي رسول هللا( كما يفعل يف لياَل اجلمع  فْأعجب اجلاهل هذا القول 

 وجهل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال أيمر بعد وفاته  إال مبا يوافق ما

 شرعه هللا على لسانه يف حياته  وقد َّنى هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز عن

يَن َما ملَْ أَيَْىْن بَهَ الزايدة فيما شرعه حيث ي  قول: }أَْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُم مَ َن الدَ 

 ( وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إايكم ومداثت21اّلِل ُ{ )الشورى: 

 األمور( فْأمر بذلك يف شعبان من السنة املذكورة  ومتت هذه البدعة  واستمرت

 بالد الشام  وصارت العامة وأهل اجلهالة ترىإىل يومنا هذا يف مجيع داير مصر و 

 أن ىلك من مجلة األىان الذي ال َيل تركه  وأدى ىلك إىل أن زاد بعض أهل

 اِلحلاد يف األىان ببعض القرى السالم بعد األىان على شخص من املعتقدين الذين

 ماتوا  فال حول وال قوة إال ابهلل  وإان هلل وإان إليه راجعون( اه  ما قاله
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 املقريزي بنصه:

 هذا أصل هذه البدعة وسببها  وهو افرتاء بعض الدجالني اْلرافيني من أهل

 الطريق على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رؤاي أمر هبا ىلك احملتسب الظامل

 الفاجر بتعميمها. وحسبك ما كتبه العالمة املقريزي يف إنكارها وتسفيه مبتدعها 

 بعض أهل اِلحلاد يف بعض قرى مصر من السالم على ولعله يعين مبا زاده عليها

 بعض املعتقدين الذين ماتوا سالمهم على السيد أمحد البدوي. وقد انتقل هذا من

 بعض القرى إىل األمصار حىت القاهرة نفسها  وزيد على السالم عليه نداء السيد

 ها مبصرودعاؤه متصاًل ابألىان أيًضا. فقد َسعت مؤىن الفجر يف أول دار سكنت

 يصيح بعد األىان: اي شيخ العرب! مع كلمات مل أتبينها. وما كنت أعلم أن هذا

 لقب البدوي.

 إن شر مفاسد البدعة أَّنا بطول الزمان تُ ْعَطى حكم السنة املشروعة  فيعد

 فاعلها متبًعا  ومنكرها مبتدًعا  وُيرتع أدعياء العلم العلل والشبهات لشرعيتها.

 دهم ِلثبات كل بدعة قوهلم: )بدعة حسنة( وهو مصادم لنصوالقاعدة العامة عن

 احلديث الصحيح الذي كان النِب صلى هللا عليه وسلم يقوله على املنرب: )وشر

 األمور مداثهتا  وكل مدثة بدعة  وكل بدعة ضاللة( رواه مسلم  وهو جُمَْمع

 لبدعة تنقسم إىلعلى معناه يف البدع الدينية  وإمنا قال من قال من العلماء: إن ا

 حسنة وسيئة يف البدعة اللغوية  وهي ما ُيرتعه النا  ويضعونه من العلوم والفنون

 إبمجاع السلفوالصناعات واألعمال  واألىان من العبادات اليت يلتزم فيها االتباع 

 واألئمة اجملتهدين.

 يقةوقد عر ف العالمة الشاطِب البدعة الدينية يف كتابه االعتصام ِبَّنا )طر 

 يف الدين خمرتعة تضاهي الشرعية يقصد ابلسلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل

 سبحانه( ُث نقل عن اِلمام مالك رمحه هللا تعاىل أنه قال: من ابتدع يف اِلسالم

 بدعة يراها حسنة فقد زعم أن ممًدا صلى هللا عليه وسلم خان الرسالة؛ ألن هللا

 ( فما مل يكن يومئذ ديًنا فال يكون3ْم َديَنُكْم{ )املائدة: يقول: }اليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلكُ 

 اليوم ديًنا. اه .

 وقد احتج نصري البدع الشيخ يوسف الدجوي على شرعيتها يف جملة مشيخة

 األزهر مبا جاء يف بعض األحاديث الواردة يف جواب املؤىن وهو )إىا َسعتم

 احلديث هكذا ىكر منه ما وافقه وعزاهاملؤىن فقولوا مثل ما يقول  ُث صلوا علي ( 
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 ونزيد عليه أنه رواه أمحد وأصحاب السنن أيًضا إال ابن ماجه -إىل صحيح مسلم 

 )ُث قال( : وإن املؤىن ممن َسع األىان وكل من َسع -عن عبد هللا بن عمرو 

 األىان طَُلَب منه الصالة على النِب صلى هللا عليه وسلم. وأقول: إن هذا قد ىكره

 لفقهاء املتْأخرون  وزاد هو عليهم أنه خمري يف هذه الصالة من وصلها ابألىان معا

 رفع الصوت وعدمه  وهذه الشبهة مردودة من وجوه:

 )أوهلا( أن من املعلوم ابالختبار أن املؤىنني يقلد بعضهم بعًضا يف هذه

 ؤىن ويقلالزايدة وال يقصدون هبا اتباع هذا احلديث وال غريه مما ورد يف إجابة امل

 فيهم من يعرفها. وتتمة هذا احلديث: ).... ُث سلوا هللا َل الوسيلة فنَّنا منزلة يف

 اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا وأرجو أن أكون أان هو فمن سْأل َل الوسيلة

 حلت عليه الشفاعة( واملؤىنون ال يسْألون له الوسيلة  ومل يذكر الشيخ الدجوي

 تدحض شبهه.هذه التتمة؛ ألَّنا 

 )اثنيها( أن املؤىن لو كان أييت هبذه الصالة ِلجابة نفسه عمالً ابلسنة ألتى

 بكل ما ورد يف السنة من األدعية يف هذه اِلجابة وأشهرها يف هذه اِلجابة الدعاء

 املفسر لطلب الوسيلة يف احلديث الذي احتج به  وهو كما يف حديث آخر أصح

 اللهم رب هذه الدعوة التامة  والصالة القائمة  منه )من قال حني يسمع النداء:

 آت ممًدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاًما مموًدا الذي وعدته حلت له شفاعيت يوم

 القيامة( رواه أمحد والبخاري وأصحاب السنن من حديث جابر بن عبد هللا.

 )اثلثها( أن وصلها ابألىن مع رفع الصوت يوهم من ال يعرف السنة فيه

 َّنا منه  أو أَّنا مشروعة. وقد قال املقريزي: إن العامة وأهل اجلهالة يرون أنأ

 هذه الزايدة من مجلة األىان الذي ال َيل تركه  وأكثر النا  يف هذا العصر

 جيهلون السنة؛ فلذلك ينكرون على من أىن األىان الشرعي مقتصرًا عليه  ومل يزد

 يه وفيمن ينكر هذه الزايدة أو العالوةعليه هذه الصلوات والتسليمات  ويطعنون ف

 ِبنه عدو للرسول صلى هللا عليه وسلم فانقلب الشرع  وانعكس الوضع  وصار

 الذي يتبع الرسول صلى هللا عليه وسلم ويؤىن كما كان يؤىن املؤىنون له وْللفائه

 فقريالراشدين يُ َعدُّ عدوًّا له  واملبتدع يف ملته  املخالف لسنته  املتبع لذلك ال

 اْلالط املفرتي على النِب صلى هللا عليه وسلم وللربلسي احملتسب الفاسق هو

 التقي املتبع له صلى هللا عليه وسلم وهذا شر غوائل هذه البدع.

 )رابعها( أن الذي فهمه الصحابة ومنهم مؤىنو املصطفى صلى هللا عليه
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َعَلتَ   نْيَ فيقول عندمها: )ال حولوسلم أن إجابة املؤىن بقوهلم مثل ما يقول إال احلَي ْ

 وال قوة إال ابهلل العلي العظيم( والصالة عليه صلى هللا عليه وسلم وسؤال الوسيلة

 له وسائر األدعية هي من األىكار اليت يقوهلا كل سامع له منفرًدا لخفض الصوت 

 فلم يرو أحد من احملدثني عن مؤىنيه صلى هللا عليه وسلم وال مؤىن خلفائه

 ن وال مؤىن خري القرون وال عن غريهم من الصحابة والتابعني أنه رفعالراشدي

 صوته بذلك كاألىان فضال عن وصل املؤىنني له ابألىان وال ما دون األىان مما

 ورد فيه رفع الصوت كنقامة الصالة وهي األىان الثان فعلينا اتباعهم  ورفع

 شارع عنه  ولو كانالصوت فيه خالف األصل فال يتوقف إنكاره على َّني ال

 مشروًعا جلاز ألهل املسجد عند األىان واِلقامة أن يرفعوا أصواهتم إبجابتها مبثل

 صوت املؤىن  ومن ىا الذي ال يقول: إن هذا عمل منكر؟ ومن ىا الذي ينكر

 على املؤىن أن أييت ابألىكار املْأثورة يف إجابته وهو منصرف من األىان بصوت

 َسعه؟ خاشع كما جييبه سائر من

 )خامسها( أننا قد بينا أن ما أطلقه الشرع من العبادات فليس لنا أن نقيده

 بصفة نلتزمها فيها مل ترد يف الشرع كاألىكار املْأثورة بعد الصالة  وىلك مفصل

 يف كتاب االعتصام للعالمة الشاطِب فقد َعد  من البدع اِلضافية اجتماع املصلني

 مرة وغري ىلك والتزامهم إايه يف 33والتحميد والتكبري ورفع أصواهتم ابلتسبيح 

 املسجد؛ ألنه يوهم أنه مشروع هبذه الصفة  ووصل أىكار إجابة املؤىن ابألىان

 برفع الصوت على املنار أوىل بذلك. وإنين أؤىن لصالة الفجر يف روشن الدار

 من األىان كل يوم تقريًبا ُث أصلي على النِب صلى هللا عليه وسلم وأان منصرف

 وأسْأل له صلى هللا عليه وسلم الوسيلة ابللفظ املروي عنه يف الصحاح والسنن

 وغري ىلك مما ورد.

 )سادسها( ولو كان املؤىن يقصد ابلصالة عليه صلى هللا عليه وسلم بعد

 األىان ما ورد عنه يف جواب النداء ملا تركه يف صالة املغرب  بل ألتى به بعدها

 املْأثور بعده وهو )اللهم هذا إدابر ليلك  وإقبال َّنارك  وزاد عليه الدعاء

 وأصوات دعائك  فاغفر َل( رواه أبو داود والرتمذي من حديث أم سلمة رضي

 هللا عنها وملا زاد عليه بعضهم بعد أىان الفجر نداء شيخ العرب البدوي  فبذلك

 ال بدعةدحضت شبهات جملة األزهر كلها  وثبت أن ما يزيده املؤىنون ليس إ

 جيب إنكارها.
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 )سابعها( من مفاسد هذه البدعة أنه ملا كان الوهابية يتبعون السنة يف أىاَّنم

 وَينعون الزايدة فيه أو عليه وهم مبتدعة يف زعم الدجوي رماهم املبتدعون ِبَّنم ال

 يصلون على النِب صلى هللا عليه وسلم مطلًقا حىت إن املرحوم التقي النقي ممد

 رافعي ملا حضر جملس امللك عبد العزيز الفيصل بن السعود مبكةأمني بك ال

 املكرمة وَسعه يصلي على النِب صلى هللا عليه وسلم كلما ىكره  وإن تكرر ىكره

 يف اجمللس مرارًا كثرية متوالية استغرب ىلك وكتبه يف جريدته )األخبار( وقال:

 ها.إنه ما رأى أحًدا مثله يف ىلك أي ال يف مصر وال يف غري 

 وأغرب من هذا أن بعض حجاج بلدان قال َل مبكة املكرمة: إن النا  قالوا

 لنا: إن الوهابية منعوا من األىاَن الشهادَة حملمد صلى هللا عليه وسلم ابلرسالة وقد

 َسعت مجيع املؤىنني ينطقون هبا. فقلت له: هذا من افرتاء النا  عليهم وىكرت

 له سببه.

 مرة لوكيل إدارة املنار فدله الوكيل على دار وقال بعض النا  مثل هذا

 الوكالة العربية للحكومة السعودية وقال له: اىهب إليها يف هذا اليوم وكان يوم

 فنن -اجلمعة تر فوقها علًما أخضر  فاقرأ ما فيه لتعلم كذب هذا القول ابملشاهدة 

 َهَت الرجل.فيه )ال إله إال هللا  ممد رسول هللا( وهذا شعار الوهابية  فبُ 

 رد علينا األستاى الدجوي من وجوه غري ما تقدم نوجز الكالم يف اجلواب عنها

 فنقول:

 ( زعمه أنه خفي علينا الفر  بني الزايدة يف الشيء والزايدة على1)

 ونقول: ال فر  بينهما يف املعَن املقصود  فهي على -الشيء وهذا من الثان 

 ائر اِلسالم مل أيىن هبا هللا  وقد َساهاكل حال زايدة متصلة بعبادة من شع

 املقريزي قبلنا زايدة يف األىان.

 ( قوله: إنه ليس أول من قال: إَّنا بدعة مستحسنة بل علماء املذاهب2)

 أن هؤالء العلماء )املتْأخرين -إن صح النقل  -األربعة ُمَصر َُحوَن بذلك وجوابه 

 بينه فقوهلم كقوله ال يعتد به؛ إى ال دليلليسوا من األئمة اجملتهدين ابالتفا  بيننا و 

 هلم عليه  وال جيوز تقليدهم فيه ابتفا  من يقول جبواز التقليد أو وجوبه على

 العاجز عن االستدالل ألَّنم إمنا يقولون بتقليد اجملتهد وهؤالء ال يدعون االجتهاد 

 اد املتعذربل يعيبون علينا االستدالل ابلكتاب والسنة ألَّنم يعدونه من االجته

 ويتهكمون بنا ُث يفعلون مثل فعلنا  ولكنهم يستدلون ِبقوال أمثاهلم.
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 ( قوله: إنه )ليس كل ما مل يفعل يف عهده صلى هللا عليه وسلم يكون3)

 بدعة سيئة  ومن فهم أن ىلك داخل يف احلديث: )وكل بدعة ضاللة( فهو من

  يفعل يف عصره صلى هللاأقل النا  علًما  وأضيقهم عقاًل( ونقول: إن كل ما مل

 عليه وسلم من العبادات وال سيما شعائر اِلسالم فهو البدعة السيئة لخالف أعمال

 اْلري غري التعبدية كتْأليف الكتب العلمية النافعة وبناء القناطر واملستشفيات مثال 

 عقل.وقد صر ح هبذه التفرقة كبار العلماء  ومن مل يفهم هذا فال فهم له وال علم وال 

 ( قوله: إن هذه البدعة تدخل يف عموم حديث: )من سن سنة حسنة(4)

 إخل ونقول: إن هذا خطْأ ظاهر  فعلماء املسلمني سلفهم وأئمة اْللف منهم

 جُمَْمُعوَن على أنه ليس ألحد أن يسن يف العبادات املشروعة سنة جديدة كما بي ناه

 م من ُيالفه كما فعل هو ومن َيتجآنًفا. ومقلدة اْللف يقولون هذا أيًضا ولكن منه

 بقوهلم  وهو ليس حبجة إبمجاع علماء األصول.

 ( قوله: )ليس هناك من جيعل الزايدة من األىان بدليل أَّنا ترتك يف5)

 أىان املغرب  وبدليل أَّنم يطيلون اترة ويقصرون  وبدليل ما ىكره هو )يعنينا(

 يفهم أن ىلك كله من األىان؟(أَّنم قد ينادون شيخ العرب )السيد البدوي( فهل 

 وجوابه أن اجلاهلني يفهمون أنه من األىان كما قال املقريزي  ومن مل يفهم

 أنه منه يعتقد أنه مشروع يف اِلسالم  ولذلك ينكرون على من يرتكه كما تقدم 

 وإمنا هذا حجة عليه  مبطل لزعمه أَّنم يقصدون به اتباع السنة يف جواب املؤىن

 على أن الكالم يف هذا الفعل املبتدع ال يف تسميته  فسواء عليهم وتقدم تفصيله 

 َأَجَعُلوه أو َسوه من األىان كما يفهم مجاهري العوام أم جعلوه من إجابة املؤىن لنفسه

 كما زعم هو )الدجوي( حىت قال: إَّنم اقتتلوا يف بعض القرى أو كادوا يقتتلون

  الدين وشرع مل أيىن به هللا  فجميعيف اختالفهم فيه  هو على كل حال ابتداع يف

 هذه األجوبة حجة على قائلها ال له  وإىا أمكن امَلرَاء يف بعضها فال َيكن يف

 مجلتها.

 وخالصة القول: أن هذه الزايدة يف األىان أو عليه أو العالوة له بدعة أحدثها

  بطالنهبعض الفسا  يف آخر القرن الثامن  وزيد عليها فيما بعده ما ال شبهة يف

 فيجب إنكارها والسعي ملنعها  وعدم إطالة اجلدل ِلثبات استحساَّنا.

 وهذا هو الذي يصح أن يدخل فيما أمر الكتاب العزيز به من رد التنازع إىل

 هللا والرسول. وهو الذي َيكن أن جتتمع كلمة األمة عليه إىا دعاها إليه علماؤها
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 صلى هللا عليه وسلم وخلفائه رضي هللابناء على أنه هو الذي كان يف عهد الرسول 

 عنهم  ومن يقول: إَّنا بدعة غري سيئة أو حسنة ال يقول: إَّنا خري مما كان عليه

 املسلمون يف ىلك العهد. وهذا معلوم ابلضرورة ال ُيالف فيه أحد.

 وإن من شر مفاسد هذه البدع يف الدين أن يتعصب هلا أهلها مع هتاوَّنم يف

 أيًضا  وأعجب من ىلك إقرار أدعياء العلم للمبتدعني على السنن ويف الفرائض

 بدعهم  وأعجب من هذا األعجب أتوهلا هلم  والرد على منكريها عليهم }َوَمن

نَ َتُه فَ َلن مَتَْلَك َلُه َمَن اّلِلَ  َشْيئًا{ )املائدة:  ُ َفت ْ  ( وال حول وال قوة إال41يُرََد اّلِل 

 ابهلل العلي العظيم.

 ال اتٍل(())يتبع مبق

 ."__________(1) 
 

َفَحَفَظهُ تَ َعاىَل لخَرَبَ َجرْبَائَيَل  -َعَلْيَه الص اَلُة َوالس اَلُم  -"الن ْجَديَ  لَْلُمَشاَورََة َمَعُهْم يف َحقَ َه -30 .76
إىَل  -[30َفُروا{ ]األنفال: َن كَ }َوَإْى ََيُْكُر َبَك ال َذي -َوأَنْ َزَل قَ ْوله تَ َعاىَل  -َعَلْيَه الص اَلُة َوالس اَلُم  -

َزَغن َك َمَن  -َوأَم ا قَ ْوله تَ َعاىَل  -[30}َوََيُْكُر اّلِل ُ َواّلِل ُ َخرْيُ اْلَماَكرَيَن{ ]األنفال:  -قَ ْولََه  }َوَإم ا يَ ن ْ
يَُة َفَقيَل: َأْي َيْسَتَخف ن َك يَ ْعيَن يُ زْ  -[200الش ْيطَاَن نَ زٌْغ{ ]األعراف:  َمُلك َعَلى اْلَْف َة َعَجن َك َوَيَْ اْْ

ُهْم  ْعرَاَض َمَثاًل َعن ْ { ]األعراف: }فَاْسَتَعْذ ابَ  -َويُزَيُل َحْلَمك َغَضٌب ََيَْمُلك َعَلى تَ ْرَك اِْلَ  -[200ّلِلَ 
َزَغن َك يُ ْغرَيَ ن َك َوَُيَر ََكن َك َوالن  زُْغ أَْدَنَ  اْلَوْسَوَسَة فََْأَمرَُه تَ َعاىَل أَن ُه َمىَت مَحَر َك َعَلْيَه  َواَل ُتَطْع َمْن َسَواُه َوَقيَل: يَ ن ْ

ٌل إلَْيَه َأْن َيْسَتَعيَذ ياْلَغَضُب َعَلى َعُدو ََه أَْو رَاَم الش ْيطَاُن َمْن إْغرَائََه َوَخَواَطُر أَْدََن َوَساَوَسَه َما مَلْ جُيَْعْل َلهُ َسبَ 
 ُه َومَلْ جُيَْعْل َلُه ُقْدرًَة َعَلْيهَ وُن َسَبَب مَتَاَم َعْصَمَتَه إْى مَلْ ُيَسل ْط ِبََْكثَ َر َمْن الت  َعرَُّض لَ َمْنُه فَ ُيْكَفى أَْمرُُه فَ َيكُ 

َسْهًوا أَْو  َمْعُصوٌم َعْمًدا إمْجَاًعا َأوْ فََْأم ا يف اَبَب الت  ْبَليَغ فَ  -َصل ى اّلِل ُ تَ َعاىَل َعَلْيَه َوَسل َم  -َوأَم ا أَقْ َوالُُه 
نْ َيا َفَكَذا أَْيًضا َمْعُصوٌم َعَلى اْلَْاَلَف َعْمًدا َوَنسْ  ااًن َوَخطًَْأ يَ َنْسَيااًن أَْو َغَلطًا َأْي َخطًَْأ َوأَم ا يف أُُموَر الدُّ

َتَه َوَمَرَضَه  َه َوَمْزَحَه َوَصح   -أَم ا َما ُرَوَي َعْن أََِ ُهَريْ رََة وَ  - إبِِمْجَاِع السََّلفِ َحاَل رََضاُه َوَسَخَطَه َوَجدَ 
َصاَلَة اْلَعْصَر َفَسل َم َمْن  -َه َوَسل َم َصل ى اّلِل ُ َعَليْ  -َصل ى َرُسوُل اّلِلَ  »أَن ُه يَ ُقوُل  -َرَضَي اّلِل ُ تَ َعاىَل َعْنُه 

َصل ى اّلِل ُ تَ َعاىَل َعَلْيَه  -َقاَل اَي َرُسوَل اّلِلَ  أَْم َنَسيت؟ ف َ  رَْكَعَتنْيَ فَ َقاَم ُىو اْلَيَدْيَن فَ َقاَل: أََقَصْرت الص اَلةَ 
فََْأْخرَبَ بَنَ ْفَي احْلَاَلنْيَ َوَقْد   «: ُكلُّ َىَلَك ملَْ َيُكْن َويف رََوايٍَة أُْخَرى َما َقَصْرت الص اَلَة َواَل َنَسيت-َوَسل َم 

َلى َمْن َجو َز َيَدْيَن َقْد َكاَن بَ ْعُض َىَلَك اَي َرُسوَل اّلِلَ  َفاَل يَ تَ َوج ُه َشْيٌء عَ َكاَن َأَحَد َىَلَك َكَما قَاَل ُىو الْ 
 اْلَوْهَم َواْلَغْفَلَة يف َغرْيَ اَبَب الت  ْبَليَغ َوَإْن َزي َف.

                                         
 33/113جملة املنار  (1)
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َمْن اْلَقْصَر َوَحَقيَقَة النَ ْسَياَن َلَكْن  َيُكْن َشْيءٌ َوَقيَل: أَن ُه َعاَمٌد َلُصورََة النَ ْسَياَن لَتَ ْعَليَم ُحْكَم اْلَمْسْأََلَة فَ َلْم 
َعَلْيَه  -َقاَدَه َمْثُل َهَذا اْلَقْصَد أَلَْجَل َمْثَل إْعاَلَم َتْشرَيَع َهَذا احْلُْكَم بََعيٌد َوَقيَل: نَ ْفُي النَ ْسَياَن حَبََسَب اْعتَ 

 حَبََسَب جَمُْموَع اْلَقْصَر اَلَم َوَإْن ثَ َبَت الس ْهُو يف اْلَعَدَد أَْو الن  ْفيَ أَْو حَبََسَب نَ ْفَي الس   -الص اَلُة َوالس اَلُم 
ُهَو النَ ْسَياُن اَل  -َلْيَه الص اَلُة َوالس اَلُم عَ  -َوالنَ ْسَياَن يَ ْعيَن ملَْ جَيَْمْع اْلَقْصُر َوالنَ ْسَياُن أَْو اْلَمْنَفيُّ َعْن الن ِبَ  

  َصاَلتََه َواَل يَ ْغُفلُ اْلَواَقُع ُهَو الس ْهُو اَل النَ ْسَياُن أَلَن  النَ ْسَياَن َغْفَلٌة َوآَفٌة َوالس ْهَو َشْغٌل فَ َيْسُهو يف الس ْهُو فَ 

َا اْلَْاَلُف لْ َوأَم ا اأْلَْعَماُل َفَشاَمَلٌة َلأْلَقْ َواَل اْلَغرْيَ الت  ْبَليَغي َة فَ ُهْم َمْعُصوُموَن َعْن اْلَفَواَحَش َوا َكَبائََر إمْجَاًعا َوَإمن 
و َزَها مَجَاَعةٌ َمْن الس َلَف َواْلُفَقَهاَء َوأَم ا الص َغائَُر َفجَ  -يف َعْصَمَتَهْم اْخَتَيارًا أَْو بََعَدَم ُقْدَرهَتَْم َعَلى اْلَمَعاَصي 

َثنَي َوتَ َوق َف بَ ْعُضُهْم َوَمَنَع اْلُمَحقَ قُ  َكلَ َمنَي لَتَ َنايف ااَلت ََباَع اْلُمْطَلَق  وَن َكاْلَكَبائََر َمْن اْلُفَقَهاَء َواْلُمتَ َواْلُمَحدَ 
ًبا أَْو َنْداًب أَْو جَ َكَما ُهَو َمْذَهُب أََِ َحَنيَفَة َوَماَلٍك َوالش اَفَعيَ  َباَل َحاَجَة إىَل َقرَيَنٍة َوَإْن اُْخُتَلَف يف َكْونََه َوا

يَني َة فَاحلَْْظُر َواْلَكرَاَهُة ُمَناٍف لَلت  َبَعي ةَ إاَبَحًة َوق َ   ي َد بَ ْعُضُهْم ااَلت ََباَع اَبأْلُُموَر الدَ 

 

ُر اْلَمْسْأََلَة  َوأَم ا قَ ْبَل الن ُّبُ و َة َوَإْن اُْخُتَلَف يف ُصُدوَر ُمْطَلَق اْلَمْعَصَيَة َلَكن  اأْلََصح  َعَدُمَها َكْيَف َوَتَصوُّ 
َنا قَ ْبَل الش رَْع َهْل ُهَو ُمت َبٌع ْلُمْمَتَنَع فََنن  احْلُْرَمَة فَ رُْع الش رَْع َواَل َشرَْع قَ ْبَل الن ُّبُ و َة َوَإْن اُْختَُلَف يف تَ َعبَُّد نََبي َ َكا

قْ َواَل يف ااَلْمَتَناَع َعْنَد اِْلْسَفرايَييَن  َكاأْلَ َلَشرٍْع أَْم اَل َوأَم ا الس ْهُو َوالنَ ْسَياُن يف الت  ْبَليَغ َوبَ َياَن اأْلَْحَكاَم فَ 
َواْلُمَتَكلَ َمنَي َوَعْن الن  َوَويَ   َلُمَنافَاتََه الت  َبَعي َة اْلَمْْأُمورََة أَْيًضا َوَأَحاَديُث الس ْهَو ُمَؤو َلةٌ َوَجائٌَز َعْنَد َأْكَثَر اْلُفَقَهاءَ 

ُ تَ َعاىَل  - َو يف اأْلَفْ َعاَل َلَعَدَم َكْوََّنَا َمْن َجْنَس اْلُمْعَجزََة اَل يُ َناَفيَها َكَما قَالَ َوُهَو احلَْقُّ أَلَن  الس هْ  َصل ى اّلِل 
ُروَن » -َعَلْيَه َوَسل َم  َا َأاَن َبَشٌر أَْنَسى َكَما تَ ْنَسْوَن فََنَىا َنَسيت َفذَكَ  َشرٍْع   َوَأن  َىَلَك َداَعًيا إىَل تَ ْقرَيرَ  «إمن 
َلْست أَْنَسى َوَلَكْن »َوَي َبْل َقْد رُ « إن َ أَلَْنَسى أَْو أُْنَسى أَلَُسن  » -َعَلْيَه الص اَلُة َوالس اَلُم  -َكَما قَاَل 

مْجَاَع َعَلى َعَدَم تَ ْقرَيرََهْم َعلَ « أُْنَسى أَلَُسن   َهَذا الس ْهَو َواْلَغَلَط  ىَفَمْن اَبَب مَتَاَم النَ ْعَمَة اَل الن  ْقَص أَلَن  اِْلَ
 َبْل يُ نَ ب ُه فَ ْورًا.

ْنَذاَر َوأَم ا يف َغرْيَ الت  ْبَليَغ َوبَ َياَن اأْلَْحَكاَم مم ا يُوَجُب الت  َبَعي َة فَاأْلَْكثَ ُر َعَلى اجْلََواَز َلاَلْشتَ  َغاَل ِبََْحَواَل اِْلَ
 -َصل ى اّلِل ُ تَ َعاىَل َعَلْيَه َوَسل َم  -َكْن َباَل َتْكرَاٍر َوَدَواٍم َبْل اَبلنُّْدرََة َكَما قَاَل َوالت ْكَليَف َوُمَاَفظََة اأْلُم َة َولَ 

َ يف اْليَ ْوَم َسْبَعنَي َمر ةً أَْو َمائَةَ َمر ةً » َة َوَأْصَحاَب َوَعْنَد مَجَاَعٍة َمْن اْلُمَتَصوَ فَ  «إن هُ لَيُ َغاُن َعَلى قَ ْلِب فََْأْستَ ْغَفُر اّلِل 
َويَل َمْثَل آاَثَر أتَْ َعْلَم اْلُقُلوَب َواْلَمَقاَماَت اْلَعَلي َة َمْنُع الس ْهَو َوالنَ ْسَياَن َواْلَغَفاَلَت َواْلَفرَتَاَت ُمْطَلًقا َعَلى 

 (1)الس ْهَو الس ابََقَة َكَحْكَمَة بَ َياَن ُحْكَم َمْثَل َهَذَه". 
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ُن تَْلَك اْلَمْعرََفَة إال  بَت َ  "مُهَا َمْعُروفَانَ -31 .77 ْقَليَد َمْن ملَْ تُ ْعَرْف َعْنَدُهْم َوُمَر رَاَن يف ُكُتَبَهْم )َواَل مُنَكَ 
نَ ُهمْ  يَ ْوَم َفاَل  َهَذا الْ يف  َعَدالَُتُه( اَل َُيَْفى َما يف َهَذا احلَْْصَر؛ أَلَن ُه إْن أُرَيَد َما ُهَو اَبلنَ ْسَبَة إىَل اْلُمَتَداَوَل بَ ي ْ

ُهْم َوَإْن اَبلنَ ْسَبَة إىَل َأْصَل الْ  ْساَلَميَ نَي َبْل الثَ َقُة َمن ْ ْسَتْخرََج فَ ُهْم اد َعْوا  مُ َشك  يف َتَداُولََه َواْسَتْعَمالََه َبنْيَ اِْلَ
َوانَْتَهاَء َسْلَسَلَتَهْم إىَل  -س اَلُم اَلُة َوالَعَلْيَهْم الص   -َكْوَن َعْلَمَهْم يف اأْلَْصَل َشرَيَعًة َمْن َشرَاَئَع اأْلَنَْبَياَء 

َدُهْم ُهْرُمُس بَ ْعَض اأْلَنَْبَياَء َفَقيَل إىَل إبْ رَاَهيَم َوَقيَل إىَل لُْقَماَن َوَقيَل إىَل إْدرَيَس َوُهَو ال َذي يُ َقاُل َلُه َعنْ 
اَلَت النُُّجومَ   ي َة أَو ُل َمْن اْسَتْخَرَجَها ُهَو ُهْرُمُس.احلََْكيُم َحىت  اد َعْوا َأن  َهَذَه اْْ

يَع َأْحَواَل قَاَل يف اْلَفَواَئَح اْلَمْسَكي َة إن  ُهْرُمَس َصَعَد إىَل فُ ْلَك ُزَحَل َوَداَر َمَعُه َثاَلَثنَي َسَنًة َحىت  َشاَهدَ   مجََ
 َم النُُّجوَم.اأْلَْفاَلَك فَ نَ َزَل إىَل اأْلَْرَض فََْأْخرَبَ الن اَ  بََعلْ 

َلُف الش رَْع اَوقَاَل يف بَ ْعَض َحَواَشي َحْكَمَة اْلَعنْيَ إن  َأْصَل احلَْْكَمَة َوَحي  إهلََي  إىَل بَ ْعَض اأْلَنَْبَياَء َوَما ُيَُ 
رَاَء )َفاَل يُوَجُب اْلَعَمَل( اَل َُيَْفى أَ  َا ُهَو بََتاَلُحَق اأْلَْفَكاَر َوَتَكاثَُر اْْ زََم مم ا ىََكرَهُ َوَمه َدُه َعَدُم َجَواَز ن  إمن   الال 

اأْلَْصَل يف  اْلَعَمَل اَل َعَدُم اْلُوُجوَب َوَصْرُف الن  ْفَي إىَل اْلَقْيَد  َواْلُمَقي َد َمًعا َأْي اَل جَيُوُز َمَع َكْونََه َخاَلفُ 
لَيَل. اأْلَْصَل فَ نَ ْفُي َما أُثَْبَت َأْوىَل يَ ْعيَن يُ َنايف   تَ ْقرَيَب الد 

َما يف َكاَلَم كَ َحاَصُل َكاَلَم اْلُمَصنَ َف يف اْلَمَقاَم َمَع طُولََه اَبْلَكاَلَم َأن  الت  ْوَفيَق َبنْيَ َكْوَن النُُّجوَم اَل َِبَْ   
َم اْلُمتَ َعلَ َم َأن  احْلُْرَمَة َفيَما يَ تَ َعل ُق ْعَلياْْلُاَلَصَة  َواْلُبْسَتاَن َوَبنْيَ ُحْرَمَتَه َكَما يف ظَاَهَر احلََْديَث وََكاَلُم ت َ 

َلَة َوَوْقَت الص اَلَة.  اَبأْلَْحَكاَم وََكْونُُه اَل َِبَْ  َفيَما يَ تَ َعل ُق مبَْعرََفَة اْلَقب ْ

 

ْلَم  َواْلَعَمَل َأْو ُهَو َعْلٌم ِبََْحَواَل ْلعَ )َوأَم ا َسائَُر ُعُلوَم اْلَفاَلَسَفَة( َعْلُم اْلَفاَلَسَفَة ُهَو اْسَتْكَماُل الن  ْفَس ابَ 
ْعَصُم ُمرَاَعتُ َها ت َ اأْلَْعَياَن اْلَمْوُجوَداَت َعَلى َما َهَي َعَلْيَه يف نَ ْفَس اأْلَْمَر )فَاْلَمْنَطُق( اْلُمَعر ُف آَبَلٍة قَانُونَي ٍة 

َا َكاَن  ْهَن َعْن اْلَْطََْأ يف اْلَفْكَر َوَإمن   َمْن اْلَقرَََيَة ُهَو أَرَْسطُو َمْن َعْلَم اْلَفْلَسَفَة؛ أَلَن  َأو َل َمْن اْسَتْخَرَجهُ الذَ 
َعْلٌم َمْبَدًأ لََعْلٍم  َواَل يُ َنايف َىَلَك َجْعُلُهْم ُجْزًءا َمْن َعْلَم اْلَكاَلَم َمَثاًل َعَلى َوْجَه اْلَمْبَدئَي َة إْى جَيُوُز َأْن َيُكونَ 

َا ُهَو اَبلن َظَر اْلَعْقَلي َ آَخَر َوىَ    اَك َغرْيٌ َلَذَلَك َكَما َسَتْسَمُع )َداَخٌل يف اْلَكاَلَم( إْى َأْصُل اْلَكاَلَم إمن 
َا َيُكوُن اَبْلَمْنَطَق إْى َحاَصُلُه اْسَتْحَصاُل اْلَمْجُهواَلَت اَبْلَمْعلُ  فَ َيُكوُن َماَت و َوااَلْسَتْداَلَل احْلََقيَقيَ  َوَىَلَك إمن 

ُوُجوبََه. أَم ا اأْلَو ُل فَ ْرَض َكَفايٍَة. اْعَلْم أَن ُه اُْخُتَلَف يف اْلَمْنَطَق قَاَل بَ ْعُضُهْم اَبحْلُْرَمَة َوبَ ْعُضُهْم بََعَدَمَها َبْل بَ 
 فَ َقاَل يف اأْلَْشَباَه َعْلُم اْلَفْلَسَفَة َحرَاٌم َوَدَخَل َفيَه اْلَمْنَطُق.

َماَم إْخرَاُج أَْهَلَه َمْن اْلَمَداَرَ  وَ  َوَعْن اْبنَ  ُب َعَلى اِْلَ َسْجَنَهْم َحَجٍر اْلَمكَ يَ  َعْن اْبَن الص اَلَح أَن ُه َحرَاٌم جيََ
 وََكفَ  َشر ََهْم َواْسَتْعَمالُُه يف الش ْرَعي َة ُمْنَكٌر َبَشيٌع.

وُز ااَلْسَتْنَجاءُ َبُكُتَبَه َوَمثْ ُلهُ ىََكَر َة أَن هُ لَْيَس َمْن اْلَعْلَم اْلُمْحرَتََم َحىت  جيَُ َويف أمُْنُوىََج َحَفيٍد الس ْعَد َعْن الش اَفَعي  
وُز  َعْن اْلَْطَ  َوجيَُ َعَلي  اْلَقارَي  َعْن بَ ْعَض احْلََنَفي َة َمْورًَدا ااَلت ََفاَ  َعَلى َعَدَم َجَواَز ااَلْسَتْنَجاَء اَبْلَوَرَ  اْْلَاَل 
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 إَهانَ ُتُه يف الش رَْع.

ْسَنَويَ  أَن ُه َغرْيُ ُمْرَتٍَم  َونَُقَل َعْن اْلُقُهْسَتاَن َ أَن ُه َبْدَعٌة وََكُشْرَب اْْلَْمَر.  َوَعْن اِْلَ

 َوَعْن ُقوَت اْلُقُلوَب َأن  اجْلُه اَل َجَعُلوا َأْصَحاَب اْلَمْنَطَق ُعَلَماَء.

 أَن ُه َتْضَييُع اْلُعْمَر. َوَعْن اجْلَْوَهرَي َ 

: أَن ُه َحرَاٌم  َوَأْكثَ ُر اْلُمْعَترَبَيَن   مْجَاِع السََّلفِ إبِِ َوَعْن َشرَْح اْلَفْقَه اأْلَْكرَبَ َلَعَليٍ  اْلَقارَي أَْيًضا َعْن السُُّيوَطي 
.  َكاْبَن الص اَلَح َوالن  َوَويَ 

 إىَل مَحْرَيََه بَ ْعَدَما أَْثََن َعَلْيَه. َوَعْن اْلَقْزَوييَنَ : َرَجَع اْلَغزَاَلُّ 

: اْلَقْوُل حَ َوَعْن الس َلَفيَ  َواْبَن ُرْشٍد َمْن اْلَماَلَكي َة َعَدُم قَ ُبوَل رََوايََة ُمْشَتَغَلَه. َويف َشرَْح اأْلَْشَباَه لَلْ  َمَويَ 
ْفَضائَهَ بََتْصرَيٍح َكَثرٍي َمْن الش اَفَعي َة اَبحْلُْرَمَة َلَكْونَ   (1)". َه َتْضَييَع اْلُعْمَر َوِلََ

 

"عبد اّلِل  بن عمر لو أن ألحد مثل أحد ىهبا فْأنفقه يف سبيل اّلِل  ما قبله اّلِل  منه حىت -32 .78
 يؤمن ابلقدر  ُث

قال: حدثين عمر بن اْلطاب رضي اّلِل  عنه قال بينما حنن عند رسول اّلِل  صلى اّلِل  عليه وسل م ىات 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب  شديد سواد الشعر  ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا  يوم إى

: أحد حىت جلس إىل النِب صلى اّلِل  عليه وسل م فْأسند ركبتيه إىل ركبتيه  ووضع كفيه على فخذيه وقال
ن ال إله إال أن تشهد أ اي ممد! أخربن عن اِلسالم فقال رسول اّلِل  صلى اّلِل  عليه وسل م: اِلسالم:

اّلِل  وأن ممدا رسول اّلِل   وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان ومحج البيت إن استطعت إليه 
سبيال  قال: صدقت  فعجبنا له  يسْأله ويصدقه! قال: فْأخربن عن اِلَيان  قال: أن تؤمن ابّلِل  

 ه وشره  قال:ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اْخر  وتؤمن ابلقدر خري 

( [ عن اِلحسان  قال: أن تعبد اّلِل  كْأنك تراه  فنن مل تكن تراه فننه 1صدقت  قال: ]فْأخربن[ ] )
( [ عن الساعة  قال: ما املسئول عنها ِبعلم من السائل  قال: فْأخربن 1يراك  قال: ]فْأخربن[ ] )

ربتها  وأن ترى احلفاة العراة ]العالة[ ] ( [ أن تلد األمة 3( [ ]أمارهتا[ ] )2عن أمارهتا  ]قال:[ ] )
( [ رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان  قال: ُث انطلق فلبث مليا  ُث قال َل: اي عمر! أتدري من 4)

 السائل؟ قلت: اّلِل  

__________ 

: فنىا لقيت أولئك فْأخربهم أن بريء منهم  -يعين ابن عمر رضي اّلِل  عنهما -قال»] )( [ قوله: 
م برآء مين  وال ذي َيلف به عبد اّلِل  بن عمر  لو أن ألحدهم مثل أحد ىهبا فْأنفقه ما قبل اّلِل  منه وأَّن
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   هذا ال ذي قاله ابن عمر رضي اّلِل  عنهما  ظاهر يف تكفري القدرية.« حىت يؤمن ابلقدر

: هذا يف القدرية األول  الذين نفوا تقدم علم اّلِل   لكائنات  قال:  تعاىل ابقال القاضي عياض رمحه اّلِل 
 والقائل هبذا كافر بال خالف  وهؤالء الذين ينكرون القدر هم الفالسفة يف احلقيقة.

قال غريه: وجيوز أنه مل يرد هبذا الكالم التكفري املخرج من امللة  فيكون من قبيل كفران النعم  إال أن 
وز أن يقال عمال إمنا يكون ابلكفر  إال أنه جيقوله: ما قبله اّلِل  منه  ظاهر يف التكفري  فنن إحباط األ

يف املسلم: ال يقبل عمله ملعصيته وإن كان صحيحا  كما أن الصالة يف الدار املغصوبة صحيحة  غري 
   وهي غري مقبولة  فال ثواب فيها علىإبمجاع السلفموجة إىل القضاء عند مجهور العلماء  بل 

  كتاب اِلَيان  حديث رقم 259/ 1أعلم. )مسلم بشرح النووي( : املختار عند أصحابنا. واّلِل  تعاىل 
(1. ) 

 والتصويب من رواية مسلم.« أخربن»( [ يف )خ( : 1] )

 ( [ زايدة للسيا  من رواية مسلم.2] )

 ( [ زايدة من )خ( .3] )

 (1)( [ زايدة من رواية مسلم.". 4] )
 

 "اْلامتة:-33 .79

وصلت صفة املعية ولبعض املسائل املتعلقة هبا أعرض أهم النتائج اليت تبعد هذا العرض لآلاثر الواردة يف 
 إليها من خالل هذا البحث فْأقول:

املعية العامة: واملراد  -1أواًل: اتضح جلياً من خالل استقراء النصوص أن املعية تنقسم إىل قسمني مها:
 .نهم وكافرهم  وبرهم وفاجرهمهبا معية العلم واالطالع  وَسيت عامة ألَّنا تعم اْللق مجيعاً مؤم

 املعية اْلاصة: واملراد هبا معية النصرة والتْأييد وَسيت خاصة ألَّنا خاصة ِبهل اِلَيان. -2

اثنياً: تبني للقاريء الكرَي إمجاع السلف على تفسري آايت املعية العامة ِبن املراد هبا أن هللا مع مجيع 
 وعامل هبم  وقد نقل غري واحد من أهل العلم إمجاعاْللق بعلمه فهو مطلع على خلقه شهيد عليهم 

 علماء السلف على تفسريهم ْايت املعية العامة بذلك كما تقدم ىكره يف املطلب الثان.

ت على تفسري املعية العامة مبعية العلم  اليبقى حجة ملدع بوجود تعارض بني آاي إبمجاع السلفاثلثاً: 
ًا أوردت فيه عددًا من النقول عن علماء السلف جاء فيها املعية وآايت العلو  وقد خصصت مطلب

اجلمع بني إثبات العلو وإثبات املعية موافقة ملا نصت عليه إحدى آايت املعية  وهي اْية الرابعة من 
 سورة احلديد
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رابعاً: إن القول مبعية الذات مل يقم عليه دليل من كتاب وال سنة ومل يقل به أحد من السلف  وأول من 
رف عنه القول بذلك هم اجلهمية واملعتزلة  وعنهم أخذ املتْأخرون من األشاعرة هذا القول  ومن أراد ع

 (1)أن يعرف مصدا  هذا فعليه مبطالعة كتاب الرد على بشر املريسي". 
 

"الشاهد من احلديث: "إن ِر قد غضب اليوم" واللفظ صريح يف أن هللا يغضب يف -34 .80
 .1له قبل ىلك كما ال يغضب بعده مثلهىلك اليوم غضبامل يغضب مث

وكذلك حديث كالم الرب ألهل اجلنة وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا تعاىل يقول ألهل اجلنة: 
اي أهل اجلنة  فيقولون: لبيك ربنا وسعديك واْلري يف يديك  فيقول هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ال 

من خلقك فيقول: أال أعطيكم أفضل من ىلك؟ فيقولون:  نرضى ايرب وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدا
 .2ايرب وأي شيء أفضل من ىلك: فيقول أَُحل  عليكم رضوان فال أسخط عليكم بعده أبدا"

وقد حاول املتكلمون إنكار هذه الصفة فركبوا مطيتهم املعروفة ابلتْأويل  فصرفوا هذه النصوص  وفسروا 
 .3عصاه  أو إرادته العقوبة ألهل املعاصي الغضب ِبنه انتقام هللا تعاىل ممن 

بن  الصاحل ومنهم كما تقدم عمر وإبمجاع السلفويرد عليهم ِبن األصل محل الكالم على احلقيقة  
 عبد العزيز على إثبات هذه الصفة 

__________ 

 .299 -298انظر: اجلامي ممد أمان رمحه هللا الصفات اِلهلية ص 1
 ( .2829  برقم )6/300(   ومسلم 6549  برقم )11/415البخاري مع الفتح  2

 (2).". 63-62انظر: اِلنصاف للباقالن ص  3
 

: "أما يف اللغة فنن أهل اللغة مطبقون على أن معَن الواحد يف اللغة -رمحه هللا  -"وقال -35 .81
ليس هو الذي ال يتميز جانب منه عن جانب  وال يرى منه شيء دون شيء  إى القرآن وحنوه من 
الكالم العِر متطابق على ما هو معلوم ابالضطرار يف لغة العرب  وسائر اللغات  أَّنم يصفون كثرياً 

 .1من املخلوقات ِبنه واحد  ويكون ىلك جسماً"
ويقول اِلمام ابن القيم يف الرد على من حرف معَن االستواء: "هذا الذي قالوه ابطل من اثنني وأربعني 

 وجهاً:

ه "نوعان" بلغتهم  وأنزل هبا كالم -تعاىل –تواء يف كالم العرب الذي خاطبنا هللا أحدها: إن لفظ االس
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ُه َواْستَ َوى{ ]القصص   -مطلق ومقيد  فاملطلق ما مل يوصل معناه حبرف مثل قوله: }َوَلم ا بَ َلَغ َأُشد 
 :[ وهذا معناه كمل وُت  يقال استوى النبات واستوى الطعام. أما املقيد فثالثة أضرب14

وهذا مبعَن العلو واالرتفاع [ …29–أحدها: مقيد إبىل كقوله: }ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماَء{ ]البقرة  -
 إبمجاع السلف.

[ ..وهذا أيضًا معناه العلو 13–الثان: مقيد بعلى كقوله تعاىل: }لََتْستَ ُووا َعَلى ظُُهورََه{ ]الزخرف -
 واالرتفاع واالعتدال إبمجاع أهل اللغة.

 الثالث: املقرون بواو "مع" اليت تعدي الفعل إىل املفعول معه؛ حنو استوى املاء واْلشبة  مبعَن ساواها. -

وهذه معان االستواء املعقولة يف كالمهم  ليس فيها معَن استوىل ألبته  وال نقله أحد من أئمة اللغة 
 .2تزلة واجلهميةالذين يعتمد قوهلم  وإمنا قاله متْأخرو النحاة ممن سلك طريق املع

__________ 

  وانظر ألمثلة أخرى: رد اِلمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر 1/482بيان تلبيس اجلهمية  - 1
  315 - 314  228  1/116  درء التعارض 72  65  63  59  52  39املريسي العنيد ص 

 .53 - 1/51  التوحيد البن خزَية 6/7
اجلهم بن صفوان أِ مرز موىل بين راسب  وهو من أهل خراسان اجلهمية هم املنتسبون إىل  - 2

هجرية  واجلهمية تطلق 128وتتلمذ على اجلعد بن درهم  كما التقى مبقاتل بن سليمان  وقتل مبرو سنة
أحياان مبعَن عام ويقصد هبم نفاة الصفاة عامة  وتطلق مبعَن خاص على أتباع اجلهم بن صفوان يف 

بنفي الصفات  والقول ابجلرب  والقول بفناء اجلنة والنار. انظر: مقاالت  آرائه وأمهها: القول
  جمموعة 212 - 211  الفر  بني الفر  ص88 - 1/86  امللل والنحل338  1/214اِلسالمييني

 (1).". 35 - 5/31فتاوى ابن تيمية الكربى
 

82. 36- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .". . 

                             Q  :آل عمران[ } جل  -[ ؛ فلهذا كان كل ما َيصل من الرب 154}ُقْل َإن  اأْلَْمَر ُكل ُه ّلِلََ 
 يف بريته موافقا لقدره السابق الذي هو دليل كمال حكمته  وعلمه  وخلقه  وعموم مشيئته. -وعال 

إبمجاع واثبتة ابلكتاب والسنة  -جل وعال  -مة هللا أما التفسري الثان: فهو إنكار احلكمة  وحك
م  حكيم  مبعَن: حاك -جل وعال  -  واسم هللا )احلكيم( مشتمل على صفة احلكمة  فننه السلف

وحكيم  مبعَن: مكم لألمور  وحكيم  مبعَن: أنه ىو احلكمة البالغة  فهذه ثالثة تفسريات السم هللا 
عَن حكيم مب -جل وعال  -  فننه -جل وعال  -يستحقها هللا )احلكيم( . وكلها صحيحة  وكلها 
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[   وقال: }َما 1[ ]هود: 1حاكم  وحكيم مبعَن مكم  كما قال: }َكَتاٌب أُْحَكَمْت آاَيتُُه{ ]هود: 
 -[ ؛ ألجل إحكامه  وقال سبحانه وتعاىل 3[ ]امللك: 3تَ َرى يف َخْلَق الر مْحََن َمْن تَ َفاُوٍت{ ]امللك: 

[   وحنو ىلك من 101[ ]يونس: 101}ُقَل اْنظُُروا َماَىا يف الس َماَواَت َواأْلَْرَض{ ]يونس:  أيضا:
 -عال جل و  -ملا خلق  والثالث: أنه ىو احلكمة  واحلكمة يف صفة هللا  -جل وعال  -دليل إحكامه 

ال أهل السنة ا؛ وهلذا قِبَّنا وضع األمور يف مواضعها  املوافقة للغاايت احملمودة منه -تفسر كما تقدم 
فعله هللا معللة  وكل فعل ي -جل وعال  -واجلماعة  أهل األثر الفقهاء ابلكتاب والسنة: إن أفعال هللا 

جل  -فله علة من أجلها فعل  وهذه العلة هي حكمته سبحانه وتعاىل  فنن أفعال هللا  -جل وعال  -
فعال قدرية  وأنكره األشاعرة؛ ألَّنم جربية  فقالوا: إن أمنوطة ابلعلل  وهذا أنكره املعتزلة؛ ألَّنم  -وعال 

ل وعال ج -ليست مرتبطة ابحلكم  وهو يفعل ال عن حكمة  وهذا سوء ظن ابهلل  -جل وعال  -هللا 
 (1)؛". -
 

يعاً ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماء{ ]البقرة -37 .83 [   والثان يف 29"ال َذي َخَلَق َلُكم م ا يف اأَلْرَض مجََ
 إبمجاع[   وهذا مبعَن العلو واالرتفاع 11سورة فصلت }ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماء َوَهَي ُدَخان{ ]فصلت 

 السلف.

[   وقوله }َواْستَ َوْت َعَلى 13َتْستَ ُووا َعَلى ظُُهورََه{ ]الزخرف الثان: املقيد "بعلى" كقوله تعاىل }لَ 
[   وهذا أيضاً معناه العلو واالرتفاع 29[   وقوله }فَاْستَ َوى َعَلى ُسوَقَه{ ]الفتح 44اجْلُوَديَ { ]هود 

 واالعتدال إبمجاع أهل اللغة.

عَن ساواها حنو استوى املاء واْلشبة  مبالثالث: املقرون "بواو مع" اليت تعدى الفعل إىل املفعول معه 
 .1وهذه معان االستواء املعقولة يف كالمهم"

ومما يؤكد أيضاً أن السلف يعلمون معَن االستواء قول ابن عبد الرب: "واالستواء معلوم يف اللغة ومفهوم  
 وهو العلو واالرتفاع على الشيء واالستقرار والتمكن فيه".

 اْستَ َوى{ قال: عال  قال: وتقول العرب:قال أبو عبيدة يف قوله }

__________ 

 (2)( .". 127-2/126انظر خمتصر الصواعق املرسلة ) 1
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"اتصل  واستوى القمر: امتأل  واستوى زيد وعمرو: تشاهبا  واستوى إىل السماء: أقبل. -38 .84
 .1هذا الذي نعرف من كالم العرب"

__________ 

 ( .400-3/399واجلماعة لاللكائي )انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة  1

 ( .5( برقم )37(   واألربعني يف صفات رب العاملني )ص155والعلو للذهِب )ص

 ( .265-264واجتماع اجليوش اِلسالمية )ص

التعليق: قال ابن القيم رمحه هللا: "إن لفظ )االستواء( يف كالم العرب الذي خاطبنا هللا بلغتهم  وأنزل 
 لق  ومقيد.به كالمه نوعان: مط

ُه َواْستَ َوى{ اْية  -أ من سورة  14فاملطلق: ما مل يوصل معناه حبرف مثل قوله تعاىل: }َوَلَمابَ َلَغ َأُشد 
 القصص. وهذا معناه: كمل وُت  يقال استوى النبات  واستوى الطعام.

 وأما املقيد فثالثة أضرب: –ب 

( من سورة البقرة  واستوى فالن 29 الس َماَء{ اْية )أحدها: مقيد إبىل كقوله تعاىل: }ُُث  اْستَ َوى َإىَل 
 إىل السطخ وإىل الغرفة  وقد ىكر هللا سبحانه وتعاىل املعدى إبىل يف موضعني من كتابه:

يعاً ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماَء{ .  األول: يف سورة البقرة يف قوله: }ُهَو اَل َذَي َخَلَق َلُكم َماَ يف َاألرَض مجََ

( }ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماَء َوَهَي ُدَخاٌن{ وهذا مبعَن العلو واالرتفاع 11ثان: يف سورة فصلت )اْيةال
 إبمجاع السلف.

من سورة الزخرف(   وقوله:  13والثان: املقيد بعلى  كقوله تعاىل: }لََتْسَتوا َعَلى ظُُهورََه{ )اْية
من  29من سورة هود(   وقوله: }فَاْستَ َوى  َعَلى ُسوَقَه{ )اْية 44}َواْستَ َوت َعَلى اجلُوَدي { )اْية 

 سورة الفتح( وهذا أيضاً معناه العلو واالرتفاع واالعتدال إبمجاع أهل اللغة.

 الثالث: املقرون بواو "مع" اليت تعدي الفعل إىل املفعول معه  حنو استوى املاء واْلشبة  مبعَن ساواها.

 (1)( .". 127-2/126عقولة يف كالمهم". انظر خمتصر الصواعق املرسلة )وهذه معان االستواء امل
 

 "أَلَن الن َدم على فعل اَل يكون َمْعَصي ة بل ُمَباحا اَل ُيسمى تَ ْوبَة-39 .85

َوقَ ْولَنا من َحْيُث َهَي َمْعَصي ة أَلَن من َندم على شرب اْْلمر ملا َفيَه من الصداع ونزف اْلعقل َأي خفته 
 خالل اَبْلَماَل َواْلعرض مل يكن اَتئًَبا شرعاوطيشه واِل

َها زاََيَدة تَ ْقرَير ملا ىكر أَوال  َوقَ ْولَنا َمَع عزم َأن اَل يعود َإلَي ْ

 َوَىَلَك أَلَن النادم على اأْلَمر اَل يكون َإال  َكَذَلك
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 َولَذَلك ورد يف احَلَديث )الن َدم تَ ْوبَة(

 على فعل يف اْلَماَضي قد يُريدُه يف احْلَال َأو ااَلْسَتْقَبالَواْعرتض َعَلْيَه ِبََن النادم 

 فَ َهَذا اْلَقْيد اْحرتَاز َعنهُ 

 َوَما ورد يف احَلَديث َمُْمول على الن َدم اْلَكاَمل

 َوُهَو َأن يكون َمَع اْلَعْزم على عدم اْلعود أبدا

 َمْعَصي ة يْستَ ْلزم َىَلك اْلَعْزم َكَما اَل ُيفىورد ِبََن الن َدم على اْلمْعَصَية من َحْيُث َهَي 

َوقَ ْولَنا َإىا قدر أَلَن من سلب اْلُقْدرَة على الز اََن َواْنقطع طمعه َعن عود اْلُقْدرَة إَلَْيَه َإىا عزم على َتركه مل 
 يكن َىَلك تَ ْوبَة َمْنُه َوَفيه حبث

 َفاد من قَ ْوله اَل يعودأَلَن قَ ْوله َإىا قدر ظرف لرتك اْلَفْعل اْلُمْست َ 

َا يَتَصو ر مم ن قدر على َىَلك اْلَفْعل َوَتركه يف  َا قيد َبَه أَلَن اْلَعْزم على ترك اْلَفْعل يف َوقت َإمن   َىَلك َوَإمن 
 اْلَوْقت

رته َواْنقطع طمعه بل ُهَو دففائدة َهَذا اْلَقْيد َأن اْلَعْزم على الرت ْك لَْيَس ُمطلًقا َحىت  اَل يَتَصو ر مم ن سلب ق
 ُمَقي د َبَكْونََه على تَ ْقَدير فرض اْلُقْدرَة وثبوهتا فيتصور َىَلك اْلَعْزم من املسلوب أَْيضا

َا قُ ْلَنا َعْند َكونه أَهال لفعله يف اْلُمْستَ ْقبل اْحرتََ  َمَدي  َحْيُث قَاَل َوَإمن  ا َإىا ازًا َعم  َويُ َؤي د َما قَ ر ْراَنُه َقول اْْ
عدم زَن ُث  جب أَو َكاَن مشرفا على اْلَمْوت فََنن اْلَعْزم على ترك اْلَفْعل يف اْلُمْستَ ْقبل غري ُمَتَصو ر َمْنُه ل

 تصور اْلَفْعل َمْنهُ 

 إبِِمْجَاع الّسلفَوَمَع َىَلك فََنن ُه َإىا َندم على َما فعل صحت تَ ْوبَته 

 جب اَل تصح تَ ْوبَته أَلَن ُه َعاجز َعنهُ َوقَاَل أَبُو َهاشم الز اَن َإىا 

 َوُهَو اَبَطل مبَا َإىا اَتَب َعن الز اََن َوَغريه َوُهَو يف مرض خميف

 (1)فََنن تَ ْوبَته َصَحيَحة". 
 

 .1"الصفة اليت يصف هبا اجلهمية رهبم -40 .86
اء ويف األرض مكان  فهو يف السمالثان:"أن  هللا   تعاىل عما يقول الظاملون   يف كلَ  مكان  ال ُيلو منه 

ويف اهلواء  ويف كلَ  مكان. وترتب على هذا القول ظهور العقائد اليت كثرت يف أهل الباطل  مثل: 
 االمحاد  واحللول  ووحدة الوجود  وغري ىلك من العقائد املنحرفة الفاسدة.

حادوا  طل واألهواء   الذينفليس أمام من ينكر علو هللا إال إحدى هاتني العقيدتني  وكتب أهل البا
 عن طريقة الكتاب والسنة وكثر كالمهم وضالهلم   مليئة هبذا الباطل بنوعيه  مشحونة ابلشبه يف تقريره.
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 فألجل هذين السببني   وهللا تعاىل أعلم   بدأ املصنف بذكر صفة العلو.

واملتْأخرين  العلم من املتقدمنيوملا شرع   رمحه هللا   يف بيان هذه الصفة  سلك مسلك غري واحد من أهل 
يف ىكر أنواع أدلة العلو مكتفياً بذكر أمثلة من أفراد أدلتها؛ لريشد هبا إىل نوع الدليل  ألن ه   كما ىكرت 
  ليس االجتاه يف مثل هذه املختصرات إىل االستقصاء  وإمنا ىكر شيء يدل"على غريه. فبدأ ابالستواء  

 أحد أدلة علوه تبارك وتعاىل على خلقه؛ ألن  االستواء يف لغة العرب واستواء هللا سبحانه على عرشه
ننا خوطبنا  : عال وارتفع عليه؛ أل إبمجاع السلفهو: العلو واالرتفاع  فمعَن:" استوى على العرش"أي   

 بلغة العرب  ومدلول هذه الكلمة يف لغة العرب هو هذا  ليس هلا مدلول إال العلو واالرتفاع.

 ء إىاً علو وارتفاع  لكن بني صفيت العلو واالستواء بعضفاالستوا

__________ 

وهلؤالء اجلهمية ورثة إىل عصران هذا  وأحد املعاصرين كتب كتااًب بعنوان: حسن احملاججة يف بيان  1
 (1)أن هللا ال داخل العامل وال خارجه قرر فيه هذه العقيدة الباطلة.". 

 

"  ويف الصحيحني أيضًا عن النِب صلى 1البخاري ومسلم""أبغض هللا عبداً...." رواه -41 .87
 ".2هللا عليه وسلم أنه قال يوم خيرب: " أُلعطنَي  الراية غداً لرجل َيب هللا ورسوله  وَيبه هللا ورسوله ""

وأمجع السلف على ثبوت صفة احملبة هلل تعاىل  وعلى أَّنا صفة حقيقية  ال متاثل صفات املخلوقني  
 ب من يشاء من خلقه.فهو تعاىل َي

  مجاع السلفوإبهذا وهناك صفات كثرية غري ما ىكر اثبتة هلل تعاىل ابلكتاب والسنة  أو ِبحدمها  
يطول الكالم بذكرها وىكر أدلتها  ومنها: اْللق  والرز   والرضى  والضحك  والغضب  والعزة  والعلم  

  نزول  والكيد ألعدائه  واْلداع ملن خادعه  والعنيوالعدل  واحلياء  واجلمال  واالنتقام من اجملرمني  وال
 ".3واألصابع  والقدم  وأنه يراه املؤمنون يوم القيامة  وغري ىلك"

__________ 

"  وصحيح 7485" صحيح البخاري: التوحيد  ابب كالم الرب تعاىل مع جربيل ونداء هللا املالئكة "1"
 ".2637مسلم: الرب والصلة "

 ".2406"  وصحيح مسلم: فضائل الصحابة "3009اجلهاد " " صحيح البخاري:2"

" ينظر يف مجيع الصفات السابقة املراجع املذكورة عند بيان طريقة أهل السنة واجلماعة يف أَساء هللا 3"
وصفاته يف َّناية املبحث األول من هذا الفصل. وقد أطال احلافظ النسائي صاحب السنن يف كتابه 

السقاف يف كتاب "صفات هللا تعاىل"يف ىكر صفات هللا تعاىل واالستدالل "النعوت"  والشيخ علوي 
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 (1)لكل صفة.". 
 

 "بقلبه ِبركان اِلَيان ونطقه ابلشهادتني.-42 .88

فمن ترك جنس العمل ِبحكام اِلسالم  فلم يفعل شيئًا من الواجبات  ال صالة وال صيامًا وال زكاًة 
 "  لقوله تعاىل: }ُقْل َأَطيُعوا اّلِل َ 2إبمجاع السلف"" 1وال حجاً وال غريها  فهو كافر كفراً أكرب"

__________ 

املرجئة   هللا بن أمحد: اِلَيان والرد على " قال اِلمام سفيان بن عيينة رمحه هللا كما يف"السنة"لعبد1"
":"ركوب احملارم من غري استحالل معصية  وترك الفرائض متعمدًا من غري جهل وال عذر 745رقم "

ياً وإبليس وعلماء اليهود  أما آدم فُسمَ ي عاص –صلوات هللا عليه  -هو كفر  وبيان ىلك يف أمر آدم 
 ننه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمداً  فُسمَ ي كافراً  وأمامن غري كفر  وأما إبليس لعنه هللا ف

علماء اليهود فعرفوا نعت النِب صلى هللا عليه وسلم  وأنه نِب رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا به 
 –عليه السالم  –ابللسان ومل يتبعوا شريعته فسم اهم هللا عز وجل كفاراً  فركوب احملارم مثل ىنب آدم 

   وأما ترك الفرائض جحوداً فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه هللا -عليهم السالم  –من األنبياء وغريه 
 وتركهم على معرفة من غري جحود فهو كفر  مثل كفر علماء اليهود". انتهى كالمه خمتصراً.

ة يوقال اِلمام الشوكان يف رسالة: إرشاد السائل إىل دالئل املسائل "مطبوعة ضمن الرسائل السلف
":"السؤال الثان: ما حكم األعراب سكان البادية الذين ال يفعلون شيئاً من الشرعيات إال جمرد 43ص

التكلم ابلشهادة  هل هم كفار أم ال؟ وهل على املسلمني غزوهم أم ال؟ أقول: من كان اتركًا ألركان 
ال جمرد التكلم ومل يكن لديه إ اِلسالم ومجيع فرائضه ورافضاً ملا جيب عليه من ىلك من األقوال واألفعال 
 ابلشهادتني فال شك وال ريب أن هذا كافر شديد الكفر حالل الدم..".

:"وكان اِلمجاع من 197" قال اِلمام الشافعي كما يف كتاب اِلَيان لشيخ اِلسالم ابن تيمية ص2"
 (2)الصحابة والتابعني من بعدهم ومن أدركناهم  يقولون: =". 

 

ن اْلَقرَاَئن َوَهَذا ُسؤال اْبن الباقالن قُ ْلَنا َوأما اجْلَْزم بصدقه فََنن ُه قد َيتف بََه م "يف اْلَباَطن-43 .89
لى َما يُوجب اْلعلم َإْى اْلَقرَاَئن اْلُمَجر َدة قد تَفيد اْلعلم مبضموَّنا َفكيف َإىا احتفت ابْْلرب واملنازع بين ع

ن اْلعَدد اَل ْخَبار اَل َيصل َإال  من َجَهة اْلعَدد فَ َلزََمُه ان يَ ُقول َما دو َهَذا َأصله الواهي َأن اْلعلم مبَُجر د اأْلَ 
د يَُفيد أصال َوَهَذا غلط َخالفه َفيَه حذا  أَتْ َباعه َوأما اْلَعَمل َبَه فَ َلو َجاَز َأن يكون يف اْلَباَطن كذاب َوق
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َنىا َكاَن ذب َوخطْأ يف نفس اأْلَمر َوَهَذا اَبَطل فَ َوجب علينا اْلَعَمل بََه اَل نعقد االمجاع على َما ُهَو ك
ُهم على أَنه صد  َمْقُبول  َوالص َحابَة  مْجَاع الّسلفإبِِ تلقي اأْلمة َلهُ اَبْلقُبوَل يدل على صدقه َِبَن هُ َإمْجَاع َمن ْ

َه سلفها من َفيَما أمجع َعَليْ أوىل َأن يدل على صدقه فََنن ُه اَل َُيكن أحد َأن َيدَعي َإمْجَاع اأْلمة َإال  
يعَها 2الص َحابَة َوالت ابََعنَي َوأما بعد َىَلك فقد انتشرت انتشارا اَل   تضبط أَقْ َوال مجََ

قَاَل َواْعَلم َأن مُجُْهور َأَحاَديث الُبَخارَي  َوُمسلم من َهَذا اْلَباب َكَما ىكر الش ْيخ أَبُو َعْمرو َومن قبله 
َا تَلقاهُ اهل احَلَديث وعلماؤه اَبْلقُبوَل والتصديقاْلعلَماء كاحلاف ِ طَاَهر السَلَفي َوَغريه فََنمن  فَ ُهَو ُمَصل  ظ أ

ل أَمر لْلعلم ُمَفيد لليقني َواَل َعرْبَة مبن عداهم من اْلُمَتَكلَ مني واألصوليني فََنن ااَلْعَتَبار يف االمجاع على ك
يَني ة على أه ي ة َإال  ل اْلعلم بََه دون َغريهم َكَما مل يْعَترب على االمجاع يف اأْلَْحَكام الش ْرعَ من اأْلُُمور الدَ 

مْجَاع على صد  احَلَديث َوعدم  اْلعلَماء هبَا دون اْلُمَتَكلَ مني والنحاة واألطباء وََكَذَلَك اَل يْعَترب يف اِْلَ
هم الضابطون م ُعَلَماء أهل احَلَديث اْلَعامُلوَن ِبحوال نََبي  صدقه َإال  أهل اْلعلم اَبحلََْديَث وطرقه َوعلله وه

َقَسم َإىَل   ألقواله وأفعاله املعتنون هبَا اشد من عناية املقلدين ِبقوال متبوعهم َفَكَما َأن اْلعلم ابلتواتر يَ ن ْ
 (1)َعام وخاص فيتواتر َعْند اْْلَاص ة َماال يكون َمْعُلوما لَغريهم فضال َأن يتواتر". 

 

 (2)¬( ... ويده وكل ما من َّنجه 1)¬"من رمحة وحنوها كوجهه -44 .90
__________¬ 

ثبته من غري ن -صلى هللا عليه وسلم  -( أي: فكل وصف جاء يف كتاب هللا  وصح عن نبيه 1)¬
ُة [ . }َوَرمحَْ 156متثيل من ىلك: وصفه ابلرمحة قال تعاىل: }َوَرمْحَيَت َوَسَعْت ُكل  َشْيٍء{ ]األعراف: 

 [ فنصفه هبا على ما يليق جبالل هللا  وليست كرمحة املخلو .32َربَ َك َخرْيٌ مم ا جَيَْمُعوَن{ ]الزخرف: 

[ }َيَُبُّ 4وقوله: وحنوها  كاحملبة  والرضا  والغضب  وحنو ىلك  قال تعاىل: }َيَُبُّ اْلُمت َقنَي{ ]التوبة: 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه{ 54َوَيَُبُّونَُه{ ]املائدة:  [ }َيَُب ُُّهمْ 146الص اَبرَيَن{ ]آل عمران:  [ . }َرَضَي اّلِل ُ َعن ْ

 [ .22]اجملادلة: 

[ فهو سبحانه املستحق أن يكون له كمال احملبة دون 93وقال }َوَغَضَب اّلِل ُ َعَلْيَه َوَلَعَنُه{ ]النساء: 
حانه وتعاىل ب  ويرضى  فنصفه سبما سواه  وهو سبحانه َيب ما أمر به  وَيب عباده املؤمنني  ويغض

مبا وصف به نفسه  على ما يليق جبالله  هذا مذهب أهل السنة واجلماعة. وقوله: كوجهه  أي: من 
[ . }ُكلُّ 27الصفات الثابتة له صفة الوجه  بال كيف  قال تعاىل: }َويَ ب َْقى َوْجُه َربَ َك{ ]الرمحن: 

 أعوى بنور وجهك. وغري ىلك.»[ ويف احلديث: 88َشْيٍء َهاَلٌك َإال  َوْجَهُه{ ]القصص: 

( أي: ومن الصفات الثابتة له تعاىل بنص الكتاب والسنة صفة اليدين  قال تعاىل: }َيُد اّلِلَ  2)¬
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[ }َلَما َخَلْقُت بََيَدي { ]ص: 64[ . }َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاَن{ ]املائدة: 10فَ ْوَ  أَْيَديَهْم{ ]الفتح: 
ٌت بََيَميَنَه{ ]الزمر: [ }َوالس م75  [ .67اَواُت َمْطَواي 

 َيني هللا مألى  مل يغض ما يف َيينه  وبيمينه األخرى القبض  أيخذهن بيده اليمَن  ُث»ويف احلديث: 
. وغري  «يطوي األرضني بيده األخرى وكلتا يدي ِر َيني  ويقبض أصابعه ويبسطها  وجيعلها يف كفه

 إبمجاع السلف.فيداه صفتان من صفات ىاته ىلك مما ثبت مما ال َيصى  

وكل شيء ورد من صفات هللا من َّنج اليد والوجه وحنومها كالقدم والرجل والسا  نثبته كما جاء عن 
حىت يضع رب العزة فيها »[ . ويف احلديث: 42هللا  قال تعاىل: }يَ ْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍ { ]القلم: 

ونقر ما أتى عن هللا على مراد هللا  ونؤمن بذلك ونصد  به   « .فيها قدمه»ويف رواية: « . رجله
 (1)ونعتقد أن له معان حقيقة  على ما يليق جبالل هللا وعظمته.". 

 

 (2)¬( ... وبعد عثمان فاترك املرا 1)¬"وبعده الفارو  من غري افرتا -45 .91
__________¬ 

العزى بن  ن اْلطاب بن نفيل بن عبد( أي: وبعد أِ بكر يف األفضلية  احملدث امللهم: عمر ب1)¬
رايح بن عبد هللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب الفارو  رضي هللا عنه َسي فاروقًا: ألن هللا فر  
به بني احلق والباطل  أو ألنه أعلن ابِلسالم  والنا  ُيفونه  أسلم يف السادسة من البعثة  وله سبع 

عزة منذ أسلم عمر؛ ويف الصحيحني: أنه عليه السالم قال: وعشرون سنة  قال ابن مسعود: ما زلنا أ
 اديث كثرية.ويف فضله أح« . لو مل أبعث فيكم لبعث عمر»وقال: « . إن يكن يف أميت مدثون فعمر»

وَل اْلالفة بعد الصديق  سنة ثالث عشرة  وقام أُت قيام  ويف أايمه كانت فتوح األمصار  وكان أفضل 
من غري افرتاء  أي: كذب؛ مات شهيًدا  طعنه أبو لؤلؤة يف  إبمجاع السلف هذه األمة بعد الصديق 

لى هللا عليه وسلم ص -املسجد  سنة ثالث وعشرين  ودفن يف احلجة النبوية  جبنب أىب بكر  مع النِب 
-. 

( أي: وبعد أمري املؤمنني عمر  يف األفضلية  عثمان بن عفان بن احلارث بن أمية بن عبد 2)¬
بد مناف  ولد يف السادسة من الفيل؛ وأسلم قدَيًا؛ وهاجر اهلجرتني؛ وتزوج بنيت رسول هللا مشس بن ع

   فسمي ىا النورين؛ ومجع القرآن؛ وجهز جيش العسرة.-صلى هللا عليه وسلم  -

وَل اْلالفة بعد عمر إبمجاع الصحابة؛ فاترك املراء أي: اجلدل؛ وفضائله أكثر من أن محصر  استشهد 
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انون.". يف داره   (1)سنة مخس وثالثني  وله بضع ْو
 

( واألرضني السبع يف كفة  1"قال: اي موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غريي  )-46 .92
 (4( مالت هبن ال إله إال هللا ". )3( وال إله إال هللا يف كفة  )2)

                              

ملا كان النطق بال إله إال هللا ضرورة فطرية كانت أكثر األىكار = كان أكثر وجودا كاهلواء واملاء وامللح  و 
وأيسرها وأفضلها وأعظمها. قال الشارح: ))وثبت لخط املصنف "يقولون" ابجلمع  والذي يف األصول 

 "يقول" ابِلفراد  وهو يف املسند من حديث عبد هللا بن عمرو بلفظ اجلمع(( .

لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غري هللا ( عامر ابلنصب عطف على السماوات أي 1)
تعاىل  فاستثَن ممن يف السماوات نفسه املقدسة؛ ألنه العلي األعلى تعاىل وتقد   وهو العلي العظيم 
علو القدر وعلو القهر وعلو الذات  العظيم الذي ال أعظم منه  الكبري الذي ال أكرب منه  ومجيع 

 ْلردلة يف يد أحدان.املخلوقات يف كف الرمحن كا

 ( بكسر الكاف وتشديد الفاء أي وضعن يف كفة امليزان.2)

( يعين يف كفة امليزان األخرى. وفيه إثبات امليزان  وأنه حق  قال تعاىل: }َوَنَضُع اْلَمَوازَيَن اْلَقْسَط 3)
امها وله كفتان إحدتوزن فيه الصحائف اليت تكون أعمال العباد مكتوبة فيها   1لَيَ ْوَم اْلَقَياَمَة{ 

 إبمجاع السلف.للحسنات واألخرى للسيئات 

( أي رجحت هبن  فدل على عظم شْأَّنا  وىلك ملا اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد هللا الذي 4)
هو أفضل األعمال وأسا  امللة والدين  وملا جيتمع لقائلها من الذكر والدعاء  وما َيصل له من تكفري 

فمن قاهلا إبخالص ويقني وعمل مبقتضاها ولوازمها وحقوقها  واستقام على ىلك الذنوب واْلطااي  
دخل اجلنة  فنن هذه احلسنة ال يوازَّنا شيء. وأخرج أمحد عن عبد هللا بن عمرو عن رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم: " أن نوحا عليه السالم قال البنه عند موته: آمرك بال إله إال هللا؛ فنن =

__________ 

 (2).". 47سورة األنبياء آية:  1
 

( . وقال ابن مسعود: ألن أحلف ابهلل كاىاب 1"رواه الرتمذي وحسنه وصححه  احلاكم )-47 .93
 ( .2أحب إَل من أن أحلف بغريه صادقا )
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شركا منهم. وفيه  كرب= ما بلغ إليه شرك عباد األصنام  فمن كان جهد َيينه احللف ابلشيخ وحنوه فهو أ
دليل على أنه ال جتب الكفارة ابحللف بغري هللا مطلقا؛ ألنه مل يذكر فيه كفارة  فليس فيه كفارة إال 

 النطق بكلمة التوحيد واالستغفار.

( وأقره الذهِب  وكذا أخرجه أمحد من طر   وأبو داود  وصححه ابن حبان. وقال ابن العراقي: 1)
ح وغريه عن ابن عمر مرفوعا: " إن هللا ينهاكم أن محلفوا آبابئكم  من كان إسناده ثقات. ويف الصحي

. رواه أبو 2. وعن بريدة مرفوعا " من حلف ابألمانة فليس منا " 1حالفا فليحلف ابهلل أو ليصمت "
داود  وتواترت النصوص ابلنهي عن احللف بغري هللا  ودلت على أنه شرك  لكنه ال ُيرجه عن امللة  

جب له حكم الكفار. وأمجع العلماء على أن اليمني ال تكون إال ابهلل أو بصفاته  وأمجعوا على وال يو 
املنع من احللف بغريه  وأما قوله: "أفلح وأبيه"  "أما وأبيك". فقد أجيب عنه ِبنه ليس من جنس اليمني 

ل النهي عن كان قب  املقصودة  بل هو مما جيري على األلسن من غري قصد  كقوهلم: تربت يداك  أو أنه
احللف بغري هللا ُث نسخ  فما ورد فيه ىكر احللف بغري هللا فهو جار على العادة قبل النهي  ألن ىلك 

 هو األصل  حىت ورد النهي؛ يؤيده ما يف الصحيح عن ابن عمر وغريه  وقيل غري ىلك.

 .( رواه الطربان وابن جرير وغريمها  قال املنذري: ورواته رواة الصحيح2)
وجاء عن ابن عبا  وابن عمر حنوه  وىلك أن احللف ابهلل كاىاب كبرية  واحللف بغري هللا شرك وكفر  

. قال شيخ اِلسالم: ))وإمنا رجح ابن مسعود إبمجاع السلفوإن كان أصغر فهو أكرب من الكبائر 
شرك  وإن قدر  هاحللف ابهلل كاىاب  على احللف بغريه صادقا  ألن احللف ابهلل توحيد  واحللف بغري 

 الصد  يف احللف بغريه  فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصد   وسيئة الكذب  أسهل من سيئة =

__________ 

(   والرتمذي: النذور واألَيان 1646(   ومسلم: األَيان )6646البخاري: األَيان والنذور ) 1
 2/125  2/98  2/20  2/11  2/7(   وأمحد )3249(   وأبو داود: األَيان والنذور )1534)
 ( .2341(   والدارمي: النذور واألَيان )1037(   ومالك: النذور واألَيان )2/142 

 (1)( .". 5/352(   وأمحد )3253أبو داود: األَيان والنذور ) 2
 

 .1"أورد بعض النصوص الدالة على ىلك-48 .94
 .2قول وعمل  يزيد وينقص"وقال شيخ اِلسالم ابن تيمية رمحه هللا:"وأمجع السلف أن اِلَيان 

. وقد تقدم معنا قول ابن  3: يزيد ابلطاعة  وينقص ابملعصية"إبمجاع السلفوقال ابن القيم:".. فننه 
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كثري رمحه هللا: وهذا"مذهب مجهور األمة  بل حكى اِلمجاع عليه غري واحد من األئمة كالشافعي 
 .4وأمحد بن حنبل وأِ عبيد"

ده أئمة األثر وعلماء السلف: أن اِلَيان: تصديق ابجلنان وإقرار ابللسان  وقال السفاريين:"والذي اعتم
 .5وعمل ابألركان  يزيد ابلطاعة  وينقص ابلعصيان"

وبعد هذه النقول السابقة املبينة ِلمجاع أهل السنة واجلماعة على زايدة اِلَيان ونقصانه  وأَّنم متضافرون 
 ن بعض الصحابة والتابعني ومن بعدهم ممن نقل عنه ىلك على قول واحد فيه  أىكر مجلة من النقول ع

ىاكراً أقوال الصحابة أواًل  فالتابعني  فمن بعدهم  مرتباً هلم حسب وفياهتم عدا الصحابة فلم أراع يف 
 ترتيبهم ىلك:

 كان عمر بن اْلطاب رضي هللا عنه يقول ألصحابه:"هلموا  -1

__________ 

 سي ضمن"اجملموعة العلمية السعودية" مجع الشيخ العالمة عبد هللا بنعقيدة احلافظ عبد الغين املقد 1
 ( .49 -30محيد رمحه هللا )ص 

 ( .672/ 7الفتاوى ) 2

 ( .421/ 1مدارج السالكني ) 3

 (2/285تفسري ابن كثري ) 4
 (1)( .". 218/ 2شرح ثالثيات املسند ) 5
 

َهُج اْلَوَسُط  َوالصَ رَاطُ -49 .95 اَل َيْشَقى َمن اْلُمْسَتَقيُم  ال َذي اَل يضلُّ َساَلُكُه  وَ  "َوَهَذا ُهَو اْلَمن ْ
إبِِمْجَاِع  يَ ْعَبْأُ ات بعه  وسٌط َبنْيَ َمن يَ َتاَلَعُب اَبلنُُّصوَص  فيتْأو ل اْلَكَتاَب  َويُ ْنَكُر اأْلََحاَديَث الص َحيَحَة  َواَل 

ٍل  اَل يُ َفر َُ  يف َىَلَك َبنْيَ غثٍ  يَ تَ َقب ُل ُكل  رَْأٍي  َوأَيُْخُذ َبُكلَ  قَ وْ   َوَبنْيَ َمْن َُيَْبُط َخْبَط َعْشَواَء  ف َ السََّلفِ 
 وَسنٍي  وصحيٍح وسقيٍم.

 

رَيَعُة.  ] )َفْصٌل: ُُث  ُهم م َع ه َذَه اأُلُصوَل أَيُْمُروَن اَبْلَمْعُروَف  َويَ ن َْهوَن َعَن اْلُمْنَكَر َعَلى َما تُوَجُبُه الش  
وَن َعَلى اجْلََماَعاَت. ْوَن َإقَاَمَة احلَْجَ  َواجلََْهاَد َواجْلَُمَع َواأَلْعَياَد َمَع األَُمرَاَء أَبْ رَارًا َكانُوا أَْو ُفج ارًا  َوَُيَاَفظُ َويَ رَ 

ُ َعَلْيَه وَ  -َويََديُنوَن اَبلن َصيَحَة لألُم َة  َويَ ْعَتَقُدوَن َمْعََن قَ ْولََه  َياَن -َم َسل  َصل ى اّلِل  : ))اْلُمْؤَمُن لَْلُمْؤَمَن َكاْلبُ ن ْ
ُ َعَلْيَه َوَسل َم  -(   َوقَ ْولََه 1)¬اْلَمْرُصوَص؛ َيُشدُّ بَ ْعَضهُ بَ ْعًضا"  َوَشب َك َبنْيَ َأَصابََعَه  : َمَثُل -َصل ى اّلِل 

َهْم َوتَ َعاطَُفَهْم َكَمَثَل   ُعْضٌو؛ َتَداَعى َلُه َسائَُر اجلََْسَد اجلََْسَد؛ َإَىا اْشَتَكى َمْنهُ اْلُمْؤَمَننَي يف تَ َوادَ َهْم َوتَ رَامحَُ
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 ( .[ 2)¬اُبحْلُم ى َوالس َهَر(( 

_________¬ 

فتح(   ومسلم يف الربَ  والصلة -5/99( رواه البخاري يف املظامل  )ابب: نصر املظلوم( )1)¬
 ( .نووي-16/376واْداب  )ابب: تراحم املؤمنني وتعاطفهم( )

فتح(   ومسلم يف الرب -10/438( رواه البخاري يف األدب  )ابب: رمحة النا  والبهائم( )2)¬
 (1)نووي( .". -16/376والصلة واْداب  )ابب: تراحم املؤمنني وتعاطفهم( )

 

رير "اأْلَفْ َعال َإىَل اْلعباد اَل يثبت اْلُمدعى َوُهَو َكون فعل الَعْبد َواقعا بقدرته خملوقا َلُه ومح-50 .96
 املبحث على َما ُهَو يف املواقف َأن فعل الَعْبد َواقع عنداَن بقدرة هللا َوحدَها َوعند اْلُمْعَتزَلة بقدرة الَعْبد

يًعا ِبََْصل اْلَفْعل َوعند الَقاَضي عَوحدَها َوعند اأْلُْسَتاى مبَْجُموع  لى َأن تتَ َعل ق القدرتني على َأن يتعلقا مجََ
َعاىَل يف قدرَة هللا تَ َعاىَل ِبََْصل اْلَفْعل وقدرة الَعْبد َبَكْونََه طَاَعة ومعصية َوعند احْلَُكَماء بقدرة ُيلقها هللا ت َ 

لقوى َواْلقدر َفاَل د خملوقة هلل تَ َعاىَل وشاع يف َكاَلمهم أَنه َخالق االَعْبد َواَل نزاع للمعتزلة يف َأن قدرَة الَعبْ 
 َيتاز َمْذَهبهم َعن َمْذَهب احْلَُكَماء َواَل يَُفيد َما َأَشاَر إَلَْيَه يف املواقف من َأن اْلُمؤثر َعْندهم قدرَة الَعْبد

 َوىكر اَِلَمام الر ازَي  هللا بقدرة الَعْبد َوَهي اَبْلَفْعلَ َوعند احْلَُكَماء جَمُْموع القدرتني على َأن تتَ َعل ق قدرَة 
لى َوتَبعُه بعض اْلُمْعَتزَلة َأن الَعْبد َعْندهم موجد ألفعاله على َسَبيل الصَ ح ة َوااَلْخَتَيار َوعند احْلَُكَماء ع

ان وجود اْلَمْقُدور َوأَنت َخَبري ادة ُث  مها يوجبَسَبيل اِْلَجَياب مبَْعَن َأن هللا تَ َعاىَل يُوجب لْلَعبد اْلُقْدرَة واِلر 
َا َهَي اَبْلَقَياَ  َإىَل اْلُقْدرَة َوأما اَبْلَقَياَ  َإىَل مَتام اْلُقْدرَة واِلرادة فَ َلْيَس َإال   اْلُوُجوب َوأَنه اَل  ِبََن الصَ ح ة َإمن 

يًعا نعم َأن د العقائد َأن َهَذا َمْذَهب اْلُمْعَتزَلة واحليُ َنايف ااَلْخَتَيار َوهَلََذا صرح اْلُمَحقق يف قَ َواعَ  كماء مجََ
جَياب لَتمام االستعداد ُث    َإجَياد القوى َواْلقدر َعْند اْلُمْعَتزَلة بطرَيق ااَلْخَتَيار َوعند احْلَُكَماء بطرَيق اِْلَ

ْبد َواقع بقدرته وإرادته  ب َإَمام احْلََرَمنْيَ َأن فعل العَ اْلَمْشُهور َفيَما َبني اْلَقْوم َواْلَمْذُكور يف كتبهْم َأن َمْذهَ 
ْرَشاد ات فق أَئَم   َنا من كتبه قَاَل يف اِْلَ ة َكَما ُهَو رَْأي احْلَُكَماء َوَهَذا خالف َما ضربه اَِلَمام َفيَما َوقع إَلَي ْ

لَها حدثت َخالق سواُه َوَأن احْلََواَدث كالس لف قبل ظُُهور اْلبدع واألهواء على َأن اْْلَاَلق ُهَو هللا َواَل 
ة َبَشْيء اَل بقدرة هللا تَ َعاىَل من غري فر  َبني َما يتَ َعل ق قدرَة اْلعباد بََه َوَبني َماال يتَ َعل ق فََنن تعلق الص ف

ثر يف مقدورها أصال واتفقت ؤ يْستَ ْلزم أتثريها َفيَه َكاْلعلَم ابملعلوم واِلرادة بَفعل اْلَغرْي فالقدرة احْلَاَدثَة اَل تُ 
اْلُمْعَتزَلة َومن اَتبعهْم من أهل الزيغ على َأن اْلعباد موجدون ألفعاهلم خمرتعون هَلَا بقدرهتم ُث  املتقدمون 

ُهم َكانُوا َيْنَ ُعوَن من َتْسَمَية الَعْبد َخالًَقا لقرب َعهدهم  واجرتأ أَنه اَل َخالق َإال  هللا  على إبِِمْجَاع الّسلفَمن ْ
َتزَلة اْلُمَتَْأخ ُروَن فسموا الَعْبد َخاَلًقا على احْلََقيَقة َهَذا َكاَلمه ُث  أورد أََدل ة اأْلَْصَحاب َوأَجاب َعن شبه اْلُمعْ 
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َتاى فََنن اأْلُسْ  َواَبلغ يف الر د َعَلْيَهم وَعلى اجلربية َوأثبت لْلَعبد كسبا وقدرة ُمَقارنَة لْلَفْعل غري ُمؤثرَة َفيَه َوأما
َها قدَرة هللا تَ َعاىَل َصاَرت ُمْسَتقل ة ابلت ْأثري بتوسط أَرَاَد َأن قدرَة الَعْبد غري ُمْسَتقل ة ابلتْأثري َوَإىا انضمت إَلَي ْ

َعانَة على َما قَ ر رَُه اْلبَ ْعض فقريب من احْلق َوَإن أَرَاَد َأن كال من القدرتني ُمْسَتقل ة ابلتْأثري ف َ  اَطل بَ َهَذه اِْلَ
ا ال ملا سبق وََكَذا اجلَْرْب اْلُمطلق َوُهَو َأن أَفَعال احْلَيَ َوااَنت مبَْنزََلة حركات اجلمادات اَل تتَ َعل ق هبَا قدرهت

 إجيادا َواَل كسبا َوَىَلَك ملا ْجد من اْلفر  الض ُرورَي  َبني َحرََكة املرتعش وحركة اْلَماَشي فَ َبقَي اْلَكاَلم َبني
 (1)ية والقدرية َوَلَكن اَل بُد أَوال من بَ َيان معَن اْلكْسب دفعا ملا يُ َقال أَنه اْسم َباَل ُمَسم ى". الكسب
 

 "ُيتار هذا القول يف تفسريه أدرى من اجلهمي ابلقرآن-51 .97

 واألشعري يقول تفسري استوى حبقيقة استوىل على األكوان

 

 أنواع االستواء يف لغة العرب

 

 االستواء يف لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم؟ ما هي أنواع -130 

مطلق ومقيد. فاملطلق ما مل يقيد حبرف كقوله تعاىل: )وملا بلغ أشده واستوى( ومعناه كمل وُت.  -ج
 مجاع السلف.إبوأما املقيد فثالثة أقسام: مقيد إبىل كقوله )ُث استوى إىل السماء( ومعناه العلو واالرتفاع 

لى( كقوله )لتستووا على ظهوره( وقوله )واستوت على اجلودي( وقوله )فاستوى على والثان مقيد )بع
 سوقه( فهذا معناه العلو واالرتفاع واالعتدال إبمجاع أهل اللغة.

 الثالث: املقرون بواو املعية كقوهلم: استوى املاء واْلشبة ومعناه ساواها. فهذه معان االستواء املعقولة.

 

 ستواء ابالستيالء من وجوهالرد على من أول اال

 

ما هو دليل من فسر استواء هللا على عرشه ابستيالئه عليه ومن أول من عرفت عنه هذه  -131 
 (2)البدعة ومب يرد عليه. وضح ىلك؟". 

 

 احملبة: -6"-52 .98

 احملبة من صفات هللا تعاىل الثابتة له ابلكتاب والسنة وإمجاع السلف.

ُ بََقْوٍم َيَُب ُُّهْم َوَيَُبُّونَُه{ ]املائدة:قال هللا تعاىل: }َفَسْوَف  [   وقال النِب صلى هللا عليه وسلم: 54أَيْيت اّلِل 
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" إىا أحب هللُا العبَد اندى جربيل: إن هللا َيب فالاًن فْأحببه  فيحبه جربيل  فينادي جربيل يف أهل 
إىا أبغض هللا القبول يف األرض  و  السماء: إن هللا َيب فالان فْأحبوه  فيحبه أهل السماء  ُث يوضع له

عبداً....". رواه البخاري ومسلم  ويف الصحيحني أيضًا عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال يوم 
 خيرب: " أُلعطنَي  الراية غداً لرجل َيب هللا ورسوله  وَيبه هللا ورسوله ".

  مجاع السلفوإبلسنة  أو ِبحدمها  هذا وهناك صفات كثرية غري ما ىكر اثبتة هلل تعاىل ابلكتاب وا
يطول الكالم بذكرها وىكر أدلتها  ومنها: اْللق  والرز   والرضى  والضحك  والغضب  والعزة  والعلم  
والعدل  واحلياء  واجلمال  واالنتقام من اجملرمني  والنزول  والكيد ألعدائه  واْلداع ملن خادعه  والعني  

 (1)واألصابع ". 
 

 قسم له ثالث صور  هي:"وهذا ال-53 .99

اِلعراض عن االستماع ألوامر هللا عز وجل  كحال الكفار الذين هم ابقون على أدايَّنم احملرفة أو  -1
الذين ال دين هلم  ومل يبحثوا عن الدين احلق مع قيام احلجة عليهم  فهم أعرضوا عن تعلم ومعرفة أصل 

توا إىل ة الدين احلق والسري عليه  ولكنهم مل يلتفالدين الذي يكون به املرء مسلماً  فهم َيكنهم معرف
 ىلك  ومل يرفعوا به رأساً.

اِلعراض عن االنقياد لدين هللا احلق وعن أوامر هللا تعاىل بعد استماعها ومعرفتها  وىلك بعدم  -2
اة عقبوهلا فيرتك ما هو شرط يف صحة اِلَيان  وهذا كحال الكفار الذين دعاهم األنبياء وغريهم من الد

إىل الدين احلق  أو عرفوا احلق ِبنفسهم  فلم يسلموا  وبقوا على كفرهم  قال هللا تعاىل: }َوال َذيَن َكَفُروا 
 [ .3َعم ا أُْنَذُروا ُمْعرَُضوَن{ ]األحقاف: 

اِلعراض عن العمل جبميع أحكام اِلسالم وفرائضه بعد إقراره بقلبه ِبركان اِلَيان ونطقه  -3
 ابلشهادتني.

ن ترك جنس العمل ِبحكام اِلسالم  فلم يفعل شيئًا من الواجبات  ال صالة وال صيامًا وال زكاًة فم
الر ُسوَل فََنْن   لقوله تعاىل: }ُقْل َأَطيُعوا اّلِل َ وَ إبمجاع السلفوال حجًا وال غريها  فهو كافر كفراً أكرب 

َر آَبايَت َرب ََه 32عمران:  تَ َول ْوا فََنن  اّلِل َ ال َيَُبُّ اْلَكاَفرَيَن{ ]آل [   ولقوله تعاىل: }َوَمْن َأْظَلُم مم ْن ىُكَ 
َتَقُموَن{ ]السجدة:  َها َإان  َمَن اْلُمْجرََمنَي ُمن ْ ايت أخرى كثرية تدل على كفر 22ُُث  أَْعَرَض َعن ْ [   ْو

 (2)عموم املعرضني  وألن تركه جلميع األعمال الظاهرة دليل على". 
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ما األمر األول: وهو قوهلم ابلرؤية بال جهة  فقد انقشه شيخ اِلسالم طويال  ويف "وأ-54 .100
 مناسبات متعددة  وَيكن تلخيص ردوده عليهم كما يلي:

دالة على  -وهي كثرية  وقد أفردها بعض علماء السنة مبؤلفات  -أن النصوص الواردة يف الرؤية  -1
ا وإىا كانت نصوص الرؤية متواترة  فكذلك داللتها على أَّنأن رؤية املؤمنني لرهبم إمنا تكون يف جهة  

يف جهة  وتشبيه الرؤية برؤية الشمس ليس دوَّنا سحاب  أو رؤية القمر ليلة البدر صحوا  أو أن هللا 
من خالل حديث  -يكشف احلجاب من فوقهم. وقد أورد شيخ اِلسالم أربعة وجوه قاطعة تدل 

 ( .1)¬أن الرؤية إمنا تكون يف جهة  على -واحد فقط من أحاديث الرؤية 

( 2¬)واألئمة  ونصوصهم يف ىلك متواترة  إبمجاع السلفأن كون هللا يرى جبهة من الرائي ثبت  -2
. 
أن أئمة هؤالء املتْأخرين كاألشعري وغريه  هم ممن يثبت الرؤية واالحتجاب والعلو وأن هللا فو   -3

 ( .3)¬ -وقد سبق بيان ىلك  -العرش 

 -مع كوَّنم أقرب إىل احلق من املعتزلة  ألَّنم أقروا ابلرؤية  وإن كانوا قد نفوا العلو  -األشاعرة  أن -4
علو  كما إال أَّنم متناقضون  ألن إثباهتم للرؤية يقتضي إثباهتم لل -لخالف املعتزلة الذين نفوا األمرين 

ا  ِبهل السنة ا نفي الرؤية أو اللحأن نفيهم للعلو يقتضي نفيهم للرؤية أيضاً. فيلزمهم أحد أمرين: إم
 يف إثباهتما. وأحد األمرين الزم هلم.

م  رأوا أن اِللزام السابق الزم هل -والغزاَل يف بعض أقواله  -أن بعض مققي األشاعرة كالرازي  -5
ي زايدة انكشاف لخلق مزيد من اِلدراك هلم  أ -اليت أثبتوها  -ومن ُث حرصوا ِبن املقصود ابلرؤية 

 َّنم فسروها بنوعأ

_________¬ 

إىل  411(   وانظر أدلة أخرى )ص: 411-2/409) -مطبوع  -( انظر: نقض التْأسيس 1)¬
 ( .415ص:

 ( .89-16/82(   وجمموع الفتاوى )421-2/415( انظر: املصدر السابق )2)¬

( 252-2/250(   ومنهاج السنة )423-2/420) -مطبوع  -( انظر: نقض التْأسيس 3)¬
 (1)( .". 1/250العروبة احملققة  درء التعارض )ط دار 

 

 إخل. -بعتك  اشرتيت-"وال بد من صيغة تبادل -55 .101

 لكن األخ قال: الثمن  هل الثمن من األركان؟
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  ...بال ٍْن موجود  يكون الثمن غري موجود أو يكون إخل -يعين صورة البيع تقع-َيكن أن يقع البيع 

 بايعوها.س ركناً  املهم امُلْثَمْن الذي يقع عليه البيع  السلعة اليت تفالثمن من مقتضيات البيع لكن لي

 إىا أتينا للشرط  شروط البيع  شروط البيع إيش؟

َحاْت هذه األركان.  هي ُمَصحَ 

 يعين مثالً تقول البائع  إىا قلنا الشرط  الشرط ما معناه عند أهل العلم؟

ُح أن يكون هذا الر كن شرعياً.  َشْرٌط ُيَصحَ 

 فالبائع ماَشْرطُُه ليكون تَصرُّفُُه شرعياً؟

 أن يكون من أهل التصر ف إخل ...

 ما شرط هذا الركن ليكون هذا مااًل يقع عليه املعاملة؟ -السلعة-طيب  امُلثَمن 

يقول لك اشرتطوا أن يكون معلوماً  أن يكون له مالية  ما يكون مر م إخل ... أن يكون مباح النفع إخل 
... 

 فالشروط خارجة عن حقيقة الشيء وإمنا هي لتصحيح الشيء.إىاً 

 خذ مثاالً آخر الصالة:

 حقيقة الصالة تقع ابألركان  أركان الصالة هل هي خارجة عنها أو فيها؟

 هل فيه ركن للصالة خاج عنها؟

 الة.صكل  األركان يف داخلها إبتداًء من تكبرية اِلحرام وإنتهاًء ابلتسليمة  كلها يف داخل مسمى ال

 لكن الشروط؟

َبة يقول إستقبال القبلة  َنيت للطهارة قْبل  ْجي للبقعة  يعين فيه أشياء قبل  وهناك النية تكون ُمْسَتْصحَ 
 إىل آخره.

 اِلَيان   الذي يتكلم يف-وأان أوضحت لكم هذا يف ما سبق لكن أتكيداً عليه-فنىاً يف مسْألة اِلَيان 
ط فننه مل يفهم مذهب السلف ألن  الشرط  ال َيكن أن تقول وإىا تكلم عن العمل أتى بكلمة شر 

 اِلَيان قول وعمل وتقول العمل شرط.

 كيف يكون اِلَيان قول وعمل  ويكون العمل شرط؟

 الشرط خارج عن احلقيقة.

لبخاري   حىت إن اإبمجاع السلففنىاً كانت حقيقة اِلَيان قول وعمل  ابتفا  السلف  ابِلمجاع  
 روا عنه أنه مل يْرَو يف كتابه ملن مل يقل اِلَيان قول وعمل.رمحه هللا ىك

 إىا كان اِلَيان قول وعمل معناه هذه حقيقة اِلَيان  فكيف جُيعل العمل شرط؟

 فنىاً جعلنا العمل شرطاً معناه أخرجناه من كونه ركناً وجعلناه شرطاً للقول أو شرطاً لإلعتقاد.
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 و ندخل يف مذهب اْلوارج واملعتزلة.فنما أن َنْدُخْل يف مذهب املرجئة أ

ُ لك ضرورة االتصال بعلم أصول الفقه وتعريفات األشياء حىت يُ ْفَهْم معَن  وهذه مسائل مهمة تُ َبنيَ 
 (1اللفظ وداللته  وهذا كتفصيل لإلمجال الذي به َغل ْظَنا امُلَحشَ ي للطحاوية على حاشيته. )

 تعلقهما واحد أم َُث  تفريق بني الكون والشرعي؟/ ما الفر  بني املشيئة واِلرادة وهل 5 

 ج/ هذا سؤال جيد ويدل على إدراك العلم إن شاء هللا تعاىل.

 مشيئة هللا ؟ غري اِلرادة من جهة أن  اِلرادة تنقسم إىل قسمني واملشيئة نوع واحد.

ا أيىن به ؟ أن َيدث ه كوانً  مبفمشيئة هللا ؟ يف النصوص واحدة  وتُ َفس ر مبا يشاؤه كواَنً  يعين مبا يريد
 يف ملكوته كوانً.

 أما اِلرادة فلها قسمان يف ألفاٍظ أَُخْر جاءت يف الشريعة مثل اِلىن  والكتابة  والقضاء  واألمر إخل..

 فاِلرادة منها إرادة كونية  ومنها إرادة شرعية:

اء كوانً مما شاءه رضاه  يعين يريد كوانً ويش  ال تَ َعلَُّق هلا مبحبة هللا ؟ وب-وهي املشيئة-اِلرادة الكونية 
 أشياء َيبها ؟ ويرضاها  ومما شاءه أيضاً وأراده كوانً أشياء يكرهها هللا ؟  لكن أََىَن هبا يف ملكه حلكمة.

أما اِلرادة الشرعية فهو ؟ ال يريد شرعاً  ال أيىن شرعًا إال مبا َُيبُُّه ويرضاه  فاهلل سبحانه وتعاىل ال 
 باده الكفر ولذلك ال يريد الكفر شرعاً وإن أراده وشاءه كوانً  وهكذا.يرضى لع

 يقول: هل تعلقهما واحد أم َُث  تفريق بني الكون والشرعي؟

 الت  َعلُّْق خمتف ألن  اِلرادة الكونية تعلقها مبا يكون  يعين تعلقها ابحلُْكَم  ابْللق.

 رَْع.( تعلقها ابألمر ومبا شَ 2واِلرادة ]الشرعية[ )

 [ .54وهللا سبحانه وتعاىل فَ ر َ  ما بني اْللق واألمر فقال: }َأال َلُه اْْلَْلُق َواأْلَْمُر{ ]األعراف:

 فاْلَْلُق: هذا تعلق املشيئة واِلرادة الكونية به.

 واألمر تعلق اِلرادة الشرعية به.

 وهلذا ُيتلف هذا عن ىاك.

 سْألة؟/ هذا سؤال يقول ما الفر  بني الدعاء وامل7 

 ج/ الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسْألة.

ٍد َيْطُلُب بعبادته َمْعََن ُدَعاْء الَعَباَدْة أن ُه يَ تَ َعب ُد هللا ؟ َلرَيُْجَو ثَ َوابَْه  َُسَ َيْت الَعَباَدْة ُدَعاًء ألن  ُكل  ُمتَ َعب َ 
ثَ َواب ورََضا هللا ؟ َمَصٍل َساَئْل ألن ُه َيْسَْأل ال الثواب  فهو طَاَلٌب َضْمَناً  من َصل ى فَ ُهَو يف عبادة  ُكلُّ 

 عنه إخل  وإن مل يَ ُقْل الل ُهم  اْرَض َعينَ ْ  الل ُهم  أَثَْبيَن إخل.

ْأَُلَك َكَذا  هذا سْ أم ا ُدَعاْء امَلْسْأََلْة  وُهَو السَُّؤاْل: فَ ُهَو َأْن يَ ْرَفَع َيَديَه ويَ ُقوْل الل ُهم  أَْعَطيَن َكَذا  الل ُهم  أَ 
 ُيَسم ى ُدَعاْء امَلْسْأََلْة.



143 

 

__________ 

 ( يقصد شعيب األرانؤوط.1)

 (1)( قال الشيخ حفظه هللا: الكونية.". 2)
 

 "عقيدة أهل السنة واجلماعة يف صفات هللا سبحانه وتعاىل-56 .102

هتدى هبديه حبه ومن ابسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل  وأصلي وأسلم على رسول هللا  وعلى آله وص
إىل يوم الدين  أما بعد: قال رمحه هللا: ]وال يكيفون وال َيثلون صفاته بصفات خلقه؛ ألنه سبحانه ال 
َسي له  وال كفء له  وال ند له  وال يقا  لخلقه سبحانه وتعاىل  فننه سبحانه أعلم بنفسه وبغريه  

 وأصد  قياًل  وأحسن حديثاً من خلقه.

مصدقون  لخالف الذين يقولون عليه ما ال يعلمون؛ وهلذا قال: }ُسْبَحاَن َربَ َك َربَ   ُث رسله صادقون
ا َيَصُفونَ  * َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسَلنَي * َواحْلَْمُد ّلِلََ  َربَ  اْلَعاَلَمنَي{ ]الصافات: [ 182-180اْلَعز َة َعم 

والعيب   رسلني لسالمة ما قالوه من النقصفسبح نفسه عما وصفه به املخالفون للرسل  وسلم على امل
وهو سبحانه قد مجع فيما وصف وَسى به نفسه بني النفي واِلثبات  فال عدول ألهل السنة واجلماعة 
عما جاء به املرسلون  فننه الصراط املستقيم  صراط الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني 

 والشهداء والصاحلني[ .

 ىكر علة   والشيخ رمحه هللاوإبمجاع السلفف والتمثيل منتف ابلكتاب وابلسنة  ىكران أن التكيي
ىلك  يعين: علة أنه ال يكيف وال َيثل ما أخرب هللا به عن نفسه  فقال: )ألنه سبحانه ال َسي له( ومن 

[   فاالستفهام 65:أين لنا أنه جل وعال ال َسي له؟ من قوله سبحانه وتعاىل: }َهْل تَ ْعَلُم َلهُ َسََيًّا{ ]مرَي
هنا استفهام نفي  وإنكار أن يكون هلل جل وعال َسي يساميه  وَياثله  ويشاهبه سبحانه وتعاىل يف 

 شيء من أَسائه وصفاته  فنفى عن نفسه أن يكون له َسي.

د له( [   )وال ن4قال: )وال كفء له( وىلك يف قوله جل وعال: }َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحٌد{ ]اِلخالص:
[   فنفى عن نفسه 22وىلك يف قوله سبحانه وتعاىل: }َفال جَتَْعُلوا ّلِلََ  أَنَداداً َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن{ ]البقرة:

سبحانه وتعاىل السمي  ونفى عن نفسه الكفء  ونفى عن نفسه الند  وجمموع هذه يفيد نفي النظري 
به  ان كذلك فال سبيل إىل معرفة كنه ما وصفواملثيل والعديل واملساوي له سبحانه وتعاىل  وإىا ك

". نفسه  يعين: حقيقة ما وصف به نفسه  وال سبيل إىل متثيل شيء مما أثبته لنفسه مبا هو اثبت ْللقه.
(2) 
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 "معان االستواء الواردة يف الكتاب والسنة-57 .103

عز وجل  ورد  هللا اعلم أن االستواء يف اللغة ورد على حنوين  وهو كذلك يف بعض املواضع يف كتاب
ُه َواْستَ َوى{ ]القصص: [   ومعَن 14مطلقًا وورد مقيداً  فاملطلق يف مثل قوله تعاىل: }َوَلم ا بَ َلَغ َأُشد 

االستواء هنا: الكمال والنضج  وهذا مل يعد ابحلروف  وهو غري مقيد حبرف  وقد ورد يف اللغة مقيداً 
  اع السلفإبمج(   ومعَن االستواء هنا: االرتفاع والعلو على ثالثة أوجه: الوجه األول: مقيد ب  )إىل

 إبمجاع السلف[   فهنا 29وىلك يف مثل قوله سبحانه وتعاىل: }ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماَء{ ]البقرة:
 وإمجاع أهل اللغة أنه مبعَن: عال وارتفع.

ران لكم ما أنه العلو واالرتفاع  وىك إبمجاع السلفالثان: تعديته ب  )على( كاْايت اليت معنا  وهذا 
 ورد عن السلف من كلمات يف بيان معَن االستواء.

الثالث: تقييده ابلواو  كقول القائل: استوى املاء واْلشبة  فهنا يفيد املعية أو التسوية واملعادلة  وهذا 
 مل يرد له ىكر يف كالم هللا عز وجل.

 اليت أوردها يف إثبات هذه الصفة.نقرأ ما ىكر املؤلف رمحه هللا من اْايت 

[   أي: ىكر االستواء يف سبعة مواضع  5قال رمحه هللا: وقوله: }الر مْحَُن َعَلى اْلَعْرَش اْستَ َوى{ ]طه:
ٍم ُُث   ُ ال َذي َخَلَق الس َمَواَت َواأَلْرَض يف َست َة َأاي  اْستَ َوى  أوهلا يف سورة األعراف  يف قوله: }َإن  َرب ُكْم اّلِل 

[   والعرش خلق من خلق هللا عظيم؛ وصفه هللا عز وجل يف كتابه ابجمليد  54َعَلى اْلَعْرَش{ ]األعراف:
ووصف الشيء هبذا الوصف دليل على سعته وكمال صفاته  وهو من حيث اللغة سرير امللك  وهو 

 خلق من خلق هللا عظيم استوى عليه هللا جل وعال.

ُ ال َذي َخَلَق الس َمَواَت َواأَلْرَض يف َست َة َأاي   وقال يف سورة يونس عليه ٍم ُُث  اْستَ َوى السالم: }َإن  َرب ُكْم اّلِل 
 [   هذا أيضاً فيه ما تقدم.3َعَلى اْلَعْرَش{ ]يونس:

[ 2ى َعَلى اْلَعْرَش{ ]الرعد:وَ وقال يف سورة الرعد: }اّلِل ُ ال َذي َرَفَع الس َمَواَت َبَغرْيَ َعَمٍد تَ َرْوََّنَا ُُث  اْست َ 
. 

[   ومن تشبيه بعض املشبهني: أنه جعل 5وقال يف سورة طه: }الر مْحَُن َعَلى اْلَعْرَش اْستَ َوى{ ]طه:
الوقف الزمًا على قوله: )الر مْحَُن َعَلى اْلَعْرَش(   ُث جعل ابتداء الكالم من قوله: )استوى له ما يف 

ف البارز؛ ألنه إىا استقام له هنا فكيف يستقيم له يف اْايت السابقة السموات(   وهذا من التحري
 اليت ال َيكن له فيها مثل هذا التحريف  فهناك: )ُُث  اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرَش( يف سورة األعراف والرعد.

السجدة( : [   وقال يف سورة )آمل 59وقال يف سورة الفرقان: }ُُث  اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرَش{ ]الفرقان:
ٍم ُُث  اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرَش{ ]السج نَ ُهَما يف َست َة أاي  ُ ال َذي َخَلَق الس َمَواَت َواأَلْرَض َوَما بَ ي ْ [   4دة:}اّلِل 

ٍم ُُث  اْستَ َوى َعَلى اْلَعرْ  { شَ وقال يف سورة احلديد: }ُهَو ال َذي َخَلَق الس َمَواَت َواأَلْرَض يف َست َة أاي 
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[   كل هذه اْايت فيها إثبات هذه الصفة اْلربية السمعية الفعلية هلل سبحانه وتعاىل.". 4]احلديد:
(1) 
 

 "اِلَيان قول وعمل-58 .104

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل  والصالة والسالم على رسول هللا  وعلى آله وصحبه ومن وااله  وبعد: 
السنة واجلماعة أن الدين واِلَيان قول وعمل  قول القلب  قال املصنف رمحه هللا: ]ومن أصول أهل

 واللسان  وعمل القلب واللسان واجلوارح[ .

 هذا األصل من األصول املهمة اليت جيب على املؤمن أن يعلم احلق فيها لكثرة االشتباه واالضطراب.

ن: الدين واِلَيان  الديأن  -جعلنا هللا وإايكم منهم-قال رمحه هللا: ومن أصول أهل الفرقة الناجية 
عام  واِلَيان: خاص  فهذا من ابب عطف اْلاص على العام؛ ألن الدين يشمل اِلَيان  ويشمل 

 اِلسالم  ويشمل اِلحسان كما تقدم يف أول هذا الكتاب املبارك.

)أن الدين واِلَيان قول وعمل( وعلى هذا أمجع أهل السنة واجلماعة متقدموهم ومتْأخروهم  والعربة 
  والسلف جممعون على هذا  حىت إنه لكثرة كالمهم وظهوره يف هذا الباب  مما يؤدي مجاع السلفإب

إىل هذا املعَن: أن اِلَيان قول وعمل؛ أصبحت هذه الكلمة من عالمات السنة  ومن شعائرهم  ومن 
 شعاراهتم  فمن شعارات أهل السنة وأعالمهم: أن اِلَيان اعتقاد  وأن اِلَيان قول وعمل.

وقد تنوعت عبارات أهل السنة واجلماعة يف بيان اِلَيان: فبعضهم قال: اِلَيان قول وعمل كما هو  
كالم الشيخ رمحه هللا  ومنهم من قال: اِلَيان قول وعمل ونية  ومنهم من قال: اِلَيان قول وعمل 

 ارح.ونية واتباع سنة  ومنهم من قال: اِلَيان قول اللسان  واعتقاد اجلنان  وعمل اجلو 

واعلم أن هذه املنقوالت عن السلف ال اضطراب فيها وال اختالف  بل هي من تنوع العبارة  فالعبارة 
متنوعة لكن املضمون واحد  والعقد فيها متفق  فال اختالف  وكلها ترجع إىل أمر واحد  واْلالف 

 فة فهو واحد.ات املختلهو ابعتبار تقسيم املعرف لإلَيان  أما من حيث املضمون وما تؤديه هذه العبار 

 فمن قال: إن اِلَيان قول وعمل فمراده: قول القلب واللسان  وعمل القلب واللسان واجلوارح.

ومن قال: إن اِلَيان قول وعمل ونية فمراده: أن عمل القلب ال يدخل يف القول؛ ألن القول ظهور 
 من اللفظ  والقلب ال يظهر منه شيء فاحتاج إىل زايدة نية.

من زاد: )اتباع السنة( ؛ ألن العمل إىا مل يكن متبعًا فيه السنة فننه مردود على صاحبه  فهذه ومنهم 
العبارات املختلفة تؤدي إىل معًَن واحد كما بني ىلك شيخ اِلسالم رمحه هللا  وقال: إن هذا من 

 اختالف التنوع  واملضمون يف كالمهم واحد ال خالف فيه.
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 واللسان  وعمل القلب واللسان واجلوارح( . يقول رمحه هللا: )قول القلب

فْأضاف القول إىل القلب  لو قال قائل: كيف تضيفون القول إىل القلب والقول ال يكون يف األصل 
إال يف اللسان؟ نقول: إن القول يضاف إىل اللسان وإىل القلب  فهو عند اِلطال  قول اللسان  لكن 

؟ هو ته للقلب  فما هو قول القلب يف كالم املؤلف رمحه هللاإىا قيد إبضافة إىل القلب فننه يصح إثبا
 إقراره واعتقاده ونيته  وقال بعضهم: قول القلب هو إخالصه.

فقول املؤلف رمحه هللا: )قول القلب( يعين: اعتقاده ونيته وإقراره  )وقول اللسان( هو ما ظهر من اللسان 
ن مؤمناً إال هبذين األمرين  فنىا صدر منه قول اللسان من اِلقرار ابلشهادتني  وال َيكن أن يكون اِلنسا

دون إقرار القلب هل ينفعه هذا الشيء؟ ال  فمن تكلم ابلشهادتني لكن قلبه خال منهما فهو منافق  
 [ .11هذه هي حال املنافقني: }يَ ُقوُلوَن َِبَْلَسَنَتَهْم َما لَْيَس يف قُ ُلوهَبَْم{ ]الفتح:

ن ال إله ذا الدين ومبته والتصديق به لكنه مل يتلفظ بلسانه  فلم يقل: أشهد أولو قر يف قلبه تعظيم ه
إال هللا  وأشهد أن ممداً رسول هللا  وهو قادر على التلفظ  هل يكون مسلماً؟ اجلواب: ال  إبمجاع 

 ةأهل اِلسالم؛ ولذلك قال النِب صلى هللا عليه وسلم: )أمرت أن أقاتل النا  حىت يشهدوا( والشهاد
إمنا تكون ابِلعالم والبيان  ويف رواية: )حىت يقولوا( واألكثر: )حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا  وأن 
رسول هللا(   فعلم هبذا أنه ال تستقر قدم أحد على دين اِلسالم إال هبذين األمرين  قول القلب: وهو 

 إقراره واعتقاده ونيته  وقول اللسان: وهو تلفظه ابلشهادتني.

ه: )عمل القلب( هل القلب له عمل؟ نعم  القلب له عمل عظيم  وهو أصل عمل اجلوارح  احملبة وقول
أين هي؟ هل تتحرك اليدان ابحملبة؟ احملبة أمر قلِب  اْلوف أين يكون؟ يف القلب  وهكذا اْلشية الرجاء 

  ويدل لذلك َيانالتوكل اِلانبة اِلخبات  فْأعمال القلوب كثرية  وهي حركاته يف الطاعات وهي من اِل
قول النِب صلى هللا عليه وسلم: )واحلياء شعبة من اِلَيان(   واحلياء أمر قلِب  وأصله يف القلب  وإن  

 كانت تظهر عالماته على اجلوارح  لكن أصل احلياء إمنا يكون يف قلب اِلنسان.

 قال: )وعمل اللسان( .

حميد تغاله بذكر هللا عز وجل: التسبيح التالشهاداتن مضت يف قول اللسان  فما هو عمل اللسان؟ اش
التكبري قراءة القرآن تعليم العلم تعلم العلم إىا كان بقراءة  كل هذا من عمل اللسان فهو من اِلَيان  
دليل ىلك قول النِب صلى هللا عليه وسلم: )اِلَيان بضع وسبعون شعبة: أعالها قول: ال إله إال هللا  

طريق  واحلياء شعبة من اِلَيان(   الشاهد يف قوله: )قول ال إله إال هللا(   وأدانها إماطة األىى عن ال
وكذلك األحاديث الكثرية اليت ال حصر هلا يف فضائل األقوال  وترتيب األجور على ما يكون من 
اِلنسان من األقوال  وقول النِب صلى هللا عليه وسلم: )من كان آخر كالمه من الدنيا: ال إله إال هللا؛ 
دخل اجلنة(   واجلنة إمنا تكون ألهل اِلَيان  فجعل هذا القول سبباً لدخول اجلنة  وهي ال تكون إال 
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 ألهل اِلَيان؛ فدل ىلك على أن القول من اِلَيان.

قال: )واجلوارح( أي: عمل البدن  فعمل البدن كله من اِلَيان؛ ولذلك قال النِب صلى هللا عليه وسلم 
وأدانها إماطة األىى عن الطريق(   فبهذا نعلم أن اِلَيان ال يكون جمرد اعتقاد يف بيان شعب اِلَيان: )

يف القلب  بل ال بد من اعتقاد القلب  وقول اللسان  وعمل اجلوارح  فالذي يقول: اِلَيان يف قلِب  
وال يصلي وال يتلفظ ابلشهادتني هل يكون مسلماً؟ اجلواب: ال؛ لعدم تلفظه ابلشهادتني  وكذلك 

ذي يرتك جنس العمل فال يعمل عماًل صاحلاً ابلكلية هذا أيضًا انتفى عنه ركن اِلَيان وهو العمل؛ ال
 (1)ألن اِلَيان قول وعمل.". 

 

 "حكم االختالف يف الفروع-59 .105

قال املؤلف رمحه هللا: ]فنن االختالف يف الفروع رمحة[ : وقد جاء ما يشهد هلذا يف كالم املؤلف رمحه 
)واختالفهم رمحة( واالختالف يف الفروع العملية رمحة ملا فيه من السعة  قال عمر بن عبد  هللا فننه قال:

العزيز: )مل يسؤن أن أصحاب النِب صلى هللا عليه وسلم اختلفوا  فنن يف اختالفهم رمحة( وقال غري 
 واحد من السلف: )يف اْلالف توسعة( .

 يه من التوسعة ورفع احلرج عن النا .واملقصود ابْلالف: اْلالف يف مسائل العمل ملا ف

قال املؤلف رمحه هللا: ]واملختلفون فيه ممودون[ يعين: هذا االختالف ال يلحق املختلفني فيه ىنب  
لخالف االختالف الذي يكون يف أصول الدين فنن أصحابه مذمومون وهم الذين قال هللا جل وعال 

َا أَْمرُُهْم َإىَل افيهم: }َإن  ال َذيَن فَ ر ُقوا َدينَ ُهْم  ُهْم يف َشْيٍء َإمن  { ]األنعام:وََكانُوا َشيَ ًعا َلْسَت َمن ْ [   159ّلِلَ 
فنن هؤالء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً هم الذين فرقوه يف أصل االعتقاد  فتشعبت هبم الطر  وكانوا 

ُهْم يف َشْيٍء{ ]األنعام: [ أي: ليس أتباعك  وقد برأ هللا عز 159شيعاً قال هللا عز وجل: }َلْسَت َمن ْ
وجل رسوله منهم  فكل من فر  دينه ومل يعتصم مبا جاء به الكتاب وما جاءت به السنة فقد دخل يف 

 االختالف املذموم  إىاً: عندان اختالف مذموم  واختالف سائغ مقبول.

 به اِلنسان طريقأما االختالف املذموم فهو االختالف الذي يكون يف أصل الدين الذي ُيالف 
 السلف الصاحل.

 وأما االختالف السائغ املقبول فهو: االختالف يف مسائل األحكام الفرعية.

وقوله رمحه هللا: )واملختلفون فيه ممودون(   أي أَّنم ال يذمون؛ ألَّنم جمتهدون فيما وقع بينهم من 
 ومن أخطْأ منهم فله أجر.اختالف  فال ُيرجون عن األجر واألجرين  فمن أصاب منهم فله أجران 

قال املؤلف رمحه هللا: ]مثابون يف اجتهادهم[ أي: سواء أصابوا أم أخطئوا  ُث قال: ]واختالفهم رمحة 
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واسعة[ وهذا جاء يف كالم كثري من العلماء  وأما حديث: )اختالف أميت رمحة( فليس له إسناد يعتمد 
حيث  به  لكن ليس له ما يستند إليه  أي: من عليه  وقد تناقله بعض العلماء يف كالمهم واستشهدوا

السند  أما الذي جاء بسند ضعيف فهو ما رواه البيهقي من حديث ابن عبا  بلفظ: )واختالف 
 أصحاِ رمحة(   لكن احلديث ضعيف فيه تطاعن  وأيضاً يف سنده راو مرتوك.

ل به من ىاته أو ابعتبار ما حصوقوله رمحه هللا: )واختالفهم رمحة واسعة( هل هذا ابعتبار االختالف 
 التوسعة على النا ؟

A  ابعتبار ما حصل به من التوسعة على النا   وهل يعين هذا أن االتفا  عذاب؟ اجلواب: ال  فكون
االختالف رمحة ال يعين أن االتفا  عذاب  بل االتفا  مطلوب ولذلك قال: ]واتفاقهم حجة قاطعة[ 

وسعة من التوسيع على اجملتهدين وعلى العاملني  أما على اجملتهدين فالت وإمنا كان االختالف رمحة ملا فيه
عليهم أَّنم إىا أخطئوا ال يناهلم ىنب ابجتهادهم أو لخطئهم  بل ينالون األجر ألجل اجتهادهم وإن  

 كانوا مل يصيبوا الصواب.

د أخذوا بقول أحوأما النا  الذين يقلدون ويسْألون العلماء  فهؤالء أيضًا َيصل عندهم سعة إىا 
العلماء فيما ىهب إليه  ولذلك قال َيَي بن سعيد: )مل يكن اْلالف سبباً للهالك فيمن كان قبلنا(   
يعين: من الصحابة  فنَّنم كانوا ُيتلفون فيحلل أحدهم أمراً وَيرمه اْخر  فال يرى من حلل أن احملرم 

نا   ولكن ه  فاْلالف فيه رمحة وتوسعة للقد هلك لتحرَيه وال يرى من حرم أن احمللل قد هلك بتحليل
ال يعين ىلك أن اتفاقهم عذاب  فكون الشيء رمحة ال يلزم منه أن يكون املقابل عذاابً  ودليل ىلك 
أن هللا عز وجل الليل رمحة لنا لنسكن فيه  فهل يعين هذا: أن النهار عذاب؟ اجلواب: ال  فمقابل الليل 

فاملقصود ابلرمحة هو ما َيصل به من الرفق هبم واِلحسان إليهم  وال النهار ومع ىلك مل يكن عذاابً  
 يعين هذا أن مضاده ومقابله يكون عذاابً.

قال رمحه هللا: )واتفاقهم حجة قاطعة( يشري بذلك إىل اِلمجاع  فنن اِلمجاع حجة بكتاب هللا عز وجل 
و ما ذي يكون حجة قاطعة ه  لكن االتفا  الوإبمجاع السلفوبسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم 

اتفق عليه علماء اِلسالم  واِلمجاع املعترب املنضبط هو ما كان عليه صحابة رسول هللا صلى هللا عليه 
 (1)وسلم.". 

 

 "ُهَو بَتَ ْقَدََي اْلَقاَف َعَلى اْلَفاَء َمْعَناُه َيْطُلُبونَُه َويَ تَ تَ ب  ُعونَُه َهَذا ُهَو اْلَمْشُهورُ -60 .106

 َوُهَو َصَحيٌح َناُه جَيَْمُعونَُه ورواه بعض شيوخ املغاربة من طريق بن َماَهاَن يَ تَ َفق ُروَن بَتَ ْقَدََي اْلَفاءَ َوَقيَل َمعْ 
 أَْيًضا معناه يبحثون على غمضة َوَيْسَتْخرَُجوَن َخَفي هُ 
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 أَْيًضا َوَمْعَناُه أَْيًضا يَ تَ تَ ب  ُعوَن ُهَو َصَحيحٌ َوُرَوَي يف َغرْيَ ُمْسَلٍم يَ تَ َقف ْوَن بَتَ ْقَدََي اْلَقاَف َوَحْذَف الر اَء وَ 
َدٌر َواَل َعْلٌم َمَن اّلِلَ  قَ )َويَ ْزُعُموَن َأْن اَل َقَدَر َوَأن  اأْلَْمَر أُُنٌف( َبَضمَ  اهْلَْمزََة َوالنُّوَن َأْي ُمْسَتْْأَنٌف مَلْ َيْسَبْق بََه 

َا يَ ْعَلُمُه بَ ْعَد ُوقُ   وَعهَ تَ َعاىَل َوَإمن 

يَع اْلَقَدرَي َة وََكَذَب قَائَُلُه َوَضل  َواْفرَتَى َعافَااَن ا  وسائر املسلمني ّلِل ُ َوَهَذا اْلَقْوُل قَ ْوُل ُغاَلهَتَْم َولَْيَس قَ ْوَل مجََ
ُْم َمينَ  بُ َرآُء( َبَضمَ  اْلُمَوح َدَة َوفَ ْتحَ  ُهْم بَرَيٌء َوَأَّن  لر اَء مَجُْع بَرَيٍء َكَحَكيَم ا )قال( أي بن ُعَمَر )َإن َ َمن ْ

 َوُحَكَماَء َوَأْصُل اْلرَبَاَءَة ااَلْنَفَصاُل َمَن الش ْيءَ 

ُهْم َوُهْم َلْيُسوا َمينَ  )َوال َذي ََيَْلُف بََه َعْبُد اّلِلَ  َلْو َأن  َأَحَدُهْم أَن ْ  َق( يَ ْعيَن يف َسَبيَل فَ َواْلَمْعََن َأن َ َلْسُت َمن ْ
َه وشره( قال تَ َعاىَل َأْي طَاَعَتَه َكَما َجاَء يف رََوايٍَة ُأْخَرى )َما قَُبَل َىَلَك َمْنُه َحىت  يُ ْؤَمَن اَبْلَقَدَر( )َخريَْ  اّلِل َ 

ُهَما ظَاَهٌر يف َتْكَفرَي اْلَقَدرَي ةَ  ُ َعن ْ  النووي هذا الذي قاله بن ُعَمَر َرَضَي اّلِل 

َم َعْلَم اّلِلَ  تَ َعاىَل اَبْلكَ قَاَل اْلَقاَضي َعَياٌض َهذَ   ائََناتَ ا يف اْلَقَدرَي َة اأْلُوىَل ال َذيَن نَ َفْوا تَ َقدُّ

 َوقَاَل َواْلَقاَئُل هَبََذا َكاَفٌر َباَل َخاَلفٍ 

 َوَهُؤاَلَء ال َذيَن يُ ْنَكُروَن اْلَقَدَر ُهُم اْلَفاَلَسَفُة يف احْلََقيَقةَ 

يَل ُكْفرَاَن النَ َعَم َإال  َأن  أَن ُه ملَْ يُرَْد هَبََذا اْلَكاَلَم الت ْكَفرَي اْلُمْخرََج َمَن اْلَمل َة فَ َيُكوُن َمْن قَبَ قَاَل َغرْيُُه َوجَيُوُز 
َا َيُكوُن اَبْلُكفْ  ُ َمْنُه( ظَاَهٌر يف الت ْكَفرَي فََنن  َإْحَباَط اأْلَْعَماَل َإمن   َإال  أَن ُه جَيُوُز َأْن يُ َقاَل يف رَ قَ ْوَلُه )َما قََبَلُه اّلِل 

اَر اْلَمْغُصوبََة َصَحي  ةٌ حَ اْلُمْسَلَم اَل يُ ْقَبُل َعَمُلُه مبَْعَصَيٍة َوَإْن َكاَن َصَحيًحا َكَما َأن  الص اَلَة يف الد 
َغرْيُ َمْقُبوَلٍة َفاَل ثَ َواَب َفيَها َعَلى  َوَهيَ  السََّلفِ  إبِِمْجَاعِ َغرْيُ ُمْوََجٍة َإىَل اْلَقَضاَء َعْنَد مَجَاَهرَي اْلُعَلَماَء َبْل 

 اْلُمْخَتاَر َعْن َأْصَحابََنا انْ تَ َهى )ُُث  أنشْأ َيدث( أي جعل َيدث بن ُعَمَر )َشَديُد بَ َياَض الثَ َياَب َشَديدُ 
ُم يف ٌة ُمَقيَ َدٌة لَلت ْخفَ َسَواَد الش ْعَر( إبَََضاَفَة َشَديُد َإىَل َما بَ ْعَدُه َإَضاَفٌة َلْفَظي   يَف فَ َقْط َصَفُة َرُجٍل َوالال 

ْعرََه )اَل يُ َرى اْلَمْوَضَعنْيَ َعَوٌض َعَن اْلُمَضاَف إَلَْيَه اْلَعاَئَد َإىَل الر ُجَل َأْي َشَديُد بَ َياَض ثََياَبَه َشَديُد َسَواَد شَ 
 َر َواأْلَْشَهرَ ْجُهوَل اْلَغاَئَب َوَرْفَع اأْلَثََر َوُهَو رََوايَُة اأْلَْكثَ َعَلْيَه أَثَ ُر الس َفَر( ُرَوَي َبَصيَغَة اْلمَ 

 اَبأْلَثََر ظُُهوُر". دُ َوُرَوَي َبَصيَغَة اْلُمَتَكلَ َم اْلَمْعُلوَم َوَنْصَب اأْلَثََر َواجْلُْمَلُة َحاٌل َمْن َرُجٍل أَْو َصَفٌة َلُه َواْلُمرَا
(1) 
 

َعَن َعْنَد أَْهَل اْلَعْلَم َمُْموٌل َعَلى ااَلتَ َصاَل َإَىا ثَ َبَت الت اَل "خُمَْتَصرُُه أَ -61 .107 َقي َمَع اْحَتَماَل ن  اْلُمَعن ْ
ْرَساَل وََكَذا َإَىا أَْمَكَن الت اَلَقي َوَهَذا ال َذي َصاَر َإلَْيَه ُمْسَلٌم َقْد أَْنَكرَُه اْلُمَحقَ ُقوَن َوقَا َصاَر وا َهَذا ال َذي لُ اِْلَ

اْلُبَخارَيُّ إَلَْيَه َضَعيٌف َوال َذي َرد ُه هو املختار الصحيح ال َذي َعَلْيَه أَئَم ُة َهَذا اْلَفنَ  َعَليُّ ْبُن اْلَمَدييَنَ  وَ 
رَيَن َعَلى َهَذا فَاْشرَتََط اْلَقاَبَسيُّ َأْن َيُكوَن قَ   أَْدرََكُه َإْدرَاًكا بَ يَ ًنا َوزَاَد أَبُو دْ َوَغرْيمُُهَا َوَقْد زَاَد مَجَاَعٌة َمَن اْلُمَتَْأخَ 
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نَ ُهَما وزاد أبوعمرو الداَن املق رئ فَاْشرَتََط اْلُمظَف َر الس ْمَعاَنُّ اْلَفَقيُه الش اَفَعيُّ فَاْشرَتََط طُوَل الصُّْحَبَة بَ ي ْ
 َواْلُبَخارَيُّ َوُمَواَفُقومُهَا َأن  لذى ىهب إليه بن اْلَمَدييَن َ َمْعرَفَ َتُه اَبلر ََوايََة َعْنُه َوَدلَيُل َهَذا اْلَمْذَهَب املختار ا

َل َعَلى ااَلتَ َصاَل أَلَن  الظ اَهَر مم ْن لَْيَس مبَُدلَ ٍس أَن   َا محَُ َعَن َعْنَد ثُ ُبوَت الت اَلَقي َإمن  ُه اَل يُْطَلُق َىَلَك َإال  اْلُمَعن ْ
ُْم اَل يُْطَلُقوَن َىَلَك َإال  َفيمَ َعَلى الس َماَع ُُث  ااَلسْ  ا َسََُعوُه َإال  اْلُمَدلَ َس َوهَلََذا َتْقرَاُء َيُدلُّ َعَلْيَه فََنن  َعاَدهَتُْم َأَّن 

َنا غَ َرَدْداَن رََوايََة اْلُمَدلَ َس فََنَىا ثَ َبَت الت اَلَقي َغَلَب َعَلى الظ نَ  ااَلتَ َصاُل َواْلَباُب َمْبيَن  َعَلى  َلَبَة الظ نَ  فَاْكتَ َفي ْ
نَ  ااَلتَ َصاُل َفاَل بََه َولَْيَس َهَذا اْلَمْعََن َمْوُجوًدا َفيَما َإَىا أَْمَكَن الت اَلَقي َوملَْ يَ ثْ ُبْت فََنن ُه اَل يَ ْغَلُب َعَلى الظ  

ْطَع َبَكَذبََه َأْو َضْعَفَه َبْل لَلش كَ  ايَ َتُه َمْرُدوَدٌة اَل لَْلقَ جَيُوُز احْلَْمُل َعَلى ااَلتَ َصاَل َوَيَصرُي َكاْلَمْجُهوَل فََنن  رَوَ 
َم بَ َياُن  َعَن َمْن َغرْيَ اْلُمَدلَ َس َوأَم ا اْلُمَدلَ ُس فَ تَ َقد  ْكَمَه يف اْلُفُصوَل حُ يف َحاَلَه َواّلِل ُ َأْعَلُم َهَذا ُحْكُم اْلُمَعن ْ

اْْلََلُف َمْن َأْصَحاَب يٌع َعَلى اْلَمْذَهَب الص َحيَح اْلُمْخَتاَر ال َذي َىَهَب َإلَْيَه الس َلُف وَ الس ابََقَة َهَذا ُكلُّهُ تَ ْفرَ 
ْمَناُه َعَلى ااَل  َعَن َمُْموٌل َعَلى ااَلتَ َصاَل َبَشْرَطَه ال َذي َقد  ْخَتاَلَف َفيَه احلََْديَث َواْلَفْقَه َواأْلُُصوَل َأن  اْلُمَعن ْ

َعَن ُمْطَلًقا اَلْحَتَماَل ااَلْنَقطَاَع َوَهَذا اْلَمْذهَ َوَىهَ  ُب َمْرُدوٌد َب بَ ْعُض َأْهَل اْلَعْلَم َإىَل أَن ُه اَل َُيَْتجُّ اَبْلُمَعن ْ
َعَن َوَدلَيُلُهْم َما َأَشْراَن َإلَْيَه َمْن ُحُصوَل َغَلَبَة الظ نَ  َمَع ااَلْسَتْقرَاَء َواّلِل ُ  إبِِمْجَاِع السََّلفِ   أَْعَلُم َهَذا ُحْكُم اْلُمَعن ْ

َثيَن الزُّْهرَيُّ َأن  َسَعيَد ْبَن اْلُمَسي بَ  َثيَن ُفاَلٌن َأن  ُفاَلاًن قَاَل َكَقْولََه َحد  اَل َكَذا أَْو َحد َث قَ  أَم ا َإَىا قَاَل َحد 
َم َوقَاَل َأمْحَُد ْبُن َعْن فَ ُيْحَمُل َعَلى ااَلتَ َصاَل اَبلش  َبَكَذا أَْو حَنَْوُه فَاجْلُْمُهوُر َعَلى َأن  َلْفَظَة َأن  كَ  ْرَط اْلُمتَ َقدَ 

َبةَ َوأَبُو َبْكٍر الربدجيى اَل مُحَْملُ َأن  َعَلى ااَلتَ َصاَل َوَإْن َكاَنْت َعْن َلاَل  َبٍل َويَ ْعُقوُب ْبُن َشي ْ تَ َصاَل َوالص َحيُح َحن ْ
ُهَها َفُكلُّهُ َمُْموٌل َعَلى ااَلتَ َصاَل َوالس َماَع قَ ْولُهُ )َلْو ضَ اأْلَو ُل وََكَذا قَاَل وَ  َربْ َنا َعْن َحَكايََتَه(  َحد َث َوىََكَر َوَشب ْ

 (1)َكَذا ُهَو يف اأْلُُصوَل َضَربْ َنا َوُهَو َصَحيٌح َوَإْن َكاَنْت لغة قليلة". 
 

َمْعَناهُ أَْيًضا يَ تَ تَ ب  ُعوَن َف الر اَء َوُهَو َصَحيٌح أَْيًضا وَ "ىف غري مسلم يتفقون بَتَ ْقَدََي اْلَقاَف َوَحذْ -62 .108
ُْم َيْطُلُبونَ   قَ ْعرَهُ َأْي َغاَمَضهُ َوَخَفي ُه قَاَل اْلَقاَضي َعَياٌض َورَأَْيُت بَ ْعَضُهْم قَاَل َفيَه يَ تَ َقع ُروَن اَبْلَعنْيَ َوَفس رَهُ ِبَََّن 

ق ُهوَن َبزاََيَدَة اهْلَاَء َوُهَو ظَاَهٌر َمَه َإَىا َجاَء اَبْلَغرَيَب َمْنُه َويف رََوايََة أََِ يَ ْعَلى اْلَمْوَصَليَ  يَ تَ فَ َوَمْنهُ تَ َقع َر يف َكاَل 
من بن  هقَ ْولُُه )َوىََكَر َمْن َشْْأََّنَْم( َهَذا اْلَكاَلُم َمْن َكاَلَم بَ ْعَض الرَُّواَة ال َذيَن ُدوَن َيَي بن يعمر والظاهر أن
يف اْلَعْلَم  بُ َرْيَدَة الر اَوي َعْن ََيََْي ْبَن يَ ْعَمَر يَ ْعيَن وىكر بن يَ ْعَمَر َمْن َحاَل َهُؤاَلَء َوَوْصَفَهْم اَبْلَفَضيَلةَ 

( ُهَو َبَضمَ  اهْلَْمزََة َوالنُّوَن َأْي فٌ َوااَلْجَتَهاَد يف مَحَْصيَلَه َوااَلْعَتَناَء بََه قَ ْولُُه )يَ ْزُعُموَن َأْن اَل َقَدَر َوَأن  اأْلَْمَر أُنُ 
َا يَ ْعَلُمُه بَ ْعَد ُوقُوَعَه َكَما َقد مْ  َنا َحَكايَ َتُه َعْن َمْذَهَبَهُم ُمْسَتْْأَنٌف مَلْ َيْسَبْق بََه َقَدٌر َواَل َعْلٌم َمَن اّلِلَ  تَ َعاىَل َوَإمن 

يَع اْلَقَدرَي َة وََكَذَب قَائَُلُه َوَضل  اْلَباَطَل َوَهَذا اْلَقْوُل قَ ْوُل ُغاَلهَتَْم وَ  َواْفرَتَى َعافَااَن اّلِل ُ َوَسائََر  لَْيَس قَ ْوُل مجََ
ُهَما فََنَىا َلَقيَت أُولََئَك َفَْأْخربُْهْم َأن َ بَرَي ُْم اْلُمْسَلَمنَي قَ ْولُُه )قال يعَن بن ُعَمَر َرَضَي اّلِل ُ َعن ْ ُهْم َوَأَّن  ٌء َمن ْ
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ُ َمْنُه َحىت  َمينَ  َوال َذي ََيَْلُف بََه َعْبُد اّلِلَ  ْبُن ُعَمَر َلْو َأن  أَلََحَدَهْم َمْثَل أُُحٍد َىَهًبا فْأَنْ َفَقُه مَ  بُ َرآءُ  ا قََبَل اّلِل 
ُهَما ظَاَهٌر يف َتْكَفريََه اْلَقَدرَي    قَاَل اْلَقاَضي َعَياٌض ةَ يُ ْؤَمَن اَبْلَقَدَر( هذا الذى قاله بن ُعَمَر َرَضَي اّلِل ُ َعن ْ
َم َعْلَم اّلِلَ  تَ َعاىَل اَبْلَكائََناَت قَالَ  اْلَقاَئُل هَبََذا َكاَفٌر َباَل وَ  َرمَحَُه اّلِل ُ َهَذا يف اْلَقَدرَي َة اأْلَُوَل ال َذيَن نَ َفْوا تَ َقدُّ

وُز أَن ُه ملَْ يُرَْد هَبََذا اْلَكاَلَم َفُة يف احْلََقيَقَة قَاَل َغرْيُُه َوجيَُ َخاَلٍف َوَهُؤاَلَء ال َذيَن يُ ْنَكُروَن اْلَقَدَر ُهُم اْلَفاَلسَ 
َمْنهُ ظَاَهٌر ىف التكفري فََنن   الت ْكَفرَي اْلُمْخرََج َمَن اْلَمل َة فَ َيُكوُن َمْن قََبيَل ُكْفرَاَن النَ َعَم َإال  َأن  قَ ْوَلهُ َما قََبَلهُ اّلِل ُ 

َا َيُكوُن اَبْلُكْفَر َإال  أَن ُه جَيُوُز َأْن يُ َقاَل يف اْلُمْسَلَم اَل يُ ْقَبُل َعَمُلُه َلمَ  َإْحَباطَ  ْعَصَيَتَه َوَإْن َكاَن اأْلَْعَماَل َإمن 
اَر اْلَمْغُصوبََة َصَحيَحٌة َغرْيُ ُمْوََجٍة َإىَل اْلَقَضاَء َعْندَ  اَهرَي اْلُعَلَماَء َبْل مجََ  َصَحيًحا َكَما َأن  الص اَلَة يف الد 

 َأْعَلُم َوقَ ْولُُه فْأَنْ َفَقُه َوَهَي َغرْيُ َمْقُبوَلٍة َفاَل ثَ َواَب َفيَها َعَلى اْلُمْخَتاَر َعْنَد َأْصَحابََنا َواّلِل ُ  إبِِمْجَاِع السََّلفِ 
 (1)يه". ٍة ُأْخَرى قال نفطو يَ ْعيَن يف َسَبيَل اّلِلَ  تَ َعاىَل َأْي طَاَعَتَه َكَما َجاَء يف رََوايَ 

 

 "يعَن استقام به.-63 .109

 ومنها: اِلقبال على الشيء  يقال: استوى فالن على فالن مبا يكرهه ويسؤوه بعد اِلحسان إليه.

 ومنها: االحتياز  واالستيالء  كقوهلم: استوى على اململكة  مبعَن: احتوى عليها  وحازها.

 ( .1¬)ل: استوى فالن على سريره  يعين به: علوه عليه" ومنها: العلو  واالرتفاع  كقول القائ

 قلت: قد أنكر أهل اللغة املعَن الثالث  والرابع  مما ىكره ابن جرير يف االستواء املعدى بعلى.

قال ابن القيم: "ولفظ االستواء يف كالم العرب الذي خاطبنا هللا به وأنزل به كالمه نوعان  مطلق  
 ومقيد.

يوصل معناه حبرف  مثل قوله: }وملا بلغ أشده واستوى{   وهذا معناه: كمل وُت  فاملطلق: ما مل 
 استوى الزرع واستوى الطعام.

 وأما القيد: فثالثة أضرب:

(   واستوى فالن إىل السطح  وقد ىكر 2)¬أحدها: مقيد إبىل  كقوله: }ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماء{ 
: }ُهَو ال َذي -عاىلت-هذا املعدى إبىل يف موضعني من كتابه  يف البقرة يف قوله  -تبارك وتعاىل  -

يعاً ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس   ة  قوله تعاىل: }ُُث  َماء{   والثان يف سورة حم السجدَخَلَق َلُكم م ا يف اأَلْرَض مجََ
 إبمجاع السلف.اْستَ َوى َإىَل الس َماء َوَهَي ُدَخاٌن{ وهذا مبعَن العلو واالرتفاع  

_________¬ 

 ( بتحقيق ممود شاكر.1/429( "تفسري الطربي" )1)¬
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 (1)من سورة فصلت.".  11من سورة البقرة  واْية  29( اْية 2)¬
 

 ( .1)¬"يكون هو سبحانه يف شيء موجود َيصره وَييط به(( -64 .110

: ))هل تضارون يف رؤية الشمس ليس دوَّنا سحاب؟ وهل تضارون -صلى هللا عليه وسلم  -))وقوله 
يف رؤية القمر ليس دونه سحاب؟(( تشبيه لرؤيتهم لرهبم برؤية أظهر املرئيات  إىا مل يكن بينهم وبينها 

 ل بينهم وبني املرئي.حجاب منفصل عنهم َيو 

ومن يقول: إنه يُرى يف غري جهة  َيتنع عنده أن يكون بينه بني العباد حجاب منفصل  إى احلجاب ال 
 يكون إال للجسم وملا يكون يف جهة.

 واحلجاب عندهم عدم خلق اِلدراك يف العني  كما تقدم.

م  إمنا يكون ون((   ونفي الضري  والضيالرابع: أنه أخرب أَّنم ال يضارون يف رؤيته  ويف رواية ))ال يضار 
ملا َيكن حلوقه للرائي  ومعلوم أن رؤية ما ليس جبهة من الرائي  ال فوقه وال يف شيء من جهاته  ال 

 يتصور فيها ضري وال ضيم حىت ينفي ىلك.

أهل : ))بينا -صلى هللا عليه وسلم  –وقد روى ابن ماجه  عن جابر بن عبد هللا  قال: قال رسول هللا 
اجلنة يف نعيمهم إى سطع هلم نور  فرفعوا رؤوسهم  فنىا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم  فقال: السالم 

 }َسالٌم قَ ْواًل َمن ر بٍ  ر َحيٍم{ . -تعاىل  –عليكم اي أهل اجلنة  قال: وىلك قول هللا 

  حىت َيتجب ينظرون إليهقال: فينظر إليهم وينظرون إليه  فال يلتفتون إىل شيء من النعيم ما داموا 
( وهذا احلديث وإن كان ضعيف السند  فنن األدلة 2)¬عنهم  ويبقى نوره وبركته يف دايرهم(( 

 الصحيحة تؤيده.

 ىلك   ونصوصهم يفإبمجاع السلفيُرى جبهة من الرائي  ثبت  –تعاىل  –اْلامس: أن كون هللا 
 مشهورة.

_________¬ 

 ( ببعض التصرف.254-1/153) ( ))درء تعارض العقل والنقل((1)¬

 (2)( .". 184(   رقم )66 - 1/65( ))سنن ابن ماجه(( )2)¬
 

 الت  ْثَنَيَة َإَشارًَة َإىَل َأن  "يف ُوُقوَع الز اََن َإْى اَل يَ َتَْأت ى َغالًَبا َإال  َبَطَواَعَيَتَها َوقَ ْولُهُ َبَصيَغَة اجْلَْمَع ُُث  -65 .111
تَ َلف َظ هَبََما َوالس رََقُة بََفْتَح رََ  فَ ُلوَحَظ َفيَه اْلَمْعََن َفُجَمَع َوالت  ْثَنَيُة اَبلن َظَر َإىَل اجْلَْنَسنْيَ اْلمُ اْلُمرَاَد َجْنُس الس ا
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ْت يف الش رَْع ِبََْخَذ فَ السَ نَي وََكْسَر الر اَء َوجَيُوُز َإْسَكاَُّنَا َوجَيُوُز َكْسُر أَو َلَه َوُسُكوُن اَثنَيَه اأْلَْخُذ ُخْفَيًة َوُعر َ 
 بن َبط اٍل احلَْْرُز لَ َشْيٍء ُخْفَيًة لَْيَس َلآْلَخَذ َأْخُذُه َوَمَن اْشرَتََط احلَْْرَز َوُهُم اجْلُْمُهوُر زَاَد َفيَه َمْن َحْرَز َمْثَلَه قَا

َبَل اْْلَاَرُب لخَ  ُمْستَ َفاٌد َمْن َمْعََن الس رََقَة يَ ْعيَن يف اللَُّغَة َويُ َقاُل َلَسارَ َ  اٍء ُمْعَجَمٍة َولَلس ارََ  يف اْلَمْكَياَل اِْلَ
رَيُّ َوَمْن ُمطَفَ ٌف َولَلس ارََ  يف اْلَميزَان خمسر يف َأْشَياء ُأْخَرى ىكرَها بن َخاَلَوْيَه يف َكَتاَب لَْيَس قَاَل اْلَمازَ 

َها َمَن ااَلنَْتَهاَب َع َسارََقَها َوَخص  الس رََقَة َلَقل َة َما َعَداَها اَبلتََبَعُه َصاَن اّلِل ُ اأْلَْمَواَل إبََجَياَب َقطْ  نَ ْسَبَة إَلَي ْ
َد اْلُعُقوبََة َفيَها لََيكُ  مَلْ وَن أَبْ َلَغ يف الز ْجَر وَ َواْلَغْصَب َوَلُسُهوَلَة َإقَاَمَة اْلبَ يَ َنَة َعَلى َما َعَدا الس رََقَة لَخَاَلَفَها َوَشد 

َها بََقْدَر َما يُ ْقَطُع َفيَه مَحَايًَة لَْلَيَد ُُث  َلم ا اَنْت َهاَنْت َويف خَ  جَيَْعْل َديََة اجْلََنايََة َعَلى اْلُعْضَو اْلَمْقطُوَع َمن ْ
َهَة ال يَت ُنَسَبْت َإىَل أََِ اْلَعاَلَء اْلَمَعر َيَ  يف قَ ْولََه يَ  لَخْمس مئني عسجد وديت َما  دَىَلَك َإَشارٌَة َإىَل الشُّب ْ

َها َوأَْرَخُصَها ابهلا قطعت يف ربع َديَنار فََْأَجابَُه الَقاَضي َعْبُد اْلَوه اَب اْلَماَلَكيُّ بََقْولََه َصَيانَُة اْلُعْضَو أَْغاَل 
يََة َلْو َكانَ  َناٍر َلَكثُ َرَت اجْلََنااَيُت َعَلى ْت رُْبَع َديَصَيانَُة اْلَماَل فَافْ َهْم َحْكَمَة اْلَبارَي َوَشرُْح َىَلَك َأن  الدَ 

َمُة يف كْ اأْلَْيَدي َوَلْو َكاَن َنَصاُب اْلَقْطَع مَخَْسَمائََة َديَناٍر َلَكثُ َرَت اجْلََنااَيُت َعَلى اأْلَْمَواَل َفَظَهَرَت احلَْ 
َم ىَْكرُُه يف اْلَفْرَ  َبنْيَ الس رََقَة َوَبنْيَ َعُسَر فَ ْهُم اْلَمْعََن اْلُمَقد  اجْلَانََبنْيَ وََكاَن يف َىَلَك َصَيانٌَة َمَن الط َرَفنْيَ َوَقْد 

 َمْعُقوَل اْلَمْعََن الن  ْهَب َوحَنْوََه َعَلى بَ ْعَض ُمْنَكرَي اْلَقَياَ  فَ َقاَل اْلَقْطُع يف الس رََقَة ُدوَن اْلَغْصَب َوَغرْيََه َغرْيُ 
ا مَلْ يُ ْعَمْل َبَه يف اأْلَْعَلى ُر َهْتًكا لَْلُحْرَمَة َمَن الس رََقَة َفَدل  َعَلى َعَدَم اْعَتَباَر اْلَقَياَ  أَلَن هُ َإىَ فََنن  اْلَغْصَب َأْكث َ 

يرَاَدَها َوَسَتْْأيت ل  َفاَل يُ ْعَمُل َبَه يف اْلُمَساَوي َوَجَوابُُه َأن  اأْلََدل َة َعَلى اْلَعَمَل اَبْلَقَياَ  َأْشَهُر َمْن َأْن يُ َتكَ  َف َِلَ
ُ تَ َعاىَل قَ ْولُُه َوَقَطَع َعَلي  َمَن الْ  َشارَُة َإىَل َشْيٍء َمْن َىَلَك يف َكَتاَب اأْلَْحَكاَم َإْن َشاَء اّلِل  فَ  َأَشاَر هَبََذا كَ اِْلَ

َل أَو هُلَا َمَن اْلَمْنَكَب َوَقيَل َمَن اْلَمْرَفَق يَقَة اْلَيَد َفَقياأْلَثََر َإىَل ااَلْخَتاَلَف يف َمَلَ  اْلَقْطَع َوَقَد اْخُتَلَف يف َحقَ 
ُة اأْلَو َل َأن  اْلَعَرَب ُتْطَلُق اأْلَْيَدَي َعَلى َىَلكَ  َوَمَن الث اَن  َوَقيَل َمَن اْلُكوَع َوَقيَل َمْن ُأُصوَل اأْلََصاَبَع َفُحج 

اْمَسُحوا بوجوهكم َوأَْيَديُكْم ْم َإىَل اْلَمرَاَفَق َوَمَن الث اَلَث آيَُة الت  َيمَُّم َفَفي اْلُقْرآَن فَ آيَُة اْلُوُضوَء َفَفيَها َوأَْيَدَيكُ 
َر اأْلَو َل َقْط َوَأَخَذ َبظَاهَ َمْنُه َوبَ ي  َنَت السُّن ُة َكَما تَ َقد َم يف اَببََه أَن ُه َعَلْيَه الص اَلُة َوالس اَلُم َمَسَح َعَلى َكف ْيَه ف َ 

 يف الس رََقَة بَ ْعُض اْْلََوارََج َونَُقَل َعْن َسَعيَد ْبَن اْلُمَسي َب َواْستَ ْنَكرَُه مَجَاَعٌة َوالث اَن اَل نَ ْعَلُم َمْن قَاَل َبهَ 
مْجَاَع َوالر اَبُع نَُقَل َعْن عَ  يٍ  َواْسَتْحَسَنُه أَبُو ثَ ْوٍر َوُرد  َِبَن ُه اَل لَ َوالث اَلُث قَ ْوُل اجْلُْمُهوَر َونَ َقَل بَ ْعُضُهْم َفيَه اِْلَ

يف َمَلَ  اْلَقْطَع  ُيَسم ى َمْقطُوَع اْلَيَد لَُغًة َواَل ُعْرفًا َبْل َمْقطُوُع اأْلََصاَبَع َوحَبََسَب َهَذا ااَلْخَتاَلَف َوَقَع اْْلُْلفُ 
م بن َحْزٍم احْلََنَفي َة ِبََْن يَ ُقوُلوا َعَلى َخاَلَف قَ ْوهلم وألز  إبِِمْجَاِع السََّلفِ  فَ َقاَل اَبأْلَو َل اْْلََوارَُج َوُهْم َمُْجوُجونَ 

ْدَر اْلَمْهَر َعَلى قَ اَبْلَقْطَع َمَن اْلَمْرَفَق َقَياًسا َعَلى اْلُوُضوَء وََكَذا الت  َيمُُّم َعْنَدُهْم قَاَل َوُهَو أَْوىَل َمْن َقَياَسَهْم 
ْسُم أَلَن  اْلَيَد قَ ْبَل َقَة َونَ َقَلُه َعَياٌض قَ ْواًل َشاىًّا َوُحج ُة اجْلُْمُهوَر اأْلَْخُذ َِبََقلَ  َما يَ ْنطََلُق َعَلْيَه ااَل َنَصاَب الس رَ 

َجَب َأْن اَل يرُْتََك وَ  الس رََقَة َكاَنْت ُمْرَتََمًة فَ َلم ا َجاَء الن صُّ بََقْطَع اْلَيَد وََكاَنْت ُتْطَلُق َعَلى َهَذَه اْلَمَعاَن 
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 (1)اْلُمتَ يَ ق ُن َوُهَو مَحْرَيَُها َإال  مبُتَ يَ ق ٍن َوُهَو اْلَقْطُع َمَن اْلَكفَ  َوأَم ا اأْلَثَ ُر َعْن". 
 

وأصح  سلفإبمجاع ال"ويصح ائتمام املسلمني بعضهم ببعض مع اختالفهم يف الفروع -66 .112
اعا  ألنه صلى ابجتهاده فهو مْأجور فاعل الواجب عليه الذي قول اْللف  فنن صالة اِلمام جائزة إمج

 يكفي  وهو من املصلني.

ومن قال: إن صالته ال تسقط الفرض فقد خالف اِلمجاع يستتاب لخالف من صلى بال وضوء مع 
علمه  فهذا صالته فاسدة فال أيُت به من علم حاله  ومل يزل التابعون رضي هللا عنهم أمجعني يؤم بعضهم 

 ضا مع أَّنم خمتلفون يف الفروع.بع

وسر املسْألة: أن ما تركه اجملتهد من البسملة وغريها إن مل يكن واجبا يف نفس األمر فال كالم  إن كان 
[ 286/2واجبا فقد يسقط عنه ابجتهاده  وقد قال هللا تعاىل: }َرب  َنا اَل تُ َؤاَخْذاَن َإْن َنَسيَنا أَْو َأْخطَْْأاَن{ ]

 ( .1فعلت )فقال هللا: قد 

ولو ترك اِلمام ركنا يعتقده املْأموم وال يعتقده اِلمام صحت صالته خلفه  وهو إحدى الروايتني عن 
 أمحد ومذهب مالك واختيار املقدسي.

وقال يف موضع آخر: إن الرواايت املنقولة عن أمحد ال جتب اختالفا وإمنا ظواهرها أن كل موضع يقطع 
 عادة  وما ال يقطع فيه لخطْأ املخالف ال جتب فيه اِلعادة  وهو الذيفيها لخطْأ املخالف جتب فيه اِل

 تدل عليه السنة واْاثر وقيا  األصول  ويف املسْألة خالف مشهور بني العلماء.

( ولو فعل اِلمام ما هو مرم عند املْأموم دونه مما يسوغ فيه االجتهاد 26/ 2وعبارة تصحيح الفروع )
 صحت صالته خلفه وهو

__________ 

 (2)( .". 80/ 2( ف )55( خمتصر الفتاوى )1)
 

"التنبيه واألوىل وقد قدمنا غري مرة أن مثل هذا القيا  يف قيا  الغائب على الشاهد هو -67 .113
مما ورد يف الكتاب والسنة فقال أليس كلكم يرى القمر خملياً به ليلة البدر قال فاهلل أعظم وأجل وقال 

يف  آيته يف خلقه وإثباته صلى هللا عليه وسلم جواز الرؤية جلميع اْللقإمنا هو خلق من خلق هللا وىلك 
وقت واحد وكل منهم يكون خمليًا به ابلقيا  على رؤية القمر مع قوله وهللا أعظم وأجل دليل واضح 
على أن النا  يرونه مواجهة عياانً يكون جبهة منهم وأنه إىا أمكن يف بعض خملوقاته أنه يراه النا  يف 

                                         
 12/98فتح الباري البن حجر  (1)
 3/116املستدرك على جمموع الفتاوى  (2)



155 

 

واحد كلهم يكون خملياً به فاهلل أوىل أن َيكن ىلك فيه فننه أعظم وأجل الوجه الرابع أن كون هللا  وقت
 (1)واألئمة مثل ما روى الاللكائي عن علي بن".  إبمجاع السلفيرى جبهة من الرائي ثبت 

 

 "البعيد عنه يف األصل الذي احتج به عليه البعيد  وأن يوافق القريب إىل احلق للسلف-68 .114
 األول الذين كانوا على احلق مطلقاً.

مثال ىلك: أن متْأخري األشعرية إىا انظروا املعتزلة يف مسْألة الرؤية  وقالت هلم املعتزلة: رؤية مرئي ال 
ة   ومن وافقهم على نفي املقابلة واملواجه -يواجه وال يقابل خمالف لصريح العقل  أمكن األشعرية 

سنة الرؤية اثبتة ابل -أصحاب األئمة األربعة أن يقولوا هلم  كطائفة من أصحاب أمحد وغري هم من
عصر األول  وَيكن من أهل ال وإبمجاع السلفاملستفيضة  بل املتواترة عن النِب صلى هللا عليه وسلم  

 تقريرها أيضاً ابلعقل  كما بيناه يف غري هذا املوضع.

قابلة  وإما أن ال َيكن  فنن أمكن ىلك فال ُيلو من ىلك: إما أن َيكن الرؤية بدون املواجهة وامل
 انقطعت املعتزلة  وإن مل َيكن كانوا بني أمرين: إما موافقة املعتزلة على نفي املقابلة النتفاء املباينة والعلو 

 وإما موافقة أهل احلديث على املباينة والعلو  املتضمن معَن املقابلة واملواجهة.

أئمة مذهبهم كابن كالب وغريه  بل وقول األشعري أيضاً وغريه  وهذا أوىل ِبتباع األشعري  ألنه قول
 من قدماء األصحاب.

أمكن  -فنن قال له املعتزَل: إىا قلت ىلك لزمك أن يكون متحيزاً  وأنت قد وافقتين على بطالن ىلك 
ن". أاألشعري أن يقول له: إما أن يكون علوه على العرش ومباينته للخلق مع نفي التحيز ممكنا  وإما 

(2) 
 

َن. َواْلَقاَضي "َمْن اأْلَْشَعرَيَ  نَ ْفَسهَ َواأْلَْشَعرَيُّ أَقْ َرُب إىَل الس َلَف َمْن اْلَقاَضي أََِ َبْكٍر اْلَباَقاَل -69 .115
َفاَت: َكااَلْسَتَواَء َواْلَوْجَه ص َ أَبُو َبْكٍر َوأَْمثَالُُه أَقْ َرُب إىَل الس َلَف َمْن أََِ اْلَمَعاَل َوأَتْ َباَعَه فََنن  َهُؤاَلَء نَ َفْوا ال

اْلَمَعاَل ُهَو أَتَْويُلَها َكَما  َواْلَيَدْيَن. ُُث  اْختَ َلُفوا َهْل تَ َتَْأو ُل أَْو تُ َفو ُض؟ َعَلى قَ ْوَلنْيَ أَْو َطرَيَقنْيَ فََْأو ُل قَ ْوََلْ أََِ 
ْرَشاَد " َوآَخُر قَ ْولَْيَه محَْ  إبِِمْجَاِع نَ ظَاَمي َة " َواْسَتَدل  رََُي الت ْْأَويَل ىََكَر َىَلَك يف " الر ََساَلَة الىََكَر َىَلَك يف " اِْلَ

ُة َأْصَحابََه ف َ  السََّلفِ  َلْم َُيَْتَلْف قَ ْوهُلُْم َعَلى َأن  الت ْْأَويَل لَْيَس َبَساَئَغ َواَل َواَجٍب. َوأَم ا اأْلَْشَعرَيُّ نَ ْفُسُه َوأَئَم 
تَ ْوىَل. َوَهَذا َمْذُكوٌر يف  َباَت الصَ َفاَت اْلَْرَبَي َة َويف الر دَ  َعَلى َمْن يَ َتَْأو هُلَا َكَمْن يَ ُقوُل: اْستَ َوى مبَْعََن اسْ يف إث ْ 

اَبنََة  َوَغرْيَ َىَلَك. َوَهَكَذا  "ُكُتَبَه ُكلَ َها َك " اْلُموَجَز اْلَكَبرَي " َو " اْلَمَقااَلَت الص َغريََة َواْلَكَبريََة " َو " اِْلَ

                                         
 4/444بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية  (1)
 7/239درء تعارض العقل والنقل  (2)
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ُقُلوَن َعْنُه إثْ َباَت الصَ َفاَت اْلَْ  َمَدي  يَ ن ْ ُروَن َكالر ازَي  َواْْ رَبَي َة َواَل ََيُْكوَن نَ َقَل َسائَر الن اَ  َعْنُه َحىت  اْلُمَتَْأخَ 
يَلَها قَ ْوَلنْيَ: فَ َقْد اْفرَتَى َعَلْيَه؛ َفيَها َوَأن  َلُه يف أَتْوَ َعْنُه يف َىَلَك قَ ْوَلنْيَ. َفَمْن قَاَل: إن  اأْلَْشَعرَي  َكاَن يَ نْ 

َمْذَهَبَه َأْشَياَء َمْن  َوَلَكْن َهَذا َفْعُل طَائََفٍة َمْن ُمَتَْأخَ رَي َأْصَحابََه َكْأََِ اْلَمَعاَل َوحَنْوََه؛ فََنن  َهُؤاَلَء أَْدَخُلوا يف 
 (1)ُأُصوَل اْلُمْعَتزََلَة.". 

 

ريًا. َوَإَىا ىََكُروا "إبََمْجَاَعَهْم يف َمَساَئَل النَ زَاَع لَخَاَلَف الس َلَف فََنن ُه َُيَْكُن اْلَعْلُم إبََمْجَاَعَهْم َكثَ -70 .116
رَيَن ملَْ َيُكْن مبَُجر َد َىَلَك َأْن جَيَْعَل َهَذَه َمْن َمَساَئَل ااَلْجَتَهاَد ال يَت  ُكوُن ُكلُّ قَ ْوٍل َمْن تَْلَك يَ نَزَاَع اْلُمَتَْأخَ 

َتدَعٌ يف اِْلَ  رَيَن ُمَْدٌث ُمب ْ إبِِمْجَاِع اَلَم َمْسُبوٌ  سْ اأْلَقْ َواَل َسائًَغا مَلْ ُُيَاَلْف إمْجَاًعا؛ أَلَن  َكَثريًا َمْن ُأُصوَل اْلُمَتَْأخَ 
َوارََج َوالر اَفَضَة َواْلَقَدرَي َة س َلَف َخطٌَْأ َقْطًعا َكَخاَلَف اْلَْ َعَلى َخاَلَفَه َوالنَ زَاُع احْلَاَدُث بَ ْعَد إمْجَاَع ال السََّلفِ 

اَع الص َحابََة. َواْلُمْرَجَئَة مم ْن َقْد اْشتَ َهَرْت هَلُْم أَقْ َواٌل َخاَلُفوا َفيَها النُُّصوَص اْلُمْسَتَفيَضَة اْلَمْعُلوَمَة َوَإمجَْ 
َا لَخَاَلَف َما يُ ْعَرُف َمْن نَزَاعَ  مْجَاَع َوَإمن  يُ َردُّ اَبلن صَ  َوَإَىا َقيَل:  الس َلَف فََنن هُ اَل َُيَْكُن َأْن يُ َقاَل: إن هُ َخاَلُف اِْلَ

َمَتنْيَ: مُهَا " اْلَعْلُم َِبَن ُه " إْحَدا َقْد َأمْجََع الت ابَُعوَن َعَلى َأَحَد قَ ْولَْيَهْم فَاْرتَ َفَع النَ زَاُع. َفَمْثُل َهَذا َمْبيَن  َعَلى ُمَقدَ 
ٌر. َخَر َوَهَذا ُمتَ َعذَ   مَلْ يَ ْبَق يف اأْلُم َة َمْن يَ ُقوُل بََقْوَل اْْ

 ( َمْشُهوٌر فََنزَاُع الس َلفَ 1" الث انََيُة " َأن  َمْثَل َهَذا َهْل يَ ْرَفُع النَ زَاَع. . . )

__________ 

Q (1 ."بياض ابألصل )(2) 
 

َقْطَعي َة فَ ُهَو َه َواَل يف َحقَ  أَْمثَالََه َوأَم ا َمْن َكاَن خُمَْطًئا َوُهَو اْلُمْخَطُئ يف اْلَمَساَئَل الْ "يف َحق َ -71 .117
َوَقْد يَ ْعَجُز  َرَف احلَْق  آَُثٌ َعْنَدُهْم. َواْلَقْوُل الث اَن يف َأْصَل اْلَمْسْأََلَة: َأن  اْلُمْجَتَهَد اْلُمْسَتَدل  َقْد َُيَْكُنهُ َأْن يَ عْ 

َب َمْن َيَشاُء ذ َ َعْن َىَلَك َلَكْن إَىا َعَجَز َعْن َىَلَك فَ َقْد يُ َعاَقُبُه اّلِل ُ تَ َعاىَل َوَقْد اَل يُ َعاَقُبُه؛ فََنن  َلُه َأْن يُ عَ 
ْهَمي ة َواأْلَْشَعرَي َة؛ وََكَثرٍي َمْن َويَ ْغَفَر َلَمْن َيَشاُء َباَل َسَبٍب َأْصاًل؛ َبْل َلَمْحَض اْلَمَشيَئَة. َوَهَذا قَ ْوُل اجلَْ 

َة اأْلَْربَ َعَة َوَغرْيََهْم. ُُث  قَاَل َهُؤاَلَء: َقْد ُعَلَم اَبلس ْمَع َأن  ُكل   اَفٍر فَ ُهَو يف الن اَر فَ َنْحُن كَ   اْلُفَقَهاَء؛ َوأَتْ َباَع اأْلَئَم 
َ سَ  بُهُ َسَواءٌ َكاَن َقْد اْجتَ َهَد َوَعَجَز َعْن َمْعرََفَة َدينَ ْعَلُم َأن  ُكل  َكاَفٍر فََنن  اّلِل  ْساَلَم أَْو مَلْ جَيَْتَهْد َوأَم ا يُ َعذَ  َن اِْلَ

ْعُضُهْم اْلُمْسَلُموَن اْلُمْخَتَلُفوَن: فََنْن َكاَن اْخَتاَلفُ ُهْم يف الفروعيات َفَْأْكثَ رُُهْم يَ ُقوُل: اَل َعَذاَب َفيَها َوب َ 
ى أَن ُه إُْثٌ َعَلى اْلُمْخَطَئ َفيَها َعلَ  إبِِمْجَاِع السََّلفِ أَلَن  الش ارََع َعَفا َعْن اْلَْطََْأ َفيَها َوَعَلَم َىَلَك يَ ُقوُل: 

ْشَعرَي َة. َوأَم ا َوبَ ْعُضُهْم يَ ُقوُل: أَلَن  اْلَْطََْأ يف الظ نَ ي اَت مُمَْتَنٌع َكَما تَ َقد َم ىَْكرُُه َعْن بَ ْعَض اجْلَْهَمي ة َواأْلَ 
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ُهْم َمنْ  ُُه.  اْلَقْطَعي اُت فََْأْكثَ رُُهْم يُ َؤُثَ ُ اْلُمْخَطَئ َفيَها َويَ ُقوُل: إن  الس ْمَع َقْد َدل  َعَلى َىَلَك. َوَمن ْ اَل يُ َؤَْ 
ُ اْلُمْخَطَئ َمْن اْلُمْجَتَهَديَن اُه: أَن ُه كَ َواْلَقْوُل اْلَمْحَكيُّ َعْن ُعبَ ْيَد اّلِلَ  ْبَن احلََْسَن اْلَعْنرَبَيَ  َهَذا َمْعنَ  اَن اَل يُ َؤُثَ 

 (1)َمْن". 
 

َا َلْفظُُه }بُ لَ ْغته{ َوَهَكَذا ىََكرَُه اْلَقاَضي َعَياضٌ -72 .118 َعْن ُمْسَنَد  "َصل ى َعَلي  اَنئًَيا َسََْعته{ َوَإمن 
َبَة َوُهَو نَ ْقٌل َمْنُه. َوَمْن ََيْتَ  ُض َعْن َأَحاَديَث أَْهَل السَُّنَن جُّ مبَْثَل َهَذا احلََْديَث اْلَمْوُضوَع َويُ ْعرَ ْبَن أََِ َشي ْ

َماٌت بَ ْعُضَها احلََْساَن فَ ُهَو َمْن أَبْ َعَد الن اَ  َعْن َأْهَل اْلَعْلَم َواْلَعْرفَاَن. َوَإَىا َكاَن َقْد َحر َف َلْفظَُه فَ ُهَو ظُلُ 
ُ اْلَعْقَل قَاَل َلُه: أَْقبَ فَ ْوَ  بَ ْعٍض َمْن َجْنَس فَ  ْل فْأَقْ َبَل{ احلََْديُث ْعَل اْلَماَلَحَدَة يف قَ ْولََه: }أَو ُل َما َخَلَق اّلِل 

لن ْصَب َعَلى فَ ُهَو َكَذٌب َمْوُضوٌع. َوَمَع َهَذا َفَحر ُفوا َلْفَظُه فَ َقاُلوا: أَو ُل اَبلض مَ  َوَلْفظُُه }أَو َل َما َخَلَق{ ابَ 
َها أَن ُه اْحَتج   َعَلى زاََيرََة َقرْبََه؛ َوَظن  أَن   َواْْلََلفَ  إبِِمْجَاِع السََّلفِ الظ ْرَف َكَما ُرَوَي " َلم ا َخَلَق ". َوَمن ْ

َع َعَلْيَه َوَقْد َصر َح يف اجْلََواَب ِبََن  الس َفَر إىَل مَ  َها سْ اجْلََواَب يَ َتَضم ُن الن  ْهَي َعم ا ُأمجَْ َجَدَه طَاَعٌة جُمَْمٌع َعَلي ْ
َنُه مم ا ُيَسم ى َبزاََيرََة َلَقرْبََه َمْن اأْلُُموَر اْلُمْسَتَحب َة: َمْثَل الص اَلَة َعَلْيهَ  َوالس اَلَم َعَلْيَه َوالدَُّعاَء  وََكَذَلَك َما َتَضم 

ب َتَه َوُمَوااَلتََه َوتَ ْعزَيرََه َوتَ ْوَقريََه َوَغرْيَ َىَلَك َناَء َعَلْيَه مبَا َفض َلُه اّلِل ُ بََه َومََ َلُه اَبْلَوَسيَلَة َوَغرْيََها َوالش َهاَدَة َلُه َوالث   
. َواْلُمَجيُب ُيَصر َُح اَبْسَتْحَباَب َىَلَك وَ   َقْد تَ َنازَعَ مم ا َقْد َيْدُخُل يف ُمَسم ى الز اََيرََة: فَ َهَذا ُكلُُّه ُمْسَتَحب 

ْم َعَلى َما َأمْجَُعوا اْلُعَلَماُء َهْل ُيَسم ى َهَذا زاََيرًَة؟ َوىََكَر تَ َنازَُع اْلُعَلَماَء َفيَما تَ َناَزُعوا َفيَه َمْن َىَلَك َوَإمْجَاَعهُ 
مْجَاَع َمْن الس َفَر إىَل َمْسَجَدَه َوزاََيرَةَ   (2)رْبََه َوىََكَر بَ ْعَض َما". قَ  َعَلْيَه. َفذََكَر َجَواَز َما ثَ َبَت اَبلن صَ  َواِْلَ

 

 "َإَماًما َفَفي َصَحة من َصاَلة من َخلفه نزاع مها رََوايَ َتاَن َعن َأمْحد-73 .119

ني َويف َإَماَمة املتنقل ابملفرتض َثاَلثَة أَقْ َوال جيوز َواَل جيوز َوجيوز َعْند احْلَاجة حَنْو َأن يكون املْأمومون أُمَ ي
امَحَة مبثَلَه َفيجوز َإىا َكانُوا عاجزين َعن َإْصاَلحه َهَذا يف اْلَفامَحَة أما يف غري اْلفَ  أما َلو صلى من يلحن

 فان تَ َعم ده بطلت صاَلته

ع َوال َذي ََييل اْلَمْعَن مثل أَنْ َعمت إايك اَبلض مَ  َواْلَكْسر َوال َذي َييله مثل فك اِلدعام يف َمْوَضعه أَو قط
 ثل الر مْحَن الر َحيم َمالك يَ ْوم الد ينمهز اْلَوْصل َوم

َا َقرَاَءة َولَْيسَ  ت َوأما َإن قَاَل احْلَمد أَو رب َأو نستعني أَو أَنْ َعمت َعَلْيَهم فَ َهَذا تصح صاَلته لكل أحد فََنَّن 
 حلنا

 وإمامة الر اَتب يف اْلَمْسَجد مر َتنْيَ َبدَعة
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ظا َكاَن مافظا على الص اَلة َحال اْليَ َقَظة َوالذكر َوأما من مل يكن مافويعفى َعن الن ائَم َوالن اَسي َإن  
 ُعوَقَب على الرت ْك ُمطلًقا

َوَأَصح َقول اْْللف فََنن  لفإبِِمْجَاع السّ َوجيوز الت مام اْلُمسلمني بَعضهم بَبَ ْعض َمَع اْختاَلفهْم يف اْلُفُروع 
َفي َوُهَو من ن ُه صلى اَبْجَتَهاَدَه فَ ُهَو مْأجور فَاعل اْلَواَجب َعَلْيَه ال َذي َيكْ َصاَلة اَِلَمام َجائَزَة َإمْجَاًعا أَلَ 

 املصلحني

مْجَاع ُيْستَ َتاب لخَاَلف من صلى َباَل وضوء َمَع  َومن قَاَل َإن صاَلته اَل تْسقط اْلَفْرض فقد َخالف اِْلَ
 َحالهعمله فَ َهَذا صاَلته فْأسدة َفاَل أيُت بََه من علم 

ُهم َأمْجََعنَي يؤم بَعضهم بَ ْعًضا َمَع َأَّنم خُمَْتلُفوَن يف الْ   ُفُروعَومل يزل الص َحابَة والتابعون َرَضي هللا َعن ْ

 وسر اْلَمْسْأََلة َأن َما َتركه اْلُمْجَتهد من اْلَبْسَمَلة َوَغريه َإن مل يكن َواَجبا يف نفس اأْلَمر َفاَل َكاَلم وان َكانَ 
َربَنا اَل تُ َؤاَخذاَن َإن َنَسيَنا أَو َأْخطْأاَن فَ َقاَل هللا  285 2َواَجبا فقد يْسقط َعنُه اَبْجَتَهاَدَه َوقد قَاَل تَ َعاىَل 

 (1)فعلت".  قد
 

ْسَفرَايَييَنَ  َوَغرْيََه َمَن اأْلَْشَعرَي َة  َوَغرْيََهْم  ي َ -74 .120 ُقوُلوَن: َهَذا "َواْلُمَخالَُفوَن هَلُْم َكْأََِ َإْسَحاَ  اِْلَ
( 1)¬ْلَمَساَئَل الش ْرَعي َة ااْلَقْوُل أَو لُُه َسْفَسطٌَة َوآَخرُُه َزْنَدَقٌة. َوَهَذا قَ ْوُل َمْن يَ ُقوُل: َإن  ُكل  جُمَْتَهٍد يف 

( َعْنَدُهْم َأْن َيُكوَن جُمَْتَهًدا خُمَْطًئا َإال  2)¬ااَلْجَتَهاَدي َة اْلَعَمَلي َة فَ ُهَو ُمَصيٌب اَبَطًنا َوظَاَهرًا  َواَل يُ َتَصو ُر 
ْكَم اّلِلَ  اَل يف َحقَ َه َواَل يف َحقَ  َعَلْيَه َلْيَس ُهَو حُ مبَْعََن أَن ُه َخَفَي َعَلْيَه بَ ْعُض اأْلُُموَر  َوَىَلَك ال َذي َخَفَي 

 أَْمثَالََه. َوأَم ا َمْن َكاَن خُمَْطًئا َوُهَو اْلُمْخَطُئ يف اْلَمَساَئَل اْلَقْطَعي َة فَ ُهَو آَُثٌ َعْنَدُهْم.

( 3)¬َف احلَْق   َوَقْد يَ ْعَجُز ْلُمْسَتَدل  َقْد َُيَْكُنُه َأْن يَ ْعرَ َواْلَقْوُل الث اَن يف َأْصَل اْلَمْسْأََلَة: َإن  اْلُمْجَتَهَد ا
ُ تَ َعاىَل  َوَقْد اَل يُ َعاَقُبُه  فََنن  َلُه َأْن ي ُ  َب َمْن َيَشاُء َعْن َىَلَك  َلَكْن َإَىا َعَجَز َعْن َىَلَك فَ َقْد يُ َعاَقُبُه اّلِل  َعذَ 

رَي َة  وََكَثرٍي َمَن اْلُفَقَهاَء َبٍب َأْصاًل  َبْل َلَمْحَض اْلَمَشيَئَة َوَهَذا قَ ْوُل اجْلَْهَمي َة َواأْلَْشعَ َويَ ْغَفَر َلَمْن َيَشاءُ َباَل سَ 
 أَتْ َباَع اأْلَئَم َة اأْلَْربَ َعَة َوَغرْيََهْم.

بُُه  َسَواءٌ    فَ َنْحُن نَ ْعلَ ُُث  قَاَل َهُؤاَلَء: َقْد ُعَلَم اَبلس ْمَع َأن  ُكل  َكاَفٍر فَ ُهَو يف الن ارَ  َ يُ َعذَ  ُم َأن  ُكل  َكاَفٍر فََنن  اّلِل 
ْساَلَم َأْو مَلْ جَيَْتَهْد. َوأَم ا اْلُمْسَلُموَن اْلُمخْ  َة َديَن اِْلَ َتَلُفوَن فََنْن َكاَن َكاَن َقَد اْجتَ َهَد َوَعَجَز َعْن َمْعرََفَة َصح 

( الش ارََع َعَفا 4¬)اَت  فََْأْكثَ رُُهْم يَ ُقوُل: اَل َعَذاَب َفيَها  َوبَ ْعُضُهْم يَ ُقوُل: أَلَن  اْخَتاَلفُ ُهْم يف اْلُفُروَعي  
 َعَلى أَن ُه اَل َإُْثَ َعَلى إبِِمْجَاِع السََّلفِ َعَن اْلَْطََْأ َفيَها  َوُعَلَم َىَلَك 

_________¬ 

 ( ن  م: اْلُفُروَعي َة.1)¬
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 َتَصو ُر.( أ  ب: َإْى اَل ي ُ 2)¬

 ( ن  م: َوُهَو يَ ْعَجُز.3)¬

 (1)( ن  م: أ : َإن .". 4)¬
 

"تنعقد الصالة إال به كما هو مذهب أهل املدينة وأهل احلديث فجعل هذا اللفظ -75 .121
واستشعار معناه واملقصود ابب الصالة الذي يدخل العبد على ربه منه فننه إىا استشعر بقلبه أن هللا 

كرب لبال استحيا منه أن يشغل قلبه يف الصالة بغريه فال يكون موفيا ملعَن هللا أأكرب من كل ما ُيطر اب
أنه ليس  إبمجاع السلفوال مؤداي حلق هذا اللفظ وال أتى البيت من اببه بل الباب عنه مسدود وهذا 

للعبد من صالته إال ما عقل منها وحضره بقلبه وما أحسن ما قال أبو الفرج بن اجلوزي يف بعض 
ظه: حضور القلب أول منزل من منازل الصالة فنىا نزلته انتقلت إىل ابدية املعَن فنىا رحلت عنها وع

أَت بباب املناجاة فكان أول قرى الضيف اليقظة وكشف احلجاب لعني القلب فكيف يطمع يف 
دك ندخول مكة من ال خرج إىل البادية وقد تبعث قلبك يف كل واد فرمبا تفجْأك الصالة وليس قلبك ع

ه فتبعث الرسول وراءه فال يصادفه فتدخل يف الصالة بغري قلب واملقصود أنه قبيح ابلعبد أن يقول بلسان
ا هللا أكرب وقد امتأل قلبه بغري هللا فهو قبلة قلبه يف الصالة ولعله ال َيضر بني يدي ربه يف شيء منه

ذا الباب الذي لتحف واْلريات فهفلو قضى حق هللا أكرب وأتى البيت من اببه لدخل وانصرف ِبنواع ا
يدخل منه املصلى وهو التحرَي وأما الباب الذي ُيرج منه فهو ابب السالم املتضمن أحد األَساءا 
احلسَن فيكون مفتتحا لصالته ابَسه تبارك وتعاىل وخمتتما هلا ابَسه فيكون ىاكرا السم ربه أول الصالة 

صية ا ابَسه وخرج منها ابَسه مع ما يف اسم السالم من اْلاوآخرها فْأوهلا ابَسه وآخرها ابَسه فدخل فيه
واحلكمة املناسبة النصراف املصلي من بني يدي هللا تعاىل فنن املصلي ما دام يف صالته بني يدي ربه 
فهو يف محاه الذي ال يستطيع أحد أن ُيفره بل هو يف محى من مجيع اْفات والشرور فنىا انصرف 

اىل ابتدرته اْفات والبالاي واحملن وتعرضت له من كل جانب وجاءه الشيطان من بني يديه تبارك وتع
 (2)مبصائده وجنده فهو متعرض". 

 

أَنْ َزَل هَبَا  "َأَحُدَها: َأن  َلْفَظ ااَلْسَتَواَء يف َكاَلَم اْلَعَرَب ال َذي َخاطَبَ َنا اّلِل ُ تَ َعاىَل بَُلَغَتَهْم وَ -76 .122
هُ َواْستَ َوى{ َلٌق َوُمَقي ٌد  فَاْلُمطَل ُق َما مَلْ يُوَصْل َمْعَناُه حَبَْرٍف َمْثُل قَ ْولََه: }َوَلم ا ب َ َكاَلَمهُ نَ ْوَعاَن: ُمطْ  َلَغ َأُشد 

 اَلثَةُ [ َوَهَذا َمْعَناُه َكُمَل َوَُت   يُ َقاُل: اْستَ َوى الن  َباُت َواْستَ َوى الط َعاُم  َوأَم ا اْلُمَقي ُد فَ ثَ 14]القصص: 
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[ َواْستَ َوى ُفاَلٌن َإىَل الس ْطَح 29َأْضرَاٍب: َأَحُدَها: ُمَقي ٌد إبََىَل َكَقْولََه: }ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماَء{ ]البقرة: 
 قَ ْولََه تَ َعاىَل: }ُهَو يف  َوَإىَل اْلُغْرَفَة  َوَقْد ىََكَر ُسْبَحانَُه َهَذا اْلُمَعد ى إبََىَل يف َمْوَضَعنْيَ َمْن َكَتابََه: يف اْلبَ َقرَةَ 

يًعا ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماَء{ ]البقرة:  [ َوالث اَن يف ُسورََة ُفصَ َلْت: 29ال َذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأْلَْرَض مجََ
  َكَما  السََّلفِ إبِِمْجَاعِ تََفاَع [ َوَهَذا مبَْعََن اْلُعُلوَ  َوااَلرْ 11}ُُث  اْستَ َوى َإىَل الس َماَء َوَهَي ُدَخاٌن{ ]فصلت: 

.ُ  َسَنْذُكرُُه َوَنْذُكُر أَْلَفاَظُهْم بَ ْعُد َإْن َشاَء اّلِل 

[ َوقَ ْولََه: }فَاْستَ َوى َعَلى ُسوَقَه{ 44َوالث اَن: ُمَقي ٌد َبَعَلى َكَقْولََه: }َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوَديَ { ]هود: 
ُمَقرُّوَن َبَواَو )َمَع( ْعَناهُ اْلُعُلوُّ َوااَلْرتََفاعُ َوااَلْعَتَداُل إبََمْجَاَع َأْهَل اللَُّغَة  الث اَلُث: الْ [ َوَهَذا أَْيًضا مَ 29]الفتح: 

ااَلْسَتَواَء َعاَن ال يَت تُ َعدَ ي اْلَفْعَل َإىَل اْلَمْفُعوَل َمَعُه  حَنَْو: اْستَ َوى اْلَماُء َواْلََْشَبَة مبَْعََن َساَواَها  َوَهَذَه مَ 
َة اللَُّغَة ا َذيَن يُ ْعَتَمُد قَ ْوهُلُْم  ل  اْلَمْعُقوَلَة يف َكاَلَمَهْم  لَْيَس َفيَها َمْعََن اْستَ ْوىَل اْلبَ ت َة  َواَل نَ َقَلُه َأَحٌد َمْن أَئَم 

ُرو النَُّحاَة مم ْن َسَلَك َطرَيَق اْلُمْعَتزََلَة َوا َا قَاَلُه ُمَتَْأخَ   ُه:جْلَْهَمي َة  يُ َوضَ حُ َوَإمن 

َا قَا ُهْم لُ اْلَوْجُه الث اَن: َأن  ال َذيَن قَاُلوا َىَلَك ملَْ يَ ُقوُلوُه نَ ْقاًل  فََنن ُه جُمَاَهرٌَة اَبْلَكَذَب َوَإمن  َباطًا َومَحْاًل َمن ْ وُه اْسَتن ْ
 ش اَعَر:لََلْفَظَة اْستَ َوى َعَلى اْستَ ْوىَل  َواْسَتَدلُّوا بََقْوَل ال

 َقَد اْستَ َوى َبْشٌر َعَلى اْلَعرَاَ  ... َمْن َغرْيَ َسْيٍف أَْو َدٍم ُمْهرَا َ 

 َوَهَذا اْلبَ ْيُت لَْيَس َمْن َشْعَر اْلَعَرَب َكَما َسَيْْأيت بَ َيانُُه.

ُعوا َىَلَك أَْنَكُروُه َغايََة اِْلَ  َعُلوُه َمْن لَُغَة اْلَعَرَب  قَاَل اْبُن ْنَكاَر  َوملَْ جيَْ اْلَوْجُه الث اَلُث: َأن  َأْهَل اللَُّغَة َلم ا َسََ
َ  َوَقْد ُسَئَل: َهْل َيَصحُّ َأْن َيُكوَن اْستَ َوى مبَْعََن اْستَ ْوىَل؟ فَ َقاَل: اَل تَ ْعَرُف اْلَعَرُب ىَ  َلَك  َوَهَذا ُهَو اأْلَْعرَاَِ

َة اللَُّغَة.".   (1)َمْن َأَكاَبَر أَئَم 
 

َْأك َدهُ اَبْلَمْصَدَر أَن هُ َإهْلَاٌم  أَْو َإَشارٌَة  أَْو تَ ْعرَيٌف لَْلَمْعََن الن  ْفَسيَ  َبَشْيٍء َغرْيَ الت ْكَليَم  فَ  "َمنْ -77 .123
ْنَساَن َكاَلًما ِبََيَ  اْلُمَفيَد مَحَْقيَق النَ ْسَبَة َوَرْفَع تَ َوهَُّم اْلَمَجاَز  قَاَل اْلَفر اُء: اْلَعَرُب ُتَسمَ ي َما يُوَصُل َإىَل اِْلَ 

رَاَدَة  َطرَيٍق َوَصَل  َوَلَكْن اَل مُحَقَ ُقُه اَبْلَمْصَدَر  فََنَىا َحق َقْتُه اَبْلَمْصَدَر ملَْ َيُكْن َإال  َحَقيَقَة اْلَكاَل  َم  َكاِْلَ
رَاَدَة  َويُ َقاُل:  : َإرَاَدًة  أَلَن ُه جَمَاٌز َغرْيُ أَرَاَد اجلََْداُر  َواَل يُ َقالُ يُ َقاُل: ُفاَلٌن أَرَاَد َإرَاَدًة  يُرَيُدوَن َحَقيَقَة اِْلَ

ظُْر إَلَْيَك{ َحَقيَقٍة  َهَذا َكاَلُمُه  َوقَاَل تَ َعاىَل }َوَلم ا َجاَء ُموَسى َلَميَقاتََنا وََكل َمُه َربُُّه قَاَل َربَ  أََرَن أَنْ 
 َهَذا الت ْكَليَم الث اَن لت ْكَليَم اأْلَو َل ال َذي أَْرَسَلُه بََه َإىَل َفْرَعْوَن  َويف [ َوَهَذا الت ْكَليُم َغرْيُ ا143]األعراف: 

اأْلَو ُل ملَْ َيُكْن َعْن  َسَْأَل الن َظَر اَل يف اأْلَو َل  َوَفيَه أُْعَطَي اأْلَْلَواَح  وََكاَن َعْن ُمَواَعَدٍة َمَن اّلِلَ  َلُه  َوالت ْكَليمُ 
ُتَك َعَلى الن اَ  َبرََسااَليت َوَبَكاَلَمي{ ]األعمُ  ُ َلُه }اَيُموَسى َإن َ اْصطََفي ْ [ 144راف: َواَعَدٍة  َوَفيَه قَاَل اّلِل 

 إبِِمْجَاِع السََّلِف.َأْي بََتْكَليَمي َلَك 
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َجاُء َمْن قُ ْرٍب  تَ ُقوُل اْلَعَرُب: َإَىا  ُء َمْن بُ ْعٍد  َوالن َ َوَقْد َأْخرَبَ ُسْبَحانَُه يف َكَتابََه أَن ُه اَنَداُه َواَنَجاُه  فَالنَ َدا
َتَه:  ُ أَنْ »َكرُبََت احْلَْلَقُة فَ ُهَو َنَداٌء  َأْو َْجَاٌء  َوقَاَل َلُه أَبُوُه آَدُم يف ُمَاج  َت ُموَسى ال َذي اْصطََفاَك اّلِل 

 (1)وََكَذَلَك يَ ُقوُل َلُه أَْهُل".   « َبَكاَلَمَه  َوَخط  َلَك الت  ْورَاَة بََيَدَه؟
 

 "أَْمَسَك َعَن اْلَكاَلَم َمْن اَل يَ ْعَلُم َلَقل  اْلَْاَلُف.-78 .124

َا َأَشْراَن إَلَْيَه أَْدَنَ  ى َإَشاَرٍة َتط َلُع َعلَ  َوَهَذا اْلَمْشَهُد َأَجلُّ َمْن َأْن َيَُيَط بََه َكَتاٌب  أَْو َيْستَ ْوَعَبُه َخطَاٌب  َوَإمن 
ُ اْلُمَوفَ ُق اْلُمَعنُي.  َما َورَاَءَها  َواّلِل 

 

َد َشَواَهَدَه[ َيَاَن َوتَ َعدُّ  ]َفْصٌل اْلَمْشَهُد الت اَسُع َمْشَهُد زاََيَدَة اِْلَ

رََه  َويَ ُقوُل: َكْيَف َيْشَهُد اَوَهَذا َمْن أَْلَطَف اْلَمَشاَهَد  َوَأَخصَ َها ِبََْهَل اْلَمْعرََفَة  َوَلَعل  َساَمَعهُ يُ َباَدُر َإىَل َإْنكَ 
نُوَب َواْلَمَعاَصي؟ َواَل َسي َما ُىنُوَب اْلَعْبَد َوَمَعاَصيَه  َوَهْل َىَلَك َإال  ُمنْ  َيَاَن َمَن الذُّ ٌص َلإْلََيَاَن  قَ زاََيَدَة اِْلَ

 َة.يَزَيُد اَبلط اَعَة  َويَ ن ُْقُص اَبْلَمْعَصيَ  إبِِمْجَاِع السََّلفِ فََنن ُه 

نُوَب َواْلَمَعاَصي َمْنهُ َوَمْن َغرْيَهَ َوَإىَل تَ َرتُّ  َها  فَاْعَلْم َأن  َهَذا َحاَصٌل َمَن اْلَتَفاَت اْلَعاَرَف َإىَل الذُّ َب آاَثرََها َعَلي ْ
َها َعَلٌم َمْن أَْعاَلَم الن ُّبُ و َة  َوبُ ْرَهاٌن َمْن بَ رَاَهنيَ  اَثَر َعَلي ْ َة َما َجاُءوا بََه  صَ  َوتَ َرتُُّب َهَذَه اْْ ْدَ  الرُُّسَل  َوَصح 

ْم  يف َمَعاَشَهْم فََنن  الرُُّسَل َصَلَواُت اّلِلَ  َوَساَلُمُه َعَلْيَهْم أََمُروا اْلَعَباَد مبَا َفيَه َصاَلُح َظَواَهرََهْم َوبَ َواَطَنهَ 
رَبُوُهْم َعَن اّلِلَ  َعز  َوَجل  أَن ُه َوبَ َواَطَنَهْم يف اْلَمَعاَش َواْلَمَعاَد  َوَأخْ  َوَمَعاَدَهْم  َوََّنَْوُهْم َعم ا َفيَه َفَساُد َظَواَهرََهمْ 

ْيَت وََكْيَت  َوأَن ُه َإَىا َيَُبُّ َكَذا وََكَذا  َويَُثيَ ُب َعَلْيَه َبَكَذا وََكَذا  َوأَن هُ يُ ْبَغُض َكْيَت وََكْيَت  َويُ َعاَقُب َعَلْيَه َبكَ 
ْمَداَد َوالز اََيَدَة  َوالنَ َعَم  يف اْلُقُلوَب َواأْلَْبَداَن َواأْلَْمَواَل  وَ  أَُطيعَ  َوَجَد اْلَعْبُد زاََيَدتَُه مبَا أََمَر َبَه َشَكَر َعَلْيَه اَبِْلَ

 الن  ْقَص  َواْلَفَساَد  َوالض ْعَف  َوالذُّلَ  نَ َوقُ و تَُه يف َحالََه ُكلَ َها  َوأَن ُه َإَىا ُخوَلَف أَْمرُُه َوََّنُْيُه  تَ َرت َب َعَلْيَه مَ 
ا َمْن ىََكٍر حلًَ َواْلَمَهانََة  َواحْلََقارََة  َوَضيَق اْلَعْيَش َوتَ َنكَُّد احْلََياَة َما تَ َرت َب  َكَما قَاَل تَ َعاىَل }َمْن َعَمَل َصا

[ 97انُوا يَ ْعَمُلوَن{ ]النحل: َبًة َولََنْجزَيَ ن  ُهْم َأْجَرُهْم ِبََْحَسَن َما كَ أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤَمٌن فَ َلُنْحَييَ ن ُه َحَياًة طَي َ 
نْ َيا حَ  َخرََة َوقَاَل }َوَقيَل لَل َذيَن ات  َقْوا َماَىا أَنْ َزَل َربُُّكْم قَاُلوا َخرْيًا لَل َذيَن َأْحَسُنوا يف َهَذَه الدُّ َسَنٌة َوَلَداُر اْْ

ا َإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى [ َوقَاَل تَ َعاىَل }َوَأَن اْستَ ْغَفُروا َرب ُكْم ُُث  تُوبُوا إَلَْيَه َُيَتَ ْعُكْم َمَتاًعا َحَسنً 30َخرْيٌ{ ]النحل: 
[ َوقَاَل تَ َعاىَل }َوَمْن أَْعَرَض َعْن ىَْكرَي فََنن  َلُه َمَعيَشًة َضْنًكا 3َويُ ْؤَت ُكل  َىي َفْضٍل َفْضَلُه{ ]هود: 

َا يف 124ُشرُُه يَ ْوَم اْلَقَياَمَة َأْعَمى{ ]طه: َوحنَْ   [ َوُفسَ َرَت اْلَمَعيَشُة الض ْنُك بََعَذاَب اْلَقرْبَ  َوالص َحيُح َأَّن 
نْ َيا َويف اْلرَبْزََخ  فََنن  َمْن أَْعَرَض َعْن ىَْكرََه ال َذي أَنْ زََلُه  فَ َلُه َمْن َضيَق الص ْدَر  َوَنَكَد ا ْيَش  وََكثْ رََة عَ لْ الدُّ
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نْ َيا  َوالت َحسَُّر َعَلى فَ َواهَتَا قَ ْبَل".   (1)اْْلَْوَف  َوَشد َة احلَْْرَص َوالت  َعَب َعَلى الدُّ
 

َوأَبُو  "َوَقْد َحَكى َغرْيُ َواَحٍد َمَن اْلُعَلَماَء َإمْجَاَع الس َلَف َعَلى تَ رَْكَه. َومم ْن َحَكاُه اْلبَ َغَويُّ -79 .125
ُه َسْعُد ْبُن َعَليٍ  ااْلَمَعاَل اجْلَُوْييَنُّ يف رََسالََتَه النَ ظَاَمي َة  لَخَاَلَف َما َسَلَكُه يف َشاَمَلَه َوَإْرَشاَدَه َومم ْن َحكَ 

 الز ْْجَاَنُّ.

.ُ  َوقَ ْبَل َهُؤاَلَء َخاَلَئُق َمَن اْلُعَلَماَء اَل َُيَْصيَهْم َإال  اّلِل 

 اَوُز ظَاَهَرَها مَتَْثياًل. َأْي اَل َُيَثَ ُلَها َبَصَفاَت اْلَمْخُلوَقنَي.َواَل يَ َتجَ 

ظُنُُّه اْلُمَعطَ َلُة تَ َويف قَ ْولََه: اَل يَ َتَجاَوُز ظَاَهَرَها  َإَشارٌَة َلَطيَفٌة. َوَهَي َأن  َظَواَهَرَها اَل تَ ْقَتَضي الت ْمَثيَل  َكَما 
َومَحٌْل هَلَا َعَلى َما اَل  َثيَل جَتَاُوٌز َلَظَواَهرََها َإىَل َما اَل تَ ْقَتَضيَه  َكَما َأن  أَتَْويَلَها َتَكلٌُّف الن َُّفاُة  َوَأن  الت مْ 

يٍل َواَل مَتَْثيٍل. ا َباَل أَتْوَ تَ ْقَتَضيَه. َفَهَي اَل تَ ْقَتَضي َظَواَهرَُها مَتَْثياًل  َواَل مَحَْتَمُل أَتَْوياًل  َبْل َإْجرَاءً َعَلى َظَواَهرَهَ 
 فَ َهَذَه َطرَيَقُة الس اَلَكنَي هَبَا َسَواَء الس َبيَل.

َها اْسَتْدرَاًكا َواَل فَ ْهًما  َواَل َمْعًَن  َها َإْدَراًكا؛ َأْي اَل َيد َعي َعَلي ْ َغرْيَ فَ ْهَم اْلَعام َة    َوأَم ا قَ ْولُُه: َواَل َيد َعي َعَلي ْ
َعيَه أَرْ   إبِِمْجَاِع السََّلِف.اَبُب اْلَكاَلَم اْلَباَطَل  اْلَمْذُموَم َكَما َيد 

ًا؛ َأْي اَل يَ ْعَدُل َعْن َظَواَهرََها َإىَل الت  َوهَُّم.  َوقَ ْولُُه: َواَل تَ َومهُّ

ُم َمْعًَن  َغرْيَ َما تَ ْقَتَضيَه َظَواَهُرَها. وََكاَلمُهَا  َوالت  َوهُُّم نَ ْوَعاَن: تَ َوهُُّم َكْيَفي ٍة. اَل َتُدلُّ َعَلْيَه َظَواَهرَُها  أَْو تَ َوهُّ
ُم َتْشَبيٍه َومَتَْثيٍل  أَْو مَحْرَيٍف َوتَ ْعَطيٍل.  تَ َوهٌُّم اَبَطٌل. َومُهَا تَ َوهُّ

ُ َمْرتَ بَ َتُه َمَن السُّن َة  َوَمْقَدارَُه يف اْلَعْلَم  َوأَ  ْساَلَم يُ َبنيَ  ُه بَرَيٌء مم ا َرَماُه بََه أَْعَداُؤُه ن  َوَهَذا اْلَكاَلُم َمْن َشْيَخ اِْلَ
ُْم اجْلَْهَمي ُة َمَن الت ْشَبيَه َوالت ْمَثيَل  َعَلى َعاَدهَتَْم يف َرْمَي أَْهَل احلََْديَث َوالسُّن َة َبَذَلَك  َكَرمْ  َي الر اَفَضَة هَلُْم ِبَََّن 

ُْم نَ َواَبتُ  ل ى اّلِل ُ َعَلْيَه َوَسل َم يف َحَشَوي ٌة. َوَىَلَك َمريَاٌث َمْن أَْعَداَء َرُسوَل اّلِلَ  صَ  نَ َواَصُب  َواْلُمْعَتزََلَة ِبَََّن 
ُْم َصَبْأٌَة. َقَد".  ُهْم ِبَََّن  ُ َعن ْ  (2)َرْمَيَه َوَرْمَي َأْصَحابََه َرَضَي اّلِل 

 

126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."  . . . . . . . . . . .
. 

                              

العزم على ترك الفعل إمنا يتصو ر مم ن قدر على ىلك الفعل وتركه يف ىلك الوقت  ففائدة هذا القيد أن 
العزم على الرتك ليس مطلقا حىت يتصو ر مم ن سلب قدرته وانقطع طمعه  بل هو مقيد بكونه على تقدير 
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 وهتا فيتصو ر ىلك العزم من املسلوب أيضا. انتهى. وال ُيفى أنه حينئذ ال يسمى مسلوابفرض القدرة وثب
قطعا  ومحقيق املرام يف هذا املقام قول اْمدي: وإمنا قلنا عند كونه أهال للفعل يف املستقبل احرتازا عما 

 متصو ر منه ل غريإىا زَن  ُث جب   أو كان مشرفا على املوت فنن العزم على ترك الفعل يف املستقب
  وقال لسلفإبمجاع العدم تصو ر صدور الفعل عنه  ومع ىلك فننه إىا ندم على ما فعل صح ت توبته 

أبو هاشم: الزان إىا جب  ال تصح  توبته ألنه عاجز وهو ابطل مبا إىا اتب عن الزان وغريه  وهو يف 
هى. وال الفعل يف املستقبل. انتمرض خميف فنن توبته صحيحة ابِلمجاع وإن كان جازما بعجزه عن 

ُيفى أن اِلمجاع األول مبين على أن العزم على ترك الفعل إىا قد ر ركن يسقط عند العذر كما قالوا يف 
 إسقاط ركن اِلقرار عن حنو األخر .

واِلمجاع الثان مبين على أن املرض املخيف ليس مما يوجب اجلزم ابلعجز عن الفعل يف املستقبل بدليل 
( يعين فننه حينئذ يتحقق عدم 1« )إن هللا يقبل توبة عبده ما مل يغرغر»عليه الصالة والسالم:  قوله

قدرته مع أن توبته عند العيان وهو مْأمور إبيقاع اِلَيان وما يتعلق به يف حال غي ب أمور اْخرة فتبني 
ن مع هذا ال ابلثان  لكالفر  بني الزان إىا جب  وإىا مرض مرضا خميفا فال يصح أن يكون األول ابط

جيب على اجملبوب أيضا أن يعزم على أن ال يعود إليه على تقدير القدرة  وأما ما ىكره صاحب املقاصد 
 من الرتديد حيث قال: إن قلنا ال يقبل ندم اجملبوب فمن اتب ملرض خميف

__________ 

  وصححه 4253ة   وابن ماج6408و 6160  وأمحد يف املسند رقم 3531( أخرجه الرتمذي 1
من حديث عبد هللا بن عمر  19/ 5  وأبو نعيم يف احللية 257/ 4  واحلاكم 2449ابن حبان 

 وإسناده حسن.

  ووافقه الذهِب 257/ 4  واحلاكم 2450  وصححه ابن حبان 174/ 5وله شاهد مبعناه عند أمحد 
 مان عن أِ ىر.من حديث ابن ثوابن عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سل

قبل توبة إن هللا ي»من حديث بشري بن كعب أن النِب صلى هللا عليه وسلم قال:  8857والطربي رقم 
من حديث قتادة عن عبادة بن الصامت وهو منقطع ألن عبادة مات  8858و«. العبد ما مل يغرغر

 (1)ه .."  61ه   وقتادة ولد سنة  24سنة 
 لواب قطعا."وال ُيفى أنه حينئذ ال يسمى مس .127

ومحقيق املرام يف هذا املقام قول اْمدي: وإمنا قلنا عند كونه أهال للفعل يف املستقبل احرتازا عما إىا زَن 
ُث ُجب   أو كان مشرفا على املوت  فنن العزم على ترك الفعل يف املستقبل غري متصو ر منه لعدم تصو ر 

 إبمجاع السلف.صح ت توبته  صدور الفعل منه  ومع ىلك فننه إىا ندم على ما فعل
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وقال أبو هاشم: الزان إىا جب  ال تصح توبته ألنه عاجز  وهو ابطل مبا اتب عن الزان وغريه وهو يف 
 مرض خميف  فنن توبته صحيحة ابِلمجاع  وإن كان جازما بعجزه عن الفعل يف املستقبل. انتهى.

الفعل إىا قدر ركن يسقط عند العذر  كما  وال ُيفى أن اِلمجاع األو ل مبين على أن العزم على ترك
قالوا يف إسقاط ركن اِلقرار عن حنو األخر   واِلمجاع الثان مبين على أن املرض املخيف ليس مما 
يوجب اجلزم ابلعجز عن الفعل يف املستقبل  بدليل قوله عليه الصالة والسالم: ))إن هللا يقبل توبة عبده 

ان ذ يتحقق عدم قدرته  مع أن توبته عند العيان  وهو مْأمور إبيقاع اِلَيما مل يغرغر((  يعين فننه حينئ
وما يتعلق به يف حال غيب أمور اْخرة  فتبني الفر  بني الزان إىا حب وإىا مرض مرضا خميفا  فال 
يصلح أن يكون األول ابطال ابلثان  لكن مع هذا جيب على اجملبوب أيضا أن يعزم على أن ال يعود 

 ى تقدير القدرة.إليه عل

وأما ما ىكره صابح املقاصد من الرتديد حيث قال: إن قلنا ال يقبل ندم اجملبوب  فمن اتب ملرض 
 (1)خميف فهل يقبل ىلك منه ." 
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