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  المقدمة

ورضَي لنا اإلسالَم ، وأمتَّ علينا نعمَته، احلمد هللا الذي أكَمَل لنا دينَـنا

الذي نوَّر بصائر ، ُه عن التقييد واإلطالقاملنزَّ ، املنعُم باإلجياد واإلمداد، ديًنا

، قتداء �م سبًبا لنيِل اآلمالوجعل اال، ومأل قلو�م أنوارًا، العارفني بُِنور معرفته

ين ﴿ إن الذ: املنزل عليه، ا حممد رسول اهللاعلى سيدنوالصالة والسالم 

وعلى آله وأصحابه الذين أَِذَن هلم بَِبثِّ العلِم ) ١( يبايعونك إمنا يبايعون اهللا ﴾

  أما بعد:                    .واملعرفِة باهللا تعاىل

؛أهل السنَّة واجلماعة ، وقبل أن أبدأ هذا كتاب يف بيان عقيدة أهل احلقف

_، كان ال بد رمحهم اهللا تعاىل كما قرَّرها علماء األمة الثقات_  نقل تقريرهايف 

والضالالت بعض الشبهات،لكشف ،وردود واضحات ممهداتأن أقدم بقواعد

يف أزمان متعاقبة ،مث انتشرت وذاعت يف زماننا هذا عرب وسائل  ظهرتاليت 

  ئد من العقا للقلوبحتصني مبثابة  تكون هذه املمهدات  ،لكيإعالمية متعددة 

  مث حتليتها بأنوار عقيدة أهل السنة واجلماعة ،وأسأل اهللا _عز الزائغة ،

ذلك وجيعله خالصاً لوجهه الكرمي،وأن جيزي كل من كان سبباً وجل _أن ينفع ب

 األنام الغريب بني ،وخصوصًا فريد هذا الزمان،هذا العمل خري اجلزاء يف 

  أمحد فتح اهللا جامي _حفظه اهللا  ،سيدي الشيخ العارف باهللا تعاىل

  عن املسلمني خري اجلزاء . اهللا وجزاه ونفعنا به وبعلومه ، تعاىل _

  

                                                           

  . ١٠) سورة الفتح ، آیة رقم ١(
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  أهمية تعلُّم العقيدة لكل مسلم

_رمحه اإلمام أمحد السَّْرَهْنِدي ، جمدد األلف الثاين، يقول اإلمام الرباين

على ، أوًال والذي ال بد منه لإلنسان هو تصحيح العقائد « : اهللا تعاىل_

وإتيان ، الذين هم الِفرقة الناجية، مقتضى آراء أهل السنة واجلماعة الصائبة

فإن ساعد ذلك التوفيُق اإلهليُّ . األعمال الصاحلة ثانًيا مبوجب األحكام الفقهية

بعد تعلُّم أحكام الفرائض والسنن والواجبات واملستحبَّات واحلالل واحلرام  -

ميكن الطريان  -  ْيِن الجناَحْيِن االعتقاديِّ والعمليِّ وحصوِل هذَ ، واملتشا�ات

  : وبدون هذين الساعَديِن يستحيل الطريان حنوها، حنو عاَمل احلقيقة

حــــاِل 
ُ
ُر يف طُـــــُرقِ ومــــن امل ــــيـْ   الصــــفا السَّ

 

  ) ١( »يــا َســْعُد مــن غــِري اتِّبــاِع املصــطفى 
 

سوء  العقيدَة أِمَن ِمنتعلَّم  أنَّ َمن _ رضي اهللا عنهم _ وقد ذكر األولياء 

  .ألن اجلهل بعقيدة أهل السنِة سبٌب للزيِغ والضالل؛ اخلامتة بإذن اهللا تعاىل

إحياء علوم ( في كتاب رمحه اهللا تعاىل__ قال سيدي اإلمام الغزالي

فاعلم أن ؟ فما السبب الذي يُفضي إلى سوء الخاتمة: فإن قلتَ « ): الدين

ولكْن ُميِكن اإلشارة إىل ، إحصاؤها على التفصيلأسباب هذه األمور ال ُميِكن 

: فينحصر سببه في شيَئينِ ؛ أما الَخْتُم على الشك والجحود. جماِمِعها

كاملبتدع ،  ومتاِم الصالح يف األعمال، يُـَتَصوَّر مع متاِم الورع والزهدأحدمها 

أعين ولسُت ، -وإن كانت أعماله صاحلة  -فإن عاقبتَـُه خمطرة جد�ا ، الزاهد

أْن : بل أعين بالبدعة، فإن بيان ذلك يطول القول فيه، مذهًبا فأقول إنه بدعة

                                                           

المكتوب الرابع  ١/١٧٢بتركیا ، ) (المكتوبات) لإلمام الفاروقي السرھندي ، ط مكتبة الحقیقة ١(
  والتسعون .
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فيعتقده على خالف ؛ يعتقَد الرجل يف ذات اهللا وصفاته وأفعاله خالَف احلق

إما برأيه ومعقوله ونظره الذي ِبِه جيادُل اخلصَم وعليه يـَُعوُِّل وِبِه ، ما هو عليه

وظهرْت له ناصية ، فإذا قُرب املوت، قليد ممن هذا حالهوإما أخًذا بالت، يـَْغتَـرُّ 

رمبا ينكشف له يف حال سكراِت املوت ؛ واضطرب القلب مبا فيه، َمَلِك املوت

 ئُ ومباد، إذ حاُل الموت حاُل كشِف الغطاء؛ بطالُن ما اعتقده جهًال 

قده ـفمهما بطل عنده ما كان اعت، فقد ينكشف به بعض األمور، سكراته منه

مل يظن بنفسه أنه أخطأ يف هذا ؛ -متيقًنا له عند نفسه ، وقد كان قاطعًا به -

بل ظن أن كل ، ه الناقصه الفاسد وعقلِ اللتجائه فيه إىل رأيِ  خاصةً ، االعتقاد

يف إميانه باهللا ورسوله وسائر  إذ مل يكن عنده فرقٌ ؛ ما اعتقده ال أصل له

يكون انكشاف بعض اعتقاداته ف، ه الفاسدوبني اعتقادِ ، اعتقاداته الصحيحة

 وقُ هُ فإن اتفق زُ ، فيها هِ كِّ شَ أو لِ ، لبطالن بقية اعتقاداته اعن الجهل سببً 

م له تِ فقد خُ ؛ في هذه الخطرة قبل أن يثبت ويعود إلى أصل اإليمان هِ وحِ رُ 

  والعياذ باهللا منه روحه على الشرك وخرجتْ ، بالسوء
ُ
رادون بقوله فهؤالء هم امل

﴿قل : وبقوله عز وجل)، ١( هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون ﴾ ﴿وبدا: تعاىل

هل ننبئكم باألخسرين أعماال * الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم 

  ) ٣( اهـ» ) ٢( حيسبون أ�م حيسنون صنًعا ﴾

  

                                                           

  . ٤٧) سورة الزمر ، آیة رقم ١(
  . ١٠٤ -  ١٠٣) سورة الكھف ، آیة ٢(
  . ٧/٥٧٦) (إحیاء علوم الدین) للغزالي ، ط دار المنھاج ، ٣(
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  سالمي بالمعنى العامإلمور المطلوبة في الدين األا

سالم هو الدِّين الوحيد الذي إلفإن ا ملسو هيلع هللا ىلص بعد بعثة سيدنا حممد رسول اهللا

﴿ ومن يبتغ غري : ولذا قال اهللا تعاىل، سواه امن العباد دينً  هُ ـالل قبلُ ـال يَ 

: وقال اهللا تعاىل)، ١( وهو يف اآلخرة من اخلاسرين ﴾ اإلسالم ديًنا فلن يقبل منه

  ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم

  ).٢( ﴾ ديًنا 

كما ثبت في النصوص التي منها ،  ثالثةٌ  سالمي له جوانبُ اإلالدين و 

  .لمشهورا _عليه السالم _ حديث سيدنا جبريل

  .يهتم بأمر اعتقادي يعتقده العبد ويؤمن به ركنٌ : أحدها

  .ان بأعمال القلوب وأعمال اجلوارحخيتصَّ ، انيَّـ لِ مَ مها أمران عَ : واآلخران

السنة واجلماعة �ذه العلوم الدينية الثالثة على  وقد قامت مدراس أهل

ه الذين تخصصوا في كتابته وتعليمه وكان لكل علم منها رجالُ ، أكمل وجه

  .السنين على مرِّ 

الفقه  أو، أو التوحيد، وهو يسمى العقيدة)، اإلميان:  (األولالعلم 

  .وحنوها، األكرب

، ورسله، وكتبه، ومالئكته، أن تؤمن باهللا اإلميان« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  

  ).٣( »وتؤمن بالقدر خريه وشره ، اآلخرواليوم 

                                                           

  . ٨٥) سورة آل عمران ، آیة رقم ١(
  . ٣) سورة المائدة ، آیة رقم ٢(
باب معرفة اإلیمان  -التراث العربي ببیروت ، كتاب اإلیمان ) (صحیح مسلم) ط دار إحیاء ٣(
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يف تعليم عقيدة أهل  تْ ختصصَ ؛ نِ ْـ يأهل السنة واجلماعة مدرستَ  نَ وكوَّ 

 واملدرسةُ ، األشعريمام أيب احلسن نسبة لإل؛ األشعريةُ  وهي املدرسةُ ، احلق

قال . - تعاىل رمحهما اهللا  -مام أيب منصور املاتريدي احلنفي نسبة لإل؛ املاتريديةُ 

، ةوالمالكي، والّشافعية، ةالحنفي وهؤالء «: _رمحه اهللا تعاىل_الّسبكي  اإلمام

كّلهم على رأي أهل ؛  يٌد واحدة في العقائدِ  - وهللا الحمد  -  وفضالء الحنابلة

 األشعريأبي الحسن ، ةنَّ يدينون اهللا تعالى بطريق شيخ السُّ ، السّنة والجماعة

ة لحقوا بأهل افعية والشالحنفيرعاع من  إاليحيد عنها  ال، _رمحه اهللا تعاىل_

عقيدة : وبالجملة، لحقوا بأهل التجسيم) ١( ورعاع من الحنابلة، االعتزال

أبي جعفر الطحاوي التي تلّقاها علماء  هي ما تضّمنته عقيدةُ  األشعري

  ).٢( اهـ»  عقيدة اوهَ ضُ ورَ ، المذاهب بالقبول

، الفروع أو فقه، وهو املصطلح عليه باسم الفقه)، سالمإلا:  (الثاين العلم

تسمى مذاهب أهل السنة  فقهية أربع نة فيه مدارسَ السُّ  ألهلاهللا  ظَ فِ وحَ 

  .واملالكية واحلنابلة والشافعية مذهب احلنفية: وهي، الفقهية

، واحلج والزكاة والصيام وفيه يتعلم املسلم أحكام الطهارة والصالة 

  .الظاهرة اليت تتعلق باجلوارح األعمالوغريها من 

                                                                                                                                              

  . ٨حدیث رقم  ١/٣٦واإلسالم والقََدر وعالمات الساعة 
) ألن جمھور الحنابلة في العقیدة على طریقة من طرق أھل السنة األشاعرة ، وھي اإلثبات ١(

السنة ،  مع التفویض ، وعدم الخوض في المعنى ، وبعضھم على المنھج الثاني ألھل
وھو اإلثبات مع بیان المعنى ، وھو ما یسمى بالتأویل ، وبعضھم وقع في ِشبَاك التجسیم ، 
وھم الذین اشتغلوا بالتألیف في الدفاع عن عقائد التشبیھ ، حتى ظنَّ البعض أنَّ جمھور 

  الحنابلة مجسمة ، وھذا الظن باطل .
  . ٧٥ر الكتاب العربي بمصر ، ص) (معید النعم ومبید النقم) للتاج السبكي ، ط دا٢(
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ا وأن حممدً ، اهللا إالإله  السالم أن تشهد أن إلا« : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 

البيت إن  وحتجَّ ، رمضان وتصومَ ، الزكاة وتؤيتَ ، الصالة وتقيمَ ، رسول اهللا

  ).١( » سبيًال استطعت إليه 

وهو املصطلح عليه ، اإلحسانبمرتبة  للتحقق السعيُ : الثالثالعلم 

قال . مشهورة قٌ رُ نة فيه طُ السُّ  وألهلِ ، أو علم التزكية والرتبية، فباسم التصوُّ 

  فإن مل تكن تراه فإنه ، أن تعبد اهللا كأنك تراه اإلحسان« : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

  ).٢( »يراك 

  

  ى أهل السنة والجماعةسمَّ مُ  إطالقسبب 

 أهلَ  نَ وْ مَّ سَ فيُ ، صوص الشرعية بذلكود النَّ رُ وُ هو : سبب هذا اللقب

وما كان عليه أصحابه الكرام يف ، ملسو هيلع هللا ىلصة سيدنا رسول اهللا لتمسكهم بسنَّ ؛ ةالسنَّ 

جاء يف ، ى أهل البدعةيف مقابل مسمَّ ) أهل السنة( ىطلق مسمَّ فيُ ، العقيدة

كتاب   ؛وا بعديتركت فيكم ما أن متسكتم به فلن تضلِّ « : احلديث الشريف

ة اخللفاء الراشدين املهديني من وسنَّ  تيبسنَّ عليكم « : وقال)، ٣( » تيوسنَّ اهللا 

  ).٤( » بعدي

رق هذه ـفتـوت«: ملسو هيلع هللا ىلصى اجلماعة مأخوذ من قول سيدنا رسول اهللا مَّ سَ ومُ 

                                                           

  من ھذا الكتاب . ٣) سبق تخریجھ في ص١(
  من ھذا الكتاب . ٣) سبق تخریجھ في ص٢(
  . ٣١٩حدیث رقم  ١/١٧٢) (مستدرك الحاكم) ط دار الكتب العلمیة ، كتاب العلم ٣(
حدیث رقم  ٢٨/٣٧٣) (مسند اإلمام أحمد) ط مؤسسة الرسالة ، حدیث العرباض بن ساریة ٤(

١٧١٤٤ .  
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١٠ 

)، ١( »الجماعةهي ، واحدة إالكلها يف النار ؛  ة على ثالث وسبعنيــمَّ ألا

  .مباشرة من النص الشرعي تْ ذَ خِ فالتسمية أُ 

وهلم ، ة واجلماعةيف هذا الكتاب هو خاص بعقيدة أهل السنَّ  والكالم

سار  ومن، صحابة والتابعنيهي امتداد لسلفهم من ال، مدرستان يف العقيدة

: ومها، والصوفيني الصادقني ثني والفقهاء واملتكلمنين احملدِّ على �جهم م

  .ة يف العقيدةأهل السنَّ  - حبق  - مْ فهُ ؛ ومدرسة املاتردية، شاعرةاأل مدرسة

  : منها، ة تتميز بأمور كثيرةـيَّ دِ قَ وهذه المدرسة العلمية العَ 

  .بوية الثابتةة النَّ والسنَّ ، القرآن الكرمي: التلقي مها يأن مصدرَ : األول األمر

والرباهني العقلية ، قليةض األدلة النَّ ناقِ عقائدهم ال تُ  أنَّ : األمر الثاين

  .القطعية

وهم مجهور علماء ، ةـيَّ دِ قَ هلذه املدرسة العَ  علماءَ  لُ سُ لْ سَ تَ : األمر الثالث

 وكتبِ ، القرآن الكريم أسانيدِ  بل كلُّ ، السنني رِّ األمة اإلسالمية على مَ 

من  وقليلٌ ، ة من األشاعرةها على أهل السنَّ مدارُ ؛ الحديث المنقولة إلينا

  ).٢( بهم لٌ سِ لْ سَ تَ إال مُ  اأبدً  وال يوجد سندٌ ، األسانيد بالحنابلة الصوفية

ة يَّ دِ قَ ُحتفظ �ا أقواهلم العَ ، حمفوظةٌ  مسندةٌ  عقديةٌ  كتبٌ : الرابع األمر

  .وتشرحها

يرويها ، أن هذه األسانيد ثابتة متصلة هلذه الكتب: اخلامس األمر

                                                           

  . ٤٤٣حدیث رقم  ١/٢١٨فصل في توقیر العالم  -) (مستدرك الحاكم) كتاب العلم ١(
) فھل یخطر بقلب عاقل ُمْنِصف أن یكون مدار نقل ھذا الدین العظیم على رجال ِمن المبتدعة ٢(

ُق ھذا اإلفك إال جاھل أو ُمغِرض .   الضالین ، فوهللا ال یصدِّ



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١١ 

، السنةوهلذا فال ثقة بغري عقيدة أهل ، املتصلة خلفهم عن سلفهم باألسانيد

، ملسو هيلع هللا ىلصبنور االتصال بسيدنا رسول اهللا  واملستنريِ ، واملعرفة ها الزاخر بالعلمومرياثِ 

  .ه من العلماء رمحهم اهللا تعاىلوورثتِ 

  

  العشرة لعلم التوحيد المبادئ

، من العلوم م علمٍ لُّ عَ وهي اليت يبدأ اإلنسان مبعرفتها عند بداية الدخول لتَـ 

  : وهي كما يلي

فنأخذ أشهر ، الدين أصول أو،العقيدةأو ،ى التوحيدسمَّ يُ :اسم هذا العلم

  .ه وهو التوحيدئمساأ

  .هو العلم بأن الشيء واحد: فالتوحيد لغة

ه ذاتِ  ةِ يَّ دِ حَ مع اعتقاد أَ ؛ هو إفراد اهللا تعالى بالعبادة: اوالتوحيد شرعً 

  ).١( هوأفعالِ ،ه وصفاتِ 

قتدر يُ  هو علمٌ : التوحيدفعلم ، ه علم من العلومأما تعريفه من حيث كونُ 

  .به على إثبات العقائد الدينية املكتسبة من أدلتها اليقينية

وما ،ما جيب له من حيث _ عز وجل_الكالم عن اهللا: وموضوعه

 - عليهم السالم_ كذلك الرسلو _ عز وجل_هوما جيوز يف حقِّ ، يستحيل عليه

  .والسمعيات من حيث اعتقادها، - كما يأيت بيانه

                                                           

والوحدانیة ؛ ألن الوحدانیة صفة من صفات هللا تعالى ، أما  ) ھناك فرق بین بین التوحید١(
ي التوحید توحیًدا إال إذا أتى  أ ؛ فال نسمِّ التوحید فھو كسٌب للعبد ، والتوحید ال یقبل التجزُّ

  ، ولذا فقد غلِطَ من قسَّم التوحید .  -كما في التعریف  - بھ العبُد كامًال 



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٢ 

  .األبِديَّةوالفوز بالسعادة ، بالرباهني القطعية معرفة العبد هللا تعاىل: مثرته

اهللا تعاىل ورسله  بالكالم عن متعلًقالكونه ؛ هو أشرف العلوم: فضله

  .عليهم السالم

  .هو أصل العلوم الذي ال يقوم أيُّ علٍم شرعيٍّ إال عليه: نسبته

ما الذي أو ، عليهم السالم ه الرسلُ غَ وبلَّ ، هو اهللا تعاىل حقيقةً : واضعه

ومن تبعه  األشعريأبو احلسن  اإلمامفهو ، عنه الشبهَ  دَّ رَ وَ  هف كتبَ ه وألَّ ر أدلتَ حرَّ 

  .أبو منصور املاتريدي ومن تبعهاإلمام و ، من العلماء

  .عليهم السالمآدم  نْ دُ من لَ  نيبٍّ  وقد أتى بالتوحيد كلُّ 

  .العقلية القطعية واألدلةِ ، النقلية دلةِ ألمن ا دُّ مَ تَ سْ يُ : استمداده

وقد ، ف من ذكر أو أنثىعلى كل مكلَّ  هو فرض عنيٍ : حكم الشارع فيه

﴿ فاعلم : فقال تعاىل، ومل يرخص برتكه، م الشارع احلكيم هذا العلم وأوجبهحتَّ 

 ـي�اعينِ  اجوبً و ف من ذكر أو أنثى فيجب على كل مكلَّ )، ١( أنه ال إله إال اهللا ﴾

  .إمجايلٍّ  بدليلٍ  عقيدةٍ  كلِّ   معرفةُ 

  .وأما معرفتها بالدليل التفصيلي فهو فرض كفاية

واملستحيالت اليت ،واجلائزات ،هي قضاياه الباحثة عن الواجبات:مسائله

يف  _رمحه اهللا تعاىل_الباجوري  اإلمامهذا مما ذكره .دل النقل والعقل عليها

  ).٢( شرحه على جوهرة التوحيد

                                                           

  .  ١٩) سورة محمد ، آیة رقم ١(
(تحفة المرید على جوھرة التوحید) للباجوري ، ط مكتبة دار البیروتي تحقیق عبدالسالم ) ٢(

  ٤٠_٣٨شنار، ص



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٣ 

  اهللا تعالىأقسام المضافات إلى 

  -: هي على ثالثة أقسام

أو قدرة اهللا ، م اهللالْ عِ : مثل، إضافة صفة إىل موصوف: ولاألالقسم 

  .تعاىل

وهو ، فاهللا تعاىل قدمي بال ابتداء، صفة من صفات اهللاوالقدرة ،فالعلم

ه وصفاتُ ، بل هو قدمي، حادثةليست صفاته ،متصف بصفات مالزمة لذاته

  .ةـيَّ لِ قدمية مالزمة لذاته العَ 

  .رضَ ألوا اهللا السمواتِ  قَ لَ خَ : مثل، إضافة فعل إىل فاعل: القسم الثاين

 لٌ عْ فاخللق فِ ، إىل فاعل لٍ عْ ضافة فِ إة إىل اهللا تعاىل هي ـيَّ قِ ـفإضافة اخلالِ 

  .إحداث الشيء بعد عدمه: ومعىن اخللق هو. ريدا يُ مَ لِ  اهللا تعاىل الفّعالُ  هُ لَ عَ فَـ 

 لٌ عْ عموم املوتى هو فِ  ثُ عْ بَـ فَـ . املوتى يوم القيامةاهللا يبعث : مثال آخر

فالفعل حادث وليس . فإذن سيفعله يف املستقبل، سيفعله اهللا تعاىل يوم القيامة

  .بقديم

أرض ، ناقة اهللا، عرش اهللا: مثال، إضافة مفعول إىل فاعل: القسم الثالث

، والفعل حادث فاملفعول. الفاعل عز وجل علِ عن فِ  تْ جَ تَ نَـ فهي مفعوالت .اهللا

  .-عز وجل  -ه فقدمي ذاتِ  وصفاتُ  وأما الفاعلُ 

ومن ، ت من متعلقات صفة القدرة من حيث التأثريفعوالفعال واملفاأل

كما يأيت بيانه إن شاء اهللا  -رادة من حيث التخصيص إلمتعلقات صفة ا

  .- تعاىل



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٤ 

أن  فمن املستحيل، يف ذاتهال  خملوقاته يفعز وجل _فعال يفعلها اهللا ألوا

ال  والتغيريُ  جيادُ إلوا، هأو تغيريَ  شيءٍ  يقتضي إجيادَ  ن الفعلَ أل؛ يفعل اهللا يف ذاته

  .ه عن ذلكواهللا منزَّ ، واإلحداث يف الشيء القابل للتغيري اليكون إ

، فعالألكلها من قسم ا  ةماتإلوالبعث والنشور واحلساب واإلحياء وا

  .عز وجل يفعلها يف خملوقاته

  

  

  قواعد عقدية

، أو حادث بعد عدم، أن املوجود إما قدمي بال ابتداء: وىلاألالقاعدة 

  .ها اهللا بعد العدمدَ جَ وْ وأما املخلوقات فحادثة أَ ، فاهللا تعاىل هو القدمي وحده

صفات  صف بأي صفة منيتَّ ال سبحانه وتعاىل  أن القدميَ : القاعدة الثانية

  ).١( البصري﴾﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع : قال تعاىل، احلوادث

 ال؛ُمنِكرها رُ ويَكف بثبو�ا ُجيَزم اليت العقيدة إثباتأن : القاعدة الثالثة

 الظنيةِ  باألدلةويصح كذلك إثبا�ا ، والداللة الثبوتِ  القطعيةِ  باألدلة إاليكون 

إذا اتفق على قبوهلا مجيع علماء املسلمني وأمجعوا على ، والداللةالثبوت 

  .معناها

فالذي يتفق عليه علماء أهل السنة ، جيمع املسلمون عليهاوأما إذا مل 

وليس  ومن خالفهم فهو مبتدع، مستندين إىل النصوص الشرعية فهو احلق

                                                           

  . ١١) سورة الشورى ، آیة رقم ١(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٥ 

  .بكافر

كما اتفق عليه أهل  - ي�اينفي كونه حسِّ لكن و ،الصراط تُ ن يثبِ مَ : مثال

ولكنه مل يفسره ، ألنه مل ينكر الصراط؛ فهذا مبتدع وليس بكافر؛ -السنة

كما فسره ،  وهو اجلسر املنصوب على جهنم، في النصوص دَ رَ وَ باملعىن الذي 

  .حة بذلكمجيع أهل السنة باألحاديث الصحيحة املصرِّ 

 تْ دَ رَ اليت وَ  أ�م رّدوا األحاديث الثابتةهو ؛ وسبب تبديع أهل السنة هلم

  .مقبول بببيان معناه دون سب

 يف لغة له معًىن  وكانَ ، من النصوص النقلية دَ رَ وَ  أن ما: الرابعة القاعدة

أن له  دَّ فال بُ ، القاطعةَ  العقليةَ  األدلةَ و  القاطعةَ  النقليةَ  األدلةَ العرب خيالف 

فنؤمن به وننفي املعىن ، ر بهفسَّ فيُ ؛ في لغة العرب يليق باهللا تعالى معنى آخرَ 

  .الباطل املخالف للعقل والنقل

وكل كمال ، نقص فهو منفي عن اهللا تعاىل أن كلَّ : القاعدة اخلامسة

  .ه هللا تعاىلـتـبـثـنـمن الوجوه ف ليس فيه نقص بأي وجهٍ 

ذات اهللا  هِ نْ وكُ  الع على حقائقِ طِّ نستطيع االال أننا : القاعدة السادسة

كثرية أمرت  كما يف نصوص،  يف خملوقاته رِ بالتفكُّ  نا اهللا تعاىلرَ مَ وإمنا أَ ، وصفاته

يف خلق السماوات واألرض  إنَّ ﴿: فمنها قول اهللا تعاىل، ملخلوقاتر يف ابالتفكُّ 

 فكلُّ ، وآيات التفكر كثرية)، ١( واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب ﴾

  .ه عنهما تراه في المخلوقات فاهللا منزَّ 

                                                           

  . ١٩٠) سورة آل عمران ، آیة رقم ١(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٦ 

علموا ؛ فلما نظر املسلمون يف املخلوقات وأيقنوا أن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء

؛ الوإ، يمكن أن نصف اهللا بما نشاهده من صفات المخلوقينال ا أنه يقينً 

  .مثلها احادثً فيكون سبحانه ، للمخلوقات ابحانه وتعالى شبيهً سلكان 

م �ا لِ وقد عُ ، ولذلك ذكروا األصول اليت يتميز �ا القدمي عن احلادث

  .فنزهوا اهللا عنها، عندما نظروا يف خصائص احلادثات

  

  

  التي يتميز بها القديم عن الحادثأهم األصول 

: القدمي واحلادث إن من أدق الصفات اليت يفرق �ا بني: األصل األول

جيد أ�ا تتغري من حال إىل ؛ فعندما يتفكر العاقل يف هذه املخلوقات.هو التغري

ومن حال الوجود إىل حال ، فهي تتغري من حال العدم إىل حال الوجود، حال

فتزول صفة وحتدث صفة ،  صفا�ا من صفة إىل صفة يفوهي تتغريَّ .العدم

 من صفة الرضا مث يزول هذا الرضا وحيدث فتجد اإلنسان يتغريَّ ، أخرى

  .وهكذا، أو تزول القوة وحيدث الضعف، الغضب

ميكن أن  ال _ ز وجلع_بينما القدمي، متغريَّ  احلادث املخلوق؛ إذن

  . حادثفكل متغريَّ ، يتغريَّ 

  : عز وجل بالتغير لسببينفيستحيل وصف اهللا 

أو ، كمال  إىل حالِ  نقصٍ  من حالِ  إاليتغري ال  املتغريِّ  أن: السبب األول

 نقص دون كامل فهو؛ عن ذلك هٌ واهللا سبحانه منزَّ ، من حال كمال إىل نقص



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٧ 

  . قطعي أمر وهذا ، الحقنقص  وال ، سابق

؛ معىن التغريَّ فمهما تتفكر يف ، ر معناه الحدوثالتغيُّ  أن: السبب الثاين

أو ، بعد عدمها ما حدوث صفةٍ إفهو . ملعىن احلدوث د أن معناه مطابقٌ جتَِ 

فال ، يف صفاته اليف ذاته و ال ه عن احلدوث واهللا منزَّ ، زوال صفة بعد ثبو�ا

عليه _إبراهيم سيدناوقد استدل . وال أن حتدث، ميكن أن تزول صفاته

﴿ فلما أفل قال ال أحب ، هاتِ هيَّ و لأول الشمس والقمر على عدم فُ بأُ _السالم

 يدل على عدم كو�ا أن التغريَّ : واملعىن الذي يستفاد من ذلك)، ١( اآلفلني ﴾

 ال و ، حقيقة اأربابً 
ُ
يغيب عن العني يصح كونه  الد الذي شاهَ يعين ذلك أن امل

  .احلدوث الدال على معىن التغريَّ : من أظهرها، ن أنه أراد عدة معانٍ ـيَّـ بـتـف، ارب� 

  .ليتبدَّ ال يتغري و  الو يغّري فسبحان اهللا الذي 

ة ـشياء احلادثألوا، بهه شيءـيش ال_عز وجل _أن اهللا: األصل الثاين

وهي  -دوا أ�ا إما أن تكون غري مركبة ـوج، ر فيها العبادُ كَّ ـفَ ـتَ  املخلوقة عندما

وهي ما  -بة من أكثر من جزء أو تكون مركَّ ، جواهرـبال احً الما تسمى اصط

األلوان مثل  - رام ـاألجهذه ـل مالزمةً  أعراًضاكون ـأو ت، -  باألجسامتسمى 

  .-وحنو ذلك  ضرْ والعَ ،ر صَ والقِ ،والطول  ،واحلركة ،والسكون ،ات تغريَّ ـوال

من  شيًئافال يشبه ، ضرَ عَ وال ، جسمٍ وال ،ليس جبوهر  فاهللا عز وجل

  .األشياءهذه 

وهذه المصطلحات الثالثة هي مجرد اختصار لكل ما نشاهده 

                                                           

  . ٧٦) سورة األنعام ، آیة رقم ١(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٨ 

ليس جبماد وال  _تعاىل_ن اهللا أ:قولفهذا أوجز من ونعلمه من مخلوقات . 

ماء وال إنسان وال نبات ... إىل آخر أنواع املخلوقات ؛ فاختصروا كل ذلك 

واجلسم ،اجلوهرت وهي :مصطلحات ، جتمع كل معاين املخلوقا ةيف ثالث

  والعَرض.وال مشاحة يف االصطالح ؛ ألن الغرض هو الفهم واالختصار .

جـميع الوجوه عن جميع  يخـتـلف اختالفًا تام�ـا من _عز وجل_فاهللا 

 )،١( ، ﴾ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴿ : قال اهللا تعاىل،الحادثات 

 )،٣( مسي�ا ﴾﴿ هل تعلم له : وقال )،٢( ومل يكن له كفًوا أحد ﴾﴿ :تعاىل وقال

  .اشبيهً : أي

  القواعد الشرعية السابقة باألمثلة تطبيق

  » أن كل متغير حادث« تطبيق قاعدة : أوالً 

الغضب : أهل السنة يقولون. ورضاه _ عز وجل_غضب اهللا : مثال

: فالغضب يكون معناه، بآثارها انر فسَّ يُ وقد ، إىل صفة اإلرادة يرجعانوالرضا 

كانت بالنار أو الزالزل أو أسواء ، مبن يستحقها تْ هو العقوبة اليت نزلَ 

  .اإلنعام بأنواعه املختلفة هو: والرضا، أو غريها من أنواع العقوبات، األمراض

  ؟ هما إلى صفة اإلرادةعُ رجِ لماذا نُ ، هنا يأتي سؤالو 

 فاالنفعال. أن الغضب والرضا يف اللغة يكون بانفعال وإرادة: فاجلواب

وهذا ، اآلخر وهو اإلرادة فبقي الوصف، به تعاىلمستحيل أن يتصف اهللا 

                                                           

  . ١١) سورة الشورى ، آیة رقم ١(
  . ٤) سورة اإلخالص ، آیة رقم ٢(
  . ٦٥سورة مریم ، آیة رقم ) ٣(
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، والرضا هو إرادة اإلنعام، االنتقامفالغضب هو إرادة ، املعىن يليق باهللا تعاىل

ببعض ما _أي املخلوق _ املمكن ختصيصُ : واإلرادة عند أهل السنة معناها

  .- املخالفون ألهل السنة كما يفهم -وليس معناها امليل ، جيوز عليه

العقوبة : فمعناه؛ رنا الغضب بأنه فعل من أفعال اهللا تعاىلفسَّ وإذا 

ن ه مِ يغضبُ ال و ، لُ بْ ن قَـ ا مل يغصبه مِ فيوم القيامة يغضب اهللا غضبً . واالنتقام

  ؟ هو هذا الغضب فما، دُ عْ بَـ 

، وقوف الناس ولِ طُ كَ ،  اليت يوم احملشر األهوالهو تلك : هذا الغضب

. غري ذلك من أهوال احملشرو ، واخلوف من اجلزاء، الشمس على رؤوسهم وِّ ـنُ ودُ 

نه حشر واحد فقط أل؛ ولن تكون بعده، تكون قبل احملشر ال احلال هوهذ

ال من و ، مل يغضبه من قبل اضبً غيغضب « فهذا معىن ، يكون �ذا الوصف

  .» بعد

 من حال هو حدوث تغريِّ : نفعالن االأل؛ فعالنوليس الغضب هو اال

يوصف بشيء من ال  بال ابتداءٍ  والقدميُ ؛  حدوث شيءلتغريَّ إن اف. إىل حال

  .احلوادث

وليست  ذات اهللا مَ دَ قدمية قِ _عز وجل _اهللا صفات فإذا علم املسلم أنَّ 

من حال  رٌ ـاهللا تعاىل ليس تغيُّ  فغضبُ ؛ أفعال اهللا تعاىل حادثة أنَّ علم و ، حبادثة

  .- سبحانه عن ذلك -إىل حال 
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  » التنزيه ودفع التشبيه« قاعدة  تطبيق: ثانًيا

عطيل فأهل التَّ ، عطيلة واجلماعة وسط بني أهل التشبيه وأهل التَّ أهل السنَّ 

  -: لة لسببينوا معطِّ مُّ وسُ ، والشيعة املتأخرين،واجلهمية ،هم املعتزلة 

فهم ، يثبتون صفات املعاين اليت أثبتها أهل السنة أ�م ال: السبب األول

ليست : وقالوا، وغريها من صفات املعاين، القدرة والعلم واإلرادةينكرون صفة 

  .هناك صفات زائدة على الذات

روها هة فسَّ ألن املشبِّ ؛ الواردة الثابتة األحاديثون دُّ أ�م يرُ : السبب الثاين

على فعل  لة هو ردٌّ ال يليق باهللا تعاىل فكان مذهب املعطِّ  بتفسري من اللغة

ومنعوا تفسريها باملعىن ، ل السنة أثبتوها لصحة أسانيدهابينما أه، هةاملشبِّ 

 ن أهل السنةفمِ : لزيادة البيان ولكنْ ، وهذا يكفي، هةقال به املشبِّ  الباطل الذي

الذي يليق باهللا  ا مما ثبت يف اللغة وال خيالف احلقحً صحي اهلا تفسريً  ن ذكروامَ 

  .تعاىل

ليلٍة إىل  ربنا تبارك وتعاىل كلَّ ينزل « : حديث يفسِّرونَ  هةاملشبِّ : مثال

، احقيقي�  بأن اهللا ينزل نزوًال )،١( »... السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر

  .حبركة وانتقال من العرش إىل السماء الدنيا: أي

 قطًعاويلزم منه ، ألنه صريح يف التشبيه؛ فأنكروا هذا التفسري، لةأما املعطِّ 

مع أن أسانيده صحيحة ، هذا احلديث  ثبوتفأنكروا ، أن اهللا تعاىل حادث

  .وطرقه كثرية
                                                           

باب الدعاء في الصالة من آخر اللیل  - ) (صحیح البخاري) ط دار طوق النجاة ، كتاب التھجد ١(
  . ١١٤٥حدیث رقم  ٢/٥٢
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 هةالمشبِّ  اهم اهللا تعالى من تفسيرِ أما أهل السنة والجماعة فنجَّ 

وأنكروا تفسيره بنزول ، فأثبتوا هذا الحديث الشريف، لةالمعطِّ  وتعطيلِ 

  .واهللا ليس بحادث، روتغيُّ  الحركة حدوثٌ  ألنَّ ؛ االنتقال والحركة

الكثري من أهل  فَ هة توقَّ الباطل الذي قال به املشبِّ  التفسريِ  بعد ردِّ مث 

ر معناه ومنهم من فسَّ ، يف معناه وتركوا اخلوضَ ، م يفّسروا معىن النزوللَ السنة فَـ 

وليس ، مبزيد من الرمحة يف هذه الساعة هي اهللا لعبادِ جتلِّ  وهو، بأنه نزول معنوي

؛ صحيحان مسلكان وكالهما، -ة هاملشبِّ  رهكما فسَّ  - حبركة  انتقالٍ  نزولَ 

فاجتهدوا ، اهللا تعالى للعلماء بالبيان وعدم الكتمان مستندهما هو أمر ألن

يتضمن إثبات الكمال هللا تعالى وتنزيهه  افي بيان معناها كما في اللغة بيانً 

 أعضاءً  _سبحانه_ن هللا أيظنون بعقوهلم  ا�سمةُ  التشبيهِ  فأهلُ .عن النقص

ىل إوأن اهللا ينزل ، اهللا تعاىل فيه وأن العرش هو عبارة عن مكان يستقر، وجوارحَ 

  .اتهمحََ مبعىن نزول رَ ال ، انتقالٍ  السماء الدنيا نزولَ 

مع تنزيه اهللا عن ، م املثبتون هللا تعاىل الصفاتِ هُ فَـ ، أما أهل السنة

  .أوصاف املخلوقات

: فقال اهللا تعاىل، اهللا تعاىل به رَ مَ وأَ ، د يف الكتاب والسنةرَ والتنزيه وَ 

 س عن كل مادَّ قَ ه وتَـ زَّـ نـَ تَ : يعين )،١( سبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴾﴿

﴿سبحانه : وكذلك قال اهللا تعاىل، يليق به جل جاللهال الزيغ مما  ه أهلُ فُ يصِ 

اهللا تعالى عن تَـنَـزَّه : أي» سبحان اهللا «  فكلمة )،٢( وتعاىل عما يشركون ﴾

                                                           

  . ١٨٠) سورة الصافات ، آیة رقم ١(
  . ١) سورة النحل ، آیة رقم ٢(
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ة على وجوب التنزيه قول اهللا ألدلومن ا. مشابهة المخلوقات وعن كل نقص

﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصري * له مقاليد السماوات : تعاىل

ومن هنا نفى  )،١( ﴾ملن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليمواألرض يبسط الرزق 

 حدوثَ  اجلهالءُ ل ما يفهم منه كُ فَ . يليق باهللا تعاىل الأهل السنة كل ما 

ال ألن المعاني الباطلة ؛ اه أهل السنة عن اهللا تعاىلفَ ـنَ ؛ اهللا تعاىل صفاتِ 

، ه الخالق بالمخلوقبِّ شَ يُ : أي، من يقيس الخالق على المخلوق إاليثبتها 

ظن أن ؛ ة من اجلهات الستهَ جِ يف مكان وَ  إاليوجد  ال فلما رأى املخلوقَ 

  .من عقائد الضاللفنعوذ باهللا ، اخلالق مثل املخلوق

 وجد أن هناك كلماتٍ ؛ مةفإذا نظر املسلم يف النصوص الشرعية املكرَّ 

ولكنها ، يف ألفاظها بني اخلالق واملخلوق ت يف النصوص الشرعية تشرتكُ دَ رَ وَ 

  : وهي على نوعني، اكلي�   اختالفًاختتلف يف معناها 

فهذه : املخلوق إذا أضيفت للخالق أو هي صفاتٌ  ألفاظٌ : األولالنوع 

، واملخلوقِ _ وجلَّ  عزَّ _ يوجد أي اشرتاك يف معناها بني اخلالقِ ال الصفات 

  .ولكنها جمرد ألفاظ مشرتكة

:  فاللفظ احلريف واحد، واملخلوق له قدرة، اهللا عز وجل له قدرة: مثال

 فقدرة املخلوق حادثة، اكلي� ا  ولكن املعىن خيتلف اختالفً )، ة - ر - د - ق (

 ومطلقةُ ، تتغري وال، بال ابتداء قدميةٌ  فهي: أما قدرة اهللا تعاىل، وحمدودةومتغرية 

  .بال انتهاء ودائمةٌ ، جبميع املمكنات قِ التعلُّ 

                                                           

  . ١٢ - ١١) سورة الشورى ، آیة رقم ١(
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فتختلف ؛ أما المعاني والحقائق، لفاظ فقطألشتراك في ااال؛ فإذن

  .اختالفًا كلي�ا

وهي كلمات ، ت يف النصوصدَ رَ ا وَ هناك إضافات أيضً : النوع الثاين

ز عحقيقتها ومعناها خيتلف عند إضافته للخالق  ولكنَّ ، تضاف للمخلوق

  .كاليد والساق والوجه وحنوها،  وجل

 األعضاءه عن واهللا منزَّ ، وليست صفاتٍ  وأعضاءٌ  فهي يف املخلوق جوارحُ 

، فاملخلوق على املعىن احلقيقي هي عضو وطرَ  دُ يَ فَـ ، واجلوارح بإمجاع املسلمني

ضاء ألعه بافَ صِ واهللا يستحيل أن نَ . ينهوأصابعه وجنبه وعَ وكذلك ساقه ووجهه 

. همفِ لَ هم عن سَ فُ لَ ينقله خَ ، عليه بين المسلمين عٌ وهذ أمر مجمَ ، طرافاألو 

  .وسأنقل بعض ذلك إن شاء اهللا تعاىل عن علماء أهل السنة من احملدثني

أهل السنة عند ورود هذه الكلمات مضافة  فكيف يكون عملُ ؛ إذن

  ؟ الى اهللا سبحانه وتعالى

أهل السنة واجلماعة هلم مسلكان جائزان عند الكالم عن هذه 

: األولالمسلك : بني اخلالق واملخلوق م منها التشابهُ هَّ وَ تَـ اإلضافات اليت قد يُـ 

 الباطل املعىن ِبَردِّ  واجلزم ، التشبيه نفي مع ، معناها يف اخلوض وعدم ، إثبا�ا

  . التفويض يسمَّى أو ، اإلمجايل التأويل يسمى وهذا

  : لكن بثالثة شروط، وتأويل معناها، ميان بثبو�ااإل: املسلك الثاين

ها عن معناها على فَ أن يكون هناك دافع يوجب صرْ : األولالشرط 
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  .احلقيقة يف اللغة إىل معىن آخر يف اللغة

  .باهللا تعاىل ائقً الرو�ا به الذي يفسِّ اآلَخُر أن يكون هذا املعىن : الشرط الثاين

  .يف لغة العرب اأن يكون هذا املعىن واردً : لشرط الثالث

  : فيطبق حنوها اخلطوات التالية.ود اليد مضافة إىل اهللا تعاىلرُ وُ : مثاله

النصوص وذلك بدليل ، إضافتها إىل اهللا تعاىل بإثباتِ  اإلميان: األوىلاخلطوة 

  .الواردة

 والفليست أعضاًء ، اجلزم بأن معناها ليس كما يف املخلوق: اخلطوة الثانية

  .وارحَ وال ج اأطرافً 

ينفون تفسري معناها فـَُهم لذلك ؛ يدفع إىل تأويل معناها اهناك دافعً  ومادام أنَّ 

ز عواهللا ، ألن املعىن على احلقيقة هو العضو واجلارحة؛ على احلقيقة يف اللغة

 اتنزيهً  ون هذا املعىن الباطلَ فُ فيصرِ ، واألعضاء واألطراف عن اجلوارح هوجل منزَّ 

  .فهذا هو سبب التأويل، يليق بهال  هللا تعاىل عما

يف لغة ت دَ رَ وَ  فاليد، يف اللغة العربية واردٍ  يفسرو�ا مبعىن صحيحٍ : اخلطوة الثالثة

 من فيختارون معًىن ، املعاين العربيةوغريها من ، العرب مبعىن القدرة والقوة والنعمة

قوة اهللا فوق : أي )،١( ﴾أيديهم﴿ يد اهللا فوق ، يةاآلهذه املعاين حسب سياق 

  .كما في تفسير ابن جرير لسورة الفتح. قو�م

يف  رون أ�ا ليست زائدةً فيقرِّ ؛ إىل صفة القدرة يرجعانقوية ـعام والتـوألن اإلن

 األوىلأو يكتفون باخلطوة ، مسلك التأويل وهذا هو، قدرةـمعناها عن صفة ال

                                                           

  . ١٠) سورة الفتح ، آیة رقم ١(
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السكوت عن الكالم : أي، وهذا هو التفويض، خيوضون يف املعىن وال، والثانية

  .بعد اجلزم بنفي املعاين الباطلة ولكنْ ، املعىن يف بيان

باهللا  يليقُ  يف اللغة العربية وهي أن يكون هذا املعىن املناسبُ : اخلطوة الرابعة

فاكتملت شروط ، أنه يليق باهللا تعاىل دُ جنِ ؛ نا إىل معىن القدرةفإذا نظر ، تعاىل

  .التأويل

كالعني واليد والساق وحنو ،  وهذا الكالم السابق جيري يف مجيع املتشا�ات

ها رُ كْ ذِ  أو احلديث الذي وردَ  اآليةفأهل السنة ينظرون حسب سياق ، ذلك

فينتج ، األدلةليحصل اجلمع بني مجيع ؛ ىاألخر يف النصوص  مع النظر، فيه

  .د بالرباهني النقلية والعقليةالقول الصواب املؤيَّ 

  والجهة نفي الجوارحفي  من أهل السنة النقول عن بعض علماء الحديث

، وال يعتقد فيه األعضاء: رمحه اهللا تعاىل قال الشيخ أبو بكر االمساعيلي_١

وحنو هذا مما يكون مثله يف ، والدقة، والغلظ، وال الطول والعرض، واجلوارح

  ١أ _ه. وأنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذو اجلالل واإلكرام، اخللق

، ويعتقدون جواز الرؤية من العباد املتقني هللا عز وجل يف القيامة: وقال أيضاً _٢

وال  _ عز وجل_ في اهللا التجسيموذلك من غري اعتقاد ،... دون الدنيا

أ . ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بال كيف، له التحديد

، اعتقاد أئمة أهل احلديثو ، هذا أصل الدين واملذهب: ٦١وقال ص. ٢_ه

 أ_ه. ومل تلبسهم فتنة، الذين مل تشنهم بدعة
                                                           

  ٣٧)في كتابھ اعتقاد أئمة الحدیث ص١(
  ٤٣_٤٢) نفس المصدر ص٢(
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احلنبلي _رمحه اهللا تعاىل _ عقيدة أبو الفضل التميمي اإلمام نقل _ ٣

إن األمساء : وقال يقول بالجسم"وأنكر أمحد على من : فقالاإلمام أمحد 

االسم على ذي طوٍل وأهل اللغة وضعوا هذا ، مأخوذة من الشريعة واللغة

فلم جيز ، وعرٍض ومسٍك وتركيٍب وصورٍة وتأليف واهللا تعاىل خارج عن ذلك كله

 طلومل جيىء يف الشريعة ذلك فب، جسًما خلروجه عن معىن اجلسميةأن يسمى 

   ١أ_ه

إن الكالم يف الصفات فرع على ):  (هـ ٣٨٨. ت( اخلطايب _وقال االمام٤

فإذا كان معلوما أن إثبات . الكالم يف الذات وحيتذى يف ذلك حذوه ومثاله

الباري سبحانه إمنا هو إثبات وجود ال إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إمنا 

فإذا قلنا يد ومسع وبصر وما . ٢تحديد وتكييف هو إثبات وجود ال إثبات 

إن معىن اليد القوة أو : ولسنا نقول: أشبهها فإمنا هي صفات أثبتها اهللا لنفسه

جوارح وال نشبهها وال نقول إ�ا  النعمة وال معىن السمع والبصر العلم

إن : ونقول باأليدي واألسماع واألبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل

ووجب نفي التشبيه ، ألن التوقيف ورد �ا، الصفاتالقول إمنا وجب بإثبات 

وعلى هذا جرى قول السلف يف أحاديث ، عنها ألن اهللا ليس كمثله شيء

  أ_ه. الصفات

ُهَو ِإثـَْبات ِصَفات أثبتها اهللا لَنفِسِه َوَال نُقول َأن : _ وقال اخلطيب البغدادي٥

                                                           

  )٤٥(في كتابھ عتقاد اإلمام أحمد ص/) ١(
) فأھل السنة قاطبة ینفون الكیفیة مطلقاُ ،وھذا یناقض قول بعض المبتدعة أن لھ كیفیة ال ٢(

 نعلمھا.
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َوَال نُقول ِإنـََّها جوارح ر اْلعلم معىن اْلَيد اْلُقْدَرة َوَال ِإن معىن الّسمع َواْلَبصَ 

واألمساع واألبصار الَِّيت ِهَي جوارح  وأدوات لْلِفْعل َوَال نشبهها بِاْألَْيِدي

َا َوجب ِإثـَْبا�َا ِألَن التـَّْوِقيف ورد �َا َوَوَجب نفي  وأدوات لْلِفْعل ونقول ِإمنَّ

َها لَقْوله تـََعاَىل  }. وَملَْ َيُكْن لَُه ُكُفًوا أحد{ َوَقوله} ْيءلَْيَس كمثله شَ { التَّْشِبيه َعنـْ

  ١ه  أ_

 رمحه اهللا تعاىل يف] هـ٣١٠ت[ اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي_ ٦

عال عليها علو : فقال ٢٩آية البقرة) إىل السماءمث استوى :  (قول اهللا تعاىل

   ٢اهـ . ملك وسلطان ال علو انتقال وزوال

صاحب الصحيح الـمشهور ) هـ٣٥٤( حبانوقال احلافظ حممد بن _ ٧

، ليس له حدٌّ محدوٌد فُيحتوى" احلمد هللا الذي : بصحيح ابن حبان ما نصه

وال يشتمل عليه ، وال يحيط به جوامع الـمكان، وال له أجٌل معدوٌد فَيفىن

 ٣. "تواتر الزمان

انتقاٍل من مكاٍن لٍة وال حترٍك وال آبال  -يعين اهللا  -" كذلك ينـزل : وقال أيضاً 

  ٤. إىل مكاٍن "

وتعاىل عن : الطحاوية _وقال اإلمام الطحاوي رمحه اهللا تعاىل يف منت العقيدة٨

ال حتويه اجلهات الست كسائر ، واألركان واألعضاء واألدوات، احلدود والغايات

  ) ١( أ _ه. املبتدعات
                                                           

  ٧٥.ص ) جواب الخطیب ملحق بكتاب اعتقاد أئمة أھل الحدیث لإلسماعیلي١(
  )، دار الفكر )١٩٢- ١/١٩١) في تفسیره (جامع البیان عن تأویل آي القرءان (٢(
 )]١/ ١) [الثقات (٣(
  ) ] ١٣٦/ ٢) [اإلحسان بترتیب صحیح ابن حبان  ( ٤(
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 السنة ألهل الطريقتني أحد على هو  السابقة النقول يف الكالم هذا: تنبيه

 ،ولكن القدرة مبعىن وليست الذات صفات من صفة اليد كون وهو األشاعرة

 قوية أدلة ،له مستقلة صفة ،وليست القدرة مبعىن أ�ا السنة أهل من قال من

 ليست وحنوها والوجه ،واليد احلسىن األمساء من تشتق الصفة أن ،ومنها

  .كذلك

 السمع صفة ،وله ،ومسيع علم وله ،وعامل قدرة وله قادر اهللا:نقول:مثال

 يد تعاىل اهللا أن نقول أن ميكن فال وحنوها اليد يف ذلك ميكن ال ،ولكن...

 كلمة فقط هي اليد أن فتبنيَّ .اليد إليه ترجع اسم أي هناك ،وليس ،سبحانه

 الشرعية النصوص يف إليه ُأضيفت مبا متعلقة قدرة ولكن القدرة ملعىن مرادفة

  . السنة أهل مجهور عند الراجح هو ذلك،وهذا ،وحنو آدام كخلق الثابتة

 وهذا الذات من جزء ليست أ�ا على متفقون أل�م العقيدة فروع من واملسألة

 من أ�ا ،أم املعاين صفات من مستقلة صفة كو�ا أما التشبيه لدفع يكفي

 ،واهللا أدلته فريق لكل اجتهادي أمر فهذا النعمة أ�ا القدرة،أم صفة معاين

  ..أعلم
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  ضاللة التشبيه

، سبق الكالم عن منهج أهل السنة واجلماعة يف الكلمات املضافة إىل اهللا تعاىل

وسبق الكالم عن وسطية أهل . تٍ الومفعو هللا تعاىل وأفعاًال  وأن منها صفاتٍ 

 األحاديثون أهل التعطيل الذين ينفون صفات املعاين ويردُّ  ة بني منهجِ السنَّ 

  .أهل التشبيه ومنهجِ ، الصحيحة

ق رْ الفَ ( كما يف كتابه _رمحه اهللا تعاىل_ القاهر البغدادي عبد اإلماموقد بّني 

، الةمن الروافض الغُ  عن أصنافٍ  اصادرً كان  لتشبيهِ ل ظهورٍ  أولَ  أنَّ ) قرَ بني الفِ 

  ).١( من ا�سمة املشبهة اقً رَ ر يف كتابه فِ كَ مث ذَ 

) لحَ ل والنِّ لَ املِ ( يف كتابرمحه اهللا تعاىل __ تاين سْ رِ هْ الشِّ  اإلماموكذلك ذكر 

  ).٢( -ت الالضال نعوذ باهللا من الفنت و - هة من املشبِّ  اأنواعً 

عقيدة  معرف ضرورة تعلُّ ؛ مذهب التشبيه ل يف عواقبِ واملسلم العاقل إذا تأمَّ 

سبحانه وتعاىل عما  -ربنا  أنَّ  يزعمُ  فليس أشنع من مذهبٍ . أهل السنة

أو فيه ، ويف هذا الوجه جمموعة أعني! وجه مبعىن العضو أو اجلزءله  -يصفون 

﴿فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، عني واحدة فقط كما فهموا بعقوهلم

فقط  نيِ أو يثبتون عينَ . يليق باهللا تعاىلال ه مبا تفسريِ : أي )،٣( وابتغاء تأويله ﴾

؛ الفهموه من حديث الدجَّ م مما م وعقوهلِ هِ ومِ هُ بل بفُ ، بال نص منطوق صريح

، أو فيه عني واحدة، فيه جمموعة أعني الوا وجهً وا أن يتخيَّ يغُ سِ تَ سْ م مل يَ أل�

                                                           

  . ٢١٤) (الفَْرق بین الفَِرق) ط دار اآلفاق الجدیدة ، ص١(
  . ١/١٠٣) (الِملَل والنَِّحل) ط مؤسسة الحلبي ، ٢(
  . ٧سورة آل عمران ، آیة رقم ) ٣(
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فقدموا املفهوم  –ثبتوا بفهمهم ما يشتهون أو ، فرتكوا املنطوق يف القرآن الكرمي

مث ، ابً جن ومنهم من أثبتَ . كما يأيت بيانه إن شاء اهللاعلى الصريح املنطوق  

  .فقط وهي واحدة اثبتوا ساقً أو ، - كما يأيت بيانه - دين مها ميني ثبتوا يأ
  

هة واملشبِّ . _فسبحان اهللا وتعاىل عما يصفون _، �م الشياطني تْ فهكذا لعبَ 

نثبتها  الننفيها و ال « : ن قالهة مَ من املشبِّ  ولكنْ ، واجلوارح باألعضاءحوا صرَّ 

لفظ األعضاء واملكان مع عدم  ب منرَ أو هَ ، ل مَ تَ أمر حمُ ك تبدو هالعَ جَ فَ ، »

  .وغفل عن كون العربة باملعاين، نفي معناه

مهم فقد سلَّ ؛ السنة والجماعة تباعهم أهلِ أما أهل الحق من الصحابة و أ

ثبتوا لها المعاني التي تليق أو ، ثبتوهاأف، عطيلشبيه ومن التَّ اهللا تعالى من التَّ 

  .فالحمد هللا على توفيقه، في لغة العرب الفصيحة دَ رَ وَ  باهللا تعالى مما

  أمثلة لبيان الفرق بين مذهب أهل الحق ومذهب المشبهة

هة واملشبِّ ، الوجه يف الكثري من النصوص الشرعية دَ رَ وَ : الوجه: المثال األول

من األجزاء  بأنه جزءٌ  يفسرون وجه اهللا سبحانه وتعاىل التشبيهِ  على مدار تاريخِ 

  .موصوف �ا _سبحانه_اليت ختيلوا أن اهللا 

-الوجه  ومنها -  وأجزاءُ  عاىل له أعضاءٌ ـاهللا ت ال أنَّ إهمون ـفـهة ال يبِّـ وبعض املش

 ها صفاتَ ـميتـسـرون بتـتَّ سَ ـتـَ ويَ ، فرَ ة جزء وعضو وطَ ـّرون من كلمـنهم يفـولك، 

 ستـوليولكن ال يعلمون هذه الكيفية  أي هلا كيفية وحجم معنيَّ ، األعيان

عاىل عما ـسبحانه وت -أنه جزء من ذات اهللا  قدونـتـم يعهُ فَـ ، معىن صفاتِ 
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  .ثريةـة كـناعات سيئـالباطل ش سريـفـويلزم من هذا الت، -صفون ـي

ت امن صف فةـهو صقول أن الوجه ـمنهم من يـف ؛أما أهل السنة والجماعة

؛ امً سَّ ـجم ـاوليست شيئً  م صفةٌ ـعلـأن ال ماـكـيس بطرف وال جزء فـول، املعاين

  .ةيَّ مِ ـسْ ـمن معاين اجلِ  ات شيئً ـيسـول كذلك الوجه صفةٌ ـف

فوجه ، الذات كناية عن فيعتقدون أن الوجه؛ وأما مجهور أهل السنة واجلماعة

ا يف الوجه أيضً  ويأيت، بالصفات عز وجل اهللا املتصفِ  اهللا تعاىل يعين ذاتَ 

أن الوجه هو مبعىن ويدل على . ة اليت يتوجهون إليهابلَ القِ  مبعىن بعض النصوص

 يف اللغة قوله تعاىل ""ووجوه يومئذ باسرة *تظن أن يفعل �ا فاقرة " الذات

فمعلوم أن الوجه ال يضاف إليه الظن وال العلم وإمنا يضاف للذات فاملقصود 

فإذن ليس إطالق الوجه مبعىن الذات ، بالوجوه يف اآلية نفس األشخاص

  .هو وارد بال شك مبستبعد يف اللغة والقرآن الكرمي بل

﴿ كل من عليها فان * ويبقى وجه : ال اهللا تعاىلـق: تأمل يف هذه النصوصو 

يعين يبقى اهللا تعاىل : ور أهل السنةـمهـقال ج )،١( ربك ذو اجلالل واإلكرام﴾

ويبقى ، كل شيء يفىن  لكان معناه أنَّ ؛ اهة صوابً ولو كان كالم املشبِّ ، وحده

  ! شيء واحد وهو الوجه

. وجل هو عزإال : أي )،٢( ﴿ كل شيء هالك إال وجهه ﴾: اهللا تعاىلوقال 

  ).٣( وراجع كتب التفسري للعلماء املتقدمني رمحهم اهللا تعاىل

                                                           

  . ٢٧ -  ٢٦) سورة الرحمن ، آیة رقم ١(
  . ٨٨) سورة القصص ، آیة رقم ٢(
  . ١٨/٣٥٣) (تفسیر الطبري) ط دار ھجر ، ٣(
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ال بتغي اهللا وحده ـي: يعين )،١( ﴿ إال ابتغاء وجه ربه األعلى ﴾: وقال تعاىل

  .ه الوجهامسُ  جزءٍ  ألجلوليس املقصود أنه يعمل ، شريك له بعمله

وليس ، نطعمكم هللا تعاىل: أي )،٢( ﴿إمنا نطعمكم لوجه اهللا ﴾: تعاىل وقوله

  ! ايسمى وجهً  صفة الوجه أو ألجل جزءٍ  ألجلمعناه أننا نطعمكم 

﴿ واصرب نفسك مع الذين يدعون ر�م بالغداة والعشي يريدون : وكقولِِه تـََعاَىل 

يريدون صفة وليس املقصود أ�م ، بعملهم يريدون اهللاَ : أي )،٣( وجهه ﴾

  .الوجه

قصود فامل )،٤( ﴿ وهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا ﴾: وقوله تعاىل

  .هو القبلة اليت يستقبلو�ا

اهللا  إىلنظر ـال: أي )،٥( »نظر إىل وجهك ـك لذَة الـألـأسو « : ثـحديـي الـوف

  ).٦( ناظرة ﴾ إلى ربها﴿ وجوه يومئذ ناضرة * : كما قال تعاىل،  تعاىل

ه َما َوْجهَلْو َكَشَفُه َألحرقت ُسُبَحاُت ، النُّورُه حجاب «: أيًضاويف احلديث 

 واحلجاب على املخلوق حقيقةٌ ، ذاته حاتُ بُ سُ : أي )،٧( » ى إِلَْيِه َبَصرُهُ اْنته

  .لضعفه

                                                           

  . ٢٠) سورة اللیل ، آیة رقم ١(
  . ٩) سورة اإلنسان ، آیة رقم ٢(
  . ٢٨) سورة الكھف ، آیة رقم ٣(
  . ١١٥) سورة البقرة ، آیة رقم ٤(
 ٣/٥٤باب الدعاء بعد الذكر  -) (سنن النسائي) ط مكتب المطبوعات اإلسالمیة ، كتاب السھو ٥(

  . ١٣٠٥حدیث رقم 
  . ٢٣ - ٢٢) سورة القیامة ، آیة رقم ٦(
حدیث رقم  ١/١٦١باب قولھ علیھ السالم : إن هللا ال ینام  -) (صحیح مسلم) كتاب اإلیمان ٧(

١٧٩ .  
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ن الوجه إ: وليتهم قالوا، فتأمل كم الفرق بني فهم أهل السنة وفهم املشبهة

ولكنهم يتهربون من نفي ، جارحة الو  املعاين وليس جبزءصفة من صفات 

  .والتجسيم،والتقسيم  ،يدورون على التشبيه أل�م؛ ذلك

 وأهل السنة، وردت اليد مضافة هللا تعاىل يف نصوص كثرية: اليد: المثال الثاني

وال يفسرو�ا بشيء من معاين ، يثبتون ذلك ويؤمنون به -هم فُ لَ هم وخَ فُ لَ سَ  -

  .األطراف الاجلارحة و  الليس العضو و  فيقطعون أن معناها، التشبيه

يأيت يف بعض النصوص كناية عن فعل من أفعال اهللا  معناها أثبتوا أنَّ إمنا و 

فكلمة اليد في لغة العرب . عض النصوص كناية عن صفة القدرةويف ب، تعاىل

جاءت اليدان يف القرآن الكرمي ؛ ولذا. بغير معنى العضو والجارحة اتأتي كثيرً 

مبعىن  -شك أن املطر ليست يداه  الو ، -للمطر : أي -مضافة للرمحة 

﴿ وهو الذين أرسل : تعاىل فتأمل ذلك يف قول اهللا - األعضاء واألطراف 

﴿ : فقوله )،١( وأنزلنا من السماء ماء طهورًا ﴾ يدي رحمتهالرياح بشرًا بني 

  .حمسوس دٌ وهذا مشاهَ ، بعضوين للمطرليستا  - اقطعً  - يدي رمحته ﴾

ذي ـرمي ليس بـرآن الكـقـك أن الـش الو ، مـقرآن الكريـيد إلى الـت الـفـيـوأض

فروا بالذكر ملا جاءهم وإنه ـ﴿ إن الذين ك: عاىلـال تـق، أعضاء وال جوارح

زيل من حكيم ـنـومن خلفه ت هـن يديـيـبيه الباطل من ـز * ال يأتـتاب عزيـلك

 جوارحـاء والـضـباألع ديهـي رفسِّ ـتال ه ﴾ ـني يديـ﴿ من ب: فقوله )،٢( ﴾ميد ـح

  .كـش الـب

                                                           

  . ٤٨رقم ) سورة الفرقان ، آیة ١(
  . ٤٢ - ٤١) سورة فصلت ، آیة رقم ٢(
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٣٤ 

أن هناك على  واضحةٌ  ئلُ الفي لغة العرب وفي القرآن الكريم د؛ إذن 

  .معاند رٌ مكابِ  الر هذا إينكِ  فال، عضاء والجوارحألمعنى لليدين غير معنى ا

ضاء ألعوأن ا، معانيأن الصفات : وهي، فهناك قاعدة مهمة؛ ولذا

  .أجسام

أنه قد اختلف علماء أهل السنة واجلماعة يف معىن قوله  مُ ومن هذا املنطلق تعلَ 

) يدي( هل معىن )،١( ﴿ ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي ﴾: تعاىل

  ؟ ا كناية عن القدرةمأم أ� ،صفتان هللا تعاىل

ولذلك فال بد أن . عضاءألفمن قال أ�ما صفتان فإنه ينفي أن تكون مبعىن ا

بني معىن  اعظيمً  افإن هناك فرقً ، عضاءألنفهم الفرق بني معىن الصفة ومعىن ا

  .لعضو أو اجلزءالصفة ومعىن ا

، -هي صفات من صفات المعاني  -  الحياة رادة أوإلالعلم أو ا: مثال

فقط وليست  صفاتأم أنها ، فهل هي طرف وعضو وجارحة مجسمة

، صفات المعاني وليست أعضاء مجسمةشك أنها من ال ؟ اأجسامً 

. جوارحَ وكذلك اليد وغيرها إذا أضيفت إلى اهللا تعالى فليست أعضاء وال 

من صفات املعاين وليست  فاملقصود أ�ا، فمن قال إ�ا صفة غري صفة القدرة

  .أعضاء

: ولكن بشرط، إذا أثبت أ�ا صفة ينِِّّ فإذا فهمنا ذلك فال حرج على املسلم السُّ 

ه بعض أهل السنة رمحهم اهللا لَ وهذا فعَ ، يعتقد كو�ا غري عضو أو جارحةأن 

                                                           

  . ٧٥) سورة ص ، آیة رقم ١(
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٣٥ 

، واإلمام األشعري يف اإلبانةكما ذكر التميمي احلنبلي أمحد  مام إلكا،  تعاىل

ولكنهم ينفون كما سبق نقله ،  القرطيب وغريهماإلمام و ، الباقالينواإلمام 

  .كما يفعل املشبهةال ، اجلوارح

فالصواب عندهم أن اليد وحنوها ليست بصفات : أما مجهور أهل السنة

 فهي تأيت يف مواضعَ ، فهم من القرآن الكرمي بلغة العربتُ  معانٍ بل هلا ، مستقلة

من أفعال اهللا  عن فعلٍ  تأيت كناية ويف مواضعَ ، فتكون كناية عن صفة القدرة

  .وليست صفة مستقلة، -اإلنعام  وهو - تعاىل

بصيغة اجلمع واملفرد  اليد يف النصوص الشرعيةجاءت : لليدالصيغ اللفظية 

 أو عن فعل وليست صفةً  كل هذا يدل على أ�ا كناية عن صفةٍ ،  نيةـثـوالت

  .مستقلة

، جنبون هذه الصيغـاملشبهة يت فإن؛ واإلفرادت بصيغة اجلمع ـومهما أت

رغم أن قاعدة ، ومل يثبتوا ما جاء بصيغة اجلمع، نيةـثـغة التيفقط بص نخذو أيو 

إن ؟ التصرف هو السبب الحقيقي لهذا فما! كثرألخذ باألا اللغة تنص على

هو أ�م قاسوا اخلالق سبحانه  السبب احلقيقي وراء هذه التصرفات املنحرفة

 عضاء صفاتِ ألومسوا ا، وظنوا أنه جسم مركب من أعضاء، على املخلوق

له أكثر  اإنسانً ساغ أن ترى ستَ يُ ال نه ألو ، أعيان من باب التلبيس على العوام

  .خذوا بالتثنيةأو ، راغوا عن آيات اجلمع واإلفرادف؛ أو أقل من يدين

؛ عن اجلوارح منزهٌ _عز وجل _وعلموا أن اهللا ، ولو أن املشبهة فهموا لغة العرب

يات اليت وردت باملفرد آلا ضوهنا سأذكر بع. ا وقعوا يف هذا العبث بالعقائدمَ لَ 
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٣٦ 

  : مث اجلمع

﴿ تبارك الذي : ه تعاىليات اليت وردت بصيغة املفرد قولُ آلامن : صيغة املفرد

عرضوا عن أف، ز وجلعبقدرته وحتت تصرفه : فهي تعين هنا )،١( بيده امللك ﴾

  .-طرف واحد فقط : أي - له يد اي� سوِ  ا�م مل يشاهدوا إنسانً أل؛ اإلفراد

، فوق قّو�م أي أن قّوة اهللا )،٢( ﴿ يد اهللا فوق أيديهم ﴾: قوله تعاىل ومنها

  .ا يرجع إىل صفة القدرةومعىن القوة أيضً 

عرضوا عن أولكن املشبهة ، ا بصيغة اجلمعجاءت اليد أيضً : صيغة اجلمع

وهو قياسهم اخلالق سبحانه على  - لنفس السبب ؛ إثبات اليد بصيغة اجلمع

  .له أكثر من يدين اسوي�  ااغ أن ترى خملوقً سَ تَ سْ يُ ال نه ألو ، -املخلوق 

 )،٣( ﴾قنا هلم مما عملت أيدينا أنعاًما﴿ أومل يروا أنا خل: قوله تعاىل ذلكومن 

، ولكن بأسلوب اجلمع، القدرة مبعىن وهعند أهل السنة  ﴿ أيدينا ﴾ ـقوله ف

  .هو التفخيم والتعظيم والغرض من اجلمع

وأنه ال يستساغ أن ، واعتقدوا أن له أعضاء، فلما شّبهوا اهللا خبلقه: وأما املشبهة

تنكبوا هذه اآلية ؛ سبحانهيف اجلسم الذي ختّيلوه هللا  دٍ يكون له جمموعة أيْ 

  .ا مما ورد بلفظ اجلمعوأمثاهلَ 

﴿ : ورد لفظ اليمني يف قوله تعاىل: روها بمعنى األطرافسَّ ألفاظ أخرى فَ 

فمعىن اليمني عند أهل  )،٤( ألخذنا منه باليمني * مث لقطعنا منه الوتني ﴾

                                                           

  . ١) سورة الملك ، آیة رقم ١(
  . ١) سورة الملك ، آیة رقم ٢(
  . ٧١) سورة یس ، آیة رقم ٣(
  . ٤٦ - ٤٥) سورة الحاقة ، آیة رقم ٤(
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٣٧ 

هللا  اوليس املقصود طرفً ، -) ١( كما يف كتب التفسري-بقوة وقدرة قاهرة : السنة

ن مَ  الإ املعىن الباطل فهم هذايَ  الو ، - سبحان اهللا عما يظنون -يسمى ميني 

  .يف فتنة التشبيه قغرِ 

، بقوته وقدرته: أي )،٢( ﴿ والسماوات مطويات بيمينه ﴾: قوله تعاىل وكذلك

  .وليست بأعضاء وال جوارح

وليس ، كناية عن التمام والكمال )،٣( » وكلتا يديه ميني« : وكذلك يف احلديث

  .رمحه اهللا تعاىل) ٤( مام اخلطايبإلا نُِقل عنكما ،  واجلارحة عضومبعىن ال

أو العطاء  القدرة والقوة  ىعننفس مهي  كلمة اليد واليمين ونحوها؛  إذن

  .العربهكذا في لغة ، ونحوها من المعاني العظيمة، كرماً 

سلوب الوحيد الذي أخذ ألوهو ا، وردت اليد بصيغة التثنية- : نيةـثـصيغة الت

 نعوذ باهللا من البدع املضلة -نه املستساغ يف اجلسم الذي ختّيلوه أل؛ املشبهة به

  فهي )،٥( ﴾بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴿: قوله تعاىل من ذلك. -

ونعمة  جيادإلنعمة ا: ومها نعمتان، -وهو اإلنعام  -كناية عن فعل من أفعاله 

فهما كناية عن ، ةيآلفهذا معناها يف هذه ا، ولذلك أتت بصيغة التثنية، اإلمداد

أما املشبهة فظنوا أ�ما . وهو فعل من أفعال اهللا تعاىل، اجلود والعطاء

  .ناجارحت

                                                           

  . ١٨/٢٧٥) (تفسیر القرطبي) ط دار الكتب المصریة ، ١(
  . ٦٧، آیة رقم ) سورة الزمر ٢(
  . ١٨٢٧حدیث رقم  ٣/١٤٥٨باب فضیلة اإلمام العادل  -) (صحیح مسلم) كتاب اإلمارة ٣(
  . ٢/١٥٨) نقلھ عنھ البیھقي في (األسماء والصفات) ، ط مكتبة السوادي ، ٤(
  . ٦٤) سورة المائدة ، آیة رقم ٥(
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 َواْلَجَماَعة

٣٨ 

 ﴿ يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي ﴾: ية الثانية قوله تعاىلاآلو 
أي ، أن معناها صفة زائدة على معىن القدرة: فيها قال بعض أهل السنة )،١(

والغرض ، أ�ما كناية عن القدرة ولكن الصحيح، ما صفتان وليستا جبارحتنيأ�

نية إذا كان ـثـوالعرب تستخدم الت، عليه السالمهو لفت النظر إىل شرف آدم 

إين : إذ أوحى اهللا إىل عيسى «: ومن ذلك ما جاء يف احلديث، امر عظيمً ألا

 )،٢( » ز عبادي إىل الطورفحرِّ ، بقتاهلم دٍ ألح يدان ال، ا يلقد أخرجت عبادً 

حد على ألقدرة  ال: واملقصود، » حد بقتاهلمأليدان  ال «: فتأمل كيف قال

ال أنه  -بال شك  -وليس املقصود ، نية يف اليدـثـفتأمل استعمال الت، قتاهلم

  .قدرة هلم بقتال يأجوج ومأجوجال املقصود أنه بل ، أعضاء للناس

،  فاعلٍ ىل إ فعلٍ  إىل اهللا تعاىل إضافةَ  اورد النسيان مضافً : النسيان: املثال الثالث

  ).٣( ﴾ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ﴿فاليوم: كما يف قوله تعاىل

هذا هو املعىن األصلي له  -والنسيان يأيت يف اللغة العربية مبعىن الذهول والغفلة 

  .ا مبعىن الرتكويأيت جمازً ، -

 أن اهللا تعاىل ال يوصفب افأهل السنة واجلماعة وغريهم من املسلمني قطعوا يقينً 

مام إلولذا قال ا، التـَّْرك وإمنا معىن النسيان هنا هو، مبعىن الذهول أو الغفلة

، ساهمـنن -قيامة ـوم الـوذلك ي - ففي هذا اليوم : أي«: الطربي يف تفسريه

                                                           

  . ٧٥) سورة ص ، آیة رقم ١(
 ٤/٣٢٥٠باب ذكر الدجال وصفتھ وما معھ  -لساعة ) (صحیح مسلم) كتاب الفتن وأشراط ا٢(

  . ٢٩٣٧حدیث رقم 
  . ٥١) سورة األعراف ، آیة رقم ٣(
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٣٩ 

اهره ـفظ عن ظـحق صرفوا هذا اللـفأهل ال )،١( »ذاب ـرتكهم يف العـن: يقول

  .-وهو الرتك  - إىل معىن جمازي  -وهو الذهول  -املعهود 

رضي  مام ابن جرير هذا التأويل ورواه بأسانيده عن سيدنا ابن عباسإلونقل ا

  .وغريمها، وعن تلميذه التابعي جماهد اهللا عنهما

هي عضو : معىن الساق على احلقيقة يف لغة العرب: الساق: المثال الرابع

 - طراف واألعضاء ألاهللا سبحانه وتعاىل منزه عن اجلوارح وا ألنو ، أسفل الركبة

عن هذا املعىن  فقد صرفها الصحابة رضي اهللا عنهم -  بإجماع المسلمين

معىن ساق اهللا : فقالوا، الباطل إىل معىن صحيح يف لغة العرب ويليق باهللا تعاىل

  .ه الشديد أو العظيمأمرُ : هو

يقول « : رمحه اهللا تعاىل مام ابن جرير الطربيإلقال ا، ففي تفسري سورة القلم

  : هكرُ تعاىل ذِ 

من  ينـماعة من الصحابة والتابعـجال ـق )،٢( ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ 

يوم يكشف عن ﴿ : باسـوعن ابن ع... ديدـيبدو عن أمر ش: أويلـتـأهل ال

وقامت احلرب بنا على :  (ول الشاعرـقـك،  عن أمر عظيم: قال ساق ﴾

﴿ يوم : عن إبراهيم، عن مغرية، ثنا جرير: قال، نا ابن محيدـحدث). ساق

ويقسو ظهر الكافر فيكون ، سجد اليبقى مؤمن إ الو يكشف عن ساق ﴾ 

كشف عن يُ : يقولرضي اهللا عنهما ابن عباس سيدنا وكان ، اواحدً  اعظمً 

                                                           

  . ١٠/٢٣٧) (تفسیر الطبري) ١(
  . ٤٢) سورة القلم ، آیة رقم ٢(
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٤٠ 

) ١( ») وقامت الحرب بنا على ساق:  (تسمع العرب تقول الأ، أمر عظيم

عن ابن عباس  املذكورَ  ثرَ األ رمحه اهللا تعاىل البيهقي وأسند احلافظ. أ_ه

، -) ٢( رمحه اهللا تعاىل كما قال احلافظ ابن حجر -منهما حسن  بسندين كلٌّ 

إذا خفي عليكم شيء « : لما فّسرها بذلكرضي اهللا عنه وقال ابن عباس 

يكشف ربنا عن «  : ويف احلديث )،٣( »غوه من الشعر ـتـالقرآن فابمن 

فمعىن ساق الرب يف اآلية واحلديث  )،٤( »ة ـؤمنـفيسجد له كل مؤمن وم، ساقه

فيها  وساقَ ، ولذا فسرها ابن كثري بذلك، وهو األمر الشديد، قد بيّنه الصحابة

  بذلك على أن املعىن فيهما  االسابق مستشهدً  ية احلديثَ آلعند تفسري ا

  ).٥( واحد

﴿ وبشر الذين آمنوا أن هلم قدم : اىلـعـال اهللا تـق: القدم: المثال الخامس

 اأظن أن هناك مسلمً ال ؟ ﴿ قدم صدق ﴾ ىنـعـم ماـف )،٦( صدق عند ر�م ﴾

ضاء ألعامعىن ـب اتطرق إىل عقله أن للصدق قدمً ـية سيـيعلم أساليب اللغة العرب

  .وإمنا املقصود هو الشيء الذي قّدموه من أعمال صادقة صاحلة، واجلوارح

قال ، متفق على صحته هذا املعىن العريب فّسر العلماء ما ورد يف حديثٍ  فقَ ووِ 

حىت يضع ، هل من مزيد: تزال جهنم تقول ال« : ملسو هيلع هللا ىلصفيه سيدنا رسول اهللا 

                                                           

  . ١٨٧-٢٣/١٨٦) (تفسیر الطبري) ١(
  . ١٣/٤٢٨) (فتح الباري) البن حجر العسقالني ، ط دار المعرفة ، ٢(
  . ٢/١٨٣(األسماء والصفات) للبیھقي ) ٣(
حدیث رقم  ٦/١٥٩» یوم یكشف عن ساق « باب  -) (صحیح البخاري) كتاب تفسیر القرآن ٤(

٤٩١٩ .  
  . ٨/١٩٨) (تفسیر ابن كثیر) ، ط دار طیبة ، ٥(
  . ٢) سورة یونس ، آیة رقم ٦(
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٤١ 

 )،١( »وى بعضها إىل بعض زْ ويُـ ، كَ قط وعزتِ  فتقول قطٍ ، رب العزة فيها قدمه

يضعهم : أي، مهم اهللاوأهل السنة علموا أن املقصود هو مجاعة من الكفار يقدِّ 

: يعين، قط وتقول قطٍ ، وينضم بعضها إىل بعض، �م ئتمتلف، يف جهنم

  .فهذا هو قدمه الذي يضعهم يف جهنم، يكفي

لفاظ أليف بعض ااعتقدوا أن القدم أو الرجل كما ورد ، أما املشبهة فكعاد�م

ولزم من عقيد�م الباطلة أن . يدخلها يف جهنم هي عضو وجارحة هللا سبحانه

لو كان هؤالء ﴿: وهو نقيض قول اهللا تعاىل، الوهذا حمُ ، د جهنمرِ اهللا تعاىل يَ 

نعوذ باهللا -ت كثرية الفتأمل كيف يؤدي التشبيه إىل ضال )،٢( آهلة ما وردوها ﴾

فأما النار فال متتلئ حىت يضع اهللا تبارك وتعاىل  «: ويف رواية. ناخلذال من

). ٣( »زوى بعضها إىل بعض فهنالك متتلئ ويُ ، قط قطٍ  قطٍ : تقول، هلَ جْ رِ 

يعين مجاعة من ، جراد لُ جْ رِ : فالعرب تقول، جل يف اللغة مبعىن اجلماعةوالرِّ 

 جرادٍ  لُ جْ رِ عليه  خرَّ ، ابينما أيوب يغتسل عريانً  «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا ، اجلراد

أمل أكن ، يا أيوب: فناداه ربه: قال، فجعل أيوب حيثي يف ثوبه، من ذهب

: فقوله )،٤( » عن بركتك يبغىن  الولكن ، بلى يا رب: قال؟ أغنيتك عما ترى

وليس ، من الذهب اكثريً   اأو مجعً  يعين مجاعة »رجل جراد من ذهب « 

                                                           

 ٨/١٣٤وصفاتھ وكلماتھ باب الحلف بعزة هللا  - ) (صحیح البخاري) كتاب األیمان والنذور ١(
باب : النار یدخلھا  -، (صحیح مسلم) كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا  ٦٦٦١حدیث رقم 

  . ٢٨٤٨حدیث رقم  ٤/٢١٨٧الجبارون والجنة یدخلھا الضعفاء 
  . ٩٩) سورة األنبیاء ، آیة رقم ٢(
جبارون والجنة باب : النار یدخلھا ال -) (صحیح مسلم) كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا ٣(

  . ٢٨٤٦حدیث رقم  ٤/٢١٨٧یدخلھا الضعفاء 
 ٩/١٤٣» یریدون أن یبدلوا كالم هللا « باب قولھ تعالى :  - ) (صحیح البخاري) كتاب التوحید ٤(

  . ٧٤٩٣حدیث رقم 
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٤٢ 

من  امجاعة أو مجعً وكذلك يضع رجله يف جهنم يعين ، املقصود أعضاء جراد

وليس إضافة ، فهو إضافة خملوق إىل خالق، فيـتـكـتـيضعهم يف جهنم ف الناس

  .وال إضافة جزء إىل ذات كما يتخيل املشبهة، صفة إىل موصوف

، ف وغريهانَ صابع والكَ ألكا،  وهذا الكالم يقال يف كل ما يلزم منه التشبيه

،  جيوز تفسريها باملعاين الباطلة الو ، ر �اسَّ فَ فكّلها هلا معان صحيحة تُـ 

  .عضاء واجلوارح وحنوها من التشبيهاتألكا

ويتذكر آيات  )،١( ﴾﴿ ليس كمثله شيء: قول اهللا تعاىل اويتذكر املؤمن دائمً 

ويستحضر . التسبيح الكثرية اليت تدل على تنزيه اهللا تعاىل عن كل نقص وتشبيه

اإلمام  وقولَ ، خبالف ذلككل ما خطر ببالك فاهللا : قول سلف أهل السنة

عضاء ألركان واألوا، تعاىل اهللا عن احلدود والغايات« : الطحاوي يف العقيدة

  ).٢( »حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعاتال ، دواتألوا

وال ، ستواءالأهل السنة واجلماعة يثبتون هللا تعاىل ا: تواءاالس: المثال السادس

 -يف مكان  أو أنه حلَّ ، بأنه اجللوس واالستقراريفسرون معىن استواء اهللا تعاىل 

يليق ال  اواملشبهة فّسروا االستواء بعقوهلم املنحرفة تفسريً .-كما فّسره املشبهة 

. استقراره على العرش أو، االستواء هو جلوسه على العرش: فقالوا، باهللا تعاىل

ومقاتل ) ٣( الكلبيُّ : وهما، وأول من فّسره بذلك رجالن مبتدعان كذابان

                                                           

  . ١١) سورة الشورى ، آیة رقم ١(
  . ١٥) (العقیدة الطحاویة) ص ٢(
: سمعت محمد بن یحیى  ٢/٢٥٤دار الوعي ،  ) قال ابن حبان في كتابھ (المجروحین) ط٣(

السجستاني یقول : سمعت عبد الصمد بن الفضل یقول : سمعت أحمد بن ھارون یقول : 
 سألت أحمد بن حنبل عن تفسیر الكلبي ، فقال : (كِذب) ، قلت : یحل النظر فیھ ؟ قال :(ال).
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٤٣ 

ف لهم لَ وال سَ ، للمشبهة في تفسير االستواء فٌ لَ ا سَ مَ هُ فَـ  )،١( بن سليمان

  .سواهما

، ولذا كان السلف ينفرون من هذا املعىن الباطل، وهذا التفسري باطل بال شك

كنا عند : فعن جعفر بن عبداهللا قال، ويزجرون من يفتح أبواب هذا الضالل

،  وىـتـالرمحن على العرش اس! أبا عبداهللا يا: فجاءه رجل فقال، مالك بن أنس

فنظر إىل ، تهـمن مسأل دَ جَ ما وَ  من شيءٍ  مالكٌ  دَ جَ فما وَ ؟ كيف استوى

ع ـمث رف، - قرـَ عَ ـيعين ال - اءضَ حَ رُّـ ه الَال ده حىت عَ ـيف ي تُ كُ ـنـل يـعـوج، رضألا

 ستواء منه غرياالو ، غير معقولالكيف منه « : الـوق، عودـه ورمى الـرأس

 رَ مَ وأَ » وأظنك صاحب بدعة ، والسؤال عنه بدعة، ان به واجبإلميوا، جمهول

والصفات  األمساءا يف عند البيهقي أيضً  األثروقد جاء هذا  )،٢( جخِر به فأُ 

  ).٣( »عنه مرفوع ) كيف( و)، كيف( يقال وال «: بلفظ

السائل  ألن إالرق ه حىت عَ مالك مل يصل احلال به إىل أن يشتّد خوفُ  فاإلمام

وكل هذه املعاين ، واالستقرارهو اجللوس  االستواء من أنَّ  هةُ مه املشبِّ م ما فهِ فهِ 

  .للكيفة الباطلة هي فرعٌ 

استوى : - حسب عقيدة املشبهة -فاجلواب ؟ كيف استوى: فإذا قال السائل

  .- نعوذ باهللا من الضالل - جبلوس واستقرار على العرش

                                                           

وعن أبي حنیفة قال « ما نصھ :  ٧/٢٠٧) جاء في (سیر أعالم النبالء) للذھبي ، ط الرسالة ، ١(
  » .: (أتانا من المشرق رأیان خبیثان : َجْھٌم معطِّل ، ومقاتل مَشبِّھ) 

، (األسماء والصفات) للبیھقي  ٦/٣٢٦) (حلیة األولیاء) ألبي نعیم األصبھاني ، ط السعادة ، ٢(
  » .إسناده جید : «  ١٣/٤٠٧، وقال ابن حجر في (فتح الباري)  ٢/٣٠٤

  . ٢/٣٠٤األسماء والصفات) للبیھقي ) (٣(
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٤٤ 

غري : أي -غري معقول  فّصرحوا أن الكيفَ ما أهل السنة واجلماعة أو 

. جنهله الفنحن نعلم بورده يف النصوص و : أي، ستواء غري جمهولالوا، -ممكن 

 الإ كيفيةَ ال نه أل؛ والسؤال عن الكيفيات بدعة، ميان به واجبإلفا؛ ولذا

عنه ) كيف( و« : خرىألولذا قال اإلمام مالك يف الرواية ا، للمخلوقات

  .» مرفوع

  : ستواءاالالسنة والجماعة مسلكان في بيان معنى  ألهل: ستواءالمعنى ا

نفي تفسريه باجللوس أو : أي -ا نفي املعىن الباطل قطعً : ولاألاملسلك 

والسكوت عن ، ستواءالمث السكوت عن بيان معىن ا، -  ستقرار يف العرشالا

  .اخلوض يف ذلك

املعىن الصحيح حسب قواعد مث إثبات ، انفي املعىن الباطل قطعً : املسلك الثاين

  .وهذا املعىن اجتهادي، اللغة العربية كما يليق باهللا تعاىل

، وسلطة لو قهرٍ  عُ َال وعَ ، نَ مَ يْ أي هَ : »استوى « معىن : فقال بعض أهل السنة

قال . لعربيةـيف اللغة ا تواءـاالساين ـوهذا من مع. يف مكان لو حلولٍ وليس عُ 

  : رينـآخ قومٍ ـه لومِ ـق قهرَ صف ـفصيح يـشاعر العريب الـال

  وينا عليهمُ تا َعَلونا واسمَّ فل
  

  ) ١( تركناهُم صرعى لنسٍر وكاسرِ   ***
  

بل ؛ مبعىن أ�م جلسوا أو استقروا فوقهم» علونا واستوينا عليهم « : فليس قوله

والشاهد من ذلك أن االستواء يف اللغة يأيت ، وهمرُ هَ نوا عليهم وقَـ مَ يْ هَ  معناه أ�م

  .معنوي و علوٌّ هُ فَـ ، مبعىن اهليمنة والقهر
                                                           

، والقرطبي في  ١٠٩) ذكره أبو القاسم الزجاجي في (اشتقاق أسماء هللا) ط الرسالة ، ص١(
  . ٣/٢٧٨(تفسیره) 
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٤٥ 

وهو من ، رغم أن هذا المعنى يليق باهللا تعالى -فمن يستبعد ذلك 

ال ، ب متالعب بالعقيدةغِّ شَ فهو مجرد مُ  -الفصيحة  المعاني العربية

  .يبحث عن الوصول إلى الحق

  : خرآلقال الشاعر العريب ا، ومن الشواهد األخرى يف اللغة

  ِبْشٌر على العراقِ وى تقد اس
  

  ) ١( ِمن غِري َسْيٍف أو دٍم ِمْهراقِ   ***
  

وإمنا ، يعين اجللوسال العراق  بالد على ر بن مروانَ شْ أن استواء بِ  ومعلومٌ 

  .قوة وعلوُّ  هو هيمنة وسلطةٌ 

﴿ قل ]: تعاىل[ وقوله )،٢( ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾: ومن ذلك قوله تعاىل

شيء  قهر كلَّ : والقهار هو من)٣( الواحد القهار ﴾اهللا خالق كل شيء وهو 

ستواء هو الفهذا املعىن العريب الفصيح ل، تهوخضعت املخلوقات لعزّ ، بقدرته

المعنى يات الكريمة تبرز هذاآلا تجدْ  وتأمل،الذي يليق باهللا تعاىل

نَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِيف إ﴿:تعاىل ومنه أيًضا قوله.العظيم

ِستَِّة أَيَّاٍم ُمثَّ اْستَـَوٰى َعَلى اْلَعْرِش يـُْغِشي اللَّْيَل النـََّهاَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا َوالشَّْمَس 

 َربُّ  اللَّهُ  تـََباَركَ  ۗ◌  ْمرُ َواْألَ  اْخلَْلقُ  َلهُ  َأَال  ۗ◌ َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بَِأْمرِِه 

 ُمثَّ  ۖ◌ للَُّه الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْونـََها ا:﴿تعاىل  وقال)٤( ﴾اْلَعاَلِمنيَ 

 ۚ◌  مَُّسم�ى ِألََجلٍ  َجيْرِي ُكلٌّ  ۖ◌  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َوَسخَّرَ  ۖ◌  اْلَعْرشِ  َعَلى اْستَـَوىٰ 

                                                           

  . ٣٦) (األزمنة واألمكنة) ألبي علي المرزوقي األصفھاني ، ط دار الكتب العلمیة ، ص١(
  . ١٨) سورة األنعام ، آیة رقم ٢(
  . ١٦الرعد ، آیة رقم ) سورة ٣(
  . ٥٤) سورة األعراف ، آیة رقم ٤(
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٤٦ 

مبعىن القهر  ستواءُ الفا )،١(﴾ُتوِقُنونَ  َربُِّكمْ  بِِلَقاءِ  َلَعلَُّكم اْآليَاتِ  يـَُفصِّلُ  اْألَْمرَ  يَُدبـِّرُ 

وهي ، فعال املذكورة يف اآلياتألمع بقية ا اً أيت منسجمخضاع يإلوا واهليمنة

وتأمل ختام كل آية  .وأمر،وهيمن،روسخَّ ،ودبر،فخلق، لها يف خملوقاتهعَ أفعال فَـ 

وال ، اعن السياق قطعً  ابينما معىن اجللوس يأيت غريبً ، املراد من سياقها لِتعَلمَ 

: قال تعاىل، -تعاىل اهللا عن ذلك  -معىن اإلعياء والتعب واللغوب  اليعطي إ

نَـُهَما ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسََّنا ِمن  ْقَنا السََّماَواِت َواْألَْرضَ َوَلَقْد َخلَ ﴿ َوَما بـَيـْ

لكان معىن هذا ؛ االستواء هو اجللوس واالستقرار فلو كان تفسري )،٢( ﴾لُُّغوبٍ 

مث جلس بعد أن ، لق السموات واألرض يف ستة أيامخ -سبحانه  -أنه 

فكان اجللوس راحة ، تعب ومشقة له وهذا ال معىن له إال أنه حصل، خلقها

  .ال يليق باهللا تعاىل القوي العزيز - واهللاِ  -وهذا ، من تلك املشقة

ها تتكلم عن أمور دالة على عظيم فسريى أن اآليات كلَّ ؛ ر واعترببَّ ن تدَ فمَ 

، مناسبة أصًال  اجللوس بينها أيُّ  كرِ وليس لذِ ، إرادته وأمره ونفوذِ ، قدرة اهللا تعاىل

  .منهجهم من املشبهة جَ هَ ومن نَـ ، قلوب اليهود سِ ولكنه من طمْ 

املعاين الباطلة فهذا فمن أراد السكوت عن تفسري االستواء بعد نفي 

بعد نفي  االستواءّني معىن ـبـومن أراد أن ي، منهج صحيح من مناهج أهل السنة

فهذا  -كما فعل علماء أهل السنة  -املعىن التجسيمي ببيان صحيح يف اللغة 

  .صحيح كٌ مسلَ  اأيضً 

دونه من املخلوقات  وما -هو إخبار �يمنة اهللا تعاىل على العرش  فاالستواء

                                                           

  . ٢) سورة الرعد ، آیة رقم ١(
  . ٣٨) سورة ق ، آیة رقم ٢(
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٤٧ 

  .وليس حبلول يف العرش كما يفهم ا�سمة، -اب أوىل من ب

  ؟ ستواء باالستقرارالهل للسلف تفسير ل: تنبيه مهم

 من الصحابة وال من جاء بعدهم من السلف الصاحل االستواءَ  أحدٌ  رمل يفسِّ 

الكليب : مها، مبتدعني بل مل يثبت ذلك إال عن رجلني كذابني، باالستقرار

فهما سلف املشبهة يف .بن سليمان رأس املشبهةومقاتل ، فسريـصاحب الت

يف ، للحافظ ابن حبان) ا�روحني( جاء يف كتاب. وال سلف هلم سوامها، ذلك

من أولئك ، من أصحاب عبد اهللا بن سبأ، اي�ـ ئـِ بَ وكان الكليب سَ « : باب امليم

، عةوإنه راجع إىل الدنيا قبل قيام السا، ا مل ميتْ ي�ـ إن علِ :  (الذين يقولون

)، أمري املؤمنني فيها:  (وإن رأوا سحابة قالوا)، اجورً  ئتْ لِ  كما مُ عدًال  لؤهايمف

  ).١( » ومات الكليب سنة أربعني ومائة

، ـةبَّ حدثنا عمر بن شَ : قال، أخربنا عبد امللك بن حممد« : اوقال أيضً 

ما ( : قَاَل يل الكليب: قَالَ ، قَاَل يل سفيان الثوري، حدثنا أبو عاصم: قَالَ 

سـمـعت حممد بن )... فهو كذب، عن ابن عباس، ه مين عن أيب صاحلمسعتَ 

مسـعت أمحد : مسعت عبد الصمد بن الـفضل يقول: تاين يقولـسْ ـجِ يـحىي السِّ 

)، بكذِ :  (فقال، ألت أمحد بن حنبل عن تـفسري الكليبس: بن هـارون يقـول

  ).٢( ») ال:  (َقالَ ؟ يـحل النظر فيه: قلت

قال الذهيب يف . بةذَ فهو رأس المشبهة الكَ ؛ مقاتل بن سليمانوأما 

وعن أيب )، اـذابً ـكان ك:  (قال وكيع« ): سري أعالم النبالء( ترمجة مقاتل يف

                                                           

  . ٢/٢٥٣) (المجروحین) البن حبان ١(
  . ٢/٢٥٤) (المجروحین) البن حبان ٢(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٤٨ 

) مشبه ومقاتلٌ ، معطل جهمٌ : أتانا من املشرق رأيان خبيثان:  (فة قالـحني

)، شيء ألبتةمقاتل ال :  (قال البخاري، مات مقاتل سنة نيف ومخسني ومائة

وذاك هو ، فهذا هو مقاتل. انتهى كالم الذهيب). ١( »أمجعوا على تركه : لتق

  .عنهما يف العقيدة إال ضال ذُ فال يأخُ ، الكليب عند األمة

  نفي حلول اهللا سبحانه في أي مكان

تدل على تنزيه اهللا تعاىل عن  -املنقولة واملعقولة  -القطعية  األدلةإن 

يف  أن اهللا عز وجل قد حلَّ  ن ظنَّ فمَ ، شيء من خملوقاته احللول يف العرش أو

العقلية  دلةَ ألدلة الشرعية واألفقد خالف ا؛ رضألالعرش أو يف السماء أو يف ا

  -: وبيانه يتلخص يف النقاط التالية، واحلسية

فإذا كان سبحانه  )،٢( ﴿ ليس كمثله شيء ﴾: اهللا تعاىل قال أن: النقطة األوىل

  .يف مكان اليوجد خملوق إ النه أل؛ فهو إذن شبيه للمخلوقات؛ يف مكان حيلُّ 

 مبقدارِ  وكيفيةٌ  له حجمٌ  عتقاد السيء أن اهللا سبحانهاليلزم من ذلك ا؛ اوأيضً 

﴿ ليس كمثله : ين قوله تعاىلأف، تشبيه بال شك وهذا، فيه املكان الذي حلّ 

  ؟! شيء ﴾

ض وهذا يناقِ ، حمتاج للمكانيلزم منه أن اهللا سبحانه وتعاىل : النقطة الثانية

والعرش  )،٣( ﴿ إن اهللا لغين عن العاملني ﴾: قال تعاىل، ىنـغـبصفة ال هُ وصفَ 

فكيف يظن ، واهللا غين عنها، رض خملوقات من ضمن العاملنيألوالسماء وا

                                                           

  . ٧/٢٠٢) (سیر أعالم النبالء) للذھبي ١(
  . ١١) سورة الشورى ، آیة رقم ٢(
  . ٦العنكبوت ، آیة رقم ) سورة ٣(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٤٩ 

ين أف؟ رضألعلى العرش أو يف السماء الدنيا أو يف ا مسلم أن اهللا تعاىل مستقرٌّ 

  ؟! الغىن عنها

، فإن من يزعم أن اهللا تعاىل على العرش، أنه خمالف للمحسوس: النقطة الثالثة

فيلزمه أن اهللا تعاىل ؛ خرآلالليل ا ثلثَ  مث يزعم أنه ينزل إىل السماء الدنيا حقيقةً 

من ثلث الليل يف بلد من بالد  ختلوال ن األرض أل؛ ايف السماء الدنيا دائمً 

وهكذا يدور ، سبانياإمث ، مث مصر، تركيا  يفًال فيدخل ثلث الليل مث، رضألا

ختلو من ثلث الليل  فلن جتد األرضَ ، رض على مدار الوقتألعلى مجيع بقاع ا

  .وهذا يناقض عقيدة من يقول أنه مستقر على العرش، اآلخر يف أحد أقطارها

فكل متغري ، حدوث شيء التغري يعين أن اكل عاقل يتيقن قطعً : النقطة الرابعة

 حلَّ  مث بعد أن خلق املكان، أن اهللا تعاىل مل يكن يف مكان يزعمفمن . حادث

فيلزمه أن اهللا ؛ انتقال من مكان إىل مكان وأنه سبحانه يصعد وينزل نزولَ ، فيه

أن اهللا تعاىل قدمي  وهذا ناقض ألصل اعتقادِ ، وكل متغري حادث، تعاىل متغري

  .بال ابتداء

وأن ، ن العرش أكرب املخلوقاتأن املسلم الذي يعتقد أ: النقطة اخلامسة

ومع هذا يظن أن اهللا سبحانه ، الكرسي أكرب من السماء بأضعاف مضاعفة

فلزمهم أن اهللا ؛ جالس يف العرش وينزل إىل السماء الدنيا وهي أصغر من العرش

حىت ، ل حبسب حجم هذه املخلوقاتوأن هذا اجلسم يتشكَّ ، تعاىل جسم

فلزمتهم ، ويكرب حىت يصري مبقدار العرش، يصغر فيكون مبقدار السماء الدنيا

  .فنعوذ باهللا من الضالل، عقيدة التجسيم والتشبيه والتغري من حال إىل حال



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٥٠ 

ر بها زيه اهللا تعالى عن التفسيرات الباطلة التي فسَّ ـنـتبـفال نجاة إذن إال 

ثم يزعمون ، وغيرها مما اشتهر عنهم، والمجيء والنزولَ  ستواءَ اال المشبهةُ 

  .- حاشاهم عن ذلك -ا عقيدة السلف أنه

) ١( ﴾﴿ويؤمنون به: قوله تعاىلتفسري اآلية السابعة من سورة غافر عند  ويف

عن هذه اآلية  -حفظه اهللا تعاىل  - تكلم سيدنا الشيخ أمحد فتح اهللا جامي 

أهل السنة واجلماعة أن اهللا جل وعال ليس له مكان ال  واعتقادُ : أقول« : فقال

وكذلك ، ليس له مكان افهو إذً ، ألنه كان وال مكان، يف األرض وال يف السماء

فإ�م ال ، ولو كانوا يف السموات _عليهم السالم _يدل على أن املالئكة 

  ه أ_» يٌّ ـبـفإيمانهم إيمان غي، يشاهدون اهللا تعاىل

أهل السنة واجلماعة يثبتون هللا تعاىل ما ورد يف : ءالمجي: المثال السابع

﴿ ليس  : ون املعاين الباطلة اليت تنايف قوله تعاىلفُ ـمث ين، القرآن الكرمي والسنة

  ).٢( كمثله شيء ﴾

 كمجيء املخلوقات -ليس ) ٣( ﴿ وجاء ربك ﴾: تعاىل هقوليف  ءا�يف

ل يفسر مبا ب، هللا تعاىل وحدوثٍ  وتغريٍُّ ، قال وزوال من مكان إىل مكانٍ ـتـبان -

 رهفسَّ ؛ ولذا. ورد يف اللغة العربية ويف الشرع الشريف ماـيليق باهللا تعاىل م

قضي باحلق  أمر اهللا﴿ فإذا جاء : كما يف قول اهللا تعاىل،  هأمرِ  العلماء مبجيءِ 

﴿ أتى أمر اهللا فال تستعجلوه : وكما قال تعاىل )،٤( وخسر هنالك املبطلون ﴾

                                                           

  . ٧) سورة غافر ، آیة رقم ١(
  . ١١) سورة الشورى ، آیة رقم ٢(
  . ٢٢) سورة الفجر ، آیة رقم ٣(
  . ٧٨) سورة غافر ، آیة رقم ٤(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٥١ 

﴿ : وكقوله تعاىل، وأمرُه هو قيام القيامة )،١( سبحانه وتعاىل عما يشركون ﴾

ال يف ـوق )،٢( فأتى اهللا بنيا�م من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ﴾

 ٣ حيتسبوا وقذف يف قلو�م الرعب﴿ فأتاهم اهللا من حيث مل: ريـضـقصة بين الن

تيان معناه إلأن ا - المشبهةلوال تفسيرات  - عاقلـر للـطـخـيال ه ـإنـف

ر تيان يفسَّ إلوإمنا ا، هللا سبحانه من حال إلى حال بحركة وانتقال وتغيرٍ 

؛ عليها القرآن الكرمي كما يليق باهللا تعاىل نصَّ  واليت، باملعاين الصحيحة يف اللغة

وكما أنه سبحانه . إىل الشيء القصدُ  يان عند أهل اللغة هوإلتن أصل األ

، ا يسميه إتيانً فكذلك حيدث فعًال ؛ مساه استواء وفعًال ، نزوًال مساه  أحدث فعًال 

ن ذلك فيه تشبيه أل؛ نتقال واحلركة والزوالالر باجيوز أن تفسَّ  الوأفعاله سبحانه 

  .اتعاىل اهللا عن مماثلة املخلوقات علوا كبريً ، هللا سبحانه باملخلوقات

﴿ هل : عند قوله تعاىل )٤( القرطيب لسورة البقرة اإلماموتأمل يف تفسري 

جزاه اهللا ، فقد شفى وكفى )،٥( ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام ﴾

أخي القارَئ  -تأمل ؛ األمثلةبعد سرد هذه . اجلزاء علماء السنة خريَ  ومجيعَ 

:  قال اهللا تعاىل« : قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا ، أيب هريرة يف حديث  -الكرمي 

على  رَ طَ خَ  الو ، مسعتْ  أذنٌ  وال، رأتْ  عنيٌ  الما ، لعبادي الصاحلني أعددتُ (

ليس يف الدنيا من « : أنه قال عن سيدنا ابن عباس وصحَّ  )،٦( ») قلب بشر

                                                           

  . ١) سورة النحل ، آیة رقم ١(
  . ٢٦) سورة النحل ، آیة رقم ٢(
  . ٢) سورة الحشر ، آیة رقم ٣(
  . ٢١٠) سورة البقرة ، آیة رقم ٤(
  . ٣/٢٥) (تفسیر القرطبي) ٥(
 ٤/١١٨باب ما جاء في صفة الجنة وأنھا مخلوقة  -) (صحیح البخاري) كتاب بدء الخلق ٦(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٥٢ 

  ).١( » األسماءإال اجلنة شيء 

 ومع، خملوق من خملوقات اهللا تعاىل وهي، فهذا الوصف لنعيم اجلنة

مث ، وليس له شبيه مما نراه يف الدنيا، البشرميكن أن خيطر على بال ال ؛ ذلك

وأما احلقائق ، إال األمساءيوجد اشرتاك بني ما يف الدنيا وما يف اجلنة ال تأمل أنه 

، واحدواالسم ، انان ويف الدنيا رمَّ ففي اجلنة رمَّ ، اتام�  اواملعاين فتختلف اختالفً 

فكيف ؛ يف خملوقفإذا كان هذا ، اشرتاك يف املعىن ليس بينهما أي؛ ولكن

  .- األعلىوهللا املثل  - خبالقها عز وجل

كل ما أمكن أن ـف، لـز وجـو عـهإال ه ـعاىل وصفاتـة اهللا تـقـقيـفال يعلم ح

﴿ ليس كمثله شيء وهو : تعاىلاهللا قال ، فاهللا خبالف ذلك، خيطر يف البال

يقدر السميع البصري * له مقاليد السماوات واألرض يبسط الرزق ملن يشاء و 

 )،٣( ﴿ وما قدروا اهللا حق قدره ﴾: وقال تعاىل )،٢( إنه بكل شيء عليم ﴾

  يشمل مجيع األشياء عامٌّ  ﴿ ليس كمثله شيء ﴾: تعاىل فقوله

  

  

  

  
                                                                                                                                              

  . ٣٢٤٤حدیث رقم 
  . ١/٤١٦) (تفسیر الطبري) ١(
  ١٢_١١) سورة الشورى آیة  ٢(
  . ٦٧) سورة الزمر ، آیة رقم ٣(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٥٣ 

  أقسام الحكم من حيث مصدره 

  : وهي، للحكم أقسام ثالثة

. وهو خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني، احلكم الشرعي: األولالقسم 

احلكم : والنوع الثاين، احلكم الشرعي التكليفي: النوع األول: وهو على نوعني

فهذا احلكم متوقف . وهذا القسم يدرس يف علم أصول الفقه. الشرعي الوضعي

فال ميكن أن حيكم به من خالل التجربة وال ، حكم اهللا تعاىل به على ورود

  .بالعقل

  .ويعلم بالتجربة والتكرار وهو الذي يدرك، احلكم العادي: القسم الثاين

م لِ فإنه عُ ، رف بالتجربة والتكرارعُ  فهذا حكمٌ . ثبوت أن النار حمرقة: مثاله

. بني اجلسم والنار حيصل احرتاق للجسم بالتكرار أنه عندما حيصل اقرتانٌ 

  .إن شاء اهللا تعاىل وسيأيت تفصيل الكالم عن احلكم العادي وعقائد الناس فيه

، كرارـجربة وتـوهو ما يدركه العقل مباشرة دون ت، كم العقلياحل: القسم الثالث

  : وهي، أقسام والحكم العقلي له ثالثة. واضعٍ  عِ ـودون وض

  .االنتفاءيقبل ال  وهو ما، الواجب: ولألالقسم ا

  .هذا العامل دَ جَ أوْ  خالقٍ  وجودِ  وجوبُ : مثاله

مواضع من  و قد ورد يف.يقبل الثبوتال  وهو ما، املستحيل: القسم الثاين

﴿ وما ينبغي للرمحن أن : اهللا تعاىل كقول،  ﴿ وما ينبغي ﴾ بلفظ النصوص

جيوز على اهللا سبحانه أن يكون وال ، هذا مستحيل أن: أي )،١( يتخذ ولًدا ﴾

                                                           

  . ٩٢) سورة مریم ، آیة رقم ١(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٥٤ 

املعىن الذي يستخدمه  ق نفسقِّ يف هذه اآلية حتُ ﴿ وما ينبغي ﴾ فكلمة .كذلك

  .» يستحيل« لكلمة  أهل العقيدة عند استعماهلم

  .يصح وجوده أو عدمه وهو ما، اجلائز أو املمكن: لقسم الثالثا

  .بل هو ممكن، مبستحيل الفإنه ليس بواجب و ، إنزال املصائب أو رفعها: مثاله

ألنه لو كان ؛ وال مبمتنع الوجود، وكذلك هذا العامل ليس بواجب الوجود

ألننا ؛ مبستحيل الوجودوليس ، ه الفناءقَ وال حلَِ  املا كان معدومً ؛ واجب الوجود

  .إذن فهو جائز الوجود. موجود نعلم باحلس أنه

: وهي، أبواب مباركة في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة ثالثةُ  واألبواب

اإلميان : وهي جتمع مجيع أركان العقيدة الستة. والسمعيات، والنبوات، هلياتإلا

  .خريه وشرهوكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر  باهللا ومالئكته
   



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٥٥ 

  بيان أول ما يجب على المكلف

 وتصديقُ ، ملسو هيلع هللا ىلص نا حممدٍ اهللا سيدِ  تعاىل ورسولِ  باهللاِ  اإلميانُ  مكلفٍ  جيب على كلِّ 

  .ما جاء به

وهو أن يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممد ، وهذا اإلميان يتبعه اإلقرار باللسان

إال إذا كان  اصحيحً  اولكن هذا ال ميكن أن يكون إميانً ، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 فيلزم كلَّ ، إميانه ضُ ال تنقُ  معرفةً  ملسو هيلع هللا ىلصاملكلف يعرف اهللا تعاىل ويعرف رسول اهللا 

  - : بأمرين العلمُ  مكلفٍ 

حيث جيب عليه أن يعلم ويعتقد أن كل كمال  :اإلميان اإلمجايل: األولاألمر 

ال ت اهللا تعاىل الوكما، نقص فيه بأي وجه من الوجوه فهو واجب هللا تعاىلال 

مل يكلفنا اهللا ؛ ولكن حمدد من الصفات عددفليست منحصرة يف ، �اية هلا

وجيب .  منه عز وجلًال ك التكليف بذلك تفضُّ رَ فتَـ ، تهكماالتعاىل مبعرفة مجيع  

، على املكلفني أن يعلموا ويعتقدوا بنفي كل ما يستحيل يف حق اهللا تعاىل

فهو جائز يف حق اهللا ؛ كهأو تر  ممكنٍ  كلِّ   وجيب أن يعلموا ويعتقدوا أن فعلَ 

  .تعاىل

  - : ثالثة أشياءوهو ، التفصيلي اإلميان: الثاين األمر

اتضح مبا سبق أنه جيب على كل اإلميان بالصفات العشرين ::األولالشيء 

ويعتقد أن صفات الكمال هللا تعاىل ال تنحصر يف عدد  مكلف أن يعلم إمجاًال 

معناها يف لغة  ومعرفةِ ، للنصوصالعلماء وتتبعهم  باستقراء؛ ولكن، معني

، و هي أصول الصفات، عشرين صفة هللا تعاىل ظهر هلم منها ثبوتُ ؛ العرب
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٥٦ 

  .فالعبد مكلف مبعرفتها تفصيًال 

الصفات العشرين منفية عن  جيب أن يعلم ويعتقد بأن أضدادَ : الشيء الثاين

  .اهللا تعاىل

 كأمورِ ،  ثبتت يف النصوصأن يعلم ويعتقد بالعقائد السمعية اليت :الشيء الثالث

 وجيب أن يعلم ما جيب. عقليال وأن وجو�ا شرعي ، والعقابِ  والثوابِ  اآلخرة

كما يأيت ،  عليهم السالمنبياء الكرام ألوما يستحيل وما جيوز يف حق الرسل وا

  .يف مبحث النبوات إن شاء اهللا تعاىل

هي أول واجب  -ه معرفة اهللا تعاىل ورسلِ : أي -أن العلم : وهلذا قال العلماء

  .على املكلف

ثبت  ووجوب هذه المعرفة، اجلزم املطابق للواقع عن دليل هي: والمعرفة

 اليف أصول الدين و ال حكم قبل بلوغ الشرع ال نه أل؛ بالشرع وليس بالعقل

عقل له ليس ال ن من أل،؛ فاملعرفة ثابتة بالشرع ولكن بشرط العقل، يف الفروع

  .عليه تكليف

  .فهو واجب للوصول للمعرفة، بالنظر والتفكر إالوهذه املعرفة لن حتصل 

  : ليهم السالمعاألدلة على وجوب معرفة اهللا ورسله من 

﴿ اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر : اىلـعـال تـق

شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علًما بينهن لتعلموا أن اهللا على كل 

. ه وعلمهـدرتـاىل وقـعـات هو العلم باهللا تـوقـذه املخلـن هـاملقصود م؛ إذن) ١( ﴾

                                                           

  . ١٢، آیة رقم ) سورة الطالق ١(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٥٧ 

  ).١( ﴾فاعلم أنه ال إله إال اهللا﴿: وقال اهللا تعاىل

ما ذكره احلافظ ابن حبان بسنده عن ابن ، املوافقة لآليات األحاديثومن 

« : قال، ا إىل اليمنملا بعث معاذً  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا رضي اهللا عنهما عباس 

، اهللا ما تدعوهم إليه عبادةُ  ن أولَ كُ يَ لْ فَـ ، على قوم من أهل الكتاب مُ إنك تقدُ 

فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم ؛ فإذا عرفوا اهللا

فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أمواهلم ؛ فإذا فعلوه، وليلتهم

). ٢( »كرائم أموال الناس   قَّ وتوَ ، فخذ منهمفإذا أطاعوا �ذا ، فرتد على فقرائهم

، العبادات العملية رِ كْ مث ذِ » ... فإذا عرفوا اهللا« : ملسو هيلع هللا ىلصه إىل قول املصطفى ـَّ بنـَ تـَ ف

أن يعرفوا اهللا تعالى على الوجه  بعدَ ؛ لكن، اخلمس وأول العبادات الصلواتُ 

ومن يعتقد أ�م يشهدون . وليس بفهمهم التقليدي الشركي، الصحيح

 اكبريً ا  فقد غلط غلطً ؛ ملسو هيلع هللا ىلصه يعرفون اهللا عز وجل ورسولَ ال الشهادتني وهم 

ون بين عُ فالعلماء الذين يجمَ . العقل السليم فَ وخالَ ، الكرمية ياتِ اآلبه  فَ خالَ 

نه أل؛ نوا للمسلمين أن النظر في مخلوقات اهللا تعالى مطلوبـبيَّ ؛ النصوص

فيشهد ، اهللا تعالى ها معرفةُ ليكون ثمرتُ ؛ نا اهللا تعالى بهارَ أمَ  وسيلةٌ 

  .ثم يؤدي أعمال العبادة بيقين، رفوعَ  مَ لِ عَ  بما ار� قِ الشهادتين مُ 

ظروا يف ـا نـمَّ ـلمني لـسـتجه علماء املـنـرتيب احلق الذي استـتـو الـذا هـه

فيقود هذا النظر إىل معرفة ما ، اليت يوافقها العقل السليم نيـرع املبـشـصوص الـن

                                                           

  . ١٩) سورة محمد ، آیة رقم ١(
باب فرض  -) (صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان) ط مؤسسة الرسالة ، كتاب اإلیمان ٢(

  . ١٥٦حدیث رقم  ١/٣٧٠اإلیمان 
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  .هيستحيل وما جيوز يف حق اهللا تعاىل ورسلِ جيب وما 

 األبوابم عنها أهل السنة يف واليت تكلَّ  -واملعرفة باهللا تعاىل يف علم العقيدة 

  .ويف بعضها بدعة، اغالبً  هي اليت يكون يف خمالفتها الكفرُ  -التالية 

ولكن يظن أن اهللا ، يشهد الشهادتني ويصلي اإلنسانلو كان : تنبيه مهم

، اهللا دَ بَ ا عَ مَ فَ ؛ جسامألأو جبال أو غريها من أنواع ا نسانإسبحانه نبات أو 

  .» اهللا« بل عبد وأقر لذلك الشيء الذي يسميه 

في حق اهللا الواجب والمستحيل والممكن تكون المعرفة بأن يعرف ؛ إذن

 أقسام أدلةٌ وقد دل على الثالثة . _عليهم السالم_ الرسل تعالى وفي حقِّ 

عاىل كما قال يف كتابه تعلى أن اهللا  تدل عقلية قطعية نقلية شرعية وبراهينُ 

وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اهللا هو  هو الحقذلك بأن اهللا  ﴿ الكرمي

 ﴿ أم مل يعرفوا رسوهلم فهم هلم منكرون ﴾: وقال تعاىل )،١( العلي الكبري ﴾
)٢.(  

  

  شروط التكليف بالمعرفة

وأن ، عاقًال ، اأن يكون بالغً : وهي، من توفرت فيه أربعة شروط هو: املكلف

  .وسالمة احلواس، تبلغه الدعوة

فالصيب . سن التكليف مَّ تِ أن يَ : أي، البلوغ: األولالشرط : شرح هذه الشروط

د الكفار الحىت أو ، فلو مات قبل البلوغ فهو ناجٍ ، بالًغانه ليس أل؛ اليس مكلفً 

                                                           

  . ٣٠ - ٢٩) سورة لقمان ، آیة رقم ١(
  . ٦٩) سورة المؤمنون ، آیة رقم ٢(
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أما احلنفية ، وهذا قول اجلمهور، وليس عليهم عقاب - على الصحيح  -

وأما بقية الشرائع فال ، لوجود العقل؛ باإلميانف ن الصيب العاقل مكلَّ إ: فقالوا

  .بالبلوغ إالجتب 

ومن ، نه غري مكلفأل؛ عند اجلمهور فهو ناجٍ ، فإن مات الصيب بدون إميان

  .باإلميانمكلف  ألنه؛ أهل النار عند احلنفية

واستمر على ذلك حىت ، وهو جمنون اإلنسانفإن بلغ ، العقل: الشرط الثاين

، مؤمن وكان غريَ ، أما لو بلغ عاقًال ، يوم القيامة وهو ناجٍ ، فليس مبكلف؛ مات

  .بل كافر، فهو غري ناجٍ ؛ واستمر على جنونه حىت مات، نَّ مث جُ 

 يسمع وال لد وهو فلو وُ . وهي السمع والبصر، سالمة احلواس: الشرط الثالث

ه قُ لحِ وهذا الشرط يُ . ألنه ال ميكن بلوغ الدعوة له؛ يبصر فليس عليه شيءال 

  .بعض العلماء بشرط بلوغ الدعوة

كالذي نشأ يف شاهق  -ن مل تبلغه الدعوة فمَ ، بلوغ الدعوة: الشرط الرابع

: ملن قال خالفًا، صحألفليس مبكلف على ا - وسط غابات  أو نشأ يف، جبل

فوجود العقل عند أصحاب هذا القول يكفي يف وجوب ! نه عاقلألنه مكلف إ

وليس ، ه الدعوة إلى اإلسالم الصحيحتبلغَ  ط أنْ شترِ العلماء يَ  وبعضُ .املعرفة

 _ ل ذلك اإلمام الغزاليوقد فصَّ . ة لدين اإلسالمضَ هة مناقِ بصورة مشوَّ 

  ).١( ) فيصل التفرقة( فيرضي اهللا عنه _

هم من كانوا يف الفرتة الزمنية : وأهل الفرتة، العلماء يف مسألة أهل الفرتةم وتكلَّ 

ألن الدعوة ؛ فهم ناجون، رسولل إليهم رسَ ومل يُ  ءعليهم السالمنبياألاليت بني ا
                                                           

  . ٨٦ة) للغزالي ، تعلیق : محمود بیجو ، ص ) (فیصل التفرقة بین اإلسالم والزندق١(
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٦٠ 

وهي ظاهرة )١( ﴿ وما كنا معذبني حىت نبعث رسوًال ﴾: قال تعاىل. مل تبلغهم

ال  اصحيحً  اتفسريً  له يعارضها فال بد أنَّ م الناس أنه هَّ وَ فكل حديث تَـ ،املعىن

كما ،  ه من أئمة املسلمنيمَ لِ ن عَ ه مَ مَ لِ وهذا املعىن عَ ،القطعية ياتآليعارض ا

  .يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل

  

  ي سيدنا رسول اهللا عليه الصالة والسالمدَ مسألة نجاة والِ 

ي رسول اهللا دَ وهي جناة والِ ، حتت مسألة حكم أهل الفرتة تندرج مسألة أخرى

 بنجاة ينِّ يعلم السُّ  ومبا سبق. وكانا يف زمن الفرتة، هماألن الدعوة مل تبلغْ ؛ ملسو هيلع هللا ىلص

وأما من ، ملسو هيلع هللا ىلصيف زمن الفرتة قبل بعثته  �ما ماتاأل، ملسو هيلع هللا ىلص والدي سيدنا رسول اهللا

مها من أهل مكة قبل البعثة احملمدية ليسوا من أهل الفرتة فقد �ما وغريَ إ: يقول

  .كما يأيت نقل بعضها إن شاء اهللا تعاىل،  القرآن الكرمي وخالف نصوص، غلط
  

سبق أن الفرتة هي املدة الزمنية اليت تكون بني : على نجاة أهل الفترة األدلة

  .رسولني

، ملسو هيلع هللا ىلصوسيدنا حممد رسول اهللا  عليه السالم وقد كانت بني سيدنا عيسى

: وقال تعاىل )،٢( ﴿ ولتنذر قوًما ما أتاهم من نذير من قبلك ﴾: قال اهللا تعاىل

أهل  يا﴿: وقال تعاىل )،٣( ﴿ لتنذر قوًما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ﴾

أهل فرتة  مهُ فَـ  )،٤( من الرسل ﴾فترة الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على 

                                                           

  . ١٥) سورة اإلسراء ، آیة رقم ١(
  . ٤٦) سورة القصص ، آیة رقم ٢(
  . ٦) سورة یس ، آیة رقم ٣(
  . ١٩) سورة المائدة ، آیة رقم ٤(
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٦١ 

رية يف عدم تعذيب أهل ـثـالك اآلياتوقد أنزل اهللا تعاىل . بصريح القرآن الكرمي

وما كنا معذبني ﴿:قال اهللا تعاىل: ال وليس احلصرـاملثمنها على سبيل ، رتةـالف

ون للناس رسًال مبشرين ومنذرين لئال يك﴿:وقوله تعاىل)١( ﴾حىت نبعث رسوًال 

﴿ ذلك أن مل يكن ربك مهلك :وقوله عز وجل)٢( ﴾على اهللا حجة بعد الرسل

﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم : وقوله تعاىل )،٣( القرى بظلم وأهلها غافلون ﴾

رسولنا يبني لكم على فرتة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشري وال نذير فقد 

، بلوغ الدعوة إليه بعد الإ النارَ  ال اهللا أحدً دخِ ومل يُ  )،٤( جاءكم بشري ونذير ﴾

﴿ كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير * قالوا تعاىل والدليل قوله

أن قوله  ومعلومٌ  )،٥( وقلنا ما نزل اهللا من شيء ﴾بلى قد جاءنا نذير فكذبنا 

  األفواجمجيع  يعمُّ  ﴿ كلما ألقي فيها فوج ﴾: عز وجل
ُ
قال أبو ، ني يف النارلقَ امل

تدل  ﴿ كلما ﴾ و« : يةاآلعند تفسري هذه ) البحر احمليط( حيان يف تفسري

  فتعمُّ ؛ اإللقاءعلى عموم أزمان 
ُ
  ).٦( »ني لقَ امل

 ِإَذا َحىتَّٰ  ۖ◌ َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَىلٰ َجَهنََّم ُزَمرًا ﴿: وجل ومن ذلك قوله عز

ُلوَن َعَلْيُكْم َجاُءو  َها فُِتَحْت أَبـَْوابـَُها َوقَاَل َهلُْم َخَزنـَتـَُها َأملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل مِّنُكْم يـَتـْ

َذا   َكِلَمةُ  َحقَّتْ  َولَِٰكنْ  بـََلىٰ  قَاُلوا ۚ◌ آيَاِت َربُِّكْم َويُنِذُروَنُكْم لَِقاَء يـَْوِمُكْم هَٰ

  ).٧( ﴾ اْلَكاِفرِينَ  َعَلى اْلَعَذابِ 

                                                           
  . ١٥) سورة اإلسراء ، آیة رقم ١(
  . ١٦٥) سورة النساء ، آیة رقم ٢(
  . ١٣١) سورة األنعام ، آیة رقم ٣(
  . ١٩) سورة المائدة ، آیة رقم ٤(
  . ٩-٨) سورة الملك ، آیة رقم ٥(
  . ٧/٢٣) (البحر المحیط في التفسیر) ألبي حیان ، ط دار الفكر ، ٦(
  . ٧١) سورة الزمر ، آیة رقم ٧(
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٦٢ 

ليتجنب ؛ واحتاط لدينه لمن أراد الحق فهذه النصوص الشريفة كافيةٌ 

 وأما حديث أنس  .ملسو هيلع هللا ىلصي المصطفى دَ القول البعيد في أهل الفترة ووالِ 

، دعاه افَّ فلما قَـ ، » النارفي « : قال؟ أين أيب، يا رسول اهللا:  قالرجًال  أنَّ 

ألن العرب ؛ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  عمُّ : فاملقصود)؛ ١( » إن أبي وأباك في النار« : فقال

قد  ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا رسول اهللا  وأبو هلب عمُّ ، على العم ق األبَ طلِ إىل يومنا هذا تُ 

  .النار فهو يف، بلغته الدعوة ومل يسلم

  : كثيرة منها  العم أدلةٌ على  األبَ  إطالقعلى  ويدل

﴿ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت إذ قال لبنيه ما : من القرآن الكرمي

إبراهيم وإمساعيل وإسحاق إهلًا آبائك تعبدون من بعدي قالوا نعبد إهلك وإله 

عليهما لسيدنا يعقوب  فسيدنا إمساعيل عمٌّ  )،٢( واحًدا وحنن له مسلمون ﴾

فهذا صريح يف أن األب ، ﴿ وإله آبائك ﴾ ت عليه أبقَ واآلية أطلَ ، السالم

الكريم ابن  «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا ، فيعقوب هو ابن إسحاق، طلق على العميُ 

 » يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ الكريم ابن الكريم ابن الكريم
رواه الطرباين وحسَّنه ، » العم والدو. ..«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ومن السنة).٣(

  ٤. اهليثمي وغريه

وروى ابن أيب حامت عن أيب العالية وحممد بن كعب يف تفسري هذه اآلية أنه 

                                                           
 ١/١٩١باب بیان أن من مات على الكفر فھو في النار  - ) (صحیح مسلم) كتاب اإلیمان ١(

  . ٢٠٣حدیث رقم 
  . ١٣٣سورة البقرة ، آیة رقم ) ٢(
باب قولھ : ﴿ ویتم نعمتھ علیك وعلى آل یعقوب كما  - ) (صحیح البخاري) كتاب تفسیر القرآن ٣(

  . ٤٦٨٨حدیث رقم  ٦/٧٦أتمھا على أوبیك من قبل إبراھیم وإسحاق ﴾ 
   ١٥٥١٤ومجمع الزوائد حدیث رقم ٣/٨٤) المعجم الكبیر للطبراني ٤(
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  .امسى العم أبً 

  . مل تبلغه الدعوة احملمديةأصًال  ألنه؛ املقصود عمه وليس والده احلقيقي؛ فإذن
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  باب اإلهليات

  أقسام الصفات

 أمساء تعاىل هللا أن وجدوا ةالشرعي النصوص تدبروا حني السنة أهل علماء إن

 العربية اللغة يف الصفات هذه معاين  أنَّ وجدوا و ، تعاىل هللا صفات على تدل

  :قسمين إلى تنقسم، الكرمي القرآن �ا نزل اليت

 ،والرزق اخللق مثل :تعاىل اهللا يفعلها أفعال على يدل قسم:األول القسم

 قدمي مبعناها اهللا اتصاف أن شك ،وال األفعال من وحنوها...  واإلماتة واإلحياء

 وأما  وغريها ،والبعث ،واالحياء الرزق وعلى اخللق على القدرة ،أي القدرة وهو

 ،فإذن ريب بال ؛فحادث من األفعال وغريه للخلق فعله أي، الفعل نفس

  . حادثة األفعال

 بل أفعال على معناها اليدل اليت وهي:حادثة غري قدمية صفات:الثاين القسم

 ،وعن الذات عن معناها يف ختتلف والصفات. هلا البداية قدمية صفات على

  . األفعال

 قدم قدمية الصفات هذه ،وأن صفات وله ، ذات: تعاىل اهللا أن هو:فاخلالصة

 اهللا بذات قائمة  وجودية صفات هو ما منها الصفات وأن_ وجل عز_ذاته

 قائم ماليس ومنهاالذات. عن منفصلة وال الذات عني هي وليست تعاىل

 النقص لنفي صفات ماهو ومنها. كالوجود اعتبارية صفة هو بل اإلهلية بالذات

 اعتبارات ماهو ومنها.السلوبية الصفات وهي الصفات وعن الذات عن

 وصفاته فذاته. املعنوية وهي ذلك على زائدة وليست املعاين لصفات وأحكام
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  . التالية املباحث هذه مدار وهي ابتداء بال قدمية

 من وحنوه ، املخلوق إجياد:وهو،،كاخللق ومفعوالت أفعاالً  أحدث إنَّه مث

  .  حادثة وهذه واملفعوالت األفعال

 من صفة على لتد النصوص يف جاءت ألفاظ هناك أن رُ أذكِّ  وهنا

 وهناك. عليه الكالم سبق مما وحنوها كاليد أجزاء وال أعضاء وليست الصفات

 سبق مما ،وحنوها ،والنزول ،وا�يء كاالستواء خملوقاته يف تعاىل اهللا فعلها أفعال

  .األفعال كسائر حادثة ،فهي والشرع اللغة يف معانيها وعن عنها الكالم

ولكن مما يجب هللا تعالى إثبات ، الكمال هللا تعالى ال حصر لها صفاتو 

  : وهي، مها العلماء إلى أربعة أقسامسَّ وقد قَ ، عشرين صفة

  .صفة الوجود: هي، واحدةوهي صفة ، الصفة النفسية: األولالقسم 

، وأصوهلا مخس صفات ثابتة هللا تعاىل، الصفات السلبية: القسم الثاين

  .ها من الصفات الباطلةدِّ ضِ لِ  بٌ لْ ويف إثبا�ا سَ 

  .وهي سبع صفات، صفات املعاين: القسم الثالث

  .وهي سبع صفات، الصفات املعنوية: القسم الرابع
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  الصفة النفسية: أوالً 

بل هو واجب ؛ ادً وأب أزًال جيوز عليه العدم ال فاهللا تعاىل . وهي الوجود

سبحانه  ر يف وجوده شيءٌ ه مل يؤثِّ أي أنَّ ، ل بعلةه غري معلَّ ووجودُ ، الوجود

ن وجود املخلوقات أل؛ خبالف وجود املخلوقات، فوجوده تعاىل ذايت، وتعاىل

  .العدمفأوجدها بعد ، وهو ربنا عز وجل، هالَ عَ فَـ  فاعلٍ  هو بفعلِ 

يدل الوصف �ا على نفس  صفة الوجود: سبب تسميتها صفة نفسية

ميت صفة ـولذلك س، على الذات دون معىن زائدٍ _ز وجل ع_نا المو  ذاتِ 

الوجود ليست كصفات  فصفة، فس الذات اإلهليةـتدل على ن: أي، فسيةـن

، الذهنصفة اعتبارية يعتربها  ي فقطبل ه، زائدة عليه بالذات املعاين قائمةً 

  .موجودأن اهللا : اومعناه

أدلة نقلية _عز وجل _ يدل على وجود اهللا: األدلة على وجود اهللا تعاىل

  .وعقلية

﴿ ذلكم اهللا ربكم ال إله : قال اهللا تعاىل األنعاميف سورة : دلة النقليةألفمن ا

   )،١( إال هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ﴾

خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك ﴿ إن يف : وقال تعاىل

اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به 

األرض بعد مو�ا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب املسخر 

ات لسماو يف ا ﴿إن: وقوله تعاىل )،٢( بني السماء واألرض آليات لقوم يعقلون﴾
                                                           

  . ١٠٢یة رقم ) سورة األنعام ، آ١(
  . ١٦٤) سورة البقرة ، آیة رقم ٢(
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ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون * واألرض آليات للمؤمنني*

واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد 

  ).١( لقوم يعقلون ﴾ يف الرياح آياتمو�ا وتصر 

بالتفكر عرف أن اهللا أمر ؛ ن تأمل يف النصوص القرآنيةفمَ : وأما الرباهني العقلية

  : وأساسها يف مثرتني، ج عن هذا التفكر مثرات عظيمةنتُ ليَ ؛ يف املخلوقات

،  ميان بوجود اهللا تعاىل وبصفاته العظيمةاإلأن حيصل أصل : وىلاألالثمرة 

  .رادة والعلم واحلياةإلكالقدرة وا

  .ئلالوذلك بزيادة اليقني عند زيادة الد، ميانإلكمال ا: والثمرة الثانية

نسان اإلومنها  -من نظر يف هذه املخلوقات  فبيان ذلك أنَّ ؛ مياناإل فأما أصل

وهذا ، ووجد أ�ا تتغري من حال إىل حال، وجد أ�ا حدثت بعد عدم؛ -

  .العدم والوجود حيصل للذوات والصفات

كانت   نا أشياءَ نفنحن رأينا بأعي؟! ح كفة الوجود على كفة العدملذي رجَّ ا فما

ال ؟ ن الذي رجح كفة الوجود على العدمفمَ ، العدم ذاك مث أُوجدت بعد، اعدمً 

بدون  على كفةٍ  نه من المستحيل رجحان كفةٍ أل؛ لذلك اشك أن هناك سببً 

  .مرجح

وهو أن يكون وجود احلادث متوقًفا على وجود  - ويستحيل التسلسل أيًضا

خلقه فيكون الشيء حادثاً أي خملوقاً والذي ؛ -إىل ما ال بداية له  حادٍث قبله

هذا ف! بعده أيضا ممن قبله وأيضا خالقا ملا هو شيء قبله والذي قبله خملوق

                                                           

  . ٥ -  ٣) سورة الجاثیة ، آیة رقم ١(
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مستحيل ألن العاجز املفتقر يف وجوده إىل من يوجده ال ميكن أن يكون خالقاً 

يؤدي إىل عدم حتقق شيء من هذه وهذا اهلوس اإلحلادي س، بعده قطعا ملا

ء إىل سبٍب يف وجودها ال إال إذا ُفِرض االنتها، اليت نشاهدهااملخلوقات 

وتتحقق ، وهنا تنقطع السلسلة، على االحتياج لسبٍب يُوِجده هِ وديتوقف يف وج

ال وجود مجيع احلوادث املوجودة يف السلسلة مستندًة إىل سبب يف وجودها 

،فيكون هو خالق غري بل وجوده ذايت دون سبق عدميفتقر يف وجوده إىل شيء،

  .فراد سلسلة املخلوقاتويكون هو اخلالق لكل أخملوق،

أو  –نفسه  على وجود اوهو أن يكون وجود الشيء متوقفً  -  روْ ويستحيل الدَّ 

 حيصل أيُّ ال نه يلزم أن أل؛ على وجود شيء يتوقف وجوده على وجود اآلخر

ي إىل فضِ ألنه يُ ؛  لآلخرمن الشيئني فاعًال  وال جيوز أن يكون كلٌّ ، وجود له

  .اوهذا ممتنع قطعً ، اآلخر قبلَ  وهو أن يكون كل منهما، الدور

 او�ذا يكون قدميً ، شيء متوقف على وجودُ  وجوده غريُ  من شيءٍ  بدَّ ال ؛ فإذن

وهذا الشيء هو الفاعل لكل ، لوجود كل احلوادث افيكون سببً ؛ حادث غريَ 

 النقول كما تواترت،  ز وجلع اهللا وهو، ونحن نؤمن بهذا الشيء، حادث

عليهم الصالة  أيّدهم اهللا بالمعجزات الباهرةعن الرسل الكرام الذين 

  .والسالم

نسان هو أعظم برهان على عدم كو�ا إل الشمس والقمر والسموات وافتغريُّ 

 هفناؤ فالتغري هو حدوث شيء أو  - على احلدوث قطًعا يدل ن التغريَّ أل؛ اأربابً 

هذا الفاعل ال بد و ، هدَ بد له من فاعل أوجَ ال وكل حادث ، وكل متغري حادث
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  ...إخلوحياة،وعلم،دةاوإر ،أنه يتصف بقدرة

  : نينتيجتين أساسيت نستنتجإذن 

ه على التفكر وحثَّ ، نسان بنعمة العقلاإلأن اهللا تعاىل أنعم على :وىلألالنتيجة ا

ويسمعها ، مور اليت يراها بعينهألوهو التفكر يف ا، فيما يستطيع التفكر فيه

. -ما يتصل باحلواس اخلمس : أي -أو يلمسها ، أو يذوقها بلسانه، بإذنه

من  اإلنسانويف ، ها وأرضها ومشسها وقمرها وجنومهائر يف الطبيعة بسماظَ نَ فَـ 

وامللموسات يف ، ويف اختالف املطعومات يف طعمها، حني نشأته اىل مماته

ر كَّ فَ ن تَـ فمَ ؛ واملسموعات بأجناسها، واملشمومات بأنواعها، هاظِ لَ نعومتها وغِ 

ومن وجود ، بدليل أ�ا تتغري من عدم اىل وجود، أن مجيعها حادثة خملوقة دَ جَ وَ 

وجيد ، أ�ا حمتاجة مفتقرة إىل غريها يقيًناوجيد ، ومن صفة اىل صفة، إىل عدم

 بٍ سَ ونِ  بأوزانٍ  وجيد أ�ا تكون، تقانإلأن هذه احلادثات هلا أشكال بديعة يف ا

  .ق منتظمسَ رة جتري على نَ وأ�ا مسخَّ ، خمصصة

  : التالية القواعدُ  ذ من ذلكخِ فأُ 

  .فكل متغري حادث، على احلدوث اأن التغري يدل قطعً : األوىلالقاعدة 

غري ـنه إما أن يكون التأل؛ قارـتـفالوا قصـغري يدل على النـأن الت: القاعدة الثانية

حتمالني يكون االفهو على كال ، ومن كمال إىل نقصأص إىل كمال ـقـمن ن

  .احادثً 

  .اأن كل من اتصف بصفة حادثة فذاته حادثة قطعً : القاعدة الثالثة

جياد إلفتقار إىل الغري يف االأن احلدوث والتغري يدل على ا: القاعدة الرابعة



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٧٠ 

  .مدادإلوا

بد أن يكون خمالفاً هلا يف مجيع ذوا�ا الأن الفاعل للحادثات : القاعدة اخلامسة

حادثاً  خلوقات فهو أيضًا يكونفلو اتصف بصفة من صفات امل. وصفا�ا

  .خملوقاً 

بد أن يكون  ال أن هذا الشيء الفاعل الذي ليس حبادثٍ : القاعدة السادسة

حتياج الالشراكة واملعاونة تدل على ا نأل؛ معاون الشريك له و ال ، ا فقطواحدً 

  .وهذا وصف احلوادث، للغري

رادة إلبصفة القدرة واا فً صِ بد أن يكون متَّ  الأن هذا القدمي : القاعدة السابعة

  .والعلم واحلياة

فكل ما ثبت ، يفىن الفال ينعدم و ، بذاته وصفاته باقٍ  أنه دائمٌ : القاعدة الثامنة

  .همُ دَ ه فيستحيل عَ مُ دَ قِ 

 الوجودِ  هذا الشيء الواجبَ  خبار القطعية أنَّ ألأ�ا تواترت ا:النتيجة الثانية

، بصفات الكمال املتصفُ ، _وجلعز _هو اهللا  حادثٍ  ر إليه كلُّ فتقِ الذي يَ 

فنسأل اهللا الثبات على ، شك فيهال  اا به يقينً فآمنَّ ؛ عن صفات النقص هُ املنزَّ 

  .احلق يف مجيع العوامل
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  السلبيةالصفات : القسم الثاني

  .يليق باهللا تعاىلال  معناها مما وهي الصفات اليت دلت على نفي ضدِّ 

  .تسلب ضدها من املعاين الباطلة املستحيلةأي اليت تنفي أو : فمعىن السلبية

  .وهو احلدوث، م تنفي ضدهادَ صفة القِ : مثاله

    : أحكام هذه الصفات

وليس معىن هذا أ�ا حمصورة ، صفات أن الصفات السلبية أصوهلا مخسُ : ًال أو 

كنفي الصاحبة  -املعاين الباطلة  كلَّ   ولكنَّ ، حصر هلاال بل ؛ يف هذا العدد

 
ُ
ولو ، إىل هذه الصفات اخلمس كلها ترجعُ ؛  - �اية له  ال وما.. عنيوالولد وامل

  .لتزاماللة االبد

  .ذات اهللا تعاىل دمَ قِ  قدميةٌ ، أ�ا صفات واجبة هللا تعاىل: اثانيً 

ناه عن وغِ ، للحوادثتعاىل وخمالفة اهللا ، والبقاء، دمالقِ : والصفات السلبية هي

والبقاء ، وصفاته تتصف بالقدم فذاته. حدانيةوصفة الو ، صالذات واملخصِّ 

ذات وغىن الذات عن ، والغىن عن املخصص، والوحدانية، واملخالفة للحوادث

وأما صفات املعاين فتقوم بالذات فال ميكن اعتقاد ، بصفة تليس اقوم �ا أل�ت

  : وهذا إجياز هلذا الباب وأما التفصيل فكالتايل. انفصاهلا عن الذات

  دمصفة القِ : ولىألالصفة ا

  .سبق بعدمه قدمي مل يُ وجودَ  أي أنَّ ، يف الوجود اهللا عز وجل قدمي بال ابتداءٍ 

  ، اذاتي�  امً دَ ويسمى قِ ، دم خاص باخلالققِ : األولالنوع : دم نوعانوالقِ 
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  .أنه مل يسبق وجوده عدم: ومعناه 

  .اإلضايفدم والقِ ، دم الزمينوهو القِ : دم خاص باملخلوققِ : النوع الثاين 

﴿ والقمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون : قوله تعاىل مثلَ  دم الزمينفالقِ 

ب بالنسبة ألم ادَ كقِ : ضايفإلدم اوالقِ . بالزمن قدميٌ  فالعرجونُ  )،١( القدمي ﴾

  .لالبن

 ومن السنة).٢( ﴿ هو األول ﴾: ه تعاىلقولُ  دم اهللا تعاىلومن األدلة على قِ 

م ـول، كان اهللا« : ظـفـويف ل، » هـعـيء مـولم يكن ش، كان اهللا« : حديث

  ).٤( » فليس قبلك شيء؛ ولألأنت ا« : وحديث )،٣( » غيره يكن شيءٌ 

ابن  احلافظُ  على ذلك مجاعَ إلنقل ا، مة أن اهللا تعاىل قدمي بال ابتداءألوأمجعت ا

الزبيدي يف شرح   اإلمامونقله  )،٥( اإلمجاعقناع يف مسائل اإلالقطان يف كتابه 

  .وغريمها من العلماء )،٦( إلحياءاكتاب 

  .اوقد تبني استحالة ذلك سابقً ، الكان حادثً ؛ اأنه لو مل يكن قدميً : ومن العقل

  

  

                                                           

  . ٣٩) سورة یس ، آیة رقم ١(
  . ٣) سورة الحدید ، آیة رقم ٢(
باب ما جاء في قول هللا تعالى : ﴿وھو الذي یبدأ الخلق  -) (صحیح البخاري) كتاب بدء الخلق ٣(

  . ٣١٩١حدیث رقم  ٤/١٠٥وھو یعیده وھو أھون علیھ ﴾ 
باب ما یقول عند النوم وأخذ  -) (صحیح مسلم) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ٤(

  . ٢٧١٣حدیث رقم  ٤/٢٠٨٤المضجع 
  . ٢/٣٧) (اإلقناع في مسائل اإلجماع) ألبي الحسن ابن القطان ، ط الفاروق الحدیثة ، ٥(
دین) لمرتضى الزبیدي ، ط مؤسسة التاریخ ) (إتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم ال٦(

  . ٢/٢٠العربي، 
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  : صفة البقاء: الصفة الثانية

وآخر ، فهو أول بال بداية، وهو انتفاء العدم الالحق لوجود الذات والصفات

  .بال �اية

﴿ : عاىلـوقوله ت )،١( األول واآلخر ﴾﴿ هو : عاىلـه تك قولُ ـومن األدلة على ذل

  ).٣( ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾: وقوله تعاىل )،٢( كل شيء هالك إال وجهه ﴾

مة على ألأمجعت او ). ٤( » فليس بعدك شيء؛ خرآلوأنت ا« : ومن السنة

  .وصف اهللا تعاىل بالبقاء

  .أن من ثبت قدمه استحال عدمه: وعقًال 

  :مخالفته للحوادث: الصفة الثالثة

فليست ذات املخلوق كذات اهللا . من احلوادث ءيشبهه تعاىل شيال : أي

  .أفعاله كأفعال اهللا تعاىل الو ، صفاته كصفات اهللا تعاىل الو ، تعاىل

إما : املخلوقات اليت نشاهدها أو ميكن للذهن أن يتصورها هي: أمثلة لإليضاح

ف �ا هذه صِ ـَّ تتَ  اأو أعراضً ، وهي األجسام والذرات -ا أن تكون أجرامً 

ومن احملال أن ، ضرَ م وال عَ رْ جيب أن جنزم أن اهللا تعاىل ليس جبِ ؛ فإذن، األجرام

  .يتصف بأي صفة من صفات املخلوقات

واهللا تعاىل ، جدت فيهابأمكنة وبأزمنة وُ  وجود املخلوقات مرتبط أنّ  وحنن نؤمن

                                                           

  . ٣) سورة الحدید ، آیة رقم ١(
  . ٨٨) سورة القصص ، آیة رقم ٢(
  . ٢٧) سورة الرحمن ، آیة رقم ٣(
باب ما یقول عند النوم وأخذ  -) (صحیح مسلم) كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ٤(

  . ٢٧١٣حدیث رقم  ٤/٢٠٨٤المضجع 
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خالق ه عز وجل هو ألن؛ ه يف مكانليس وجودُ ؛ فإذن، ال يشبه املخلوقات

بل هو موجود قبل خلق ، أرض المساء و  الش و رْ فليس يف عَ ، املكان والزمان

  .مكنةألفهو منزه عن احللول يف ا؛ ولذا، ال يتغري بعد أن خلقهاو ، مكنةألهذه ا

فتكون يف جهة فوق أو ، تيف جهة من اجلهات السِّ  التكون إال واملخلوقات 

يشبه ال نه أل؛ ليس يف جهة واهللا، فحتت أو ميني أو مشال أو أمام أو خلْ 

  .املخلوقات

وممتدة أو ، متحركة فهي إما ساكنة أو، ث هلا أعراض وتغرياتدُ واملخلوقات حتَْ 

يشبه ال نه أل؛ عراض واحلدوداألواهللا عز وجل منزه عن التغريات و ، حمدودة

أو أن ، وكل من يظن أن اهللا يتصف باحللول يف مكان أو جهة. املخلوقات

ألنه مل ؛ على املخلوق فهو بسبب قياسه للخالق عز وجل؛ بزمانوجوده مرتبط 

فظن أن ، ها فيهوهلا زمان يبدأ وجودُ ، يشاهد املخلوقات إال يف جهات وأمكنة

﴿ ليس كمثله : وغفل عن قوله تعاىل، اهللا عز وجل يشبه املخلوقات يف ذلك

  ).١( شيء وهو السميع البصري ﴾

فأفعال املخلوق كسب ، أفعال املخلوقاتتشبهها ال وكذلك أفعاله تعاىل 

 خيلق أيَّ  فاملخلوق ال، أما أفعال اهللا تعاىل فهي إجياد وخلق، واختيار فقط

خلقكم وخلق : أي )،٢( ﴿ واهللا خلقكم وما تعملون ﴾: كما قال تعاىل،  شيء

  .أعمالكم

  

                                                           

  . ١١) سورة الشورى ، آیة رقم ١(
    . ٩٦) سورة الصافات ، آیة رقم ٢(
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شيء وهو  ﴿ ليس كمثله: اىلـعـه تولُ ـق وادثـحـلـاىل لـعـه تـتـفـدلة على خمالاألمن 

  ).٢( ﴿ ومل يكن له كفًوا أحد ﴾: وقوله تعاىل )،١( ، السميع البصري ﴾

أن اهللا تعاىل لو : ومن العقل. ند الأن اهللا تعاىل ليس له شبيه و  األمةوأمجعت 

وقد تبني ، -سبحانه وتعاىل  - مثلها الكان حادثً ؛ ا من املخلوقاتأشبه شيئً 

ما نراه من ذوات  فكلُّ ؛ إذن، -عز وجل  -  حادثًاأن يكون  استحالةُ  سابًقا

فاهللا خبالف ؛ ما ميكن أن خيطر بذهن املخلوق وكلُّ ، وصفا�ا املخلوقات

  .ذلك

  :قيامه بنفسه: الصفة الرابعة

  ).٣( ﴿ وهو الغين احلميد ﴾: قال اهللا تعاىل

  -: ين هلامضادَّ  شيئنيِ  ثبات هذه الصفة نفيُ إويف 

ن أل؛ بل هو ذات متصف بالصفات، ليس بصفةأن اهللا تعاىل : األولالشيء 

  .هلا تكون حمّالً  فهي مفتقرة إىل ذاتٍ ؛ الصفات إن كانت حادثة

  .نسانإلوهو ذات ا، تقوم به إىل حملٍّ  مفتقرةٌ  نسانإلقدرة ا: مثاله

فال بد ؛ -وجل  وهي صفات اهللا عز - غري حادثة  قدميةً  وأما إن كانت صفةً 

  .وليس بصفة فاهللا تعاىل ذاتٌ  .أن تكون مالزمة لذاته تعاىل

يصح إطالق لفظ ال نه أل؛ صفات اهللا تفتقر لذاته: جيوز أن نقولال : تنبيه

يصح إطالق لفظ ال كما ، ويستحيل معناه على اهللا تعاىل وصفاته، فتقارالا

                                                           

  . ١١) سورة الشورى ، آیة رقم ١(
  . ٤) سورة اإلخالص ، آیة رقم ٢(
  . ١٥) سورة الفرقان ، آیة رقم ٣(
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محه اهللا ر نبايب األكما أفاده الشيخ الشمس  -  المحل على ذات اهللا تعالى

  ) ١( . - مام الباجوري على منت السنوسية إلحاشية اتعاىل يف تقريراته على 

صه خيصِّ  حيتاج إىل فاعلٍ ال أن اهللا تعاىل : أي، ص لهنفي املخصِّ : الشيء الثاين

فاهللا تعاىل . -سبحانه وتعاىل  -حادثًا نه لو احتاج لشيء لكان أل؛ بشيء

  .حيتاج ملخصص الو ، ليس بصفة

ا للوالد فليس اهللا عز وجل حمتاجً ، كل افتقار إىل شيء  ذلك نفيُ  ويلزم من نفيِ 

  .وغري ذلك، الصاحبة وال املعني الو ، لولدل الو 

  : دلة على ذلكاألمن 

أما القدمي ، من افتقر لشيء فهو حادث أنّ :عن املخصص الدليل على أنه غينٌّ 

  .إليه وكل شيء سواه فقريٌ ، فغين عن كل شيء

ن أل، املعاين أنه لو كان صفة ملا اتصف بصفات: والدليل على أنه ليس بصفة

ميكن أن  الو ، الصفة للموصوف مةَ للذات اإلهلية مالزَ  مةٌ صفات املعاين مالزِ 

، عن الذات املقدسة صلةً ـمنف الو ، الذات وليست هي عنيَ ، تنفصل عن الذات

 "ِإنَّ اللََّه َلَغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمَني ": قال اهللا تعاىل، بالصفات متصفٌ  فاهللا تعاىل ذاتٌ 

  .مة على أن اهللا تعاىل غين عن كل شيءألوأمجعت ا )٢(

ولو من غري  فيصح إطالقها، على الذات» النفس « طالق كلمة إثبت : تنبيه

  .يعين على ذاته )،٣( ﴿ كتب على نفسه الرمحة ﴾: كما قال تعاىل،  مشاكلة

                                                           

  ھجریة.١٣٤٧ط دار احیاء الكتب العربیة شعبان سنة ١٨) ص١(
  . ٦) سورة العنكبوت ، آیة رقم ٢(
  . ١٢األنعام ، آیة رقم ) سورة ٣(
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كما قال تعاىل حكاية عن سيدنا ،  فظلَ لفظ لِ مبقابلة : أي، ووردت مبشاكلة

  ).١( ﴿ تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك ﴾: عليه السالم عيسى

  :الوحدانية: الصفة الخامسة

﴿ وإهلكم إله واحد ال إله : وقال تعاىل، ﴿ قل هو اهللا أحد ﴾: قال اهللا تعاىل

ة يَّ أحدِ : وهي، الوحدانيةثبت هللا تعاىل صفة ـفن )،٢( إال هو الرمحن الرحيم ﴾

  .فعالألوالصفات وا الذات

  : فوحدانية الذات تنفي شيئني

  .فهذا حمال؛ ه من أجزاءه سبحانَ ذاتِ  بَ تنفي تركُّ : األولالشيء 

نا عز التنفي أن يكون هناك ذات أخرى قدمية غري ذات مو : الشيء الثاين

  .وجل

  : وأحدية الصفات تنفي شيئني

فال يتصف ؛ ني من نوع واحدـتـاتصاف اهللا تعاىل بصفتنفي : ولاألالشيء 

وهكذا مجيع الصفات ، بل علمه واحد؛ بعلمني الو ، ه واحدةبل قدرتُ ؛ بقدرتني

  .يف نفس الصفةال قات والتعدد يف املتعلَّ . واحدة

فله قدرة على اخللق ، قا�ا متعددةولكن متعلَّ ، صفة القدرة واحدة: مثال

  .صفة القدرة قاتِ وحنو ذلك من متعلَّ ، ماتةواإل واإلحياءِ ، واإلعدام

لغري اهللا تعاىل تشبه  ا وجود صفةٍ أن أحدية الصفات تنفي أيضً : الشيء الثاين

                                                           

  . ١١٦) سورة المائدة ، آیة رقم ١(
  . ١٦٣) سورة البقرة ، آیة رقم ٢(
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  .ا من صفاتهشيئً 

وتنفي وجود ، هللا تعاىل يف أفعاله معاونٍ أو  تنفي وجود شريكٍ : فعالاألوأحدية 

فعال ألمن ا اهللا تعاىل فعلٌ فال يوجد لغري ؛ يفعل كفعل اهللا تعاىل مستقلٍّ فاعٍل 

، ختيار فقطالب الفعل للمخلوق مبعىن الكسب وانسَ وإمنا يُ ، جيادإلعلى وجه ا

  .جيادإلمبعىن اال 

أنه لو كان هناك أكثر من : دلة العقليةألومن ا، سبق ذكر آيتني: أدلة الوحدانية

مع ال يقع اتفاق إال نه أل، نه سيقع التنازع بينهماأل، لفسد العامل؛ إله للعامل

مر وهذا يدل على أ�ما ألستقالل باالاحتياج أحدمها لآلخر وعدم قدرته على ا

قال اهللا . خر ليس بإلهآلوا، لهإلفهو ا؛ اما إن قهر أحدمها اآلخر. غري إهلني

"وما  : وقال تعاىل يف سورة املؤمنون اهللا لفسدتا"ال "لو كان فيهما اهلة إ: تعاىل

خلق ولعال بعضهم على بعض سبحان كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا 

"قل هو اهللا أحد *اهللا : خالص قال اهللا تعاىلإلويف سورة ا،اهللا عما يصفون "

الصمد *مل يلد ومل يولد*ومل يكن له كفوا أحد" فقد نفت هذه السورة أنواع 

"اهللا أحد" يستفاد منها نفي الرتكيب : مام الباجوريإلالكفر الثمانية كما قال ا

هو : الصمد: "اهللا الصمد". هلةألته_ عز وجل _ ونفي تعدد اعن ذاته وصفا

بل هو الغين ، املقصود يف احلوائج وهذا نفي لإلحتياج فهو ال حيتاج ألي شيء

  .عن كل شيء

"مل يلد ومل يولد " : وقوله. وينفي النقص ألن اهللا تعاىل له الغىن والكمال املطلق

لد عن اهللا تعاىل تولد املعلول من يستفاد من هذه اآلية نفي أن يكون العامل متو 
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صادر ؛ لوجود اهللا حيث قالوا أن وجود العامل مالزم، العلة كما يقول الفالسفة

وهذا .عن اهللا تعاىل بدون إرادة اهللا تعاىل كما يتحرك اخلامت عند حركة األصبع

ولد   ويستفاد من اآلية أيضا نفي أن يكون هللا _سبحانه _. من الكفر الواضح

بل هو ، ونفي أن يكون سبحانه متولد من شيء. ل النصارى وغريهمكما يقو 

  .خالق للعامل غين عن كل شيء

"ليس  : "ومل يكن له كفوا أحد"نفي للشبيه والنظري وهو كما قال تعاىل: وقوله 

   كمثله شيء"

َوُقِل احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي ملَْ يـَتَِّخْذ َوَلًدا وَملَْ َيُكن لَُّه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلِك ":قال اهللا تعاىل

  ١" َتْكِبريًا وََكبـِّْرهُ  ۖ◌ وَملَْ َيُكن لَُّه َوِيلٌّ مَِّن الذُّلِّ 

   

                                                           
  ١١١اإلسراء آیة  ١
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  : مسألة األسباب

فعل وأنه ال ، أهل السنة يؤمنون بأن اهللا تعاىل هو خالق كل شيء إذا علمنا أن

فيتفرع عن هذه العقيدة القرآنية ؛ يف الكون إال وهو خالقه وحده ال شريك

  ؟ هلا تأثري يف إجياد النتائج األسباب هل: مسألة

  .يف مسبابتها سبابأل والفالسفة يتكلمون عن تأثري انيعلماء املسلم

  ؟ سباب تخلق النتائج عند االرتباط بين األسبابألهل ا: ومعناه

؟ النتيجة حتمية هل هو عقلي فتكون؟ بني األسباب والنتائجهو نوع الربط  وما

  ؟ أم هو ربط عادي ميكن أن ترتبط األسباب مث ال حتصل النتيجة

فهذا هو معىن ، الخلق واإليجاد: فإذن مصطلح التأثير في علم العقيدة هو

  .وينفيه أهل السنة واجلماعة، التأثري الذي يثبته الفالسفة واملعتزلة

رتباط العند ا يؤمنون بأن اهللا تعاىل أجرى العادة أن خيلق النتائجفأهل السنة 

فال يستعني بالنار ، ويؤمنون أن اهللا تعاىل ال يستعني بأي شيء، بني األسباب

ولكن ، وهكذا يف مجيع األشياء، وال باملاء على خلق الري، حراقإلعلى خلق ا

 اهللا عند ارتباطها ما دُ يوجِ ، أن اهللا جعل أسبابًا مرتبطة ببعضها جرت العادة

  .يريد من نتائج

وليست ، فهي مبعىن إقرتان السببية، وأما ورود النصوص الشرعية اليت فيها الباء

  .ستعانةالمبعىن ا

"ليس املعىن .. رضأل"وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به ا: فقوله تعاىل

بل ، ىل عن ذلكسبحانه وتعا، رضألأن اهللا تعاىل استعان باملاء على إحياء ا
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أما اخلالق فهو اهللا تعاىل ، قرتان بني املاء والنبات كسبب فقطإلهي مبعىن ا

أما موالنا ، فاملخلوق لضعفه يستعني بغريه. شريك لهال و، بال معاون، وحده

  .نه غين عن كل شيءأل، فال يستعني بشيء _عز وجل_

  : ثمرة عقيدة أهل السنة

  .سبابألاأن اهللا خالق كل شيء وليست : ًالأو

بل هو ربط ، زمالسباب واملسببات ليس حبتمي ألا رتباط بنيإلأن ا: ثانياً 

وإذا شاء اقرتنت ، اء اهللا أن خيلق بدون أسباب لفعلولو ش، عادي جائز

كما يف كثري من املعجزات والكرامات اخلوارق ،  سباب ومل حتصل النتائجألا

، ه النار ومل حترقكقصة سيدنا إبراهيم _عليه السالم _حني وضع يف،  للعادات

  .وغريها من خوارق العادات، وقصة محل السيدة مرمي بال زوج

  : سباب على أصناف خمسةألوالناس في مسألة ا

وكلهم يؤمنون بأن الربط : أهل احلق وهم أهل السنة واجلماعة: ولألالصنف ا

 وأن اخلالق لألثر والنتيجة، بني السبب واملسبب ربط عادي ميكن أن يتخلف

وليس ، عند اإلقرتان بني السبب واملسبب حيث خلق األثر، اهللا تعاىلهو 

  .استعانة بالسبب كما يظن بعض املنحرفني

وإمنا أجرى العادة أن ، أي ليس مستعينًا �ا، خيلق عندها ال �ا: ولذا يقولون

  .خيلق عند اإلقرتان بني األسباب

وأن ، ن أن يتخلفميكال من الناس من يقول أن الربط عقلي : الصنف الثاين

وهم  . ء هم الفالسفةالوهؤ، سباب وليس اهللا تعاىلألاملؤثر أي اخلالق هو ا
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  .كفار

أن الربط بينها : وهم من يقول، املبتدعة من املعتزلة وحنوهم: الصنف الثالث

ء الوهؤ. سباب بقوة أودعها اهللا تعاىل فيهاألولكن اخلالق للنتيجة هي ا، عادي

يّدعون أن ال �م أل، فار عند مجهور أهل السنةولكنهم غري ك، مبتدعة ضالل

  .أنه مستقل عن اهللا تعاىلال و، السبب شريك هللا تعاىل يف ذلك

ء الوهؤ. واخلالق هو اهللا تعاىل وحده، من يقول أن الربط عقلي: الصنف الرابع

فقد ، يتخلفال ن الربط العقلي أل، مبتدعة ولكن قوهلم جهلال غري كفرة و

  .والكرامات، املعجزاتيؤدي قوهلم إىل إنكار 

: وهو قول بعض املبتدعة يف زماننا: وهو بدعة أيضا: اخلامس الصنف

سباب يف املسببات بالقوى والطبائع ألوأصحاب هذا القول يثبتون تأثري ا

فاخللق يتم يف بعض ، ومعناً ، وجعلوا هلا تأثريًا لفظًا، املوجودة يف املخلوقات

، سباب ببعضهاألفهو خيلق ا، خملوقاته صوره بوسائط هي قوى أودعها اهللا يف

، وهذا القول مغالطة وسفسطة. وينكرون الربط العادي الذي ذكره أهل السنة

ال و. اخللق حيث أن معناه، يفهمون معىن التأثري عند أهل هذا العلمال �م أل

فهم ينكرون الربط العادي مث يثتبون ، حكام املرتتبة على إنكارهمأليفهمون ا

، مث يزعمون أنه ميكن أن يتخلف، ويثبتون الربط العقلي، عجزاتالكرامات وامل

سباب ألفإذا قامت ا، والطبيعة كفاعلة بقوة كامنة فيها، سبابألا ويثبتون تأثري

رغم ،! مث يقولون وليست خبالقة لتلك النتائج، وانتفت املوانع حصلت النتائج

ثر من أليعلم أن املقصود بالفعل هو إجياد ا أن من له صلة حقيقة بعلم العقيدة
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فإذا كانت الطبائع توجد بالقوى ، وهذا هو نفسه معىن اخللق، العدم إىل الوجود

  .الكامنة فيها فإذن هي خالقة لذلك

وهو . ولذا فهو معتقد باطل بال شك. قطإنكار اللفظ فال فلم يبق هلم إ 

ثر ألي هو إمكانية ختلف امعتقد مليء باملغالطات فمن يعلم أن الربط العاد

وأن التأثري الذي يتكلم عنه املسلمون والفالسفة معناه اخللق ، عن السبب

  .مث ينكر بعد ذلك على أهل السنة فهو معاند مبتدع، جيادإلوا

�ا مالزمة لذات ألوتسمى الصفات الذاتية : صفات المعاني: القسم الثالث

  .اهللا تعاىل

ودة ثابتة مالزمة لذات اهللا تعاىل يلزم هي صفات موج: تعريف صفات المعاني

  .منها ثبوت أحكامها

  : ومعىن ثبوت أحكامها

وكونه مريدًا وكونه ، وكونه عليماً ، أي ثبوت الصفات املعنوية وهي كونه قادراً 

كما يأيت يف بيان الصفات ،  وكونه بصرياً ، وكونه مسيعاً ، وكونه متكلماً ، حياً 

  .اهللا تعاىل املعنوية يف القسم الرابع إن شاء

  : عراضألالفرق بين الصفات وا

فعلم ، صفات املعاين يف املخلوق هي جمرد أعراض حادثة يتصف �ا املخلوق

ولكنها جمرد ، وحنوها تسمى صفات معاين، وضعفه وحياته، وقوته، املخلوق

أما صفات . حادثة ومتغريةبل هي ، وليست ثابتة، عرضت وتزولأعراض 

بل هي صفات ثابتة مالزمة للذات ، ليست أعراضاً املعاين هللا تعاىل فهي 
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ال وليست هي الذات و، تتبدلالتتغري وال ، قدمية قدم اهللا تعاىل، هليةإلا

  .بل هي صفات مالزمة لذات اهللا تعاىل، منفصلة عن الذات

  : عدد صفات المعاني

التي  ولكن أصولها، صفات المعاني هللا تعالى ال حصر لها في عدد معّين

، اهين العقلية الصحيحة هي سبع صفاتالنصوص وتؤيدها البر  وردت في

ولكن الذي ميكن أن ، وليست صفات الكمال هللا تعاىل منحصرة يف هذا العدد

ن أل، يقطع املسلم بثبوته مما ورد يف النصوص الشرعية هي الصفات السبع

ال و، غريها مما ورد فمعناه يف لغة العرب يرجع لشيء من هذه الصفات السبع

يستطيع املسلم أن يقطع بأن شيئًا مما ورد خيتلف يف معناه عن صفة من 

والكالم بالظن يف عد صفات ، بالقطعال ، وإمنا هو ظن فقط، الصفات السبع

ن أل، اهللا تعاىل خمالف للمطلوب شرعًا يف صفات اهللا وهو القطع وليس الظن

لصفات السبع ولذا أثبت أهل السنة هذه ا. الظن يف إثبات الصفات غري معترب

، وإمنا اختلفوا فيما زاد عن السبع، قطعاً ومل خيالف يف ذلك أحد من أهل السنة

وكل ماورد يف الصفات يرجع يف . فتمسك اجلمهور بالقطع وابتعدوا عن الظن

  .معناه لشيء من هذه الصفات السبع

  : أمثلة لإليضاح

اهللا تعاىل بالعلم  اسم اهللا اخلبري يشتق منه معىن يدل على وصف: املثال األول

ولكنه علم ، فإذن هو داخل يف معىن العلم وليس صفة مستقلة، مور الباطنةألبا

  .خاص فيدخل يف املعىن العام لصفة العلم
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وقدرته ، وذلك باطالعه عليهم، وهو القائم على خلقه: املهيمن: املثال الثاين

اه إىل فمن تأمل وجد أن املهيمن يرجع من حيث معن، وحفظه هلم، عليهم

  .والقدرة، العلم: صفتني مها

طالع على مجيع الفاهليمنة تندرج يف معناها حتت صفة العلم من حيث ا

  .وحتت صفة القدرة من حيث أ�م حتت تصريفه وقهره، خلقه

فإذن هو ، "إن اهللا كان عليكم رقيبا" أي يعلم بأعماهلم: الرقيب: املثال الثالث

  .فيندرج يف املعىن العام لصفة العلم، من حيث معناه لغة نوع من العلم

فمعىن اخللق من حيث الصفة هو القدرة على : اخلالق واملصور: املثال الرابع

  .جيادإلا

فيكون ، ولكن �يئة ووصف خمصوص، لى اخللقوالتصوير هو نوع من القدرة ع

وهكذا من ، ويكون بتقاسيم خمصوصة، أو غري مجيل ويكون بلون معني، مجيالً 

وحتت ، جيادإلث افهذه املعاين دخلت حتت صفة القدرة من حي، صويرأنواع الت

، مساء احلسىنألما تأملت يف معاين اومه. رادة من حيث التخصيصإلصفة ا

، رادةإلأو ا، جتدها كلها تدخل حتت صفة العلم؛ وما يشتق منها من صفات

  .وهكذا.. أو القدرة
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حيث تعلقا�ا إىل  ميكن تقسيم صفات املعاين من: أقسام صفات المعاني

  : أربعة أقسام

  .هو استلزام الصفة أمراً زائداً على مالزمتها للذات:ومعنى التعلق

  : تعلقات الصفات أنواع

  .ليس له أي تعلق بغريه وهي صفة احلياة: ولألالقسم ا

تتعلق ال  و، وهي تتعلق باملمكنات فقط: التأثري صفات: القسم الثاين

وصفة القدرة ، للتخصيص، رادةإلوهي صفة ابالواجبات ال  و، باملستحيالت

  .عدامإللإلجياد وا

وتعلقها . والبصر، وهو السمع، هي ما يتعلق باملوجودات فقط: القسم الثالث

  .انكشاف

، والواجبات، فيتعلق باملستحيالت، ما يتعلق بكل شيء: القسم الرابع

 وصفة، واملمكنات ومها صفة العلم وتعلقه تعلق انكشاف دون سبق خفاء

  .لةالالكالم وتعلقها تعلق د

  : صفة القدرة: الصفة األولى من صفات المعاني

 َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلىٰ  َوُهوَ  ۚ◌ لِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما ِفيِهنَّ ":قال تعاىل

  ١ " َقِديرٌ 

  .ستطاعةالالقوة وا: القدرةمعناها يف اللغة

هي صفة أزلية مالزمة لذات اهللا تعاىل ميكن �ا إجياد كل ممكن : واصطالحاً 
                                                           

 ١٢٠المائدة آیة  ١
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  .وإعدامه إذا أراد اهللا تعاىل

ن التعريف باحلد مستحيل يف صفات أل، وهذا التعريف ليس باحلد بل بالرسم

ولذا فالعلماء ، هو جل جالله الوذاته إ، يعلم كنه صفاته النه أل، اهللا تعاىل

سمى التعريف بالرسم وهو تعريف الشيء وهذا ي، يعرفو�ا بآثار الصفة فقط

  .بآثاره

  : للقدرة تعلقان: اإلهلية القدرة تعلقات

وهو أن هللا قدرة يستطيع �ا إجياد كل ، بداية له التعلق قدمي : ولألالتعلق ا

  .ممكن وإعدامه

  ._عز وجل _ بالفعلاهللا وهو تنجيز ما أراده: تعلق حادث: التعلق الثاين

فهذا يسمى ؛ بالقدرة على أن يبعث املوتى من قبورهم اتصاف اهللا تعاىل: مثال

تنجيزي  فهذا ُيسمى؛ فإذا بعثهم بالفعل يوم القيامة، تعلق صلوحي قدمي

  .نه حيدث يوم القيامةأل، حادث

وتعلقها احلادث ، ستطاعة على فعل كل ممكنالا: إذن تعلق القدرة القدمي هو

  .له عز وجلأن يفعًال و أراد أز، أن يفعل بقدرته ما علم: هو

َوُهَو َعَلٰى َجْمِعِهْم ِإَذا َيَشاُء ": قال اهللا تعاىل: دلة على صفة القدرةألمن ا

رض أل" أولـم يـروا أن الّله الـذي خـلق السمـوات وا: وقال اهللا تعاىل. ١"  َقِديرٌ 

وقال  ٢ملوتى بلى إنه على كل شي قدير " ومل يعي خبلقهن بقـادرعلى أن حييي ا

                                                           

  ٢٩) الشورى آیة ١(
 ٣٣) االحقاف ایة ٢(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٨٨ 

رض إنه كـان أليف ا المـن شيء يف السمـوات و "وما كــان الّله لـيـعجـزهاهللا تعاىل 

، فألنه لو مل يكن قادرًا لكان عاجزاً ، اما الدليل العقلي ١. عليمًا قديراً"

  .ويستحيل عليه العجز سبحانه وتعاىل

  : تنبيهات

فال ، بالواجبات ال و، تتعلق باملستحيالتال قدرة اهللا تعاىل : ولألالتنبيه ا

يف _سبحانه _أو أن يكون اهللا ، صاحبة تتعلق بأن يكون هللا تعاىل ولد أو

تتعلق  ال ن قدرة اهللا تعاىلأل، مكنةألأو غريه من ا، مكان كالعرش

، يلزم من عدم تعلق القدرة باملستحيالتال  و. بالواجباتال  و، التباملستحي

، باملستحيالتتتعلق ال ن القدرة أصالً  أل، لواجبات تعجيز لقدرة اهللا تعاىلوا

واملستحيل ممكنًا والعياذ ، للزم أن ينقلب الواجب ممكناً ال إ و؛ بالواجباتال  و

  .وإمنا تعلقها باملمكنات فقط. باهللا تعاىل

تتعلق القدرة أصالً ال : نقول بل، يقدر اهللا تعاىل على املستحيل ال:يقالالو

يقدر أن أن اهللا سبحانه : ومن اجلهالة العظيمة قول بعض املبتدعة. بذلك

بعوضة  لو شاء استوى على جناح أن اهللا: وقول بعضهم.! لوشاء يكون له ولد

  .سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون،يعين طارت به البعوضة. واستقلت به

وإمنا املؤثر حقيقة هو . قطإسناد التأثري لصفة القدرة أل�ا سبب ف: التنبيه الثاين

وحيرم قول أن . ّجل _وحدهو  هو اهللا _عزّ أي أن الذي خيلق ويفين ، تعاىلاهللا 

فإن قصد أ�ا ، فعال عن اهللا تعاىلألنه يوهم أ�ا مستقلة باأل، القدرة فاعلة

                                                           

 ٤٤) فاطر آیة ١(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٨٩ 

  .مستقلة عن اهللا تعاىل فهذا كفر والعياذ باهللا

هي و .رادة هي مبعىن املشيئةإلوا: رادةإلهي ا: الصفة الثانية من صفات المعاني

 �ا املمكن ببعض ما جيوز عليه على خيصص اهللا، صفة قدمية مالزمة للذات

شياء املمكنة بشيء من أمرين ألفاهللا جل جالله خيصص ا. وفق علم اهللا تعاىل

  .رادةإلفمن هنا ثبت أن هللا تعاىل صفة ا. متقابلني كما يريد عز وجل

فإما أن يكون الشيء موجودًا يوجده ، الوجود أو العدم شيئان متقابالن: مثال

يعين بإرادته ، مرين هو مبشيئة اهللاألأحد هذين افاختيار ، معدوماً اهللا تعاىل أو 

. أو يف النهار كما يريد جل جالله، وقد يوجده يف وقت الليل. عز وجل

ويوجده يف . أو أبيض اما بلون أسود فيكون، ويوجده بصفة دون صفة تقابلها

ان وقد يوجده يف مكان دون مك. باملشرق أو املغرب فيكون، جهة دون جهة

ر ويكون مبقدار دون مقدا. وليس يف القدس الشريف، ة املكرمةفيوجده يف مك

 فتخصيصه بأحد هذه املتقابالت الستة دل. فيكون طويًال وليس قصرياً ، آخر

  .صفة إرادة ختصص املمكن ببعض الشيئني املتقابلني على أن هللا تعاىل

  .هللا تعاىلوكالمها قدمي قدم ذات ا: لإلرادة تعلقان: رادةإلتعلقات ا

رادة إلفا، وهو صالحيتها يف األزل للتخصيص: صلوحي قدمي: ولألالتعلق ا

  .توصف بالتخصيص

بالصفات اليت ًال وهو ختصيص الشيء أز: تعلق تنجيزي قدمي: التعلق الثاين

فهذا التخصيص ناجز حقيقة وليس . يعلم اهللا أنه يكون عليها عند إجياده

سيحصل فقد أراده اهللا تعاىل وسيقع  فكل ما كان يف علم اهللا أنه. حبادث



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٩٠ 

  .يقيناً 

ولكنها تتعلق باملمكن ، وال باملستحيل، ال تتعلق بالواجب -كالقدرة  -واإلرادة 

  .والنفع والضر، شمل اخلري والشرالذي ي

فال مكره له ، بإرادة اهللا تعاىلال يقع شيء إ ال؟ هل يقع شيء بغير مشيئة اهللا

فإميان سيدنا عمر رضي اهللا عنه كان . حمالةال _عز جل _وإرادة اهللا تقع 

 الوكفر أيب جهل كان مبشيئة اهللا فما شاء كان ومامل يشأ ، مبشيئة اهللا تعاىل

وأمر بالطاعات ، يرضاهاال  �ى عن الكفر واملعاصي وولكن اهللا تعاىل ، يكون

يجري ال فالشك أنه ، والرضا، مرألرادة تختلف عن اإلفا، وحيبها ويرضاها

ولكنه قد يكون شيئًا يرضاه ويأمر به  ، بدون مشيئتهشيء في ملكه 

فكل شيء شاءه وأراده . يأمر بهال يرضاه وال وقد يكون شيئًا ، كالطاعات

  .يقع أن اهللا تعالى فال بد

) ١( "َوِإَذا أَرَاَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفال َمَردَّ َلُه": قول اهللا تعاىل: رادةإلمن أدلة ا

َمن يُرِِد اللَُّه َأن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدَرُه ِلْإلِْسَالِم َوَمن يُرِْد َأن ُيِضلَُّه َجيَْعْل َصْدَرُه 

َا   ) ٢( "ِيف السََّماِء  َيصَّعَّدُ  َضيـًِّقا َحَرًجا َكَأمنَّ

وهذا ) ٣( ـ "يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسر": تعاىل وقوله 

  .حصل بالفعل

                                                           

  ١١) الرعد ایة ١(
 ١٢٥) األنعام آیة ٢(
 ١٨٥) البقرةآیة  ٣(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٩١ 

  .فمن تاب تاب اهللا عليه) ١( . يُد َأْن يـَُتوَب َعَلْيُكْم""َواللَُّه يُرِ : وقول اهللا تعاىل

  ) ٢( َ" مايُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيطَهِّرَُكْم": وقوله تعاىل

"ولو شاء اهللا ما اقتتلوا : تعاىلوقال ، فال يوجد حرج والتطهري حاصل باالتباع

"َوَما َتَشاُؤوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُّ : ولكن اهللا يفعل ما يريد"وقال تعاىل

َوَحَشْرنَا  اْلَمْوَتىٰ   َوَلْو أَنـََّنا نـَزَّْلَنا إِلَْيِهُم اْلَمَالِئَكَة وََكلََّمُهمُ  ": وقال تعاىل اْلَعاَلِمَني"

  َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قـُُبًال مَّا َكانُوا لِيـُْؤِمُنوا ِإالَّ َأن َيَشاَء اللَُّه َولَِٰكنَّ َأْكثـََرُهْم 

  ) ٣( " َجيَْهُلونَ 

َوالَِّذيَن ": فقال اهللا تعاىل ،عف للمؤمننيولكن اهللا كرمي جواد وعد باخلري املضا

آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 

  ٤"ِقيًال  اللَّهِ  ِمنَ  َأْصَدقُ  َوَمنْ  ۚ◌  َحق�ا اللَّهِ  َوْعدَ  ۖ◌ أََبًدا 

) ٨( النَِّعيمِ  َجنَّاتُ  َهلُمْ  الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ  ": وقال تعاىل

" ولو : وقال تعاىل٥ ") ٩( احلَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  ۚ◌  َحق�ا اللَّهِ  َوْعدَ  ۖ◌  ِفيَها َخاِلِدينَ 

تيناهم من لدنا أجراً ألأ�م فعلوا ما يوعظون به لكان خرياً هلم وأشد تثبيتاً وإذا 

َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّن ذََكٍر ": وقال تعاىل وهلديناهم صراطًا مستقيمًا "ما ً عظي

َلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة  زِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َما  َولََنجْ  ۖ◌ َأْو أُنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـَ

َوِإن َتُك َحَسَنًة  ِمثْـَقاَل َذرَّةٍ "ِإنَّ اللََّه َال َيْظِلُم : وقال تعاىل٦"  َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

                                                           

  ٢٧) النساء آیة ١(
 ٦المائدة آیة ) ٢(
  ١١١األنعام آیة  )٣(
  ١٢٢)النساء آیة  ٤
 ٩_٨)لقمان آیة  ٥(
  ٩٧النحل   )٦(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٩٢ 

  ١ِمن لَُّدْنُه َأْجرًا َعِظيًما"ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت 

  : صفة العلم: الصفة الثالثة من صفات المعاني

"وهو بكل شيء عليم" وقال : "وسع كل شيء علما " وقال تعاىل: قال تعاىل

، الواجباتجبميع  متعلقصفة أزلية : العلم هوو  "عامل الغيب والشهادة": تعاىل

  .حاطة من غري سبق خفاءإلواملستحيالت على وجه ا، اجلائزاتو 

  : نوع تعلق العلم وبما يتعلق

. وهو تعلق تنجيزي قدمي، فقط اً واحد اً الصحيح عند أهل السنة أن له تعلق

وهو يتعلق بكل . ويعلم الكليات واجلزئيات، وتفصيالً  ًالإمجاًال شياء أزألفيعلم ا

تعلقه : معىن تعلقه بذلك. واجلائزات، واملستحيالت، فيتعلق بالواجبات: شيء

  .وصفاته _عز وجل_، أي أن اهللا تعاىل يعلم ذاته: بالواجبات

فيعلم أنه يستحيل وجود شريك له : ويعلم املستحيالت اليت يستحيل وجودها

أو  ،أو ولد، ويعلم أنه يستحيل أن يكون له _سبحانه _صاحبة، يف أي شيء

  .من املمتنعات عقًال وشرعاً  أو غريها، حيل فيه أو مكان، يهشب

فهو يعلم ما  ، خيفى عليه شيءال كلها بكليا�ا وتفصيال�ا : ويعلم املمكنات

  .كان وما سيكون وما يستحيل أن يكون

فهو ، متغريال و، متجددال و، علم اهللا تعاىل حضوري غري مكتسب :تنبيه

علمه  أو، علمه مكتسب: عقًال أن يقال الو جيوز شرعاً  الو ، يتغريال ثابت 

، نواع سبقها خفاء مث حصلتألن كل هذه األ، أو بديهي، أو نظري، ضروري

                                                           
  ٤٠)  النساء آیة  ١(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٩٣ 

  .أما علم اهللا تعاىل فحضوري مل يسبق خبفاء
  

  : حكم إنكار علم اهللا

وكذلك من ، شياء فهو كافر بإمجاع املسلمنيألمن أنكر علم اهللا بشيء من ا

ولذا كّفر ، بعد وقوعها فهو كافرال شياء إألبعض ا يعلمال زعم أن اهللا تعاىل 

وكّفر املسلمون الفالسفة الذين . الصحابة _رضي اهللا عنهم _من زعم ذلك

  .!! ويعلم الكليات فقط، يعلم اجلزئيات الإن اهللا : قالوا

حاطة إلفات ابل هو من ص، علم اهللا تعاىل ليس من صفات التأثري :تنبيه

  .والكشف دون سبق خفاء

  : صفة الحياة: الرابعة الصفة

  .تصاف بالعلم وغريه من الصفات الواجبةالهي صفة أزلية تقتضي صحة ا

القيوم"وقال عز هو احلي ال إله إال "اهللا : قال اهللا تعاىل: الدليل على صفة احلياة

وكفى به بذنوب عباده  " وتوكل على احلي الذي ال ميوت وسبح حبمده: جل

  ) ١( خبرياً"

  .فهو حي قطعاً ، رادةإلوا، والقدرة، من اتصف بالعلم أن كل: ومن العقل

  .وصفة احلياة هي الصفة اليت ليس هلا أي تعلق

  "يماقال اهللا تعالى "وكلم اهللا موسى تكل: الصفة الخامسة صفة الكالم

  : كالم اهللا تعاىل له معنيان: لتعريفا

لذات اهللا مالزمة ، أزلية، فكالم اهللا _تعاىل _صفة: هو الصفة: ولألاملعىن ا

                                                           

  ٥٨) الفرقان آیھ ١(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٩٤ 

فكالم املخلوق حبرف ، فليس ككالم املخلوق. زليةألكسائر صفاته ا،  تعاىل

، صوتال  و، وكالم اهللا تعاىل ال يشبه كالم املخلوق فليس حبرف، وصوت

. غريها من صفات املخلوقال  و، سكوتال  و، تأخريال  و، وليس فيه تقدمي

إضافة الكالم إىل الكالم الذايت أو الكالم النفسي أي : ويسمى هذا الكالم

فهذا ، لكن أهل احلق يعربون بالنفس لورودها يف القرآن الكرمي، نفسه أي ذاته

؛ صفات اهللا على صفات املخلوق فمن سلم من قياس. معىن النفسي

  .فسيسهل عليه فهم سبب تنزيه كالم اهللا عن كل ما يشاهده يف املخلوق

املصحف الشريف وكذلك يف وهو الكالم املوجود يف : اللفظي الكالم: الثاين 

يعين أن ال ولكن ، فهو كالم اهللا حقيقة. الكتب املنزلة على األنبياء السابقني

كتبت لواح و ألا و، سبحانه وحلت يف الورقصفة الكالم انفصلت عن ذات اهللا 

بل املقصود أنه دال على صفة الكالم ، تعاىل اهللا عن ذلك، باحلرب على الورق

  .املالزمة لذاته عز وجل

وهذا القول يعم كل ١قال تعاىل "ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد" : فائدة

و�ذا . وأعظم اخلري قراءة القرآن الكرمي لفظ يتكلم به اإلنسان من خري وشر

  .الكالم اللفظي وأنه مستند لدليل تعلم صحة إطالق مصطلح
  

  : والكالم اللفظي المنزل، الفرق بين صفة الكالم

نعتقد فيها ما نعتقده ، صفة الكالم صفة مالزمة لذات اهللا تعاىلالفرق هو أن 

، وتنزيهها عن صفات املخلوقني، هاؤ وبقا، يف صفات اهللا من حيث قدمها

                                                           

 ١٨) سورة ق آیة ١(
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ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٩٥ 

  .ينفد بل هو دائم باقالو

ألن الصفة ال ، فليس بصفة من صفات اهللا املالزمة لذاته: اما الكالم اللفظي

مث تدرج يف ، مكتوبًا يف اللوح احملفوظبل أظهره اهللا ، املوصوف تنفصل عن

وله �اية ية من أول آية يف القرآن الكرمي وله بدا، حىت كتب يف املصاحف إنزاله

  .وهو مكتوب حبروف عربية، بآخر آية

  : على الكالم األدلة

، دلة على الكالم اللفظي املنزلألا مث أذكر، دلة على صفة الكالمألسأذكر ا 

  .إن شاء اهللا تعاىل

  : دلة التاليةألما صفة الكالم المالزمة لذاته تعالى فيدل عليها اأ 

"وملا جاء : وقال تعاىل) ١( "وكلم اهللا موسى تكليما": قال اهللا _عز وجل _

"تلك الرسل فضلنا بعضهم على : وقال عز وجل) ٢( موسى مليقاتنا وكلمه ربه"

  ).٣( بعض منهم من كلم اهللا "

  ). ٤( "يت وبكالميالفيتك على الناس برسااصط"يا موسى إين : وقال تعاىل

"قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن : وقال اهللا جل ثناؤه

  .٥تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مدداً "

ه رض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعدأل"ولو أمنا يف ا: وقال عز وجل

                                                           

  ١٦٤) النساء آیة ١(
 ١٤٣) األعراف ٢(
 ٢٥٣) البقرة آیة ٣(
 ١٤٤) األعراف آیة ٤(
  ١٠٩) الكھف آیة ٥(
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٩٦ 

اليت تدل على نفس   دلةألا فتلك من) ١( . سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا"

  .كالم اهللا الذي هو صفة مالزمة لذاته

  : دلة الدالة على الكالم المنزلألا

"وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع  : قال اهللا تبارك وتعاىل

"يسمعون كالم اهللا مث : وقال تعاىل. أي حىت يسمع القرآن الكرمي).٢( كالم اهللا"

َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمن ِكَتاِب رَبَِّك َال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماتِِه   َواْتلُ وقال تعاىل"  )،٣( حيرفونه"

  .اهللا دلة على تسميته كالمألفدلت هذه ا) ٤( " َوَلن جتََِد ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا

  : والكالم المنزل كان موجوداً في أمكنة ثالثة

  .احملفوظجعله اهللا مكتوباً يف اللوح : وىلألاملكان ا

  .أُنزل فكان يف بيت العزة يف السماء الدنيا: املكان الثاين

  _ ملسو هيلع هللا ىلص_  وجوده مكتوباً يف املصحف بعد نزوله على رسول اهللا: املكان الثالث

) ٥( } َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِيٌد * ِيف َلْوٍح َحمُْفوظٍ :  {قال اهللا تعاىل: دلة على ذلكألا

كما يف قوله تعاىل "إنه لقرآن كرمي* يف  للوح احملفوظ هو الكتاب املكنون  وهذا ا

مث من اللوح ) ٦( كتاب مكنون* ال ميسه إال املطهرون *تنزيل من رب العاملني"

والدليل ، وكان هذا النزول يف رمضان ليلة القدر، احملفوظ نزل إىل السماء الدنيا

                                                           

 ٢٧) لقمان آیة ١(
  ٦التوبة آیة ) ٢(
  ٥٧) البقرة ٣(
  ٢٧) الكھف آیة ٤(
 ٢٢_٢١) البروج آیة ٥(
  ٨٠_٧٧)الواقعة آیات ٦(
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٩٧ 

َلِة ن سورة القدر يف أول آية م: على هذا النزول قوله تعاىل "ِإنَّا أَنـْزَْلناُه ِيف لَيـْ

   اْلَقْدِر"

"َشْهُر َرَمضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس َوبـَيِّناٍت : وقال يف سورة البقرة

  ِمَن اْهلُدى َواْلُفْرقاِن"

، نفنزل مجلة واحدة يف ليلة القدر _وهي الليلة املباركة _كما يف سورة الدخا

  .يف شهر رمضان

دلة ما أخرجه الّنسائي واحلاكم والبيهقي من طريق داود بن أيب هند عن ألومن ا

أنزل القرآن مجلة واحدة إىل : أنه قال، عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .مث أنزل بعد ذلك يف عشرين سنة، مساء الدنيا ليلة القدر

: رضي اهللا عنهما قال عباسعن سعيد بن جبري عن ابن ، وأخرج احلاكم وغريه

فجعل جربيل ، فوضع يف بيت العزّة من مساء الّدنيا، فصل القرآن من الذّكر

وإسناده : احلافظ يف الفتح: قال، ينزل به على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .صحيح

قال  ملسو هيلع هللا ىلصمث نزل به سيدنا جربيل عليه السالم من السماء الدنيا اىل سيدنا حممد 

لَتَـْنزِيُل َربِّ اْلعاَلِمَني * نـََزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِمُني * َعلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن  تعاىل "َوِإنَّهُ 

  ) ١( اْلُمْنِذرِيَن * بِِلساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبٍني"

، فمن تدبر علم الفرق بين كالم اهللا تعالى المالزم لذاته _عز وجل _

ثم في بيت ، اللوح المحفوظوالكالم المكتوب المّنزل الذي جعله اهللا في 

                                                           

  )١٩٥_١٩٢) الشعراء (١(
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٩٨ 

  .ماكن الطاهرةألوغيرهامن ا، لواحألوا، والصدور، في المصاحف، العزة ثم

  : ت الكالم المنزلالالد

دليل على أن هللا تعاىل  ؛ وهي أن الكالم املنزل: لة التزامالد: وىلألا: لتانالله د

 وهذا معىن قول أهل السنة سلفًا وخلفًا أن، مالزم لذاته عز وجل، كالم قدمي

  .القرآن الكرمي قدمي غري خملوق

وكذلك حروف ، فال شك أ�ا خملوقة، وصوته، أما فعل القاريء أي قراءته

  .والورق كلها خملوقة بالشك، واحلرب، الكتابة

وهو أن القرآن الكرمي تضمن كلمات تدل على شيء قدمي : لة لفظيةالد: الثانية

صفة من صفات اهللا  أزيل كقوله تعاىل "قل هو اهللا أحد "فإ�ا دلت على

  .زليةألا

"خلق : وأيضا القرآن الكرمي تضمن كلمات مدلوهلا حادث كقوله تعاىل

، رض حادثألرض"فإن هذا الفعل وهو إجياد السموات واألالسموات وا

  .والسموات واألرض حادثة

  : تعلقات صفة الكالم

 لتهالد فتتعلق بالواجبات وهو، لةالشياء تعلق دألصفة الكالم تتعلق جبميع ا

. وتدل على نفي املستحيالت كالصاحبة والولد. على ذات اهللا تعاىل وصفاته

  .وتدل على اجلائزات

حىت قبل وجود املأمور  قديم وهو تعلق تنجيزي، وله تعلق واحد فقط
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٩٩ 

وفيه خالف بني علماء  فاليشرتط وجود املأمور واملنهي على الصحيح، واملنهي

  .وهو مسألة اجتهادية، أهل السنة

  ؟ هل الكالم في اللغة العربية محصور في الكالم اللفظي: تنبيه

على الكالم ال يطلق يف اللغة إال  أن الكالم: قال املعتزلة وبعض ا�سمة

  .وصوت ملفوظ كما نراه يف اإلنسان احلسي الذي حبرف

  : أنه يف اللغة على قسمني: وقال أهل السنة واجلماعة

  .خالف فيهال كالم لفظي حبرف وصوت و: ولألالقسم ا

، وهو مبدأ الكالم أصالً ، تصو ال  و، وهذا ليس حبرف: كالم نفسي: الثاين

من السابقني وخلفهم من ورغم كثر�ا جتاهلها املبتدعة ، عليه أدلة كثرية ويدل

  .املعاصرين

يعين أن صفة الكالم الوهذا . ن الكرب بطر احلق وغمط الناسأل وهو من الكرب

وإمنا املقصود أن ، به كالمنا النفسي حاشا وكالاملالزمة لذات اهللا تش النفسي

  .فقد غلط، من يزعم أن الكالم يف لغة العرب حمصور يف احلرف والصوت فقط

  .وسأسوق أدلة أهل السنة جزاهم اهللا خريا وتأمل يف جتاهل املخالف هلا

رحمهم  دلة على الكالم النفسي في اللغة كما ذكرها بعض أهل السنةألا

  : اهللا تعالى

لوال يعذبنا اهللا مبا نقول"  أنفسهم "ويقولون يف: قوله تعاىل: ولألالدليل ا

. اهللا الذي فضحهمال يعلمه إال فسهم وهو كالم قالوه يف أن، فالقول كالم

  .وهذا كالم نفسي
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١٠٠ 

وأنا معه إذا ، أنا عند ظن عبدي يب: يقول اهللا تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  وقَالَ 

  ) ١( . "... يف نفسيذكرته ، في نفسهذكرين فإن ذكرين 

، يف حاجة له ملسو هيلع هللا ىلصبعثين رسول اهللا : وحديث جابر رضي اهللا عنه قال

فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلمت ، مث رجعت وقد قضيتها، فانطلقت

لعل رسول  فقلت في نفسي، فوقع يف قليب ما اهللا أعلم به، فلم يرد علي، عليه

فقوله قلت يف ) ٢( . ".... اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجد علي أين أبطأت عليه

  .دال على الكالم النفسي الذي أفصح به العرب الفصحاء، نفسي

 -سالم "فكنت أنا أول من حياه بتحية اإل يف الصحيحوأصله وحديث أيب ذر 

مث قال" . ورمحة اهللا "فقال" وعليك . فقلت السالم عليك يا رسول اهللا - قال 

فأهوى بيده فوضع أصابعه على  -قال  -قال قلت من غفار . من أنت "

رواه البخاري ومسلم . "... كره أن انتميت إىل غفار  في نفسي فقلتجبهته 

  ) ٣( والبزار واللفظ له

وهو - ملسو هيلع هللا ىلصأي رسول اهللا  -وقول كعب بن مالك يف حديث توبته فأسلم عليه 

  ) ٤( " هل حرك شفتيه برد السالم أم ال فأقول في نفسييف جملسه بعد الصالة 

إىل خالد بن سفيان بن  ملسو هيلع هللا ىلصبعثين رسول اهللا : وحديث عبد اهللا بن أنيس قال

اذهب فاقتله : نبيح اهلذيل وبلغه أنه جيمع له وكان بني عرنه وعرفات قال يل

عليك أن  الإذا رأيته أخذتك قشعريرة : قال. صفه يل: قال قلت يا رسول اهللا

                                                           

  (٢٦٧٥)، ومسلم (٧٤٠٥) رواه البخاري (١(
 ) رواه البخاري في صحیحھ في كتاب العمل في الصالة٢(
  ٣٩٤٨) مسند البزار حدیث رقم ٣(
 ٥٨١٢) رواه البخاري رقم الحدیث: ٤(
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١٠١ 

من : فمشيت معه فقال..... انتهيت إليه....... أصف لك منه غري هذا ال

رجل من العرب بلغين أنك جتمع هلذا الرجل فجئتك يف ذاك : قلت؟ أنت

  ) ١( ".... ستعلم: قلت في نفسي: قال. إين لفي ذاك: فقال

انقسام الكالم العريب إىل كالم _بعد هذه األدلة كلها_ يف  فهل يشك عريب

  ؟! وكالم يف النفس، لفظي كما نسمعه

  : صفة السمع: الصفة السادسة

ل شيء فيسمع ك، املوجوداتب تتعلق، قائمة بذاته تعاىل، وهو صفة أزلية

  .دون سبق خفاء، والذوات، صواتألمن ا، موجود

تتعلق جبميع ، ته تعاىلوهو صفة أزلية مالزمة لذا: صفة البصر: الصفة السابعة

حىت ولو كانت أصواتًا خفية  ، أو أصواتاً ، فرياها سواء كانت ذواتاً ، املوجودات

  .كدبيب النملة السوداء يف الليلة املظلمة

: ثالث تعلقات لصفة السمع والبصر: تعلقات صفة السمع وصفة البصر

 وهو التعلق بذات اهللا وصفاته أي أن اهللا: تعلق تنجيزي قدمي: األول: وهي

  .نه يسمع ويبصر كل موجودأليسمع ويبصر ذاته وصفاته 

  .وهو التعلق باملخلوقات قبل وجودها: تعلق صلوحي قدمي: الثاين

  .وهو التعلق باملخلوقات بعد وجودها: تعلق تنجيزي حادث: الثالث

وخيتلف  ، بالبصر نكشافإلخيتلف عن ا؛ نكشاف بالسمعإلوجيب أن نعتقد أن ا

وليس كما ، ولكل منهما حقيقة ختصه. علمنكشاف بالإلكل منهما عن ا

                                                           

  ٩٣٠) رواه ابن خزیمة في صحیحة برقم ١(
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١٠٢ 

فإن بصر املخلوق يفيد باملشاهدة وضوحًا فوق ، نفهمه من صفات املخلوق

ن مجيع صفاته  أل، أما اهللا _عز وجل _فليس كذلك، وبالسمع كذلك، العلم

  .والنقص، الزيادةو كاملة يستحيل عليها سبق اخلفاء 

نه ويعلم يقينًا أ، والبصر، السمعأن املؤمن يثبت هللا تعاىل صفة : الصةاخل

مام الغزايل _رضي اهللا عنه _ يف إلقال ا.كلياً  خيتلف عن مسع املخلوق اختالفاً 

ومهما نزهت السمع عن تغيري يعرتيه عند حدوث : سىنألاملقصد ا

علمت أن السمع ؛ أو أداة، أو آلة، وقدسته عن أن يسمع بأذن، املسموعات

فيه وقع بالضرورة  نظراً ومن مل يدقق ..... .يف حقه عبارة عن صفة يكشف �ا

  ) ١( ا_ه. فخذ حذرك ودقق فيه نظرك. يف حمض التشبيه

و مقدس عن أن ، وإبصاره أيضًا منزه عن أن يكون حبدقة وأجفان: وقال أيضاً 

كما ينطبع يف حدقة   - انه سبح- لوان يف ذاته ألوا، يرجع إىل انطباع الصور

  ) ٢( ا_ه. والتغري املقتضي للحدثان، فإن ذلك التأثر، نسانإلا

؛ وتغريات، ويعلم أنه إثبات وجود وليس إثبات كيفيات، فاملؤمن يثبت الصفة

  .ن هذا تشبيهأل

  قال تعاىل "ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ": دلةألا

 الو، فال يشغله شيء عن شيء) ٣( "إنين معكما أمسع وأرى": وقال تعاىل

َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ ": قال تعاىل. والعلن عنده سواءلسر وا، صوت عن صوت

                                                           

  ط مكتبة القرآن للنشر مصر.١٤٧) المقصد األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى ص١(
  ١٤٨) المقصد األسنى ص٢(
 ٤٦سورة طھ آیة  ٣
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  ) ١( اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنـََّهاِر "

  : الصفات المعنوية: القسم الرابع

وكونه ، وكونه بصرياً ، وكونه عليماً ، وكونه مريداً ، وكونه قادراً ، وهي كونه حياً 

  .وكونه متكلماً ، مسيعاً 

هذا اليصح عند مجهور أهل السنة من ؟ هل الصفات المعنوية صفات حال

هي صفات : ولكن قال به بعض علماء أهل السنة وقالوا، األشاعرة واملاتردية

ىل إينزل الو، يصل ثبو�ا إىل درجة املوجودات حبيث ترىاللكن ، هلا ثبوت

  .ط بني املوجود واملعدومبل هي حال متوس،درجة املعدوم 

ولكن مجهور أهل السنة واجلماعة ينكرون أن تكون واسطة بني املوجود 

ولذا يكتفي مجهورهم بذكر ، واملعدوم فهي ليست زائدة على صفات املعاين

وليست صفات  صفات اعتبارية فقطوإمنا املعنوية هي ، صفات املعاين فقط

  .حال بني املوجود واملعدوم

  : الصفات المعنويةمعنى إنكار 

وليس إنكاراً ، حوالألهو إنكار زياد�ا على املعاين حبيث تسمى صفات ا

نه ألوهكذا بقية الصفات السبع ، قديرا ً ، أو كونه عليماً ، لكونه حيًا مثالً 

وإمنا اخلالف يف زيادته على صفات . جماعإلومنكره كافر با أمر مجمع عليه

ولكن اختلفوا ... يثبتون كونه قادرا وحيا إخلواخلالصة أن مجيع العلماء . املعاين

  .معىن ذلك يف بيان

                                                           

  ١٠الرعد آیة  ١



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٠٤ 

  : كونه قادراً : مثال

حوال من أهل السنة فتكون واسطة بني املوجود ألمن قال با: ولألالقول ا

  .زمة لصفة القدرةالواملعدوم 

فمعىن  : قالوا ليست بصفة حال بل هو أمر اعتباري: القول الثاين قول اجلمهور

. الذات وليس أمرًا زائدًا على ذلكعبارة عن قيام القدرة ب كونه قادرا هو

  ، قيام الصفة بالذات: تبار هنا هوعالفا

 مام البيجوري وغريه وعليه مجهورإلهو الذي رجحه اهل السنة ألوهذا القول  

وليس هناك ، الصفات هي ثالث عشرة صفة: فإذن) ١( . أهل السنة واجلماعة

اخل ألن هذا  .. إنكارًا لكونه قادرا وحيًا ومريداً وليس .ما يسمى بصفات احلال

صفات املعاين وليست زائدة على ألحكام وإمنا هي اعتبارات ، كفر باإلمجاع

  .و�ذا مت الكالم عن الصفات واهللا أعلم. ذلك

  .بيان ما يستحيل نسبته الى اهللا تعالى

الثة اليت قسام الثألبعد أن مت الكالم _بقدر احلاجة _ عن القسم األول من ا

وما ، وما يستحيل عليه، ما جيب هللا تعاىل: جيب على املكلف معرفتها وهي

ولذا فليس هناك ، ولألوهو ضد القسم ا، فأذكر القسم الثاين باختصار. جيوز

فذكره العلماء باختصار مفيد وسأذكر مجيع نقاطه إن شاء ، حاجة للتطويل فيه

  .اهللا تعاىل

تراه في المخلوق أو يمكن أن يتصف به مخلوق أو  كل شيء: قاعدة
                                                           

 ١٨٩) تحفة المرید على جوھرة التوحید ص١(
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قال . فاعلم أنه يستحيل وصف اهللا تعالى به؛يمكن تصوره في الذهن 

  .تعالى"ليس كمثله شيء وهو السميع البصير"

  : فمما يستحيل نسبته إليه تعاىل

  .وهو ضد الوجود، يستحيل عليه العدم: ًالأو

  .موهو ضد القد، يستحيل عليه احلدوث: ثانياً 

  .وهو ضد البقاء، الفناءعليه يستحيل : ثالثاً 

أي يستحيل مشا�ته للمخلوقات يف ، املشا�ة للحوادثعليه يستحيل :رابعاً 

وقد . عضاء واجلوارحألميتنع أن يتصف با ولذا. نه ليس كمثله شيءألأي شيء 

ومت بيا�ا . مت بيان معىن إضافة اليد إىل اهللا تعاىل والوجه والساق وحنو ذلك

واهللا تعاىل منزه عن . حيصل فيها أي تشبيهال باملعاين العربية الصحيحة اليت 

: وهي، عن اجلهات الست كلها فتعاىل. احللول يف جهة من اجلهات الست

نه لو كان يف ألوالشمال ، واليمني، واخللف، مامألا والتحت و، جهة الفوق

  .جهة لكان متحيزاً حمصوراً وهو ليس كذلك

نه علو مرتبة أل"وهو العلي العظيم" : ه بالعلو كما قال تعاىلينايف وصف الوهذا 

، اإلستواءوكذلك ال ينايف إثبات . وشرف وليس علو حلول يف جهة ومكان

 الحيل يف مكان و الو. وليس استواء استقرار وجلوس، نه استواء قهر وهيمنةأل

وحمتاج يف املكان منحصر فيه واحلال . املكان والزماننه خالق أل، يتقيد بزمان

والتقيد بالزمان من خصائص ، ن احللول يف مكانألاهللا ليس كذلك و ، إليه

  .املخلوق
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رادة إلأو ا، كالقدرة احلادثة،  وصفاته باحلوادث، ومنزه عن أن تتصف ذاته

، أو غري ذلك من احلوادث، أو العلم احلادث، أو حدوث الكالم، احلادثة

  .شيء حادث غري قدميال يتصف �ا إ الفاحلوادث 

ال وهذا ، فال يتصف بالصغر أو الكرب. جزاءأليستحيل أن يتصف عز وجل باو 

نه كبري شرف ومرتبة وليس حجمًا كما يتصور أل ينايف أنه "الكبري املتعال"

  .بعض ا�سمة

وليست دافعة هللا تعاىل ، وأفعاله، واملصاحل واملنافع مرتتبة على أحكام اهللا تعاىل

بتابع وليس حكمه وفعله ، وفعله، كم اهللافهي تابعة حل، وأحكامه، اىل أفعاله

يستحيل أن و . ع للمخلوق سبحانه وتعاىل عن ذلكلزم أن اخلالق تابال وإ،هلا

يفعل وحيكم كما يريد مبحض إمنا . أو حكم حيكم به، يدفعه دافع لفعل يفعله

  .بل فعله وحكمه هو عني احلكمة، وفعله وحكمه منزه عن العبث، مشيئته

بل هو ، أو حيتاج إىل خمصص، يكون اهللا تعاىل صفة يستحيل أن: خامساً 

  .الغين عن كل شيء

، وصفاته، ولذا فهو ليس مبركب يف ذاته. يكون واحداً اليستحيل أن : سادساً 

ويستحيل أن . ألنه واحد أحد،أو أفعاله،أو صفاته،له شريك يف ذاته وليس

فاهللا ؛ الكونفكل فعل يف ، يكون يف الوجود أي خالق موجد سوى اهللا تعاىل

وقال ) ١( ال ملايريد""فعَّ : قال تعاىل. أي موجده بعد أن كان عدماً ، تعاىل فاعله

  ) ٢( "واهللا خلقكم وما تعملون ": تعاىل

                                                           

  ١٦) البروج آیة ١(
  ٩٦) الصافات آیة ٢(
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  .ن هذا ضد القدرةأل، ويستحيل عليه العجز عن ممكن ما: سابعاً 

. بغري إرادة اهللا ومشيئته ءشي ويستحيل أن حيدث يف الكون أي: ثامناً 

يستحيل أن يكون اخلالق علة تنشأ  أي، شيئًا بالتعليل أن يوجد اهللا ويستحيل

ويستحيل أن يكون وجودها . عنه املخلوقات بدون إرادته كما يقول الفالسفة

  أي أن يكون اخلالق طبيعة تنشأ عنه اخلالئق من غري إختيار ، بالطبع

هذا ألن ، سفةكما يقول بعض الفال نع _ واوانتفاء م، بعد اكتمال شروط _

  .رادة والتفرد بالقدمإلينايف اتصافه با

فكل ما سوى اهللا تعاىل . يستحيل قدم شيء سوى اهللا تعاىل وصفاته: تاسعاً 

، و يستحيل قدم أي فرد من املخلوقات، العاملفيستحيل قدم  ولذا، حادث

فكل هذا ينايف تفرد اهللا ، ويستحيل قدم نوع املخلوقات كما يقول املبتدعة

ويناقض أدلة النقل والعقل اليت بّينت أن كل ماسوى اهللا تعاىل ، بالقدم ىلتعا

  .حادث خملوق

، والوهم، والشك، والنسيان، يستحيل أن يتصف سبحانه باجلهل: عاشراً 

  .وغريها مما ينايف العلم

  .يستحيل عليه املوت وهو ضد احلياة: احلادي عشر

، روفيكون كالمه حب ويستحيل أن، يستحيل عليه السكوت: الثاين عشر

مما فيه مشا�ة كالمه بكالم وغريها ، ويستحيل عليه البكم، وأصوات

  .أو فيه نفي صفة الكالم، املخلوقات

  .و�ذا مت القسم الثاين واحلمد هللا رب العاملني
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  : الجائز في حق اهللا تعالى: القسم الثالث

،  من املمكناتفال جيب عليه شيء ، وتركه، جيوز يف حقه تعاىل فعل كل ممكن

فمن الذي يوجب عليه فعل ، يستحيل عليه فعل شيء من املمكنات الكما 

، شريك له الله وحده  حكم إالال وهو احلاكم الذي ، أو ترك شيء، شيء

كل عطاء منه فإمنا هو تفضل . فكيف جيب للمخلوقني اململوكني عليه شيء

  .وكل عذاب فإمنا هو بعدله التام، وإحسان، وتكرم

وكان :  {وقال تعاىل) ١( } كتب ربكم على نفسه الرمحة:  { تعاىلقال اهللا

  ) ٢( } حقاً علينا نصر املؤمنني

، والتفضل، فإمنا هو من باب اإلحسان فهذا احلق املذكور يف بعض النصوص

وكل ما . وإمنا حمض تكرم منه وإحسان، حق إجياب وإلزام عليه سبحانه وليس

  .يفعل فهو مبشيئته

ملخلوقات يتصرف فهو مالك ا). ٣( "واهللا خيلق مايشاء وخيتار": تعاىلقال اهللا 

ا يـَْفَعُل َوُهْم "َال ُيْسَأُل َعمَّ : قال تعاىل. ويفعل ما يريد، يف ملكه كيف يشاء

وفعله عز وجل مشتمل على أقصى درجات احلكمة املنزهة عن  ) ٤( ُيْسأَُلون"

تكلم فيها أهل السنة عن اليت قسام الثالثة ألو�ذا متت ا. والتعقيب، اخللل

وما يستحيل يف حقه _عز ، وهي ما جيب أن نؤمن بثبوته هللا تعاىل، هلياتإلا

  .وجل _وما جيوز

                                                           

  ٥٤األنعام آیة ) ١(
 ٤٧) سورة الروم اآلیة: ٢(
  ٦٨) القصص ٣(
  ٢٣) األنبیاء ٤(
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مث يتبعها الكالم عن الرسل الكرام _عليهم السالم _وما جيب هلم وما 

  .يستحيل وما جيوز
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  : النبوات :الباب الثاني

وقد اعتىن علماء ، بعد اإلهليات، النبوات هو ثاين مباحث علم التوحيد باب

ومقدار ، �ذا املبحث عناية أبرزت صدق معتقدهم يف مقام النبوة أهل السنة

وما ، وما جيوز، بيانًا ملا جيب يف حق األنبياء عليهم السالم، تعظيمهم هلا

وحاجة ، ضرور�او ، ومشلت هذه العناية البحث يف إمكان النبوة. يستحيل

 وإقامة األدلة العقلية والنقلية على ثبو�ا لألنبياء عليهم السالم، الناس إليها

وذلك يف مقام الرد على ، _على اخلصوص ملسو هيلع هللا ىلص ولسيدنا حممد _، عموماً 

والكالم على املعجزة مبا هي طريق إلثبات النبوة وبيان . املنكرين هلا

إىل غري ذلك من ، عليهم السالموالكالم على عصمة األنبياء . خصائصها

  .املسائل

  : يف اللغة معان صحيحة له: النيب: معىن النيب لغة وشرعا

فيكون للداللة على إخبار النيب _عليه ، من النبأ الذي هو اخلرب: املعىن األوىل

  .السالم _ عن ربه

، ى مسوفيكون للداللة عل، من النباوة مبعىن املكان املرتفع هو أيضا: املعىن الثاين

، نبأ الشيء إذا ارتفع: نبياء _عليهم السالم _ ولذا يقالألومنزلة ا، ورفعة

وخطاب ، مرتفع عن طور البشر باختصاصه بالوحي فاملعىن على هذا أن النيب

اص بالنبوة حتديدا حتت الفصل اخل-يقول اإلمام سعد التفتازاين . اهللا تعاىل

فإن كان النيب ؛ احلق إىل اخللق "وهو كون اإلنسان مبعوثًا من: ملفهوم النيب

أو من النيب مبعىن ، واشتهار مكانه، مأخوذًا من النباوة وهو االرتفاع لعلو شأنه
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وإن كان من النبأ وهو اخلرب إلنبائه عن اهللا ، الطريق لكونه وسيلة إىل احلق تعاىل

  ) ١( . تعاىل"

فسيدنا نوح . وليس كل نيب رسوالً ، كل رسول نيب: الرسول الفرق بني النيب و

  .عليه السالم نيب ورسول

  .ومل يكلف بتبليغه، هو من أوحى اهللا تعاىل إليه بشرع: فالنيب شرعاً 

  .وأمر بتبليغه، فهو من أوحى اهللا تعاىل إليه بشرع: أما الرسول

  .بينما قد يكون نبياً ولكن ليس برسول، ليس برسول فإذا مل يكن نبياً فهو

ألنه ال يرسل إال إذا ، انتفت الرسالة عنه وال بدفإذا انتفت النبوة عن شخص 

مث خيربه بأنه أرسله إىل من ، أنبأه اهللا وأخربه بأنه اختاره واصطفاه لوحيه أوالً 

  .أرسله إليهم بعد ذلك

_خامت النبيني  ملسو هيلع هللا ىلص لذلك كان إخبار اهللا تعاىل يف القرآن بأن سيدنا حممدا _

حممد_ صلى اهللا عليه وعلى آله  دليًال على أنه ال نيب وال رسول بعد سيدنا

  .وصحبه وسلم _

قال اهللا تعاىل" مَّا َكاَن ُحمَمٌَّد أَبَا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل اللَِّه َوَخاَمتَ 

فمادام أنه خامت النبيني فهو من باب أوىل . النَِّبيَِّني وََكاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليماً "

  . عليه وعليهم الصالة والسالمخامت املرسلني

  

                                                           

  ٢/١٢٨) شرح المقاصد ١(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١١٢ 

  ؟ ماهي الدالئل على صدق من ادعى النبوة

  : تعلم صحة الرسالة وصدق صاحبها فيما يقول بأمور

، هم اهللا تعاىل �ا تصديقًا هلمأن تظهر عليه املعجزات اليت أيد: األمر األول

  .هلم على دعواهم النبوة والرسالة وتأييداً 

  .وتأييده له، وشهادة نيب له معجزاتتصديق : األمر الثاين

من األنبياء _عليهم السالم _أخرب قومه بأنه نيب ومل يظهر  اً فلو فرضنا أن نبي

فصدق دعوته فهو  هلم أي معجزة وكان هناك يف زمنه نيب آخر له معجزات

  .قطعاً نيب

وهو . أن حيدث علم ضرورة للمبعوث إليه بصدقه يف رسالته: األمر الثالث

ألنه مل حيصل هلم من العلم الضروري ، لكن ليس حجة على اآلخرين دليل له

  .ما حصل له

أن يبشر به من قبله من الرسل _عليهم السالم _ ويعرفه : األمر الرابع

" َوِإْذ قَاَل : كما قال تعاىل. وحاله، وامسه، وزمانه،يف وقته، وبعينه، بأوصافه

قًا ِلَما بـَْنيَ َيَديَّ ِمَن ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ يَا َبِين  ِإْسرَائِيَل ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه إِلَْيُكْم ُمَصدِّ

  ) ١( "...  ِمْن بـَْعِدي اْمسُُه َأْمحَدالتـَّْورَاِة َوُمَبشِّرًا ِبَرُسوٍل يَْأِيت 

  .وهذا الربهان حجة عليهم

  

  
                                                           

  ٦) الصف آیة ١(
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ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١١٣ 

  : وما يجوز، وما يستحيل، والرسل عليهم السالم، ما يجب لألنبياء

جيب أن نعتقد بأن مجيع األنبياء والرسل _ عليهم السالم _ يتصفون قطعا 

  : بأربع صفات وهي

  .تبليغ ما أمروا بتبليغه- ٤الفطانة -٣الصدق-٢األمانة- ١

الغفلة -٣الكذب -٢اخليانة -١: ويستحيل عليهم أضداد هذه األربعة وهي

البشرية اليت ليس وجيوز يف حقهم مجيع األعراض . كتمان ما أمروا بتبليغه- ٤

  .وال تؤدي إىل صد وتنفري عن مساع الرسالة، فيها أي نقص من مراتبهم العالية

  : ما يجب لألنبياء عليهم السالم: التفصيل

أمجعت األّمة : قال االمام السبكي رمحه اهللا تعاىل، أي العصمة: األمانة: أوال

ويف غري ذلك من فيما يتعّلق بالتبليغ  على عصمة األنبياء عليهم السالم

، صغائرومن املداومة على ال، الكبائر ومن الصغائر الّرذيلة اّليت حتّط مرتبتهم

وهذه العصمة واجبة فهم معصومون حبفظ اهللا ) ١( . هذه األربعة جممع عليها

ولو ، ظواهرهم وبواطنهم عليهم الصالة والسالم من التلبس مبنهي عنه هلم يف

وجوب هذه العصمة هلم عليهم الصالة و . �ي كراهة أو خالف األوىل

، فهم معصومون قبل النبوة وبعدها، من أول الوالدة إىل آخر العمر، والسالم

  .فال يصدر منهم ذنب الستحالة صدور كل ما ينفر عنهم قبل النبوة

فكان كل رسول ) ٢( } اللَُّه أَْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رَِسالََتهُ :  {تعاىل وقد قال اهللا

                                                           

  . ٢٥٦/٢)  الخصائص الكبرى لالمام السیوطي رحمھ هللا تعالى ١(
  ١٢٤) األنعام ٢(
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 َواْلَجَماَعة

١١٤ 

على االستعداد التام ألن يكون رسوًال فلذلك كانت واليته غري مكتسبة  مولوداً 

  .خبالف األولياء، برياضات بل فضل من اهللا تعاىل كرسالته

  : العمل في النصوص التي توهم وقوعهم في المعصية

ب يُفسر على أنه من با؛ كل ما ورد من النصوص املومهة خالف العصمة

وال جيوز النطق به يف غري مورده إال يف مقام ، حسنات األبرار سيئات املقربني

؛ أو خالف األوىل، فعًال حمرمًا أو مكروهاً  ودليل وجو�ا أ�م لو فعلوا. البيان

ألن اهللا تعاىل قد ؛ أو خالف األوىل، أو املكروه، لكنا مأمورين بذلك احملرم

ُقْل ِإْن  {:  قال عز وجل. وأفعاهلم من غري تفصيل، أمرنا باتباعهم يف أقواهلم

وال ، وال مبكروه، واهللا تبارك وتعاىل ال يأمر مبحرم) ١( } ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِين 

  .خبالف األوىل

ولو تركوا الطاعة وفعلوا املعصية ، كذلك كانوا يأمرون بالطاعات وبرتك املعاصي  

) ٢( } َأْن تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلونَ َكبـَُر َمْقتًا ِعْنَد اللَِّه :  {لدخلوا حتت قوله تعاىل

فحاشاهم عن ) ٣( } أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِربِّ َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكمْ :  {وقوله تعاىل

  .ذلك

وقد أخرب سبحانه عن رسوله شعيب عليه السالم أنه قد برأ نفسه من ذلك 

و قوله تعاىل حكاية ) ٤( } َهاُكْم َعْنهُ َوَما أُرِيُد َأْن ُأَخالَِفُكْم ِإَىل َما أَنْـ :  {فقال

                                                           

  ٣١) آل عمران آیة ١(
  ٣) الصف آیة ٢(
 ٤٤) سورة البقرة آیة ٣(
 ٨٨) سورة ھود آیة ٤(
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 َواْلَجَماَعة

١١٥ 

ُهْم اْلُمْخَلِصنيَ ، فَِبِعزَِّتَك ألُْغوِيـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ :  {عن إبليس ) ١( } ِإال ِعَباَدَك ِمنـْ

  .فقد استثىن املخلصني من إغوائه وإضالله

ولو ، وهو مطابقة خربهم للواقع: وجيب أن نعتقد صدقهم عليهم السالم: ثانياً 

ودليل وجوبه أ�م لو مل يصدقوا للزم الكذب يف خربه تعاىل ، اعتقادهمحبسب 

؛ صدق عبدي يف كل ما يبلغ عين: لتصديقه هلم باملعجزة النازلة منزلة قوله

فينتج أن عدم صدقهم ، وهو حمال يف حقه تعاىل، وتصديق الكاذب كذب

  .وإذا استحال عدم الصدق وجب الصدق وهو املطلوب، حمال

وجوب الفطانة وهي التفطن  -مما جيب هلم عليهم السالم : الفطانة: ثالثاً 

ودليل وجو�ا أن . والتيقظ إللزام اخلصوم وإبطال دعاويهم ودحض حججهم

وهم ، ال متكنه إقامة احلجة وال ا�ادلة -بأن كان مغفًال  -من مل يكن فطنًا 

 ميكن دفعهم فال، خلصوم جيادلو�م -إىل اهللا عز وجل  - يتعرضون يف دعو�م 

  .إال �ذه اخلصلة

َناَها ِإبـْرَاِهيَم َعَلى قـَْوِمِه نـَْرَفُع َدَرَجاٍت :  {وقد قال اهللا تعاىل  َوتِْلَك ُحجَّتـَُنا آتـَيـْ

يَا نُوُح َقْد َجاَدْلتَـَنا َفَأْكثـَْرَت ِجَدالََنا َفْأتَِنا ِمبَا :  {وقال أيضاً ). ٢( } َمْن َنَشاءُ 

  ) ٣( }. ْن الصَّاِدِقنيَ َتِعُدنَا ِإْن ُكنَت مِ 

َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي :  {وقاَل أيضاً . أو أتيت بأنواعه، أي خاصمتنا فأطلت

  ) ٤( }. َأْحَسنُ 

                                                           

 ٨٠) سورة ص  آیة ١(
  ٨٣) األنعام آیة ٢(
  ٣٢) ھود آیة ٣(
  ١٢٥) النحل آیة ٤(
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ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١١٦ 

: قال اهللا عز وجل، أي أ�م يبلغون ما أمروا بتبليغه عن اهللا تعاىل: التبليغ: رابعاً 

َوِإن ملَّْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت  ۖ◌ ِمن رَّبَِّك  " يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنزَِل إِلَْيكَ 

  ) ١( ".. رَِسالََتهُ 

ذكر اخلرب الدال على إباحة كتمان : ابن حبان ما نصه جاء يف صحيح احلافظ

مث . إذا علم أن قلوب املستمعني له ال حتتمله؛ العامل بعض ما يعلم من العلم

 ملسو هيلع هللا ىلصبينما النيب :  (اهللا قال عن مسروق عن عبد: ساق احلافظ بن حبان بسنده

فسألته عن ، ليهودإذ جاءته ا، يف بعض حيطان املدينة متوكئًا على عسيب

ِمَن اْلِعْلِم  َيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتمْ "َ : فنزلت، الروح

هذه اآلية عن الروح ومل خيربهم وجه الداللة أن اهللا تعاىل أنزل ). ٢( "ِإالَّ قَِليال

كالم احلافظ ابن حبان رمحه اهللا   _ه أ. ألنه ال مصلحة هلم يف ذلك؛ عنه

  .تعاىل

  : والرسل عليهم السالم، المستحيل في حق األنبياء

يستحيل يف حقهم شرعًا وعقًال نقيض ما ذكر من الواجب هلم وهي األربعة 

  : السابقة

أو  ، فيستحيل أن يقعوا يف الكفر، العصمة الواجبةيستحيل عليهم نقيض : أوالً 

ويستحيل الوقوع أصًال يف ، أو اإلصرار على الصغائر باإلمجاع، كبائر الذنوب

فهم معصومون من . الصغائر عند مجهور أهل السنة قبل البعثة وبعد البعثة

فمن ، نسيان أو، وما نسب إليهم من ذلك فهو باجتهاد. تعمد الذنب مطلقاً 

                                                           

  ٦٧) المائدة ١(
  ٨٥) االسراءآیة ٢(
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 َواْلَجَماَعة

١١٧ 

"فنسي : قال تعاىل. أكل سيدنا آدام من الشجرة اليت �اه اهللا عنها: انالنسي

  ومل جند له عزما"

واجتهاد سيدنا موسى _عليه السالم_ لدفع ظلم القبطي ومل يكن قاصدًا أن 

  .حسنات األبرار سيئات املقربني: ففعل خالف األوىل مما يقال يف مثله، يقتله

ألنه رأى برهان ربه ، يهًم أصًال بالزنا وأما سيدنا يوسف _عليه السالم_ فلم

"وهّم �ا لوال أن رأى برهان ربه" : فلم حيصل اهلّم بالزنا قال تعاىل، عز وجل

و ما حصل من اعتذار األنبياء _عليهم . وهذا هو الصحيح، أي فلم يهم �ا

فهو بسبب عدم فعلهم األكمل  السالم _و استغفارهم من بعض األفعال

  .عصية ألن شأن األنبياء عظيم فال يقاسون بغريهم من الثقلنيوذلك يعتربونه م

يستحيل يف حقهم الكذب _عليهم السالم _ واما التورية فليست : ثانياً 

 كقول سيدنا إبراهيم عليه السالم "إين سقيم" أي حزين،  بكذب بل هي صدق

" فعله  : وقوله. بسبب أفعالكم وليس املرض احلسي الذي تبادر إىل أذها�م

، هو من باب إقامة احلجة عليهم وليس املقصود به ظاهر الكالم بريهم هذا"ك

ولذا انكسروا ورجعوا إىل أنفسهم فاألنبياء _عليهم السالم _ عصموا من 

  .الكذب احلقيقي

  .يستحيل عليهم كتمان التبليغ الذي أمرهم اهللا تعاىل بتبليغه: ثالثاً 

  .احلجة يؤدي إىل ضعف إقامة يستحيل عليهم ضعف الفهم وكل ما: رابعاً 

  : واألنبياء عليهم السالم، الجائز في حق الرسل

_كل األعراض البشرية اليت ال  جيوز يف حق الرسل _عليهم الصالة والسالم
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١١٨ 

والنكاح  ، والشرب، فيجوز عليهم األكل، تؤدي إىل نقص يف مراتبهم العلية

كما . تعاىل كلها هللاولكن  ، ويستحيوا، ويغضبوا، كما جيوز أن يرضوا ويفرحوا

وال تنفر الناس ، ن أداء رسالتهمجيوز أن ميرضوا باألمراض اليت ال تعجزهم ع

ما قيل عن سيدنا أيوب _عليه السالم _من أنه مرض مرضًا نفر  وأما، منهم

وقد غلط بعض ، من خياالت بعض اليهود كذب وافرتاء عليه الناس منه فهو

 .املفسرين فنقلها يف كتب التفسري

 : لدليل على الجائزاتا

كما أن هذه األعراض ال ختل مبنصب ،  الدليل هو مشاهدة تلك األعراض �م

  .الرسالة

"قل لو كان يف األرض مالئكة ميشون مطمئنني لنزلنا عليهم من : تعاىل قال

  ) ١( . السماء ملكا رسوال "

الطعام وميشون وقال اهللا تعاىل "وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال إ�م ليأكلون 

  ) ٢( يف األسواق "

، والربص، واجلذام، مثل اإلغماء الطويل، أما األعراض اليت ختل مبنصب الرسالة

  .والعمى واألمراض املنفرة فكلها ممتنعة عليهم، واجلنون

إال فيما يتصل بأمر التشريع فقط   فال جيوز عليهم، والنسيان، وأما السهو

  .وسلم _يف الصالة لتعليم األمةكسهو رسول اهللا_ صلى اهللا عليه 

                                                           

  ٩٥) االسراء آیة ١(
  ٢٠) الفرقان آیة ٢(
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١١٩ 

وأما النسيان من جانب الشيطان فمستحيل عليهم إذ ليس للشيطان عليهم 

  .سبيل

  : اعتقاد التالي ويجب شرعاً 

املالئكة  _أن األنبياء _عليهم السالم _هم من البشر خاصة وليسوا من١

  .البشر فقطمن  وال من غريهم من املخلوقات وإمنا عليهم السالم وال من اجلن

"قل لو  : وقال اهللا تعاىل) ١( ".. قال اهللا تعاىل "قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل

 كان يف األرض مالئكة ميشون مطمئنني لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسوال "

أن رسول البشر يلزم أن يكون من جنس البشر : فبني عز وجل يف هذه اآلية

املالئكة لنزل عليهم ملكاً أرسل رسوًال إىل  تعاىلفلو كان اهللا ، املرسل إليهم

قد أوضح هذا املعىن و . إىل البشر أرسل هلم بشرًا مثلهم أي وإذا أرسل، مثلهم

"وقالوا لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا : ؛ كقوله تعاىليف مواضع أخر

ما  لقضي األمر مث ال ينظرون ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال وللبسنا عليهم

؛ ال يتحملون رؤية املالئكة على وصفهم احلقيقي النوراين فالبشر) ٢( . يلبسون "

فلم . كما أ�م ال يأنسون برؤية اجلن أل�ا منفرة هلم. وذلك لشدة ظلمة الكفر

  .يصلح هلم إال ما أراد اهللا تعاىل وهو رسول من البشر إىل الثقلني

 قال اهللا: خاصة وليسوا من النساء_ أن األنبياء عليهم السالم من الرجال ٢

ومرمي وأم موسى ). ٣( " وما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم ": وجل عز

                                                           

  ١١٠) الكھف آیة ١(
 ٩) األنعام آیة ٢(
  ٤٣) النحل آیة ٣(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٢٠ 

  .نبوة ليسوا أنبياء وامنا هي والية وليست رضي اهللا عنهما

. فأعطى اهللا هلما بعض الكرامات من اإلهلام الذي أهلمه ألم موسى ومساه وحيا

  .ريها من الكراماتومكاملة السيدة مرمي للملك وغ

  : _ التفضيل بين األنبياء عليهم السالم له جهتان ٣

فيجب اإلميان جبميع األنبياء بدون  :جهة يحرم فيها التفضيل: الجهة األولى

فرق قال اهللا تعاىل" آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا 

 وكذلك حيرم التفضيل ".. ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله

حد من األنبياء عليهم ألص يتضمن التنق إذا كان بني األنبياء عليهم السالم

  .السالم

_عليهم السالم  نبياءالاعتقاد أن اوهو : جهة جيوز فيها التفاضل: اجلهة الثانية

بعض األنبياء _عليهم السالم _ زادوا يف  مع اعتقاد أن، _ أكمل املخلوقني

كما قال تعاىل " تلك الرسل فضلنا بعضهم على . على بعض مراتب الكمال

وأكمل الرسل عليهم السالم ) ١( بعض منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم درجات"

وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى  ملسو هيلع هللا ىلصوهم سيدنا حممد : أولوا العزم وهم مخسة

وهم على هذا الرتتيب يف . وسيدنا عيسى وسيدنا نوح عليهم الصالة والسالم

كمال فأكملهم سيدنا حممد عليه الصالة والسالم مث سيدنا إبراهيم خليل ال

" عسى أن يبعثك ربك  ملسو هيلع هللا ىلص -حممد قال تعاىل يف شأن سيدنا...الرمحن وهكذا

وقال تعاىل يف شأن سيدنا إبراهيم عليه السالم " واختذ اهللا ) ٢( مقاما حممودا "

                                                           

  ٢٥٣) البقرة آیة ١(
  ٧٩) االسراء ٢(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٢١ 

وثبت يف ) ٢( إماما" وقوله تعاىل " إين جاعلك للناس) ١( إبراهيم خليال "

_ صلى جبميع األنبياء عليهم  ملسو هيلع هللا ىلصأن سيدنا حممد_ ، األحاديث الصحيحة

يف موقف الكرب  وأنه الشافع الوحيد. السالم يف املسجد األقصى املبارك

كليم اهللا تعاىل  وثبت أن سيدنا موسى عليه السالم. جلميع العاملني يوم القيامة

  .يف األرض

فنؤمن يقينا : محمد عليه الصالة والسالميدنا بعض ما يخص س -٤

  : باألمور التالية

أنه خامت النبيني فال نيب بعده _عليه الصالة والسالم _وشريعته : األمر األول

  .خامتة الشرائع

وحني ينزل سيدنا عيسى _عليه السالم _ آخر الزمان فإنه حيكم بالشريعة 

  .احملمدية

  .عر�م وعجمهم اإلنس واجلن أن بعثته جلميع الثقلني: األمر الثاين

أن شريعته ناسخة جلميع شرائع األنبياء السابقني _عليهم : األمر الثالث

أما العقيدة فهي واحدة ال تتغري يف مجيع . السالم_ فال يُقبل شريعة إال شريعته

ل اهللا _صلى اهللا عليه بعد بعثة سيدنا رسو  فمن مل يدخل اإلسالم. الرساالت

  .فهو كافر؛ لدعوةبلغته ا وسلم_ إذا

"ومن يبتغ غري اإلسالم دينًا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من : قال اهللا تعاىل

                                                           

  ١٢٥) النساء ١(
 ١٢٤ة ) البقر٢(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٢٢ 

  ) ١( اخلاسرين"

"إين رسول : وقوله تعاىل) ٢( " وما أرسلناك إال كافة للناس ": أيضاً  وقال تعاىل

  ) ٣( اهللا إليكم مجيعا"

  ) ٤( "على عبده ليكون للعاملني نذيراً  "تبارك الذي نزل الفرقان: وقوله تعاىل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ٨٥) ال عمران آیة ١(
 ٢٨) سبأ آیة ٢(
 ١٥٨) األعراف ٣(
  ١) الفرقان آیة ٤(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٢٣ 

  السمعيات: الباب الثالث

  : ويتضمن الكالم عن ثالث مسائل عقدية وهي، ويسمى مبحث الغيبيات

  .املالئكة عليهم السالم وعن اجلن الكالم عن: األوىل

  .الكالم يف القضاء والقدر: الثانية

  .يف أحوال اليوم اآلخر: الثالثة

  : إلميان باملالئكة يقوم على أصلنيا: بالمالئكة عليهم السالمإليمان ا

  .خلقهم اهللا تعاىل مالئكة التصديق اجلازم بوجود: األصل األول

، والسنة الثابتة القطعية، ميان اإلمجايل مباجاء يف القرآن الكرميإلا: األصل الثاين

املالئكة _عليهم من كالم عن ، وكذلك السنة اليت تلقاها العلماء بالقبول

  .السالم _وإن مل يعلم تفاصيل ذلك

  .هذان األصالن يكفيان يف التحقق بأصل اإلميان

اليوم اآلخر فقد ضل و  رسلهو  كتبهو  مالئكتهو  "و من يكفر باهللا: قال اهللا تعاىل

  ).١( ضالال بعيدا"

فقد ورد ، �ذا فإن وجود املالئكة _عليهم السالم_ ثابت بالدليل القطعيو 

و لذلك فإن إنكار وجود ، م يف الكثري من اآليات يف القرآن الكرميذكره

بنص القرآن الكرمي كما جاء يف اآلية املذكورة و  املالئكة كفر بإمجاع املسلمني

  .سابقاً 

                                                           

  . ١٣٦) النساء، اآلیة ١(
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ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٢٤ 

  : وأما اإلميان التفصيلي فيتضمن ما يلي

فهم ، _ اإلميان بأن املالئكة _عليهم السالم _ال يعصون اهللا تعاىل ١

  "يفعلون ما يؤمرونو  قال تعاىل "ال يعصون اهللا ما أمرهم، ن ذلكمعصومون م

، والسنة، ومل يثبت ذلك يف الكتاب، وهاروت وماروت مل حيصل منهم معصية

_ ابل هم مالئكة أرسلهم اهللا تعاىل فنّفذوا أمره بأن جعلهم فتنة _أي اختبار 

"إمنا حنن فتنة فال وكانوا حيّذرون الناس فقالوا ، للناس حلكمة قضاها اهللا تعاىل

  .وتستحل ذلك، بالسحر تكفر فتعمل تكفر" أي ال

  .اليت وردت ونؤمن بصفات املالئكة اخلِلقية

أن املالئكة _عليهم السالم_ ُخلقوا _ ملسو هيلع هللا ىلص__ جاء عن سيدنا رسول اهللا ٢

، ذلك يف قوله _عليه الصالة والسالم _ "ُخلقت املالئكة من نورو ، من نور

  ) ١( لكم" ُخلق آدم مما وصفو ، من نارُخلق اجلاّن من مارج و 

، كشهوة الطعام،  _ أن املالئكة _عليهم السالم_ ليس هلم شهوات ٣

وال ذكور ألنه ال يتصف ، ولذلك ال جيوز القول بأ�م إناث، وغريها، والنكاح

واملالئكة عليهم السالم ال يتصفون . واألنوثة إال من له قابلية ذلكبالذكورة 

  .بذلك

بإذن اهللا ، لقدرة على أن يتمثلوا بصور البشراملالئكة عليهم السالم هلم ا _٤

_ هذا يف القرآن الكرمي ملا جاء سيدنا جربيل  قد ذكر اهللا _ عز وجلو ، تعاىل

قال تعاىل ، _عليه السالم _ إىل السيدة مرمي رضي اهللا عنها يف صورة بشرية

                                                           

 )٢٩٩٦) رواه مسلم (١(
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ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٢٥ 

  ) ١( "فتمثل هلا بشراً سوياً"

عندما جاء يعلم ، جربيل _ عليه السالم _ املشهورو أيضا يف حديث 

وأشراط ، واإلحسان، واإلميان، الصحابة _رضي اهللا عنهم _ معىن اإلسالم

  .فجاء يف صورة إنسان، الساعة

"احلمد هللا : وجل _عليهم السالم _أجنحة كما يف قوله عز_ أن للمالئكة٥

 مثىن وثالث ورباع جاعل املالئكة رسًال أويل أجنحة فاطر السموات واألرض

  ) ٢( ا يشاء إن اهللا على كل شيء قدير"يزيد يف اخللق م

أو يف السنة ، _جيب اإلميان بأمساء املالئكة اليت وردت أمساؤهم يف الكتاب٦

  : فمن هؤالء املالئكة الكرام عليهم السالم، بالتفصيل

هو و : وسيدنا ميكائيل.وهو امللك املوكل بالوحي: سيدنا جربيل عليه السالم

  .واحليوان، النباتو ، امللك املوكل بالقطر الذي به حياة األرض

  .هو امللك املوكل بالنفخ يف الصورو : وسيدنا إسرافيل _عليه السالم _

  .هو خازن النارو : وسيدنا مالك _عليه السالم _

  .و ملك املوت وقد ورد أن امسه عزرائيل _عليه السالم _

املفسرين أن اسم ملك املوت  ومنهم مجهورذكر علماء أهل السنة : تنبيه

يف تفسري قوله تعاىل "قل يتوفاكم ملك  _عليه السالم _ هو عزرائيل وذلك

يف "كتاب الشفا  فقال: القاضي عياض اإلمجاع على ذلكى بل حك، املوت"

                                                           

  ١٧) مریم آیة ١(
  ).١) (فاطر، اآلیة ٢(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٢٦ 

"وهذا كله فيمن تكلم فيهم مبا قلناه على مجلة ): ١( " يف آخر فصل الردة

أو على معني ممن حققنا كونه من ، عليهم السالم_ النبيني _و  املالئكة

، حققنا علمه باخلرب املتواتر أو، والنبيني ممن نص اهللا عليه يف كتابه، املالئكة

، وخزنة اجلنة، ومالك، ميكائيلو  كجربيل،  واملشتهر املتفق عليه باإلمجاع القاطع

ومن مسي فيه ، ئكةومحلة العرش املذكورين يف القرآن من املال، الزبانيه و، وجهنم

ونكري من ، ومنكر، واحلفظة، ورضوان، وإسرافيل، من األنبياء وكعزرائيل

  .انتهى كالمه رمحه اهللا تعاىل. املالئكة املتفق على قبول اخلرب �ما"

  

  : أوصاف المالئكة عليهم السالم

ُرُسالً "َجاِعِل املالئكة : قال تعاىل، أن املالئكة عليهم السالم رسل اهللا: أحدها

" )٢ (  

وذلك ميتنع أن يكون باملكان واجلهة فلم يبق إال ، قر�م من اهللا تعاىل: وثانيها

" َوَمْن ِعْنَدُه  أن يكون ذلك القرب هو القرب بالشرف وهو املراد من قوله تعاىل

وقوله " ). ٤( وقوله تعاىل " َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُموَن "). ٣( َال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه "

  ) ٥( ُيَسّبُحوَن الليل والنهار َال يـَْفتـُُروَن "

قوله تعاىل حكاية عنهم "َوَحنُْن ُنَسّبُح  وصف طاعا�م وذلك يف: وثالثها

                                                           

  )٢٤٨/ ٢)  الشفا بتعریف حقوق المصطفى (١(
  ١) فاطر آیة ٢(
  ١٩) األنبیاء آیة ٣(
  ٢٦) األنبیاء ٤(
  ٢٠األنبیاء آیة ) ٥(
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ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٢٧ 

"َوِإنَّا لََنْحُن الصافون َوِإنَّا لََنْحُن : ِحبَْمِدَك َونـَُقّدُس َلَك " وقال يف موضع آخر

  ) ١( املسبحون "

ومبادر�م إىل امتثال ، يف ذلك فثبت �ا مواظبتهم على العبادةواهللا تعاىل أقرهم 

" َفَسَجَد املالئكة ُكلُُّهْم َأْمجَُعوَن " و أ�م ال : وهو قوله، أمر اهللا تعظيمًا له

"َال َيْسِبُقونَُه بالقول َوُهْم بَِأْمرِِه : وأمره وهو قوله تعاىل، يفعلون شيئًا إال بوحيه

  ) ٢( يـَْعَمُلوَن"

وهم مثانية ؛ أن محلة العرش فمما يدل على ذلك: وصف قدر�م: عهاوراب

أعظم من مجلة ، مث إن الكرسي الذي هو أصغر من العرش، حيملون العرش

" َوِسَع ُكْرِسيُُّه السموات واألرض" فانظر إىل �اية : السموات السبع لقوله تعاىل

السالم بلغ يف قوته إىل  وأن جربيل عليه، وقو�م اليت أعطاهم اهللا تعاىل، قدر�م

  .أن قلع جبال آل لوط وبالدهم دفعة واحدة مث خسف �م األرض

، أ�م مع كثرة عبادا�م: األول: وصف خوفهم ويدل عليه وجوه: وخامسها

ىت كأن عباد�م وجلني ح، يكونون خائفني، وعدم إقدامهم على الزالت ألبتة

 "َوُهمْ : وقال تعاىل). النحل( ْوِقِهْم "افون َربـَُّهْم ّمن فَـ " خي: قال تعاىل، معاصي

وبقية الوجوه مذكورة يف تفسري اإلمام الرازي رمحه    ) ٣( . "ّمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقونَ 

    .٣٠اهللا تعاىل يف سورة البقرة آية 

  

                                                           

   ١٦٦) لصافات : ١(
  ٢٧) األنبیاء آیة ٢(
وانظر تفسیر االمام الرازي لسورة البقرة عند قولھ تعالى "وإذ قال ربك  ٢٨) " األنبیاء آیة ٣(

  ٣٠للمالئكة ..." .آیة 
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ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٢٨ 

  : اإليمان بوجود الجن

وهم خلق من خلق ، و اجلن حق، اإلميان بوجود اجلن هو من اإلميان بالغيب

وثبت يف القرآن أ�م يروننا وال . ومنهم الكافر، املسلم _عز وجل_منهماهللا 

  .نراهم

" واجلان خلقناه من : وقال تعاىل) ١( "يا معشر اجلن واإلنس ": قال اهللا تعاىل 

"وأنا مّنا املسلمون : وقال تعاىل حاكياً عنهم أ�م قالوا) ٢( قبل من نار السموم "

وأما القاسطون فكانوا جلهّنم *حتروا رشدًا  ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك

  ) ٤( . "إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال ترو�م ": وقال تعاىل) ٣( حطباً"

هل هو جنس مستقل أم أنه من اجلن أم  إبليس واختلف العلماء يف 

من املالئكة عليهم السالم ؟ والصواب أنه ليس من املالئكة بال ريب 

"إال إبليس كان : اهللا تعاىل ولقوالصحيح أنه جنس مستقل وليس من اجلن أما 

فاملقصود أنه عاش معهم وليس املقصود أنه ) ٥( . من اجلن ففسق عن أمر ربه "

أن يكون من املالئكة عليهم السالم .ويدل على أنه من جنسهم فضال عن 

َتتَِّخُذونَُه َوُذرِّيـََّتُه  جنس مستقل هو أن ذريته أعداء لبين آدام كما قال تعاىل " فـَ

جلن ليسوا كذلك ا" و َبَدًال  لِلظَّاِلِمينَ  بِْئسَ  ۚ◌ َأْولَِياَء ِمن ُدوِني َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ 

قال االمام ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل يف  .بل منهم املسلم ومنهم الكافر 

                                                           

  ٣٣) الرحمن آیة ١(
  ٢٧) الحجر آیة ٢(
  ١٥_١٤) الجن آیة ٣(
  ٢٧) األعراف آیة ٤(
  ٥٠) الكھف آیة ٥(
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١٢٩ 

  : قوله تعاىل : " واجلان " فيه ثالثة أقوال: تفسريه زاد املسري

أحدها : أنه مسيخ اجلن ، كما أن القردة واخلنازير مسيخ اإلنس ، رواه عكرمة 

 . عن ابن عباس

حاك أنه وروى عنه الض  . والثاين : أنه أبو اجلن ، قاله أبو صاحل عن ابن عباس

، والشياطين ولد إبليس ال يموتون  وليسوا بشياطينقال : اجلان أبو اجلن ، 

 . إال مع إبليس ، والجن يموتون ، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر

   والثالث : أنه إبليس ، قاله احلسن ، وعطاء ، وقتادة ،

 : فإن قيل : أليس أبو اجلن هو إبليس ؟ فعنه جوابان. ومقاتل 

 . أنه هو ، فيكون هذا القول هو الذي قبلهأحدمها : 

فبينهما إذا فرق على ما والثاين : أن اجلان أبو اجلن ، وإبليس أبو الشياطني ، 

وقد اتفق أهل السنة على اإلميان .واهللا أعلم . ١. انتهىذكرناه عن ابن عباس

احلرمني  أبو قاسم األنصاري يف شرح اإلرشاد إلمام قال الشيخ. بوجود اجلن

، ودل إنكارهم إياهم على قلة مباال�م، وقد أنكرهم معظم املعتزلة:  (جلويينا

وقد نصت نصوص الكتاب ، فليس يف إثبا�م مستحيل عقلي، وركاكة ديانتهم

وحق على اللبيب املعتصم حببل الدين أن يثبت ما قضى ، والسنة على إثبا�م

اإلمام ابن حجر ويقول ) ٢( أ_ه). ونص الشرع على ثبوته، العقل جبوازه

وقد ) ٣( أ_ه). وأما اجلان فأهل السنة واجلماعة يؤمنون بوجودهم:  (اهليتمي

                                                           
  ٢٧)تفسیر سورة الحجر آیة  ١

  ٣٢٣) كما في شرح كتاب اإلرشاد إلى قواطع األدلة ٢(
  ).١٢٣) الفتاوى الحدیثیة  (ص: ٣(
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١٣٠ 

  .تقدم كثري من األدلة اليت يستند إليها أهل السنة واجلماعة يف إثبات ذلك

  .دهم كما صرحت به النصوص الشرعيةفاملسلم يعتقد بوجو 

  : القضاء والقدر: القسم الثاني من السمعيات

فهو من . تعاىلاهللا أراده  إجياد اهللا األشياء على قدر خمصوص: القدر هو

  .األفعال

فهو ، فهو إرادة اهللا األشياء يف األزل على ما هي عليه فيما ال يزال: أما القضاء

  .من صفات الذات

  :السعد التفتازاين _رمحه اهللا _ قال اإلمام جيب الرضا �ما والقضاء والقدر

والواجب اإلميان به إمنا ، ال قضاء وقدر، ومقدر إن الكفر واملعاصي مقضي 

فاملؤمن �ما ال يعرتض على اهللا يف ، وليس املقضي واملقدر، هو القضاء والقدر

الكافر  وإمنا يعرتض على، ويعتقد أنه حلكمة وإن كنا ال نعلمها، قضائه وقدره

  ه - أ. والفاسق يف اختيارمها واكتسا�ما

، ال يصح كونه من اإلميان بالقضاء والقدرأي ألن اإلميان بالكفر كفر ف

وليس املطلوب اإلميان بالكفر أو ، املطلوب هو بأن اهللا قّدره وقضاه فاإلميان

وهذا اليقوله ، وإال للزم اإلميان بوجود الشريك هللا سبحانه وتعاىل، املعاصي

فيجب على املكلف أن يؤمن بأن اهللا سبحانه علم أزًال جبميع أفعال . مسلم

أزًال هذه األفعال على وفق العلم وأنه  -سبحانه  - وخصص بإرادته ، ادالعب

ملعني على القدر املخصوص والوجه ا -  حني أوجدها فيما ال يزال -أوجدها 

  .إرادته عز وجلالذي سبق العلم به وخصصته 
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 : األولياء اإليمان بكرامات

 وصفاته تعاىل باهللا العارف هو والويل: قال السعد في شرح العقائد النسفية

 عن املعرض املعاصي عن ا�تنب الطاعات على املواظب، ميكن ما حبسب

  .والشهوات اللذات يف اال�ماك

 يكون ال فما، النبوة لدعوى مقارن غري قبله من للعادة خارق أمر ظهور وكرامته

 النبوة بدعوى مقروناً  يكون وما، استدراجاً  يكون الصاحل والعمل باإلميان مقروناً 

  .معجزة يكون

 حبيث بعدهم ومن الصحابة من كثري عن تواتر ما الكرامة حقية على والدليل

 كانت وإن، للعادة خارق مطلق املشرتك األمر خصوصاً  إنكاره ميكن ال

  .آحاداً  التفاصيل

 عليه سليمان صاحب ومن مرمي من بظهورها ناطقالكرمي  الكتاب وأيضاً 

وكرامات ) ١( ه أ_. الجواز إثبات إلى حاجة ال الوقوع ثبوت وبعد، السالم

وهي ال تطلب ولكن ، هلهونصرة أحلق لتأييد ااألولياء مستمرة إىل آخر الزمان 

وأما العارفون فتعلقهم بر�م عز ، وال يتعلق �ا إال الضعفاء، اهللا يعطي من يشاء

  .وجل

  : اإليمان بالبرزخ واليوم اآلخر: القسم الثالث من السمعيات

وتستمر حىت ، الربزخ هي املرحلة الثانية بعد احلياة الدنيا حياة: البرزخ: أوالً 

  .البعث

                                                           

  ٢٢١_٢٢٠) شرح العقائد النسفیة ص١(
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١٣٢ 

ويف هذه احلياة الربزخية ) ١( "ومن وراءهم برزخ إىل يوم يبعثون": قال اهللا تعاىل

ولكن ، وأصل النعيم والعذاب على الروح. نعيم أو يف عذاب يكون إما يف

أجساد األنبياء _عليهم السالم _ ومن شاء مث يفىن اجلسد إال ، اجلسد تابع هلا

ولو مل  وهذا النعيم أو العذاب حيصل. والشهداء، اهللا _تعاىل _ من الصاحلني

  .يكن اإلنسان مدفوناً 

"فـََوقَاُه اللَُّه َسيَِّئاِت َما َمَكُروا : قول اهللا تعاىل: منهاواألدلة على ذلك كثرية 

َها ُغُدو�ا َوَعِشي�ا َويـَْوَم تـَُقوُم َوَحاَق بِآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء  اْلَعَذاِب * النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ

  ) ٢( السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب"

_ والسنن عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ) ٣( يف الصحيحنيو 

اله إال اهللا وأن حممدا رسول "املسلم إذا سئل يف قربه شهد أن ال : قال_  ملسو هيلع هللا ىلص

وذلك  –ونبّيي حممد ، وديين اإلسالم، ريب اهللا: فيقول؟ اهللا" يقال له من ربك

نـَْيا َوِيف : قول اهللا تعاىل "يـُثَبُِّت الّلُه الَِّذيَن آَمُنوْا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِيف اْحلََياِة الدُّ

َويـَْفَعُل الّلُه َما َيَشاء "اآلخرة َوُيِضلُّ الّلُه الظَّاِلِمَني 
 )٤ (  

  : األدلة من السنة المطهرة على عذاب القبر ونعيمه

سألت أم املؤمنني السيدة عائشة رضي : كثرية نذكر منها  –أيضا  - وهي 

، _ "نعم ملسو هيلع هللا ىلص_ فقال  ؟عن عذاب القرب  _ ملسو هيلع هللا ىلص __ رسول اهللا اهللا عنها

_ فما رأيت رسول اهللا : قالت عائشة _ رضي اهللا عنها _ عذاب القرب حق"

                                                           

  ١٠٠) المؤمنون آیة ١(
  ٤٦_٤٥) غافر٢(
  ٨/٢٦٢ومسلم ٤٦٩٩) البخاري ٣(
  ٢٧) سورة ابراھیم آیة ٤(
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١٣٣ 

  ) ١( . بعُد صلى صالة إال تعوذ من عذاب القرب_  ملسو هيلع هللا ىلص

: مر بقربين فقال_  ملسو هيلع هللا ىلص_ ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب سيدنا وعن 

وأما ، فكان ال يسترت من بوله: أما أحدمها، "إ�ما ليعذبان وما يعذبان يف كبري

  .كثريةوالنصوص يف هذا  ) ٢( فكان ميشي بالنميمة": اآلخر

ومن نعيم األرواح يف الربزخ انطالقها على قدر عملها وطاعتها هللا _عز وجل 

  .أما أرواح الكفار فمحبوسة يف العذاب، _

ومن أراد الزيادة عن حال الروح فعليه بكتاب شرح الصدور للحافظ السيوطي 

  ) ٣( . رمحه اهللا تعاىل

وهو أمر جممع : فيهاوهو إحياء األجساد وإرجاع األرواح : البعث: ثانياً 

وأقسموا باهللا جهد أميا�م ال يبعث اهللا :  {تعاىل فمن أدلة البعث قال اهللا.عليه

:  وقال تعاىل) ٤( } من ميوت بلى وعدا عليه حقًا ولكن أكثر الناس ال يعلمون

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن مث لتنبؤن مبا عملتم وذلك {

  ) ٥(  }على اهللا يسري

وهو أمر مجمع . وهو جمع الناس للحساب يوم القيامة: الحشر: ثالثاً 

* َلَمْجُموُعوَن ِإَىل ِميَقاِت يـَْوٍم  ﴿ ُقْل ِإنَّ اْألَوَِّلَني َواْآلَِخرِينَ : قال اهللا تعاىل.عليه

  ) ٦( َمْعُلوٍم ﴾

                                                           

  ١٣٧٢) البخاري ١(
  علیھ.) متفق ٢(
 ) وكذلك كتاب حیاة األنبیاء للبیھقي وللسیوطي وأھوال القبور البن رجب والروح البن القیم.٣(
  ٣٨النحل آیة  ٤
 ٧التغابن آیة  ٥
  ٤٩الواقعة آیة  ٦
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١٣٤ 

  ) ١( َعِليٌم ﴾﴿ َوِإنَّ َربََّك ُهَو َحيُْشرُُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم : وقال تعاىل

﴿ ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَيًَة ِلَمْن َخاَف َعَذاَب اْآلَِخَرِة َذِلَك يـَْوٌم َجمُْموٌع َلُه : وقال تعاىل

  ) ٢( . النَّاُس َوَذِلَك يـَْوٌم َمْشُهوٌد ﴾

يًعا ﴾: وقال تعاىل   ) ٣( ﴿ أَْيَن َما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اللَُّه مجَِ

  : حشر اخلالئق مجيًعا اجلن واالنس والبهائموهذه النصوص تدل على 

﴿ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض َوَال طَائٍِر َيِطُري ِجبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم : قال اهللا تعاىل

ْم ُحيَْشُروَن ﴾ : وقال تعاىل) ٤( أَْمثَاُلُكْم َما فـَرَّْطَنا ِيف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ُمثَّ ِإَىل َر�ِِّ

  ) ٥( ِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت ﴾﴿ وَ 

كما ولد�م ،  أي غري خمتونني، غرًال ، عراة، حفاة، وحيشر العباد يوم القيامة 

صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت النيب : عائشة رضي اهللا عنها قالت عن. أمها�م

، يَا َرُسوَل اللَّهِ : قـُْلتُ ، "ُحيَْشُر النَّاُس يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُحَفاًة ُعرَاًة ُغْرًال": يقول -

يًعا ! "يَا َعاِئَشةُ : _ ملسو هيلع هللا ىلص_ َقاَل ؟ يـَْنظُُر بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعضٍ ، النَِّساُء َوالرَِّجاُل مجَِ

  ) ٦( اْألَْمُر َأَشدُّ ِمْن َأْن يـَْنظَُر بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض"

 -رضي اهللا عنه  - جابر فعن، وكل إنسان يُبعث على احلال اليت مات عليها

"يـُبـَْعُث ُكلُّ َعْبٍد َعَلى َما َماَت َعَلْيِه": قال _ ملسو هيلع هللا ىلص_ النيب  أن
 )٧ (  

                                                           

  ٢٥الحجر آیة  ١
  ١٠٣[ھود آیة :  ٢
 ١٤٨البقرة آیة  ٣
  ٣٨األنعام ٤
  ٥التكویر آیة  ٥
 ٢٨٦١ومسلم  ٦٥٢٧البخاري  ٦
  ).٢٨٧٨مسلم  ٧
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١٣٥ 

: تعاىل قال اهللا: منهم من حيشر على وجهه: هيئات الناس في الحشر

﴿ َوَحنُْشرُُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصم�ا َمْأَواُهْم َجَهنَُّم ُكلََّما 

قال : قال -رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة و ) ١( زِْدنَاُهْم َسِعريًا ﴾َخَبْت 

ِصنٌف : "ُحيَْشُر النَّاُس َيوَم الِقَياَمِة َعَلى َثَالثَِة َأْصَنافٍ : _ ملسو هيلع هللا ىلص_ رسول اهللا 

وََكيَف ، يَا َرُسوَل اهللاِ : فـََقاُلوا، َوِصنٌف َعَلى ُوُجوِهِهم"، َوِصنٌف رُكَبانٌ ، ُمَشاةٌ 

"ِإنَّ الَِّذي أَْمَشاُهم َعَلى أَْرُجِلِهم قَاِدٌر َعَلى أَْن : قَالَ ؟ َميُْشوَن َعَلى ُوُجوِهِهم

  ) ٢( . أََما ِإنـَُّهم يـَتـَُّقوَن ِبُوُجوِهِهم ُكلَّ َحَدٍب َوَشوٍك"، ُميِْشيَـُهم َعَلى ُوُجوِهِهم

  : طريقة حشر المتقين وحشرالمجرمين

َحنُْشُر اْلُمتَِّقَني ِإَىل الرَّْمحَِن َوْفًدا * َوَنُسوُق اْلُمْجرِِمَني ﴿ يـَْوَم : قال تعاىل

  .عطاًشا: أي) ٣( ِإَىل َجَهنََّم ِوْرًدا ﴾

َفُخ ِيف الصُّوِر َوَحنُْشُر : ا�رمني وقال عزوجل يف وصف حشر ﴿ يـَْوَم يـُنـْ

نَـُهْم إِ  وقد ذكر ) ٤( ْن لَِبْثُتْم ِإالَّ َعْشرًا ﴾اْلُمْجرِِمَني يـَْوَمِئٍذ ُزْرقًا * يـََتَخافـَُتوَن بـَيـْ

املراد بالزرقة شخوص البصر من شدة  املفسرون أقواًال يف معىن "زرقا" منها أن

  .ذكره اإلمام القرطيب يف تفسريه. اخلوف

  : األرض التي يحشرون عليها

َر اْألَْرِض َوالسََّمواُت َوبـََرُزوا لِلَِّه : تعاىل قال اهللا ﴿ يـَْوَم تـَُبدَُّل اْألَْرُض َغيـْ

                                                           

  ٩٧االسراء آیة  ١
 رواه إلمام أحمد في مسنده. ٢
  ٨٦_٨٥مریم  ٣
  ١٠٣طھ آیة  ٤
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  ) ١( اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر ﴾

 _ ملسو هيلع هللا ىلص_ مسعت رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -سهل ابن سعد  عن

" قَاَل "ُحيَْشُر النَّاُس يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى أَْرٍض بـَْيَضاَء َعْفرَاَء َكُقْرَصِة : يقول نَِقيٍّ

رُهُ    ) ٢( "لَْيَس ِفيَها َمْعَلٌم َألَحٍد": َسْهٌل َأْو َغيـْ

  قال اهللا تعالى " يوم يقوم الناس لرب العالمين": الموقف العظيم: رابعاً 

﴿ يوم : قال االمام ابن جرير الطربي يف تفسري سورة املطففني: سبب الوقوف

فسببه هو ، ألمره وجلزائه وحلسابهأي ) لرب العاملني( يقوم الناس ﴾ من قبورهم

  .انتظار حكم اهللا _تعاىل _فيهم وحماسبتهم على أعماهلم

: قال_  ملسو هيلع هللا ىلص_ أن النيب  جاء يف احلديث: صفة حالهم في ذلك الموقف

). ٣( "أذنيه "يقوم الناس لرب العاملني حىت يغيب أحدهم يف رشحه إىل أنصاف

يوم يقوم الناس لرب :  (قوله فلما بلغ، أنه قرأ هذه السورة: وعن ابن عمر

  .بكى حنيباً حىت عجز عن قراءة ما بعده) العاملني

" تدىن الشمس يوم القيامة من اخللق حىت : يقول "_  ملسو هيلع هللا ىلص_ وكان رسول اهللا 

" فيكون الناس على قدر أعماهلم يف : قال... كمقدار ميل " تكون منهم

ومنهم من ، ركبتيهومنهم من يكون إىل ، فمنهم من يكون إىل كعبيه، العرق

وأشار رسول اهللا : قال، ومنهم من يلجمه العرق إجلامًا "، يكون إىل حقويه

  ) ٤( صلى اهللا عليه وسلم بيده إىل فيه "
                                                           

 ٤٨ابراھیم آیة  ١
  )متفق علیھ.٢(
 ٤٩٣٨) رواه البخاري  ٣(
  ) رواه مسلم في صحیحھ في كتاب صفة الجنة ونعیمھا باب ما یكون یوم القیامة.٤(
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عباده من  من إكرام اهللا تعاىل للمؤمنني أن جعل خلواص: الشفاعة: خامساً 

، دقهملص؛ واألولياء جاه ومنزلة رفيعة بني الناس، األنبياء عليهم السالم

  .وإخالصهم هللا _تعاىل _يف احلياة الدنيا دار العمل وا�اهدة

، ومن رمحة اهللا بعبادة أن جعل شفاعة لألفراط الذين ماتوا صغارًا يف والديهم

  .وشفاعة لعموم املؤمنني يف عصاة املؤمنني

  : الشفاعة في النصوص الشرعية على قسمينو 

  .للكفار يف عدم التأبيد يف الناروهي الشفاعة : شفاعة ممنوعة: األول القسم

  ) ١( "فما تنفعهم شفاعة الشافعني" تعاىل يف سورة املدثر قال اهللا

واتقوا يوماً ال جتزي نفس عن نفس شيئًا وال يقبل منها شفاعة وال "وقال تعاىل 

وقال تعاىل "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما ) ٢( يؤخذ منها عدل وال هم ينصرون "

قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة والكافرون هم  رزقناكم من

  ) ٣( الظاملون "

  .وكل شفاعة ممنوعة فهي خاصة بالشفاعة يف الكفار يف اخلروج من النار

  .الشفاعة في الموحدين المؤمنين: الشفاعة الثابتة وهي: الثانيالقسم 

خلفهم وال يشفعون إال  "يعلم ما بني أيديهم وما: قال اهللا تعاىل: ومن أدلتها

  ) ٤( ".. ملن ارتضى

                                                           

  ٤٨) المدثر ١(
  ٤٨) البقرة آیة ٢(
  ٢٥٤آیة () البقرة ٣(
  ٢٨) األنبیاءآیة ٤(
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  ) ١( " ال ميلكون الشفاعة إال من اختذ عند الرمحن عهدا ": وقال تعاىل

  ) ٢( . وقال تعاىل "يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن ورضي له قوال"

فكل شفاعة نفاها اهللا تعالى فهي الشفاعة في منع الكفار من عذاب النار 

إال الشفاعة ، وكل شفاعة مثبتة فهي للمؤمنين، من النار جهمأوخرو 

، في الفصل بين الناس في الموقف ملسو هيلع هللا ىلصالعظمى الخاصة بسيدنا محمد 

وشفاعته في ، فهي لجميع الخلق وقد أجمع عليها جميع علماء المسلمين

  .عمه أبي طالب أن يخفف عنه

الرسل الكرام عليهم و   ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا حممد رسول اهللا أعظم الشفعاء : ومن الشفعاء

  .الصالة والسالم

وكذا عموم املؤمنني ، والشهداء، _رضي اهللا عنهم _ ونء الصديقألوليااو 

  .الناجني

ادعوا : مث يقال:  ((_ ملسو هيلع هللا ىلص_ يف إثبات شفاعة الصاحلني واملؤمنني قوله جاء 

ادعوا : مث يقال، فيشفعون، ادعوا الصديقني: مث يقال، فيشفعون، األنبياء

:  أنه قال_  ملسو هيلع هللا ىلص_ وحديث أيب بكرة عن رسول اهللا ) ٣( )). فيشفعونالشهداء 

، فينجي اهللا من شاء برمحته مث يؤذن للمالئكة، حيمل الناس على الصراط((

  ) ٤( )). فيشفعون؛ والصديقني، والشهداء، والنبيني

                                                           

  ٨٧) مریم آیة ١(
  ١٠٩) طھ آیة ٢(
  ) أخرج اإلمام أحمد من مسند أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ٣(
وصححھ السیوطي في ٩٢٩والطبراني في المعجم الصغیر ٥/٤٣) رواه أحمد في المسند٤(

  ٢٥١البدور السافرة
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أقسام كما نقل اإلمام النووي _رحمه اهللا تعالى _في  الشفاعة خمسة

  : باإلضافة إلى الشفاعة في أبي طالب وهيشرحه لصحيح مسلم 

  .وتعجيل احلساب، وهي اإلراحة من هول املوقف _ ملسو هيلع هللا ىلص خمتصة بنبينا _: أوهلا

وهذه وردت أيضا لنبينا ، يف إدخال قوم اجلنة بغري حساب الشفاعة: الثانية

  ._ وقد ذكرها مسلم رمحه اهللا يف صحيحه ملسو هيلع هللا ىلص_ _

فيشفع : يدخلوها بسبب الذنوب أن الالشفاعة لقوم استوجبوا النار : الثالثة

ويشفع من شاء اهللا من األنبياء _عليهم ، _ ملسو هيلع هللا ىلص_ فيهم سيدنا رسول اهللا 

  .فال يدخلون النار الصاحلنيو  السالم_

وهي عامة : أن خيرجوا منها الشفاعة فيمن دخل النار من املوحدين: الرابعة

  .ولألولياء واملؤمنني الناجنيجلميع األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم 

  .الشفاعة يف رفع درجات أهل اجلنة يف اجلنة: اخلامسة

وهي أن يشفع سيدنا ، فالشفاعة العظمى هي أمر جممع عليه بني املسلمني

يف اخلالئق أن يرفع اهللا عنهم ذلك البالء والكرب يف _  ملسو هيلع هللا ىلص_ حممد رسول اهللا 

  .املوقف العظيم

وعيسى بن ، وموسى، وإبراهيم، عزم من الرُّسل نوحبعد أن يرتاجع عنها أولو ال

حىت تنتهي إىل سيدنا ، آدم ـ عليه الّسالم ـ وقبلهم سيدنا، مرمي ـ عليهم السَّالم ـ

  .فكلهم يعتذرون بأ�م ال يستطيعون الشفاعة_ ملسو هيلع هللا ىلص_ ونبيِّنا حممد 

: الذي قال اهللا تعاىل فيه المقام المحمودمن الشَّفاعة العظمى هي  وهذه

َعَثكَ    ) ١( رَبَُّك َمَقاًما حمَُّْموًدا﴾ ﴿َوِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد ِبِه نَاِفَلًة لََّك َعَسى َأن يـَبـْ

                                                           

 ٧٩) اإلسراء آیة :١(
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ِإنَّ الشَّْمَس «: _ ملسو هيلع هللا ىلص_ قال النَّيبُّ : قال، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

ُلَغ الَعَرُق ِنْصَف األُُذنِ  َنَما ُهْم َكَذِلَك اْستَـَغاثُوا ، َتْدنُو يـَْوَم الِقَياَمِة َحىتَّ يـَبـْ فـَبَـيـْ

فـََيْمِشي َحىتَّ يَْأُخَذ ، فـََيْشَفُع لِيـُْقَضى بـَْنيَ اخلَْلقِ   ملسو هيلع هللا ىلصُمثَّ ِمبَُحمٍَّد ، ُمثَّ ِمبُوَسى، بِآَدمَ 

َعثُُه اهللاُ َمَقاًما َحمُْموًدا، ِحبَلَقِة الَبابِ    ) ١( »َحيَْمُدُه أَْهُل اَجلْمِع ُكلُُّهمْ ، فـَيَـْوَمِئٍذ يـَبـْ

عن جماهد يف ، عن ابن أيب جنيح، عن ورقاء، وقد ذكر ابن أيب شيبة عن شبابة

َعَثَك َربَُّك َمَقاًما حمَُّْموًدا:  [قوله تعاىل   شفاعة : قال] َعَسى َأن يـَبـْ

   أ_ه" _  ملسو هيلع هللا ىلص_ حممد 

  : حوض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: سادساً 

عن . احملشر يعطش العباد عطشًا عظيماً فمن أهوال . واحلوض هو جممع املاء

" إن احلوض _  ملسو هيلع هللا ىلص_ قال رسول اهللا : أيب ذر رضي اهللا عنه قال سيدنا

  ) ٢( يشخب فيه ميزابان من اجلنة "

  : صفات الحوض

: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَِّيبُّ : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه أنه قال من وصفه وسعته

َوَزَوايَاُه َسَواٌء َماُؤُه أَبـَْيُض ِمْن اللََّنبِ َورُِحيُه َأْطَيُب ِمْن َحْوِضي َمِسريَُة َشْهٍر  "

َها َفَال َيْظَمُأ أَبدا " والكيزان ). ٣( اْلِمْسِك وَِكيزَانُُه َكُنُجوِم السََّماِء َمْن َشِرَب ِمنـْ

     . هي املغاريف اليت يشربون �ا املاء

  

                                                           

  كتاب الزكاة. ) رواه البخاري في صحیحھ في١(
  ) رواه مسلم.٢(
 ) رواه البخاري ومسلم٣(
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 عن سيدنايثبت ذلك أحاديث منها : ن عن الحوض والعياذ باهللاو المطرود

أنس رضي اهللا  البخاري أيضا عن سيدنا أيب سعيد اخلدري وما رواه اإلمام

، اختلجوا دوين، حىت إذا عرفتهم، لريدن علي ناس من أصحايب احلوض عنهما"

  ) ١( ال تدري ما أحدثوا بعدك ": فيقال يل، أصحايب: فأقول

 قوله في المعنى نفس هو الحديث هذا في، "أصحابي" قوله معنى:تنبيه

 به التقى من أي" أصحابه يقتل محمداً  أن الناس يتحدث أن أتريد"

 على بقوا الذين أصحابه بمعنى ،وليس ذلك بعد ارتد ولكنه وصحبه

 بكر أبو سيدنا وقاتلهم اإلسالم عن ارتدوا من هؤالءهم وإنما اإليمان

 بالمعنى أصحابه المقصود وليس ، الراشدة خالفته في_ عنه اهللا رضي_

 استدالل سخافة تعلم وبه. ذلك على ومات به مؤمناً  لقيه من أي ،الشرعي

 وعثمان ،وعمر، بكر كأبي الصحابة تكفير على الحديث بهذا الرافضة

 الرافضة من باهللا فنعوذ عنهم اهللا رضي الصحابة من ،وكثير ،وطلحة والزبير

  .المضلة الكفرية وعقائدهم

رضي اهللا عنها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  أم املؤمنني عائشةعن السيدة و 

اهللا ليقتطعن دوين  فو، أنتظر من يرد علي منكم "إين على احلوض: وسلم وآله

إنك ال تدري ما عملوا : فيقول، أي رب مين ومن أميت: فألقولن، رجال

  ) ٢( "... ما زالوا يرجعون على أعقا�م، بعدك

وأتباع األسود العنسي وحنوهم ممن ، مسيلمة الكذاب واتبعمن ارتد وهم نفس 
                                                           

  ) رواه االمام البخاري في صحیحھ في كتاب الرقاق .١(
  ) رواه مسلم٢(
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كما مت _ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم_ارتدوا عن االسالم بعد وفاة سيدنا 

  .آنفاً  بيان معناه

" بينا أنا _  ملسو هيلع هللا ىلص_ وعن سيدنا أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

، هلم: فقال، وبينهم فإذا زمرة حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيين، قائم

  .إىل النار واهللا: قال؟ إىل أين: فقلت

مث إذا زمرة ، على أدبارهم القهقرى ارتدوا بعدكإ�م : قال؟ وما شأ�م: قلت

: قال؟ إىل أين: قلت، هلم: قال، حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيين وبينهم

، أدبارهم القهقرىإ�م ارتدوا بعدك على : قال؟ ما شأ�م: قلت، إىل النار واهللا

فهذا حال املرتدين الذين ماتوا ) ١( فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم "

على الردة وقاتلوا ضد الصحابة رضي اهللا عنهم زمن خالفة سيدنا أيب بكر 

  .الصديق رضي اهللا عنه

: علماؤناقال : املوتى وأمور اآلخرة قال االمام القرطيب يف كتاب التذكرة بأحوال

ال يرضاه  أو أحدث فيه ما، فكل من ارتد عن دين اهللا: رمحة اهللا عليهم أمجعني

وأشدهم طرداً ، فهو من املطرودين عن احلوض املبعدين عنه؛ اهللا ومل يأذن به اهللا

، وفارق سبيلهم كاخلوارج على اختالف فرقها، من خالف مجاعة املسلمني

  ، ناف أهوائهاواملعتزلة على أص، اوالروافض على تباين ضالهل

تطميس  وكذلك الظلمة املسرفون يف اجلور والظلم و، فهؤالء كلهم مبدلون

ومجاعة أهل ، واملعلنون بالكبائر املستخفون باملعاصي، إذالهلمو  احلق وقتل أهله

                                                           

  ) رواه البخاري .١(
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١٤٣ 

  ) ١( ه أ_..... البدعو  األهواءو  الزيغ

يف  إطالع اِهللا العباد على ما عملوا من أعمال: احلساب: الحساب: سابعاً 

  .وإقرارهم �ا الدنيا

نَا : قال اهللا تعاىل. وهو ثابت باإلمجاع والقرآن الكرمي والسنة املطهرة "ِإنَّ إِلَيـْ

َنا ِحَسابـَُهْم"ِإيَابـَُهْم * ُمثَّ ِإنَّ عَ  َليـْ
" فَأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه : وقال اهللا تعاىل) ٢( 

ِكَتابَِيْه *ِإينِّ ظَنَـْنُت َأينِّ ُمَالٍق ِحَسابَِيْه *فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة فـَيَـُقوُل َهاُؤُم اقـَْرُءوا  

*ِيف َجنٍَّة َعالَِيٍة *ُقطُوفـَُها َدانَِيٌة *ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِمبَا َأْسَلْفُتْم ِيف اْألَيَّاِم اْخلَالَِيِة * 

يَـُقوُل يَا لَْيَتِين ملَْ أُوَت ِكَتابَِيْه * وَملَْ أَْدِر َما ِحَسابَِيْه َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه ِبِشَمالِِه فَـ 

قال ) ٣( "َعينِّ ُسْلطَانَِيْه  َهَلكَ  * يَا لَْيتَـَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة * َما أَْغَىن َعينِّ َمالَِيْه *

" ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع : _ ملسو هيلع هللا ىلص_ رسول اهللا 

، وعن ماله من أين اكتسبه، وشبابه فيما أباله، عن عمره فيما أفناه: خصال

  ) ٤( وعن علمه ماذا عمل فيه "، وفيما أنفقه

  : اإليمان بالميزان: ثامناً 

ميزان حسي وليس ؛ ومن تبعهم، واملاتريدية، وهو عند أهل السنة األشاعرة

املوازين القسط ليوم ونضع :  {قال اهللا تعاىل. معنويًا كما يقول املعتزلة وغريهم

  ) ٥( } القيامة فال تظلم نفس شيئا

                                                           

  )٧١١_٧١٠) االتذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ( ص ١(
 ٢٦_٢٥) الغاشیة آیة ٢(
 ٢٩_١٩) الحاقة آیات من ٣(
 ارمي والبیھقي في السنن واللفظ لھ.) رواه الترمذي والد٤(
 ٤٧) األنبیاء آیة ٥(
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١٤٤ 

أما من خفت و  فأما من ثقلت موازينه * فهو يف عيشة راضية *:  {قال تعاىلو 

  ) ١( } موازينه * فأمه هاوية

بعد وزن إذا انقضى احلساب كان و : العلماء قال: قال االمام القرطيب رمحه اهللا

لتقدير احملاسبة  ن يكون بعد احملاسبة فإناألعمال ألن الوزن للجزاء فينبغي أ

  ) ٢( أ_ه.. ليكون اجلزاء حبسبها الوزن إلظهار مقاديرهاو  األعمال

ال يكون يف حق كل و  امليزان حق؟ هل يكون الميزان لجميع المخلوقين 

السالم فيقال يا حممد ادخل اجلنة من أمتك من و  أحد بدليل قوله عليه الصالة

  .ال حساب عليه احلديث

السبعون األلف الذين يدخلون و : أبو حامد الغزايل رمحه اهللا تعاىل قال االمام

  ) ٣( . ال يأخذون صحفاو  اجلنة بال حساب ال يرفع هلم ميزان

وهو اجلسر املنصوب على ظهر جهنم يعرب : اإليمان بالصراط: تاسعاً 

  .املسلمون عليه إىل اجلنة

  .معنوياً  فهو عند أهل السنة واجلماعة صراط حسي وليس

وإمنا وقع اخلالف يف ، وال ينكرونه، والصراط، واملسلمون كلهم يثبتون امليزان

  .فأهل السنة واجلماعة يؤمنون بأنه حسي، صفة امليزان والصراط

، ألعمال بكيفية يعلمها اهللا تعاىلا اموتوضع فيه تان،فامليزان له كفتان حسي

  .فرتجح كفة على كفة

                                                           

 ٩_٦) القارعة ١(
 ) كما في كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة.٢(
  ) كتاب احیاء علوم الدین. ٣(
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١٤٥ 

: وأما املعتزلة ومن وافقهم فيقولون، ق جهنموالصراط جسر حسي منصوب فو 

، وامليزان، ليس يف إثبات الصراط فاخلالف بني املسلمني. معنوي وليس حسياً 

وإمنا اخلالف ، ومنكرها كافر مكذب للنصوص القطعية. ن أدلة ثبوته قطعيةأل

  .والصراط ألن إثبات صفة ذلك ظنية الثبوت، يف إثبات صفة امليزان

ألنه ال حجة له يف رد األدلة اليت تثبت  ولكنه مبتدع، فرفمنكرها ليس بكا

  .والنقل، وليس يف إثبا�ا ما خيالف دالئل العقل، والصراط، صفة امليزان

أ�ا ال متاثل املعاين اليت  كل األمور الغيبية يثبتها أهل السنة على: قاعدة

  .ألن عامل األخرة ليس كعامل الدنيا، الدنيا عرفناها يف احلياة

أما الكفار ، الذين ميرون على الصراط هم املسلمون: المرور على الصراط

، واملشركون فتتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد يف الدنيا من األصنام

 كما قال اهللا عز. فرتد النار مع معبودها، وحنومها من اآلهلة الباطلة، والشياطني

هلا واردون * لو  " إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم : وجل

ويكون املرور على الصراط ) ١( كان هؤالء آهلة ما وردوها وكل فيها خالدون"

  .بعد احلساب ووزن األعمال والفراغ منها

"َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ : باملرور على الصراط كما قال اهللا عز وجل الناس مث يأمر

ُمثَّ نـَُنجِّي الَِّذيَن اتـََّقْوا َوَنَذُر الظَّاِلِمَني ِفيَها َوارُِدَها َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضي�ا * 

  ) ٢( ِجِثي�ا "

؟ واختلف أهل السنة يف الورود هل هو العبور على اجلسر املنصوب فوق جهنم
                                                           

  ٩٩_٩٨) األنبیاء آیة ١(
  ٧٢_٧١مریم آیة  ٢
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١٤٦ 

أم أن الورود هو دخول جهنم حقيقة ولكن ال تضر املؤمن بل ينجو منها 

 لسنة قوالن ألهل اومها ؟ ويبقى الظامل فيها جاثياً 

  .ومها حمتمالن

  : صفة الصراط والمرور عليه

-... عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يف حديث الرؤية وصفة الصراط

، فيه خطاطيف، "دحض مزلة: قال؟ وما اجلسر: قيل يا رسول اهللا -وفيه

فيمر املؤمنون  ، فيها شويكة يقال هلا السعدان، وحسك تكون بنجد، وكالليب

فناج ، وكأجاويد اخليل والركاب، وكالطري، وكالريح، وكالربق، كطرف العني

  ) ١( ومكدوس يف نار جهنم"، خمدوش مرسلو ، مسلم

 - أول من يعرب الصراط هو سيدنا حممد رسول اهللا : أول من يعبر الجسر

، وال يعرب الصراط إال املؤمنون، وأمته. - صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم

مث ميرون على الصراط حبسب ، وأعماهلم، قدر إميا�مفيعطون نورهم على 

قال يف حديث  _ ملسو هيلع هللا ىلص_ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا.. ذلك

وال ، فأكون أنا وأميت أول من جييز، "ويضرب الصراط بني ظهري جهنم: الرؤية

  ) ٢( . اللهم سلم سلم": ودعوى الرسل يومئذ، يتكلم يومئذ إال الرسل

قال : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال: عبور الصراطالقنطرة بعد 

"خيلص املؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بني اجلنة : _ ملسو هيلع هللا ىلص_ رسول اهللا

حىت إذا هذبوا ، فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا، والنار

                                                           

 ٧٠٠١رواه البخاري  ١
  متفق علیھ. ٢
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١٤٧ 

مبنزله فوالذي نفس حممد بيده ألحدهم أهدى ، ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة

  ) ١( يف اجلنة منه مبنزله كان يف الدنيا"

  : اإليمان بالجنة والنار: الحادي عشر

ويؤمنون ، بوجود اجلنة والنار اليوم _أهل السنة واجلماعة يؤمنون١

  .ودوام وجودمها منذ خلقهما اهللا تعاىل باستمرار

نعيم وال يفىن ، فال يفىن عذاب النار على الكفار، _ وأ�ما ال تفنيان٢

  .بل مها دائمان، اجلنة للمؤمنني

  : الكتاب والسنة واإلمجاعى ذلك يدل عل: األدلة على الجنة وتأبيد نعيمها

ٱلَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا ٱلصَّاِحلَاِت َسُنْدِخُلُهْم  قول اهللا تعاىل" وَ : فمن اآليات

ُْم ِفيَهآ أَْزَواٌج مَُّطهََّرٌة  َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها ٱألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَهآ أََبدًا هلَّ

ويأيت ذكر الدليل من السنة  وغريها من اآليات) ٢( َونُْدِخُلُهْم ِظـال� ظَِليالً"

  .واإلمجاع

فيدل على خلودها وعدم فناءها القرآن والسنة الثابتة المتفق : وأما النار

وليست وهذه مسألة قطعية ، على ذلك وإجماع األمة، على صحتها

آليات القرآنية الدالة على بقاء افمن . اجتهادية كما يزعم بعض من املعاصرين

 قول اهللا عزوجل؛ النار واستمرار عذاب الكفار بال انقطاع إىل ما ال �اية له

إنَّ اهللا َلَعن الكافريَن وأعدَّ هلم سعريًا* خالديَن فيها أبًدا ال جيَِدوَن ولي�ا وال {

                                                           

  ٦٥٣٥صحیح البخاري" (برقم  ١
  ٥٧النساء آیة  ) ٢(
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١٤٨ 

  ) ١( } نصريًا

وعد اهللا :  {وقوله تعاىل. فذكر لفظ التأبيد الدال على البقاء الدائم يف النار

املنافقني واملنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم اهللا 

  } وما ُهم ِخبارجَني مَن النارِ :  {وقوله تعاىل) ٢( } وهلم عذاب مقيم

كن اُهللا ليغفَر هلم وال لَيهديُهم إنَّ الذين كفروا وظَلموا مل ي{: وقوله تعاىل

). ٣( } ًدا وكان ذلَك على اهللا يسريًاطريًقا* إال طريَق جهنم خالديَن فيها أب

  ) ٤( } كّلما َخَبْت زِدناُهم سعريًا:  {وقوله تعاىل

 »االعتبار ببقاء اجلنة والنار « : تقي الدين السبكي يف رسالته وقد ذكر االمام

  .الكثري من األدلة

يقال ألهل «: _ ملسو هيلع هللا ىلص_ قال رسول اهللا : فعن أيب هريرة قال: احلديث وأما من

 »يا أهل النار خلود ال موت، وألهل النار، يا أهل اجلنة خلود ال موت: اجلنة
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال) ٥(

لنار جيَء باملوت حىت ُجيعَل بني إذا صار أهُل اجلنة إىل اجلنة وأهل النار إىل ا« 

يا أهل النار ال ، يا أهل اجلنة ال موتَ : مث يُنادي منادٍ ، مث يُذبحُ ، اجلنة والنار

  ) ٦( ويزداد أهل النار حزنًا إىل حز�م"، فيزداُد أهل اجلنة فرًحا إىل فرحهم، موتَ 

يف الفتح  فنقله الكثري من علماء املسلمني قال احلافظ ابن حجر: وأما اإلمجاع
                                                           

  ٦٤) األحزاب آیة ١(
  ٣٩) ھود آیة ٢(
 ١٦٨) النساء آیة ٣(
 ٩٧) االسراء آیة ٤(
  ) رواه البخاري٥(
  ) رواه البخاري ومسلم.٦(
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١٤٩ 

ويف هذه األحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها : قال القرطيب: ما نصه

،  وال حياة نافعة وال راحة، وإقامتهم فيها على الدوام بال موت، ال إىل غاية أمد

 )،١( } فَُّف عنهم من عذا�اال يُقضى عليهم فـََيموتوا وال خيَُ :  {كما قال تعاىل

فمن زعم أ�م }، ادوا أن خيرجوا منها أُعيدوا فيهاُكّلما أر :  {وقال تعاىل

خارج عن مقتضى ما  فهو؛ أو أ�ا تفىن وتزول، وأ�ا تبقى خالية، خيرجون منها

  ) ٢( اهـ. وأمجع عليه أهل السنة_  ملسو هيلع هللا ىلص_ جاء به الرسول 

إنه يزول عذا�ا وخيرج أهلها منها واحتّج مبا أخرجه عبد بن محيد : أما من قال

"لو لبث : عن عمر أنه قال، عن بعض الصحابة من رواية احلسنيف تفسريه 

"فجوابه ما قال  أهل النار يف النار عدد رمل عاجل لكان هلم يوم خيرجون فيه

أي أن . _ه أ} وهو منقطع{ احلافظ ابن حجر العسقالين يف فتح الباري

ويف العقائد ال جيوز األخذ باحلديث . احلديث ضعيف ألنه منقطع السند

  .الضعيف

وهذا األثر عن عمر لو ثبت ُمحل على : مث قال احلافظ ابن حجر قلت

  _ه  أ.... املوحدين

فتفىن ، سيخرجون منها؛ أي أن عصاة املسلمني املوحدين الذين دخلوا النار

و ، ابن حزم رمحه اهللا وممن ذكر اإلمجاع أيضا. هذه الطبقة من طبقات النار

فقال ما » االعتبار ببقاء اجلنة والنار « لته االمام تقي الدين السبكي يف رسا

وقد نقل أبو حممد بن ، فإن اعتقاد املسلمني أن اجلنة والنار ال تفنيان: نصه

                                                           

 ١٣٦) فاطر ١(
  ١١/٤٢١) فتح  الباري (٢(
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 َواْلَجَماَعة

١٥٠ 

فإنه ، وال شك يف ذلك، حزم اإلمجاع على ذلك وأن من خالفه كافر باإلمجاع

وابن حزم نقل اإلمجاع . اهـ. وتواردت األدلة عليه، معلوم من الدين بالضرورة

  ) ١( . على ذلك يف كتابه مراتب اإلمجاع

وذهب : وقال اإلمام السعد التفتازاين يف شرحه على العقيدة النسفية ما نصه

وهو قول باطل خمالف للكتاب والسنة ، اجلهمية إىل أ�ما يفنيان ويفىن أهلهما

  ) ٢( أهـ. ليس عليه شبهة فضالً عن احلجة، واإلمجاع

  : وقد احنرف يف ذلك طائفتان

  .طائفة تعتقد أن النار تفىن- ١

فكالمها بدعة . طائفة تعتقد أن مسألة فناء النار مسألة اجتهادية- ٢

  .ضاللة

فزعم أن النار واجلنة ، ها إال اجلهم بن صفوانئوأما اجلنة فلم يقل أحد بفنا

  .املسلمون �ذا االعتقاد الضال تفنيان فّكفره

  

  

  

  

  

                                                           

  ٢٦٨) مراتب االجماع ١(
  ١٧٠) شرح العقائد النسفیة ص٢(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٥١ 

  : اإليمان بالعرش: الثاني عشر

  .السنة واجلماعة يؤمنون بالعرش كما ورد يف القرآن الكرمي والسنة املطهرةأهل 

وحيمله يوم ، وله قوائم، والعرش هو سقف مجيع املخلوقات وهو أكربها حجماً 

  .القيامة مثانية من املالئكة عليهم السالم

َواَألْرَض ِىف ِستَِّة  قال اهللا تعاىل" ِإنَّ َربَُّكُم اُهللا الَِّذى َخَلَق السََّمَواتِ : من األدلة

أَيَّاٍم ُمثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يـُْغِشى اللَّْيَل النـََّهاَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر 

  ).١( َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بَِأْمرِِه َأال َلُه اْخلَْلُق َواَألْمُر تـََباَرَك اهللاُ َربُّ اْلَعاَلِمَني"

فهو ، علو قهر وقدرة على العرشوعال أي هيمن : وى على العرشومعىن است

  .وحتت قهر الّقهار وسلطانه عز وجل، العلي العظيم يف ملك

يف قوله : قال اآلمديكما مث هنا تفيد مطلق اجلمع وليست للرتتيب  : تنبيه

فإن مث ها هنا مبعىن الواو تعاىل "فإلينا مرجعهم مث اهللا شهيد على ما يفعلون "

  أ_ه. "لرب شاهداً بعد أن مل يكن شاهداً الستحالة كون ا

 وأنه للتراخي" العرش على استوى ثم" تعالى قوله في ثم أن النقول وكذلك

 والغرض،الواو بمعنى هي ،بل وتعالى سبحانه مهيمناً  يكن لم أن بعد هيمن

 عز هللا حدثت الهيمنة أن ،وليس عليه ومهيمن خالق بأنه االخبار هو

 باب ؛فمن حجماً  املخلوقات أعظم وهو العرش على مهيمن أنه فمادام.وجل

 اهللا خص ولذا ، وسلطته اهللا قهر حتت العرش دون ما مجيع يكون أن أوىل

 على اهليمنة على الداللة يف تكفي األقوى على اهليمنة ذكر ألن بالذكر العرش

                                                           

  ٥٤) األعراف آیة : ١(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٥٢ 

 على مهيمن أنه شك املخلوقات؛فال أكرب على مهيمن هو من ألن ، األدىن

 تفسريه يف:املفسرين شيخ الطربي جرير ابن االمام قال. حجماً  منه أصغر ماهو

"... السماء اىل استوى مث" تعاىل قوله يفيف بيان معىن االستواء  البقرة لسورة

  . ه_أ. وزوال انتقال علو ال ، وسلطان ملك علو عليها عال:  فقل فكذلك

 االبتداء،نقل) واو(  أي) واو( حال هو كما مجلة بداية مبعىن استئنافية)مث(وتأيت

).   لالستئناف( تقع)  الفراء(  قال:"  فقال الفراء عن السيوطي اإلمام ذلك

 االستواء وتراخي لترتيب وليست جديدة جملة استوى ثم جملة فتكون

 الخلق عن االخبار هو المراد ،فيكون واألرض السموات خلق بعد

 أن نعلم ،ألننا واألرض السموات خلق أن بعد حدوثها وليس والهيمنة

 مبعىن إال تأيت ال مث أن فتصور ،إذن واألرض السموات قبل خملوق العرش

 وسيلة جمرد التحكم ،وهذا اللغة خيالف حتكم حمض هو والرتاخي الرتتيب

 حدثت اهليمنة تكون أن للزوم اهليمنة مبعىن االستواء تفسري ملنع ا�سمة لبعض

 في إال له الوجه كله اإللزام وهذا).!مث( العطف حرف يفيده كما اخللق بعد

 هذا بطالن تبين وقد والتراخي الترتيب إال تفيد  ال اللغة في ثم أن حالة

  . الحصر

  .إثبات معىن العرش: أوالً : ويستفاد من هذا

  .إثبات معىن االستواء عند أهل السنة واجلماعة: ياً نثا

العرش من بني املخلوقات مع أن اهللا تعاىل  علىبيان سبب ذكر االستواء : ثالثاً 

  .استوى أي هيمن على مجيع املخلوقات



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٥٣ 

، يعين الرتتيب الزمين اليف آيات االستواء ) مث( حرف العطفأن بيان : رابعاً 

وهيمنة اهللا تعاىل عليه ، والرتاخي ألن العرش خملوق قبل السموات واألرض

َوُهَو  قال تعاىل". اهليمنة عليه قدميةوبالقدرة على ، كانت منذ خلقه بالفعل

ُلوَُكْم  وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم  لَِيبـْ

  ) ١( "أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال 

،  عرش الرحمن: لى خالق فيقالويضاف العرش هللا تعالى إضافة مخلوق إ

الكعبة : كما أن املسلم ال يفهم من قولفأي  الكعبة بيت اهللا: كما نقول

فكذلك جيب عليه أن ال ، أن اهللا _سبحانه _ له بيت يسكن فيه؛ بيت اهللا

عرش الرمحن أنه عرش جيلس أو يستقر اهللا فيه كما يفهم : يفهم من قول

  .املشبهة

يـَْوَم اْلِقَياَمِة "النَّاُس َيْصَعُقوَن : _ ملسو هيلع هللا ىلص_ قوائم كما قال رسول اهللا  وللعرش

َفَأُكوُن َأوََّل َمْن يُِفيُق فَِإ َذا أَنَا ِمبُوَسى آِخٌذ ِبَقاِئَمٍة ِمْن قـََواِئِم اْلَعْرِش َفَال أَْدرِي 

  ) ٢( أََفاَق قـَْبِلي أَْم ُجوزَِي ِبَصْعَقِة الطُّوِر"

مث خلق السموات ، وكان العرش على املاء، واهللا خلق العرش بعد خلق املاء

َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت :  {قال اهللا تعاىل، العرشاألرض بعد خلق و 

  ) ٣( } َعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ  َواْألَْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم وََكانَ 

وََكاَن َعْرُشُه  غريه"َكاَن اللَُّه وَملَْ َيُكْن َشْيٌء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                           

 ٧)ھود آیة ١(
  ٢٣٧٦ومسلم ٢٤١٢اه البخاري ) رو٢(
 ٧) ھود آیة ٣(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٥٤ 

"الذين حيملون  قال اهللا تعاىل) ١( "... السََّمَواِت َواْألَْرض ُمثَّ َخَلقَ َعَلى اْلَماِء 

  ) ٢( العرش ومن حوله يسبحون حبمد ر�م ويؤمنون به "

قال . فدلت هذه اآلية على أنه سبحانه منزه عن أن يكون يف العرش

على دلت هذه اآلية : االمام الرازي رمحه اهللا تعاىل يف تفسريها يف سورة غافر

:  وذلك ألنه تعاىل قال يف هذه اآلية، أنه سبحانه منزه عن أن يكون يف العرش

مل عرش ربك فوقهم يومئذ وحي:  (وقال يف آية أخرى) الذين حيملون العرش(

فلو  ، وال شك أن حامل العرش يكون حامالً لكل من يف العرش). ٣( ) مثانية

فحينئذ ، حاملني إلله العاملكان إله العامل يف العرش لكان هؤالء املالئكة 

واحملمول احملفوظ أوىل ، واحلافظ القادر أوىل باإلهلية، يكونون حافظني إلله العامل

فدل هذا على ، وذلك فاسد، فحينئذ ينقلب اإلله عبدًا والعبد إهلاً ، بالعبودية

  .ا_ه. متعال عن العرش واألجسام، إله العرش واألجسام أن

اللغة  وأن معناه كما ورد يف، االستواء هللا تعاىلة يؤمنون بثبوت نفأهل الس

أو جيزمون بانتفاء املعىن الباطل وهو اجللوس أو العربية الفصيحة اهليمنة 

  .االستقرار ويسكتون عن اخلوض يف بيان معناها

 املسند الذي  عرف الناس هوالكرسي يف:اإلميان بالكرسي: الثالث عشر

موضع : فهو ه من التعباحتت القدمني غالبًا لتسرتيح قدم يضعه اإلنسان

  .ة لعرف الناسأي بالنسب، القدمني كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

                                                           

 ٦/٢٨٦) رواه البخاري   ١(
  ٧) غافر آیة ٢(
  ١٧) الحاقة آیة  ٣(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٥٥ 

أما الكرسي في النصوص الشرعية فاختلف فيه علماء أهل السنة من 

  : الصحابة وغيرهم على قولين

العلم أي وسع علم فسره ابن عباس _رضي اهللا عنهما _ بأنه : القول األول

  .وإسنادها صحيح كما قال احلافظ ابن حجر وغريه. اهللا السموات واألرض

آلية  تفسريهعند  رمحه اهللا تعاىل وقد اختار هذا القول اإلمام ابن جرير

  .الكرسي

خملوق أصغر من العرش وأكرب  أن الكرسي: جلمهور أهل السنة: القول الثاين

تعاىل "وسع كرسيه السموات  هللامن السموات وهو حتت العرش قال ا

  .واألرض"

قد روينا أيضا يف هذا عن ابن عباس وذكرنا أن : قال االمام البيهقي: تنبيه

وليس فيه ، معناه فيما يرى أنه موضوع من العرش موضع القدمني من السرير

ول ابن عباس الكرسي موضع ا_ه فهذا معىن ق. إثبات املكان هللا تعاىل

فهذا ، يضع الرب عليه قدميه ظن بعض املشبهة أنه كرسيوليس كما . القدمني

فلم تثبت كلمة قدميه _ بإضافة اهلاء ، وتغلغل التشبيه يف قلو�م، من كذ�م

وال يف أثر عن أحد من _  ملسو هيلع هللا ىلص_ _يف أي حديث عن سيدنا رسول اهللا 

 وأيب موسىى األشعري، وإمنا ورد عن ابن عباس، الصحابة _رضي اهللا عنهم _

لكن ، ب كما يزعم املشبهةومل يقوال قدمي الر ، الكرسي موضع القدمني بيان أن

سبحانه له هللا سبحانه جالس على العرش وأن اأن  ظنوابالتشبيه ا�سمة  لتعلق

صفات اهللا تعاىل ال تثبت إال و !، حتت العرشكرسي يضعهما على  ه وأن، قدمني



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٥٦ 

هذا  فاعتقادهم، والتشهيوليس باهلوى ، باألدلة الصرحية من الكتاب والسنة

خيال�م كل هذه تثبتوا بفأ على املخلوق _ سبحانهاس اخلالق _متفرع على قي

  .الضالالت

 السيوطي الحافظ قال ولذا. الفهم املنحرف ذامن هاملسلم  حيذرفال بد أن 

 ما ويوضحه التشبيه عن اهللا تعالى، االستعارة سبيل على هذا: تفسيره في

 العرش تحت يوضع الذي كرسيه: قال الضحاك عن جرير ابن أخرجه

  ه _أ. أقدامهم عليه الملوك يجعل الذي

  : مسألة اإليمان

َوَما أَْنَت ِمبُْؤِمٍن لََنا َوَلْو ُكنَّا :  {هو مطلق التصديق ومنه قوله تعاىل: إلميان لغةا

  .مبصدق لنا أي لست: فمعىن وما أنت مبؤمن لنا} َصاِدِقنيَ 

، وإقرار باللسان، هو اعتقاد بالقلب: فاإلميان الكامل: وكمالواإلميان له أصل 

"اإلميان بضع وستون : _ ملسو هيلع هللا ىلص_ كما قال سيدنا رسول اهللا .وعمل باجلوارح

  "... بضع وسبعون... ويف لفظ ""... شعبة

كامالً    .فله جوانب ثالثة إذا أتى �ا العبد كان مؤمناً إميانا ً

  : شرح الجهات الثالث لإليمان الكامل

خرج العبد من اإلسالم  الذي إذا زال، أصل اإليمانوهو : التصديق: الً أو 

  .ولذا ركز عليه علماء أهل السنة يف مباحث العقيدة. بالكلية

هو اإلذعان القليب والقبول لكل ما جاء به رسول اهللا_ : والتصديق شرعاً 

، اإلمجايلإمجاًال يف ، صلى اهللا عليه وآله وسلم _ وعلم من الدين بالضرورة



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٥٧ 

  .وتفصيالً يف التفصيلي

وليس املراد وقوع نسبة ، والقبول له، فال بد من اإلذعان القليب ملا جاء به

احلكم بإميان كثري منه يلزم  ألن هذا، القلب من غري إذعان وال قبوليف الصدق 

مع جحده هلا وعدم ، _ ملسو هيلع هللا ىلص_ من الكفار الذين كانوا يعرفون نبوته ورسالته 

َها:"ىلقال تعاكما  إذعا�م َقَنتـْ   ) ١( "أَنُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلو�ا َوَجَحُدوا ِ�َا َواْستَـيـْ

ومع هذه املعرفة اليصدقون ). ٢( يعرفونه كما يعرفون ابناءهم "": وقوله تعاىل

  .تصديقاً بإذعان وقبول

هو أصل اإليمان الذي ال يسقط أبدًا ألي سبب من  والتصديق القلبي

  .كّذب أو شّك فهو كافرفمن  ، األسباب

  .أي نطق الكافر بالشهادتني للقادر على النطق: اإلقرار باللسان: ثانياً 

ولو كان مصدقاً ، فمن مل ينطق بالشهادتني، وهو شرط يف احلكم بأنه مسلم

فهو ؛ مذعنًا بقلبه غري جاحد ولكن مل ينطق بالشهادتني بدون سبب ظاهر

وإذا ، بإمجاع أهل السنة األشاعرة وغريهم بل يعامل معاملة الكافر، غري مسلم

  والوال يُدفن يف مقابر املسلمني، مات فال يغّسل وال يكّفن وال ُيصلى عليه

ومل ينطق ، إذا كان مصدقًا بقلبهفما يف اآلخرة أو . جترى عليه أحكام املسلمني

فجمهور ؟ أو مؤمناً فاختلف أهل السنة هل يكون كافرا ً . لسانه بالشهادتني

أما و ، نعامله يف الدنيا معاملة الكافر ألننا ال نعلم إال الظاهر: األشاعرة يقولون

ًا مذعنًا بقلبه فهو وجل _ فهو أعلم بالبواطن فإذا كان مؤمن العليم اخلبري _عز
                                                           

  ١٤) النمل آیة ١(
  ١٤٦) القرة آیة ٢(
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  .اآلخرةناج يف مؤمن 

ألن النطق ، هو كافر حىت يف أحكام اآلخرة: وقال املاتريدية وبعض األشاعرة

ل هو التصديق فأصل اإلميان على هذا القو . رط لصحة اإلميانبالشهادتني ش

  .النطق بالشهادتنيبالقلب مع 

وال يرتتب عليه أي ، واخلالف يف هذه املسألة من فروع العقيدة االجتهادية

نعه  من غري عذر مي، فمن مل ينطق بالشهادتني، شيء يف أحكام الدنيا

فبعض أهل ، يف جناته يف اآلخرةوإمنا اخلالف ، فهو كافر باإلتفاق، كاألخرس

يف كان ألن اهللا خيرج من النار من  ، السنة قال ينفعه التصديق واإلذعان القليب

  .وبعض أهل السنة قال ال ينفعه يف اآلخرة، قلبه مثقال ذرة من إميان

عن اهللا تعاىل وصفاته وأنه جيب اإلميان برسول يف كتاب رجل كافر قرأ :مثال

وآمن بأنه ، وسلم _ومل يقرأ عن وجوب النطق بالشهادتني اهللا _صلى اهللا عليه

منه النطق أحد ومل يطلب ، _ ملسو هيلع هللا ىلص_ ال إله إال اهللا وأن سيدنا حممد رسول اهللا 

  .على ذلك ماتو  مث عاش، بالشهادتني

أما يف الدنيا ، األشاعرة هو من املؤمنني يف اآلخرة فعند أهل السنة من مجهور

وغري ذلك ، وال يدفن يف قبور املسلمني، يصلى عليهفنعامله معاملة الكافر فال 

  .ألننا ال نعلم بإميانه واألصل أنه كافر فيعامل معاملة الكافر، من األحكام

  : حكم العاجز عن النطق بالشهادتين

وكذلك من اخرتمته املنية ، لعدم متكنه من ذلك، ألخرس ال يطالب بالنطقا

  .خبالف من متكن وفّرط، قبل النطق من غري تراخ فهو مؤمن عند اهللا
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  : حكم من يأبى النطق بالشهادتين

الكافر الذي طلب منه النطق بالشهادتني فأىب النطق �ما فهو كافر يف الدنيا 

  .باإلمجاع واآلخرة

العمل شرط لكمال اإلميان الواجب باتفاق أهل : العمل: اجلانب الثالث

  .اإلميانوليس لصحة اإلميان فال يدخل يف أصل ، السنة

وكذا من ، فمن ترك األعمال تكاسًال أوترك شيئًا منها تكاسًال فليس بكافر

إذا مل يكن مكذباً  ولكنه فاسق، ارتكب شيئاً من الذنوب الكبائر فليس بكافر

خالفاً إال تارك الصالة كسًال ففيه خالف واجلمهور على أنه مؤمن جاحدًا 

  .للحنابلة

واحدًا كالصيام  حة اإلميان فمن ترك ولو عمالً أما اخلوارج فيجعلونه شرطًا لص

فكيف مبن يرتك ، الواجب تكاسًال فهو كافر يف معتقدهم وخالد يف النار

  ؟! األعمال

الفرق بني عقيدة أهل السنة وعقيدة املرجئة هو أن أهل السنة يقولون :تنبيه

تارك األعمال مسلم عاص فاسق فإن مات بال توبة فهو متوعد بعذاب اهللا 

تعاىل إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله فإن دخل النار فيعذب فيها 

تارك األعمال مسلم كامل : بينما املرجئة يقولون، إىل أمد وال خيلد يف العذاب

العاصي الذي من أفسق  فلزم من كالمهم أن إميان. اإلميان وناج يف اآلخرة

  .! الفساق كإميان أولياء اهللا تعاىل

ن لك وسطية أهل السنة بين الخوارج قديمًا وحديثًا وبين وبهذا يتبي
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وبه تعلم أن نبز خوارج العصر ألهل السنة باإلرجاء هو لعدم . المرجئة

  .موافقتهم لهم في منهج الغلو في التكفير

  : ذكر أدلة أهل السنة

قال اهللا تعاىل "إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء " 

فرتك العمل كسالً ليس ، صرحية يف مغفرة كل الذنوب اليت دون الشركفاآلية 

  .من الشرك

وََكاَن ، "َخيْرُُج ِمْن النَّاِر َمْن قَاَل َال إَِلَه ِإالَّ اللَّهُ : _ ملسو هيلع هللا ىلص_ وقال سيدنا رسول اهللا 

ْريِ َما يَزُِن َشِعريَةً  اَل َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه وََكاَن ُمثَّ َخيْرُُج ِمْن النَّاِر َمْن قَ ، ِيف قـَْلِبِه ِمْن اخلَْ

ْريِ َما يَزُِن بـُرَّةً  ُمثَّ َخيْرُُج ِمْن النَّاِر َمْن قَاَل َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه وََكاَن ِيف ، ِيف قـَْلِبِه ِمْن اخلَْ

ْريِ َذرَّةً قـَْلِبِه َما يَ    ) ١( ). زُِن ِمْن اخلَْ

، َشَفَع النَِّبيُّونَ و ، َشَفَعِت اْلَمَالِئَكةُ : َوَجلَّ احلديث الطويل "فـَيَـُقوُل اُهللا َعزَّ  ويف

فـَُيْخرُِج ، ملَْ يـَْبَق ِإالَّ أَْرَحُم الرَّاِمحَِني فـَيَـْقِبُض قـَْبَضًة ِمَن النَّارِ و ، َشَفَع اْلُمْؤِمُنونَ و 

َها قـَْوًما  ًرا َقطُّ ِمنـْ   ) ٢( "َلْم يـَْعَمُلوا َخيـْ

بل ، تارك العمل كسًال ليس بكافر فهذه األحاديث قطعية الداللة على أن

  .خيرج من النار إن دخلها

ومثله الرواية األخرى " يقول اهللا ... " _ قال اإلمام النووي _ رمحه اهللا تعاىل

تعاىل شفعت املالئكة وشفع النبيون وشفع املؤمنون ومل يبق اال أرحم الرامحني 

                                                           

 ) .٢٨٥) ومسلم (٦٨٦١) رواه البخاري (١(
  ) رواه البخاري .٢(



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٦١ 

قط "ويف احلديث فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما مل يعملوا خريا 

فهؤالء هم : قال القاضي رمحه اهللاألخرجن من قال ال اله اال اهللا "اآلخر "

وامنا دلت ، وهم الذين مل يؤذن يف الشفاعة فيهم، الذين معهم جمرد االميان

وجعل للشافعني من ، اآلثار على أنه أذن ملن عنده شئ زائد على جمرد اإلميان

وتفرد اهللا _عز وجل ، سالمه عليهم دليًال عليهاملالئكة والنبيني صلوات اهللا و 

  ) ١( ه-أ. إال جمرد االميان _بعلم ما تكنه القلوب والرمحة ملن ليس عنده

َوُهَو " َمْن َماَت : _ ملسو هيلع هللا ىلص_ قَاَل َرُسوُل اللَِّه : قَالَ ، َعْن ُعْثَماَن رضي اهللا عنهو 

فاكتفى بالعلم بذلك أي التصديق ). ٢( اْجلَنََّة "َدَخَل ، َال إَِلَه ِإالَّ اللَّهُ ، أَنَّهُ  يـَْعَلمُ 

  .بذلك مع اإلذعان

 عند اإلكراه امللجيء بالكفر ال يزول اإلميان إذا تكلم: أوالً : تنبيهات مهمة

من كما قال تعاىل "إال ،  بشرط أن يكون القلب كارهًا للكفر متيقنًا باإلميان

  ) ٣( أكره وقلبه مطمئن باإلميان "

أو قول ، لسيدنا عمار بن ياسر رضي اهللا عنه حيث ُهدد بالقتلكما حصل و 

كانوا قد و ، الكفر فتلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن باإلميان مع بغضه للكفر

  .قتلوا أمه وقتلوا أباه فعلم أ�م يقتلونه

مادام أن القلب  اإلكراه على فعل الكفر لعموم اآلية ال يزول اإلميان مع: ثانياً 

  .ان مع بغضه للكفر كما قال مجهور العلماء رمحهم اهللا تعاىلمطمئن باإلمي

                                                           

  ]٣١/  ٣) شرح مسلم  للنووي [١(
  ) رواه مسلم٢(
  ١٠٦) النحل آیة ٣(
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فإذا اعتقد بقلبه أي أمر  ، فال ميكن أن يسقط أبداً ، أما التصديق القليب: ثالثاً 

  .هو التصديق واإلذعان القليب هلذا فأصل اإلميان، كفري انتقض إميانه مباشرة

أل�ا ، الكفرية وباألفعال، وكذلك باألقوال، اإلميان ينتقض باالعتقادات: فائدة

  .دالة على عدم التصديق القليب

واالعتقادات الكفرية اليت تناقض اإلميان يرجع املسلم ، واألفعال، وملعرفة األقوال

  .هل السنة األربعة يف باب الردةإىل كتب الفقه يف مذاهب أ

  : زيادة اإليمان ونقصانه

ومالك ، املاتريدية األشاعرة ومجهور أهل السنة  وهو قول، اإلميان يزيد وينقص

كما قال االمام الصاوي رمحه اهللا تعاىل يف شرحه جلوهرة .والشافعي وأمحد

  .التوحيد

وقال اإلمام ).واحلق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان(:جاء يف شرح املواقف

ووضوح ، ألن األصح أن التصديق القليب يزيد وينقص بكثرة النظر: الباجوري

وهلذا كان إميان الصديقني أقوى من إميان غريهم حبيث ال ، دم ذلكوع، األدلة

ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما يف قلبه يتفاضل حىت يكون يف ، تعرتيه الشبه

فكذلك التصديق واملعرفة ، بعض األحيان أعظم يقينًا وإخالصًا منه يف بعضها

  ١ه أ_. حبسب ظهور الرباهني

فمن صدق ، أعمال اجلوارح من كمال اإلميانتقدم أن : الصاوي وقال اإلمام

فلما كان له ، فهو مؤمن ناقص اإليمانجبوارحه  ونطق بلسانه ومل يعمل، بقلبه

                                                           
  ١٣١إتحاف المرید شرح جوھرة التوحیدص ١
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يتكلم على زيادته  - أي صاحب اجلوهرة  -َشرع ، مدخلية يف كمال اإلميان

   ١ه أ_. ونقصه بنقصه، بالعمل

، أل�ا فعل الواجبات؛ أي كماله الواجب: وقوله األعمال من كمال اإلميان

، وتقدم أن من يرتك الطاعات. وترك احملرمات اليت ال تنقض اإلميان بالكلية

فاسق وليس  وال خترج من اإلسالم هو، اإلميان ويفعل الذنوب اليت ال تنقض

  .بكامل اإلميان كما يقول املرجئة

  : من النقل والعقل الصحيح على زيادة اإليمان ونقصه األدلة

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الّلُه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم : قال اهللا تعاىل :أما النقل ﴿ِإمنَّ

ْم يـَتَـوَكَُّلوَن﴾ وغريها من ) ٢( َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَانًا َوَعَلى َر�ِِّ

  .اآليات

املنهمكني يف الفسق واملعاصي إلميان فألنه يلزم عليه مساواة إميان : أما العقل

  .والالزم باطل فكذا امللزوم، األنبياء واملالئكة _عليهم السالم _

  

  

  

  

  

                                                           
  ١٣٤في شرحھ لجوھرة التوحید ص ١
  ]٢) [األنفال:٢(
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  : اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي اهللا عنهم

رداً على الشيعة الذين جعلوها ؛ املسألة يف املباحث العقدية أدخل العلماء هذه

وردًا على اخلوارج ، ابة رضي اهللا عنهموطعنوا يف الصحمن أصوهلم االعتقادية 

وقد أفرد أهل السنة هلا مؤلفات . الصحابة رضي اهللا عنهم الطاعنني يف بعض

مبينة بذلك فضل الصحابة ، بعرض شامل �مل ما جاء يف هذه املسألة خاصة

من ، وما أمجع عليه علماء أهل السنة، من خالل ما جاء يف النصوص الشرعية

ملا هلم من سابقة الصحبة لرسول اهللا ، االنتقاص من قدرهمأو ، عدم سبهم

  .صلى اهللا عليه وسلم

مث سيدنا ، الصديقبكر و أفضل الصحابة سيدنا أب: ترتيب الصحابة في الفضل

مث ، مث سيدنا عثمان، عمر الفاروق _رضي اهللا عنهما_ باتفاق أهل السنة

عضهم يقّدم سيدنا وب، _عند مجهور أهل السنة اسيدنا علي _رضي اهللا عنهم

  .علي على سيدنا عثمان رضي اهللا عنهما

قال أبو : الصحابة ةيليف ترتيب أفض قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم

أصحابنا جممعون على أن أفضلهم اخللفاء األربعة على : منصور البغدادي

مث من شهد ، مث بعد اخللفاء األربعة متام العشرة املبشرين باجلنة، الرتتيب املذكور

وممن له مزية أهل ، مث أهل بيعة الرضوان أصحاب الشجرة، مث أحد، غزوة بدر

وكذلك السابقون األولون من ، العقبتني من األنصار الذين بايعوا بيعة العقبة

، وهم من صلى إىل القبلتني يف قول ابن املسيب وطائفة، املهاجرين واألنصار
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  ) ١( ه-أ. ويف قول الشعيب أهل بيعة الرضوان

كما يف _  ملسو هيلع هللا ىلص_ الراشدة كانت ثالثني سنة بعد سيدنا رسول اهللا  واخلالفة

علي فكان آخر اخللفاء الراشدين هو سيدنا احلسن بن ، احلديث الصحيح

اخللفاء  هو آخر: قال اإلمام ابن حجر اهليتمي _رمحه اهللا _. رضي اهللا عنه

اخلالفة بعد قتل أبيه  ويل، الراشدين بنصِّ َجدِّه _صلى اهللا عليه وسلم _

وإمام عدل ، خليفة حق، فأقام �ا ستة أشهر وأياماً ، مببايعة أهل الكوفة

ثالثون  "اخلالفة بعدي: حتقيقًا ملا أخرب به جّده الصادق املصدوق بقوله؛ وصدق

فكانت خالفته ... فإن تلك الستة األشهر هي املكملة لتلك الثالثني، سنة "

  ٢_ه أ. فال مرية يف َحقِّيتها، ا إمجاع من ذكرمنصوصاً عليها وقام عليه

  : اعتقاد أهل السنة فيما جرى من فتنة بين الصحابة

يف كتابه ) هـ ٤٠٣ تـ( ضي أبو بكر بن الطيب الباقالينقال القا

أن ما : "وجيب أن يعلم: "اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به"

، املشاجرة نكف عنه ورضى عنهم من_ ملسو هيلع هللا ىلص_  ى بني أصحاب النيبجر 

، واألمان، ونسأل اهللا تعاىل هلم الرضوان، ونثين عليهم، ونرتحم على اجلميع

. ونعتقد أن عليًا _عليه السالم _أصاب فيما فعل وله أجران. واجلنان، والفوز

، إمنا صدر منهم ما كان باجتهاد فلهم األجر _عنهم رضي اهللا_وأن الصحابة

  ) ٣( _ه أ... وال يفسقون وال يبدعون

                                                           

  ٣٠٤) أصول الدین للبغدادي ص١(
  ٢/٣٩٧الصواعق المحرقة على أھل الرفض والزندقة  ٢
   ٦٧) االنصاف فیما یجب اعتقاده وال یجوز الجھل بھ ص٣(
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"االقتصاد يف  يف كتابه _محه اهللا تعاىلر _حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل  وقال

فمن مبالغ ، "اعلم أن للناس يف الصحابة واخللفاء إسراف يف أطراف: االعتقاد"

ومنهم متهجم على الطعن بطلق اللسان ، يف الثناء حىت يدعي العصمة لألئمة

، واسلك طريق االقتصاد يف االعتقاد، فال تكن من الفريقني. بذم الصحابة

واعلم أن كتاب اهللا مشتمل على الثناء على املهاجرين واألنصار وتواترت 

وما من ......... األخبار بتزكية النيب صلى اهللا عليه وسلم إياهم بألفاظ خمتلفة

فينبغي أن تستصحب هذا ، واحد إال وورد عليه ثناء خاص يف حقه يطول نقله

  ) ١( ه أ_. حقهم وال تسيء الظن �م االعتقاد يف

  .وال يعين هذا عصمتهم من الذنوب واألخطاء وهذا بإمجاع أهل السنة 

ولكن كلهم وعدهم اهللا . والصحابة قبل فتح مكة أفضل ممن أسلم بعد الفتح

ال َيْسَتِوي ِمنُكم مَّْن أَنَفَق ِمن قـَْبِل  " كما قال تعاىل يف سورة احلديد.احلسىن

وَُكال� َوَعَد  ۚ◌ اْلَفْتِح َوَقاَتَل أُولَِٰئَك َأْعَظُم َدَرَجًة مَِّن الَِّذيَن أَنَفُقوا ِمن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا 

  " اللَُّه احلُْْسَىنٰ َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 

أسلم قبل الفتح أعظم درجة ممن أسلم ولكن من ، الفريقني موعود باحلسىن فكال

 وامللك بدأ يف عهد معاوية _رضي اهللا عنه. وقاتل بعد الفتح يف سبيل اهللا تعاىل

فليس فيهم  بعده وأما ملوك بين أمية. _وكان من الصحابة رضي اهللا عنهم

  .تعاىل عمر بن عبدالعزيز رمحه اهللا: الويل الصاحل التابعي وأفضلهمصحايب 

  

                                                           

  .٧٩ص ) القتصاد في االعتقاد١(
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  : تنبيهان ال بد منهما في هذا الزمنوهنا 

وكانت ، املسلمنيعلماء  بإمجاعوهذا يزيد بن معاوية ليس صحابياً :التنبيه األول

رضي _والدته يف عصر سيدنا عمر رضي اهللا عنه أو يف عصر سيدنا عثمان 

ومجهور ، رجًال مرضيًا يف دينه مل يكن يزيدو . على اخلالف يف ذلك، _اهللا عنه

والراجح ، وبعضهم أجاز لعنه وبعضهم توقف يف لعنه، أنه فاسقأهل السنة 

ولقد استخلفه والده معاوية _رضي اهللا . لقول بفسقه وعدم لعنهعند أكثرهم ا

لو  عنه_ على أن يسوس الناس بالعدل وخشي أن ينشق اجتماع املسلمني

 ويستبيح الدماء لو ولعله تفرس فيه أن يشق عصا املسلمني، جعلها يف غريه

، فاستخلفه منعًا لفساد أعظم باجتهاد منه ال مبحض اهلوى، استخلف غريه

غلبه حب الدنيا  ولكن يزيد. و الظن بالصحابة رضي اهللا عنهمفهذا ه

وحىت على الصحب الكرام ، واالستطالة على عباد اهللا حىت الصاحلني منهم

  .واهللا أعلم. ومل يكن األمر كما أراد معاوية رضي اهللا عنه، رضي اهللا عنهم

ثالث سنوات تقريبا قتل جيشه يف السنة األوىل الصحايب اجلليل  فحكم يزيد

من أوالد سيدنا علي _رضي اهللا عنه _  وأربعة، سيدنا احلسني رضي اهللا عنه

ويف السنة الثانية . سلم _و  والكثري من آل بيت رسول اهللا _صلى اهللا عليه وآله

، والتابعني، دينة املنورة وفيهم من الصحابةاملوقتل أهل ، استباح املدينة املنورة

لرمي الكعبة  ويف السنة األخرية مات واملنجنيق ينصب. وهم شهداء احلرة

  .الشنيعة الثابتة يف عصره أعمالهفتلك من . املشرفة

أما : فقال؟ عن حكم لعن يزيد قال احلافظ بن حجر العسقالين عندما سئل
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اهلراسي اخلالف يف املذاهب األربعة يف  بالكيااللعن فنقل فيه الطربي املعروف 

وأما احملبة فيه .ل الغزايل اخلالف واختار املنعونق. اجلواز وعدمه فاختار اجلواز

  ) ١( أ_ه... ن مبتدع فاسد االعتقادوالرفع من شأنه فال تقع إال م

سيدنا الصحايب اجلليل احلسني بن علي _رضي اهللا عنه _ مل : التنبيه الثاني

يع أصًال ليزيد بن معاوية كما يزعم بعض الناس يف زماننا ولذا فال يعترب من يبا

  .اخلارجني عليه

  : حكم من سب الصحابة رضي اهللا عنهم

هذه املسألة يبحثها العلماء يف رجل من غري الصحابة فسب أو أبغض 

  : الصحابة فلهذه املسألة حاالت

مجيع الصحابة _رضي اهللا عنهم _فهذا كافر  ر أو يسبَّ فَّ أن يك: احلالة األوىل

  .كما قال اإلمام السبكي رمحه اهللا تعاىل. باإلمجاع

أن يسب بعض الصحابة _رضي اهللا عنهم _ألجل مصاحبتهم : احلالة الثانية

ولو كان بغضه لرجل واحد فقط ، فهذا كافر أيضا_ ملسو هيلع هللا ىلص _ لسيدنا رسول اهللا

 جاء يف فتاوى اإلمام. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  من الصحابة ألجل أنه مصاحب لسيدنا

بكر  أي أيب[ وال شك أنه لو أبغض واحدا منهما( السبكي رمحه اهللا تعاىل

بل من دو�ما يف الصحبة إذا أبغضه لصحبته  ، ألجل صحبته فهو كفر] وعمر

  ) ٢( . ه ا_) كان كافراً قطعاً 
                                                           

ط  اإلمام ابن حجر العسقالني المطبوعة مع كتاب اإلمتاع باألربعین المتباینة السماع أجوبة ) ١(
 الدین علوم احیاء  في تعالى هللا رحمھ الغزالي اإلمام وانظر كالم ١٩٩٧دار الكتب العلمیة 

  ١٢٥ ص ٣ ج
    ٥٧٥/  ٢) فتاوي السبكي ٢(
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، ألجل الصحبةال من الصحابة رضي اهللا عنهم  أن يسب أحداً : احلالة الثالثة

فهذا . من أمور الدنيا أو لظنه أنه فعل فعًال خمالفًا للشريعة وإمنا ألجل أمر

  .مبتدع فاسق وليس بكافر

وسبب بدعته أنه وقع فيمن زكاهم القرآن الكرمي ولفضل الصحابة يف نشر 

  .بكفرههل السنة خالفاً ملن قال وهذا قول مجهور علماء أ. الدين

  : رضي اهللا عنهن مسألة الوقوع في أمهات المؤمنين

فهو   إن كان الوقوع يف السيدة عائشة _رضي اهللا عنها_ بقذف يف عرضها

وأما إن كان يف غريها من أمهات املؤمنني ، ألنه تكذيب للقرآن الكرمي، كفر

كفر على الصحيح   .فهو أيضا ً

وأما الوقيعة يف عائشة والعياذ :  (السبكي رمحه اهللا تعاىل جاء يف فتاوى اإلمام

  : ألمرين باهللا فموجبة للقتل

والوقيعة .تكذيب له به كفر والوقيعة فيهايشهد برباء�ا فتكذي القرآن :أنأحدمها

  .كفرفيها تنقيص له وتنقيصه  

  .راش النيب عليه الصالة والسالمأ�ا ف: والثاين

 باألول مل يقتل من وقع يف غريفإن عللنا  وينبين على املأخذين سائر زوجاته

قتل ألن الكل فراش النيب وهو ؛ وإن عللنا بالثاين، من أمهات املؤمنني عائشة

  .األصح على ما قاله بعض املالكية

قذفة عائشة ألن قذفهم كان قبل نزول القرآن فلم  _ ملسو هيلع هللا ىلصوإمنا مل يقتل النيب _  

وألن ذلك حكم ثبت بعد نزول اآلية فلم ينعطف حكمه .يكن تكذيبا للقرآن
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   ) ١( ه ا_) على ما قبلها

  : عقيدة أهل السنة في آل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

_  ملسو هيلع هللا ىلص_ ويكرمو�م اكرامًا لسيدنا رسول اهللا ، ل البيتآأهل السنة حيبون 

من شريعة وكانت مود�م وحمبتهم ، ولشرفه شرف آل بيته، فلكرمه كرمت ذريته

وأقاموها كما . كما رعوا باقي أحكام الشريعة رعوها على مر السنني، املسلمني

  .م الدينأقاموا بقية أحكا

  : للمسألة ثالث جهات؟ من هم آل البيت

قام رسول :  ((عن زيد بن أرقم قال: من حرم اهللا عليهم أخذ الصدقة:األوىل

فحمد اهللا وأثىن ، بني مكة واملدينةيوما خطيباً فينا مباء يدعى مخاً _  ملسو هيلع هللا ىلص_ اهللا 

أما بعد أال أيها الناس إمنا أنا بشر يوشك أن يأتيين : مث قال، عليه وذكر ووعظ

أوهلما كتاب اهللا _عز وجل _ : وإين تارك فيكم ثقلني، رسول ريب عز وجل

فحث على كتاب اهللا ، فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به

أذكركم اهللا يف أهل ، أذكركم اهللا يف أهل بييت: وأهل بييت :وقال، ورغب فيه

أليس نساؤه من أهل ؟ ومن أهل بيته يا زيد: فقال له حصني بن سربة. بييت

. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، إن نساءه من أهل بيته: قال؟ بيته

: قال. وآل عباس، وآل جعفر، هم آل علي وآل عقيل: قال؟ ومن هم: قال

  ).٢( ". نعم: قال؟ هؤالء حرم الصدقة أكل

ففي " حممد آلل حتل ال الصدقة إن" : قال_  ملسو هيلع هللا ىلص_  النيب أن ثبت وقد
                                                           

  ٢/٥٩٢فتاوى اإلمام السبكي رحمھ هللا تعالى  ١
  ١٨٧٣/ص٤مسلم ج) رواه ٢(
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عليهم  احلديث نص صريح على بيان أن أهل البيت هم من حرم اهللا تعاىل

  .الصدقة

، وهم السادة األربعة سيدنا علي: من نزلت فيهم آية التطهير: لجهة الثانيةا

واحلسني رضي اهللا عنهم مبعية سيدنا رسول ، واحلسن، الزهراءوالسيدة فاطمة 

أمهات _  ملسو هيلع هللا ىلص_ وكذلك زوجات رسول اهللا .وهذا باإلتفاق_  ملسو هيلع هللا ىلص_ اهللا 

كما قال اهللا تعاىل " إمنا يريد اهللا .صحيحاملؤمنني يدخلن يف ذلك على ال

ات خطاب فأول اآلي) ١( ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا "

  .واهللا أعلم. ن يف ذلكيدخل ناملؤمنني ولذا فهألمهات 

خرج النيب : عائشة رضي اهللا عنها قالتعن وأما من السنة الصحيحة الصرحية 

من شعر أسود فجاء احلسن بن علي  ٢غداة وعليه مرط مرحل_  ملسو هيلع هللا ىلص_ 

فأدخله مث جاء احلسني فدخل معه مث جاءت فاطمة فأدخلها مث جاء علي 

يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم إمنا ": فأدخله مث قال

من طرق عن أم سلمة جاء.فهؤالء اخلمسة هم أصحاب الكساء) ٣( تطهريا"

يف بييت نزلت "إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس : رضي اهللا تعاىل عنها قالت

_ رسول اهللا  فجّللهم، ويف البيت فاطمة وعلي واحلسن واحلسني أهل البيت"

ذهب عنهم الرجس "هؤالء أهل بييت فأ: بكساء كان عليه مث قال_  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

  ٣٣) األحزاب آیة ١(
( وعلیھ مرط مرحل ) ھو بالحاء المھملة . ونقل  )قال اإلمام النووي رحمھ هللا تعالى في شرح صحیح مسلم : ٢

بالحاء ، ولبعضھم بالجیم . والمرحل بالحاء ھو الموشى المنقوش علیھ  مسلم القاضي أنھ وقع لبعض رواة كتاب
اء ، جمعھ علیھ صور المراجل وھي القدور . وأما المرط فبكسر المیم ، وھو كس صور رحال اإلبل ، وبالجیم

   . راتمروط ، وسبق بیانھ م

  ١٨٨٣/ص٤) صحیح مسلم ج٣(
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  ) ١( . وطهرهم تطهرياً"

  : من جهة السبب: الثالثة

من أهل  سواء كان، السبب فهم كل مؤمن تقيمن جهة  ملسو هيلع هللا ىلصفأما آل حممد 

ال إ " إن أوليائي ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا. أو من غريهم من املسلمني، بيته نسباً 

  ) ٣( ويف احلديث "آل حممد كل تقي") ٢( كانوا"املتقون أين كانوا ومن  

  : بعض النصوص يف فضائل أهل البيت

" قل ال : عن سعيد بن جبري رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل: احلديث األول

  ) ٤( . "_ ملسو هيلع هللا ىلص_ قرىب رسول اهللا : "قال أسألكم عليه أجراً اال املودة يف القرىب

"أذكركم اهللا يف : قال ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه أن رسول اهللا : الثاين

  ) ٥( أهل بييت"

"إين : _ ملسو هيلع هللا ىلص_ قال رسول اهللا : عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال: الثالث

، وعرتيت أهل بييت، كتاب اهللا: تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضّلوا بعدي

  ) ٦( كيف ختلفوين فيهما"فانظروا  ، ولن يتفرقا حىت يردا علّي احلوض

رضي اهللا عنه _ يقول _عمربن اخلطاب أنه مسع هجابر رضي اهللا عن :عنالرابع

_ مسعت رسول اهللا ! أال �نئوين: للناس حني تزوج بنت علي رضي اهللا عنه

                                                           

  ) أخرجھ الترمذي والحاكم وصححاه وابن جریر وابن المنذر وابن مردویھ والبیھقي في سننھ.١(
  ) رواه مسلم٢(
قال السخاوي َوأََسانِیُدھَا َضِعیفَةٌ ، َولَِكنَّ  ٣١٨صغیر وال ٣٣٣٢) رواه الطبراني في األوسط ٣(

  َشَواِھَدهُ َكثِیَرةٌ.
  ) أخرجھ سعید بن منصور في سننھ وابن جریر الطبري  في تفسیره.٤(
  ) أخرجھ مسلم، والترمذي، والنسائي  ٥(
  ) أخرج الترمذي وحسنھ، والحاكم٦(
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١٧٣ 

  ) ١( ٍاالسبيب ونسيب "،"ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب: يقول_  ملسو هيلع هللا ىلص

"كل سبب : _ ملسو هيلع هللا ىلص_ قال رسول اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قالو 

سيدنا علي ومما ورد يف فضل ) ٢( ). ونسب منقطع يوم القيامة إال سبيب ونسيب

: قال علي: عن األعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: رضي اهللا عنه

إيل أن ال ، _ ملسو هيلع هللا ىلص_ إنه لعهد النيب األمي ، وبرأ النسمة، "والذي فلق احلبة

  ) ٣( إال منافق"وال يبغضين ، حيبين إال مؤمن

وغريها من األحاديث الكثرية يف فضله وفضل السبطني وأمهما سيدة نساء 

ومن ذرية احلسن أو احلسني رضي اهللا عنهما . اجلنة رضي اهللا عنهم أمجعني

 امليت إحياء برسالة فعليه الزيادة أراد ومن. ون املهدي املنتظر يف آخر الزمانيك

  .تعاىل اهللا رمحه السيوطي للحافظ البيت آل بفضائل

يوجبون حمبة أهل بيت  أهل السنة: تلخيص عقيدة أهل السنة في آل البيت

ويتولو�م ، _ ملسو هيلع هللا ىلص_ وجيعلون ذلك من حمبة رسول اهللا _  ملسو هيلع هللا ىلص_ رسول اهللا 

، فأهل السنة يتبرؤون من طريقة النواصب الجافين ألهل البيت. مجيعاً 

فإن اهللا ، جيب هلم من احلقوقأهل السنة يعرفون ما و . والروافض الغالين فيهم

وأمر بالصالة عليهم ، اخلمس يف الفيءو ، جعل هلم حقًا يف اخلمس يف الغنيمة

. واألدب معهم، وتوقريهم، يف كل صالة_  ملسو هيلع هللا ىلص_ تبعًا للصالة على النيب 

، ويرتضون عنهنأمهات املؤمنني _  ملسو هيلع هللا ىلص_ وأهل السنة يتولون أزواج رسول اهللا 

                                                           

  ) أخرج الطبراني في األوسط١(
 الطبراني) و أخرج ٢(
  ) رواه مسلم والنسائي٣(
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١٧٤ 

  .ون بأ�ن أزواجه يف الدنيا واآلخرةويؤمن، ويعرفون هلن حقوقهن

بل يعتقدون أنهم كسائر ، أهل السنة ال يعتقدون عصمة آل البيتو 

  .تقع منهم الذنوب كما تقع من غيرهم المسلمين

 وأهل السنة يعتقدون أن آل البيت جتري عليهم أحكام اهللا تعاىل الشرعية

يبقى هلم حمبتهم ولكن . فتقطع يد السارق ويرجم الزاين ويقتص من القاتل

  .داموا مسلمني واحرتامهم لقرابتهم ما

أهل البيت ال يعني تفضيلهم في  هل السنة يعتقدون أن القول بفضيلةأ

بل قد يوجد من غيرهم من هو ، شخاصألوعلى كل ا، ع األحواليمج

 الصّديق ولذا فمن عقيدة أهل السنة أن سيدنا، أفضل منهم العتبارات أخرى

وهكذا فتجد أن األولياء الصاحلني أفضل ، اهللا عنهمأفضل الصحابة رضي 

ومن أراد أن يفهم هذا جيدًا فليتأمل يف ، الناس بعد األنبياء عليهم السالم

تفضيل سيدنا أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما على سيدنا علي رضي اهللا عنه 

آل وسيدنا علي من ، الثالثة من أولياء اهللا تعاىل أن كل بإمجاع أهل السنة مع

  .ل البيت على املسلمنيآفهذا حق . البيت رضي اهللا عنهم

الصاحلون من أهل البيت يعلمون أن هذا من فضل اهللا عليهم ال كسب :تنبيه

، التواضع هللا تعاىل أدبًا معه فألزموا أنفسهم، بل هو حمض نعمة وفضل هلم فيه

رسوله صلى اهللا  عن رضا اهللا تعاىل ورضا اليت تبعدهم وجتنبوا الفخر واخليالء

شكروا نعمة  فبهذا املنهج القومي.مل يغرتوا مبدح املادحنيو ، آله وسلم عليه و

  .املنعم العظيم
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  .المحبة والنصرة: الوالء أو المواالة هي: الوالء والبراء

حمبة املؤمنني ألجل دين : شرعاً  فأصلها. وهلا أصل وكمال: مواالة املؤمنني: أوالً 

فمن أبغض مسلمًا لكراهية . بغضهم ألجل دينهموضد ذلك . اإلسالم

  .فقد وقع يف الكفر املخرج من امللة؛ اإلسالم

بنصرة املؤمنني اليت يتحقق �ا الفرض الشرعي الذي أمر  وكمال الوالء حيصل

  .وهذا فرض، اهللا تعاىل به

 تعاىل هللا نيحيب املؤمن جيب على املؤمن أن: أوالً : ومن مقتضى مواالة املؤمنني

وال تكن . ال ألجل الدنيا، _  ملسو هيلع هللا ىلص_ باهللا تعاىل ورسوله إلسالمهم وإميا�م 

احملبة لشيء من حظوظ النفس بل تكون تدينا يتعبد هللا تعاىل به وكلما زاد 

كانت حمبته له أعظم    .اإلنسان من اهللا تعاىل تقربا ً

يف  فيما حيتاجون إليه بالنفس واملال نصرة املسلمني والتعاون معهم: ثانياً  

) ١( . واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض" دينهم ودنياهم قال اهللا تعاىل"

وقال تعاىل "وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم 

  ) ٢( . وبينهم ميثاق"

" مثل املسلمني يف توادهم وتعاطفهم : _ ملسو هيلع هللا ىلص_ رسول اهللا  سيدنا قالو 

اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى إذا ، وترامحهم كاجلسد الواحد

وال ، ال حيقره وال خيذله، " املسلم أخو املسلم_  ملسو هيلع هللا ىلص_ وقال ) ٣( " والسهر

                                                           

 ٥١) المائدة آیة ١(
  ٧٢) األنفال ٢(
  ٢٥٨٦) ومسلم (٦٠١١) رواه البخاري (٣(
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كل املسلم على املسلم ،  حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، يسلمه

  ) ١( " دمه وماله وعرضه؛ حرام

"يا أيها الذين آمنوا ال : تعاىلاهللا  قال: توقريهم واحرتامهم والصدق معهم:ثالثاً 

يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم وال نساء من نساء عسى أن 

يكن خريا منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق 

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا  . * بعد اإلميان ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون

عض الظن إمث وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضا أحيب كثريا من الظن إن ب

) ٢( أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيم"

  .صور مواالة املؤمنني فهذه من

  

  : أقسام على ثالثة للكافر مواالة المسلم: مواالة الكفار

ألجل دينه  الكافرناصر وي، أن يكون املسلم راضياً بالكفر: القسم األول

ن يبقى مؤمنا مع  فيستحيل أ فهذا كفرأو ألجل كراهة دين االسالم ، الكفري

أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم  يا( قال تعاىل. كونه �ذه الصفة

وقيده اهللا تعاىل باملواالة  وقال تعاىل "ومن يتوهلم منكم فإنه منهم") ٣( ) أولياء

 في الدينإنما ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم  ألجل الدين فقال عز وجل"

وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 

                                                           

  ) رواه مسلم.١(
  ١٢_١١) الحجرات: آیة ٢(
  ١) [الممتحنة : آیة ٣(
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  ) ١( . "فأولئك هم الظالمون

مع بغضه للكفر ، جمرد املعاشرة اجلميلة يف الدنيا حبسب الظاهر: الثاين القسم

بل هو  فذلك غري ممنوع، وعدم مناصرته فيما خيالف الدين االسالمي القومي

َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ "قال تعاىل .شرعاً  جائز يِن وَملَْ   يـَُقاتُِلوُكمْ  َال يـَنـْ ِيف الدِّ

  ) ٢( "  حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه 

  ويدل عليه أيضاً حديث حلف الفضول .

ر افالك ناصرةم وهو: كبرية عظيمة من كبائر الذنوب قسم هو :القسم الثالث

ونصر�م إما بسبب ، مبعىن معاونتهم، ألجل الدنيا ال ألجل الدينعلى املسلم 

 باطل واإلقرار بأن دينهم مع اعتقاد أن، أو القبلية، أو العصبية الوطنية، القرابة

فهذا ال يوجب ، وحمبة اإلسالم وبغض الكفر، دين اإلسالم هو الدين احلق

  .من كبائر الذنوب الكفر إال أنه كبرية

ى أنه حيب الكفر وال حيب ومن الناس من قال أنه كفر ألن ذلك عالمة عل

وليس صريح يف إسالمه  ألن نطقه بالشهادتنيباطل وهذا الكالم ، اإلسالم

بصريح يف الردة عن اإلسالم ولو كان صرحيًا يف الردة لكفر  هذا العمل الظاهر

_ ملا أخرب الكفار مبسري رسول اهللا رضي اهللا عنه  سيدنا حاطب بن أيب بلتعة

، ةفناصرهم �ذه النصيح، إليهم وكان غرضه من ذلك ملصلحة دنيوية_ ملسو هيلع هللا ىلص

لقرائن الظاهرة وهي ل فال بد من التنبه. وأرسل إليهم رسالته املشهورة

  : قرينتان
                                                           

 ٩) الممتحنة آیة ١(
     ٨الممتحنة:  ٢
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١٧٨ 

أن غرضه الظاهر من املناصرة للكافر هو غرض دنيوي وليس ألجل : األوىل

  .حماربة دين االسالم

هو امليزان فالنطق بالشهادتني ومن أعظمها : أعمال اإلسالم الظاهرة لنا: الثانية

 لأو يعمل من األعماالذي يصلي فكيف بالذي يتعامل به املسلم مع الناس 

فإنه ال يعارض بالدالئل ، الدالئل القطعية على إسالمه الشرعية اليت هي أهم

، فإن نصرته للكفار أمر حيتمل الرضا بكفرهم وبغض اإلسالم، احملتملة لكفره

دفع مفسدة أعظم عن ألجل  وحيتمل أنه حيب اإلسالم وأهله وأنه فعل املناصرة

الدنيا مع حبه لإلسالم لشهوة من شهوات لو فعله حىت أو ، املسلمني

والقرائن النطقية الصرحية شاهدة على إسالمه يقينًا واليقني ال يزول . واملسلمني

عن عتبان بن مالك َرِضَي اللَُّه َعْنُه يف ما صح ويشهد هلذا املعىن . بالشك

: _ ملسو هيلع هللا ىلص_ قال قائل ممن اجتمعوا عند رسول اهللا .... حديثه الطويل املشهور

فقال ،. فقال بعضهم ذلك منافق ال حيب اهللا ورسوله؟ بن الدخشن أين مالك

ال تقل ذلك أال تراه قد قال ال إله إال اهللا يريد بذلك «: _ ملسو هيلع هللا ىلص_ رسول اهللا 

  ؟! نرى وجهه ونصيحته إىل املنافقني قال فإنا، اهللا ورسوله أعلم: قال» وجه اهللا

إله إال اهللا فإن اهللا قد حرم على النار من قال ال «: _ ملسو هيلع هللا ىلص_ قال رسول اهللا 

  ) ١( . »يبتغي بذلك وجه اهللا

دالالت احتمال الكفر التي ذكرها الصحابي _  ملسو هيلع هللا ىلص_ فألغى رسول اهللا 

وردهم إلى العالمة ، وهي نصح مالك بن الدخشن ومواالتهم التي يرونها

                                                           

 رواه البخاري ومسلم ١)(
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١٧٩ 

. القطعية الظاهرة التي هي عنوان عصمة الدين والعرض والنفس والمال

عند حكمه على غريه من  األحوط للمسلموهو ، وهذا من باب حسن الظن

كل احلذر من مناصرة  أما يف نفسه فيجب على املسلم أن حيذر، املسلمني

وقد ذكر . فإن خطره عظيم على الدين، ألجل الدنيا، الكافرين على املسلمني

أن مناصرة املشركني �رد غرض دنيوي ليست كفًرا استناًدا إىل قصة حاطب 

من كثر تطلعه على عورات :  (حيث قال، القرطيب اإلمامرضي اهللا عنه 

إذا  ، مل يكن بذلك كافرًا، ويعرف عدوهم بأخبارهم، وينبه عليهم، املسلمني

كما فعل حاطب حني ،  واعتقاده على ذلك سليم، كان فعله لغرض دنيوي

  ) ١( ). ومل ينو الردة عن الدين، قصد بذلك اختاذ اليد

" ومن يتوهلم منكم فإنه : يعين تعاىل ذكره بقوله: الطربيابن جرير وقال اإلمام 

فإن من : يقول. فإنه منهم، منهم " ومن يتول اليهود والنصارى دون املؤمنني

فإنه ال يتوىل متول ، فهو من أهل دينهم وملتهم، توالهم ونصرهم على املؤمنني

فقد ، وإذا رضيه ورضي دينه، ما هو عليه راضأحدًا إال وهو به وبدينه و 

  ) ٢( . ا_ه. وصار حكمه حكمه، دى ما خالفه وسخطهعا

وليس ألجل الرضا بالكفر فال ، ومفهوم ذلك أن من نصرهم ألمر دنيوي

  .رتكباً لكبرية من كبائر الذنوبوإن كان م، يكفر

والبعد عن أهل البدع والزيغ  وكذلك جيب مواالة وحمبة أهل السنة واجلماعة

  .والضاللة

                                                           

  ) الجامع ألحكام القرآن تفسیر القرطبي لسورة الممتحنة ١(
  من  تفسیر سورة المائدة  ٥١) تفسیر الطبري آیة ٢(
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  : على نوعينالبدعة : أنواع البدعة

وهي املتعلقة بأصول العقيدة اليت ذكرناها يف  :بدعة في العقيدة :النوع األول

  .مبحث اإلهليات والنبوات والسمعيات وما يلحق �ا

  : وهي على قسمين

أو تكذيب الرسل _عليهم ، بدعة كفرية كإنكار وجود اهللا تعاىل: القسم األول

أو قدم نوع ، أو القول بقدم العامل، السالم _ أو القرآن الكرمي أو غري ذلك

  .أو القول بفناء اجلنة والنار أو غريها، املخلوقات

جل أ�م ألوبدعة سب أحد من الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم وحنو ذلك 

ألنه يعود على القدح يف ، صحبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وناصروه

  .اعتقادي سيدنا رسول اهللا _صلى اهللا عليه وسلم _وهو أمر

أي القول بأن ، كبدعة تعطيل صفات املعاين: بدعة فسق: القسم الثاين

وبدعة اجلهوية أي اعتقاد ، الصفات هي عني الذات وليست زائدة على الذات

وبدعة إنكار رؤية املؤمنني هللا تعاىل يف ، أن اهللا تعاىل يف جهة فوق العرش

  .وبدعة إنكار الشفاعة ألهل الكبائر، اآلخرة

: وهي خاصة بالعمل الظاهر وهي على قسمني :البدع العملية: وع الثانيالن

وبدعة املسح على ، كبدعة الطواف حول القبور: بدعة حمرمة: القسم األول

ال تصح �ا الطهارة ، ابات فهي بدعة حمرمةى الشرَّ سمَّ اخلرق اخلفيفة اليت تُ 

  .والصالة

كبدعة الزيادة على ثالث غسالت يف وضوء : بدعة مكروهة: القسم الثاين



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

١٨١ 

  .وحنوها، الوجه أو القدمني

. وقد ختتلف املذاهب يف بعض املسائل العملية هل هي بدعة أم غري بدعة

  .فهذا يعلم بالرجوع للمذاهب الفقهية. وختتلف يف كو�ا مكروهة أو حمرمة

  البدعمن  وع األولعلى الن يرجع المتواترة العملية األمور جحد: تنبيه

  .ملسو هيلع هللا ىلص، تكذيب للرسول ألنه وهو البدع العقدية
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  ستغاثةالوا التوسلمسألة 

عموم ولكن ل، وليست مسألة عقدية، رغم أن هذه املسألة من مسائل الفقه

، ك الدماءوما ترتب على ذلك من التكفري وسف ،ااالبتالء بآثار اجلهل �

كفرييون فالت. من ذكرها أحببت أن ال خيلو هذا الكتابو  ،وجب الكالم عنها

دعاء ال اىل إجيوز دعاء غري اهللا تعالو، ون أنَّ كل دعاء عبادةيقررِّ ، يف زماننا

عتقادهم دعاء فبهذه الشروط الثالثة جيوز يف ا، املخلوق احلي احلاضر القادر

.! املخلوق  

قسم إىل الدعاء الذي ورد يف النصوص الشرعية ين: الرد على هذه الشبهة

سباب ألي اوهو من باب تعاط: دعاء بغير قصد العبادة: ولألع االنو : نوعني

جيوز ( يقولونأنفسهم ف وعمل به حىت املخالفون، وهذا جييزه الشرع الشريف

يس بقصد سباب ولألنه بقصد تعاطي األ) دعاء املخلوق احلي احلاضر القادر

اجليش د أو يا قائ، أو ادركين، يا طبيب أغثين: ن تقولكأ،  عبادة املخلوق

. نافالأو انقذين ي، مة أمدوين بالدعاءألأو يا علماء ا، أمدين مبدد من العساكر

ة عليه الصال ستغاثة بسيدنا رسول اهللا _الوهكذا يقول أهل السنة يف مسألة ا

، د عباد�مسباب وليس بقصألبا، والسالم _ والصاحلني فهي بقصد العمل

ولذا  ،ياه عز وجلوالنعبد إال إ، تبارك وتعاىلاهللا  الإله إ الننا نعلم يقيناً أنه أل
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سل كما يف الكثرية اليت تدل على جواز االستغاثة والتو  ثبتت النصوص

فإن كان ، التالية إن شاء اهللا تعاىل حاديث اليت ستكون يف الصفحاتألا

_  ملسو هيلع هللا ىلص _رسول اهللا ويخضع لكالم ، المسلم يبحث عن األدلة الشرعية

كلها في   حاديث الواردةألفا باحث عن الحق، فدونه النصوص المقنعة لكل

 هذا النوع.

أي أن الداعي يقصد عبادة املخلوق بذلك : دعاء بقصد العبادة: النوع الثاني

فهذا . فهو يتوجه إيل املخلوق بالدعاء بقصد عبادته، الدعاء والعياذ باهللا

م وهو اإلسالنه شرك خمرج من ألجيوز أن يتوجه به العبد لغري اهللا _ تعاىل _ ال

يات الكثرية بوصف املشركني به و�اهم اهللا تعاىل عنه  آلالدعاء الذي جاءت ا

 الهو كل شيء هالك إ الإله إ التدع مع اهللا إهلا آخر  الو(( كقوله تعاىل

بل  ،نصوص الشرعيةالتعارض بني  فال. يات الكرميةآلوغريها من ا)) وجهه

ن يقصد عبادة املخلوق أو يعتقد فنصوص النهي هي فيم، واجباجلمع بينها 

، أما نصوص اجلواز فهي فيمن ال يعتقد ذلك، فيه أي شيء من معاين الربوبية

  .وإمنا فقط من باب العمل باألسباب

ثار اليت ذكرها علماء احلديث آلوا،بعض النصوص الشرعية لسرد هذا و 

مع التوثيق  وحّثوا على العمل بها،ستغاثة والتوسل اليف كتب احلديث عن ا

  بإذن اهللا تعاىل.
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 : ستغاثة بهالم _ يأمر بالتوسل واسيدنا رسول اهللا _ عليه الصالة والسال

مام الطرباين رمحه إلجاء يف املعجم الصغري للمحدث الكبري ا: ولألالحديث ا

 : اهللا تعاىل فيما أسند عثمان بن حنيف ما نصه برقم

حدثنا ١حدثنا طاهر بن عيسى بن قريس املصري التميمي  -  ٥٠٨

أصبغ بن الفرج حدثنا عبد اهللا بن وهب عن شبيب بن سعيد املكي عن روح 

بن القاسم عن أيب جعفر اخلطمي املدين عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن 

كان خيتلف إىل عثمان بن عفان _رضي اهللا   أن رجالً : عمه عثمان بن حنيف

فلقي . ٢ينظر يف حاجته  الو، يلتفت إليه اله_ يف حاجة له فكان عثمان عن

، ائت امليضأة: فقال له عثمان بن حنيف، عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه

وأتوجه اللهم إين أسألك : مث قل، مث ائت املسجد فصلي فيه ركعتني، فتوضأ

ربك ريب _جل إين أتوجه بك إىل ؛ يا محمد، نيب الرمحة ملسو هيلع هللا ىلصحممد  إليك بنبينا

فانطلق . أروح معك ورح إيل حىت، وتذكر حاجتك، وعز _ فيقضي يل حاجيت

أخذ  فجاء البواب حىت، مث أتى باب عثمان، فصنع ما قال له عثمانالرجل 

؟ وقال حاجتك، فأدخله عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة، بيده

ما ذكرت حاجتك حىت كانت هذه : مث قال له، فقضاها له، فذكر حاجته

                                                           

ھو شیخ الطبراني ،قال ابن ماكوال في كتابھ االكمال فى رفع االرتیاب عن المؤتلف و  ١
  ) :كان معلم كتاب بعسكر مصر وكان٢٩٦/  ١المختلف فى األسماء و الكنى و األنساب(

وفاتھ :قال ابن ماكوال: توفي سنة اثنتین وتسعین ومائتین،وقال الذھبي وفیھا أي .  .أ_هثقة  

  أ_ه .سنة اثنتین وتسعین ومئتین توفي طاھر بن عیسى بن قیرس.

توسعت الدولة االسالمیة في عھد سیدنا عثمان_ رضي هللا عنھ _ فكانت المصالح العامة  ٢٢
ببعض األفراد،فھذا الذي أشغلھ رضي هللا عنھ ،فھو مشتغل لألمة أعظم من المصالح الخاصة 

 باألھم عن المھم.
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مث إن الرجل خرج من عنده فلقي ، فأتنا الساعة وقال ما كانت لك من حاجة

 الما كان ينظر يف حاجيت و، جزاك اهللا خرياً : فقال له، عثمان بن حنيف

ولكن ، واهللا ما كلمته: فقال عثمان بن حنيف. يلتفت إيل حىت كلمته يف

_ فقال له النيب ، ا عليه ذهاب بصرهوأتاه ضرير فشك ملسو هيلع هللا ىلص شهدت رسول اهللا

فقال . فقال يا رسول اهللا إنه ليس يل قائد وقد شق علي))؟ أفتصرب: ((_ ملسو هيلع هللا ىلص

مث ادع �ذه ، مث صل ركعتني، إئت امليضأة فتوضأ(( _ ملسو هيلع هللا ىلص_ له النيب 

فواهللا ما تفرقنا وطال بنا احلديث حىت دخل علينا : قال عثمان، الدعوات

شبيب بن  الالرجل كأنه مل يكن به ضرر قط"مل يروه عن روح بن القاسم إ

وهو الذي حيدث عن بن أمحد بن شبيب عن ، وهو ثقةسعيد أبو سعيد املكي 

وقد روى هذا احلديث شعبة عن أيب جعفر ، بليألأبيه عن يونس بن يزيد ا

تفرد به عثمان بن عمر بن فارس بن  وهو ثقةمري بن يزيد اخلطمي وامسه ع

وروى هذا احلديث عون بن عمارة عن روح بن . والحديث صحيحشعبة 

القاسم عن حممد بن املنكدر عن جابر رضي اهللا عنه وهم فيه عون بن عمارة 

م احلافظ الطرباين رمحه اهللا انتهى كال١. والصواب حديث شبيب بن سعيد

  .حبروفه

  : سالمية على العمل بهذا الحديثإلمة األحّفاظ احث 

فقد حث احلافظ الطرباين على العمل �ذا احلديث حيث أورده يف كتابه 

وحث على العمل به . القول عند الدخول على السلطان: الدعاء يف باب

. احلافظ ابن السين يف كتابه عمل اليوم والليلة يف باب ما يقول ملن ذهب بصره
                                                           

  ٤٠٦المعجم الصغیر للطبراني تحقیق الدكتور نایف البركاتي ص ١
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ة الرتغيب والرتهيب مث مام ابن خزمية يف صحيحه فقال باب صالإلوحث عليه ا

وقال حديث ، مام الرتمذي يف جامعهإلكما ذكره ا. ذكره يف أحاديث الباب

وانظراملستدرك مع . مام أمحد يف املسند وغريهمإلوذكره ا. حسن صحيح غريب

بل  مام احلاكم واحلافظ الذهيب يصححان احلديثإلفا١/٧٠٧تعليقات الذهيب 

مام إلوصححه ا. مام البخاريإلهو يف غاية الصحة حيث أنه على شرط ا

  .ئل النبوة وغريه من احلفاظالالبيهقي يف د

  ._ استحباب العمل �ذا الدعاء١: الفوائد

مة ومن تبعهم رمحهم اهللا أل_ تصحيح احلفاظ هلذا احلديث من سلف ا٢

  .تعاىل

العمل �ذا احلديث كما  وترغيب الناس يف، _ عمل الصحابة �ذا احلديث٣

مام ابن إلذكار والدعاء كما فعل األصنع احلفاظ حيث حثوا عليه يف كتب ا

واملنذري وغريهم من  ،واحلاكم ،والبيهقي ،وابن السين، والطرباين، خزمية

  .احلفاظ

فهل علماء األمة من المحدثين والفقهاء والمفسرين يحثون على الشرك؟! 

  حاشاهم واهللا.

بدون  _ ملسو هيلع هللا ىلص ستغاثة بالنيب _الا، على عملني مشروعني ومها _ فيه النص٤

 ملسو هيلع هللا ىلص�وكذلك التوسل به _، سباب املشروعةألقصدالعبادة بل من باب تعاطي ا

  ._ إىل اهللا تعاىل

وهذا حصل في زمن خالفة سيدنا عمر رضي اهللا عنه في : الحديث الثاني

حدثنا أبو ( شيبةمام احلافـظ أبو بكر بن أىب إلقال ا: عصر الخلفاء الراشدين
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وكان خازن عمرعلى : عمش عن أىب صاحل عن مالك الّدار قالألمعاوية عن ا

_  النبى إلى قبرفجاء رجل ، أصاب الناس قحط ىف زمن عمر: الطعام قال

فأُِتَى الرجل ىف . متك فإ�م قد هلكواألاستسق  يا رسول اهللا: فقال _ ملسو هيلع هللا ىلص

 عليك: وأخربه إنكم مسقون وقل لهإئت عمر فأقرئه السالم : املنام فقيل له

 ١ ما عجزت عنه "الآلو إ الالَكْيس فأتى عمر فأخربه فبكى عمر مث قال يارب 
  

 : ففي الخبر فوائد منها

  .بعد وفاته عند نزول البالء_ ملسو هيلع هللا ىلص_ستغاثة بسيدنا النيب ال_ ا١

  .ختالف الشرع ال�ا أل_ عملهم بالرؤيا الصاحلة ٢

مة به على مر ألصححه الحّفاظ وعملت ااما من جهة صحة الخبر فقد 

من  بإسناد صحيحوروى ابن أىب شيبة ( قال احلافظ ابن حجر ما نصه.الدهور

أصاب : قال -وكان خازن عمر  -رواية أىب صاحل السّمان عن مالك الدار 

! يا رسول اهللا: فقال[ الناس قحط ىف زمن عمر فجاَء رجل إىل قرب النىب

... أئت عمر: هلكوا فأتى الرجل ىف املنام فقيل لهمتك فإ�م قد ألاستسق 

أن الذى رأى املنام املذكور هو بالل » الفتوح«وقد روى سيف ىف . احلديث

وصححه ابن كثير في البداية  ٢أ_ه). بن احلارث املزىن أحد الصحابةا

 ٣. يف أحداث السنة الثامنة عشر للهجرةوالنهاية 

                                                           

ئل النبوة) المام البیھقى فى كتابھ (دإل) ورواه ا٣٢٠٠٢) حدیث برقم(٦/٣٥٦(المصنّف) ( ١
)٧/٤٧.( 
  "٢/٣٩٧ -فتح الباري شرح صحیح البخاري   ٢
٤/٩٨ )٣ 
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، وحثوا عليه، عدد كبري من أئمة احلديثوهذا الدليل ذكره : الدليل الثالث

مام الثقة إبراهيم إلومنهم ا. دب املفردألمام البخاري يف كتابه اإلا: فمنهم

ومنهم احلافظ ابن السين . مام أمحد يف كتابه غريب احلديثإلاحلريب تلميذ ا

ومنهم احلافظ ابن اجلعد يف . تلميذ احلافظ النسائي يف كتابه عمل اليوم والليلة

مام ابن إلوابن تيمية يف الكلم الطيب وا، ذكارألوالنووي يف ا. ابه املسندكت

  .وغريهم كثري، اجلزري يف عدة احلصن احلصني

جاء يف كتاب غريب احلديث لالمام إبراهيم احلريب تلميذ : وإليكم النقول

 : مام أمحد بن حنبل يف مادة خدر ما نصهإلا

عمن مسع ابن ، حاقعن أيب إس، حدثنا شعبة، حدثنا عفان - ٧٥٦

  .»يا محمد« :قال، اذكر أحب الناس: فقيل، »خدرت رجله « : قال، عمر

، عن أيب إسحاق، حدثنا زهري، حدثنا أمحد بن يونس - ٧٥٧: أيضاً  وقال

؟ ما لرجلك: فقلت، جئت ابن عمر فخدرت رجله: عن عبد الرمحن بن سعد

  : قال، ادع أحب الناس إليك: قلت، »اجتمع عصبها « : قال

 ملسو هيلع هللا ىلص ستغاثة بسيدنا النيب _الثرين تربز األففي هذين ا أ_ه. »يا محمد «

يفعلون  اله عند حدوث هذا العارض وحتماً أن املسلمني قدمياً وحديثاً ؤ _ودعا

، ستغاثة السببية فقطال_ وإمنا بقصد ا ملسو هيلع هللا ىلص ذلك بقصد عبادة سيدنا النيب _

وجاء في . بالوقوع يف الشركللزم املتنطعون ا�ام الصحابة والتابعني  الوإ

: باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله: دب المفرد لإلمام البخاريألا

عن عبد ، عن أيب إسحاق، حدثنا سفيان: حدثنا أبو نعيم قال - ١٠٠١

اذكر أحب الناس : فقال له رجل، خدرت رجل ابن عمر: الرمحن بن سعد قال
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: البخاري _رمحه اهللا تعاىل _ فتأمل يف قول احلافظ١" يا محمد" :فقال، إليك

  .ستغاثةالفهو حث على فعل هذه ا، باب ما يقول الرجل

الدين اهليثمي يف كتابه جممع الزوائد  قال احلافظ نور: الدليل الرابع

 : اأو أضَّل شيئً  باب ما يقول إذا انفلتت دابته أو أراد غوثاً : ومنبع الفوائد

"إذا أضل :  عليه وسلم _قالعن عتبة بن غزوان عن نيب اهللا _صلى اهللا

يا عباد اهللا : أحدكم شيًئا أو أراد عونًا وهو بأرض ليس �ا أنيس فليقل

رواه الطرباين : قال اهليثمي. وقد جُّرب ذلك. نراهم" الفإن هللا عباداً ، أغيثوني

وعن ٢. أن زيد بن علي مل يدرك عتبة الورجاله وثقوا على ضعف يف بعضهم إ

رض سوى احلفظة أل"إن هللا مالئكة يف ا: قال ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس أن رسول اهللا 

فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فالة ، يكتبون ما يسقط من ورق الشجر

وحسنه أ_ه ٣. رواه البزار ورجاله ثقات: قال اهليثمي. "أعينوا عباد اهللا: فليناد

  ٤. ذكارألاحلافظ ابن حجر يف أمايل ا

                                                           

وكلمة :"یا محمد" ثابتة في مخطوط األدب المفرد للبخاري كما أنھا ثابتة في عدة نسخ  ١
ه ١٤٠٦-م١٩٨٦الطبع: سنة.بیروت-الثقافیھ مطبوعة لألدب المفرد منھا طبعة مؤسسة الكتب

 تحقیق : خالد مصطفى١٤٢٧-م٢٠٠٦الطبع:  سنة صیداالطبعھ: األولى - والمكتبة العصریة
  .الزھیري تحقیق:سمیر أمین ه١٤١٩-م١٩٩٨ومكتبة المعارف  سنة الطبع: ، طرطوسي

وقال  الحافظ شمس الدین السخاوي في كتابھ _القول البدیع في الصالة على النبي الشفیع _  
"وللبخاري في األدب المفرد من طریق عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر فقال لھ 

فقال: یا محمد" اھـ فأثبتھا بیاء النداء التي توجد في الكثیر من رجل : اذكر أحب الناس إلیك 
النسخ المطبوعة كما أنھا توجد في النسخ المخطوطة منھا مخطوطة بمكتبة جامعة  الملك سعود   

رغم المحاوالت الكثیرة لتزویر ذلك في ١٢٨٤ : تاریخ النسخ ٢١٤١الرقم : المخطوطات قسم -
  ء النفوس.بعض الكتب المطبوعة من ضعفا

 ) ١٠/٩٣مجمع الزوائد " ( ٢
  )١٠/١٣٢مجمع الزوائد" ( ٣
 ) . ١٥١/  ٥كما في شرح ابن عالن على االذكار (   ٤
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 : لإلستغاثةتطبيق أهل السنة 

وممن عمل مبقتضى ، قد عمل السلف الصاحل حقيقة �ذه النصوص وطّبقوها

عن عبد اهللا بن أمحد ف. مام أمحد بن حنبل رمحه اهللاإلهذا احلديث و احتج به ا

أو ثالثة ، اثنتني راكبًا وثالثة ماشياً ، حججت مخس حجج: مسعت أيب يقول

يا : فجعلت أقول، جة و كنت ماشياً فضللت الطريق يف ح، راكباً واثنتني ماشياً 

  فلم أزل أقول ذلك حىت وقعت على ، على الطريق عباد اهللا دلونا

 ١أ_ه .الطريق"

وعمل بهذه النصوص السلف في عهد الخلفاء الراشدين والصحابة 

وإليكم بعض النقول سوى ، ومن جاء بعدهم، ثم في عهد التابعين، الكرام

 : ما ذكر سابقا

قال مصعب بن عبد اهللا حدثين : بن المنكدرمام محمد إلا_ ١

إمساعيل بن يعقوب التيمي قال كان ابن املنكدر جيلس مع أصحابه فكان 

_مث  ملسو هيلع هللا ىلص يضع خده على قبر النبي _يصيبه صمات فكان يقوم كما هو حىت 

استعنت فإذا وجدت ذلك ، إنه يصيبين خطر: فعوتب يف ذلك فقال، يرجع

 ٢ا_ه. ملسو هيلع هللا ىلص بقبر النبي

 القرطيب وغريه عند وهي موجودة يف تفسري: العتبي المشهورةقصة _ ٢

: قال الحافظ ابن كثير في التفسير" َوَلْو أَنـَُّهْم ِإذ ظََّلُموْا أَنُفَسُهْم "قوله تعاىل 

                                                           

وذكر ھذه القصة أیضا  ). اھ ٢١٧البیھقي في الشعب ،وعبد هللا بن اإلمام أحمد في المسائل (  ١
  ).١/١٨٦ابن مفلح الحنبلي في كتاب ( اآلداب الشرعیة ) (

  )٥/٣٥٩ء (في سیر أعالم النبال ٢
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يرشد اهللا تعاىل العصاة واملذنبني إذا وقع منهم اخلطأ والعصيان أن يأتوا إىل 

 ويسألوه أن يستغفر هلم، وا اهللا عندهصلى اهللا عليه وسلم _ فيستغفر  -الرسول 

" َلَوَجُدوْا الّلَه : فإ�م إذا فعلوا ذلك تاب اهللا عليهم ورمحهم وغفرهلم وهلذا قال

 الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه: وقد ذكر جماعة منهم. تـَوَّابًا رَِّحيماً 

كنت جالسًا عند قبر : قال، الحكاية المشهورة عن العتبي الشامل

فجاء أعرايب فقال: السالم عليك يا رسول اهللا، مسعت اهللا يقول:   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

(ولو أ�م إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا 

اهللا توابا رحيما) وقد جئتك مستغفرًا لذنيب مستشفعًا بك إىل ريب مث أنشأ 

  يقول: 

  القاع واألكم.يا خري من دفنت بالقاع أعظمه /فطاب من طيبهن 

  نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه / فيه العفاف وفيه اجلود والكرم. 

_يف النوم فقال: يا  ملسو هيلع هللا ىلص مث انصرف األعرايب فغلبتين عيين، فرأيت النيب _

انتهى من تفسري ابن كثري لسورة . عتيب احلق األعرايب فّبشره أن اهللا قد غفر له

  .السلف ونقله املفسرون بال إنكارفلو كان شركاً ملا فعله ، ٦٤النساء آية 

كان ابن : _ ومنها ما ذكره الذهيب يف ترمجة ابن املقرىء ما نصه٣

فضاق ، وأبو الشيخ _ ابن حيان _باملدينة، كنت أنا والطرباين: املقرئ يقول

: حضرت القبر وقلتفلما كان وقت العشاء ، فواصلنا ذلك اليوم، بنا الوقت

فإما أن يكون الرزق أو ، اجلس:  الطرباينفقال يل. يا رسول اهللا الجوع

فإذا معه ، ففتحنا له، فحضر الباب علوي، فقمت أنا وأبو الشيخ. املوت
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رأيته يف ؟ ملسو هيلع هللا ىلصشكومتوين إىل النيب : وقال، غالمان بقفتني فيهما شئ كثري

 ١. ا_ه. فأمرين حبمل شئ إليكم، النوم

للصحابة ونقلوه مه الذي علَّ _ ملسو هيلع هللا ىلص_ فهذا هو هدي سيدنا رسول اهللا _

مام إلوجاء في كتاب ا. وعمل به من تبعهم من املهتدين ،للتابعني وعملوا به

َحدََّثين أَبُو َعْبد اهللا ُحمَمَّد ْبن : المحدث الخطيب البغدادي تاريخ بغداد قال

، مسعت أبا احلسني ُحمَمَّد ْبن َأْمحَد ْبن مجيع: قَالَ ، َعِلّي ْبن َعْبِد اللَِّه الصوري

أعرف قبر معروف الكرخي : يقول، مسعت أبا َعْبد اهللا اْبن احملاملي: يقول

وباجلانب الشرقي مقربة . فرج اهللا همه المنذ سبعين سنة ما قصده مهموم إ

وقرب َأِيب حنيفة ، فيها قرب ُحمَمَّد ْبن إسحاق ْبن يسار صاحب السرية، اخليزران

أَبُو َعْبد اهللا  بَـَرنَا اْلَقاِضيَأخْ . النعمان ْبن ثابت الفقيه إمام أصحاب الرأي

: قَالَ ، َأخربنا ُعَمر ْبن ِإبـْرَاِهيَم املقرئ: قَالَ ، احلسني ْبن َعِلّي ْبن ُحمَمَّد الصيمري

ثـََنا مكرم ْبن َأْمحَد ثـََنا ُعَمر ْبن إسحاق ْبن ِإبـْرَاِهيمَ : قَالَ ، َحدَّ ثـََنا : قَالَ  َحدَّ َحدَّ

تبرك بأبي حنيفة ألإني : يقول، الشافعيسمعت : قَالَ ، َعِلّي ْبن ميمون

فإذا عرضت لي حاجة صليت ، يـَْعِني زائراً ، وأجيء ِإَلى قبره في كل يوم

فما تبعد عني ، وجئت ِإَلى قبره وسألت اهللا تعالى الحاجة عنده، ركعتين

، دفن �ا خلق كثري من الفقهاء، ومقربة َعْبد اهللا ْبن مالك. حتى تقضى

انتهى كالم المحدث . وتعرف باملالكية، والصاحلني والزهاد، واحملدثني

  .الخطيب البغدادي

                                                           

  ١٦/٤٠٠سیر أعالم النبالء وفي ٣/٩٧٣في تذكرةالحفاظ  ١
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 ولياء أحياء في قبورهم حياة برزخية كاملة: ألنبياء واألأدلة العلماء على أن ا

ا هو انتقال من احلياة الدنيا إىل احلياة ، املوت ليَس عدماً : معنى الموت وإمنَّ

فاملوت هو تلك اللحظة . خرةآلواحلياة االربزخية اليت تفصل ما بني احلياة الدنيا 

 احلياةنسان إىل حياة أخرى هي إلمث يتحول ا، اليت خترج فيها الروح من اجلسم

  . فيكون منعماً أو معذباً وذلك حسب عمله يف الدنيا الربزخية

ولياء _رضي اهللا عنهم _قائم على ألنبياء _عليهم السالم _واألالتوسل باو 

، من احلياة الدنيا ًالقبورهم حياة برزخية هي أكثر كمااعتقاد أ�م أحياء يف 

وهم جمرد أسباب فقط ، وحنوه اإلعانة بالدعاءوأ�م يسمعون من يطلب منهم 

  .سباب النافعة بإذن اهللا تعاىلألولكن من ا

دلة الدالة على دعوى أ�م أحياء حياة أل يف حتقيق اًالولذا فالبد أن نبحث أو

  .وأ�م يسمعون، برزخية

 : دلة على ذلكألفنبدأ بذكر بعض ا

يف سبيل اهللا أموات بل تقولوا ملن يقتل  ال"و: قال اهللا تعاىل: ولألالدليل ا

فعدم شعور أهل الحياة الدنيا بحياة أهل البرزخ " تشعرون الولكن أحياء 

كما قال تعاىل "بل أحياء ولكن التشعرون" فعدم ،  يعني عدم وجودها ال

ولكن عدم شعورهم بها ال ربزخية هو حال أكثر الناس الشعور �ذه احلياة ال

ولذا فاحلياة الدنيا يعقبها احلياة ، خصائصها إنكار أو يبيح لهم إنكارها

  .مث احلياة اآلخروية، الربزخية
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 : وأما األدلة أيضاً ما ورد من األحاديث الشريفة فمنها

أن سيدنا رسول اهللا فقد جاء فيه : سراء واملعراجإلوهو حديث ا: الدليل الثاني

، قصىألنبياء عليهم السالم يف املسجد األ_صلى اهللا عليه وسلم _ صلى با

  .إىل السماء وجاء فيه أنه التقى �م يف السموات عند املعراج

َوَقْد رَأَيـُْتِين ِيف ... ": _ ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل اللَِّه _ : َعْن َأِىب ُهَريْـَرَة رضي اهللا عنه قَالَ 

فَِإَذا َرُجٌل َضْرٌب َجْعٌد َكأَنَُّه ِمْن  قَاِئٌم ُيَصلِّىْنِبَياِء فَِإَذا ُموَسى ألَمجَاَعٍة ِمَن ا

أَقـَْرُب النَّاِس بِِه ، قَاِئٌم ُيَصلِّيَوِإَذا ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َعَلْيِه السَّالُم ، رَِجاِل َشُنوَءةَ 

َوِإَذا ِإبـْرَاِهيُم َعَلْيِه السَّالُم َقاِئٌم ُيَصلِّى َأْشَبُه ، ُن َمْسُعوٍد الثـََّقِفيُّ َشبَـًها ُعْرَوُة بْ 

 ١. "فََأَمْمتـُُهْم َفَحاَنِت الصَّالُة - نـَْفَسُه : يـَْعِين  –النَّاِس بِِه َصاِحُبُكْم 

كيف ،  وتأمل في الحديث، يعين صلى �م إمامًا هلم عليهم الصالة والسالم

  .ومن يشبههم من الناس في الصورة، يصف صورهم

اْلَمْسِجَد  _ ملسو هيلع هللا ىلص_  فـََلمَّا َدَخَل النَِّيب : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قالو 

 ٢. " فَِإَذا النَِّبيُّوَن َأْجَمُعوَن ُيَصلُّوَن َمَعهُ اْألَْقَصى قَاَم ُيَصلِّي فَاْلتَـَفَت ُمثَّ اْلتَـَفَت 

ويسّلمون ، نبياء يف السمواتألوالسالم _ بامث لقاء سيدنا النيب _عليه الصالة 

فانطلق (....  عليه ويرحبون به ففي صحيح البخاري يف باب املعراج ما نصه

.. ،.قال جربيل؟ فقيل من هذا، يب جربيل حىت أتى السماء الدنيا فاستفتح

فّرد ، فسّلمت عليه، فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسّلم عليه

مث صعد حىت إذا أتى ، والنيب الصاحل، بن الصاحلالمرحبًا با: مث قال، السالم

                                                           

  ). ١٧٢رواه مسلم(  ١
  ) ١٦٧/  ٤مام أحمد في المسند ( إلرواه ا ٢
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هذا : فلما خلصت إذا حيىي وعيسى _ومها ابنا اخلالة _ قال... السماء الثانية

خ الصاحل ألمرحبًا با: المث قا، فرّدا، فسّلمت، وعيسى فسلِّم عليهما، حيىي

: فلما خلصت إذا يوسف قال... مث صعد يب إىل السماء الثالثة، والنيب الصاحل

خ الصاحل والنيب ألمرحًبا با: فّرد مث قال، فسّلمت عليه، هذا يوسف فسلِّم عليه

هذا : فإذا موسى قال... مث صعد يب حىت إذا أتى السماء السادسة.. ،.الصاحل

والنيب ، خ الصاحلألفّرد مث قال مرحبًا با، فسّلمت عليه، موسى فسلِّم عليه

هذا أبوك : قال، فإذا إبراهيم... يب إىل السماء السابعة مث صعد... الصاحل

بن الصاحل والنيب المرحبًا با: قال، فّرد السالم، فسّلمت عليه: قال، فسلِّم عليه

فتأمل ترى أن احلياة الربزخية . رواه البخاري في الصحيح وغيره...) الصاحل

وقد ختّلص فيها ، وأعظم، بل هي حياة أرحب من احلياة الدنيا، ليست جامدة

، فهي حياة طليقة ليس فيها احتياجات اجلسد من أكل، نسان من العالئقالا

وتأمل يف هذه النصوص الصحيحة الصرحية . أو نكاح أو غريذلك، أو شرب

  .بل أرواحهم طليقة، ترى أ�م أحياء ويصّلون ويتكلمون وليسوا مقيدين

وسنن ، صحيحنيوال، مام أمحدإلما جاء يف مسند ا: الدليل الثالث

، النسائي من رواية أنس ابن مالك رضي اهللا عنه وهو حديث القليب يوم بدر

من حديث : ونص الحديث واحلديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم

_على قليب بدر  ملسو هيلع هللا ىلصوقف النيب _ : ابن عمر _رضي اهللا تعاىل عنهما _قال

  .ن يسمعون ما أقولآلاأ�م : مث قال؟ "هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا: فقال

_جعل يناديهم بأمسائهم  ملسو هيلع هللا ىلص"أن النيب _ ): البخاري( ويف رواية يف الصحيح

أيسركم أنكم أطعتم اهللا ، ويا فالن بن فالن، يا فالن بن فالن: وأمساء آبائهم
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؟ فهل وجدمت ما وعد ربكم حقاً ، نا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً إف؟ ورسوله

فقال رسول اهللا _ ، أرواح هلا التكلم من أجساد  يا رسول اهللا ما: فقال عمر

  )).جييبون الولكن ، _والذي نفس حممد بيده ماأنتم بأمسع ملا أقول منهم ملسو هيلع هللا ىلص

فيعلم من احلديث أ�م يسمعون مساعًا أدق من مساع من حوله من الصحابة 

موات يسمعون ألوهذا حديث صحيح صريح يف أن ا، جييبون ال غري أ�م

  .ى مساع الناس يف الدنيامساعاً يزيد عل

 : موات حتى لقرع النعالألسماع ا: الدليل الرابع

ما . امليت يسمع خفق النعال: باب. جاء يف صحيح البخاري يف كتاب اجلنائز

"العبد : قال _ ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب _ ، عن أنس رضي اهللا عنه، عن قتادة:... نصه

،... قرع نعاهلمحىت إنه ليسمع ، وذهب أصحابه وتوىل، إذا وضع يف قربه

عرض مقعد : باب، و أخرجه مسلم يف اجلنة وصفة نعيمها وأهلها. احلديث"

  .ورواه النسائي وأبو داود٢٨٧٠: رقم، امليت من اجلنة أو النار عليه

نسمع ذلك غالبًا ونحن في  الفتأمل في كونه يسمع خفق النعال رغم أننا 

فإذا مسع امليت قرع ، الدنيا ولكن الحياة البرزخية أقوى في خصائصها

يعلم حباهلم ويستبشر �م  اليسمع كالم الزائرين أ الأ؛ وخفق النعال، النعال

   ؟!عندما يزورنه ويكلمونه

 : استئناس أهل البرزخ: الدليل الخامس

"إذا دفنتموين أقيموا حول قربي قدر : عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قال عن

بكم وأنظَر ماذا أراجُع به رسَل  ما يُنحر جزورويقسم حلمها حىت أستأنسَ 

  .ريب"رواه مسلم
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فهذا الصحابي الجليل يعلم أن الميت يستأنس بمن حوله من الناس 

  .ويشعر بهم

 : الكالم مع أهل القبور وصيغة السالم عليهم: الدليل السادس

يف حديث أيب هريرة والسيدة عائشة وبريدة رضي اهللا عنهم "السالم عليكم 

أسال اهللا لنا ، حقونالوإنا إن شاء اهللا بكم ، املؤمنني واملسلمنيأهل الديار من 

 ولكم العافية"

وقد ، يعلم باملسلم حمال الو، يشعر الفإن السالم على من : يقول ابن القيم

"سالم عليكم أهل الديار : أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا_  ملسو هيلع هللا ىلص_ علم النيب 

يرحم اهللا املستقدمني ، حقونال بكم وإنا إن شاء اهللا، من املؤمنني واملسلمني

وهذا السالم والخطاب والنداء نسأل اهللا لنا ولكم العافية" ، منا واملستأخرين

وإذا ، وإن لم يسمع المسلم الرد، ويرد، ويعقل، ويخاطب، لموجود يسمع

انتهى كالم . وغبطوه على ذلك، وعلموا صالته، صلى قريبًا منهم شاهدوه

  .فتأمل وتدبر. كتابه الروحابن القيم كما يف  

النبي _عليه الصالة والسالم _ يسمع من يصلي عليه عند : الدليل السابع

واذكر يف الكتاب مرمي إذ : باب قول اهللا تعاىل( قال احلافظ ابن حجر يف: قبره

" بسند وأخرجه أبو الشيخ يف " كتاب الثواب : ما نصه) انتبذت من أهلها

جود " ومن صلى علي نائيًا بـٌّلغته، قربي مسعته"من صلى علي عند  بلفظ جيد
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. ١فهذان احلافظان جيّودان سند هذا احلديث ، إسناده ابن حجر والسخاوي

: وراجع كتاب، نبياء ويف الشعبألواحلديث رواه البيهقي يف كتابه حياة ا

  .شقرألنبياء للحافظني البيهقي والسيوطي بتحقيق األرسالتني يف حياة ا

قال رسول اهللا _ : قال –رضي اهللا تعاىل عنه  –عن أيب هريرة : الدليل الثامن

، _ "والذي نفس أيب القاسم بيده لينزلّن عيسى بن مرمي إمامًا مقسطاً  ملسو هيلع هللا ىلص

فليكسرّن الصليب و يقتلّن اخلنزير وليصلحّن ذات البني و ، ًالوحكمًا عد

قبري فقال  لئن قام علىثم ، ليذهّنب الشحناء و ليعرضّن املال فال يقبله أحد

هو يف الصحيح باختصار رواه أبو : (قال احلافظ اهليثمي)) جبتهأل، يا محمد

دلة على هذا كثرية ويكفي املسلم دليالً ألوا٢). يعلى ورجاله رجال الصحيح

  .واحداً 

 ! مواتألالرد على شبهات من ينكر سماع ا

تسمع وقوله تعاىل "إنك ال } وما أنت مبسمع من يف القبور{ قوله تعاىل

وقالوا إن  ، حياء مطلقاً أليسمعون ا الموات أل"�ذا استدلوا على أن ا... املوتى

، عامة الموات هي خاصة ألحياء لألكل هذه النصوص الواردة يف مساع ا

 .!! فيقتصر فيها على خصوص السبب

  

                                                           

ووافقھ  ٣١٨٥نبیاء _علیھم السالم _عند شرح الحدیث رقم ألفتح الباري في كتاب أحادیث ا ١
تحقیق الشیخ محمد  ٣١٣د كما في كتابھ القول البدیع صالحافظ السخاوي فأكد أن سنده جی

  عوامة.
 )٨/٢١١في مجمع الزوائد (  ٢
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 : أجاب علماء أهل السنة بالتالي: الجواب

مسع القبول واهلداية والدخول يف هو  املراد بالسمع املنفي يف اآليات _ أنَّ ١

ألن اإلنسان ال ينفعه اإلميان والتوبة إذا بلغت الروح احللقوم فكيف ، اإلسالم

ولذا تقول ، وليس السمع املنفي يف اآليات هو السمع احلسي؟! إذا مات

ويدل على هذا املعىن آيات  . يقبل مينالأي ، يسمع يل الالعرب أنصح فالناً و

الكرمي فمنها قوله تعاىل يف وصف املنافقني"صم بكم عمي كثرية يف القرآن 

، ويرون فليس املراد هو الصمم، فهم اليرجعون"مع أ�م يسمعون ويتكلمون

بل املراد هو نوع آخر وهو عدم االنتفاع باحلق وقبوله ، والبكم والعمى احلسي

ة فما ولذا وصفهم يف آية أخرى فقال تعاىل "وجعلنا هلم مسعًا وأبصارًا وأفئد

أي لن ، يقال مهما أكلمه فلن يسمع "... أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم

يسمعون أهل  الية ما يستدل به على أن أهل الربزخ آلفإذن ليس يف ا.يطيع

ن أل، سالمإلية ُمنصبة على معىن آخر وهو قبول الدعوة إىل اآلن األ، الدنيا

: مام ابن كثريإلقال ا. حياة القبور حياة جزاء وليست حياة تكليف واهتداء

كقوله ،  مواتألوللكافرين وهم ا، حياءألوهذا مثل ضربه اهللا للمؤمنني وهم ا

أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس كمن مثله يف : {تعاىل

  ا_ه} الظلمات ليس خبارج منها

اع يهديهم إىل مس: أي} إن اهللا يسمع من يشاء: {وقوله: وقال ابن كثري 

ينتفع  الكما : أي} وما أنت مبسمع من يف القبور{ نقياد هلاالاحلجة وقبوهلا وا

،  موات بعد مو�م وصريور�م إىل قبورهم وهم كفار باهلداية والدعوة إليهاألا

 الو، حيلة لك فيهم الء املشركون الذين كتب عليهم الشقاوة الكذلك هؤ
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فالمقصود هو سمع االهتداء . انتهى كالم ابن كثري حبروفه. تستطيع هدايتهم

  .وليس السمع الحسي، والقبول

كانوا _  ملسو هيلع هللا ىلص_ _ أننا نعلم بالضرورة أنَّ الكفار الذين كان يدعوهم النيب ٢

ومل يكن بسمعهم أي عائق مينعهم من مساع كالم النيب ، يسمعون مسعًا حسياً 

_ولذلك فليس وجه الشبه بني من يف القبور وبني الكفار هو السمع  ملسو هيلع هللا ىلص_ 

فكما أن املوت حيول بني الكافر ، ستجابة واهلداية فقطالبل هو مسع ا، احلسي

فكذلك التكرب ، ودخول اإلميان فال ينتفع بعد موته بسمع الدعوة إىل اإلسالم

 التجيبون وإلعراضهم فال يس، عن قبول احلق ال ينفع معه السمع احلسي

ستجابة وليس اليات هو مسع اهلداية واآلفاملقصود يف ا. مسالإليهتدون إىل ا

  .ن السمع احلسي للكفار ولألموات ثابت بأدلة كثريةألالسمع احلسي 

السمع  الاليت استدلوا �ا إمنا هي يف مسع اهلداية  اتيآلـ إذا علمنا أن ا_٣

دلة الكثرية الدالة على مساع ألارض اتع الشك فيه أ�ا  الاحلسي علمنا يقينًا 

خبصوص ال والعربة بعموم اللفظ . موات لألحياء واليت سقنا بعضًا منهاألا

  .السبب
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  : ةـمـاتـالخ

  : _ ملسو هيلع هللا ىلص_ وأن سيدنا محمداً رسول اهللا ، معنى شهادة أن ال إله إال اهللا

، لهأي ال يستحق العبادة إال اهللا وحده ال شريك : معىن ال إله إال اهللا

فكل ، إال اهللا عز وجل؛ ألنه ال يوجد غين عن كل شيء وفقري إليه كل شيء

  .شيء حمتاج إليه وهو غين عن كل شيء

وأما إدعاء الكفار أن ، وال يوجد إله حقيقي سواه، فهو اإلله احلق وحده

فكل من وصف غري . اهللا تعاىل فهو من كذ�م وإفكهم وظلمهم هناك آهلة غري

وافرتى كما قال  هلية أو بشيء من خصائص اإلهلية فقد ظلماهللا عز وجل باإل

، فليست بآهلة حقيقية كما يقول الكفار). ١( اهللا تعاىل "إن الشرك لظلم عظيم"

  .وإمنا هم الذين ادعوا هذه الدعوى واعتقدوا أ�ا آهلة

قوله تعاىل" واختذوا من دونه آهلة ال خيلقون شيئا  -جاء يف سورة الفرقان 

وال ميلكون موتًا وال حياة وال  خيلقون وال ميلكون ألنفسهم ضرًا وال نفعاً وهم 

وجاء البيان يف آيات أخرى بأ�ا ليست آهلة حقيقية وإمنا هي ظنون  ) ٢( نشوراً"

" وما يتبع الذين يدعون من دون اهللا  فقال اهللا تعاىل كاذبة نسجها األفّاكون

رصون إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم شركاء إن يتبعون إال الظن وإن هم إال خي

  ) ٣( وآباؤكم ما أنزل اهللا �ا من سلطان "

ألن من آمن برسول اهللا _صلى اهللا ، ركائز التوحيدتان لجامع إن الشهادتني

، وآمن بكل صفة كمال هللا تعاىل، عليه وسلم _ فقد آمن بكل ما جاء به

                                                           

  ١٣) لقمان آیة ١(
 ٣) الفرقان آیة ٢(
  ١١٦) األنعام آیة ٣(
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، وآمن بالرسل، وتفصيلهوآمن بتنزيه اهللا تعاىل عن كل نقص كما سبق بيانه 

وما جاء من أخبار اليوم ، واملالئكة عليهم الصالة والسالم، واألنبياء الكرام

  .فقد حوت كلمة التوحيد على مجيع ركائز التوحيد. اآلخر

فنسأل اهللا أن يرزقنا كثرة الذكر �ا بقلوبنا وألسنتا وجبميع جوارحنا حىت 

ونسأله أن خيتم لنا �ذه الكلمة . القهار تزول األغيار املشغلة عن الواحد

  .ونستغفر اهللا من كل ذنب وتقصري وغفلة. املباركة

وجزى اهللا علماء أهل السنة السابقني والالحقني إىل يوم الدين خري  

من كالمهم املوافق للقرآن والسنة  فإن املكتوب يف هذه الورقات هو، اجلزاء

  .مما كتبوا وبيّنوا نصحاً لألمة الثابتة

_ جباه حبيبه األكرم و  ه احلسىنئاهللا تعاىل بصفاته العظمى وأمسا ألونس

خري  وعن األمة، عنا سيدنا الشيخ أحمد فتح اهللا جاميأن جيزى _  ملسو هيلع هللا ىلص

وأن ، وأن يزيده من فضله العظيم، به وبعلومه يف مجيع العوامل وأن ينفعنا، اجلزاء

  .يعلي مقامه بني خّلص األولياء الصادقني

  رسلنيالعزة عما يصفون وسالم على املوسبحان ربك رب 

  .واحلمد  رب العاملني
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  الكتابراجع مذكر بعض  

  القرآن الكرمي.

  جامع البيان عن تأويل آي القرءان  دار الفكر  تفسري

  (تفسري القرطيب) ط دار الكتب املصرية

  تفسري ابن كثري) ، ط دار طيبة

  الفكر البحر احمليط يف التفسري) أليب حيان ، ط دار

  صحيح البخاري ط دار طوق النجاة 

  صحيح مسلم  ط دار إحياء الرتاث العريب ببريوت

  (سنن النسائي) ط مكتب املطبوعات اإلسالمية

  (مسند اإلمام أمحد) ط مؤسسة الرسالة

  (مستدرك احلاكم) ط دار الكتب العلمية 

  (صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان) ط مؤسسة الرسالة

  خزمية مكتبة األعظميصحيح ابن 

  املعجم الصغري للطرباين حتقيق الشريف الربكايت 

  اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان   

  ا�روحني البن حبان ط دار الوعي

  (سري أعالم النبالء) للذهيب ، ط الرسالة



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٢٠٤ 

  

  فتح الباري شرح صحيح البخاري  البن حجر العسقالين ، ط دار املعرفة وط دار الكتب العلمية

  سرهندي ، ط مكتبة احلقيقة برتكياملكتوبات لإلمام الفاروقي الا

  إحياء علوم الدين ، ط دار املنهاج .

  حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين ، ط السعادة

  األدب املفرد مؤسسة الكتب الثقافية

  عمل اليوم والليلة دار ابن حزم 

  سسة التاريخ العريب.احتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين   ، ط مؤ 

  معيد النعم ومبيد النقم للتاج السبكي ، ط دار الكتاب العريب مبصر

  حتفة املريد على جوهرة التوحيد للباجوري ، ط مكتبة دار البريويت حتقيق عبدالسالم شنار

  اعتقاد أئمة احلديث 

  األمساء والصفات للبيهقي  ط مكتبة السوادي

  دار احياء الكتب العربية حاشية الباجوري على السنوسية ط

  االقتصاد يف االعتقاد ط دار املنهاج .

  اإلرشاد إىل قواطع األدلة  مكتبة اخلاجني 

  شرح املقاصد ،ط دار الكتب العلمية 

  الَفْرق بني الِفَرق ط دار اآلفاق اجلديدة .

  املَِلل والنَِّحل ط مؤسسة احلليب 

  كتبة القرآن للنشر مصراملقصد األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن ط م



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٢٠٥ 

  اشتقاق أمساء اهللا للزجاجي  ط الرسالة

  فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة للغزايل ، تعليق : حممود بيجو

  

  اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  أليب احلسن ابن القطان ، ط الفاروق احلديثة.  

  مراتب االمجاع دار ابن حزم 

  ي األصفهاين ، ط دار الكتب العلمية.األزمنة واألمكنة ، أليب علي املرزوق

  البداية والنهاية البن كثري ط دار املعرفة

  القول البديع ،ط ،مؤسسة الريان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٢٠٦ 

  الفهرس
  ٥٣    الحكم أقسام  ٥  أهمية تعلم العقيدة

  ٥٥    المكلف على يجب ما أول  ٧  اإليمان ،االسالم ،االحسان

  ٥٨    بالمعرفة التكليف شروط  ٩  سبب اطالق مسمى أهل السنة والجماعة

  ٦٠    الفترة أهل نجاة  ١٠  مميزات المدرسة العقدية الصحيحة

  ٦٤  الصفات أقسام_ اإللهيات باب  ١١  المبادىء العشرة لعلم النوحيد

  ٦٦    الوجود صفة  ١٣  أقسام المضافات إلى اهللا تعالى

  ٧١    السلبية الصفات  ١٤  قواعد عقدية

  ٧١    القدم صفة  ١٦  احلادث األصول اليت يتميز �ا القدمي عن

  ٧٣  للحادثات والمخالفة-  البقاء  ١٨  تطبيق قاعدة كل متغير حادث

  ٧٥  الغنى  ٢٠  تطبيق قاعدة التنزيه ودفع التشبيه

  ٧٧  الوحدانية  ٢٠  أسباب تسميتهم معطلة

  ٨٠  مسألة األسباب  ٢٣  االشتراك في اللفظ وليس في المعنى

  ٨٣  المعاني صفات  ٢٣  التفويض والتأويل

  ٨٦  صفة القدرة   ٢٥  أهل الحديث ينفون الجهة والجوارح

  ٨٩  صفة االرادة  ٢٩  ضاللة التشبيه

  ٩٢  صفة العلم  ٣٠  أمثلة للفرق بين المشبهة وأهل السنة

  ٩٤  صفة الكالم  ٤٢  االستواء

  ١٠١  صفة السمع وصفة البصر  ٤٧  هل السلف يفسرون االستواء باالستقرار؟! 

  ١٠٣  الصفات المعنوية  ٤٨  نفي الحلول في األمكنة



  
 م

ِة    نَّ ِمْن َجَواِھر َعِقیَدِة أَْھِل السُّ
 َواْلَجَماَعة

٢٠٧ 

  ١٣٧  الشفاعة  ١٠٥  ما يستحيل نسبته هللا تعالى 

  ١٤١  المطرودون عن الحوض  ١٠٨  الممكنات

  ١٤٧  النار ال تفنى قطعاً   ١١٠  الباب الثاني النبوات 

  ١٥١  العرش واالستواء   ١١٤  النصوص لها معان ال تنافي العصمة

  ١٥٦  مسـألة اإليمان   ١١٦  املستحيل يف حق األنبياء عليهم السالم

  ١٦٤  اعتقاد أهل السنة في الصحابة  ١٢٣  الباب الثالث: السمعيات

  ١٧٠  عقيدة أهل السنة في آل البيت  ١٢٣  المالئكة عليهم السالم

  ١٧٥  الوالء والبراء  ١٢٨  اإليمان بوجود الجن 

  ١٨٠  أنواع البدعة   ١٢٩  القضاء والقدر

  ١٨٢  التوسل  ١٣٠  كرامات األولياء

  ٢٠١  معنى الشهادتين  ١٣١  البرزخ واليوم اآلخر

  ٢٠٦  الفهرس  ١٣٣  البعث والحشر 

 

 




