شرح العقيدة الطحاويّة

أتليف:

محود بن عقالء الشعييب
املدرس بكلية الشريعة يف الرايض

المقدمة

المقدمة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده  .وبعد :
فإنه ال يشك عاقل مطلع أن األمة اإلسالمية ال تزال تعاين خلال واضحا يف
فهمها للمعتقد الصحيح  ،وكانت مثل هذه األحداث األخرية اليت اخرتق فيها
العدو الصلييب بالند ا سأسهل رري من أمثل األندلة على أننا حنتاج إىل تصحيح
شامل عام يشمل أكثر مناحي احلياة العلمية والعملية  ،مما يَضطر هذا الواقع
إىل أن تكشف منطلقات هذا املخ ِرتق الثالوثي بوجهه املاندي اجلديد  ،حىت
يغل املعنيون تلك الثغرات اليت وجل من خالهلا إىل هذا العم من بالند
املسلمني  ،وقد استجمع قواه واستدعى كل راقاته ليعيد نفس سلسلة احلروب
الصليبية السابقة.
ولعل يف التاريخ القريب ما يثبت لنا جليا أننا أمام تكرار حللقات سابقة مرت
هبا األمة اإلسالمية  ،ظهرت فيها حقيقة تلك الشعارات الرباقة واليت تصيد هبا
العدو املخدوعني منا  ،كشعارات حرية الرأي والفكر  ،وحرية العقائد ،
وحقوق األقليات  ،وتقارب األنداين  ،والدميقرارية وغريها  ،وما تلك الدماء
واألشالء يف فلسطني وأفغانستان والعراق وغريها إال أجلى صورة تظهر فيها
حقيقية تلك الشعارات .
إن ما نراه من تشويه تصويري هلذه األحداث وما نرى من تسليم فئات كثرية
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من األمة هلذا االخرتاق وهلذا الواقع البائس سواء من رؤوس الناس أو من
عامتهم – ليدفع أهل العلم إىل املسارعة يف توضيح احلالة  ،وتنبيه األمة  ،وقد
كان أهل العلم على وجه اخلصوص  -وغريهم من املطلعني  -أول من توضع
على عواتقهم مثل هذه األمحال وهذه اهلموم .
مث يف هذا اليوم الذي نرى فيه األمة اإلسالمية أحوج ما تكون إىل فهم
معتقدها الصحيح وفهم واقعها  -نرى فئات تنتسب إىل العلم والدين تقف
سدا منيعا ضد إفاقة الناس من رقدهتم لفهم حقيقة واقعهم وتصحيح منهجهم
 ،بل وتدعو إىل اإلعانة على قيام مؤسسات وجتمعات تدعوا إىل التشويه وإىل
الذلة واالستكانة .
فضال عن تراجع فئات أخرى عن منهجها الصحيح وقد اهنزمت وتضعضعت
يف أوىل مراحل التصحيح  ،وقد أومهوا البعض أن هذه االهنزامية عبارة عن
تكتيك حيتاجه املسلمون يف هذه املرحلة  -يف نفس الوقت الذي تدعو فيه
هذه الفئات إىل إقحام األمة إىل مناهج أخرى أكثر سلمية يف نظرهم  ،حىت
جاء اليوم الذي يتناندى فيه هؤالء إىل أن يلتحم أو ينتقل أهل السنة  -بصورة
أو سأخرى  -إىل عقائد أخرى ومناهج ومؤسسات أخرى أمجعت األمة على
ضالهلا وإضالهلا .
و مع ما نراه من اتفاق بعض هذه الفئات مع بعض املناهج اخلرافية واالرجائية
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والليربالية  ..وما نراه من حتسينهم لصورة عقائد أخرى ضالة كالرافضة وغريها
 ..وما نراه من مطالبتهم ابلتعايش مع الغازي الصلييب وقد أعاندوا لنا جتربة بين
قريظة يف غزوة األحزاب  ..وما نراه من التفاف هؤالء مع أعوان الغزاة  -مع
ذلك كله -هاهم املنهزمون يرجفون ابألمة بقوة معسكر الصليب  ،يف حالة ال
يسمح فيها أن تطرح مثل مسألة عدم لزوم املكافئة يف القوة يف جهاند الدفع ،
مع أنه ال خيفاهم ذلك .
ولكن قد قال تعاىل  ﴿ :لو خرجوا فيكم ما زاندوكم إال خباال وألوضعوا
خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم مساعون هلم ﴾ .
وقد كان للشيخ محوند رمحه هللا جهونده يف كشف مثل هذا الفكر املنهزم وتبيني
حاله أمام الناس  ،وقد ذكر رمحه هللا يف بعض املواضع أن كثريا من أصحابه
يتسرتون لنشر فكرهم املنهزم مبا رصدوه من اتريخ حافل استغفلوا فيه بعض
الناس  ،وقد  اقش الشيخ بعضا منهم  ،وألزمهم مبنطلقاهتم السابقة .
ولعل يف إخراج هذا الشرح إسهاما يف القيام ولو بشيء يسري مما ذكر ا  ،وقد
تطرق فضيلة الشيخ يف ثنااي الشرح إىل مسائل مهمة معاصرة حيتاج الكثري إىل
توضيح صورها  ،كبعض مكر العدو الصلييب يف تفري املسلمني إببرازه ألفكار
ومناهج تدعو إىل ترك اجلهاند واالعتياض عنه سأمور أخرى أقل أمهية يف زمن
صولة معسكره على بالند املسلمني  ،وغريها من املسائل .
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وقد كان فضيلة الشيخ محوند رمحه هللا شرح هذه العقيدة الطحاوية ارجتاال على
بعض رالبه من مدينة الرس فيما يقارب عام  1414هـ  ،سجل هذا الشرح
يف أشررة كاسيت وهي متناولة يف شبكة االنرتنت وبني رلبة العلم  ،وقد قمت
بتفريغها وهتذيبها وتنقيحها من بعض التكرار  ،وابلتقدمي والتأخري يف بعض
املواضع  ،مع عزو األحانديث واآلاثر إىل مصاندرها  ،والتعلي على ما حيتاج إليه
األمر  ،وأضفت بعض اإلضافات اليسرية من شروح أخرى للشيخ ندون عزو ،
نقلته عنه مساعا ومل يذكره الشيخ يف هذا الشرح  ،وذلك ألن الشيخ رمحه هللا
كان يشرح هذا املنت ندون حتضري له  ،وقد جعله خمتصرا اختصارا شديدا جدا
كما ذكر يف أحد فصول الشرح فيما سرتاه إن شاء هللا .
أما ما كان يعرضه الطالب من أسئلة ومناقشات فقد أندرجت كثريا من إجاابت
الشيخ يف الشرح ندون تنبيه  ،والبعض اآلخر تركته لرنداءة التسجيل ولعدم
وضوح الصوت يف بعض املواضع .
وقد كان السبب يف نشر هذا املؤلف أمور منها :
أوال  :اإلسهام يف نشر معتقد أهل السنة واجلماعة  ،والرند على أهل األهواء
والبدع .
اثنيا  :حرص كثري من العلماء ورلبة العلم على مؤلفات الشيخ ومعرفة رأيه
حول مسائل مهمة يف معتقد أهل السنة واجلماعة .
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اثلثا  :خربة الشيخ سأقوال الفرق واختالفاهتم وتبيينه ذلك .
رابعا  :كون الشيخ ررح يف هذا الشرح قضااي عقدية مهمة معاصرة حتتاج إليها
األمة ُشوهت حقيقتها  ،كتحكيم القوانني الوضعية  ،واجلهاند  ،والتعامل مع
احلاكم املرتد  ،والتقارب مع املبتدعة وغري ذلك .
خامسا  :سهولة الشرح ووضوحه .
فما كان فيه من خطأ فهو للمتصرف فيه  ،وهللا يكتب األجر  ،ولسنا مبعزل
عن احلاجة إىل إبداء النصيحة والتوجيه  ،وما كان فيه من صواب فنسبته إىل
هللا تعاىل  ،وأسأل هللا مبنه وكرمه أن يغفر للشيخ محوند وجيعل منازله يف عليني
 ،وأن أيجر من أعان على نشر الكتاب  ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين .
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مالحظات على المتن
قال اإلمام الطحاوي رمحه هللا :
( هذا ذكر بيان اعتقاند أهل السنة واجلماعة على مذهب فقهاء امللة أيب حنيفة
النعمان بن اثبت الكويف وأيب يوسف يعقوب بن إبراهيم البجلي وأيب عبد هللا
حممد بن احلسن الشيباين رضي هللا عنهم أمجعني وما يعتقدون من أصول الدين
ويدينون به لرب العاملني ).
الشرح :
هذا املختصر مجع فيه اإلمام الطحاوي رمحه هللا جل املسائل اليت يتف عليها
أهل السنة واجلماعة يف املعتقد  ،واإلمام الطحاوي إمام يف احلديث والفقه على
مذهب اإلمام أيب حنيفة  ،وهو إمام أيضا يف العقيدة  ،ألن منهجه يف املعتقد
منهج أهل السنة واجلماعة إال أن عليه بعض املآخذ اليت ال خترجه عن كونه من
أهل السنة واجلماعة اليت ستأيت اإلشارة إليها إن شاء هللا يف أثناء الكالم على
الكتاب وال سيما فيما يتعل ابإلميان والكفر .
وهذا املختصر عين به العلماء شرحا وتعليقا  ،وهو يشتمل على أكثر املسائل
اليت هي معتقد أهل السنة و اجلماعة .
ذكر املؤلف أن هذا املعتقد على مذهب أهل السنة واجلماعة األئمة  ،فذكر
منهم النعمان بن اثبت وأاب يوسف وحممد بن احلسن  ،ومن أئمة السنة
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والسلف من هم أشهر من هؤالء كاإلمام امحد بن حنبل واإلمام الشافعي
واإلمام مالك رمحهم هللا  ،ولكنه قدم هؤالء واكتفى بذكرهم ألنه حنفي وهؤالء
أحناف  ،فمثّل ألئمة السلف ابلسلفيني الذين هم على مذهبه الفقهي .
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أقسام التوحيد
(نقول يف توحيد هللا معتقدين بتوفي هللا  :إن هللا تبارك امسه وتعاىل جده وجل
ثناؤه واحد ال شريك له ) .
الشرح :
التوحيد معناه إفراند هللا سبحانه وتعاىل مبا يستحقه  ،سواء إفرانده سأفعاله هو
سبحانه  ،أو إفرانده سأفعال العباند  ،أو تنزيهه عما ال يلي جبالله وعظمته من
السوء  ،وإثبات ما يلي به وخيتص به من الكمال .
فالتوحيد ثالثة أنواع :
 توحيد الربوبية توحيد األلوهية توحيد األمساء والصفاتال بد من هذه األنواع الثالثة للعبد حىت يكون موحداً  ،وال بد أن حيق هذه

األنواع الثالثة  ،ولو قصر بواحد منها أو نقصت كلها فإنه ال يكون موحدا .
وتوحيد هللا يف ربوبيته هو اعتقاند أنه الواحد يف خلقه وفعله وتدبريه وتصرفه يف
الكون  ،وأنه ال أحد يشاركه يف ذلك  ،بل هو اخلال وحده والفاعل وحده وال
يشاركه أحد يف أفعاله اخلاصة به سبحانه وتعاىل .
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أما توحيد اإلهلية فهو أن يفرند هللا سأفعال العباند  ،مبعين أن يؤلَّه ويُعبد وحده

ندون غريه  ،أي ال يصرف ألحد سواه  -كائنا من كان  -شيء من أنواع

العباندة اليت ال تصرف إال له سبحانه وتعاىل  ،فجميع أفعال العباند العبوندية
جيب أن تصرف هلل وحده وال جيوز صرف شيء منها لغريه  ،كالذبح والنذر
واالستعاذة واالستغاثة والتوكل والصالة والزكاة والصوم واحلج  ،كل هذه جيب
صرفها هلل سبحانه  ،أي كل ما يصدر عن العبد من فعل من أفعال العباندة فإنه
يكون موجها هلل وحده .
النوع الثالث توحيد األمساء والصفات فهو أن يوصف هللا سبحانه وتعاىل بكل
صفات الكمال على وجه التفصيل وينفى عنه كل نقص أو عيب أو سوء على
وجه العموم  ،ولذا فالقاعدة عند السلف يف هذا الباب هي إثبات الصفات
إثباات مفصال خاليا من التشبيه والتمثيل ونفي النقائص والعيوب نفيا جممال
خاليا من التعطيل وقاعدهتم يف ذلك قوله تعاىل ﴿ ليس كمثله شيء وهو
السميع البصري ﴾
فإن يف قوله  ﴿ :ليس كمثله شيء ﴾ نفيا عاما جممال ويف قوله  ﴿ :وهو
السميع البصري ﴾ إثبات مفصل ألنه أثبت صفتني إحدامها ختالف األخرى ،
فاثبت صفة السمع وصفة البصر وكل صفة مستقلة عن األخرى وهذا هو
التفصيل يف اإلثبات .
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( وال شيء مثله وال شيء يعجزه وال إله غريه ) .
الشرح :
إن هللا واحد ال مياثله شيء ال يف أمسائه وصفاته وال يف أفعاله  ،فهو واحد
خمتص ابلوحدانية يف ذلك  ،ال أحد مياثله وال أحد يستطيع أن يفعل كما يفعل
سبحانه و تعاىل  ،ألنه الفاعل املطل اخلال املدبر املتصرف يف الكون خلقا
وتدبريا وتصرفا مطلقا  ،ال أحد مياثله يف شيء من ذلك .
و أما قوله  ( :وال شيء مثله ) فمعناه ما سب  ،أنه منزه عن مماثلة املخلوقات
تنـزيها عاما جممال  ،أما رريقة املبتدعة الذين حاندوا عن رري أهل السنة
واجلماعة  ،رريقتهم يف التنـزيه أهنم ينزهون هللا على سبيل التفصيل  ،فيقولون :
إن هللا ليس جبسم وليس جبوهر وليس َبعَرض وليس متصال ابلعامل وال منفصال

عنهم وال هو ابئن من خلقه وال هو حال فيهم  ،وهذه التفاصيل يف النفي
ِ
املستعم ُل هلا يصل إىل العدم  ،ألن الذي ال يوصف هبذه الصفات وال تقوم به
كلها معدوم  ،وكما ذكر العلماء يف غري موضع أن هذا مع أنه يوصل إىل
العدم ففيه أيضا تنقص هلل سبحانه وتعاىل  ،قالوا فلو أنك أتيت إىل ملك
بكساح وال حالق وال
وقلت له  :أرال هللا عمرك  ،أنت رجل ريب  ،لست ّ

السلوب
ّ
قمام وال كذا وال كذا  ،هو صحيح ليس كذلك لكن هل يف هذه ّ

املفصلة كمال .؟ أو هي عيب ونقص يف حقه ؟ هو صحيح أنه ليس متصفا
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بشيء من هذه الصفات الرنديئة  ،ويف نظره ويف نظر غريه فوق ذلك بكثري -
ينطب عليه قول البيت املعروف :
أمل تر أن السيف ينقص قـدره

إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

السيف أمضى من العصا يقينا  ،لكن إذا قرنته ابلعصا كان ذلك نقصا يف
حقه  ،وكما قال العلماء  :لو أنك قلت مثال  :إن الذهب خري من قشر
البصل وخري من قشر السمك لكان صحيحا لكن فيه تنقص هلذا املعدن
النفيس حيث قارنته هبذه األمور الرنديئة .
احلاصل أن رريقة السلف رضوان هللا عليهم هي النفي و التنزيه اجململ  ( ،ليس
كمثله شيء )  ،ليس له مثيل ليس له شبيه ليس له مسي ليس له ند وليس له
ظهري  ،نفي عام جممل  ،فهذا هو الذي فيه التنزيه وهو الذي يتضمن الكمال
السلوب املفصلة فإهنا ال تتضمن كماال وتفضي إىل العدم  ،وهي عيب
 ،أما ّ
وذم .

قوله  ( :وال شيء يعجزه ) إثبات لقوته وقدرته سبحانه وتعاىل .
قوله ( :وال إله غريه ) أي وهو الواحد يف اإلهلية أيضا  ،إله واحد ال مثيل له أو
ال أحد يستح أن يؤله أو أن يعبد سأن يصرف له شيء من أنواع العباندة كما
يصرف هلل سبحانه وتعاىل .
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( قدمي بال ابتداء ندائم بال انتهاء)
الشرح :
جعله القدمي من أمساء هللا سبحانه وتعاىل  -السلف يتحفظون فيه  ،ويقولون
إن القدمي هو الذي يكون مسبوقا ابحلدوث  ،وليس هو من األمساء الوارندة يف
الكتاب والسنة  ،ألن أمساء هللا سبحانه وتعاىل وصفاته توقيفية  ،ال يوصف
بصفة وال يسمي ابسم إال مبا ثبت يف كتاب هللا سبحانه وتعاىل وسنة نبيه
صلى هللا عليه وسلم  ،أما الذي ورند يف القران ويف السنة وهو الذي يفضله
السلف رضوان هللا عليهم فهو األول  ،ألنه جاء يف القران قوله سبحانه وتعاىل
 ﴿ :هو األول واألخر والظاهر والبارن ﴾ وجاء يف احلديث الصحيح قوله
صلى هللا عليه وسلم  « :اللهم أنت األول فليس قبلك شيء » ..
احلديث  ،وأما القدمي فقد أرلقه الطحاوي رمحه هللا هنا وحتفظ بعض أهل
السنة يف إرالقه وقالوا األوىل ابالستعمال ما ورند  ،وإن كان الطحاوي رمحه هللا
يقصد ابلقدمي هنا األول قطعا  ،وال يقصد ابلقدمي الذي سبقه حدوث  ،ألنه
من أهل السنة واجلماعة وليس من أهل البدع أو أهل املذاهب املنحرفة  ،ولذا
قال  ( :قدمي بال ابتداء )  ،أي قدمي ال بدء لوجونده سبحانه وتعاىل  ،ألن
اجب  ،والواجب ال أول له  ،واجب عقال ال يقبل
وجونده سبحانه وتعاىل و ٌ
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العقل سوى أوليته سبحانه وتعاىل  ،فهو ال يريد القدمي مبعناه املقابل للحديث
وإمنا يريد ابلقدمي هنا األول .
وقوله  ( :قدمي بال ابتداء) حيسن أن يبحث هنا مسألة بدء احلواندث وخالف
الناس فيها  ،فمسألة بدء اخلل وهنايته – وهي اليت تعرف عند العلماء
بتسلسل احلواندث – افرتق الناس فيها على ثالثة مذاهب :
فاملذهب األول مذهب أهل السنة واجلماعة  :وهو أن احلواندث متسلسلة يف
املاضي كما هي متسلسلة يف املستقبل .
ويقابله املذهب الثاين مذهب اجلهم بن صفوان وأتباعه وهو أن احلواندث ليست
متسلسلة يف املاضي كما أهنا ليست متسلسلة يف املستقبل .
املذهب الثالث مذهب األشاعرة ومن سار على رريقهم كالكالبية واملاتريدية ،
وهو أن تسلسل احلواندث مستمر يف املستقبل ولكنه منقطع يف املاضي .
أما أهل السنة واجلماعة فقالوا إن هللا سبحانه وتعاىل كما أنه مل يزل موجوندا وال
أول لوجونده فهو مل يزل فاعالً وال أول لفعله لكن أفعاله سبحانه وتعاىل حتدث

شيئاً بعد شيء  ،يعين خلقه للسموات حاندث لكن قبله خل آخر وقبل ذلك

اخلل خل وهكذا  ،إمنا كل أمر أحدثه هللا سبحانه وتعاىل فهو أحدثه من

العدم ولكنه ليس هو األول بل قبله حمدث وذلك احملدث حاندث من العدم
وليس هو األول بل قبله حمدث وهكذا إىل ما ال هناية يف األزل وإىل ما ال هناية
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يف األبد  ،وأما اجلهم بن صفوان وأتباعه فإهنم قالوا ابنقطاع التسلسل يف
املاضي ألنه لو قلنا إن احلواندث مل تزل للزم أن تكون مماثلة هلل ومشاركة له وهذا
ال جيوز  ،هكذا يقولون  ،يعين إذا كان هللا ال ح ّد ألوليته واحلواندث ال ح ّد
ألوليتها كانت مماثلة هلل يف األولية  ،ولكنهم عموا عن أننا ال نقول إن كل
حاندث بعينه فهو أول ال أول له وإمنا نقول كل حاندث بعينه فقد حدث من
العدم وقبله حاندث آخر وهكذا إىل ما ال هناية .
وأما شبهتهم يف انقطاع التسلسل يف املستقبل فهم يقولون لو قلنا ابلدوام للزم
أن تكون هذه احلواندث مماثلة هلل يف البقاء والدوام وهذا شرك ال جيوز  ،وعموا
عن كون تسلسل احلواندث يف املستقبل كدوام اجلنة والنار وندوام أهلها وندوام
إحداث النعيم فيها  ،نسوا الفرق بني ذلك وبني ندوم هللا وبقائه سبحانه وتعاىل
 ،فإن صفة البقاء وصفة الدوام هلل سبحانه وتعاىل واجب لذاته  ،وأما احلواندث
كاجلنة والنار ومن فيها فهذا ندائم إلندامة هللا له وليس ندائما لذاته بل هللا أراند أن
يدوم فدام  ،وإال فهو ممكن وليس بواجب الدوام والبقاء .
وأما املذهب الثالث وهو مذهب األشاعرة ومن معهم وكذلك املعتزلة فهؤالء
يقولون إننا ال بد وأن نضع للحواندث حدا يف األزل ألن هللا سبحانه وتعاىل
جيب أن يتفرند ابلوجوند من غري أن يكون معه موجوند  ،ولكن بعد مدند متطاولة
وهذا يرند عليهم سأنه يلزم عليه أن

حدث له الفعل واإلحداث .
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يكون هللا سبحانه وتعاىل  -مدنداً متطاولة  -ال يفعل وال حيدث وال خيل ،

والفعل واإلحداث كمال  ،فيلزم من ذلك أن هللا سبحانه وتعاىل  اقص يف
ذلك الوقت الذي جرندوه فيه عن الفعل واإلحداث تعاىل هللا وتقدس .

فاألشاعرة والكالبية يقولون  :التسلسل يف املاضي له حد وكذلك اجلهمية لكن
بينهم فرق  ،فاجلهمية واملعتزلة يقولون كان التسلسل يف املاضي منقطع وهو
ممتنع على هللا  ،مبعىن أن هللا سبحانه لو أراند أن حيدث ملا قدر وهو مستحيل
عليه الفعل يف ذلك الوقت وممتنع  ،واألشاعرة يقولون الفعل كان ممكنا وهللا
قاندر عليه لكنه ما أراند أن يفعل يف تلك األوقات املتطاولة يف األزل  ،وعلى
كل فهذا خمتصر ما قيل يف مسألة احلواندث وهنايتها .
فقول الطحاوي رمحه هللا  ( :قدمي بال ابتداء) يعين أنه أول ال هناية ألوليته وهذا
ال مينع من أن يكون ال حد وال أولية ألفعاله و إحدااثته سبحانه وتعاىل .
ملا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل  :إن جنس احلواندث ال أول هلا
وأما إفراندها فلها أول  ،قال خصومه  :إن قولك مل يزل سبحانه وتعاىل يفعل
ِ
وحيدث يلزم منه أن تلتقي مع الفالسفة يف قدم احلواندث  ،ولكن فرق بني
مذهب الفالسفة ومذهب شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل والسلف يف قدم
احلواندث  ،فإن الفالسفة يقولون  :إن كل جزء من العامل فهو قدمي مل يسبقه
حدوث  ،ألن كل جزء فهو من جزء من آخر  ،وكل جزء من جزء آخر  ،وال
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يوجد شيء عند الفالسفة وجد من العدم بعد أن مل يكن  ،بل العامل قدمي
واألجزاء اليت توجد بعضها بعد بعض كلها متولدة من العامل القدمي  ،وهذا
فرق.
واجلهمية قالوا  :إنه يستحيل أن يكون معه سبحانه مثيل يف األولية  ،إذ لو
قلنا إنه يوجد معه حمداثت لكانت مماثلة له يف األولية والقدم  ،ولكنهم غفلوا
عن أنه ال يوجد حمداثت بعينها قدمية أزلية  ،يعين جنس احلواندث قدمي وأما
أعياهنا وأفراندها فهي حاندثة  ،فإذا كانت كذلك ما لزم احملذور الذي ختشاه
اجلهمية .
ونقول تقريبا لفهم ما يقصده السلف أو تقريبا لفهم الفرق بني مذهب
الفالسفة ومذهب أهل السنة و اجلماعة :
حنن نقول هذه األرض حمدثة لكن هل أحدثت من شيء قبلها ؟ نقول حمدثة
من العدم  ،كانت يف وقت ما معدومة مث أحدثها سبحانه  ،لكن ليست هي
أول ما حدث بل قبلها العرش والعرش ُخل
من العدم ال من شيء آخر وقبل العرش عامل والعامل ُخل من العدم ال من
شيء آخر وقبل ذلك العامل عامل لكن ذلك العامل حدث من العدم  ،وهكذا
يتسلسل األمر واألفعال واحلواندث إىل ما ال حد لذلك  ،والذي يلزم هو
احملذور الذي يكون يف مذهب الفالسفة وهو أن العامل بعينه ال أول له  ،هذا
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اجلدار ال أول له أبدا ألنه خل من االمسنت واحلصى  ،واالمسنت واحلصى
خل من شيء آخر والشيء اآلخر خل من شيء آخر إىل ما ال هناية  ،فهم
ال يعتقدون سأن هناك جزء من العامل وجد من العدم  ،الذي عند الفالسفة أن
كل جزء من جزء قبله  ،وهكذا إىل ما ال هناية .
( ال يفىن وال يبيد) .
الشرح :
صفات الباري سبحانه وتعاىل يف اصطالح العلماء ثالث أقسام  :صفات ذاتية
وصفات فعلية وصفات اصطلحوا على تسميتها خربية .
فأما القسم األول  :الصفات الذاتية  ،وهي صفات الذات اليت تالزم الذات
كالعلم و احلياة و القدرة و اإلراندة و السمع و البصر و الكالم  ،وهذه هي
اليت أثبتتها األشاعرة والكالبية واملاتريدية  ،وقالوا :
إن العقل يثبتها فأثبتوها  ،وأما ما عداها من الصفات فقد نفوها .
ورريقة إثبات الصفات السبع ابلعقل عندهم  :يقولون إن اإلحكام املوجوند يف
اخلل يدل عقال على العلم  ،والتخصيص املوجوند يف املخلوقات يدل على
املشيئة واإلراندة قالوا وهذه الصفات ال تكون إال للحي  ،مث احلي ال خيلوا  :إما
أن يكون مسيعا بصريا متكلما أو أصم أعمى أبكم  ،والصفات األُول أكمل
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فيكون هللا سبحانه وتعاىل مستحقا هلا ابلعقل  ،هذه الصفات السبع أثبتوها
ابلعقل هبذه الطريقة وقالوا ما عداها فإن العقل ال يثبته وإذا كان العقل ال يثبته
فإننا ال نثبته  ،وقد رند عليهم شيخ اإلسالم رمحه هللا وقال  :إن إثباتكم هذه
الصفات السبع ونفيكم ما عداها ال يصلح االستدالل عليه ابلعقل ألن العقل
وإن ندل على هذه الصفات السبع فإنه يدل على غريها أيضا ابلطريقة اليت
استدللتم هبا  ،وأيضا العقل ال ينفي هذه الصفات الزائدة على الصفات السبع
 ،وإذا كان العقل ال ينفيها فال جيوز لكم نفيها  ،الحتمال أن تكون اثبتة
بدليل آخر ألن انتقاء الدليل املعني ال يدل على انتقاء املدلول املعني فقد
يكون األمر منتفيا عنه ندليل ما خمصوص لكن يوجد ندليل آخر يثبته وهذا هو
الواقع يف صفات الباري سبحانه وتعاىل  ،فعلى تسليم أن العقل ال يدل على
ما عدا الصفات السبع فإنه ال ينفيها وكونه ال يدل عليها ال يقتضي انتفاؤها
ألنه ميكن أن تكون اثبتة بدليل آخر كما هو الواقع  ،فإذا أثبت هلم أن العقل
أثبت الصفات السبع فإن صفات الباري سبحانه وتعاىل اثبتة ابلسمع أيضا ،
والسمع ندليل سامل من املعارض فيجب القول به وقد أجاهبم رمحه هللا بطريقة
أخرى فقال  :إنه ميكننا أن نثبت ذات الصفات ابلعقل ابلطريقة اليت أثبتم هبا
الصفات السبع  ،فكما أنكم استدللتم ابإلحكام على العلم واستدللتم
ابلتخصيص على املشيئة فإننا نستدل على الرمحة ابإلحسان  ،فإحسانه إىل
عبانده يدل على صفة الرمحة  ،وإكرامه ألوليائه يدل على صفة احملبة وعذابه
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وانتقامه من أعدائه الكافرين يدل على صفة الغضب عقال  ،فالطريقة اليت أثبتم
هبا الصفات السبع نثبت هبا أيضا ابقي الصفات .
القسم الثاين  :الصفات الفعلية وهي اليت يفعلها إذا شاء ويرتكها إذا شاء
كالنزول واالستواء واجمليء والغضب والرضا واحملبة والرمحة وغري ذلك من
صفات الفعل  .وهذه تسمى صفات فعلية وتسمى صفات اختيارية .
القسم الثالث  :اصطلح العلماء عليه  -وخصوصا علماء الكالم  -على
تسميتها ابلصفات اخلربية  ،والصفات اخلربية هي اليد والقدم واألصبع والعني
و الساق وغريها  ،ومثل هذه الصفات اخلربية يقول من أثبتها  :جاء هبا اخلرب
فننثبتها ألجل اخلرب الصحيح السامل من املعارض  ،ولكن السلف رضوان هللا
عليهم يثبتون هذه كلها على سبيل أهنا ال متاثل شيئا من صفات املخلوقني ،
ويثبتوهنا ألن اخلرب أثبتها  ،فكل صفاته ختصه وإن اشرتكت يف االسم فإهنا
ختتلف عند اإلضافة والتقييد  ،فمطل علم  ،مطل حياة  ،مطل بصر ،
مطل كالم  ،هذا قبل اإلضافة والتقييد يصلح لكل من يتصف به لكن إذا
أضيف تقيد مبن يضاف إليه  ،فقولك علم هللا حياة هللا مسع هللا بصر هللا هذا
يفصل العموم املوجوند يف العلم والسمع والبصر واحلياة  -يفصله ويضيفه إىل هللا
سبحانه وتعاىل  ،فيكون الئقا جبالله وعظمته  ،فكما أن له ذاات ال تشبه ذوات
املخلوقني فكذلك له صفات ال تشبه صفات املخلوقني .
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ووجه غلط النفاة املعطلة ظنهم أنه إذا حصل اشرتاك يف االسم فإنه يلزم اشرتاك
يف املسمى  ،فقالوا ما ندام أننا نرى صفة احلياة وصفة العلم وصفة البصر وصفة
الغضب وصفة الرضا ال نشاهد  -يف العامل الشاهد احلاضر – ال نشاهد شيئا
متصفا هبا إال وهو جسم فلو أثبتناها هلل سبحانه وتعاىل للزم أن يكون جسما
ولكن هذا يرند سأن الصفات اليت يشاهدوهنا ويروهنا هذه تلي مبن قامت هبم
وهم املخلوقون أما هللا سبحانه وتعاىل فصفاته قائمة بذاته وتناسبه  ،كما أن
ذاته ال تشبه الذوات فكذلك صفاته ال تشبه الصفات .
وقوله  ( :ال يفىن و ال يبيد ) هذا أتكيد لدوامه سبحانه وتعاىل وصفة البقاء
والدوام هلل سبحانه وتعاىل من صفاته الذاتية الواجبة له  ،فإذا كان كذلك انتفى
عنه الفناء وانتفى عنه أن يكون من األمور اليت تبيد  ،فهو ندائم سبحانه وتعاىل
ال يفىن يعين ال جيوز عليه الفناء وال جيوز عليه أن يبيد أو أن ينعدم ألن ندوامه
كأزليته سبحانه وتعاىل فكما أنه أزيل ال مبدأ لوجونده فكذلك هو ندائم ابق ال
هناية لدوامه  ،فال يطرأ عليه الفناء  ،وال يطرأ عليه أن يبيد أو ينعدم  ،ألن
بقاءه واجب وجواب ذاتيا ال يقبل العقل سواه  ،فإذا كان العقل ال يقبل سواه
امتنع أن يطرأ عليه الفناء أو أن يطرأ عليه العدم  ،فهو ندائم سبحانه وتعاىل ،
وندوامه واجب لذاته  ،إذاً فال جيوز عليه الفناء وال جيوز عليه العدم .

23

شرح العقيدة الطحاوية

( وال يكون إال ما يريد ) .
الشرح :
هذا له صلة ابلكالم على القضاء والقدر  ،فإن هللا سبحانه وتعاىل ال يكون يف
ملكه إال ما يريد  ،فما أرانده كو ا وقدرا كان  ،وما مل يرنده كو ا وقدرا فإنه ال
يكون  ،واإلراندة نوعان  :إراندة كونية وإراندة شرعية :
فاإلراندة الكونية ال بد من كوهنا  ،واإلراندة الشرعية قد حتصل وقد ال حتصل ،
فإن هللا سبحانه وتعاىل إذا أراند شيئا كو ا وقدرا فالبد أن يقع وإذا أراند شيئا
شرعا فقد يقع وقد ال يقع  ،فهو سبحانه وتعاىل أراند من أيب جهل وأيب هلب
كو ا وقدرا  -أي قضى عليهما وقدر عليهما  -أن يكو ا كافرين إراندة كونية ،
وأراند من أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما أن يكو ا مؤمنني فكا ا مؤمنني  ،أراند
منهما ذلك كو ا وقدرا وأرانده منهما شرعا وندينا .
فاحملبة والرضى  ،واإلراندة الشرعية واألمر الشرعي من هللا  -كل هذه مرتاندفة ،
فما أرانده شرعا فقد أحبه ورضيه وأمر به  ،أما اإلراندة الكونية فإهنا املشيئة
الشاملة والقضاء والقدر الساب  ،وأهل السنة واجلماعة متفقون على اإلميان
ابإلراندتني واعتقاندمها  ،وأما القدرية من املعتزلة وغريهم فإهنم يقرون ابإلراندة
الشرعية وينفون عن هللا اإلراندة الكونية ألفعال العباند  ،وينكرون أن هللا قضى
وقدر أو أراند شيئا مما يكون  ،ال سيما املعاصي والكفر والفسوق الوارندة إراندهتا
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يف القران  ،ففي اعتقاند املعتزلة  ،والقدرية من غري املعتزلة  ،أن كل إراندة ورندت
يف القران والسنة تفسر ابإلراندة الشرعية  ،أما اإلراندة الكونية ألفعال العباند فإهنا
ال تكون وال وجوند هلا عندهم ألهنم يقولون إن هللا سبحانه وتعاىل إذا أراند
املعاصي والكفر والفسوق مث عاقب الناس عليه يكون ظاملا هلم  ،وما عرفوا أن
هللا ال يظلم أحدا شيئا  ،وأنه أراند ذلك منهم كو ا وقدرا لكنه أرسل إليهم
الرسل وأمرهم بطاعته وهناهم عن معصيته  ،واخربهم سأهنم إ ْن هم أراعوه أفلحوا

 ،وإ ْن هم عصوه خسروا  ،فاختاروا الطري اآلخر مبحض إراندهتم  ،فكان هللا
سبحانه وتعاىل عاندال يف تعذيبهم وليس ظاملا .

( ال تبلغه األوهام وال تدركه األفهام وال يشبه األ ام )
الشرح :
ال تدركه األفهام مبعىن إندراك حقيقته سبحانه وتعاىل  ،أما حنن فنعلم أن هللا
سبحانه وتعاىل موجوند  ،ونعلم أنه فوق السموات  ،فوق العرش  ،ونعلم أنه
متصف جبميع صفات الكمال من العلم واحلياة والقدرة وغريها  ،ونعلم أنه
أكرب من كل شيء  ،ولكن اإلندراك غري العلم  ،واإلحارة به علما ال متكن كما
قال سبحانه وتعاىل ﴿ ال تدركه األبصار ﴾ فنفى اإلندراك مع العلم سأن
األبصار تراه  ،لكنه نفى اإلندراك ألن اإلندراك شيء والعلم والفهم شيء آخر .
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ومهما ختيل اإلنسان ما هلل سبحانه من عظمة وجالل فهو أكرب من ذلك
وأعظم بكثري  ،وكذلك األفهام ال تدركه عز وجل وال حتيط به  ،يعين ال حييط
أحد علما بربه سبحانه وتعاىل.
( حي ال ميوت قيوم ال ينام )
الشرح :
يوصف سبحانه وتعاىل بصفة احلياة الكاملة إذ احلياة تكون اتمة كاملة و تكون
السنة ويطرأ
 اقصة  ،فحياة البشر  اقصة ألهنا يطرأ عليها النوم ويطرأ عليها ّ

عليها الغفلة  ،أما حياته سبحانه فهي اتمة ال يطرأ عليها شيء من ذلك .
قوله  ( :قيوم ) مبعىن أنه قائم بنفسه مقيم لغريه وأنه ال حيتاج إىل أحد من
خلقه  ،فهو احلي القيوم  :حي حياة كاملة وقيوم السماوات واألرض  ،قيوم
يقوم بنفسه وبذاته ويقيم غريه سبحانه وتعاىل  ،وهو الغين عن خلقه ومجيع
خلقه فقراء إليه .
( خال بال حاجة  ،رازق بال مؤونة  ،مميت بال خمافة ابعث بال مشقة )
الشرح :
هللا سبحانه وتعاىل خل اخلل  ،هل خلقهم الحتياجه إليهم  ،ال حاجة به
إليهم  ،هو خلقهم لعباندته سبحانه وتعاىل ال يريد خبلقه هلم التكثّر من قلة
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التقوي من عجز  ،فهو سبحانه وتعاىل الغين الغىن املطل وهو قائم بنفسه
و ّ
ومقيم لغريه وغين عما سواه  .وسواه فقري إليه .

قوله  ( :رازق بال مؤونة) يعين يرزق الناس ويقوم سأرزاقهم كلهم  ،وال يثقله
ذلك وال يعجزه وال يش عليه .
قوله ( :مميت بال خمافة ) إذا جاءت آجال خلقه مييتهم وال خيشاهم  ،ال خييفه
أحد وال خيشى أحداً سبحانه وتعاىل .
قوله  ( :ابعث بال مشقة ) البعث سيأيت له موضوع  ،لكن هو سبحانه يبعث
الناس وال يش عليه ذلك كما قال عز وجل ﴿ :إمنا أمره إذا أراند شيئاً أن يقول

له كن فيكون﴾ال يش عليه وال يعجزه وال يكون خلقه للناس وبعثه هلم كأفعال
الناس اليت حتتاج إىل آالت وحتتاج إىل كذا وإىل كذا  ،إذا أراند خل الناس قال
كن فيكونون .
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( ما زال بصفاته قدميا قبل خلقه  ،مل يزندند بكوهنم شيئاً  ،مل يكن قبلهم من

صفته  ،وكما كان بصفاته أزلياً كذلك ال يزال عليها أبدايً  ،ليس بعد ْخل

اخلل استفاند اسم اخلال  ،وال إبحداثه الربيّة استفاند اسم الباري ،له معىن

الربوبية وال مربوب  ،ومعىن اخلال وال خملوق  ،وكما أنه حميي املوتى  ،بعد ما
أحيا استح هذا االسم قبل إحيائهم كذلك استح اسم اخلال قبل إنشائهم ،
ذلك سأنه على كل شيء قدير  ،وكل شيء إليه فقري  ،وكل أمر عليه يسري  ،ال
حيتاج إىل شيء )
الشرح :
ما زال بصفاته قدميا قبل خلقه يعين هو موصوف ابخلال وال خل  ،وموصوف
ابلرازق وال رزق  ،وهذا يتالءم مع مذهب القائلني سأن هللا سبحانه وتعاىل بقى
مدة رويلة أو مدنداً متطاولة ال يفعل مث أراند الفعل ففعل  ،وهذا قول من أقوال
الناس ابلتسلسل  ،سب عند قوله  ( :قدمي بال ابتداء ) .

قوله ( :مل يزندند بكوهنم شيئاً  ،مل يكن قبلهم من صفته ) أي مل يزندند خبلقه

للناس صفة اخلل  ،فهو موصوف سأنه اخلال قبل أن خيلقهم  ،فليس امسه
اخلال اكتسبه عندما خل الناس  ،هو مل يزل خالقا  ،فكما أنه مل يزل خالقاً
ومل يزل رازقاً ومل يزل حميياً ومل يزل مميتاً ومل يزل فاعالً فهو لن يزال أيضاً  ،يعين
هذه الصفات اليت استحقها يف األزل هو مستحقها يف األبد أيضاً  ،فصفاته
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كما أهنا قدمية فهي ندائمة وابقية ال تفىن وال تنقطع  ،يعين ما مسيناه اخلال يوم
خل الناس فهو خال قبل ذلك  ،ومن صفاته اخلل  ،ويطل عليه اسم اخلال
 ،حىت قبل أن خيل الناس  ،هذا على رأي من يرى أنه كان ال خيل مث خل .
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ليس كمثله شئ
﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ﴾ .
الشرح :
﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ﴾ ملا ذكر ما ذكره من أمساء هللا
وصفاته فيما تقدم وبني مسلك أهل السنة واجلماعة يف ذلك أحب أن يذكر
ندليالً يكون مرجعاً يعرف أنه مرجع ألهل السنة واجلماعة وهو األساس الذي

تقوم عليه عقيدهتم وهو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ألن وصف

هللا سبحانه وتعاىل على رريقة أهل السنة واجلماعة أهنم يثبتون له ما أثبته
لنفسه من الصفات أو أثبته له رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -على سبيل
التفصيل  ،وينفون عنه ما ال يلي جبالله وعظمته نفياً عاماً جممالً خالياً من

التفصيل  ،وهذا املنطل أخذوه من قوله سبحانه وتعاىل ﴿ليس كمثله شيء
وهو السميع البصري ﴾ وما مياثلها من اآلايت الوارندة يف القرآن الكرمي من
إثبات الكمال هلل سبحانه وتعاىل على سبيل التفصيل ونفي النقائص والعيوب
على سبيل اإلمجال  ،فقوله ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ هذا نفي عام جممل  ،ليس
كمثله شيء ليس كالنفي املفصل عند املعطلة ليس جبسم وال بعرض وال جبوهر
وال كذا وال كذا .
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﴿ ليس كمثله شيء ﴾ الكمال الزم ملثل هذا النفي  ،ألنه إذا كان ال مياثله
شيء من خلقه علم كماله سبحانه وتعاىل .
أما الذين سلكوا رري التنزيه والنفي على سبيل التفصيل  ،فهؤالء يصلون
بنفيهم وتفصيلهم إىل العدم فإذا كان ليس فوق العامل وال نداخل العامل وال خارج
العامل وال متصال ابلعامل وال منفصال من العامل  -يصلون يف النهاية إىل أنه ال
شيء .
وقوله  ﴿ :كمثله﴾ بعض املفسرين وال سيما الذين يعتنون بتفسري القرآن من
حيث اللغة يقولون إن الكاف هنا زائدة  ،واملعىن مفهوم بدوهنا  ،أي ليس مثله
شيء  ،ومن املفسرين احملققني  -كابن كثري رمحه هللا وغريه  -من ال يستسيغ
إرالق الزايندة يف القرآن  ،وإمنا يقولون ليس كمثله شيء أي لو فرض له مثل مل
يكن ملثله مثل  ،أي ليس مثل هللا سبحانه وتعاىل شيء  ،ومثل هذه الكاف
تكون لتأكيد نفي املماثلة  ،واملعىن الثاين أسلم .
قوله  ﴿ :وهو السميع البصري ﴾ فهذا معناه إثبات صفات كاملة هلل سبحانه
وتعاىل متغايرة املعىن ليس معناها واحدا كما يقوله أهل الضالل والتعطيل الذين
يقولون إن العلم مبعىن احلياة واحلياة مبعىن السمع والسمع مبعىن البصر وكلها
مبعىن واحد تدل على ذات واحدة  ،السلف يثبتون هلل ما يثبتونه من صفات
الكمال :
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أوال  :أن يكون اإلثبات ندليلهم فيه كالم هللا أو كالم رسوله -صلى هللا عليه
وسلم. -
اثنياً  :أن يكون على سبيل التفصيل ال على سبيل اإلمجال الذي يوهم ،

كوصف املعطلة هلل سبحانه وتعاىل أنه موجوند وجونداً مطلقاً أو أنه الوجوند

املطل وأنه ال جيوز تقييد وجوند هللا سبحانه وتعاىل بصفة بل يثبتون إثبااتً جممالً
 ،أما أهل احل الذين استضاءوا بكتاب هللا وسنة نبيه -صلى هللا عليه وسلم-
فإهنم يثبتون هلل سبحانه وتعاىل الكمال ولكن على التفصيل  ،فما ثبت يف
القرآن أثبتوه  ،ومامل يثبت فهم فيه على نوعني :
النوع األول  :إما أن يكون من األلفاظ اجململة اليت حتتمل حقا وابرال  ،فهذا
ميسكون عنه فال يثبتونه وال ينفونه .
مثل وصف هللا ابجلسم فهذا من األمور اليت مل يرند يف الكتاب وال يف السنة
إثباهتا وال نفيها فالسلف يتوقفون يف مثل هذه ال ينفوهنا وال يثبتوهنا وإمنا
يقولون  :ال نثبت إال ما أثبته هللا ورسوله  ،وال ننفي إال ما كان نقصاً أو عيباً
يف حقه سبحانه وتعاىل  ،وسوف أييت إن شاء هللا زايندة بيان هلذا النوع .
النوع الثاين  :أن يكون فيها نقص وعيب فينفوه .
وهذه اآلية ومثلها هي اليت تغضب نفاة الصفات واملعطلة وتقض مضاجعهم ،
وهلذا يقال إن اجلهم بن صفوان أو أحد أقرانه رلب من أحد القراء أن يقرأ
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قوله تعاىل ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ﴾ ليس كمثله شيء وهو
العزيز احلكيم  ،ولكن ذلك القارئ رفض  ،يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا وغريه
 :حىت لو أراعه وخان أمانته وكتب وهو العزيز احلكيم فإن العزة صفة واحلكمة
صفة  ،فيقع يف مثـل ما ّفر منه .
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الكالم في القدر
(خل اخلل بعلمه)
الشرح :
يعين أنه سبحانه وتعاىل خل اخلل وهو عامل هبم وأوجدهم وهو قاندر عليهم ال
أنه جيهل شيئاً من أمورهم قبل خلقهم  ،وإمنا هو يعلم ما تكون عليه حاهلم بعد
خلقهم يعلم ذلك قبل أن خيلقهم  ،وعامل مبا كان وما سيكون وما مل يكن لو

كان كيف يكون  ،فعلمه سبحانه وتعاىل ال حيد وال حييط به أحد  ،عام
شامل وال خيفى عليه خافية  ،فهو عامل خبلقه  ،خلقهم بعلمه وقدرته  ،ما
خلقهم وهو جاهل بعواقب األمور اليت سيصريون إليها  ،علم أحواهلم قبل
خلقهم وعلم أعماهلم قبل أن يعملوا  ،وخلقهم مع قدرته عليهم  ،فلم يستعن
سأحد ومل يعجزه شيء من خلقه اخلل  ﴿ ،إمنا أمره إذا أراند شيئاً أن يقول له

كن فيكون ﴾ فهو سبحانه وتعاىل ال حيتاج إىل شيء عند إجيانده ملا يريد  ،إمنا
يقول له كن فإذا هو كائن .
قوله  ( :خل اخلل بعلمه ) يشري إىل الرند على املعتزلة والقدرية الذين يقولون
إن هللا خل اخلل وهو ال يعلم ما سيفعلون  ،خصوصاً من الشر واملعاصي فإنه

مل يعلمها ومل خيلقها وإمنا بعد خلقه هلم هم خلقوها  ،ففيه رند على املعتزلة و
القدرية الذين يقولون إن هللا ال يعلم أعمال العباند حىت يوجدوها .
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والقدرية ربقات  ،من أول ربقاهتم من ينكر علم هللا ابلشر  ،أما اخلري فإنه
يعلمه وهو منه  ،وهو الذي ييسره ويهيئه له  ،ولكن كما تفطن ابن عباس
رضي هللا عنه حينما قال ( :والذي نفسي بيده ليؤولن هبم األمر إىل أن خيرجوا
هللا من أن يكون قدر اخلري وعلمه كما أخرجوه من أن يكون علم الشر وقدره )
واملتأخرون منهم قالوا إن هللا ال يعلم شيئاً من أفعال العباند حىت يفعلوها ال اخلري

وال الشر .

( وقدر هلم أقداراً وضرب هلم آجاالً )
الشرح :
يعين قدر كل شيء على العباند  ،وقدر ما سيفعله العبد من خري وشر  ،قدر
أن يكون سعيدا أو شقياً وأن ميوت مؤمناً أو كافراً  ،وهذا الذي تنكره املعتزلة

والقدرية من غري املعتزلة  ،ويقولون إن هللا مل يقدر شيئاً مطلقاً وإمنا إجياند العباند
ألفعاهلم يستحيل أن يكون هللا قدره بل يستحيل أن يكون علمه  ،ألنه لو

حصل ذلك لكان ظاملاً هلم فلما كان عاندالً والظلم مستحيل عليه لزم أن يقال

إنه مل يقدر شيئاً على العباند مطلقاَ .

قوله  ( :وضرب هلم آجاالً ) هذا أيضاً فيه استنكار ملذهب املعتزلة الذين

يقولون إن اآلجال ال تتقدم وال تتأخر  ،ويقولون إن املقتول مات قبل أجله وله

أجل حمدوند فإذا مات قبل ذلك بقتل أو بغريه يقولون إنه مات قبل أجله وهذه
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من ضالالهتم وابرلهم وإال فاملسلمون كلهم جممعون  -عداهم  -على أن من
مات فقد مات سأجله سواء مات بقتل أو حرق  ،وسواء َه ِرم أو مات رفالً ،

إمنا حلياته حد قدره هللا وح ّده وال جيوز له أن يتقدمها وال جيوز له أن يتأخرها .
(ومل خيف عليه شيء قبل أن خيلقهم  ،وعلم ما هم عاملون قبل أن خيلقهم ،
وأمرهم بطاعته وهناهم عن معصيته  ،وكل شيء جيري بتقديره ومشيئته ،
ومشيئته تنفذ  ،ال مشيئة للعباند إال ما شاء هلم  ،فما شاء هلم كان وما مل يشأ
مل يكن )
الشرح :
خل اخلل وقدر عليهم املقاندير  ،وأمرهم بطاعته وهناهم عن معصيته وال
تعارض بني قوله ق ّدر وأمر  ،فإنه قدر التقدير العام وأمرهم أمراً خاصاً أمراً
شرعياً  ،وهو الذي يراندف اإلراندة الشرعية  ،ألن اإلراندة واملشيئة نوعان :
النوع األول  :إراندة كونية معناها املشيئة والقضاء والقدر والتقدير الشامل العام
النوع الثاين :إراندة شرعية معناها األمر واحملبة والرضا مبا يعمله اإلنسان .
فهو قدر عليهم املقاندير ولكنه أمرهم وهناهم  ،وال تعارض بني ذلك كما أشار
إليه يف حديث الصحايب اجلليل سراقة بن مالك حينما قال :اي رسول هللا  :بني
لنا نديننا  ،كأ ا خلقنا اآلن  ،فيم العمل اليوم ؟ أفيما جفت به األقالم وجرت
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به املقاندير  ،أم فيما يستقبل ؟ قال  « :ال  ،بل فيما جفت به األقالم وجرت
به املقاندير »  ،قال  :ففيم العمل ؟ فقال  « :اعملوا فكل ميسر ملا خل له »
علي اخلري والشر  ،فإن كان
يعين ال جيوز لإلنسان أن يقول أؤمن سأن هللا قضى ّ

قد قضى علي اخلري فسوف حيصل يل سواء عملت أم مل أعمل  ،وإن كان قدر
يل الشر فسوف يصلين سواء عملت أم مل أعمل  ،وذلك أن نقول إن رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم -الذي أُمر ا بطاعته و اتباعه أخرب ا سأن هللا قضى
كل شيء وقدره فنؤمن بذلك  ،وأمر ا أن ال نتكل على ذلك التقدير  ،بل
أمر ا أن نطيع هللا وهنا ا أن نعصيه  ،فاملؤمن حقا هو الذي يؤمن مبا أخرب هللا
به رسوله من القضاء والقدر  ،ويطيع هللا ويطيع رسوله -صلى هللا عليه وسلم-
فيما أمر به من الشرع والدين.
فجمع املؤلف بني القضاء والقدر واألمر والنهي يريد بذلك رفع هذه الشبهة

اليت قد يورند ها جربي ويقول  :إذا كان هللا قدر علي اخلري والشر فأي فائدة يف
عملي ؟ يقال له  :الرسول -صلى هللا عليه وسلم -الذي أخرب ا سأن هللا ق ّدر

اخلري والشر أمر ا أن نعمل فقال  «:اعملوا فكل ميسر ملا خل له »فنؤمن

ابخلرب ونطيعه فيما أمر  ،وهللا سبحانه وتعاىل أخرب ا أن ما قضاه سيكون مطلقاً
وال بد أن يكون .
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وقوله تعاىل  ﴿ :ميحو هللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ ميحو هللا ما
يشاء من التفاصيل اليت أتيت بعد التقاندير العامة  ،والذي قضاه هللا يف اللوح
احملفوظ ال ميكن أن ميحى وهللا سبحانه وتعاىل مشيئته  افذة ال مشيئة ألحد
مع مشيئته  ،والعبد له مشيئة وله إراندة ولكن مشيئته وإراندته حمدوندة ومقيدة
مبشيئة هللا وإراندته  ،كما قال سبحانه وتعاىل  ﴿ :وما تشاؤون إال أن يشاء هللا
رب العاملني ﴾ فما شاءه هللا كان  ،سواء أرانده العباند أم مل يريدوه  ،وسواء
رضيه العباند أومل يرضوه  ،ما أرانده هللا إراندة كونية فسيكون خرياً كان أو شراً ،

وما مل يرنده إراندة كونية فلن يكون مهما بذل العبد من الوسائل  ،وهذا ميثله
شئت كان وإن مل أشأ وما
البيت الذي نظمه بعض العلماء حينما قال:فما َ

شئت أ ا
شئت إن مل تشأ مل يكن فما شئت اي رب كان وإن مل أشأ أ ا  ،وما ُ
ُ
إن مل تشأ ايرب مل يكن  ،هذا ميثل مذهب السلف متاما  ،و يوضح مذهبهم

يف املشيئة واإلراندة  ،ويف فعل العبد ومشيئة العبد توضيحاً كامالً .
( يهدي من يشاء ويعصم ويعايف فضالً  ،ويضل من يشاء وخيذل ويبتلي

عدال)

الشرح :
هذه املسألة هي مسألة القضاء والقدر  ،ومسألة العدل  ،واملسألة اليت ضل
فيها فئام من الناس كاملعتزلة والرافضة وغريهم من القدرية الذين يقولون إننا لو
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قلنا إن هللا يهدي مبعىن يوف ويلهم للزم أن يكون ظاملاً  ،كيف يهدي فال اً
ويوفقه ويضل فال اً أو مينعه من اهلداية .
اهلداية عند علماء أهل السنة هلا معان :
هداية معناها البيان واإلرشاند .
هداية معناها التوفي واإلهلام والتسديد .
فاهلداية اليت مبعىن البيان واإلرشاند هذه تكون من هللا وتكون من الرسل وتكون
من املؤمنني العلماء  ،وهي بيان الطري واإلرشاند والنهي عن الضالل والتحذير
من الوقوع فيه .
أما اهلداية اليت مبعىن التوفي واإلهلام فهذه ال تكون إال من هللا عز وجل كما
قال سبحانه وتعاىل  ﴿ :إنك ال هتدي من أحببت ﴾ هتدي مبعىن تدل وترشد
وتبني وأما هداية التوفي فهي يف قوله تعاىل  ﴿ :وإنك لتهدي إىل صراط
مستقيم صراط هللا ﴾ ومعىن ﴿ إنك ال هتدي من أحببت ﴾ أي ال توفقه وال
تعينه وال تسدنده بل ذلك كله إىل هللا سبحانه وتعاىل .
وهذه القضية من كربايت القضااي اليت احتدم فيها اجلدال واخلصام و املناظرة
بني القدرية وغريهم من مثبتة القضاء والقدر  ،يقولون كيف نعتقد سأن هللا
يهدي فال ا ويضل فال ا مث ال يكون ظاملاً ملن أضله ؟ واجلواب عن هذه
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الشبهة أجاب به كثري من العلماء  ،وهو أن اهلداية اليت يعطيها سبحانه وتعاىل
من يشاء ومينعها من يشاء هي ملك هلل سبحانه وتعاىل  ،واملالك مللكه إن
تفضل به على أحد فهو فضل منه وإن منعه فهو عدل منه ألن املالك للشيء
يتصرف به يف املنح ويف املنع .
وقد جرت مناظرة بني عبد اجلبار اهلمذاين املعتزيل وبني أيب إسحاق
اإلسفرائيين األشعري حيث ندخل عبد اجلبار على الصاحب بن عباند وكان
عنده اإلسفرائيين :
فقال عبداجلبار على الفور  :سبحان من تنـزه عن الفحشاء .
فقال اإلسفرائيين فورا  :كلمة ح أريد هبا ابرل  ،سبحان من ال يقع يف ملكه
إال ما يشاء .
فقال عبداجلبار – وفهم انه قد عرف مرانده  : -أيريد ربنا أن يعصى ؟
فقال أبو إسحاق  :أيعصى ربنا قهرا ؟
فقال عبد اجلبار  :أرأيت إن منعين اهلدى وقضى علي ابلرندى  ،أحسن إيل أم
أساء ؟
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فقال اإلسفرائيين  :إن كان منعك ماهو لك فقد أساء  ،وإن كان منعك ماهو
له فيختص برمحته من يشاء  ،فانقطع القدري عبداجلبار وسكت ومل جيد
جواابً.
( وكلهم يتقلبون يف مشيئته بني فضله وعدله) .
الشرح :
سب أن ذكر ا أن اإلميان ابلقضاء والقدر من أصول أهل السنة واجلماعة  ،وأن
هللا قضى وقدر كل شيء على العباند قبل خلقهم  ،وبينا أن هللا سبحانه وتعاىل
هو الذي ميلك هداية التوفي  ،وبينا أن اهلداية تنقسم إىل هداية التوفي وهداية
الداللة واإلرشاند وأن هداية التوفي هي اليت اختص هللا سبحانه وتعاىل هبا  ،أما
هداية الداللة واإلرشاند فتكون من هللا ومن الرسل ومن العلماء وهي هداية
الطري والسبيل ملن يريد السلوك .
وهنا قال  ( :وهم يتقلبون ) أي مع تقديره وقضائه عليهم اخلري والشر كله هم
يتقلبون بني عدله وفضله  ،يعين هو سبحانه وتعاىل يعامل عبانده إما ابلعدل
وإما ابلفضل فإذا وفقهم للخري وهداهم إليه ويسر هلم ررقه وفعلوه كان هذا من
فضل هللا سبحانه وتعاىل  ،وإذا منع عنهم التوفي وخذهلم فإن ذلك يكون
عدالً منه سبحانه وتعاىل وال يكون ظلماً  ،وقد بينت سابقاً أن القدرية يقولون
إن هللا لو شاء املعاصي مث عذب عليها يكون ظاملا هلم وال يتحق العدل يف
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ح هللا عند املعتزلة والقدرية إال إذا أنكروا أو نفوا عنه أن يكون قدر شيئاً من

املعاصي والكفر وغريه  ،ولكن الذي عليه أهل السنة واجلماعة وسلف األمة أن
هللا سبحانه وتعاىل ُحكمه يف عبانده ندائر بني أمرين  ،إما أن يعاملهم بفضله
وإما أن يعاملهم بعدله  ،فإن وفقهم للخري فقد تفضل عليهم بذلك  ،وإن

منعهم ذلك التوفي فقد عدل يف حقهم ألن من ملك شيئاً ومنعه غريه ال

يكون ظاملاً هلم وإمنا يكون عاندال يف حقه  ،ألن العقالء كلهم متفقون على أن
املالك للشيء إعطاؤه لغريه فضل ومنعه عن غريه عدل  ،فهذا معىن قوله

(يتقلبون يف مشيئته بني فضله وعدله) .
( وهو متعال عن األضداند واألنداند )
الشرح :
يعين أن هللا سبحانه وتعاىل ال ند له وال ضد له  ،والند والضد متقارابن  ،و
املماثل و املناظر والنديد مبعىن واحد.
(ال راند لقضائه وال معقب حلكمه وال غالب ألمره  ،آمنا بذلك كله وأيقنا أن
كال من عنده)
الشرح :
الكالم الذي تقدم كله يتعل بقوله  ( :نقول بتوفي هللا إن هللا واحد ال شريك
له )
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ذكر الرسول
(وأن حممداً عبده املصطفى ونبيه اجملتىب ورسوله املرتضى )
الشرح :
اآلن انتقل إىل الكالم عن الرسول -صلى هللا عليه وسلم ، -ومعلوم أن الركن
األول من أركان اإلسالم هو اإلقرار ابلوحدانية هلل واإلقرار ابلنبوة والرسالة حملمد
صلى هللا عليه وسلم ، -وأنه ال ينفع اإلقرار ابلتوحيد مامل ينضم إليه اإلقرارابلرسالة والنبوة حملمد -صلى هللا عليه وسلم ، -وهلذا قال -صلى هللا عليه
وسلم -ملا سأله جربيل عن أركان اإلسالم قال  « :أن تشهد أن ال إله إال هللا
وأن حممداً رسول هللا » .
وقوله  « :وأن حممداً عبده املصطفى » يعين اصطفاه هللا واجتباه من بني خلقه
واصطفاه لعلمه سبحانه وتعاىل الساب أنه هو من يصلح للرسالة والنبوة ،

اختاره واجتباه وأرسله إىل أهل األرض .
قوله  « :ورسوله » الرسول هو من أوحى هللا إليه بشرع وأمره بتبليغ ذلك
الوحي  ،خبالف النيب  :وهو من أوحي إليه بشرع وإن مل يؤمر بتبليغه  ،فالنسبة
بني الرسول والنيب هي العموم واخلصوص املطل  ،فكل رسول نيب وليس كل
نيب رسوالً  ،والرسول أخص من النيب ألنه ال ميكن أن يكون رسوالً إال وهو نيب

 ،ألن التنبئة معناها اإلخبار بوحي هللا  ،لكن إن كان هذا املوحى إليه بوحي
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هللا وخرب هللا أُمر بتبليغه للناس صار نبيا إبخباره ابلوحي وصار رسوال سأمره
ابلتبليغ  ،وإن أخرب بشيء من الوحي ومل يكلف بتبليغ الناس بذلك كان نبياً
فقط .
وأما من يقول إن النيب هو املقرر لشرع من قبله فيعرتض عليه سأن آندم عليه
الصالة و السالم نيب وهو مل جيدند لوحي قبله  ،فيكون هذا التعريف  اقص ال
يشمل كل نيب وكل رسول والتعريف الصحيح هو الذي ذكرته  ،وهو الذي
عليه أئمة السلف وهو الذي يشمل مجيع من أوحى إليه بشرع سواء أمر بتبليغه
أومل يؤمر بتبليغه  ،كل من أوحى إليه بشيء من خرب هللا فهو نيب وال خيرج أحد
عن ذلك أبداً  ،لكن يكون رسوالً إن أمر ابلتبليغ .
( وأنه خامت األنبياء وإمام األتقياء وسيد املرسلني وحبيب رب العـاملني )
الشرح :
من أصول الشريعة اإلميان سأن النبوءات ختمت مبحمد -صلى هللا عليه وسلم-
 ،وهذا جاء يف القرآن وجاء يف احلديث أيضاً  ،ففي سورة األحزاب جاء

صرحياً أن نبينا حممدا -صلى هللا عليه وسلم -خامت النبيني  ،قال تعاىل  ﴿ :ما
كان حممد أاب أحد من رجالكم ولكن رسول هللا وخامت النبيني ﴾  ،والنيب -

صلى هللا عليه وسلم -أخرب أنه خامت األنبياء وأنه ال نيب بعده فكان إمجاعا من
املسلمني أن حممداً -صلى هللا عليه وسلم -هو آخر الرسل وأن رسالته أخر
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الرساالت وال خيالف أحد يف ذلك من املسلمني  ،وهلذا من اندعى النبوءة أو
اندعى الرسالة حكم املسلمون عليه ابلكفر إمجاعاً .
قوله  ( :وإمام األتقياء وسيد املرسلني وحبيب رب العاملني ) هذا كله من ابب
السجع و املؤلف رمحه هللا مع أن عقيدته هذه خمتصرة جداً إال أنه يكثر فيها

من التكرار ألجل مراعاة السجع .

فغي وهوى )
(وكل ندعوى النبوة بعده ٌ
الشرح :
قد أخرب -صلى هللا عليه وسلم -أنه سيكون بعده متنبئون  ،فقال -صلى هللا
عليه وسلم « : -سيكون يف أميت كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نيب وأ ا خامت
النبيني ال نيب بعدي »  ،وقد وجدوا كلهم ،منهم األسوند العنسي ومنهم
مسيلمة الكذاب ومنهم سجاح  ،ومنهم كثريون كلهم اندعوا النبوة ولكن ما مت
هلم شيء .
وقوله  « :كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نيب » هذا للحصر  ،وهلذا مل يقل
أحد إنه وجد أكثر من ثالثني متنبئا  ،وما يظهر يف األوقات املتأخرة من
ندعوى النبوة فإن ذلك يكون نتيجة خلل يف العقل  ،و أ ا شاهدت ابلرايض
اثنني أو ثالثة يوم كنا رلبة عند الشيخ حممد بن إبراهيم كلهم جمانني  ،وحصل
عند الشيخ ابن محيد مره أو مرتني لكن هؤالء كلهم عندهم خلل يف العقل ،
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الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يتكلم عمن يدعي النبوة جانداً ويكون له شوكة
وأتباع  ،فيقبلها من الرعاع  اس يتبعونه ويكونون معه  ،هذا هو األوىل حمل

كالمه -صلى هللا عليه وسلم. -
والنيب البد له من عالمات وآايت تبينه ومتيزه من غريه  ،فإذا وجدت تلك
اآلايت عرف أنه نيب وأما بدوهنا فإنه ال حيكم بنبوته  ،أما رسالة حممد -صلى
هللا عليه وسلم -فال ميكن أن أييت أحد آبايت وال ميكن أن يكون أحد رسوالً
بعده أبداً .
ومن هنا تعلم ضالل املعتزلة يف نفيهم كرامات األولياء  ،وقد نفوها متذرعني
سأهنم لو اثبتوا لألولياء كرامات اللتبس عليهم الويل ابلنيب  ،وهؤالء يقال هلم :
أوال  :إن العلماء فرقوا بني الكرامة واملعجزة .
اثنيا  :يقال هلم هل هناك نيب سيأيت بعد نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم-
حىت تنكروا ذلك خشية االلتباس بينهما !..
واملعجزات كثرية وهي آايت األنبياء والرسل  ،وهي خوارق للعاندات وسوف
أييت زايندة توضيح لذلك عند الكالم على ذلك يف موضعه إن شاء هللا .
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( وهو املبعوث إىل عامة اجلن وكافة الورى ابحل واهلدى والنور والضياء )
الشرح :
هذا بيان اعتقاند السلف أن رسالة النيب -صلى هللا عليه وسلم -عامة جلميع
الناس  ،كان الرسول يبعث إىل قومه خاصة أما النيب -صلى هللا عليه وسلم-
فقد بعث إىل الناس عامة  ،قال هللا تعاىل  ﴿ :قل أييها الناس إين رسول هللا
معرف سأل فيعم مجيع الناس ،
إليكم مجيعاً ﴾  ،فالناس هنا صيغة عموم ألنه ّ

وهو عليه الصالة والسالم أخرب بذلك وقال يف احلديث املتف على صحته يف

اخلمسة اليت مل يؤهتا نيب قبله منها « وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت
إىل الناس عامة » وهذا إبمجاع املسلمني  ،أما ما يقوله أعداء اإلسالم من
عيسوية اليهوند وغريهم الذي يقرون برسالة حممد -صلى هللا عليه وسلم-
ولكنهم يقولون إنه رسول للعرب فقط فهذا ضالل وكفر وال يلتفت إليه  ،لكن
املسلمون كلهم جممعون على أنه -صلى هللا عليه وسلم -بعث إىل الناس عامة
أي إىل مجيع الناس .
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القرآن كالم هللا
( وأن القرآن كالم هللا منه بدأ بال كيفية قوالً  ،وأنزله على رسوله وحيا ،

وصدقه املؤمنون على ذلك حقاً  ،وأيقنوا أنه كالم هللا تعاىل ابحلقيقة  ،ليس

مبخلوق ككالم الربيّة  ،ومن مسعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر وقد ذمه هللا

وعابه و أوعده بسقر  ،حيث قال تعاىل ﴿سأصليه سقر﴾ فلما أوعد هللا بسقر

ملن قال ﴿ إن هذا إال قول البشر ﴾ علمنا وأيقنا أنه قول خال البشر وال
يشبه قول البشر )
الشرح :
هذا املقطع يتعل ببيان مذهب أهل السنة واجلماعة يف كالم هللا  ،واإلمام
الطحاوي واحد منهم  ،وهو يتكلم على أن هذا هو مذهب أهل السنة
واجلماعة وهو كذلك  ،وهو سائر على رريقتهم رمحه هللا إال يف مسائل قليلة
ينبه عليها يف حينها .
الكالم يف لغة العرب من حيث هو ما تكون من كلمتني وأفاند فائدة حيسن
سكوت املتكلم عليها  ،وكالم هللا سبحانه وتعاىل هو ما تكلم به ومسع من
مالئكته وأنبيائه  ،وللناس يف كالم هللا مذاهب كثرية  ،ذكر شارح الطحاوية
منها تسعة مذاهب  ،ولكن كلها ترجع إىل ثالثة مذاهب :
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املذهب األول  :قول السلف أهل السنة واجلماعة وهو أن القرآن والتوراة
واإلجنيل كالم هللا  ،وأنه يتكلم بكالم يسمع منه حرف وصوت إذا  اندى أو
كلم من شاء من عبانده سواء يف ذلك املالئكة أو الرسل أو غريهم  ،كما قال
سبحانه وتعاىل يف ع ّدة مواضع من كتابه العزيز  ،ومنها قوله عز وجل ﴿ :

فأجره حىت يسمع كالم هللا ﴾ وكذلك قوله  ﴿ :وكلم هللا موسى تكليماً ﴾

وقوله سبحانه  ﴿ :وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه ﴾ وغريها من النصوص

الدالة على أن هللا يتكلم إذا شاء  ،والكالم صفة من صفاته سبحانه وتعاىل
كسائر صفاته  ،يثبت له على الكيفية اليت تلي جبالله وعظمته .
فنؤمن سأن هللا يتكلم وله كالم وأن كالمه حرف وصوت ويسمع منه ولكن
كيف يكون ذلك أو ما هو كنه ذلك الكالم -صلى هللا عليه وسلم -هذا
نقف عنه وال نتكلم فيه ألننا مأمورون ابإلميان مبعاين الصفات وحقائقها أما
كيفياهتا وكنهها فهذا ليس إىل البشر  ،والكالم كالم هللا  ،هو يتكلم إىل
جربيل وجربيل يسمعه مث ينقله إىل رسله  ،وقد يتكلم إىل رسله مباشرة كما كلم
موسى عليه السالم -وكما كلم حممداً -صلى هللا عليه وسلم -على الصحيح
حني أسري به .
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وهذا ال خالف فيه بني السلف  ،السلف كلهم متفقون على اإلميان سأن اللفظ
واملعىن كالمها كالم هللا  ،ليس كالمه املعاين ندون احلروف وال احلروف ندون
املعاين كما قال شيخ اإلسالم رمحه هللا .
والدليل على أن هللا يتكلم بصوت ما ثبت عنه -صلى هللا عليه وسلم -من
حديث عبدهللا بن أنيس أنه قال « حيشر هللا اخلالئ يوم القيامة عراة حفاة
غرال  ،هبما ،فينانديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب  :أ ا امللك
ْ
الداين » .
أ ا ّ

وهذا خالصة مذهب السلف يف الكالم .
املذهب الثاين  :فهو لألشاعرة والكالبية واملاتريدية  ،واألشاعرة الكالبية
واملاتريدية مشرهبم واحد ومنهجهم واحد  ،وأندلة اإلثبات وأندلة النفي عندهم
واحدة  ،وال خيتلفون إال يف أمور خفيفة ال تستح أن يقال إنه خالف  ،ألنه
إن وقع بينهم شيء فهو من ررق اخلالف اللفظي .
هؤالء رأيهم يف كالم هللا أن كالم هللا هو املعىن القائم بذاته  -معىن الكالم
فقط  -وأما أن يتكلم بكالم يسمع منه فهذا ال يقر به هؤالء أبداً  ،وإمنا
يقولون احلروف واألصوات اليت تسمع هي كالم البشر .

فمعىن الكالم قائم بذاته  ،و معىن األمر و النهي و االستفهام و االستخبار كله
قائم بذاته  ،فإذا أراند تبليغ شيء من هذه املعاين أقدر جربيل على أن يفهم ما
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يف نفسه سبحانه وتعاىل فيعرب عنه  ،فعلى هذا التفسري يكون القرآن خملوقا وإن
قالوا إنه كالم هللا  ،ملاذا ؟ ألهنم يقولون إن هللا مل يتكلم بكالم مسعه جربيل
وعرب عنه أو نقله  ،يقولون إن جربيل فهم ما يريده هللا فتكلم به  ،فيكون معىن
الكالم عندهم راجعاً لإلراندة .
وهم إن أقروا به مع الصفات السبع اليت يقرون هبا لكنه على هذا النمط ،
يقرون بكالم هللا مبعىن أن معىن الكالم هو كالم هللا وأما اللفظ فهو لفظ جربيل
جاء به إىل حممد-صلى هللا عليه وسلم -بعد أن فهم ما يريده هللا  ،فلفظ
الكالم عندهم خملوق  ،فهم يتفقون مع اجلهمية واملعتزلة ابلنسبة للفظ الكالم
وأنه خملوق  ،لكنهم خيتلفون عنهم بدعواهم أن كالم هللا معاين قائمة بذاته
يُفهمها من شاء فيفهمها عنه  ،ال أنه تكلم  ،ويقولون الكالم يف حقه سبحانه
وتعاىل حمال ألن الكالم حيتاج إىل لسان وشفتني وأسنان وحل وهلاة وغري

ذلك.
ولكن يرند عليهم هذا الكالم الذي ذكروه  :سأن هذا من شئون املخلوقني ومن
صفاهتم  ،اإلنسان هو الذي كالمه يفتقر إىل هذه اآلالت  ،أما هللا سبحانه
وتعاىل كما أن ذاته ال متاثل ذوات املخلوقني فكذلك صفاته ومنها الكالم ال
متاثل صفات املخلوقني  ،وإال فلو ررند ا هذا الباب على قوهلم لبطلت صفات
هللا كلها .
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ألنه ميكن لقائل أن يقول كاجلهم مثالً  :اإلراندة والعلم واحلياة وغريها من

الصفات العقلية ال يوصف هللا هبا ألننا ال نرى متصفا هبذه الصفات  -يف

املشاهد  -إال وهو خملوق  ،فلو أثبتناها هلل لكان مشاهباً للخل  ،فلهذا ال
يلزم على صفاته ما يلزم على صفات املخلوقني .
وكما أن الكالم أخرب هللا عنه أنه صدر من بعض األشياء من غري أن يكون هلا
لسان وال أسنان وال حل كالسموات واألرض ﴿ مث استوى إىل السماء وهي
ندخان فقال هلا ولألرض ائتيا روعاً أو كرها قالتا أتينا رائعني ﴾ .
هل لألرض لسان  ،وهل للسماء لسان وقد أخرب عنهما أهنما قالتا ؟ فالقول
والكالم ال يتوقف على هذه اآلالت إال ابلنسبة ملا نشاهده من البشر  ،وهللا
سبحانه وتعاىل أعظم من كل ما خيطر يف خلد إنسان مهما كان  ،ال ميكن
إلنسان أن يتصور عظمته حىت يقول يلزم على كالمه كذا أو يلزم على رؤيته
كذا أو يلزم على استوائه ونزوله كذا  ،هللا سبحانه وتعاىل عظيم وال يقاس خبلقه
 ،وال جيوز عليه ما جيوز على خلقه من األمور اليت تكون عيوابً ونقائص .
فالكالبية واألشاعرة يقولون هبذا املذهب  ،ولكن خيتلفون يف التعبري ،
فالكالبية يقولون  :إن القرآن حكاية عن كالم هللا وليس هو كالم هللا ،
واألشاعرة يقولون إن القرآن عبارة عن كالم هللا وليس هو كالم هللا  ،فكلهم
متفقون على أنه ليس كالم هللا وإمنا هو كالم جربيل  ،واختالفاهتم فيما بينهم
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كلها كهذا االختالف  ،فال فرق بني العبارة واحلكاية إمنا األشاعرة تربر قوهلا
فتقول  :إن احلكاية معناها احملاكاة واملشاهبة  ،وإذا قلنا إن القرآن حكاية عن
كالم هللا كأننا نقول إنه شبيه بكالم هللا .
املذهب الثالث  :مذهب اجلهمية واملعتزلة  ،هؤالء يقولون إن كالم هللا خملوق
لفظه ومعناه  ،خلقه هللا يف اللوح احملفوظ ونقله جربيل عنه أو خلقه يف أي
مكان .
فمكاملته ملوسى يقولون إنه خل الكالم يف الشجرة  ،وهذا ابرل لوجوه :
أوالً  :أنه لو خل يف الشجرة لصار كالم الشجرة  ،وألنه خل فينا كالماً فهو

كالمنا  ،وخل يف احليوا ات األصوات فاألصوات أصواهتا .

اثنيا  :لو كان الكالم خلقه يف الشجرة لكانت الشجرة تدعو إىل عباندهتا ،
ألن هللا سبحانه وتعاىل  اندى موسى ﴿ إين أ ا ربك ﴾ فهل تقول الشجرة اي
موسى إين أ ا ربك ؟ فلما كان الكالم هو كالم هللا مسعه موسى عليه الصالة
والسالم من تلقاء الشجرة  ،فال يصح أن يكون كالمه سبحانه وتعاىل خملوقاً ال

يف الشجرة وال يف غريها  ،صحيح أنه َكتب يف اللوح احملفوظ سبحانه وتعاىل ما
شاء لكن تكلم به وكتبه ال أنه خلقه من غري أن يتكلم به  ،هو كتبه بعد أن
تكلم به سبحانه وتعاىل .
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وهلذا ملا احتج عبد العزيز الكناين ابلسرب والتقسيم على بشر املريسي يف املناظرة
اليت جرت بني يدي املأمون عن كالم هللا سبحانه قال عبد العزيز  :هذا الكالم
الذي تقوله اي بشر املريسي قولك إن هللا خلقه أخربين :
هل خلقه يف نفسه سبحانه وتعاىل  ،أو خلقه يف غريه  ،أو خلقه ال يف مكان
 ،وال قسم رابع  ،فلما كان السؤال مفحماً واجلواب ال جيده املبطل عجز بشر

عن اجلواب .

فرجع املأمون إىل عبد العزيز الكناين وقال  :انقطع بشر وعجز عن اجلواب
لكن أخربين ماذا تقول لو أجاب سأي واحد منها ؟
قال  :اي أمري املؤمنني أ ا سألته هل خل هللا الكالم يف ذاته الكرمية ؟ فلو قال
 :نعم لكفر  ،ألنه جعل ذات الباري حمالً للحواندث وابإلمجاع أن من اعتقد

أن الباري حمالً للحواندث فقد كفر  ،ولو قال  :خلقه يف غريه من سائر

املخلوقات لطالبته ابلفرق بني كالم هللا وبني كالمي وكالمك وكالم زيد وعمرو

وهني احلمري وصياح الكالب  ،كل هذه األصوات خلقها هللا يف غريه  ،فأي
فرق بينها وبني كالم هللا  ،قال  :ولو قال خلقه ال يف مكان  ،ال يقوله لكنه لو
قاله لبُـ ّني له أن العقالء أمجعوا سأن املخلوق ال بد وأن يكون يف مكان  ،وال
ميكن أن يكون يف غري مكان  ،فكل خملوق ال خيلوا من مكان  ،فانقطع
املريسي وندحضت حجته.
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وأحد األقسام الثالثة اليت جاء هبا هي اليت يقوهلا املعتزلة واجلهمية وابلنسبة
لكالم هللا  ،يقولون خلقه يف غريه  ،كالمه ملوسى خلقه يف الشجرة  ،وكالمه
حملمد خلقه يف اللوح احملفوظ  ،فهم جعلوا كالم هللا ككالم غريه ال فرق بينه
وبني كالم الناس .
هذا حاصل أو خالصة ما يقال يف مذاهب الناس يف كالم هللا على سبيل
اإلمجال  ،ولكن نعيد اجلمل هذه اليت قاهلا املؤلف ألنه رمحه هللا أييت يف احلُكم
الواحد بعدة عبارات من ابب التكرار  ،ألنه كما ذكر ا حيمله على التكرار
مراعاة فقرات السجع .
( وأن القرآن كالم هللا تعاىل منه بدأ بال كيفية قوالً)
الشرح :
قوله  ( :بال كيفية ) نفي للتكييف  ،وقوله  ( :قوال ) ال أنه بدأ منه خلقاً ،

خالفاً لألشاعرة ومن معهم الذين يقولون إنه بدأ منه إفهاماً أفهمه جربيل .
( أنزله على رسوله وحياً)
الشرح :

أنزله على حممد -صلى هللا عليه وسلم -وحيا أوحاه إليه  ،والوحي قد يكون
بواسطة امللك  ،يتكلم هللا ابلوحي فينقله جربيل مث ينقله إىل حممد -صلى هللا
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عليه وسلم -فيوحيه إليه  ،وقد يكون بطريقة أخرى  ،فالوحي له عدة ررق
كما قد ندون يف علوم القرآن .
( وصدقه املؤمنون على ذلك حقاً )
الشرح :
أي وصدقه املؤمنون أنه جاء بوحي من عند هللا  ،وأن هللا تكلم بذلك ،
اعتقدوه حقاً ال جمازاً .
( وأيقنوا أنه كالم هللا تعاىل ابحلقيقة )
الشرح :
وأيقنوا أنه كالم هللا حقيقة ال جمازاً كما تقوله اجلهمية واألشاعرة .
( ليس مبخلوق ككالم الربية )
الشرح :
ليس مبخلوق ككالم البشر كما تقوله املعتزلة واجلهمية واألشاعرة أيضاً.
املشكلة اآلن أن األشاعرة يقال إهنم أقرب الناس إىل أهل السنة  ،علماً سأهنم

إن نظرت إليهم من حيث صفة الكالم وجدت أهنم يوافقون املعتزلة من حيث
إن هللا مل يتكلم ومل يقل  ،وإن نظرت إليهم من حيث القدر وأفعال العباند
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وجدهتم جربية ألهنم ينفون أن يكون للعبد فعل  ،وإن نظرت إليهم من حيث
الصفات وجدهتم جهمية إال فيما ي ّدعون إثباته من سبع صفات  ،فمن أين هلم

القرب  ،فهم بعيدون من أهل السنة كل البعد .

هم متفقون مع أهل السنة واجلماعة يف احلكم على الصحابة ويف مواالهتم
والرتضي عنهم وعدم تضليل أحد منهم أو تكفريه  ،ومواقفهم السابقة زمن
صالح الدين وغريه إمنا كانت يف أبواب الصحبة  ،كما كان عداؤهم للرافضة
وللنواصب  ،فهم يلتقون مع أهل السنة يف هذا املنطل فقط  ،وكذلك يف
مناظرهتم للمعتزلة كانت يف إنكارهم للصفات السبع .
مع أن إثبات األشاعرة للصفات السبع ليس على رريقة أهل السنة واجلماعة ،
فصفة الكالم مثال يقولون هي املعىن القائم بذات هللا تعاىل أما اللفظ فلفظ
جربيل وهو خملوق  ،وهم يؤولون يف ذلك وال جياملون ويصرحون سأنه ال يتكلم
 ،بل ويعللون مبا تعلل به املعتزلة واجلهمية سأن القول والصوت حيتاج إىل لسان
وشفتني وأسنان  ،وهذا صريح يف مذهبهم على ما أييت تبيينه إن شاء هللا .
فإن قيل إهنم يسمون سأهل السنة  ،قيل األشاعرة هم من مسى أنفسهم بذلك
ومل يسمهم أهل السنة  ،وما ذكر عن السفاريين يف هذا فإن السفاريين رمحه هللا
من أهل السنة  ،لكن له نزعات يف بعض املسائل يلتقي فيها مع األشاعرة .
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( فمن مسعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر  ،وقد ذمه هللا وعابه و أوعده بسقر
حيث قال تعاىل ﴿ سأصليه سقر ﴾ فلما أوعد هللا بسقر ملن قال﴿ إن هذا
إال قول البشر ﴾ ) علمنا وأيقنا أنه قول خال البشر وال يشبه قول البشر )
الشرح :
يشري إىل اآلايت الوارندة يف سورة اي أيها املدثر .
( ومن وصف هللا مبعىن من معاين البشر فقد كفر  ،فمن أبصر هذا اعترب وعن
مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر )
الشرح :
هذا تكميل للعبارات السابقة .
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الرؤية
(والرؤية ح ألهل اجلنة بغري إحارة وال كيفية )
الشرح :
الرؤية ح للمؤمنني يوم القيامة  ،والرؤية من الصفات اليت حصل فيها
اخلالف بني أهل السنة واجلماعة وبني غريهم من املعطلة  ،فجمهور املسلمني
يثبتون الرؤية  ،ما عدا املعتزلة واجلهمية وبعض األشاعرة فإهنم ينكرون الرؤية
ويقولون هللا سبحانه وتعاىل ال يرى يف الدنيا وال يف اآلخرة وعللوا ذلك سأن
معىن الرؤية أن يقع البصر على شيء مقابل  ،وأن املرئي ال بد أن يكون منحازاً
يف مكان ينعكس عليه البصر  ،وهللا لو كان كذلك لكان منحازا يف مكان ،
وهذا يدل على تنقص يف ح هللا هكذا يقولون  ،فنفوا الرؤية وصرفوا مجيع
النصوص الوارندة فيها عن مدلوهلا إىل معان تصوروها بعقوهلم أو سفسطوا
وغالطوا  ،وهم يعلمون أن أتويالهتم ابرلة .
احلاصل أن املعتزلة واجلهمية وبعض األشاعرة أنكروا الرؤية بتااتً  ،أما مجهور

األشاعرة فإهنم أثبتوا الرؤية ولكن أثبتوها بطريقة ليست ابلطريقة اليت أثبتها أهل
السنة واجلماعة  ،فإهنم قالوا إن هللا يرى والرؤية من صفاته ولكن يرى ال يف
مكان  ،أراندوا أن يتخلصوا من شبهة املعتزلة واجلهمية وهو أن املرئي جيب أن
يكون يف مكان منحاز  ،وهلذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  :إن األشاعرة يف
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مسألة الرؤية هم خمنثو املعتزلة  ،مبعىن أهنم ال هم معتزلة وجهمية فيطرندون الباب
وينكرون الرؤية  ،وال هم من أهل السنة واجلماعة فيقروهنا  ،فسماهم خمنثي
املعتزلة  ،كما أن اخلنثى ال هو ذكر وال أنثى  ،أما أهل السنة واجلماعة وأكثر
املسلمني من غريهم فإهنم يثبتوهنا هلل سبحانه وتعاىل و أندلتهم كثرية يف القرآن
ويف احلديث  ،كقوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :وجوه يومئذ  اضرة إىل رهبا  اظرة ﴾
 اظرة يعين تنظر إىل هللا سبحانه وتعاىل وكذلك  :قوله  ﴿ :للذين أحسنوا
احلسىن وزايندة ﴾ فسر احملققون من املفسرين أن الزايندة هي النظر إىل هللا
سبحانه وتعاىل  ،وكذلك قوله سبحانه وتعاىل ﴿ كال إن كتاب الفجار لفي
سجني وما أندراك ما سجني كتاب مرقوم ﴾
إىل أن قال  ﴿ :كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون ﴾ فلما ذكر أن من عقاب
الكافرين أن حيجبوا عن رؤية هللا ندل ذلك على أن غريهم ال حيجب وأنه يرى
هللا سبحانه وتعاىل  ،وكذلك قوله -صلى هللا عليه وسلم « :-إنكم سرتون
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ال تضامون يف رؤيته »  ،فالرؤية يف ح
املؤمنني هلل واجبة عند أهل السنة واجلماعة وال شك يف ثبوهتا .
أما نفاة الرؤية فيزعمون – كما سب  -أن العقل يدل على أن كل مرئي البد
أن يكون متشكالً بشكل ومنحازاً يف مكان حىت تقع عليه أشعة البصر  ،وهذا

ال حي وجونده يف ح هللا سبحانه وتعاىل  ،وأضاف نفاة الرؤية إىل الدليل
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العقلي هذا قوله تعاىل يف خطابه ملوسى  ﴿ :لن تراين ﴾  ،قالوا  :وهذا يدل
على أنه ال يرى  ،والسلف أجابوا عن هذا سأن معىن  ﴿ :لن تراين ﴾ أي  :لن
تقدر على رؤييت يف هذه الدنيا  ،هللا سبحانه وتعاىل رؤيته ليست سهلة يسرية
يقوى عليها بصر اإلنسان العاندي  ،فال ميكن أن يرى إال إذا أعطي البصر قوة
خارقة زائدة عن عاندة البصر يف الدنيا  ،فقال موسى ملا قال  ﴿ :رب أرين
أنظر إليك ﴾ قال  ﴿ :لن تراين ﴾ يعين لست يف حالة متكنك من رؤييت ألن
بصرك قاصر  ،فليس معىن لن تراين أي ال أرى  ،هللا سبحانه وتعاىل لو كانت
رؤيته مستحيلة لقال ملوسى إنين ال أرى  ،لكنه قال لن تراين أي لن تراين يف
هذه الدنيا.
و من األندلة اليت قلبها أهل السنة على نفاة الرؤية أن ( لن ) يف قوله تعاىل (
لن تراين ) ال تعين مطل التأبيد  ،بل تعين نفي الرؤية لوقت معني  ،والدليل
على هذا أن هللا تعاىل ذكر عن الكفار أهنم ( لن ) يتمنوا املوت  ،كما يف قوله
عز وجل  ﴿ :ولن يتمنوه أبدا ﴾ أي املوت  ،ويف اآلية األخرى بني أهنم متنوه
 ،كما يف قوله تعاىل  ﴿ :وقالوا اي مالك ليقض علينا ربك ﴾  ،فاستعماهلم (
لن ) يف اآلية األوىل يعين أهنم لن يتمنوا املوت لزمن معني  ،وأما اآلية الثانية
فتدل على أهنم سيطلبون املوت  ،وأن لن يف آية موسى تدل على امتناع الرؤية
لوقت معني .
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وكذلك قوله تعاىل عن قوم موسى  ﴿ :وقالوا لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع
إلينا موسى ﴾ ورجوع موسى عليه السالم يقطع التأبيد .
وكذلك قوله تعاىل يف سورة يوسف  ﴿ :فلن أبرح األرض حىت أيذن يل أيب ﴾
يعين إذا أذن له أبوه برح .
ورؤية هللا سبحانه وتعاىل يف الدنيا حمل خالف بني السلف  ،أهل السنة
واجلماعة جممعون على أن غري الرسول عليه الصالة والسالم ال ميكن أن يرى
هللا يف الدنيا لعجز بصره عن ذلك بدليل قوله -صلى هللا عليه وسلم« -
حجابه النور لو كشفه ألحد ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من
خلقه » يعين أن أبصار الناس يف الدنيا ال تقوى على مقابلة هللا ورؤيته  ،لكن
اختلفوا يف حممد -صلى هللا عليه وسلم -هل رأى ربه يف الدنيا أو مل يره ،
اجلمهور على أنه مل ير ربه  ،وبعض السلف ومنهم الصحابة يقولون إنه رأى ربه
 ،و منشأ اخلالف يف قوله -صلى هللا عليه وسلم -ملا سئل  :هل رأيت ربك
أين أراه » أو قال يف لفظ آخر « :
قال  « :نور َّ
أَّن أراه » ويف لفظ  « :نور ّ
أين أراه » يدل على
رأيت نوراً » ،فقالوا قوله -صلى هللا عليه وسلم « -نور ّ

أنه رآه يف الدنيا .

وما ذكر عن شيخ اإلسالم رمحه هللا يف جواز رؤية هللا سبحانه وتعاىل يف املنام
فليست من الرؤاي اليت فيها اخلالف  ،ألهنا رؤية منام وليست حقيقة  ،وقوله
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صلى هللا عليه وسلم  « :تعلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حىت ميوت
» املقصوند به املوت احلقيقي وليس النوم .
أما رؤيته يف اآلخرة فكما سب  -السلف وأئمة اهلدى والدين كلهم جممعون
على أن هللا سبحانه وتعاىل يراه املؤمنون وأن أفضل النعيم الذي يعطيه عبانده
يوم القيامة هو النظر إىل وجهه الكرمي .
وابلنسبة خلالف السلف يف هذه املسألة أو يف غريها يستدل به بعض الناس
فيقول أنتم تنكرون على من خالفكم يف العقيدة وتبدعونه  ،وهذا خالف
السلف أنتم تنقلون عنهم يف هذه املسألة  ،نعم حنن نقول إن السلف اختلفوا
فيها بناء على اختالف لفظ عن النيب -صلى هللا عليه وسلم ، -فكل منهم
ينزع بلفظ  ،ومل خيتلفوا كاختالفكم وصرفكم النصوص عن ظواهرها  ،فالذين
قالوا إن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -رأى ربه وهم القليل استدلوا بقوله «:
نور أين أراه »  ،أما الكثري وهم الذين قالوا  :ال يرى  ،استدلوا بقوله -صلى
أَّن أراه »  ،واستدلوا بقول عائشة رضي هللا عنها ملا
هللا عليه وسلم « : -نور ّ

سأهلا مسروق بن األجدع  :هل رأى حممد -صلى هللا عليه وسلم -ربه ؟ قالت

 « :قف شعري مما قلت  !.من حدثك أن حممدا -صلى هللا عليه وسلم -رأى
ربه فقد كذب » احلديث
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وقوله  « :نور أَّن أراه » هذا رأي استدل به قوم  ،وقوم استدلوا بلفظ  « :نور
أين أراه » فالسلف اختالفهم على نصوص شرعية صحيحة ،مل خيتلفوا
كمخالفة املعتزلة واجلهمية واألشاعرة الذين اعتمدوا على مقدمات عقلية كاذبة
 ،والذين يضربون ابلنص عرض احلائط وأيتون له مبعىن من تلقاء أنفسهم ،
وفرق بني هذا وهذا .
قوله  ( :ألهل اجلنة ) احرتازا من الكافرين كما يف قوله تعاىل  ﴿ :كال إهنم عن
رهبم يومئذ حملجوبون ﴾  ،وأما ما رواه البخاري« أن هللا سبحانه وتعاىل أييت
يوم القيامة يف صورة غري صورته فيسجد له كل مؤمن  ،ويبقى من كان يسجد
هلل رايءا ومسعة فيذهب كيما يسجد فيعوند ظهره ربقا واحدا » فهذا احلديث
ليس فيه أن املنافقني يرون رهبم .
وقيل إهنم يرونه ولكن ليس كرؤية املؤمنني  ،بل رؤية غضب .
قوله  ( :بغري إحارة ) اإلحارة معناها اإلندراك  ،أن يكون الرائي حييط ابملرئي
من مجيع جهاته  ،يراه رؤية حميطة  ،وهلذا أجاب السلف عن شبهة نفاة الرؤية
حينما استدلوا بقوله تعاىل  ﴿ :ال تدركه األبصار ﴾ أجاهبم السلف وقالوا :
إن الرؤية غري اإلندراك  ،فالرؤية هي جمرند رؤية املرئي  ،واإلندراك إحارة البصر
ابملرئي إحارة كاملة  ،فاهلل سبحانه وتعاىل يرى لكن ال حياط به رؤيةً  ،فقوله :
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( بغري إحارة ) يعين أن أهل اجلنة إذا رأوا هللا ال حييطون به رؤية وإمنا يرونه
فقط .
أنت اآلن ترى السماء  ،فهل حتيط جبميع السماء اآلن  ،واألرض أيضاً تراها

هل حتيط هبا رؤية ؟ هذا الفرق بني الرؤية واإلحارة .

وقوله  ( :وال كيفية ) ال نكيفه ،كيف نراه ؟ هل نراه كذا وعلى كذا وعلى
هيئة كذا  ،بل نراه فقط كما أخرب ا سبحانه وتعاىل  ،وأخرب ا رسوله ؟  ،وأما
كيف نراه فهذا يقال فيه كما قال مالك رمحه هللا ملا
سئل  :كيف استوى ؟ قال  ( :االستواء معلوم والكيف جمهول واإلميان به
واجب والسؤال عنه بدعة  ،واخرجوا عين هذا الرجل املبتدع أو ال أراه إال
مبتدعاً ) فمن سأل  :كيف نراه ؟ نقول الرؤية معلومة والكيف جمهول واإلميان
هبا واجب والسؤال عنها بدعة .

فاهلل سبحانه وتعاىل أعظم من أن يدركه أحد وحييط به أو حييط به علم .
( كما نط به كتاب ربنا  ﴿ :وجوه يومئذ  اضرة إىل رهبا  اظرة ﴾ )
الشرح :
املعطلة نفاة الرؤية يؤولون قوله تعاىل   ( :اظرة )  ،ويقولون أي منتظرة للثواب
 ،فيفسرونه بتفسري ال جيوز لغة وال شرعا .
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مذهب السلف في نصوص الشريعة
(وتفسريه على ما أرانده هللا سبحانه وتعاىل وعلمه)
الشرح :
تفسريه هنا إن كان يريد تفسري املعين فهذا خطأ وال يوافقه السلف على هذا ،
ألن املعىن يفسره العلماء ويعلمونه  ،وإن كان يريد ابلتفسري كما يريده غريه يف
بعض األحيان ويعين بذلك الكيفية اليت سب الكالم عليها وهي تفسري كيفيته
وكنهه على ما يعلمه هللا تعاىل ويراه فهذا صحيح  ،أما إرالق لفظ التفسري
فهذا حيتمل احل وحيتمل البارل .
( وكل ما جاء يف ذلك من احلديث الصحيح عن رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -فهو كما قال  ،ومعناه على ما أراند )
الشرح :
قوله  ( :على ما أراند ) هذا فيه شيء من الغموض  ،يعين هل املعىن ال يعرفه
إال هللا أو الرسول -صلى هللا عليه وسلم -الذي جاء به  ،أو أنه يعلمه الناس
و يفسرونه ؟ فقوله هذا فيه شيء من اإلمجال ألنه ابتفاق السلف أن معاين
ِ
نفسرها ونبينها ونتكلم عليها ونوضحها ونرتمجها بلغات
النصوص معلومة لنا ّ ،
أخرى  ،أما الذين يقولون إن املعىن ال يعلمه إال هللا فهؤالء هم املفوضة وليس
مذهب املفوضة يف شيء من مذهب السلف  ،وعلى كل املفوضة قسمان :
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األول  :من قال إن ظاهر آايت الصفات مراند لكن ال يعلمه إال هللا .
الثاين  :من قال إن ظاهر آايت الصفات غري مراند  ،وليس هلا معىن أبدا ال
ظاهرا وال ابرنا  ،لكنها سيقت للتعبد .
فقوله  ( :ومعناه على ما أرانده) حيتمل أنه يريد الكيفية وهذا ح  ،وحيتمل أنه
يريد معىن اللفظ ومعىن الكالم العريب وهذا غري صحيح ال يواف عليه.
( ال ندخل يف ذلك متأولني آبرائنا وال متومهني سأهوائنا )
الشرح :
ال ندخل يف ذلك متأولني آبرائنا وال متومهني سأهوائنا ولكن نفسره ونبينه
ونتكلم فيه على ما نعرفه من لغتنا  ،إذا ثبت النص لنا عن هللا سبحانه وتعاىل
أو عن نبيه -صلى هللا عليه وسلم -فإننا ال نتوهم وال ندخل فيه ابلتأويل ،
وإمنا نفسره حسب ما نعرفه من لغتنا فالرسول-صلى هللا عليه وسلم -قال « :
إنكم سرتون ربكم » الرؤية معروفة يف لغتنا  ،معىن رأى ويرى و رأيت والرؤية
هذا نعرفه يف لغتنا  ،لكننا ال ندخل و خنوض يف كيفية هذه الرؤية  ،كذلك

ِ
نفسره
قال سبحانه  ﴿ :الرمحن على العرش استوى ﴾ االستواء نعرفه يف لغتنا و ّ
ونبينه ونرتمجه ابللغات األخرى ولكن كيف استوى هذا هو الذي ليس إلينا .
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( فإنه ما سلم يف ندينـه إالّ من سلّم هلل عز وجل ولرسوله -صلى هللا عليه

وسلم) -
الشرح :

سلّم هلل و لرسوله يعين آمن مبا جاء عن هللا ورسوله وصدقه واعتقده  ،ولكن إذا
كان فيه شيء مل يدركه عقله أو اته فيه عقله فإنه يسلم هلل ورسوله وال يعارضه
أو ينكره ألن عقله مل يدركه أو مل حيط به  ،ألن العقول حمدوندة  ،العقول ذرة
صغرية من ذرات الكون اليت خلقها هللا فال ميكن أن حنكم هبا على ِح َكم هللا
وعلى مراند هللا  ،فما صح وثبت لنا عن هللا سبحانه وتعاىل أو عن رسوله -
صلى هللا عليه وسلم -صدقناه وآمنا به وما علمنا من معناه بيّناه  ،وما عجزت

عقولنا عن إندراكه وكلنا علمه إىل عامله سبحانه وتعاىل .
( ورّند علم ما اشتبه عليه إىل عامله )
الشرح :

املشتبه واملتشابه من القرآن ومن احلديث يرند إىل هللا سبحانه وتعاىل وإىل رسوله
صلى هللا عليه وسلم ، -واملتشابه فيه حث رويل للعلماء  :هل نصوصيفسر ويبني ،
الصفات من املتشابه أو أن نصوص الصفات من احملكم الذي َّ

فأهل السنة واجلماعة واملثبتة للصفات كلهم متفقون على أن نصوص الصفات

يفسر ويبني ويشرح ويرتجم .
كلها من احملكم الذي َّ
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أما كيفيات الصفات فبعضهم يطل عليها أهنا من املتشابه مبعىن أهنا من الشيء
الذي ال يعلمه إال هللا فال يتكلمون فيها وال خيوضون فيها  ،وإن أرل عليها
بعض العلماء كما أرلقه بعض السابقني
وقال ّإهنا من املتشابه فهذا مقبول  ،لكن أن جيعل معىن النص من املتشابه هذا
هو البارل  ،ألن النصوص معروفة  ،ونعرفها يف لغتنا  ،فإذا ثبت لنا أن الرسول
صلى هللا عليه وسلم -تكلم هبا أو كانت يف القرآن فإن معناها معروف لنانفسرها به من لغتنا  ،ألن كل حقيقة شرعية هلا أصل يف اللغة مأخوذة من
احلقيقة اللغوية إال أن الشارع قيدها وخصصها بقيوند  ،فمثالً الصيام  ،حقيقة

الصيام يف اللغة  :اإلمساك عن األكل و الشرب  ،و اإلمساك عن املشي و
اإلمساك عن الكتابة و اإلمساك عن الكالم  ،و اإلمساك عن كل شيء

يسمى صياما  ،الشارع أخذ هذه احلقيقة ووضعها أساساً للحقيقة الشرعية وزاند
عليها قيوندا مث أوجبها على املسلمني  ،وبدل أن يسميه اإلمساك فقط قال :
اإلمساك عن املفطرات من رلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس  ،إذاً كل

حقيقة شرعية أصلها احلقيقة اللغوية زاندها الشارع قيوندا وختصيصا.

ومقصوند املؤلف ابملتشابه أن أي معىن من املعاين اليت ثبتت يف الشرع حىت لو
كان يف األخبار فيما يتعل ابآلخرة أو أخبار األمم السابقة أو يف الصفات فال
نرنده ونكذبه ألننا ما فهمنا معناه  ،بل نؤمن به ونعتقد صدق اخلرب لكننا نقول
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هللا أعلم به  ،مثل قوله تعاىل  ﴿ :أمل ﴾ وحنوها من احلروف املقطعة مجهور
املفسرين على أهنا من املتشابه الذي نؤمن به ونقول هللا أعلم مبرانده يف ذلك ،
وإن كان بعضهم التمس هلا معاين  ،لكن هذا مذهب كثري من املفسرين .
(وال تثبت قدم اإلسالم إال على ظهر التسليم واالستسالم  ،فمن رام ع ْلم ما
ُح ِظَر عنه علمه ومل ي ْقنع ابلتسليم فهمه  ،حجبه مرامه عن خالص التوحيد
وصايف املعرفة وصحيح اإلميان  ،فيتذبذب بني الكفر واإلميان والتصدي
والتكذيب واإلقرار واإلنكار  ،موسوسا اتئهاً شاكاً زائغا  ،ال مؤمناً مصدقاً وال

جاحداً مكذابً)
الشرح :

التسليم ألوامر هللا سبحانه وتعاىل ورسوله -صلى هللا عليه وسلم -هذه قاعدة
من قواعد الشريعة  ،أن املؤمن يتلقى أوامر هللا وأوامر رسوله -صلى هللا عليه
وسلم -يؤمن هبا ويصدقها وينقاند هلا  ،وال يلزم أن يعلم ما قصد منها من
حكمة أو مصلحة  ،إن ظهر له شيء من ذلك قال به وعمل به  ،فاإلميان
بنصوص الشريعة ال يتوقف على معرفة احلكمة  ،ألن هللا سبحانه وتعاىل اترة
تكون احلكمة ظاهرة يف تشريعه واترة تكون خفية  ،والبشر عقوهلم قاصرة
وإندراكهم  اقص  ،وال جيوز لإلنسان إن ظهر له حكمة أخذ ابلنص وإال رفضه
أو ّأوله إىل غري املعىن الظاهر منه  ،ألن حكم هللا يف تشريعاته نعلم منها القليل
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والكثري مطوي عنا ال يعلمه إال هللا سبحانه وتعاىل  ،فاإلسالم قائم على قدم
التسليم  -من سلم هلل ولرسوله  ،يعين ألوامرمها سلم يف ندينه .قوله  ( :فمن رام
) يعين حث أو حاول أن يصل على علم ما مل يكلف ابلبحث عنه  ،كغوامض
احلِ َكم فإنه يبقى ندائماً يف شك ويف حرية  ،إذا كان حيكم َع ْقله فما َع َقله ع ْقله
آمن به وسلم به  ،وما مل يعق ْله ع ْقله أنكره أو رنده أو ّأوله فهذا ندائماً يبقى
متذبذابً شاكاً  ،ال هو مؤمن مع أهل اإلميان وال هو كافر مع أهل اجلحوند كما
قال املاتن  ( :ال مؤمنا مصدقا وال جاحدا مكذاب ) .

وليس معىن هذا أننا نقول إن تعليمات الشريعة ليست معللة  ،هي معللة ،
وهللا سبحانه وتعاىل أيمر حكمه والرسول -صلى هللا عليه وسلم -أيمر ويشرع
حلكمه ولكن قد تظهر هذه احلكمة وقد ختفى .
قوله ( :من رام علم ما حظر عنه ) يعين معرفة الكيفيات وكنه احلِ َكم اليت
يريدها سبحانه وتعاىل من تشريعاته  ،يعين من رام ذلك فإمنا رومه لذلك
املطلوب جيعله شاكاً  ،ومن شك فإنه غري موحد  ،إذا ورنده عن الشرع أمر أو
هني التمس له ِحكمة إن عرفها ووصل إليها عمل به وإال رنده  ،فيبقى متذبذابً
ويبقى يف غري ندائرة التوحيد ألن التوحيد هو التسليم هلل .

فإذا ثبت لك سلِّم له وعليك اإلقرار به واإلميان به والعمل به إن كان عملياً ،
وليس عليك البحث الطويل والنظر لتصل إىل احلكمة  ،املقصوند لب التشريع
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التصدي واإلميان والعمل  ،أما أن جيعل مهه هو البحث عن احلكم والتعاليل
ويكون مناط عمله ابلنصوص العملية ومناره يف اعتقانده يف النصوص
االعتقانديـة هو أن يصل إىل  :ماذا يقصده هللا بذلك األمر  ،فمن كان يف هذه
املنزلة فقد خاب وخسر  ،لكن أوال يسلم إذا قال هللا كذا نفعله إن كان من
األمور العملية  ،أو نعتقده إن كان من األمور االعتقاندية  ،فإذا ظهر لنا شيء
مما قصده هللا بذلك التشريع فيها  ،وإال وكلنا أمره إىل هللا عز وجل .
( وال يصلح اإلميان ابلرؤية ألهل ندار السالم ملن اعتربها منهم بوهم أو أتوهلا
بفهم )
الشرح :
فسَر الرؤية ابلفهم أو العلم  ،ألن هناك من نفاة
نعم ال يكون مؤمناً ابلرؤية من ّ
الرؤية من يقولون إن النصوص اليت ورندت كقوله -صلى هللا عليه وسلم« -

سرتون ربكم » وحنو ذلك يقولون معناه يعلمونه ويفهمونه  ،يقول هذا ال يعد
إميا اً ابلرؤية وإمنا يعد أتويالً والتأويل ال يقبل فيما يتعل مبسألة األصول  ،هو

ملا تكلم على الرؤية وذكر أندلتها قال ومن اندعى – من نفاة الرؤية – أن اإلميان
ابلرؤية معناه اإلميان سأن رؤية أهل اجلنة هلل هي علمهم له وفهمهم له فهما
حقيقياً يقول هذا أتويل ابرل.
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(إذ كان أتويل الرؤية وأتويل كل معىن يضاف إىل الربوبية برتك التأويل ولزوم
التسليم وعليه ندين املسلمني )
الشرح :
التأويل هو ترك التأويل  ،يعين أن املطلوب من املؤمن أن يرتك التأويل حىت
يكون ذلك هو التأويل الصحيح  ،أي لزوم التسليم وترك التأويل  ،فمن أول
الرؤية ابلفهم أو ابلوهم أو بغريه فقد ضل  ،ألن املطلوب يف ذلك التسليم ال
التأويل .
( ومن مل يتوق النفي والتشبيه زل ومل يصب التنزيه )
الشرح :
النفي والتشبيه الذي ال حياذره ويهرب عنه ال بد وأن يكون بعيدا عن التنزيه ،
ألن التنزيه املطلوب شرعاً هو نفي التشبيه  ،وليس املطلوب مثالً استعمال

السلوب املفصلة ليس بكذا وال بكذا ،
األساليب اليت يستعملها النفاة من ّ

فتوقي التشبيه هو إثبات ما أثبته هللا ورسوله هلل على حد ما أرانده هللا و أرانده

رسوله إثبااتً بال تشبيه  ،نزهه عن النقائص والعيوب تنزيهاً بال تعطيل  ،هذا هو
املطلوب .
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أما رريقة نفاة الصفات اليت سلكوها لتنزيه الباري نفيا للتشبيه فهذه رريقة من
ررق التعطيل  ،فإذا قالوا إن هللا ليس جبوهر وال عرض وال جبسم  ،وال فوق
العامل وال حتت العامل  ،وال متصل ابلعامل وال منفصل عن العامل  ،وال حال يف
العامل وال مباين للعامل فهذا تعطيل لوجوند هللا سبحانه وتعاىل ألنه يفضي إىل
العدم  ،وألن املعدوم هو من يوصف هبذه الصفات  ،أما املوجوند فال بد أن
يكون له صفات متيزه وختصص وجونده .
مع أن شيخ اإلسالم رمحه هللا يقول  :إن ما اصطلح عليه علماء الكالم من
نفي التشبيه هو الذي سبب هلم اخلطأ  ،فإهنم جعلوا إثبات الصفات تشبيها
وربطوا به التنزيه  ،فقالوا إثبات الصفات تشبيه وال حيصل التنزيه للعبد إال إذا
نفى الصفات  ،فجعلوا إثبات الصفات تشبيهاً وجعلوا نفيها نفياً للتشبيه .
وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يقول ما ورند يف القرآن وال يف السنة
لفظ ( نفي التشبيه )  ،وإمنا الذي ورند هو نفي الضد ونفي الند ونفي الكفوء
و نفي املثل  ،أما نفي التشبيه هبذا اللفظ فلم أيت يف القرآن .
هو يريد أن يرند عليهم ندعواهم أن نفي الصفات املقصوند منه نفي التشبيه ،
وهم يقولون جيب نفي التشبيه عن هللا مث ينفون الصفات ويقولون هذا هو نفي
التشبيه عن هللا  ،يقولون ال يتم التوحيد إال بنفي الصفات فمن أثبت هلل
صفات فهو غري موحد  ،والتوحيد نفي الصفات كما هو أصل من أصول
املعتزلة .
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( فإن ربنا جل وعال موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفرندانية ليس
يف معناه أحد من الربية )
الشرح :
هللا سبحانه وتعاىل موصوف بصفات الوحدانية  ،أي موصوف ابلصفات اليت
ال يوصف هبا إال هو  ،ومنعوت بنعوت الفرندانية  ،فالصفات والنعوت مبعىن
واحد  ،والوحدانية والفرندانية مبعىن واحد  ،ولكن املاتن ّنوع يف العبارة ألجل

السجع ألنه كما ذكر ا أكثر من مرة حيرص على أن تكون ألفاظه مسجوعة ،

فلو قال  :ألنه موصوف بصفات الوحدانية  ،يكفي عن قوله منعوت بنعوت
الفرندانية  ،ملاذا ؟ ألن الصفات والنعوت والفرندانية سواء  ،والسلف عند
وصفهم هلل ببعض الكالم يقولون  :واحد أحد فرند صمد ويعنون ابلفرند أنه (
واحد )  ،لكن أن يسموا من أمساء هللا ( الفرند ) أو ( الفرندانية )
فهذا ما ورند  ،أما من ابب اإلخبار عنه وليس من ابب الصفة فال سأس به ،
ألن اإلخبار شيء والصفة شيء آخر  ،فاإلخبار أييت ويعرب به عن ما ورند
كقوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :إهنم يكيدون كيداً وأكيد كيداً ﴾ فأخرب ا أنه يكيد

هلم فهل نسميه الكائد أو جنعلها صفة له ؟ ال نقول نؤمن خبربه  ،ونصدق أنه

يكيد مبن كاند له لكن ال أنخذ له منه صفة  ،كذلك قوله تعاىل ﴿ :ومكروا
ومكر هللا﴾
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فهل نسميه ماكراً أو نصفه ابملكر تعاىل هللا ؟ ال  ،وإمنا نصدق خربه ونقول إنه
ميكر مبن ميكر به  ،وال جيوز أن يوصف ابملاكر .

( تعاىل عن احلدوند والغاايت واألركان واألعضاء واألندوات  ،ال حتويه اجلهات
الست كسائر املبتدعات )
الشرح :
مثل هذا التفسري ال يرضاه السلف  ،ألن هذه األمور حتتمل حقاً وابرالً ،

فتحتمل حقا مبعىن أن هللا سبحانه وتعاىل أعظم من كل شيء وأنه أعظم من

أن حيويه مكان أو حييط به زمان فهو عظيم أكرب من كل ما يقع يف نفس
اإلنسان  ،وحيتمل النفي املفصل الذي يستعمله املعطلة من قوهلم ال كذا وال
كذا  ،إذاً فرتك هذه األلفاظ أوىل فلو قال  :يتعاىل عن املثل والند والشبيه
لكان أفضل وأوىل .

مثل لفظ اجلسم واجلهة والتحيز  ،هذه ألفاظ ابن تيمية رمحه هللا تكلم عليها
كالماً جيداً وقال إهنا ال تطل يف ح هللا سبحانه وتعاىل ال نفيا وال إثبااتً ،

إال بعد االستفسار واالستفصال  ،فإذا قال :

تعاىل عن األركان  ،ماذا يعين ابألركان ؟ تعاىل عن احلدوند ماذا يعين ابحلدوند ،
تعاىل عن اجلهة ماذا يعين ابجلهة  ،تعاىل عن التحيز ماذا يعين ابلتحيز ؟ فإن
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بني مرانده واشتمل على ابرل رند  ،وأن اشتمل على ح قيل له املعىن الذي
قصدته صحيح لكن اللفظ مبتدع وال ينبغي أن تستعمله .
فمن قال إن هللا سبحانه وتعاىل يف جهة أو قال إن هللا سبحانه تنزه عن اجلهة
 ،يقال له كالمك هذا حيتمل حقاً وابرالً ألن كالمك جممل  ،و يقال ملثبت

اجلهة  :إن أرندت ابجلهة أن هللا سبحانه وتعاىل يف جهة العلو فاملعىن الذي

قصدته صحيح ولكن اللفظ الذي عربت به مبتدع  ،السلف مل يتكلموا يف
اجلهة ألهنا مل ترند يف الكتاب وال يف السنة .
أما إن قال  :أريد ابجلهة املكان احملدند املتحيز فإنه يقال له املعىن الذي قصدته
ابرل واللفظ الذي جئت به ابرل  ،كذلك اجلسم عند السلف ال يطل يف
حقه سبحانه وتعاىل ال نفياً وال إثبااتً  ،ومن أثبت هلل جسماً أو نفى عن هللا

اجلسم فإنه يستفسر منه ال يسلم له مطلقا وال ينكر عليه مطلقاً  ،فإن كان ممن
ِ
فسر لنا
يثبتون هلل اجلسم قيل له  :لفظك هذا جممل حيتمل حقاً وابرالً ف ّ
اجلسم الذي أثبتَّه هلل  ،هل تعين أن هلل جسماً مبعىن أن له جسماً مرتكباً مياثل
أجسام املخلوقني إذا أرندت هذا فاللفظ ابرل والتعبري ابرل واملعىن الذي
قصدته ابرل  ،وإن أرندت ابجلسم أن هلل ذااتً قائمة بنفسها ابئنة من غريها

متصفة ابلصفات فاملعىن الذي قصدته صحيح ولكن التعبري الذي عربت به
وهو إثبات اجلسم كان خمالفا ملذهب السلف ألن السلف مل يعربوا به نفيا وال
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إثباات .
وكذلك من ينفي عن هللا اجلسم يقال كالمك هذا جممل حيتمل حقاً وابرالً
فماذا تعين ابجلسم الذي نفيته عن هللا وقلت إن هللا يتنزه عن اجلسم  ،فسر لنا
هذا اجلسم فإن قال  :أعين ابجلسم األجسام املركبة كأجسام املخلوقني قلنا
املعىن الذي قصدته صحيح فاهلل يتعاىل عن ذلك  ،لكن اللفظ والتعبري الذي
عربت به مبتدع  ،فما كان السلف يقولونه  ،وإن قال أعين بتنزيه هللا عن اجلسم
تنزيهه عن الذات  ،تعاىل عن أن يكون له ذات قائمة بنفسها قيل له املعىن
الذي قصدته ابرل واللفظ و التعبري الذي عربت به أيضاً ابرل وهكذا يف كل

لفظ جممل .
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اإلسراء والمعراج
( واملعراج ح  ،وقد أسري ابلنيب -صلى هللا عليه وسلم -وعرج بشخصه يف
اليقظة إىل السماء  ،مث إىل حيث شاء هللا من العال  ،وأكرمه هللا مبا شاء  ،و
أوحى هللا إليه ما أوحى ﴿ ما كذب الفؤاند ما رأى ﴾ فصلى هللا عليه وعلى آله
وسلم يف اآلخرة واألوىل )
الشرح :
املعراج مفعال من العروج  ،وهو اآللة اليت عرج عليها النيب -صلى هللا عليه
وسلم -إىل السماء  ،وقد ورندت أحانديث كثرية يف كيفية عروجه عليه الصالة
والسالم  ،وقبل ذلك اإلسراء  ،وقد اتف املسلمون على اإلميان ابإلسراء
واملعراج .
أسري به من مكة إىل بيت املقدس على الرباق بصحبة جربيل عليه السالم .
وبعد أن وصل إىل بيت املقدس صلى ابألنبياء صلوات هللا وسالمه عليه مث
عرج به إىل السماء واستفتح به جربيل وفتح له من مساء إىل مساء  ،حىت وصل
إىل سدرة املنتهى فأوحى هللا إليه ما أوحى  ،فمن ذلك فرض عليه الصلوات
اخلمس يف تلك الليلة  ،وكان أصل فرضها مخسني  ،وقد جاء يف الصحيحني
أن النيب قال يف حديث اإلسراء  « :مث عرج يب حىت ظهرت ملستوى أمسع فيه
صريف األقالم  ،ففرض هللا على أميت مخسني صالة  ،فرجعت بذلك  ،حىت
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مررت على موسى ،فقال  :ما فرض هللا لك على أمتك ؟ قلت :فرض مخسني
صالة  ،قال :فارجع إىل ربك فإن أمتك ال تطي ذلك  ،فراجعين فوضع
شطرها  ،فرجعت إىل موسى  ،قلت  :وضع شطرها  ،فقال  :راجع ربك ،
فإن أمتك ال تطي  ،فراجعت فوضع شطرها  ،فرجعت إليه  ،فقال ارجع إىل
ربك  ،فإن أمتك ال تطي ذلك  ،فراجعته ،
فقال  :هي مخس  ،وهي مخسون  ،ال يبدل القول لدي  ،فرجعت إىل موسى
 ،فقال :راجع ربك  ،فقلت  :استحييت من ريب  ،مث انطل يب  ،حىت انتهى
يب إىل سدرة املنتهى  ،وغشيها ألوان ال أندري ما هي  ،مث أندخلت اجلنة  ،فإذا
فيها حبايل اللؤلؤ  ،وإذا تراهبا املسك »  ،مث نزل إىل األرض وصلى مبكة
الفجر صلوات هللا وسالمه عليه  ،هذا هو اإلسراء واملعراج .
وقد حدثت فوضى يف صفوف املشركني  ،وانتهزوها فرصة لتكذيب النيب -
صلى هللا عليه وسلم : -فقالوا  :إن بيننا وبني بيت املقدس شهرا  ،وبني
السماء واألرض ما هو أبعد من ذلك  ،مث يزعم أنه ذهب إىل بيت املقدس
وإىل السماء مث رجع إىل بيت املقدس مث إىل مكة خالل ليلة  ،قالوا هذا أمر ال
حيتاج إىل ندليل يبطله  ،و لكن أخربهم عليه الصالة والسالم سأمارات تدل على
مر بِعري هلم وأن معهم كذا وكذا  ،وأن معهم مجال ن ّد
صدقه  ،فأخربهم سأنه ّ
منهم – هرب – صفته كذا  ،فلما جاءت العري ازنداند املؤمنون إميا ا ،
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والكافرون ازنداندوا كفراً وعنانداً .
وهذه احلاندثة اليت حصلت للنيب ؟ أكرمه هللا هبا عدة كرامات  ،منها أنه عرج
به إليه سبحانه وتعاىل  ،وكلّمه مشافهة وفرض عليه الصلوات مباشرة  ،وهذا
يدل على فضل الصلوات وعظم شأهنا  ،حيث كانت الشرائع أتيت للنيب -
صلى هللا عليه وسلم -عن رري الوحي وهذه كلّمه هللا هبا مشافهة  ،فدل على
أمهية الصالة وعظم شأهنا .
وقد اختلف الناس يف اإلسراء واملعراج هل كان يقظة أو مناماً وهل كان اإلسراء

بروح النيب -صلى هللا عليه وسلم -وجسده أو بروحه فقط على خالف

وأصحها وأقواها أن اإلسراء كان بروحه وبدنه مجيعاً وأنه كان يقظة ال مناماً .
فالذين قالوا يقظة قالوا النائم يرى أنه وصل إىل بيت املقدس ووصل إىل وراء
ذلك ووصل إىل السماء وغريه وال ينكر عليه  ،فلما أنكرت قريش ذلك وقالوا
إنه جاء سأمر ال يقبل وال يعقل وأ ا كنا نشك يف صدقة واآلن قطعنا بكذبه
وأنه جاء سأمر ال تقبله العقول  ،فلو كان اندعى أنه رأى ذلك مناما ملا أنكرت
قريش ذلك  ،ألهنم ال ينكرون املنامات وال يعارضوهنا  ،فلما أنكروه وعارضوه
عرف أن اإلسراء كان يقظة  ،وأنه بروحه وجسده كما قال سبحانه وتعاىل ﴿ :
سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ﴾

والعبد يطل يف اللغة على البدن والروح مجيع .
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وهناك رأي لبعض العلماء أن اإلسراء كان بروحه وأن جسده مل يفقد كما يروى
عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها أهنا قالت  « :ما فقد جسد رسول -صلى هللا
عليه وسلم -ولكن أسري بروحه »  ،ويروى هذا القول عن معاوية رضي هللا
عنه وبعض الصحابة.
فعلى كل األقوال يف مسألة اإلسراء ثالثة :
القول األول  :وهو أحقها وأرجحها وأثبتها أن اإلسراء كان يقظة ال مناما ،
وأنه بروحه وجسده مجيعاً .
والقول الثاين  :أن اإلسراء كان بروحه ندون جسده .
والقول الثالث  :أن اإلسراء كان مناماً .
والذين قالوا أنه كان مناماً يستدلون برواية أو بلفظة ورندت يف رواية شريك  ،ملا

ساق املعراج وانتهى قال  :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مث استيقظت

وأ ا يف املسجد احلرام  ،قالوا  :وقوله مث استيقظت يدل على أنه كان مناماً .
فأجاب املخالفون سأن هذه اللفظة زايندة من شريك وأنه مل يقل -صلى هللا عليه
وسلم : -مث استيقظت .
أما قول عائشة رضي هللا عنها فإن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -مل
يتزوجها إال بعد اإلسراء بوقت رويل  ،وهي كانت تتحدث عما كان يُتحدث
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به وتسمعه .
وكان اختالف أهل السنة يف ذلك حسب ما ورند يف النصوص .
واإلسراء واملعراج من خصائص نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم -فإن هللا
اختصه سأمور وفضائل منها اإلسراء واملعراج ومنها احلوض ومنها الشفاعة ،
وخصائصه -صلى هللا عليه وسلم -كثرية وهذا منها هذا حاصل ما يقال يف
مسألة اإلسراء واملعراج على سبيل االختصار
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الحوض والكوثر
(واحلوض الذي أكرمه هللا تعاىل به غيااثً ألمته ح )
الشرح :
احلوض أكرمه هللا تعاىل به غيااثً ألمته يعين أغاث هللا األمة عن رري نبيها هبذا
احلوض الذي أعطاه النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو ألمته وجاء فيه

أحانديث كثرية  ،وكذلك القران  ،أشار إليه يف قوله سبحانه  ﴿ :إ ا أعطيناك
الكوثر ﴾ ألن احلوض ميد من الكوثر  ،ويف حديث أنس رضي هللا عنه قال
كان النيب -صلى هللا عليه وسلم -مع أصحابه فأغفى إغفاءة مث رفع رأسه
متبسما  ،فقلنا له :
ما أضحكك اي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقال « :أنزلت علي آنفا
سورة» فقرأ  ﴿ :بسم هللا الرمحن الرحيم إ ا أعطيناك الكوثر فصل لربك وأحنر
﴾ مث قال  « :أتدرون ماالكوثر ؟ » فقلنا  :هللا ورسوله اعلم  ،قال  « :هنر
وعدنيه ريب عز وجل عليه خري كثري وهو حوض ترند عليه أميت يوم القيامة » .
يؤخذ من هذا احلديث أن احلوض هو الكوثر  ،ولكن العلماء وجهوا ذلك
فقالوا إن الكوثر هنر يف اجلنة  ،ألنه قال  « :هنر أعطانيه ريب » وقالوا إن هذا
النهر يصب يف احلوض قالوا  :ليس احلوض هو الكوثر وإمنا يصب يف احلوض
ميزاابن من الكوثر وقد جاء وصف سعته كما قال -صلى هللا عليه وسلم« :-
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وبني يف بعض األلفاظ « :
قدر حوضي كما بني أيلة وصنعاء من اليمن » ّ ،

أن روله مسرية شهر وأن عرضه كذلك وأن آنيته عدند جنوم السماء »  ،وجاء
من خصائصه يف اآلاثر  « :أن من شرب منهم شربة مل يظمأ بعدها أبداً » ،
وجاء  « :أن ماءه أبيض من اللنب وأحلى من العسل » .

وقد اعرتض بعض املبتدعة على هذه األوصاف فقالوا  :إذا كان أبرند من الثلج
فكيف يقبل الناس على شربه وأي لذة تكون فيه  ،والثلج نفسه ال يشرب
وهذا أبرند من الثلج ؟ ولكن أجيب عن هذا سأن هللا سبحانه وتعاىل يعطي أهل
هذا احلوض أو الوارندين على هذا احلوض يعطيهم قدرة وقوة على برنده ويكون
ذلك زايندة يف لذته والتذاذهم به .
وكما تقدم – ورندت بعض اآلاثر سأن لكل نيب حوضاً  ،ولكن الذي عليه

احملققون أن احلوض من خصائصه -صلى هللا عليه وسلم ، -وأن من مسببات

ورونده احملافظة على سنته -صلى هللا عليه وسلم -وأن من أسباب منع الشاربني
منه االرتداند أو التغيري يف الدين  ،قال -صلى هللا عليه وسلم « : -أ ا فرركم
على احلوض » وقال  « :لريندن على أقوام أعرفهم ويعرفونين  ،أو فإذا عرفتهم
اختُلِجوا من ندوين  ،فأقول إهنم أميت  ،فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ،
فأقول  :بعداً بعداً أو قال  :سحقاً سحقاً ملن بدل بعدي » .
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فاتباع السنة والتمسك هبا واقتفاء آاثر النيب -صلى هللا عليه وسلم -هذا من
أسباب وروند احلوض  ،واالحنراف عن رري أهل السنة واجلماعة واستبداله
بطرق من ررق أهل اهلوى والضالل والنحل هذا من أسباب املنع من وروند
حوضه عليه الصالة والسالم .
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الشفاعة
( والشفاعة اليت اندخرها هلم ح  ،كما روي يف األخبار )
الشرح :
الشفاعة مصدر من شفع يشفع شفعا و شفاعة  ،وهي مشتقة من الشفع
ويتحق هذا املعىن يف الشفاعة من حيث إن رلب احلاجة كان فرنداً ملا كان

بدون شافع  ،فلما انضم إليه الشافع يف حتصيل احلاجة اليت يريدها الطالب

صار شفعاً له فيكون رالب احلاجة بعد أن كان فرنداً يكون شفعاً  ،يعين أن

اإلنسان الذي يريد احلصول عليه من األمور ما ندام يتشوف إليه ويتطلبه وحده

فهو فرند فإذا انضم إليه يف حتصيل ذلك الغرض شخص آخر يشفع له عند من
ميلك ذلك صار شفعاً بعد أن كان فرندا  ،هذا أصل اشتقاق الشفاعة وتسميتها

من هذا الباب .

والشفاعة نوعان :
 – 1شفاعة ممنوعة .
 – 2وشفاعة جائزة .
والشفاعة املمنوعة نوعان :
 – 1شفاعة بدعية أو شركية .
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 - 2وشفاعة ليست كذلك  ،فإذا صارت الشفاعة يف أمر من أمور الدنيا عند
من ميلك ذلك األمر :
 – 1فإهنا اترة تكون جائزة .
 – 2واترة تكون ممنوعة .
فإن كانت شفاعة يف حتصيل مباح أو يف ندفع أمر من األمور املباحة كانت
جائزة بل مندوابً إليه كما قال -صلى هللا عليه وسلم « : -اشفعوا تؤجروا
ويقض هللا على لسان نبيه ما شاء » .

وإن كانت الشفاعة يف حتقي ابرل أو يف إسقاط حد من احلدوند أو إعفاء من
وجب عليه حد فإهنا ال تصح وحمرمة كما ندل على ذلك قصة املخزومية اليت
أمرها فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع هلا عند رسول هللا
سرقت وأهم قريشا ُ

صلى هللا عليه وسلم -فغضب رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وقال « :أتشفع يف حد من حدوند هللا » مث قال  « :والذي نفسي بيده لو أن فارمة
بنت حممد سرقت لقطعت يدها » .
فالشفاعة يف احلدوند حمرمة ال جتوز  ،كما يف احلديث  « :إذا بلغت به
السلطان فلعن هللا الشافع و املشفع » .
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أما الشفاعة الشركية فهي اليت تطلب من عند غري هللا فيما ال يقدر عليه إال هللا
سبحانه وتعاىل  ،وهذه تكون شركية إذا فقدت شرورها  ،أما إذا كانت
الشروط متوفرة فال سأس أن تطلب الشفاعة عند من هو أهل هلا وذلك أن
يكون هللا سبحانه وتعاىل قد :
 – 1أذن للشافع .
 – 2ورضي عن املشفوع له .
فإذا كانت الشفاعة إبذن من هللا وكان املشفوع له قد رضي هللا عمله – أي
من أهل التوحيد – فإن الشفاعة هنا جائزة وهي اليت تنفع وجتزئ  ،لكن هبذه
الشروط كما قال سبحانه وتعاىل  ﴿ :وال يشفعون إال ملن ارتضى ﴾،وقال﴿ :
من ذا الذي يشفع عنده إال إبذنه ﴾.
فأما الشفاعة اليت تطلب من غري هللا أو يف أمر ال يقدر عليه إال هللا سبحانه
وتعاىل كأن تطلب شفاعة من ميت ليشفع لك عند هللا أو تطلب شفاعة من
مجاند أو إنسان أو وثن أو غري ذلك – تطلب منها أن تتوسط لك وتشفع لك
عند هللا فهذه الشفاعة الشركية وهذا الشرك هو الذي كانت عليه حالة
املشركني قبل مبعث النيب -صلى هللا عليه وسلم -فإهنم كانوا يعبدون تلك
األصنام ويتوسطون هبا إىل هللا سبحانه وتعاىل ويطلبون منها الشفاعة  ،وإال
فهم ال يعتقدون أن أصنامهم ومنحواتهتم ختل وترزق وحتي ومتيت يعين أن هذا
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خاص ابهلل سبحانه وتعاىل وإمنا يطلبون منها الشفاعة ويطلبون منها الوسيلة
ألجل أن تشفع هلم عند هللا سبحانه وتعاىل فمن رلبها أي الشفاعة من غري
هللا فيما ال يقدر عليه إال هللا فهو مماثل هلؤالء املشركني والقرآن فيه كثري من
وتربكوا هبا
اآلايت اليت تدل على أن املشركني ما عبدوا أصنامهم والتجئوا هبا ّ

وسألوها الوسيلة إال ألن تتوسط هلم عند هللا  ،وإال فهم ال يعتقدون أهنا حتي
ومتيت وختل وترزق  ﴿ :ما نعبدهم إال ليقربو ا إىل هللا زلفى ﴾  ﴿ ،قل اندعوا
الذين زعمتم من ندون هللا ال ميلكون مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض
وما هلم فيهما من شرك وما له منهم من ظهري وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن

أذن له ﴾  ،فالشفاعة املشروعة هي اليت تطلب من هللا إبذن منه وتطلب ملن
رضي هللا عنه  ﴿ :وكم من ملك يف السموات وال تغين شفاعتهم شيئاً إال من
بعد أن أيذن هللا ملن يشاء ويرضى ﴾ .

والشفاعة تكون من األنبياء وتكون من األولياء وتكون من الصاحلني  ،ولكن
هبذين الشررني  ،فالرسول عليه الصالة والسالم أعطاه هللا الشفاعة بل أعطاه
شفاعات كثرية  ،يشفع صلى هللا عليه وسلم ألهل املوقف أن يقضي بينهم ،
ويشفع-صلى هللا عليه وسلم -بعد ذلك يف فتح ابب اجلنة ألهل اجلنة وكذا
شفاعته-صلى هللا عليه وسلم -يف عمه أيب رالب وقد سئل -صلى هللا عليه
وسلم -هل أغنت شفاعتك عن عمك شيئاً قال  « :نعم  ،وجدته يف غمرات

من النار فأخرجته إىل ضحضاح » .
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والشفاعة أنواع أيضا  ،من أنواعها  :الشفاعة يف أهل الكبائر ألجل أن خيرجوا
من النار فإن الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم يشفعون ألهل الكبائر كما قال
عليه الصالة والسالم  « :شفاعيت ألهل الكبائر من أميت » يشفعون هلم يف أن
يتفضل هللا عليهم وخيرجهم من النار قبل أن يستوفوا ما استحقوه من التقريع
والعذاب يف النار .
وكما يف حديث أيب سعيد رضي هللا عنه مرفوعا قال  « :فيقول هللا تعاىل :
شفعت املالئكة وشفع النبيون وشفع املؤمنون ومل يب إال أرحم الرامحني ،
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما مل يعملوا خريا قط » احلديث .
وأهل الكبائر الشفاعة فيهم ح عند أهل السنة واجلماعة فإن مذهب أهل
السنة واجلماعة أن أهل الكبائر يشفع فيهم األنبياء والرسل فيخرجهم هللا من
النار بشفاعة هؤالء .
صراً على الكبرية وندخل
و ّأولت اخلوارج واملعتزلة الشفاعة وقالوا  :من مات ُم ّ

النار فإنه ال خيرج منها أبداً واستدلوا بقوله تعاىل  ﴿ :فما تنفعهم شفاعة

الشافعني ﴾  ،وهذا االستدالل ابرل ألن املعنيني يف اآلية هم الكفار ،

والكفار ال ينفع فيهم شفاعة وال غريها  ،أما املوحدون الذين ماتوا وهم مصرون
أهل لفضل هللا وعفوه  ،وأهل لشفاعة الشافعني  ،هذا
على الكبائر فهم ٌ
ملخص ما يقال يف الشفاعة .
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الميثاق
(وامليثاق الذي أخذه هللا تعاىل من آندم وذريته ح )
الشرح :
يشري إىل قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :وإذا أخذ ربك من بين آندم من ظهورهم
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد ا أن تقولوا يوم
القيامة إ ا كنا عن هذا غافلني أو تقولوا إمنا أشرك آابؤ ا من قبل وكنا ذرية من
بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون ﴾ وامليثاق معناه يف اللغة العهد والعقد وهللا
سبحانه وتعاىل أخذ على عبانده عقداً وعهداً أن ال يشركوا به شيئاً  ،ولكن هذا
امليثاق وهذا اإلشهاند هل هو إشهاند حقيقي أي كلمهم هللا أو غري ذلك .؟
ألن العلماء صاروا يف هذه املسألة على قولني .
القول األول من يرى أن اإلشهاند حقيقي  ،وأن هللا سبحانه وتعاىل استخرج
ذرية آندم ووقفهم بني يديه وأشهدهم على أنفسهم قائالً ألست بربكم قالوا بلى
شهد ا  ،فأقروا هبذه الشهاندة وآمنوا هبا وصارت ميثاقا أخذه هللا تعاىل عليهم ،
و أصحاب هذا القول أخذوه من ظاهر قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :وإذ أخذ
ربك من بين آندم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم
قالوا بلى شهد ا ﴾  ،وقد ورندت أحانديث تعضد هذا القول  ،منها ما ورند عن
النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال  « :أخذ هللا امليـثاق من ظهر آندم بنعمان
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– أي عرفة – فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بني يديه كالذر مث
كلمهم قبال  ،قال :ألست بربكم قالوا بلى شهد ا » .
وفيه أحانديث عن أيب هريرة و أنس بن مالك رضي هللا عنه وغريمها .
القول الثاين أن هذا اإلشهاند الذي أخذه هللا على آندم وذريته ليس على هذا
الوجه الذي قاله هؤالء  ،بل اإلشهاند معناه ما أقامه هللا من حجج وآايت و
بينات تشهد بوحدانيته سبحانه وتعاىل وربوبيته وإهليته .
وأصحاب هذا القول يقولون مل حيصل من هللا سبحانه وتعاىل استخراج لذرية
آندم ومل حيصل منه كالم واستشهاند ومل خيرج منهم إجياب و إقرار بلسان املقال ،
وإمنا االستشهاند هو نصب األندلة والرباهني واآلايت الكونية  ،فيكون
االستشهاند واإلقرار بلسان احلال ال بلسان املقال  ،فكأن إقامته سبحانه وتعاىل
لآلايت الكونية والشواهد اخللقية على وحدانيته – كأن هذا استشهاند منهم له
وإقرار منهم له سأنه رهبم ومليكهم سبحانه .
وعلى القول األول أكثر أهل احلديث وأكثر أهل التفسري .
وعلى القول الثاين أهل الكالم قاربة .
وكذلك بعض أهل التفسري صاروا إىل القول األخري  ،و اعرتضوا على
االستدالل ابآلية من عدة وجوه :
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فقالوا إن هللا سبحانه وتعاىل قال  ﴿ :وإذ أخذ ربك من بين آندم ﴾ ولو كان
األمر كما أشارت إليه األخبار لقال وإذا أخذ ربك من آندم لكنه قال من بين
آندم فكونه جعل األخذ من بين آندم ومن ظهورهم مل يقل وإذ أخذ ربك من بين
آندم من ظهره بل قال من بين آندم من ظهورهم فدل ذلك على أن املأخوذ
عليهم امليثاق هم بنو آندم يف احلياة الدنيا يعين بعد والندهتم وبعد وجوندهم يف
الدنيا أخذ عليهم امليثاق هبذه اآلايت اليت نصبها هلم .
ومما اعرتض به على اإلشهاند بظاهر اآلية أن كل إنسان يولد وهو ال يذكر هذا
العهد وال يذكر هذا امليثاق فأي فائدة تكون يف عهد وميثاق يولد اإلنسان
وهو ال يذكره وال تقوم به حجة  ،وهللا سبحانه وتعاىل أخرب أنه أخذ امليثاق
ألجل أن تقوم احملجة على بين آندم  ،وإذا كانوا يولدون وخيرجون إىل الدنيا
ويكربون ويبلغون وهم ال يذكرون هذا امليثاق ندل ذلك على أن املراند به شيء
آخر غري ما أشارت إليه األحانديث من استخراج ذرية آندم من ظهره كأمثال
الذر .
وهذه االعرتاضات ظاهرة  ﴿ :وإذ أخذ ربك من بين آندم ﴾ ما قال وإذ أخذ
ربك من آندم ومل يقل وإذ أخذ ربك من ظهره أيضاً  ،بل قال من ظهورهم .
هبذا يقول كثري من علماء التفسري وهو أن املراند ابإلشهاند ما أوندعه هللا ونصبه
من الدالئل والرباهني الكونية النارقة بوحدانيته سبحانه وتعاىل  ،وهذا البحث
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ذكره شارح الطحاوية يف شرحه وأرال كثرياً وهو نقله من كالم ابن القيم رمحه
هللا  ،وابن كثري يف بعض كتبه أيضاً تكلم فيه  ،وأنت إذا أتملت نص اآلية

ترجح لك القول الثاين  ،وهو القول الذي يذهب إليه ابن القيم رمحه هللا .
أما ما جاء عن انس رضي هللا عنه كما يف الصحيح أن النيب -صلى هللا عليه

وسلم -قال  « :إن هللا تعاىل يقول ألهون أهل النار عذااب  :لو أن لك مايف
األرض من شيء أكنت تفتدي به -صلى هللا عليه وسلم -قال نعم  ،قال :
فقد سألتك ماهو أهون من هذا وأنت يف صلب آندم أن ال تشرك يب فأبيت إال
الشرك » فإنه مل يذكر فيه اإلشهاند  ،بل معناه أن هللا أخرج ذرية آندم من ظهره
فقط .
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القضاء والقدر
( قد علم هللا تعاىل فيما مل يزل عدند من يدخل اجلنة وعدند من يدخل النار )
الشرح :
أي أنه سبحانه وتعاىل علم ذلك يف األزل فلم حيدث له علم بذلك إمنا علمه
سبحانه وتعاىل علماً مسبقاً  ،وهكذا كل شيء حيدث فإن هللا سبحانه وتعاىل
كان عاملاً به قبل حدوثه ويف األزل أيضاً  ،وكالمه هذا متمش مع مذهب
السلف رمحهم هللا  ،وهو أن هللا سبحانه قبل أن يقدر األشياء علمها أوالً  ،مث
ق ّدرها مث كتبها على وف ما علم وقدر  ،وقول املصنف هذا فيه رند على غالة
املعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم الذين يقولون  :إن هللا ال يعلم آاثر العباند حىت
خيلقوها و يوجدوها  ،فهم ينفون العلم وينفون التقدير وينفون خل هللا ألفعال
العباند  ،وهذا كله على خالف ما عليه سلف األمة رضوان هللا عليهم .
وهذه املسألة – القضاء والقدر – من املسائل الكبار اليت ضل فيها فئام من
الناس انقسموا فيها إىل ثالثة أقسام  ،ومن املعلوم أن املراند ابلقضاء والقدر
واملشيئة معىن متقارب  ،فتقول قضى هللا كذا  ،وشاء كذا  ،وقدر كذا  ،وأراند كذا
مبعىن واحد إذا كانت اإلراندة املراند هبا اإلراندة الكونية.
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وقد تكلم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عن هذه املسألة وقسم القضاء والقدر
إىل مراتب( ، )1فجعل :
املرتبة األوىل  :العلم  ،وهي علم هللا القدمي والذي هو موصوف به أزالً وأبداً ،
علمه ابلكائنات  ،وعلمه مبا سيكون وما ال يكون ومبا مل يكن لو كان كيف
يكون(. )2
املرتبة الثانية  :ملا علم سبحانه وتعاىل أحوال العباند وأحوال العاملني كتبها يف اللوح
احملفوظ (.)3

املرتبة الثالثة  :وهي ندرجة املشيئة  ،يعين شاء سبحانه وتعاىل أن توجد األمور
اليت علم أهنا ستكون  ،شاء أن توجد يف األوقات احملدندة هلا(. )4
()1

وانظر أيضا يف شفاء العليل البن القيم ذكره هلذه املراتب ص  71ت خالد عبداللطيف السبع.

()2

قال ابن تيمية رمحه هللا ندرء التعارض  : 369/9اتف سلف األمة وأئمتها على أن هللا عامل مبا سيكون
قبل أن يكون  .وقال ابن قتيبة االختالف يف اللفظ ص  : 25مل يقل احد من الناس إن شيئا حيدث يف
األرض ال يعلمه هللا .

()3

يف ربقات احلنابلة  27/1قال حنبل قلت له – يعين اإلمام امحد – الشقاء والسعاندة مكتوابن على
العبد ؟ قال  :نعم  ،ساب يف علم هللا ومها يف اللوح احملفوظ  .وقال أبو احلسن األشعري رمحه هللا  :رسالة
إىل أهل الثغر ص  247وامجعوا على انه قد قدر مجيع أفعال اخلل وأثبت يف اللوح احملفوظ مجيع ماهو
كائن منهم إىل يوم يبعثون .

( )4قال ابن قتيبة رمحه هللا أتويل خمتلف احلديث ص  : 14أصحاب احلديث كلهم جمموعون على أن ما
شاء هللا كان  ،ومامل يشأ مل يكن  .وقال ابن تيمية بيان تلبيس اجلهمية  420/1خالفا ملا امجع عليه
املسلمون من أن ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن .
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املرتبة الرابعة  :وجوند املقدرات يف أوقاهتا(. )5
مث إن الناس يف هذه املسألة افرتقوا ثالث فرق :
الفري األول  :فرقة آمنت ابلقضاء والقدر  ،وآمنت أن كل شيء حيدث فهو
ابلقضاء والقدر  ،وأن ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن  ،وأن هللا يسر العباند
ملا ق ّدر عليهم وقضاه هلم ،وجعل هلم مشيئة وفعالً  ،فالعبد فاعل مبشيئته لكن
مشيئة العبد اتبعة ملشيئة هللا سبحانه وتعاىل  ،هذا هو مذهب أهل السنة
واجلماعة .
الفري الثاين  :نفوا القضاء والقدر وقالوا إن هللا مل يقدر أفعال العباند  ،بل ال
يعلمها إال إذا فعلوها وأوجدوها  ،وهذا مذهب القدرية من معتزلة وغريها .
والقدرية إذا أرل يراند به الذين نفوا القدر وأنكروه ونفوا أن يكون هللا خالقاً
ألفعال العباند  ،والقدر يشمل املعتزلة والرافضة وروائف أخرى  ،وأول ما
نشأت هذه البدعة أنشأها رجل يهوندي من يهوند البصرة يقال له سوسن
اليهوندي  ،وهو أول من تكلم بنفي القدر سراً  ،فأخذه عنه بعض الناس
ونشروه كمعبد اجلهين وغيالن الدمشقي وأمثاهلما  ،مث تطور أمر هذه البدعة
وهذه الضاللة وتصدر هلا واصل بن عطاء  ،وهو الذي وضع القواعد هلذا
( )5قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا جمموع الفتاوى  406/8أفعال العباند خملوقة ابتفاق سلف
األمة وأئمتها  .وقال ابن عبدالرب رمحه هللا فتح الرب  283/2يف معرض شرحه حلديث حتاج آندم
وموسى  :وفيه األصل اجلسيم الذي امجع عليه أهل احل وهو أن هللا عز وجل قد فرغ من أعمال
العباند فكل جيري فيما قدر له وسب يف علم هللا تبارك امسه .
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املذهب ونظمه وجعله مقالة ومذهباً يصار إليه  ،إىل جانب ما أحدثه من نفي
الصفات ومن القول ابملنزلة بني املنزلتني ومن القول بتخليد أهل املعاصي يف

النار .
مث تطورت هذه الضالالت وانتشرت وتشعبت  ،فالقدرية يف أول األمر كانوا
يقولون إن هللا ال يقدر املعاصي والكفر والفسوق لكنه قدر اخلري وخلقه ،
فيقولون الشر من العبد والعبد اخلال له وهللا مل يقدره  ،وملا أخرب ابن عباس
رضي هللا عنهما بذلك قال  ( :هذا أول شرك يف اإلسالم والذي نفسي بيده
ليؤولن هبم رأيهم إىل أن خيرجوا هللا من أن يكون قدر اخلري كما أخرجوه من أن
يكون قدر الشر )( ، )6وفعالً وقع ذلك قريباً وصدق ما توقعه ابن عباس

رضي هللا عنه  ،فما هي إال سنوات حىت اتفقت القدرية على أن هللا سبحانه
وتعاىل مل يقدر شيئاً من أفعال العباند ال اخلري وال الشر .
ينزع لدليل  ،فالقدرية النفاة هلم شبه يستدلون هبا ،
هذه أصول الفرق وكل َ

يقولون  :لو قلنا سأن هللا قدر املعاصي على العباند وخلقها لكان ظاملاً هلم إذا
عذهبم كيف يقدر عليهم املعصية وخيلقها مث يعاقبهم عليها  ،ولكن األئمة

رضوان هللا عليهم  اظروهم و اقشوهم وأبطلوا مذهبهم ابحلجج العقلية  ،فاإلمام
( )6رواه امحد يف املسند  3054وأورنده ابن حجر يف املطالب العالية  2936ونسبه إىل إسحاق
بن راهويه .
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الشافعي رمحه هللا يقول   :اظروا القدرية ابلعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه
كفروا .
ووجه ذلك أن تسأل القدري إذا قال إن هللا مل خيل أفعال العباند – تسأله :
هل كان عاملاً هبا أو ال ؟
فإن قال  :ال  .مل يكن عاملاً هبا لزمه وصف هللا ابجلهل  ،ومن وصف هللا
ابجلهل فقد كفر إمجاعاً .
وإن قال  :بلى علمه .
قيل له  :ملا علمه هل كان قاندراً على صرفهم عنها أو ال ؟ .
فإن قال  :نعم  .كان قاندراً على صرفهم عنها لكنه مل يصرفهم .
قيل  :كيف يكون قاندرا على صرفهم عن املعصية ومل يصرفهم  ،إذاً يكون ظاملا
 ،فيلزمهم يف ذلك نظري ما فروا منه .
فإن قال  :مل يكن قاندرا كفر إمجاعا  ،ألن من وصف هللا ابلعجز فهو كافر .
وقد جرت مناظرة بني عبد اجلبار اهلمذاين املعتزيل وبني أيب إسحاق اإلسفرائيين
األشعري حيث ندخل عبد اجلبار على الصاحب بن عباند وكان عنده
اإلسفرائيين :
فقال عبداجلبار على الفور  :سبحان من تنـزه عن الفحشاء .
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فقال اإلسفرائيين فورا  :كلمة ح أريد هبا ابرل  ،سبحان من ال يقع يف ملكه
إال ما يشاء .
فقال عبداجلبار – وفهم انه قد عرف مرانده  : -أيريد ربنا أن يعصى ؟
فقال أبو إسحاق  :أيعصى ربنا قهرا ؟
فقال عبد اجلبار  :أرأيت إن منعين اهلدى وقضى علي ابلرندى  ،أحسن إيل أم
أساء ؟
فقال اإلسفرائيين  :إن كان منعك ماهو لك فقد أساء  ،وإن كان منعك ماهو
له فيختص برمحته من يشاء .
فانقطع القدري عبداجلبار وسكت ومل جيد جواابً (. )7
فحينما قال عبداجلبار سبحان من تنـزه عن الفحشاء عرف االسفرائيين أنه يريد
بذلك تنزيه هللا عن أن يكون قدر املعاصي وخلقها  ،فقال  :سبحان من ال
يقع يف ملكه إال ما يشاء  ،ومراند االسفرائيين أنه إذا كنت تقول  :إن هللا ال
يريد املعاصي مث وقعت فمعناه أنه وقع يف ملكه ما ال يشاء  ،فلما أندرك
عبداجلبار أن االسفرائيين ظهر عليه قال  :أتراه مينعين  ..يعين قد عرفنا أن
التوفي ملك هلل لكن أال يكون ظاملا يل أن منعين إايه ؟ فقال له االسفرائيين :
( )7انظر ندفع إيهام االضطراب للشنقيطي يف آخر أضواء البيان  ، 331/10ولوامع األنوار البهية
للسفاريين .339 / 1
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كال  ،انظر إن كان التوفي ملكك مث منعك إايه فقد ظلمك  ،وإن كان ملكه
فاملالك للشيء يتصرف فيه كيف يشاء .
فصاح احلاضرون كلهم وهللا ما هلذا من جواب.
وقد سب أن ذكرت أن علماء الكالم – القدرية وغريهم – ال يرون يف
النصوص السمعية حجة على مسائل العقيدة لكن إذا كان النص معهم فإهنم
يستدلون به من ابب إلزام اخلصم مبا يراه  ،فمما يستدلون به قوله تعاىل ﴿ :
فتبارك هللا أحسن اخلالقني ﴾ فقالوا هذا يدل على أن هناك خالقني غري هللا ،
وخالقني صفة ذم  ،ولكن السلف رندوا عليهم هذا التأويل وهذا الفهم وقالوا
( : )8إن اخلالقني يف اآلية ليس معناها املوجدين بل املراند هبا معىن آخر  ،ألن
خل يف اللغة تطل ويراند هبا أمور  ،منها :
 – 1يقال  :خل مبعىن أوجد كما يف قوله سبحانه و تعاىل  ﴿ :خل هللا
السماوات واألرض ﴾ .
اخلراز النعل مبعىن
 – 2ويقال  :خل اخلياط الثوب مبعىن قدره وفصله  ،وخل ّ
قاسها وقدرها وصورها على القياس الذي يريد  ،وفعله هذا يسمى خلقا  ،كل

( )8انظر أضواء البيان للشنقيطي  ، 781 /5وشفاء العليل البن القيم ص  119ت خالد
السبع.
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هذا يقال يف اللغة العربية(. )9
فيكون قوله  ﴿ :تبارك هللا أحسن اخلالقني ﴾ يعين أحسن املصورين واملقدرين
 ،وليس املعىن املوجدين أو أحسن املخرتعني  ،ألنه ال موجد وال خمرتع إال هللا ،
وهذا معروف يف لغة العرب أن اخلل يطل ويراند به غري اإلجياند مثل قول
الشاعر :
ض القوم خيل مث ال يفرى ()10

وألنت تفري مـا خلقت وبعـ

يقول إن املمدوح ال ينازعه أحد  ،فهو إذا قدر أمراً أوجده وال خيشى من

ويصور ولكن ليست لديه القدرة يف التنفيذ ،
أحد  ،أما غريه فإنه يق ّدر ّ
وقوله  :بعض القوم خيل أي يقدر و يقيس .

هذا ما يتعل مبذهب القدرية  ،والبحث يف مذهبهم والرند عليهم يطول لكن
هذه نبذة تعطيك فكرة عنهم .
الفري الثالث  :اجلهمية الذين أثبتوا القدر كما أثبته أهل السنة واجلماعة
يعين آمنوا سأن هللا سبحانه وتعاىل قضى وقدر كل شيء على عبانده وأنه ال
شيء يوجد إال مبشيئة هللا وإراندته لكنهم غلوا يف هذا التقرير ويف هذا
( )9وقد تطل ويراند هبا الكذب  ،كما يف قوله تعاىل  :وختلقون إفكاً  ،لكن إذا قصد هبا اإلبداع فهو
خاص ابهلل سبحانه .انظر منهاج السنة  ، 250 /2ومفرندات الراغب األصفهاين ماندة خل .

( )10ينظر مفرندات الراغب األصفهاين ماندة خل  ،وأضواء البيان . 267/6

103

شرح العقيدة الطحاوية

اإلثبات حىت جعلوا العبد جمبوراً على أفعاله  ،وقالوا إن العبد ال فعل له ،

وأفعال العباند هي أفعال هللا حقيقة  ،فأخرجوا العبد من أن يكون له مشيئة
وإراندة يفعل هبا ويتصرف على ضوئها .

والقرآن كله مملوء مما خيالف هذا الكالم  ،كقوله سبحانه تعاىل  ﴿ :ونفس وما
سواها فأهلمها فجورها وتقواها ﴾ قوله  ﴿ :أهلمها ﴾ فيه التوفي واإلعانة ﴿ ،
فجورها ﴾ فيه الداللة على أن الفجور من العبد  ،ألنه أضافه إليه فقال ﴿
فجورها وتقواها ﴾  ،فلو مل يكن للعبد فعل إذا فجر وفعل إذا اتقى ملا صح
إضافة الفجور والتقوى إليه  ،واألندلة كثرية جدا .
ومما يستدلون به أن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -يف إحدى املواقف أخذ
كفا من احلصى ورمى هبا املشركني  ،فانزل هللا تعاىل قوله  ﴿ :وما رميت إذ
رميت ولكن هللا رمى ﴾  ،يقولون  :إن هللا سبحانه وتعاىل نفى عن نبيه الفعل
مع أنه صاندر عنه فقال  ﴿ :وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى ﴾ قالوا :
فهذا ندليل على أن العبد ليس له فعل  ،وأن األفعال اليت تصدر عنه هي أفعال
هللا .
ورند أهل السنة واجلماعة عليهم هذا االستدالل فقالوا  :إن الرمي يف اللغة يطل
ويراند به أحد أمرين :
 – 1اترة يطل ويراند به احلذف .
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 – 2واترة يطل ويراند به إصابة الغرض .
إذا حذفت السهم من القوس أو أرلقت الرصاصة من البندقية تقول رميت ،
سواء أصبت أم مل تصبه  ،وتقول رميت الغرض إذا أصبته  ،فالذي نفي عن
النيب -صلى هللا عليه وسلم -هو اإلصابة ﴿فما رميت﴾ أي ما أصبت ﴿ ،إذ
رميت﴾ إذ حذفت ﴿ ،ولكن هللا رمى﴾ ولكن هللا أصاب  ،فالفعل الذي نفي
عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -هو اإلصابة  ،واإلصابة ال تكون إال إبذن هللا
وإبراندة هللا  ،والرامي يرمي وحيتاط ويسدند الرمية للغرض ولكن قد يصيب وقد
ال يصيب  ،فإذا أراند هللا اإلصابة حبس السهم يف الرمية  ،وإن مل يرند ذلك
راش السهم أو زل مييناً أو مشاالً .
( مجلة واحدة  ،فال يزاند يف ذلك العدند وال ينقص منه )
الشرح :
يعين علم عدندهم مجلة واحدة  ،مبعىن أنه سبحانه وتعاىل مل يكن ع ْلمه متدرجاً
حىت حدث له علم ببعض أهل اجلنة وبعض أهل النار  ،بل كان الكل معلوماً

لديه ألن علمه شامل سبحانه وتعاىل  ،كما قال عز وجل  ﴿ :ال يعزب عنه
مثقال ذرة ﴾ فهو علم ذلك قبل أن يكون .
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( وكذلك أفعاهلم فيما علم منهم أن يفعلوه  ،وكل ميسر ملا خل له )
الشرح :
هو قضى وقدر وكل ميسر ملا خل له  ،وهذا العبارة اليت قاهلا رمحه هللا تتف
مع احلديث الذي ثبت عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنه ملا ذكر القضاء والقدر
قال له سراقة بن مالك  :اي رسول هللا  :بني لنا نديننا  ،كأ ا خلقنا اآلن  ،فيم
العمل اليوم ؟ أفيما جفت به األقـالم وجرت به املقاندير  ،أم فيما يستقبل ؟
قـال  « :ال  ،بل فيما جفت به األقالم وجرت به املقاندير »  ،قـال  :ففيم
العمل ؟ فقال  « :اعملوا فكل ميسر ملا خلـ له » (. )11
وجاء يف مسلم أيضا عن علي رضي هللا عنه قال  :كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد
فأات ا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فقعد وقعد ا حوله ومعه خمصرة فنكس
فجعل ينكت مبخصرته مث قال  « :ما منكم من أحد  ،ما من نفس منفوسة
إال وقد كتب هللا مكاهنا من اجلنة والنار  ،وإال وقد كتبت شقية أو سعيدة »
قال  :فقال رجل  :اي رسول هللا  :أفال منكث على كتابنا وندع العمل ؟ فقال
 « :من كان من أهل السعاندة فسيصري إىل عمل أهل السعاندة ومن كان من
أهل الشقاوة فسيصري إىل عمل أهل الشقاوة » ،مث قال  « :اعملوا فكل ميسر
ملا خل له  ،أما أهل السعاندة فييسرون لعمل أهل السعاندة وأما أهل الشقاوة
( )11رواه البخاري  1362ومسلم . 2647
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فييسرون لعمل أهل الشقاوة »  ،مث قرأ ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق
ابحلسىن فسنيسره لليسرى وأما من خبل واستغىن وكذب ابحلسىن فسنيسره
للعسرى ﴾ .
فعلى اإلنسان يف هذا الباب أن يؤمن ابلقضاء والقدر وعليه أن يعمل مبا أمر
به وال ِ
يوجد بينهما تناقضا حىت ال يكون من الطائفة اإلبليسية اليت تدعم
إبليس يف إلقاء الشبه واملعارضات حني قالت :
كيف يقدر علينا األفعال مث يعاقبنا عليها ؟ أيقدر علينا الكفر وأيمر ا ابجتناب
الكفر ؟ هذا تناقض  ،وهؤالء يسمون اإلبليسية ألن شبهتهم متاثل شبهة
إبليس لعنه هللا حيث قال  ﴿ :أ ا خري منه خلقتين من  ار وخلقته من رني
﴾ فكيف يسجد من خلقه من النار القوية ملن خلقه من الطني الضعيفة ،
هؤالء قالوا نعم  :نصدق سأن هللا قدر وقضى  ،ونصدق سأن هللا أمر ا أن نطيعه
وهنا ا أن نعصيه  ،ولكن هذا تناقض من اخلال  ،كيف يقدر شيئا وأيمر
خبالفه ؟
فالرسول -صلى هللا عليه وسلم -ملا ذكر هلم القضاء والقدر وأنه سبقت مشيئة
هللا وأنه ما من حركة وسكون يقع من البشر إال هللا خالقه ومقدره  ،كأهنم
لقدر
استشكلوا هذا فقالوا اي رسول هللا هل الثواب والعقاب متعل ابملشيئة وا َ

أم أنه متعل مبا نستأنفه من األفعال ؟ فقال عليه الصالة والسالم بل مبا قضي
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وقدر  ،وعليكم أن تعملوا وكل ميسر ملا خل له  ،وقال  :فأما أهل السعاندة
فييسرون لعمل أهل السعاندة  ،وأهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ،
يعين أنه ال حيتج اإلنسان ابلقضاء والقدر على ترك األوامر  ،أو ينظر إىل
جانب األوامر ويهمل القضاء والقدر  ،عليه أن يصدق مبا أخرب به ويعمل مبا
أمر به .
( واألعمال ابخلواتيم والسعيد من َسعُد بقضاء هللا والشقي من شقي بقضاء

هللا)

الشرح :
يعين أن هللا سبحانه وتعاىل جعل مناط السعاندة والشقاوة ما خيتم لإلنسان به ،
فإن ختم له خبري فإنه يكون من أهل السعاندة  ،وإن ختم له خبالف ذلك –
والعياذ ابهلل – فإنه يكون من أهل الشقاوة  ،وال عربة ملا يكون عليه اإلنسان
قبل أن خيتم له  ،فال يقطع له ابجلنة إذا رئي متعبدا ومطيعا هلل ومتبعا ألوامره ،
وال يقطع له ابلنار إذا رئي مسرفا على نفسه و مرتكبا للمعاصي والسيئات ،
كما قال -صلى هللا عليه وسلم « :-إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه
أربعني يوماً  ،مث يكون علقة مثل ذلك  ،مث يكون مضغة مثل ذلك مث يرسل

إليه ملك فيؤمر سأربع كلمات  :يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد مث
ينفخ فيه الروح » مث قال -صلى هللا عليه وسلم « : -والذي نفسي بيده إن
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أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسب عليه
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار
حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة
فيدخلها » (. )12
فالعربة ابخلواتيم  ،اخلامتة هي مناط الشقاوة أو السعاندة  ،فقد يكون اإلنسان
من هللا عليه ابلتوفي و
مسرفا يف حياته  ،أو قد يكون كافرا ويف آخر حياته ّ

اهلداية فهداه لإلميان و ندخل يف اإلسالم واستقام وصار من عباند هللا املؤمنني

فيختم له خبري وقد يكون خبالف ذلك  ،نسأل هللا العافية .
و السعيد من قدر هللا له السعاندة والشقي من قدر هللا عليه الشقاوة .
(و أصل القدر سر هللا تعاىل يف خلقه مل يطلع على ذلك ملك مقرب وال نيب
مرسل )
الشرح :
قال ابن عباس رضي هللا عنهما ( :القدر سر هللا يف خلقه فال تكشفوه)()13
فال ينبغي التعم ابلقدر والتنطع والبحث عن األمور اليت ختفى على اإلنسان
( )12رواه البخاري  3208ومسلم . 2643
( )13انظر شرح الطحاوية البن أيب العز ص  320ت الرتكي ط .2
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كالعلل واألحكام واألسرار  ،وال ينبغي( )14أن حياول الغوص فيها واكتشافها
واجتنائها وهي مما ال يعلمه إال هللا سبحانه وتعاىل .
والقضاء والقدر مرتاندفان  ،فتطل قضى على قدَّر فتكون هي والقدر سواء ،
إال أن القضاء قد يطل على أمور غري القدر كاحلكم واألمر  ،كقوله ﴿ :
وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه ﴾  ،لكن إذا أرل القضاء فقيل قضى هللا كذا
فيكون القضاء والقدر مبعىن واحد .
( مل يطلع على ذلك ملك مقرب و ال نيب مرسل)
الشرح :
أي مل يطْلع سبحانه وتعاىل على سر القضاء والقدر أحداً ال من األنبياء وال

من الرسل وال من املالئكة وال من غريهم .

( والتعم والنظر يف ذلك ذريعة اخلذالن  ،وسلم احلرمان  ،وندرجة الطغيان )
الشرح :
يعين أن التعم يف ذلك يوصل اإلنسان إىل هذا الدركات اليت ذكرها كالطغيان
واحلرمان واخلذالن .
()14

مراند الشيخ رمحه هللا هنا املنع  ،وهو من ابب قول هللا تعاىل وما ينبغي للرمحن أن يتخذ

ولدا .
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و التعم الذي هو حث عن جوانب يف القضاء والقدر ال ميكن للعبد أن
يطلع عليها  ،أما معرفة القضاء والقدر كما ورند يف النصوص – يف القرآن
والسنة فهذا حثه العلماء و اقشوه وتكلموا فيه و اظروا منكريه  ،إمنا يقصد
ابلتعم إجياند املعارضات والبحث عن كشفها وحلها مبا ال ميكن كشفه عن
رري الكتاب والسنة  ،هذا هو الذي يكرهه العلماء وحيذرون منه  ،والرسول
صلى هللا عليه وسلم -خرج ذات يوم والناس يتكلمون يف القدر فكأمنا تفقأيف وجهه حب الرمان من الغضب  ،فقال هلم  « :ما لكم تضربون كتاب هللا
بعضه ببعض ؟ هبذا هلك من كان قبلكم » (  ، )15فالتعم الذي نتيجته
إجياند التعارض وإجياند املشكالت  ،والبحث عما يظهر عنه أنه تناقض هذا هو
الذي ال جيـوز .
( فاحلذر كل احلذر بذلك نظراً وفكراً و وسوسة )
الشرح :
يعين ال ينبغي أن ينظر فيه اإلنسان نظرة تعم وال ينبغي أن يفكر فيه فكر
تعم وال ينبغي أن يزيد يف ذلك التفكر حىت يصل إىل الوسوسة .
فالنظر  :هو أول استعراض هذه الوساوس .
والفكر  :هو التفكري فيها والبحث عن وجوهها وعن ما يراند هبا .
()15

رواه امحد يف مسنده  6668وابن ماجه  85بسند صحيح ومسلم بنحوه . 2666
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أما الوسوسة  :فهي ندرجة تكون بعد التفكري .
أوالً ينظر اإلنسان مث يفكر مث قد خيرج من الفكر إىل الوسوسة  ،وهلذا يقول
شارح الطحاوية  :إن أول واجب على اإلنسان هو معرفة هللا ال النظر وال

التفكر وال الشك  ،فالنظر عند األشاعرة هو أول واجب على املكلف  ،يعين
يبحث عن األندلة على ربوبية هللا  ،واملؤلف مينع ذلك ويقول رريقة السلف أن
أول شيء هو عباندة هللا وتوحيده  ،ال النظر وال الفكر وال الشك الذي هو
الوسوسة .
( فإن هللا تعاىل روى علم القدر عن أ امه  ،وهناهم عن مرامه )
الشرح :
روى عنهم علمه وهناهم عن أن حياولوا كشفه .
( كما قال تعاىل يف كتابه  :ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون )
الشرح :
هو قضى وقدر وال ينبغي ألحد أن يعرتض على ذلك فيسأله  :ملاذا قدر كذا ،
ألنه ﴿ ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون ﴾ وهذه قاعدة من قواعد السلف
جعلها ابن تيمية رمحه هللا قاعدة عامة من القواعد السبع املذكورة يف التدمرية
وهو أنه جيب على العبد اإلميان مبا صح عن هللا ورسوله اعتقاندا وعمال  ،وأنه
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ال يلزم أن يبحث عن العلة أو احلكمة أو السر يف هذا التشريع أو يف هذا
األمر ابالعتقاند بل عليه أن يؤمن ويسلم  ،وال يقول إن وجدت احلكمة أو
السر يف هذا االعتقاند اعتقدته أو يف هذا التشريع عملته  ،بل جيب عليه أن
يؤمن ويصدق ويسلم  ،وال يكون إميانه أو تسليمه متوقفاً على معرفة سر

التشريع أو سر األمر ابالعتقاند  ،ألن هللا سبحانه وتعاىل  ﴿ :ال يسئل عما
يفعل وهم يسئلون ﴾ .
( فمن سأل :مل فعل ؟ فقد رند حكم الكتاب )
الشرح :
يشري إىل قوله تعاىل  ﴿ :ال يسئل عما يفعل وهم يسئلون ﴾  ،هللا سبحانه
وتعاىل يقول  ﴿ :ال يسئل عما يفعل ﴾ فمن سأل عما فعل هللا أو مل فعل فقد
عارض و رند قوله  ﴿ :ال يسئل عما يفعل ﴾ .
(فمن رند حكم الكتاب كان من الكافرين )
الشرح :
فمن رند حكم الكتاب كان من الكافرين  ،يف كل شيء وليس يف هذه املسألة
فقط  ،يف أي مسألة من مسائل الكتاب  ،من رنده ورفضه وأنكره ورغب عنه
فإنه يكون من الكافرين بدليل قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :ومن مل حيكم مبا أنزل
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هللا فأولئك هم الكافرون ﴾  ،و بدليل قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :فال وربك ال
يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيـدوا يف أنفسهم حرجاً مما

قضيت ويسلموا تسليما ﴾ فهذه اآلية نفت اإلميان عمن رند حكم الكتاب ،
واآلية اليت قبلها حكمت بكفر من رند حكم الكتاب وحكم بغريه .
(فهذا مجلة ما حيتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء هللا تعاىل وهي ندرجة
الراسخني يف العلم ).

الشرح :
قوله  ( :فهذا ) اإلشارة حيتمل أنه يقصد هبا ما ذكره من حكم القضاء والقدر
 ،وحيتمل أنه يقصد ما ذكره مما تقدم كله من قوله  ( :نقول يف توحيد هللا
معتقدين بتوفي هللا أن هللا واحد ال شريك له ) إىل آخره  ،أو أنه يريد بذلك
هذه اجلمل اليت تتعل ابلقضاء والقدر واإلميان به والتسليم له وعدم رند حكم
كتاب هللا وسنة نبيه -صلى هللا عليه وسلم. -
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( ألن العلم علمان  :علم يف اخلل موجوند  ،وعلم يف اخلل مفقوند  ،فإنكار
العلم املوجوند كفر  ،واندعاء العلم املفقوند كفر  ،وال يثبت اإلميان إال بقبول العلم
املوجوند وترك رلب العلم املفقوند )
الشرح :
العلم املفقوند  :هو علم الغيب واإلرالع على أسرار التشريع وأسرار األخبار
اليت ترند عن هللا ورسوله  ،ال ميكن ألحد أن يطلع على الغيب وال ميكن ألحد
أن يعلم شيئاً من الغيب :
﴿ عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحداً ﴾ .
العلم املوجوند  :علم الشريعة  ،وإنكاره كفر  ،وكذلك اندعاء العلم املفقوند –
علم الغيب – وإندعاء علم أسرار هللا يف أقضيته وأقداره كفر .
فاالعتدال هو اإلقرار بعلم الشرائع واإلقرار ابلعجز عن علم الغيوب واإلرالع
على أسرار هللا سبحانه وتعاىل .
( ونؤمن ابللوح والقلم )
الشرح :
من معتقد أهل السنة واجلماعة اإلميان سأن هللا سبحانه وتعاىل كتب يف اللوح
احملفوظ ابلقلم ما هو كائن إىل يوم القيامة  ،واللوح يعنون به اللوح احملفوظ ،
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والقلم هو الذي كتب هللا به ما يكون يف اللوح احملفوظ  ،وهو الذي أقسم هللا
به  ،على الراجح يف قوله تعاىل  ﴿ :ن والقلم وما يسطرون ﴾ .
وهنا عند ذكر القلم يبحث العلماء يف مسألة  :أيهما خل أوالً  :القلم أم

العرش  ،قوم قالوا  :إن العرش هو أول املخلوقات  ،وقوم قالوا  :إن القلم هو
أول املخلوقات  ،سبب اخلالف يف ذلك هو اآلاثر اليت ورندت يف هذا املوضوع
 ،منها قوله -صلى هللا عليه وسلم « : -إن أول ما خل هللا القلم فقال  :له
اكتب »(. )16
أول ما خل هللا القلم »( )17ومنها « :
جاء هذا اخلرب بعدة ألفاظ منها ُ « :
أول ما خل هللا القلم قال له  :اكتب
أول ما خل هللا القلم » ومنها َ « :
إن َ
»  ،فكل لفظ من هذه األلفاظ يؤندي إىل معىن .
قوم قالوا  :إن العرش خملوق قبل بدليل قوله -صلى هللا عليه وسلم « : -كان
هللا ومل يكن شيء معه وكان عرشه على املاء »( ، )18والواو هنا للحال  ،إذاً
فالعرش كان موجونداً قبل
( )16رواه أبو نداوند  4700والرتمذي  2155وأمحد يف مسنده  22705بسند صحيح.
( )17رواه أمحد يف مسنده  22707وابن أيب عاصم يف السنة  103إبسناند فيه مقال .
( )18رواه البخاري  4718وامحد يف مسنده . 19876
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كتابة األشياء اليت كتبها هللا ابلقلم  ،فالذين ذهبوا إىل أن العرش كان قبل
استدلوا هبذا اخلرب ( كان هللا وال شيء معه  ) ..ال قلم وال لوح وال غريه .
أول ما خل هللا
وأما الذين استدلوا حديث عباندة فإهنم متسكوا بقوله  « :إن َ
أول ما خل هللا القلم » فقالوا هذا نص يف أن أول
القلم » وكذلك قوله ُ « :
شيء خلقه هللا القلم .
ولكن أجاب الذين رجحوا أن العرش هو الذي قبل أجابوا عن حديث عباندة
وغريه سأن أول ما خل هللا القلم من هذا العامل املشهوند  ،قالوا الدليل على هذا
أن سبب هذا احلديث أن قوما سألوا النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقالوا اي
رسول هللا جئنا نسألك عن أول هذا األمر  ،فقال -صلى هللا عليه وسلم« : -
إن أول ما خل هللا القلم قال له  :اكتب » ويف رواية  « :فقال له اكتب » ،
أول ما خل هللا
فقالوا إن يف قوله  « :أول ما خل هللا القلم » أو « :إن َ
أول ما خل هللا القلم » يعين من هذا العامل املشاهد  ،ألن هذا
القلم » أو ُ « :
العامل املشاهد هو الذي سئل عنه -صلى هللا عليه وسلم ،-وهو الذي كان
سبب جواب الرسول -صلى هللا عليه وسلم ، -ال أنه أول املخلوقات مطلقاً .
وعلى كل هو خالف  ،وابن القيم أشار إىل هذا اخلالف يف النونية فقال :
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ُكتب القضاء به من الداين
والناس خمتلفون يف القلم الـذي
قوالن عند أيب العال اهلمذاين()19
هل كان قبل العرش أو هو بعده
وذكر أن من العلماء من اختار األول ومنهم من اختار الثاين( ،)20وهو اختار
أن العرش خل قبل فقال :
قبل الكتابة كان ذا أركان
قبل ألنـه
واحل أن العـرش ُ
يشري إىل قوله عليه الصالة والسالم  « :كان هللا وال شيء قبله وكان عرشه
على املاء»()21
أما قول األلباين :
( االختالف املذكور يدل مبفهومه على أن العلماء اتفقوا على أن هناك أول
خملوق والقائلون حواندث ال أول هلا خمالفون هلذا االتفاق  ،ألهنم يصرحون سأن
ما من خملوق إال وقبله خملوق وهكذا إىل ما ال أول له  ،كما صرح بذلك ابن
تيمية يف بعض كتبه  ،فإن قالوا  :العرش أول خملوق – كما هو ظاهر كالم
الشارح – نقضوا قوهلم حواندث ال أول هلا  ،وإن مل يقولوا بذلك خالفوا االتفاق
فتأمل هذا فإنه مهم ..اخل ) (.)22
( )19ينظر نونية ابن القيم ت عبدهللا بن حممد العمري ص  ، 96ورقم البيت األول . 989
( )20انظر منهاج السنة البن تيمية .361 / 1
( )21رواه البخاري (  ) 3191 ( ) 7418وابن خزمية يف التوحيد ص . 376
( )22انظر تعلي األلباين رمحه هللا على شرح الطحاوية البن أيب العز ص  178ط املكتب اإلسالمي .
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فاأللباين ما فهم كالم ابن تيمية رمحه هللا  ،ابن تيمية ال يدعي أن قبل القلم
ليس هناك خملوق  ،هو أجاب عن حديث « أول ما خل هللا القلم » أن املراند
به هذا العامل املشهوند  ،وال يلزم أن هذا العامل املشهوند هو أول املخلوقات ،
هناك خملوقات غري هذا العامل  ،هناك عوامل  ،فاهلل سبحانه وتعاىل ال أول
لوجونده وال أول ألزليته  ،فال حند موجونداته وخملوقاته على هذا العامل احلاضر بل
ما ندام أنه ال بدء ألوليته فكذلك ال بدء ألفعاله سبحانه وتعاىل  ،لكن
احلواندث ما منها شيء يكون قدمياً ليس قبله شيء  ،بل كل حاندث فقبله
حاندث وهذا احلاندث قبله حاندث وهكذا إىل ما ال هناية.
والذين أنكروا على شيخ اإلسالم ابن تيمية ما فهموا املبدأ الذي سار عليه ،
ألهنم ساووه ابلفالسفة  ،قالوا  :الفالسفة يقولون العامل قدمي وكالم ابن تيمية
يتف مع كالم الفالسفة  ،وهم لو فهموا من كالم ابن تيمية غرضه أو قصده ما
قالوا هذا  ،فهناك فرق بني كالم ابن تيمية وكالم الفالسفة  ،فالفالسفة يقولون
ما من جزء من جزئيات العامل املوجوند إال هو متولد من قدمي  ،فالقدم عندهم
عام مجيع املوجوندات  ،وليس هناك شيء حمدث من العدم  ،بل كل حمدث
فهو متولد من قدمي وذلك القدمي متولد من القدمي إىل ماال هناية  ،أما شيخ
اإلسالم رمحه هللا فيقول  :احملداثت كلها حدثت من العدم  ،لكن ليس هو
أول خملوق بل قبله خملوق وذلك املخلوق خملوق من العدم وقبله خملوق إىل ماال
هناية  ،فيكون جنس احلواندث قدميا ولكن أفراندها حمدثة من العدم .

119

شرح العقيدة الطحاوية

هذا خالصة رأي ابن تيمية واأللباين مل يفهم كالم ابن تيمية وإال ملا ألزمه هبذا
الالزم .
أما مقولة  :تتابع اآل ات أو تتابع األوقات  :فالعقالء كلهم جممعون على أن
التسلسل يف املؤثرين غري جائز  ،إمنا التسلسل يف احملداثت هذا هو الذي جيوز
.
فعند ا مؤثر وأثر ِ
وحمدث وفاعل ومفعول  ،هذا احملدث واملفعول واألثر
وحمدث َ
العقل من أن
أهل السنة واجلماعة كلهم متفقون على أنه متسلسل وأنه ال مينع ُ
احملدث مسبوقاً مبحدث واألثر مسبوقا سأثر  ،واملفعول مسبوقاً مبفعول إىل
يكون َ
ماال هناية  ،والعقل ال مينع هذا  ،إمنا الذي ميانعون منه وينكرونه هو أن يكون
املؤثر أو الفاعل أو ِ
احملدث متسلسال  ،ألنه يلزم عليه الدور وال جيوز .
يعين بعبارة أقصر التسلسل يف احملداثت واملفعوالت واآلاثر جائز والتسلسل يف
لفاعل أو ِ
املؤثر أو ا ِ
احملدث هذا ال جيوز .
( ومجيع ما فيه قد ُرقم )
الشرح :
كل ما كتبه هللا ورقمه فيه من مقاندير األشياء نؤمن هبا  ،أي نؤمن سأن هللا
سبحانه وتعاىل كتب القضاء والقدر يف اللوح احملفوظ وأنه كلما حدث يف
الدنيا من خري وشر فهو مكتوب ومفروغ منه يف اللوح احملفوظ .
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( فلو اجتمع اخلل كلهم على شيء كتبه هللا تعاىل فيه أنه كائن ليجعلوه غري
كائن مل يقدروا عليه  ،ولو اجتمعوا كلهم على شيء مل يكتبه هللا تعاىل ليجعلوه
كائنا مل يقدروا عليه  ،جف القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة )
الشرح :
أي لو اجتمع أهل األرض على أن يغريوا شيئاً كتب هللا أنه سيكون وأراندوا أن

جيعلوه غري كائن فإهنم ال يستطيعون ذلك  ،فكذلك لو كتب هللا يف اللوح
احملفوظ أموراً أهنا غري

كائنة فلو اجتمع أهل السموات وأهل األرض أن جيعلوها كائنة ما استطاعوا
ذلك كما قال -صلى هللا عليه وسلم « -رفعت األقالم وجفت الصحف »
( ، )23فما من شيء إال وقد فرغ من كتابته  ،كما قال شيخ اإلسالم رمحه هللا
 :ما من حركة وال سكون يف األرض وال يف السماء إال هللا خالقه ومقدره
وكاتبه سبحانه وتعاىل  ،كتبت املقاندير وكتبت الكائنات وجف القلم ورفعت
الصحف وانتهى كل شيء  ،وكل شيء حيدث فهو حسب التقدير الساب .

()23

رواه الرتمذي  2516وامحد يف مسنده  2669بسند صحيح .
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العبد مل يكن ليصيبه وما أصابه مل يكن ليخطئه  ،وعلى العبد أن
( وما أخطأ َ
علمه يف كل كائن من خلقه  ،فق ّدر ذلك تقديراً حمكماً
يعلم أن هللا قد سب ُ
مربماً )
الشرح :
ومن حث القضاء والقدر اإلميان سأن ما أصاب العبد مل يكن ليخطئه وما
أخطأه مل يكن ليصيبه  ،فما قدر هللا على العبد أنه يصيبه فسيحدث ال حمالة ،
وما قدر هللا على العبد أن يسلمه وجينبه األمور اليت يكرهها فإنه ال ميكن أن
تقع  ،ألن كل شيء حيدث و يوجد حسب ما شاءه هللا وعلم أنه سيكون ،
وحسب ما كتبه سبحانه وتعاىل .
( ليس فيه  اقض وال معقب وال مزيل وال مغري وال حمول وال  اقص وال زائد من
خلقه يف مساواته وأرضه  ،وذلك من عقد اإلميان وأصول املعرفة واالعرتاف
بتوحيد هللا تعاىل وربوبيته كما قال تعاىل  :وخل كل شيء فقدره تقديرا  ،وقال
تعاىل  :وكان أمر هللا قدرا مقدورا)
الشرح :
كل ما سب مما يتعل ابلقضاء والقدر من عقد اإلميان  ،يعين من االعتقاند
الذي جيب اإلميان به اإلميان سأن هللا علم كل شيء  ،اإلميان سأن هللا قدر كل
شيء وكتب كل شيء  ،اإلميان سأن أحداً ال يستطيع أن يغري ما كتبه هللا ،
اإلميان سأن ما أصاب العبد مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه  ،كل
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هذه من عقد اإلميان  ،كلها جيب على العبد أن يعتقدها ليتم إميانه  ،وكلها من
اإلميان ابلقضاء والقدر  ،ألن اإلميان من أصوله  :اإلميان ابلقضاء والقدر كما
قال -صلى هللا عليه وسلم -عند بيان أصول اإلميان  « :أن تؤمن ابهلل
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره » (. )24
( فويل ملن صار هلل تعاىل يف القدر خصيماً وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً )
الشرح :
املعتزلة ومن سار على رريقهم من نفاة القدر  :يُعدون خصوماً  ،كأهنم

خياصمون هللا  ،يقولون  :كيف يقدر علينا املعاصي مث يعاقبنا عليها ؟ فهم
مبنزلة اخلصم ألهنم يعرتضون على القضاء والقدر وينكرونه  ،يقولون  :لو كان
هللا قضى وقدر أعماالً مث عاقب عليها يكون ظاملاً وجائراً  ،فنفوا القدر من

ابب معارضة ما قضاه هللا وقدره  ،فويل ملن صار هلل يف القدر خصيماً قوله :

(واحضر للنظر فيه قلباً سقيما ) يقول ويل ملن خاصم هللا يف قضائه وقدره

وحكمته  ،وويل ملن جعل قلبه ابلنظر يف القضاء والقدر مريضا سقيما  ،ألن
الشبه اليت يورندوهنا على القضاء والقدر هي شبه صاندرة عن مرض قلوهبم ،
والقلوب مترض كما مترض األبدان  ،و عامة مرض القلب من الشبه  ،وقد
()24

رواه البخاري  50ومسلم  8وأبو نداوند  4695وابن ماجه  63والرتمذي 2610

وغريهم .
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يكون للشهوات أيضاً مدخل يف مرض القلب  ،لكن أساس أمراض القلب من

الشبه .

( لقد التمس بومهه بفحص الغيب سراً كتيما )
الشرح :
كتيم مبعىن مكتوم  ،فعيل مبعىن مفعول .
هللا سبحانه وتعاىل كتم عن العباند سر تقديره ومشيئته وأفعاله ِ
وح َك ِمه ،مل يطْلع
عليها نبيا مرسالً وال ملكا مقراب  ،كما قال ابن عباس رضي هللا عنه(:القدر سر
هللا فال تكشفوه)( ، )25فما ندام أن هللا تبارك وتعاىل روى عنا علمه ومنعنا

من رومه كما سب فال ينبغي لنا أن نبحث أو حناول أن حنصل على أمور ال
ميكننا احلصول عليها  ،وهي معرفة أسرار القضاء والقدر .
قوله  ( :فحص الغيب ) املقصوند به البحث يف األمور املغيبات ليصل إىل السر
الذي كتمه هللا  ،وهذا أمر ال ميكن الوصول إليه وال ينبغي االشتغال به .
( وعاند مبا قال فيه أفاكاً أثيما )
الشرح :
بعد الفحص والتعب الشديد والنظر يف مسائل القضاء والقدر وسر الغيب
( )25انظر ص . 81
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سريجع خسران ما عنده إال خفي حنني ويكون ما قاله كذاب ابرال أيمث فيه ،
ألن هذا ألمر الذي رامه وحاول حثه – مستحيل على البشر الوصول إليه فإنه
ال بد إن يبوء ابخلسران ويرجع بعد حثه وتعبه ابلندم .
(والعرش والكرسي ح وهو مستغن عن العرش وما ندونه حميط بكل شيء
وفوقه )
الشرح :
التعرش وهو العلو واالرتفاع  ،وهو أعلى املخلوقات وهو
العرش مشت من ّ

سقف اجلنة  ،وهللا سبحانه وتعاىل مستو عليه  ،واإلميان به من معتقد أهل
السنة واجلماعة لكثرة ورونده يف القرآن واحلديث  ،وله محلة من املالئكة حيملونه
 ،قال تعاىل ﴿ وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية ﴾ وهللا سبحانه وتعاىل
فوق العرش .
قوله  ( :حميط بكل شيء وفوقه )  ،يف بعض النسخ ( حييط بكل شيء فوقه )
 ،والنسخة الصحيحة  ( :وفوقه )  ،ألن معناها أن هللا حييط بكل شيء وفوق
كل شيء  ،أما النسخة األخرى فمعناها أن هللا حميط بكل شيء فوقه أي فوق
العرش  ،ولو أعربت على أهنا حال كونه فوقه لصح املعىن  ،لكن العلماء رمحهم
هللا يقولون إن النسخة اليت فيها الواو هي الصحيحة .
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وهذا ختصيص إلحارته سبحانه وتعاىل  ،فهو حميط بكل شيء فوق العرش
وندون العرش وحتت العرش  ،وليس فوق العرش إال هللا سبحانه وتعاىل ألن
األفالك كلها بعضها فوق بعض وأعالها كلها العرش  ،وأما الكرسي فهو –
كما قال بعض السلف – أمام العرش كاملقدمة له أو كاملرقاة له  ،وروي عن
ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال  ( :الكرسي موضع القدمني هلل سبحانه
وتعاىل ) ( ، )26وعلى كل فالعرش جاء فيه آايت كثرية وأحانديث .
والكرسي كذلك  ﴿ :وسع كرسيه السماوات واألرض ﴾ فالكرسي الذي هو
مبنزلة املرقاة للعرش وسع السماوات واألرض  ،إذاً فما ابلك ابلعرش  ،وما
ابلك مبن هو فوق العرش سبحانه وتعاىل من حيث العِظم  ،فإذا كان الكرسي
مبنزلة املرقاة للعرش وهو وسع السماوات واألرض فالعرش ال يقدر قدره إال هللا
سبحانه وتعاىل  ،والسماوات أفالك  ،السماء الدنيا حتيط ابألرض وحتيط هبا
السماء الثانية وحتيط ابلسماء الثانية الثالثة والرابعة ابلثالثة وهكذا  ،والعرش
حييط هبا كلها  ،وقد ذكر بعض العلماء أن العرش حميط ابلعامل كله كإحارة
قشر البيضة ابلبيضة .
وهللا سبحانه وتعاىل فوق ذلك كله  ،وهو الذي حيمل العرش وحيمل السموات
()26

أخرجه الطرباين (  ) 12404والطربي (  ) 5792والدارقطين يف أحانديث النزول ص

 49وصححه احلاكم ووافقه الذهيب.
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واألرض بقدرته سبحانه وتعاىل وهو غين عن ذلك كله غين عن العرش وغين
عن الكرسي وغين عن األرض وغين عن السماء وغين عن املخلوقات كلها ،
فكل شي فقري إىل هللا  ،وهللا سبحانه وتعاىل غين عن كل شيء .
( وقد أعجز عن اإلحارة خلقه )
الشرح :
هللا سبحانه وتعاىل حميط بكل شيء من خلقه  ،وقد أعجز خلقه عن أن
حييطوا به علماً،وأعجزهم عن أن حييطوا به رؤية  ،وأعجزهم من أن حييطوا به
قدرة  ،فهم ال يدركونه  ،يرونه ولكن ال حييطون به رؤية ويعلمونه ولكن ال

حييطون به علما وهو سبحانه وتعاىل احمليط بكل شيء وال حييط به شيء .
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ال ٌخلة والكالم
( ونقول إن هللا اختذ إبراهيم خليالً وكلم هللا موسى تكليما إميا اً وتصديقاً
وتسليما )
الشرح :
هااتن الصفتان من صفات هللا تعاىل  ،إحدامها من الصفات الفعلية االختيارية
وهي اخللة  ،واخللة هي خالص احملبة  ،والثانية صفة الكالم وهي من الصفات
اليت يؤمن هبا السلف .
فأما اخللة فإن هللا سبحانه وتعاىل اختذ إبراهيم خليالً أو حبيباً حمبَّاً خالص احملبة

 ،والنيب -صلى هللا عليه وسلم -خليل هللا كما قال عليه الصالة والسالم « :

لو كنت متخذاً من أميت خليالً الختذت أاب بكر خليالً ولكن صاحبكم خليل

الرمحن » ( )27يعين نفسه -صلى هللا عليه وسلم ، -فاخللة اثبتة حملمد -صلى
هللا عليه وسلم -كما هي اثبتة إلبراهيم عليه الصالة والسالم .
و اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة ينكرون احملبة اليت اخللة خالصها  ،ويقولون إن
معىن احملبة أثر ينشأ يف نفس ِ
احملب بسبب ما يكون من احملبوب  ،وهللا سبحانه
وتعاىل منزه عن أن يؤثر فيه شيء  ،ولكن السلف رضوان هللا عليهم يقولون إن
()27

رواه مسلم  2383والرتمذي  3656وابن ماجه  93والبغوي  3867وغريهم .
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هللا وصف نفسه ابحملبة ووصفه رسوله ابحملبة فنثبتها له كما أثبتنا له سائر
الصفات كما قال تعاىل  ﴿ :فسوف أييت هللا بقوم حيبهم وحيبونه ﴾  ،فاهلل
وحيَب  ،فاحملبة صفة تقوم بذاته سبحانه وتعاىل تلي
سبحانه وتعاىل ُِحيب ُ
جبالله وعظمته  ،ما ندام أنه أثبتها لنفسه فال يلتفت لقول متكلم أو معطل
ضال – أنه يلزم من ذلك أن يؤثر فيه شيء من خملوقاته  ،فإنه حيب أولياؤه
وليس أولياؤه هم الذين جعلوه حيبهم  ،بل حيبهم وحبه ألوليائه صفة قائمة
بذاته  ،كما أن رمحته وعلمه وكما أن حياته ومسعه وبصره صفات قائمة بذاته
فكذلك رمحته  ،فاحملبة واخللة مبعىن واحد إال أن اخللة خالص احملبة  ،كما قال
البحرتي (: )28
ختللت مسلك الروح مين
وبذا مسي اخلليل خليالً
قد َ
واخلُلة خبالف اخلَلة  ،فاخلَلة احلاجة والفقر  ،أما اخلُلة فهي خالص احملبة .
قد يرند سؤال هنا يقول  :قول أيب هريرة رضي هللا عنه  « :أوصاين خليلي -
صلى هللا عليه وسلم -بثالث أن ال أ ام قبل أو أوتر » ( )29إىل آخره ،
فكيف يقول أبو هريرة رضي هللا عنه أوصاين خليلي والرسول -صلى هللا عليه
وسلم -يقول  « :لو كنت متخذاً من أميت خليالً الختذت أاب بكر خليالً » ؟
()28
()29

ينظر مفرندات الراغب األصفهاين ماندة خل ت صفوان عد ان .
رواه البخاري  1981ومسلم  721وغريمها .
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اجلواب أن يقال  :إن اخللة يف حديث أيب هريرة كانت من قِبل أيب هريرة  ،فهو
الذي اختذ النيب -صلى هللا عليه وسلم -خليالً مبعىن أنه أحبه حباً وصل إىل
ندرجة اخللة  ،أما النيب -صلى هللا عليه وسلم -فإنه خليل هللا ومل يتخذ خليالً
غريه .
أما الكالم فصفة من الصفات اليت تقوم به سبحانه وتعاىل  ،يتكلم إذا شاء
ويرتك الكالم إذا شاء  ،فهي صفة فعلية من حيث كونه يتكلم خمتاراً  ،وصفة
ذاتية من حيث كوهنا قائمة بذات الباري سبحانه وتعاىل  ،وهذا معىن قول
السلف إن الكالم صفة ذات من جهة وصفة فعل من جهة أخرى .
والناس هلم يف كالم هللا مذاهب ذكر الشارح منها قريباً من تسعة مذاهب
ولكن الصحيح منها مذهب أهل السنة واجلماعة أهل احل الذين قالوا  :إن
هللا يتكلم كالما حقيقيا بصوت وحرف يُسمع منه  ،إذا تكلم بكالم مسعه أهل
السماوات وفهموا منه كالمه  ،وأكثر ما يكلم جربيل عليه الصالة والسالم ،
ألن جربيل هو الذي ينزل ابلوحي وهو الذي خياربه هللا ويكلمه وأيمر نبيه
على لسانه أو ينهاه على لسانه  ،كما قال -صلى هللا عليه وسلم «: -فيناندي
بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد » ()30
( )30ذكره البخاري يف صحيحه معلقا بعد حديث  77ووصله احلافظ ابن حجر يف تغلي التعلي
 355/5ورواه البخاري أيضا يف خل أفعال العباند ص  99ورواه يف صحيحه بلفظ آخر ، 7483
ويف األندب املفرند  970ورواه امحد يف مسنده  16042بسند حسن .
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وكما قال -صلى هللا عليه وسلم « : -ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس
بينه وبينه ترمجان »()31
 ،وهذا هو املذهب احل  ،لكن اندفقت مذاهب ابرلة  ،أوهلا :
مذهب اجلهمية واملعتزلة هؤالء يقولون  :إن كالم هللا خملوق وهللا ال يتكلم وال
يكلم وال يناندي وال يناجي  ،ويقولون إن الكالم حيتاج إىل أسنان ولسان
وشفتني وحل وهللا سبحانه منزه عن ذلك  ،وهذا الكالم الضال يرند عليه من
وجهني :
األول  :أن الكالم حيتاج إىل هذه األندوات ابلنسبة للمخلوق أما اخلال
سبحانه وتعاىل فهو قاندر على كل شيء  ،وقاندر على أن يتكلم ِ
ويسمع من
شاء  ،وال يكون مضطرا سأن يكون له هذه اآلالت .
الثاين  :أن بعض املخلوقات تكلمت وقالت وهي ليست هلا أسنان وال لسان
وال شفتان وال خيشوم وال حل كالسموات اليت  ﴿ :قالتا أتينا رائعني ﴾ ،
وكاجلذع الذي حن للنيب -صلى هللا عليه وسلم - -ملا صنع له منرب خيطب
عليه( ، )32ألنه كان خيطب على جذع خنلة فلما صنع له منرب وهجر اجلذع
()31

رواه البخاري  6539ومسلم  1016وغريمها .

()32

رواه النسائي  1396وامحد يف مسنده  14142و عبدالرزاق يف املصنف 5254

إبسناند صحيح .
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حن  ،واحلنني صوت و نوع من الكالم (. )33
وأما األشاعرة و الكالبية و املاتريدية فإهنم يثبتون هلل الكالم  ،ولكن ليس على
رريقة أهل السنة واجلماعة حيث يقولون إن هللا يتكلم بكالم يسمع منه  ،بل
يقولون إن هللا يتكلم ومن صفاته الكالم ولكن يعنون ابلكالم املعىن القائم
بذات هللا سبحانه وتعاىل .
واألشاعرة وإن أثبتوا الكالم إال أن الفرق بني إثباهتم واثبات أهل السنة واضح ،
فأهل السنة واجلماعة يقولون إن هللا يتكلم بصوت وحرف  ،ويقولون إنه يتكلم
و يسمع منه الصوت  ،أما األشاعرة ومن معهم فهم وإن قالوا إن الكالم صفة
من صفات هللا تعاىل وقالوا نثبت الكالم هللا سبحانه وتعاىل لكن هم يقولون ال
يسمع منه يعين ال يتكلم بصوت وال حرف  ،وإمنا الكالم الذي يثبتونه هلل
سبحانه وتعاىل يعنون به املعىن القائم بنفسه  ،يعين معاين  ،مثالً معىن األمر

معىن النهي معىن االستفهام معىن اإلخبار  ،خيرب جربيل عليه السالم على أن

يفهم ما يف نفس هللا فيعرب عن ذلك املعىن بصوته هو  ،فعلى هذا تكون
احلروف األصوات عندهم خملوقه .
إذاً هم ينكرونه ويعدون كالم هللا املعىن القائم ابلنفس  ،ولكن املعىن القائم
ابلنفس ال يسمى كالما  ،وإمنا استدلوا مبا يروى عن األخطل النصراين أنه
( )33وكذلك جهنم كما يف قوله تعاىل  :يوم نقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد .
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قال(: )34
إن الـكالم لـفي الفؤاند وإمنا
جعـل اللسان على الفؤاند ندليالً
ويقولون هذا ندليل على أن الكالم قائم يف النفس  ،وأما الكالم الذي يكون
ابللسان فهو ندليل عليه .
والعلماء ذكروا أنه ال نداللة يف البيت بوجه من الوجوه  ،وقالوا :
أوالً  :أن الشاعر نصراين والنصارى ضلوا يف مسألة الكالم حيث جعلوا عيسى

عليه الصالة والسالم هو نفس كلمة هللا .

اثنياً :أن البيت مروي بلفظ غري هذا وهو(: )35
إن البيـان لـفي الفـؤاند وإمنا ...
فليس فيه الكالم  ،بل ذكر البيان .
اثلثا  :أن البعض يشكك يف نسبته  ،ويقول إن البيت مصنوع مل يثبت يف
نديوان األخطل .
رابعا  :أن البيت لو ثبت لألخطل  ،فإن األخطل من الشعراء املولدين الذين ال
حيتج بشعرهم يف شواهد اللغة العربية .
( )34ينظر شرح ابن أيب العز ص  199ت الرتكي ط . 2
( )35ينظر كالم ابن أيب العز ص  199ت الرتكي ط .2
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والسلف رضوان هللا عليهم يرون أن القول خبل كالم هللا كفر  ،فلهذا خالد بن
عبد هللا القسري قتل اجلعد بن ندرهم وقال ألنه زعم أن هللا مل يتخذ إبراهيم
خليالً ومل يكلم موسى تكليماً ( ، )36فدل على عظم هذه البدعة وكرب هذه

الفرية اليت هي زعمهم أن كالم هللا خملوق .

( )36رواه البخاري يف خل أفعال العباند  3ويف اترخيه الكبري  64/1/1ورواه عثمان بن سعيد الدارمي
يف الرند على اجلهمية ص  ، 21وقد استفاض ذكر هذه القصة التارخيية يف كتب أهل العلم وتلقوها
ابلقبول .
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اإليمان بالمالئكة
( ونؤمن ابملالئكة والنبيني )
الشرح :
قوله  ( :ونؤمن ابملالئكة ) اإلميان ابملالئكة أحد أركان اإلميان الستة .
واملالئكة مجع ملك وامللك أصله مألك من ألكت فال ا يف كذا أي أرسلته فيه
 ،والرسالة تسمى ألوكة  ،كما قال الشاعر :
ل أُعلـمهم بنواحي اخلرب ()37
ألكـين إليها خبري الرسو
وكما جاء يف المية األعشى إرالق األلوكة على الرسالة  ،وقد قال :
أبـا ثبيت أما تنفك أتتكل ()38
أبلغ يزيد بين شيبان مألـكة
ومالئكة مألكة وهو مأخوذ من األلوكة اليت هي الرسالة ألن امللك مرسل من
هللا سبحانه وتعاىل  ،سواء أرسلوا إىل عبانده لتبليغهم ابلوحي كجربيل  ،أو
يرسلهم يف قضاء تدبري أمور الكون .
ومن أصول أهل السنة واجلماعة اإلميان سأن هلل مالئكة ال يعصون هللا ما أمرهم
ويفعلون ما يؤمرون  ،وأنه سبحانه وتعاىل سخرهم للقيام ابألعمال فمنهم من
( )37ينظر لسان العرب ماندة ألك.
( )38ينظر لسان العرب ماندة ألك .

135

شرح العقيدة الطحاوية

ينزل ابلوحي ومنهم من ينزل لقبض األرواح ومنهم من يكتب أعمال العباند ،
ومنهم من هو موكل ابلقطر ومنهم من هو موكل ابلنبات ومنهم من هم
مفرغون للعباندة يصلون ويسبحون  ،ويقومون بعباندته سبحانه وتعاىل كما يف
ّ
قوله  ﴿ :يسبحون الليل والنهار ال يفرتون ﴾ .

ومل يضل يف املالئكة إال روائف قليله كالفالسفة الذي قالوا إن املالئكة عبارة
عن قوة عقلية يدبرون الكون وليسوا خملوقني وال ذوات .
وهذا يقرب منه قول حممد عبده الذي يسمى اإلمام يف األزهر سابقاً  ،فإن

خالصة قوله يف املالئكة يؤول إىل هذا املعىن  ،كما يف كالمه عن القوى اليت
تشغل احليوان والنبات  ،و حممد عبده معروف أنه يفسر القرآن على حسب
عقله ورأيه  ،وأنه ال يتقيد بتفسري السلف والصحابة رضوان هللا عليهم  ،إذا
قرأت كالمه يف تفسري حممد رشيد رضا الذي مجعه عنه وجدت أن كالمه حيوم
حول هذا املعىن .
وأما املسلمون فإهنم متفقون كلهم على أن املالئكة عباند مكرمون  ،خلقهم هللا
لطاعته  ،وأكرمهم مبا اسند إليهم من األمور  ،وكلفهم يف أمور العامل يديرونه
كله سأمره و علمه وقدرته سبحانه وتعاىل .
والعلماء يبحثون يف هذه املسألة غالباً يف فضلهم  ،فهناك من العلماء من
فضلهم على صاحل البشر ومن العلماء من فضل صاحل البشر عليهم كالرسل ،
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والقول املعتمد يف مذهب أهل السنة واجلماعة هو أن الرسل أفضل من املالئكة
( )39ووجهوا ذلك سأمور :
منها أن البشر جياهدون يف سبيل كبح نزوات نفوسهم  ،ألن هللا ركب فيهم
الشهوة – شهوة األكل والشرب واجلماع واالنتقام والبطش  ،وهناهم عن
تعاري بعض هذه الشهوات  ،ومع هذا أراعوا هللا سبحانه وتعاىل واستطاعوا
أن يكبحوا مجاح نفوسهم فمنعوها  ،وهذا فضل كبري  ،وأما املالئكة فإن هللا مل
خيل فيهم شهوات حىت يكابدوها  ،حىت يتبني هل يستطيعون كما يستطيع
البشر الصرب ومقاومة الشهوة أو ال يستطيعون  ،فكان البشر أفضل منهم من
هذه الناحية  ،ومن األمور اليت يستدل هبا الذين يفضلون املالئكة على صاحلي
البشر قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هلل وال
املالئكة املقربون ﴾ فكون املسيح ال يستنكف أن يكون عبدا هلل فكأنه أمر
عاندي لكنه قال  ﴿ :وال املالئكة ﴾ الذين هم أقوى منه وأقدر فإهنم أيضا ال
يستنكفون عن عباندة هللا سبحانه وتعاىل .
وشارح الطحاوية رمحه هللا ذكر عشرات األوجه للذين يفضلون املالئكة على
البشر وعشرات األوجه للذين يفضلون البشر على املالئكة .
لكن من العلماء من يرى أن هذه املسألة ال فائدة ترجى من حثها  ،فال يتعل
هبا أحكام وال يتعل هبا تكليف وهي تشغل الوقت فينبغي أن ال يشتغل هبا .
( )39ينظر حاشية الدرة املضية للشيخ ابن قاسم رمحه هللا ص . 131
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وأما من يقول يف تعريف املالئكة إهنم أجساند نورانية ( ، )40فهذا مأخوذ من
عمومات النصوص  ،يعين مفهوم  ،كما فهم ابن القيم رمحه هللا أن الروح عبارة
عن جسم نوراين خفيف شفاف إىل آخره  ،ومن أهنم يكونون موجوندين يف
اجمللس وال يرون  ،لكن ما فيه شيء ينص على هذا التعريف.
قوله  ( :والنبيني ) أي ونؤمن ابلنبيني  ،والنيب مشت إما من نبأ  ،ألن هللا ينبئه
 ،وإما من النَّبوة وهي املكان املرتفع من األرض .
ألنه إن كان من النبأ فاهلمزة فيه أصلية  :النيب  :الياء فيه أصلها مهزة  ،ولذا
يقرأ ورش عن  افع يف مجيع القرآن النبيني بـ ( النبيئني ) والنيب بـ ( النىبء ) على
أساس أن الياء عند غريه منقلبة عن اهلمزة .
وأما على التعريف الثاين أو االشتقاق الثاين فتكون الياء هنا يف ( النيب ) منقلبة
النبيو ) ألهنم يقولون اشتقت من النبوة  ،اجتمعت الياء والواو يف
عن واو ( ُ

النيب ) و (
كلمة  ،وسبقت إحدامها ابلسكون فقلبت الواو ايء وأصبح ( ُّ
النبيني ) .

واملتباندر واألرجح حسب ما قرأت أنه مشت من النبأ الذي هو اإلعالم  ،ألن
هللا سبحانه وتعاىل يعلمه وينبئه ابلوحي وهو ينبئ الناس بذلك .
والنيب اترة يكون رسوال واترة يكون نبيّاً فقط  ،والنبوة والرسالة والرسول والنيب
( )40انظر بدائع الفوائد  1559 /4ت علي العمران .
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يتفقان اترة وخيتلفان أخرى  ،فالنسبة بني النيب والرسول هي العموم واخلصوص
املطل  ،فكل رسول نيب وليس كل نيب رسوال  ،والنيب أعم مطلقاً والرسول

أخص مطلقاً  ،فالرسول ال ميكن أن يكون رسوال إال وهو نيب  ،لكن النيب قد

يكون نبياً رسوالً وقد يكون نبياً وليس برسول  ،من هذه الوجهة قلنا إن النسبة
بينهما العموم واخلصوص املطل (. )41

والنبوة والرسالة هلا براهني وندالئل ومعجزات وآايت  ،وهلذا فرق العلماء بني ما
هو خارق للعاندة وبني معجزة الرسول  ،وفرقوا بني الكرامة وبني معجزة الرسول
 ،فعرفوا كل واحدة من هذه بتعريف ال تدخل فيه األخرى .
فالرسول ال بد له من آايت  ،واملعجزة هي آية يظهرها هللا  ،يقيمها هللا على
يديه ليظهر هبا صدق ندعوته  ،وقد أجرى هللا سبحانه وتعاىل العاندة سأن تكون
املعجزة اليت أييت هبا الرسول هي من األمور اليت تكون معظمة عند قومه وهلا
مكانتها يف اجملتمع  ،هلذا ملا كان قوم موسى الغالب عليهم والعايل مكانة
عندهم السحر  ،كان السحرة يف ذلك الوقت هلم السلطان وهلم القوة
ويستجيب هلم الشعب واحلكام والعلماء وغريهم  ،فلما كانت هذه الظاهرة هي
املتفوقة يف عصر موسى عليه السالم كانت آيته من جنس تلك الظاهرة  ،وهلذا
ملا تناظر هو وسحرة فرعون ومجعوا ما لديهم من قوة يف السحر وسحروا أعني
( )41ينظر ص .31
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الناس أعطاه هللا آية من جنس سحرهم ألهنم جعلوا احلبال والعصي ثعابني
تضطرب حىت خاف الناس منها  ،فاهلل سبحانه وتعاىل أمره أن يلقي عصاه
فصار حية عظيمة فاقت تلك العصي واحلبال اليت ألقاها السحرة بعشرات
األضعاف وابتلعتها وكانت هذه أعظم معجزاته  ،وإالّ فله معجزات أخرى ،

آاته هللا تسع آايت  ،لكن من أعظمها أو أعظمها جعل العصا حية التهمت
آالت السحر اليت جاء هبا سحرة فرعون  ،األمر الذي جعل السحرة آمنوا ،
ألهنم عرفوا أن أقصى ما يصل إليه السحرة قد جاءوا به فلما جاء ما هو فوقهم
وغلبهم آمنوا سأن ذلك من عند هللا وكفروا بفرعون وسحره .
وكذلك ملا كان يف عصر عيسى عليه الصالة والسالم الطب شائعاً والطبيب له
املكانة العليا يف اجملتمع جعل هللا آايته من هذا الباب  ،فجعله يربئ األكمه

واألبرص وحيي املوتى إبذن هللا .
وكذلك معجزة حممد عليه الصالة والسالم  ،فقد كان السائد يف عصره ويف
قومه الفصاحة والبالغة والبيان  ،فأعطاه هللا هذا القرآن وهو أعظم معجزة
أعطيها -صلى هللا عليه وسلم فكانت هذه املعجزة اليت هي أكرب معجزاته من
جنس ما يتفاخر به القوم ويعظمونه كالبالغة والفصاحة والبيان  ،وإن كان
للنيب -صلى هللا عليه وسلم -معجزات كثرية لكن هذه هي أعظمها  ،وهي
اليت حتدى هللا هبا قريشاً  ،قال ائتوا بشيء قليل من مثل هذه املعجزة قال ائتوا
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بعشر سور مثله  ،مث قال ائتوا بسورة  ،وكلها عجزوا ما جاؤوا ال بعشر سور وال
بسورة  ،وانبهروا من القرآن واندحروا وعجزوا عن مقاومته ومعارضته .
فاهلل سبحانه وتعاىل أجرى العاندة سأن معجزات األنبياء تكون مثل ما هو
مشتهر يف جمتمع قوم النيب الذي بعث فيهم .
والرسول( : )42ذكر آاته هللا خارقة وقرهنا ابلتحدي  ،ألن التحدي شرط ،
أما اخلارقة فقد أتيت إما كرامة لبعض أولياء هللا وإما خارق شيطاين  ،لكن ْقرهنا
ابلتحدي هذا هو الذي جيعلها معجزة  ،أييت سأمر خارق للعاندة ويتحدى
الناس أن يعارضوه .
لذا يقول العلماء يف تعريف املعجزة  :هي أمر خارق للعاندة مقرون ابلتحدي ،
جيريه هللا على يد عبد من عبانده  ،ويكون مدعياً للنبوة .
وهم إن اختلفوا يف التعريف لكن هذه الفصول هي اليت جيمعون عليها .
خبالف الكرامة فإهنا أمر خارق للعاندة جيريه هللا على يد أحد من عبانده
الصاحلني ولكن ال يكون مقرو ا ابلتحدي .
وأما اخلارق الشيطاين فهو أمر خارق للعاندة جيريه هللا على يد عبد ال يعرف
ابلصالح وال ابالستقامة وال ابتباع السنة  ،بل يعرف خبالف ذلك .
( )42الشيخ هنا مل يرند هنا تعريف الرسول  ،لكنه أراند التفري بني الرسول والويل ليصل إىل
تعريف املعجزة كما سيأيت .
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فهذه هي اخلوارق و املخاري الشيطانية  ،وهذا هو الفرق بني اخلارق الشيطاين
والكرامة واملعجزة .
وما بعث هللا من نيب إال وأعطاه آية على مثلها يؤمن البشر  ،يعين أعطاه آية
تبهر العقول وخترق العاندة ويتحداهم سأن أيتوا مبثلها  ،ولكنهم يعجزون .
واإلميان ابلنبيني أحد أصول اإلميان  ،فإن املسلمني أمجعوا على أن الرسل
واألنبياء عليهم الصالة والسالم بشر أوحى هللا إليهم واصطفاهم هللا واجتباهم
واختصهم بوحيه  ،أما من يسمون بفالسفة اإلسالم  ،وكذلك امللحدون ممن
يدعون اإلسالم كالقرامطة والبارنية ومن يسمون سأهل التخييل  ،فإن هؤالء ال
يقرون بنبوة األنبياء  ،وإمنا يقولون هم رجال ذوو عبقرية ( )43كبرية ولديهم
الشخصية املؤثرة ولديهم اإلراندة واإلندراك والتخييل الكامل وهم هبذه الصفات
خييلون على الناس أهنم رسل وإال فهم  اس من الناس امتازوا عليهم هبذه
الصفات .
فالرسل صلوات هللا وسالمه عليهم أعطاهم هللا قوة اإلميان وقوة الصرب وقوة
التوكل على هللا  ،يظهر ذلك من قصة هوند عليه الصالة والسالم  ،فهوند عليه
الصالة والسالم رجل واحد بعث إىل قومه وندعاهم وكذبوه ونسبوه إىل اجلنون
وإىل السفه  ﴿ :قالوا اي هوند ما جئتنا ببينة وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك وما
( )43وهلذا ندرج بعض املعاصرين بوصف النيب عليه الصالة والسالم ابلعبقرية  ،ومسوا بعض
مؤلفاهتم بذلك  ،مع أن الرسالة أعلى ما ميدح به الرسل  ،أما العبقرية والذكاء وغريمها فإهنا
من ضمن الرسالة.
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حنن لك مبؤمنني إن نقول إالّ اعرتاك بعض أهلتنا بسوء ﴾ يعين أصابتك اآلهلة
جبنون وخبل  ،ماذا قال ؟ هل خشي منهم وخاف ؟ ﴿ قال إين أشهد هللا ﴾
رجل واحد يتحدى امة  ﴿ :واشهدوا أين برئ مما تشركون من ندونه فكيدوين
مجيعاً مث ال تنظرون ﴾ ال متهلون  ،كل ما عندكم من كيد  ،أ ا برئ منكم وبرئ
من شرككم وبرئ من عباندتكم وال أعبد إال هللا ولكن أحتداكم سأن جتمعوا كل
ما لديكم من سوء وبطش وعذاب وإيذاء وأن ال متهلون  ،كل ما لديكم ائتوا
به مث ال تنظرون  ،علل قوة صربه وعدم اكرتاثه هبم وبكثرهتم وبقوهتم علل ذلك
مباذا ؟ ﴿ إين توكلت على هللا ريب وربكم ما من ندابة إال هو آخذ بناصيتها إن
ريب على صراط مستقيم ﴾ وكل رسل هللا صلوات هللا وسالمه عليهم موقفهم
هذا املوقف مع قومهم .
والرسول حممد عليه الصالة والسالم بعث إىل قومه رجالً واحداً ليس له نصري
وال وزير وال ظهري وال معني والقى منهم أصناف العذاب وأنواع النكال
والتسفيه والضرب والتجهيل واحلبس والنفي ومع هذا صرب ومل يتأثر بشيء من
ذلك حىت أظهره هللا عليهم ونصره عليهم وأصبح األمر له وندحروا و اخنذلوا ،
وهكذا رريقة رسل هللا صلوات هللا وسالمه عليهم .
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اإليمان بالكتب
(والكتب املنزلة على املرسلني ونشهد أهنم كانوا على احل املبني )
الشرح :
الكتب هي الوحي الذي ينزله هللا على أنبيائه صلوات هللا وسالمه عليهم ،
كالتوراة واإلجنيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغريها  ،ألن هللا
سبحانه وتعاىل أنزل على رسله كتباً منها ما بينه هللا لنا ومنها ما خفي علينا .
فمذهب أهل السنة واجلماعة يف هذه املسألة اإلميان جبميع ما أنزل هللا على
رسله إمجاالً ما عدا الذي أنزل على حممد -صلى هللا عليه وسلم -فإنه جيب

اإلميان به تفصيالً.

فنؤمن سأن هللا أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى اإلجنيل وعلى نداوند
الزبور وعلى إبراهيم و موسى الصحف  ،لكن هناك فرق بني اإلميان ابلكتب
املنزلة السابقة وبني اإلميان ابلكتاب الذي أنزله هللا على نبيه -صلى هللا عليه
وسلم ، -فإن ما عدا القرآن نؤمن به وال يلزمنا العمل به إال إذا أيده كتاب هللا
أو شرع نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم ، -فنؤمن سأن هللا أنزل على موسى
كالماً هو التوراة ونؤمن سأن هللا أنزل على عيسى كالماً هو اإلجنيل ونؤمن سأن

هللا أنزل على إبراهيم وموسى كالماً هو الصحف  ،وليس إمياننا ابإلجنيل كإميان

النصارى فإن النصارى يؤمنون ابإلجنيل ويدعون إليه ولكن ال يقولون إنه كالم
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هللا وال يعتقدون أن هللا الذي تكلم به بل هو كالم الرسل والرسل عندهم يوحنا
ومرقص ومىت وبولس هؤالء هم الذين ينشئون الكالم  ،فال يدعون أن هذا
الكالم نزل على عيسى وإمنا يدعون أهنم علموا عن عيسى هذه اآلنداب
واألخالق واألمور اليت يزعمون أهنا يف اإلجنيل  ،وأن عيسى علم تالمذته هذه
النصائح وهذه املواعظ .
فالرسل عند النصارى رجال أو على األصح تالميذ لعيسى عليه الصالة
والسالم  ،أما حنن فإمياننا ابلرسل ليس كإميان هؤالء بل نؤمن سأن هللا تعاىل ّنزل
على رسله كالماً إما تكليماً كما كلم موسى أو عن رري رسل املالئكة
كجربيل  ،و إمياننا ابلكتب السابقة إميان جممل  ،فنؤمن سأن هللا أنزل كتبا
نقطع سأهنا حمرفة ألن هللا سبحانه وتعاىل أخرب ا يف كتابه العزيز سأهنم ﴿ حيرفون
الكلم ﴾ واألمثلة على هذا كثرية يف الكتاب والسنة .
أما إمياننا ابلكتاب العزيز فهو أعم من ذلك  ،نؤمن به كتاابً من عند هللا
ونؤمن به شرعاً نتبعه ونتقيد به  ،فنحن مكلفون سأن نؤمن سأن القرآن كالم هللا
سبحانه وتعاىل نزله على نبيه -صلى هللا عليه وسلم -ومكلفون سأن نؤمن
ونعتقد سأنه جيب علينا العمل مبا جاء يف القرآن  ،أما الكتب السابقة فال يلزمنا
ذلك – يلزمنا أن نصدق هبا وأهنا نزلت على رسل هللا إمجاال  ،وأن هلل كتبا
خيفي علينا علمها كما أن له رسالً كذلك  ،منهم رسل قصهم هللا على نبيه
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ومنهم رسل مل خيرب هبم نبيه عليه الصالة والسالم كما قال ﴿ رسالً قد
قصصناهم عليك من قبل ورسالً مل نقصصهم عليك ﴾ .
وكذلك نؤمن سأن من كتاب هللا ما جيب العمل به وأن آايت نزلت على النيب
صلى هللا عليه وسلم -نسخ العمل هبا  ،كما قال سبحانه وتعاىل ﴿ ما ننسخمن آية أو ننسها أنت خبري منها أو مثلها ﴾.
والنسخ ح جيب اإلميان به  ،أما اليهوند فإهنم ينكرون النسخ ويقولون النسخ
ال ميكن  ،إذا حكم هللا حكم فال جيوز أن ينسخه ألنه لو قلنا سأن هللا ينزل آية
أو ينزل حكماً مث ينسخه للزم من ذلك أن يكون بدا رأى آخر  ،كان يرى أن
احلكم كذا مث نسخه  ،مبعىن أن عواقب األمور قد خفيت عليه  ،فعلم أنه
أخطأ فشرع حكما آخر كما يقولون  ،وهذا ابرل من عدة وجوه :
ينزل الشريعة واألحكام حسب الظروف
من أوضحها أن هللا سبحانه وتعاىل ّ
وحسب املقتضيات  ،فقد يوحي إىل نبيه حكم يف وقت وتنتهي مصلحة ذلك
احلكم فينسخه حكم آخر  ،كما أنه سبحانه وتعاىل أوجب على الصحابة يف
الغزوات يف أول األمر مصابرة الواحد منهم للعشرة من الكفار يربز إليهم كما
قال سبحانه وتعاىل ﴿ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني ﴾ مث بعد
ذلك ملا ضعفت شوكت الكفار وكثر الصحابة وزالت العلة املقتضية نسخ هذا
احلكم سأخف منه كما قال عز وجل  ﴿ :اآلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم
ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني ﴾
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الواحد يغلب اثنني  ،فاهلل سبحانه وتعاىل يشرع احلكم ملصلحة فإذا زالت
املصلحة املقتضية نسخه حكم آخر .
وبعضهم يقول إن النسخ يعترب ختصيصا للحكم  ،لكن التخصيص غري النسخ
 ،فاهلل سبحانه وتعاىل نسخ استقبال بيت املقدس ابستقبال الكعبة  ،فهل يقال
هذا ختصيص للحكم األول  ،ومن ارلع على تعريف النسخ تبني له أن النسخ
معناه النقل واإلزالة .
والذي جيب علينا العمل به من كتاب هللا هو احملكم  ،أما املنسوخ فباتفاق
املسلمني أنه ال جيب علينا العمل به وأن حكمه غري ابق .

147

شرح العقيدة الطحاوية

أهل القبلة
(ونسمي أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني ما نداموا مبا جاء به النيب -صلى هللا عليه
وسلم -معرتفني وله بكل ما قاله وأخرب مصدقني )
الشرح :
هذا فيما يتعل مبسألة األمساء واألحكام .
قوله  ( :أهل القبلة ) من ندان بدين النيب -صلى هللا عليه وسلم -وصلى إىل
القبلة  ،مث من ندخل يف اإلسالم فهو من أهل القبلة  ،كما جاء يف األثر « :
من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو املسلم له ما لنا وعليه ما
علينا » (. )44
ومسألة من هو املسلم الكالم فيها رويل  ،اآلن املسلمون يف العامل يقولون إن
تعداندهم مليار  ،إذاً املسلمون ألف مليون مسلم  ،لكن املسلم ليس هو من
يدعي اإلسالم فقط  ،وليس هو من يف حفيظته أو جوازه مسلم  ،بل املسلم
هو من أندى أركان اإلسالم وأركان اإلسالم هي الشهانداتن وإقامة الصالة وإيتاء
الزكاة وصوم رمضان وحج بيت هللا احلرام .
هذه األركان اخلمسة هي عالمة املسلم  ،من أتى هبا فهو املسلم كما يف
( )44رواه البخاري  391والنسائي  . 4997قال ابن سحمان رمحه هللا معلقا على هذا احلديث  :هذا
فرضه وحمله يف أهل األهواء من هذه األمة ومن ال خترجه بدعته من اإلسالم  .الدرر السنية / 10
431
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حديث جربيل الطويل ملا سأل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال أخربين
عن اإلسالم  ،ما معىن اإلسالم  ،أخربين عن األمر الذي إذا فعله اإلنسان
صار مسلماً  ،فقال عليه الصالة والسالم  « :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال
هللا وأن حممداً رسول هللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت
» ( )45هذا هو املسلم  ،إذا مل يفعل مع هذه شيئاً ينقض إسالمه  ،وال نقول
من أتى هبذه كلها فهو مسلم ندائماً  ،فقد يكون يشهد أن ال إله إال هللا وأن
حممداً رسول هللا ويقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويصوم رمضان وحيج البيت ولكنه
كافراً  ،مبعىن أنه قد يفعل شيئا من املكفرات  ،وإذا فعل شيئا من املكفرات
كفر  ،ولو كان أييت سأركان اإلسالم .

ألن هذه األركان ثبوهتا لإلنسان له ضوابط وله شروط  ،والنيب -صلى هللا عليه
وسلم -عل عصمة ندم املرء املسلم سأركان اإلسالم ( ، )46كما قال عليه
الصالة والسالم يف إحدى رواايت احلديث قال  « :أمرت أن أقاتل الناس حىت
يشهدوا أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة » ()47
ومل يقل  :أمرت أن أقاتل الناس حىت يكتبوا يف حفائظهم أو هوايهتم ( مسلم)
وإن كان سواند املسلمني كثرياً إال أهنم قليل  ،ألن هناك من يصلي ويشهد أن
( )45رواه البخاري  50ومسلم . 9
( )46سيأيت ص  156الكالم على حل ندم املسلم إذا أوجب الشرع ذلك  ،كما يف حديث  :ال حيل ندم
امرئ مسلم إال إبحدى ثالث  ..احلديث .
( )47رواه البخاري  25ومسلم . 22
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ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا ويقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويصوم رمضان

وحيج البيت ولكنه حيكم ابلقانون – حي ّكم الطاغوت – جيعل الدستور الذي

يسري عليه يف حكمه هو القوانني وهذا كافر .
فمن حكم القوانني الوضعية وظن أهنا تقوم مقام حكم هللا ورسوله فهو كافر
حىت لو صلى وصام وشهد أن ال إله إال هللا  ،وهذا البالء والعياذ ابهلل عام يف
حكام املسلمني  ،كل حكام املسلمني حيكمون ابلقانون  ،لكن منهم من يطب
القانون يف كل شيء ما عدا مسائل تعد على األصابع مثل األحوال الشخصية
كالنكاح وغريه  ،بل حىت الطالق يطبقونه على القانون  ،ومنهم من حيكم
الشريعة اإلسالمية يف بعض جماالت احلياة وحيكم القانون يف الكثري  ،جتد
احلاكم مسلماً يصلي ويصوم ولكنه يضع للعمال حمكمة قانونية يتحاكمون

لفض النزاع واملخاصمات التجارية حمكمة يتقاضون إليها  ،ومينع
إليها ويضع ّ

قضااي من أن حتال إىل احملاكم الشرعية  ،فيمنع أن حتيل قضية من قضااي البنوك
أو من قضااي املصارف أو من قضااي العمال أو غري ذلك – يصدر قوانني
مبنعها من إحالتها إىل احملاكم الشرعية  ،لكنه يدع األمر إذا اعتدى إنسان على
إنسان بضرب أو مبال أو بنحو ذلك  ،وما ميانع أن حيال إىل احملاكم الشرعية .
احلاصل أن من حكام املسلمني من حيكمون القوانني مطلقاً ومنهم من حيكم
القوانني يف معظم أموره وحيكم احملاكم الشرعية يف بعض املسائل اليت تقع بني
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الناس  ،واملكفرات كثرية .
وقوله  ( :مسلمني مؤمنني ) هذا على أصل املؤلف رمحه هللا  ،فإنه من مرجئة
الفقهاء ال فرق عندهم بني اإلسالم واإلميان  ،ألن اإلميان التصدي فال جيعلون
العمل نداخالً يف مسمى اإلميان  ،وهلذا املسلم مؤمن كامل اإلميان ولو كان

مقصراً عاصياً  ،وال خيتلف الناس عندهم يف اإلميان  ،إمنا االختالف يف التقى

والفضل ،كما سيأيت قول املاتن ( وأهله يف أصله سواء )( )48أي يف اإلميان ،

فأصل اإلميان عند الناس سواء كلهم واحد .
والراجح يف مذهب أيب حنيفة يف مسمى اإلميان أنه التصدي فقط  ،وهو شيء
واحد وجزء ال يتجزأ  ،لكن ملا كان التصدي ال يعرف إال ابلنط ابللسان قالوا
 :النط ابللسان ركن وليس جزء من اإلميان ( ، )49ألنه ال يُعرف هل هو

مصدق ابهلل أو ليس مبصدق  ،أما العمل عندهم فإنه أرل على اإلميان جمازا .
وهم هبذا ال ُخيَرجون عن أهل السنة  ،ألهنم يرون وجوب العمل  ،فريون وجوب
الصالة والصوم والزكاة واحلج  ،ويرون أهنا يعاقب عليها اتركها يف الدنيا واآلخرة

لكنهم ال يسمونه إميا ا فال يسمى اتركها كافرا بل مؤمنا .
أما اترك الصالة عند اإلمام حنيفة رمحه هللا لو تركها عمداً بدون عذر فإنه ال
( )48انظر ص .140
( )49أييت مزيد بيان إن شاء هللا ص . 140
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يقتل بل حيبس حىت يتوب ويصلي أو ميوت  ،هذه عقوبته  ،أما األئمة الثالثة
فغري خاف أهنم يوجبون قتل اترك الصالة سواء أكان قتله حداً كما يراه اإلمام

مالك والشافعي أو رندة وكفراً كما هو مذهب أمحد رمحه هللا وكثري من السلف.
احلاصل أن مجهور أهل السنة واجلماعة ال يسمون املسلم مؤمناً ندائماً بل قد
يكون مسلماً كامل اإلميان وقد يكون مسلماً  اقص اإلميان .
واإلسالم له تعريف يف اللغة وله تعريف يف الشرع .
فتعريفه يف اللغة  :الذل واخلضوع .
وتعريفه شرعا  :فهو مع الذل واخلضوع – امتثال األوامر واجتناب النواهي ،
كما قال عليه الصالة والسالم  « :ما منكم إال وله قرين من اجلن وقرين من
املالئكة »  ،قالوا  :وإايك اي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال  « :وإايي
 ،إال أن هللا أعانين عليه فأسلم »(. )50

شراح
ألجل الفرق بني املعىن اللغوي لإلسالم واملعىن الشرعي لإلسالم اختلف ّ
احلديث يف معىن ( أسلم )  ،فمنهم من قال  :أي استسلم يل وخضع وذل ،
ومنهم من فسره ابإلسالم الشرعي أي فدخل يف اإلسالم  ،قالوا  :ويؤيد هذا
فأسلم ) ذكرها – أظن
قوله  « :فال أيمرين إال خبري » وأظن فيه رواية ابلضم ( ُ
فأسلم ) أي
– عياض يف شرح صحيح مسلم  ،وإال فمعظم الرواايت ( َ
( )50رواه مسلم  2814وأمحد يف مسنده  3648وغريمها .
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فأسلم ) هذه تبني أنه يسلم من قرينه ال أن
فاستسلم وذل وخضع  ،ولكن ُ ( :
قرينه ندخل يف اإلسالم .
ويبني لك الفرق بني اإلسالم واإلميان قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :قالت األعراب
آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ فبني أن اإلسالم اللغوي غري اإلميان :
﴿ قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ﴾ أنتم مل تؤمنوا بعد ولكن قولوا :
استسلمنا وخضعنا وذللنا وأنق ْد ا فقط .
وأييت الكالم على اإلميان يف موضوعه إن شاء هللا يف بيان حقيقة اإلميان
والفرق بني اللغوي والشرعي واختالف العلماء يف حقيقته ومذاهبهم .
قوله  ( :ما نداموا مبا جاء به النيب -صلى هللا عليه وسلم -معرتفني ) ،
االعرتاف غري التصدي  ،االعرتاف يعىن انه يعرف ذلك ويعرتف و يقر به ،
فإن اإلنسان قد يعرف الشيء وينكره جيحده  ،والتصدي  :إذا كان مصدقاً
ابلشيء فهو عارف به .
وقوله  ( :وله بكل ما قال وأخرب مصدقني) هم معرتفون بصدق النيب -صلى
هللا عليه وسلم -معرتفون سأن ما قاله ح  ،ويصدقونه يف أخباره وأحكامه ،
وقد يكون معىن معرتفني و مصدقني متقارب .
ولو قال  :عارفني لكانت هي اليت يفسر اجلهم بن صفوان وأتباعه اإلميان هبا ،
يقول  :اإلميان هو املعرفة فقط  ،إذا عرف اإلنسان ربه فهو مؤمن كامل اإلميان
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حىت لو كفر ابهلل وحىت لو أنكر الشرع وأنكر كل شيء  ،ما ندام عارفا فهو
مؤمن إميا اً اتما .
(وال خنوض يف هللا ) .
الشرح :
اخلوض معناه الشك والريب واالختالف واملخاصمة واملنازعة  ،وهذا يعين أننا
ال نتمحل يف اجلدال واملراء مع اآلخرين فيما يتعل بذات هللا سبحانه وتعاىل ،
بل نؤمن به وننزهه عن كل ماال يلي به  ،ونثبت له ما يستحقه من الكمال ،
وال نقول إنه ليس بكذا وال كذا وال فوق العامل وال حتت العامل وال كذا كذا ،
يعين ال خنوض يف هللا يف كالم يلزم عليه ضالل أو ابتداع أو فساند  ،فنقتصر يف
الكالم يف هللا وأمسائه وأفعاله وذاته على ما ورند يف القرآن واحلديث وال خنوض
كما خاض فيه األعداء من جهمية ومعتزلة وغريهم  ،الذين ندخلوا يف متاهات
السلوب املفصلة والفلسفة اليت ليس هلا هناية ،
هلكوا وضلوا فيها  ،كاستعماهلم ّ
بل هنايتها الضالل وهنايتها العدم  ،ال نكون كهؤالء بل نسلم هلل ولرسوله من
غري إن جناندل أو مناري أو خنوض يف ذلك .
ومعىن كالم املؤلف أنه يربأ من اجلهمية واملعتزلة و األشاعرة وغريهم .
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( وال مناري يف ندين هللا وال جناندل يف القرآن )
الشرح :
املراء معناه اجلدال الذي يقصد منه االنتصار للنفس أو االنتصار للمذهب
الضال أو البارل أو املبتدع  ،كل هذا ال مناري فيه وال جناندل  ،واملراء ال يكون
إال ابرال .
واجلدال قد يكون ح كما قال تعاىل  ﴿ :وال جتاندلوا أهل الكتاب إال ابليت
هي أحسن إال الذين ظلموا منهم ﴾  ،وقد يكون ابرال إن كان من ابب املراء
والتعم والتنطع والتقعر واالنتصار للمذهب .
أما اجلدل ففيه تفصيل  ،وخالصة التفصيل إن كان اجلدل املراند به التمحل
والتعصب للرأي واملراء والظهور على اخلصم سواء أكان حقاً أو ابرالً فهذا

ممنوع شرعاً وال جيوز  ،وإن كان املراند به هو املناقشة بقضية من القضااي

والتّحاج فيها  ،كل واحد من املتعارضني يف الرأي حيتج على رأيه حسب ما

يرى أنه ح إذا كان غرض املتجاندلني كليهما إظهار احل وإحقاقه إذا مل

يصحب اجلدال سب أو شتم أو تكرب على اآلخر فهذا جائز كما قال تعاىل :
﴿ وال جتاندلوا أهل الكتاب إال ابليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم ﴾ كأنه
يقول  :جاندلوا أهل الكتاب ابليت هي أحسن وال جتاندلوهم ابلطرق األخرى ،
فكذلك أخوك املسلم من ابب أوىل أن يكون جدالك معه هو رلب إلظهار
احل وإحقاقه  ،وبعض املتجاندلني حياول إظهار رأيه ومسلكه ومنهجه وظهوره
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على خصمه سواء أكان حقاً أو ابرالً وهذا ال جيوز  ،ألن هذا تعد على الغري
والتعدي ممنوع ال جيوز  ،يعين كونك حتاول أن تظهر على أخيك حجتك إن

كنت يف خصومة أو بدليلك وأتييد قولك إن كنت جماندالً وأنت تعلم إن ذلك

ليس ح أو تعلم أنك غري حم فهذا ال جيوز كما قال عليه الصالة والسالم

فيما يتعل ابخلصومات  « :إمنا أ ا بشر وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن
يكون أحلن حجته من بعض فأقضي على حنو ما أمسع فمن قضيت له ح
أخيه شيئا فال أيخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليرتكها »
( ، )51يقول عليه الصالة والسالم قد يكون أحدكما أيها املتخاصمان أفصح
من اآلخر وأقدر على الكالم واإلقناع  ،فال يغره ذلك ويظن أن فعله ذلك
حيلل له ما أحكم به له فإمنا أقطع له قطعة من  ار فليأخذها أو ليدعها  ،وكما
قال عليه الصالة والسالم  « :إن أبغض الرجال إىل هللا األلد اخلصم » ()52
 ،يعين الّ ِ
لسن القاندر على الظهور على خصمه ولو ابرالً .قوله ( :وال جناندل

يف القرآن ) حيتمل أنه يريد ال جناندل يف القرآن أي هل هو خملوق أو غري خملوق

،وهل هو اللفظ واملعىن أو املعىن ندون اللفظ أو ما أشبه ذلك .
وحيتمل أنه مبعىن أالّ نعارضه ونلتمس األمور اليت تكون متعارضة معه يف الظاهر
كما يفعله أعداء اإلسالم من علمانيني وغريهم .
( )51رواه البخاري  2458ومسلم .1713
( )52رواه البخاري  2457ومسلم 2668
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وحيتمل أنه يريد أال جناندل يف القرآن أي ال مناري فيه ونلتمس األمور اليت
جنعلها كمعارضة للقرآن  ،واملالحدة معروف أهنم يعارضون القران ويلتمسون
ذلك من كل حدب وصوب  ،كما نقل عن أيب العالء املعري الذي عارض
قطع اليد بقوله :
يد خبمس مئني عسجد ونديت

ما ابهلا قطعت يف ربع ندينار

تناقض ما لنا إال السكوت له

وأن نعوذ مبوال ا من النـار()53

وهذا من اجلدال الذي هنى عنه أو نفاه املؤلف .
(ونشهد أنه كالم رب العاملني )
الشرح :
هذه العبارة كل املسلمني يقولوهنا  ،اجلهمية املعتزلة األشاعرة أهل السنة
واجلماعة كلهم يقولون نشهد أن القرآن كالم هللا  ،لكن هل معىن كالم هللا أي
تكلم به سبحانه وتعاىل حرف وصوت ومسع منه  ،أو أنه كالم هللا مبعىن أنه
( )53قال الشنقيطي رمحه هللا يف أضواء البيان  431 / 3عن شعر املعري :وللعلماء عنه
أجوبه كثرية نظماً ونثراً  .منها قوله القاضي عبد الوهاب جميباً له يف حره ورويه :عز األمانة :
أغالها  ،وأرخصها ذل اخليانة فافهم حكمة الباري وقال بعضهم  :ملا خانت هانت  .ومن
الواضح  :أن تلك اليد اخلسيسة اخلائنة ملا حتملت رذيلة السرقة وإرالق اسم السرقة عليها يف
شيء حقري كثمن اجملن واألترجة  ،كان من املناسب املعقول أن تؤخذ يف ذلك الشيء القليل
 ،الذي حتملت فيه هذه الرذيلة الكربى .
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خملوق من خملوقات هللا كما تقول اجلهمية واملعتزلة .
كالم خلقه هللا ،
اجلهمية واملعتزلة يقولون القرآن كالم هللا لكن يعنون بذلك أنه ٌ
كما تقول  :عباند هللا وكما تقول أرض هللا وكما تقول بيت هللا وكما تقول  اقة
هللا يعين أنه خملوق خلقه هللا  ،أي إضافة خملوق إىل خالقة  ،وهم يعربون هبذه
العبارة  ،لكن يفسروهنا مبا ال يلي ومبا ال يتف مع ما يراه أهل احل وأهل
السنة واجلماعة .
واألشاعرة والكالبية واملاتريدية يقولون القرآن كالم هللا  ،ويعربون بعبارة املؤلف
أنه كالم هللا
لكنهم يعنون بذلك أن معىن القرآن هو كالم هللا  ،أما احلروف واألصوات فإهنا
خملوقة  ،لكن هل كالم هللا عندهم اللفظ واملعىن واحلروف واألصوات  ،أو كالم
هللا بعض ذلك ؟ يقولون كالم هللا بعض ذلك  ،املعىن القائم بذاته سبحانه
وتعاىل هو الكالم  ،أما ما مسعه النيب -صلى هللا عليه وسلم -من جربيل فهو
كالم جربيل  ،اللفظ لفظ جربيل واألصوات أصوات جربيل واحلروف اليت
صدرت عن جربيل  ،ويقولون إن هللا ال يتكلم بكالم يسمع  ،وهذا ابرل ألنه
يعارض كتاب هللا وسنة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم. -
وأما أهل احل فإهنم يقولون القرآن كالم هللا كما قال املؤلف رمحه هللا  ،ويعنون
بذلك اللفظ واملعىن واحلرف والصوت  ،كما قال شيخ اإلسالم رمحه هللا ( :
هو كالم هللا حروفه ومعانيه ليس الكالم احلروف ندون املعاين وال املعاين ندون
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احلروف ) ( ، )54فليس الكالم احلروف ندون املعاين كما يدعيه قوم  ،أو
حروف وأصوات خلقت يف األزل  ،وال املعاين ندون احلروف كما تقوله
األشاعرة ومن وافقهم  ،بل الكالم كله معناه ولفظه وأصواته وحروفه كلها كالم
هللا .
والقرآن أبدى وأعاند يف هذا املعىن كما قال عز وجل  ﴿ :فأجره حىت يسمع
كالم هللا ﴾  ،وكذلك قوله  ﴿ :فلما جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه ﴾ وقوله :
﴿ وكلم هللا موسى تكليما ﴾  ،وكذلك يف سورة الفتح آايت تدل على هذا
وهي صرحية يف الداللة كما قال عز وجل  ﴿ :يريدون أن يبدلوا كالم هللا ﴾
والنيب -صلى هللا عليه وسلم -ذكر ذلك صرحياً يف مواضع كثرية كما يف
حديث عبدهللا بن أنيس أنه قال « حيشر هللا اخلالئ يوم القيامة عراة حفاة
غرال هبما ،فينانديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب  :أ ا امللك
ْ
الداين » ( ، )55فذكر النداء والصوت ومل يقل إنه يفهم جربيل ما يف
أ ا ّ
نفسه فيتكلم جربيل  ،وكذلك قوله -صلى هللا عليه وسلم « : -إذا قضى هللا
األمر يف السماء ضربت املالئكة سأجنحتها خضعا اً لقوله » (. )56
( )54انظر العقيدة الواسطية يف ابب كالم هللا تعاىل .
( )55ذكره البخاري يف صحيحه معلقا بعد حديث  77ووصله احلافظ ابن حجر يف تغلي التعلي
 355/5ورواه البخاري أيضا يف خل أفعال العباند ص  ، 99ورواه يف صحيحه بلفظ آخر ، 7483
ويف األندب املفرند  970ورواه امحد يف مسنده  16042بسند حسن .
( )56رواه البخاري  4800وابن ماجه . 194
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فالقرآن والسنة كالمها مملوءان من النصوص الصرحية الصحيحة اليت ال حتتمل
إال أن القرآن كالم هللا منه بدأ وإليه يعوند وأنه منزل غري خملوق  ،وهذا مذهب
سلف األمة ما عدا ما ذكر من الفرق الضالة اليت احنرفت عن هذا املنهج
كاجلهمية واملعتزلة  ،وهؤالء الرند عليهم وإفحامهم واضح .
كما فعل ذلك عبد العزيز الكناين رمحه هللا عندما قال للمريسي :
أنت تقول إن هللا خل كالمه  .قال نعم .
قال  :اجبين عن أمور ثالثة ال رابع هلا :
إذا سلمنا لك جدالً أنه خل كالمه  ،هل خلقه يف ذاته الكرمية  ،أو خلقه يف
مكان غري ذاته الكرمية  ،أو خلقه ال يف مكان  ،وال هناك قسم رابع ؟

وهذه كما تعلمون رريقة من ررق اجلدل واملناظرة تسمى ابلسرب والتقسيم ،
والقسمة هنا عقلية صحيحة  ،فلما أفحمه وألقمه احلجر قال املريسي :
أقول  :خلقه كما خيل األشياء .
قال  :ال بد أن جتيبين بواحد من هذه األمور الثالثة وإال فأنت انقطعت .
فقال  :أ ا أقول خلقه كما خيل األشياء .
فقال املأمون اي عبد العزيز  :انقطع املريسي  ،لكن اشرح لنا كالمك هذا .
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فقال اي أمري املؤمنني  :لو قال خلقه يف ذاته الكرمية لكفر ألن املسلمني
جممعون سأن هللا سبحانه وتعاىل ال يكون حمل احلواندث  ،وأن من قال ذلك فهو
كافر  ،ولو قال خلقه يف مكان آخر لطالبناه ابلفرق بني كالم هللا وكالم
اإلنسان ونبيح الكالب وهني احلمري وحنو ذلك ألن كلها أصوات خلقها هللا
يف ذوات أخرى أو يف أمكنة أخرى  ،فأي فرق بني كالم هللا وبينها  ،وأي ميزة
لكالم هللا عليها  ،ولو قال  :إن هللا خلقه ال يف مكان وال أظنه يقوله ألن
العقالء جممعون على أن كل خملوق ال بد أن يكون له مكان وليس هناك
خملوق ال يكون يف مكان  ،فانقطع املريسي هبذه الطريقة (. )57
احلاصل أن بيان حقيقة كالم هللا سبحانه وتعاىل للناس فيه عدة أقوال :
القول األول  :مذهب أهل السنة واجلماعة والسلف الصاحل من الصحابة
والتابعني وأئمة اهلدى الذين اتبعوهم  ،هؤالء يقولون إن القرآن كالم هللا منزل
غري خملوق منه بدأ وإليه يعوند  ،والقرآن هو كالم هللا معىن ولفظاً وحروفاً
وأصوااتً  ،ومن أندلتهم ما سب .
القول الثاين  :قول األشاعرة والكالبية و املاتريدية  ،يقولون إن كالم هللا املراند
به واملنسوب إليه هو عبارة عن املعىن القائم بنفسه  ،يقولون إذا أراند هللا
استفهاماً أفهم جربيل أنه يريد ذلك فتكلم به  ،وإذا أراند هللا أمراً أفهم جربيل
أنه يريد ذلك فتكلم به  ،وإذا أراند هللا هنياً أفهم جربيل أنه يريد ذلك فتكلم به
( )57ذكر الشيخ رمحه هللا هذه القصة خمتصرة مع شيء من الشرح  ،وجتد نصها يف كتاب
احليدة لعبدالعزيز الكناين ص  126حتقي ند .مجيل صليبا .
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 ،ويستحيل على هللا أن يتكلم بكالم يسمع  ،يقولون ألن الكالم حيتاج إىل
أسنان وحيتاج إىل شفتني وحيتاج إىل حل وحيتاج إىل كذا وحيتاج إىل كذا وهذه
خاصة ابملخلوقني .
ولكن هذه الشبهة اليت يلبسـون هبا على الناس أجاب علماء السلف عنها
بقوهلم :
إن الكالم الذي حيتاج إىل هذه األمور هو كالم املخلوق أما كالم اخلال
سبحانه وتعاىل فإن كالمه ال حيتاج إىل هذه األمور  ،فهو يتكلم سأي رريقة
أراندها .
وأيضاً فإنه ميكن صدور الكالم بدون هذه اآلالت كلها يف املخلوقات  ،فمثالً
قوله تعاىل  ﴿ :مث استوى إىل السماء وهي ندخان فقال هلا ولألرض ائتيا روعاً
أو كرها قالتا أتينا رائعني ﴾ قالتا  ،فهل لألرض لسان وأسنان وشفتان وحل
 ،وهل للسماء شيء من ذلك  ،وكذلك أشياء أخرى تكلمت مثل اجلذع
الذي تركه النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا فقده حن له ( ، )58واجلذع ليس
له هذه اآلالت  ،وعلى كل فكثري من املخلوقات أخرب هللا عنها ورسوله أهنا
تقول وتتكلم ومع هذا ليس هلا هذه اآلالت  ،فقوهلم ال جيوز على هللا الكالم
ألنه يلزم عليه هذه األمور قول ابرل :
أوالً  :ألن هللا ال يقاس خبلقه وإن كان املخلوق حمتاجاً إىل مثل هذا .
( )58رواه النسائي  1396وامحد يف مسنده  14142وعبدالرزاق يف املصنف  5254إبسناند صحيح.
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واثنياً  :أن هناك خملوقات ميكن منها الكالم من غري أن تكون هلا هـذه

اآلالت.

( نزل به الروح األمني فعلمه سيد املرسلني حممداً -صلى هللا عليه وسلم)-
الشرح :
نزل به الروح األمني جربيل عليه الصالة والسالم فعلمه سيد املرسلني حممداً -

صلى هللا عليه وسلم. -

ورريقة الوحي إىل النيب -صلى هللا عليه وسلم -خمتلفة ليست هي بطريقة
واحدة  ،جربيل أييت اترة يف صورة رجل ويبلغه الوحي  ،واترة ينفث يف روعه
الكالم  ،وعلى كل فالوحي له عدة ررق وقد تكلم عليها السيوري كالما
جيداً يف اإلتقان بطريقة مفيدة جداً  ،وكتاب هللا سبحانه وتعاىل بني أن جربيل

نزل به على النيب -صلى هللا عليه وسلم ﴿ : -نزل به الروح األمني على قلبك
لتكون من املنذرين ﴾ وقال ﴿ علمه شديد القوى ﴾ وذكر أنه قول جربيل يف
بعض األحيان ﴿ إنه لقول رسول كرمي ذي قوة ﴾ مبعىن أنه جاء به للنيب -
صلى هللا عليه وسلم -وبلغه إايه قوالً  ،أي كلمه مشافهة  ،والفرق بني هذه

اآلية وبني آية احلاقة ﴿ إنه لقول رسول كرمي وما هو بقول شاعر قليالً ما

تؤمنون ﴾ املراند ابلرسول هناك حممد -صلى هللا عليه وسلم ، -واملراند به هنا يف
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سورة التكوير جربيل  ،وعلمه النيب -صلى هللا عليه وسلم -سأي رريقة من
ررق الوحي.
( وهو كالم هللا تعاىل ال يساويه شيء من كالم املخلوقني  ،وال نقول خبلقه وال
خنالف مجاعة املسلمني )
الشرح :
نعم  ،ألن من قال خبل القرآن فهو خمالف جلماعة املسلمني خمالف ألهل
السنة واجلماعة  ،والسلف الصاحل الذين منهم الصحابة رضوان هللا عليهم
والتابعون هلم إبحسان  ،واملؤلف يرى أن القول خبل القرآن خرق لإلمجاع ألنه
ال يَعترب إمجاع املعتزلة واجلهمية .
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الذنوب بين الغالة والمرجئة
(وال نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ())59
الشرح :
أهل السنة واجلماعة من قواعدهم أهنم ال يكفرون ابلذنوب ما مل تكن الذنوب
مكفرة مبقتضى نص شرعي  ،أو ما مل يستحل املرتكب للذنب ذنبه  ،هذه
قاعدة يسري عليها أهل السنة واجلماعة سلفاً وخلفاً  ،وهذه املسألة للناس فيها
أربعة مذاهب .
املذهب األول  :هو مذهب أهل السنة واجلماعة أن اإلنسان املسلم ال خيرج
من اإلسالم وال من اإلميان مبقتضى ذنب يرتكبه ما مل يكن ذلك الذنب مكفراً
أو ما مل يستحله  ،وهذا أندلته كثرية يف الكتاب والسنة  ،ونصوص القرآن
بتسمية العاصي أو الفاس مؤمناً كثرية  ،واحلديث عن النيب -صلى هللا عليه
وسلم -فيه كثري أيضا  ،ومن أقوى ما يستدل به أهل السنة واجلماعة على أن
املعاصي ال توجب الكفر وأن اإلنسان ال خيرج من اإلسالم واإلميان مبقتضى
( )59الطحاوي رمحه هللا أراند هنا أن يرند على اخلوارج القائلني ابلتكفري ابلكبائر  ،وابن أيب
العز نقل امتناع كثري من األئمة من إرالق قول الطحاوي هذا  ،قال رمحه هللا  :بل يقال  :ال
نكفرهم بكل ذنب( الشرح ص  433ت الرتكي )  .مع انه سيأيت بعد قليل قول الطحاوي (
وال خيرج العبد من اإلميان إال جبحوند ما أندخله فيه ) وهذا إرجاء واضح خمالف ملذهب أهل
السنة كما سيأيت تبيني الشيخ محوند لذلك  ،وهلذا فقد ميز الشيخ هنا قول أهل السنة سأهنم
ال يكفرون ابلذنوب مامل تكن الذنوب مكفرة  ،وهذا قيد مهم .
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الذنب قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :وإن رائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا
بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر
هللا﴾
وقوله  ﴿ :إمنا املؤمنون أخوة فأصلحوا بني أخويكم ﴾ فجعل الفئة اخلارجة
على الفئة األخرى – سواء أكانت الفئة الدولة أو فئتان من املسلمني اقتتلوا
فاخلارج مرتكب لذنب كبري ومع هذا عدَّه هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز
مؤمنا  ،فأهل السنة واجلماعة ال خيرجونه من اإلميان مبقتضى الذنب وإمنا
حيكمون عليه بنقص اإلميان  ،ويقولون مؤمن  اقص اإلميان أو يعربون عنه
بقوهلم  :مؤمن إبميانه فاس بكبريته  ،وهذا مقتضى النصوص .
والنيب -صلى هللا عليه وسلم -أيت برجل قد شرب اخلمر فقال  « :اضربوه »،
قال أبو هريرة رضي هللا عنه  :فمنّا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب
بثوبه  ،فلما انصرف قال بعض القوم  :أخزاك هللا ! قال  «:ال تقولوا هكذا ال
وح َّد ومع هذا عده عليه
تعينوا الشيطان على أخيكم »( )60رجل سكران ُ
الصالة والسالم أخاً للذي سبه أو شتمه أو قذفه  ،فدل ذلك على أن الذنب
ال خيرج به املسلم واملؤمن من اإلميان .
وكذلك قوله سبحانه وتعاىل ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع ابملعروف
وأنداء إليه إبحسان ﴾ هذه اآلية الكرمية عدت القاتل أخا لويل القصاص  ،وال
()60

رواه البخاري (  ) 6781وأبو نداوند ( . ) 4487

166

شرح العقيدة الطحاوية

معىن لألخوة هنا إال أخوة اإلسالم واإلميان .
احلاصل أن النصوص مستفيضة يف أتييد مذهب أهل السنة واجلماعة يف أن
املسلم إذا ارتكب معصية ال خيرج هبا من اإلميان بل ينقص إميانه بقدر ذلك
الذنب وأندلة هذا كثرية .
بعض فرق املعتزلة يسمون العاصي فاسقاً ولكن ليس حكمهم كحكم أهل

السنة عليه ابلفس  ،فهم يسمونه فاسقا تسمية فقط  ،ويف الدنيا حيكمون
عليه حكم اإلسالم ابألحكام الظاهرة  ،وأما يف اآلخرة فهو خملد يف النار سواء
مسوه فاسقاً أو مسوه مبنزلة بني املنزلتني .
املذهب الثاين  :اخلوارج واملعتزلة  ،وإن كان بينهما بعض الفروق إال أن مؤندى
مذهبهم واحد يف اآلخرة  ،فاخلوارج حيكمون على مرتكب الكبرية ابلكفر
واخلروج من اإلميان يف الدنيا واخللوند يف النار يف اآلخرة  ،واملعتزلة حيكمون عليه
ابخلروج من اإلميان يف الدنيا ولكن ال حيكمون عليه ابلكفر بل يقولون إنه خرج
من اإلميان وبقى يف مرتبة بني الكفر واإلميان يسموهنا املنزلة بني املنزلتني  ،وهذا
أصل من أصول املعتزلة .
واملعتزلة أصول الدين عندهم مخسة كما ال خيفى على الكثري :
 – 1التوحيد .
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 – 2والعدل .
 – 3واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .
 – 4وإنفاذ الوعيد .
 – 5واملنزلة بني املنزلتني  ،و هي خروج العاصي مبعصيته من اإلميان وبقاؤه
مبنزلة ندون الكفر  ،هذه نقطة اخلالف بني اخلوارج واملعتزلة  ،اخلوارج واملعتزلة
متفقون كلهم على أنه خيرج من اإلميان مبجرند ارتكابه للمعصية  ،لكن اخلوارج
يوافقوهنم على هذا وخيالفوهنم يف احلكم عليه بعد خروجه من اإلميان  ،يقولون
سأنه خبروجه من اإلميان ندخل الكفر وأصبح كافراً حالل الدم واملال .
أما املعتزلة فيقولون كذلك ولكن جيعلونه يف ربقة من النار – أعوذ ابهلل –
أخف من عذاب الكافرين  ،وال ندليل هلؤالء اخلوارج واملعتزلة إال ظواهر نصوص
ال تدل على ما ذهبوا إليه كقوله سبحانه وتعاىل ﴿ فما تنفعهم شفاعة
الشافعني ﴾ يقولون إن هذه اآلية ندليل على أن العاصي ال يشفع فيه وال خيرج
من النار أبداً  ،وكذلك تقول املعتزلة إن قوله سبحانه وتعاىل ﴿ إنك من تدخل

النار فقد أخزيته ﴾ يقولون هذا نص يف أن من يدخل النار فإنه ال خيرج منها ،

فإنه إذا استح خزي هللا فال يلي به أن يدخله هللا اجلنة ويبقى يف النار خالداً
خملداً فيها فأما استدالهلم بقوله ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعني ﴾ فهذا خاص
ابلكفار كما ندلت عليه اآلايت اليت بعدها وقبلها .
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وأما استدالهلم بقوله سبحانه ﴿ إنك من تدخل النار فقد أخزيته ﴾ فقد
أجاب عنه السلف سأن اخلزي هنا ليس الذي معناه اإلبعاند – اللعن والغضب
وإمنا معناه اخلجل  ،يعين ربنا إنك من تدخل النار من املسلمني فقد سببت له
اخلجل  ،ألنه إذا حكم عليه ابلنار وندخل النار ورآه أقاربه وأصحابه الذي
يظنون أنه جمتنب للكبائر ومتباعد عنها إذا رأوه يف النار فإنه خيجل منهم خيزى
 ،فمعىن قوله ﴿ فقد أخزيته ﴾ فقد أخجلته (. )61
فاحلاصل أن مرتكب الكبرية عند املعتزلة واخلوارج ال خيرج من النار أبداً أما عند

أهل السنة

واجلماعة فإن مرتكب الكبرية إذا مات مصراً عليها ومل يكن مستحالً هلا ومل
تكن تلك الكبرية من املكفرات فإنه حيتمل أحد أمرين :
األول  :أما أن يتفضل هللا عليه ويعامله ابلفضل ويعفو عنه ويغفر له ويدخله
اجلنة من أول وهلة .
الثاين  :وإما أن يدخله النار ليطهره مبقتضى أعماله السيئة مث خيرجه من النار
بشفاعة الشافعني أو برمحة أرحم الرامحني .
هذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة وهم ال خيتلفون يف هذا األصل أبداً .
( )61قال ابن فارس يف ماندة ( خزو ) :ومن هذا الباب قوهلم خزي الرجل  :استحيا من قبح فعله ..
محى مل حيمه غري ْفرتين وغري ابن ذي الكريين خزاين ضائع.
قال جرير :وإن ً
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املذهب الثالث  :مذهب املرجئة  ،واملرجئة قوم يعتمدون على نصوص الرجاء
ويرجحوهنا على نصوص الوعيد  ،ومسّوا هبذا االسم هلذا السبب .
وهم ربقات :
الطبقة األوىل  :املرجئة احملضة  ،وهم اجلهم بن صفوان وأتباعه  ،هؤالء يقولون
ال يضر مع اإلميان ذنب مطلقا  ،فاملؤمن العارف ما ندام أنه عرف هللا ال يضره
ذنب مهما كان ذلك الذنب سواء كان تركا للصالة أو ارتكااب للفواحش ألن
اإلميان عندهم جمرند املعرفة (. )62
وهؤالء الطبقة كفار  ،ألهنم حيكمون على ترك العمل وعلى ارتكاب العمل
احملرم سأنه ال يضر  ،وال يشرترون يف اإلميان اإلقرار والتصدي  ،يقولون إذا كان
عارفاً فهو مؤمن كامل اإلميان وال يضره أي ذنب فعله  ،ولذا قال السلف
رضوان هللا عليهم  :يرند على هذا سأن إبليس وفرعون وغريهم من الذين عرفوا
هللا هل كانوا مؤمنني كاملي اإلميان .
الطبقة الثانية  :مرجئة الفقهاء  ،وهم الذين أخرجوا العمل عن حقيقة اإلميان
وقالوا إنه ال يسمى إميا ا  ،وهؤالء أخف بكثري من املرجئة احملضة  ،ألن هؤالء
( )62قال ابن حزم يف الفصل  :الثاين ( يعين من فرق املرجئة )  :الطائفة القائلة إن اإلميان عقد ابلقلب
 ،وإن أعلن الكفر بلسانه بال تقية  ،وعبد األواثن أو لزم اليهوندية أو النصرانية يف ندار اإلسالم ،وعبد
الصليب وأعلن التثليث يف ندار اإلسالم  ،ومات على ذلك فهو مؤمن كامل اإلميان عند هللا عز وجل
ويل هلل تعاىل من أهل اجلنة  ،وهذا قول أيب حمرز جهم بن صفوان السمرقندي .الفصل 122 / 3
ّ ،
ت يوسف البقاعي
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ال يبيحون ارتكاب املعاصي وال يبيحون ترك الواجبات  ،ويوجبون على املسلم
أن يعمل الواجب وان يرتك احملرم ،لكنهم ال جيعلون العمل من مسمى اإلميان .
( ما مل يستحله)
الشرح :
هذا ابإلمجاع  ،من ارتكب كبرية مستحال هلا فهو كافر إبمجاع املسلمني  ،وال
يشذ على هذا إال الذين ال يعبئون بقواعد الشريعة ونصوصها  ،ألن القائل
بذلك مكذب للرسول ومكذب للقرآن  ،إذا كان القرآن يقول  ﴿ :وال تقربوا
الزَّن ﴾ و الرسول عليه الصالة والسالم جلد شارب اخلمر لكونه مستحقا
للعقوبة  ،وكذلك السارق حكم عليه القرآن والسنة سأنه تقطع يده  ،فإذا كانت
هذه العقوابت ما
وجبت إال لتحرمي ذلك الفعل  ،فالذي يقول إن اخلمر حالل أو الزَّن حالل أو
أن السرقة مباحة أو أن القتل عمداً مباح هذا مكذب هلل ولرسوله  ،فإذا كان
مكذابً هلل ولرسوله فهو كافر ابالتفاق  ،وهلذا ملا شرب بعض الصحابة رضوان
هللا عليهم اخلمر متأولني قوله سبحانه وتعاىل ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا
الصاحلات جناح فيما رعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ﴾ جلده عمر وأقام عليه احلد
وقال لو استحله حلكمت بكفره وهذا ال أحد خيالف فيه (.)63
( )63انظر نقل االتفاق على ذلك يف شرح ابن أيب العز ص  446ت الرتكي ط  ، 2وجمموع
فتاوى ابن تيمية  213 /34واالستغاثة يف الرند على البكري له أيضا ص 253والدرر السنية
. 371 / 10
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( وال نقول ال يضر مع اإلميان ذنب ملن عمله )
الشرح :
ملا كان املؤلف رمحه هللا من مرجئة الفقهاء وكان ممكناً أن يتوهم متوهم – إذا
كانوا مرجئة – أهنم يقولون كما تقول املرجئة احملضة ال يضر مع اإلميان ذنب ،
فقال حنن ال نقول ذلك  ،يعين حنن وإن مسينا مرجئة فال نواف املرجئة احملضة
على القول سأنه ال يضر مع اإلميان ذنب  ،بل نقول الذنوب تضر وتضعف
اإلميان وال نقول إهنا تنقص اإلميان  ،ألنه ليس من مذهبهم أن اإلميان ينقص ،
الطحاوي ال يرى نقص اإلميان لكنه يرى أن اإلميان يقوى ويضعف ،ويقول :
الذنوب تضر بتنقيصها لإلميان وتضر ابستحقاق مرتكبها العقوبة يف الدنيا
واآلخرة.
( نرجو للمحسنني من املؤمنني أن يعفو عنهم ويدخلهم اجلنة برمحته وال أنمن
عليهم )
الشرح :
نرجو للمحسن وخناف على املسيء  ،هذا مذهب أهل السنة واجلماعة يف
مسألة الشهاندة للمعني ابجلنة أو ابلنار  ،إذا رأينا اإلنسان يعمل أعماال صاحلة
ومستقيما على راعة هللا فإننا نرجو له اخلري مبقتضى إحسانه  ،وال نشهد له
ابجلنة  ،وإذا رأينا إنسا ا مسرفا على نفسه ابرتكاب املعاصي واإلساءة فإننا

172

شرح العقيدة الطحاوية

خناف عليه من عقاب هللا وخنشى عليه ونشف عليه  ،ولكن ال نشهد له ابلنار
أو نقنطه من رمحة هللا  ،هذه القاعدة اليت عليها مذهب أهل السنة واجلماعة .
وهو هنا يشري إىل أن اإلنسان احملسن يستح اجلنة ولكن يستحقها بفضل من
هللا ورمحته سبحانه ال أن مقتضى العمل يكفي يف إندخال العبد اجلنة  ،ومسألة
تعل الثواب و العقاب ابلعمل ( )64فيها ثالثة أقوال للعلماء :
املذهب األول  :أن أي عمل يعمله اإلنسان ال يكون وحده كافيا يف استحقاقه
للجنة بل البد أن ينضم إىل ذلك فضل هللا ورمحته سبحانه وتعاىل ولكن
األعمال الصاحلة أسباب تقتضى الثواب  ،مبعىن أن الثواب والعقاب يتعلقان
ابلعمل الصاحل تعل املسبب ابلسبب  ،وهذا هو الذي عليه أهل السنة
واجلماعة  ،ومن أندلتهم قوله سبحانه وتعاىل ﴿ اندخلوا اجلنة مبا كنتم تعلمون ﴾
أي بسبب أعمالكم .
املذهب الثاين  :مذهب القدرية واملعتزلة  ،وهو أن الثواب والعقاب يتعلقان
ِ
املعوض  ،يعين أنه إذا وجد العمل الصاحل حتتم وجوند
ابلعمل تعل العوض عن ّ
الثواب وإذا وجد العمل السيئ حتتم وجوند العقاب  ،وأنه ال ندخل ملشيئة هللا
وأراندته وفضله وإحسانه يف ذلك .
املذهب الثالث  :مذهب األشاعرة وكثري من اجلربية وهو أن الثواب والعقاب ال
( )64هذه املسألة غري مسألة الشهاندة ابجلنة أو النار للمعني .

173

شرح العقيدة الطحاوية

تعل هلما ابلعمل مطلقا  ،وإمنا يتعلقان مبشيئة هللا وإراندته وقضائه وقدره  ،فمن
قضى هللا أن يكون مثااب فإنه يثاب سواءا كان حمسنا أو مسيئا  ،ومن قضى هللا
أنه يعاقب فإنه سيعاقب سواءا كان حمسنا أو مسيئا فال عالقة للعمل ابلثواب
والعقاب مطلقا عند هؤالء .
فأهل السنة واجلماعة استدلوا بقوله تعاىل  ﴿ :اندخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون ﴾
وحنوها  ،وعلقوا الثواب والعقاب على العمل أنه سبب له .
أما املعتزلة والقدرية فإهنم أخذوا هبذه اآلية أيضا ﴿ اندخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون
﴾ وقالوا إهنا تدل على أن الثواب عوض عن العمل مبجرنده من غري أن يكون
هلل سبحانه وتعاىل يف ذلك فضل وال مشيئة وال إراندة .
وأما منزع اجلربية ومن معهم فإهنم استدلوا بقوله -صلى هللا عليه وسلم« : -
لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله قالوا وال أنت اي رسول هللا قال وال أ ا إال أن
يتغمدين هللا برمحة منه و فضل » (. )65
فالقدرية استدلوا ابآلية اليت ذكرهتا على أن الثواب عوض للعمل  ،واجلربية
واألشاعرة استدلوا ابحلديث على أن العمل ال يكون مقتضيا للثواب والعقاب
ال من حيث التسبب وال من حيث احلقيقة  ،ولكن أهـل السنة واجلماعة مجعوا
بني الدليلني .
( )65رواه البخاري (  ) 6467ومسلم ( .) 2818
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هو صحيح أن قولكم  ﴿ :اندخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون ﴾ ظاهره أن العمل
يدخل اجلنة ويدخل النار  ،وقوله  « :لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله »
ظاهره أن العمل ال ميكن أن يكون سببا لدخول اجلنة أو لدخول النار لكن
السلف مجعوا بني النصوص وقالوا  :إن ( الباء ) يف قوله ﴿ اندخلوا اجلنة مبا
كنتم تعملون ﴾ هي ابء السبب  ،أي أندخلوا اجلنة بسبب عملكم  ،ال أن
العمل وحده مقتضي لدخول اجلنة أو النار  ،قالوا  :وأما ( الباء ) يف
احلديث  « :لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله » فهي ابء العوض أي لن
يكون عمل أحدكم كافيا يف إندخاله اجلنة  ،بل البد أن ينضم إىل العمل أمور
أخرى كإراندة هللا وإحسان هللا وفضل هللا سبحانه وتعاىل وحنو ذلك .
فاملعتزلة الذين متسكوا بظاهر اآلية ما وفقوا إىل احل .
واألشاعرة واجلربية الذين أخذوا بظاهر احلديث ما وفقوا إىل احل .
فكان احل مع أهل السنة واجلماعة الذين مجعوا بني النصوص .
وأما اجلواب عن قوله عليه الصالة والسالم  « :لن يدخل أحد منكم اجلنة
بعمله » فإن أهل السنة واجلماعة كما قلت أجابوا عن ذلك ابن الباء هنا
للعوض  ،وقالوا إن الرسول عليه الصالة والسالم خيرب سأن العمل ال ميكن أن
يكون مبجرنده عوضا لدخول اجلنة وإمنا فيه اإلشارة إىل أن عمل اإلنسان مهما
بلغ ومهما كان ال يكفي وحده لدخول اجلنة وذلك أن هللا سبحانه وتعاىل
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تفضل على عبانده وأنعم عليهم وأحسن إليهم يف هذه الدنيا بشىت أصناف النعم
وأن كل عمل يعمله اإلنسان مهما كان فإنه ال ميكن أن يقوم بشكر نعم هللا
سبحانه وتعاىل عليه لوال أن هللا يعفو ويتجاوز ويتفضل .
ويستدل على هذا املعىن ابحلديث الصحيح أن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
ذكر أنه كان فيمن كان قبلكم رجل منقطع للعباندة يف صومعته ال يشتغل
بشيء سوى العباندة أرالقا حىت رزقه جيريه هللا عليه حيث هيأ له شجرة رمان
تثمر له كل يوم حبة من الرمان فيتقوهتا ويتغذى هبا  ،وأجرى عند صومعته عينا
عذبة يشرب منها فما يشتغل حىت بكسب رزق  ،بل هو متفرغ للعباندة  ،قال
عليه الصالة والسالم  :فإذا كان يوم القيامة يؤتى هبذا الرجل إىل هللا ويعرض
عليه فيقول سبحانه وتعاىل  :أندخلوا عبدي اجلنة برمحيت  ،قال  :فيتكاثر عمله
ويقول  :ال اي رب  ،بل بعملي  ،فيقول هللا سبحانه وتعاىل  :زنوا أعماله
الصاحلة وزنوا النعم اليت أنعمت هبا عليه وقابلوا النعم ابألعمال اليت عملها
وفعلوا  ،قالوا  :فلم تقابل أعماله كلها نعمة البصر اليت من هللا هبا عليه وأنعم
هبا عليه  ،فلما رأى ذلك قال  :اي ريب برمحتك .
فقوله عليه الصالة والسالم  « :لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله » يعين أن
العمل وحده ال ميكن أن يكون كافيا لدخول اجلنة بل العمل سبب  ،والبد أن
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ينضم إليه مكمالت السبب ومقتضياته  ،كتفضله سبحانه وتعاىل ومشيئة
وإراندته وإحسانه على عبانده .
(وال نشهد هلم ابجلنة  ،ونستغفر ملسيئهم  ،وخناف عليهم وال نقنطهم )
الشرح :
هذه املسألة اختلف العلماء فيها على ثالثة أو أربعة مذاهب :
املذهب األول  :أرجحها وأقواها مذهب أهل السنة واجلماعة وهو أنه ال يشهد
ألحد بعينه أنه من أهل اجلنة مهما كان عمله الذي يقوم به  ،وال يشهد ألحد
بعينه أنه من أهل النار مهما كان العمل الذي يؤنديه ويقوم به وإمنا يرجون
للمحسن وخيافون على املسيء .
أما على األعيان فال يشهدون ألحد جبنة وال  ار إال إذا ورند نص صحيح
صريح فلهذا يقولون من شهد له النيب -صلى هللا عليه وسلم -بعينه نشهد له
بعينه  ،كعكاشة بن حمصن رضي هللا ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا قال
« إن سبعني ألفا من أميت يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب » قال
عكاشة بن حمصن رضي هللا عنه  :اندع هللا أن جيعلين منهم قال  « :أنت منهم
» ( ، )66نص يف أن عكاشة من أهل اجلنة بعينة  ،وكذلك العشرة أبو بكر
( )66رواه البخاري (  ) 5705و مسلم ( .) 216
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وعمر عثمان وعلي والستة الباقون كلهم شهد هلم النيب -صلى هللا عليه
وسلم -ابجلنة سأعياهنم ( ، )67وكذلك اثبت بن قيس بن مشاس رضي هللا عنه
ملا نزل قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :اي أيها الذين أمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق
صوت النيب وال جتهروا له ابلقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط أعمالكم وأنتم
ال تشعرون ﴾ قال رضي هللا عنه لقد حبط عملي ألنين رجل جهوري أرفع
الصوت عند رسول هللا ولزم بيته فسأل عنه النيب -صلى هللا عليه وسلم -فقالوا
أنه لزم بيته يبكي ويقول حبط عملي فقال عليه الصالة والسالم  « :بل هو
من أهل اجلنة »( )68فثابت بن قيس ممن شهد هلم سأعياهنم ابجلنة .
وكذلك ال نشهد ألحد ابلنار إال إذا شهد له النص عن املعصوم  ،ألن األصل
الذي قام عليه مذهب أهل السنة واجلماعة يف الشقاوة والسعاندة منوط مبا
ميوت عليه اإلنسان  ،فإذا رأينا إنسا ا يكثر من الطاعات ويلزم املساجد
وجياهد يف سبيل هللا فال أنمن عليه أن تكون خامتته سيئة فقد يرتد  ،وكذلك
لو رأينا إنسا ا كافراً عاصيا جياهر ابملعاصي والكفر والضالل ال نشهد له بعينه
أنه يف النار ألنه رمبا يتوب ويرجع ويسلم وحيسن إسالمه ويكون من أهل اجلنة

كما قال عليه الصالة والسالم  « :إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما
يكون بينه وبينها إال ذراع فيسب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها
( )67رواه الرتمذي (  ) 3748وامحد يف الفضائل (  ) 278والبغوي (  ) 3925بسند صحيح .
( )68رواه البخاري (  ) 3613ومسلم ( .) 119
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وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسب
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها »(.)69
فإذا شهد نص سأن أحدا ما من أهل النار فإننا نقطع له سأنه من أهل النار
قطعا  ،كأيب هلب فإن هللا سبحانه وتعاىل أخرب ا سأنه من أهل النار فقال ﴿ :
سيصلى  ارا ذات هلب ﴾ وإخبار هللا سبحانه وتعاىل ح ٌ  ،وكذلك عمرو بن
حلي اخلزاعي نشهد له سأنه من أهل النار ألن الرسول عليه الصالة والسالم قال
 « :رأيت عمرو بن حلي اخلزاعي جير قصبه يف النار »( )70فمن ورند نص
صحيح من القرآن أو من احلديث سأنه من أهل النار أو أنه من أهل اجلنة فإننا
نقطع له بعينه  ،و أما ما عدا ذلك فال  ،ألن جمرند العمل ال يكفي .
وأيدوا أهل السنة واجلماعة هذا املذهب سأمور منها :
األمر األول  :أن ظاهر اإلنسان ال يكفي فالبد أن يتف الظاهر والبارن  ،ألن
العربة بعقيدة اإلنسان وما يضمره يف نفسه  ،فقد يكون اإلنسان منافقا والعياذ
ابهلل يصلي الصلوات ويؤندي شعائر اإلسالم مع الناس يف الظاهر ولكنه يف
البارن ملحد يكفر ابهلل وبرسوله فإذا شهد ا له بعينه أنه من أهل اجلنة على ما
نرى من أعماله الصاحلة وإقامته لشعائر اإلسالم نكون قد أخطأ ا ألن هللا
( )69رواه البخاري (  ) 3208ومسلم ( . ) 2643
( )70رواه البخاري (  ) 3521ومسلم ( . ) 2856
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سبحانه وتعاىل علم أنه يف البارن غري  ،أما ابلنسبة للحكم عليه ابإلسالم أو
غريه فهذا مناره الظاهر  ،يعين إذا رأينا من يؤندي شعائر اإلسالم ويقول  :ال
إله إال هللا حنكم له ابإلسالم ظاهرا وأما ابرنه وسريرته فنكلها إىل هللا .
األمر الثاين  :أن العربة ابملوافاة فقد يكون اإلنسان مؤمنا يف الظاهر يؤندي
شعائر اإلسالم ومؤمنا يف البارن أيضا ولكن يطرأ عليه سوء اخلامتة – والعياذ
ابهلل – ينحرف ويرتد فيموت كافرا فتكون شهاندتنا له ابجلنة خمالفة ملا علمه هللا
وأرانده  ،كذلك أيضا قد يكون اإلنسان كافرا ظاملا ملحدا ابرنا وظاهرا ال
يؤندي شعائر اإلسالم وال يعتقد بصحة الشرائع مث عند اخلامتة يهديه هللا ويوفقه
للخري ومين عليه ابهلداية فيتوب من كفره وضالله ويشهد أن ال إله إال هللا وأن
حممدا رسول هللا فيعمل بعمل أهل اجلنة فيكون من أهلها .
وهذا هو أمثل األقوال وأرجحها .
هناك قول اثن يقول ال نشهد ألحد جبنة وال  ار إال األنبياء فقط  ،إذا ثبتت
لنا نبوة نيب قطعنا أنه من أهل اجلنة  ،أما غري األنبياء فال نشهد هلم وهذا
متعارض مع النصوص اليت صرح عليه الصالة والسالم هبا ألشخاص معينني
سأهنم من أهل اجلنة .
وهلذا يكون هذا املذهب بدرجة أقل من ندرجة املذهب األول ألنه ال يعرف له
أصل يستند عليه القائل ال تعليل وال ندليل .
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القول الثالث  :من يسلك مسلك أهل السنة واجلماعة ولكن يتوسعون فيه
ويقولون ال نشهد ملعني ابجلنة وال ابلنار إال ملن شهد له النص أو شهد له
املسلمون  ،إذا شهد النص من القرآن أو احلديث قطعنا أنه من أهل اجلنة أو
من أهل النار  ،وإذا شهد املسلمون له بذلك فإننا نقطع له أيضا ابجلنة أو
ابلنار ألهنم ال جيمعون على ضاللة وألهنم شهداء هللا يف أرضه .
وهؤالء مستندهم أنه مرت جنازة برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فأثين
عليها خرياً حىت تتابعت األلسن فقال رسول -صلى هللا عليه وسلم« : -
وجبت » قال  :ومرت به جنازة أخرى فأثين عليها بشر حىت تتابعت األلسن
فقال رسول -صلى هللا عليه وسلم « : -وجبت » فقال عمر بن اخلطاب  :اي
رسول هللا  :قلت يف اجلنازة األوىل وجبت وقلت يف الثانية كذلك فقال « :
هذا أثنيتم عليه خريا فوجبت له اجلنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم
شهداء هللا يف األرض مرتني أو ثالاث »(. )71
ولكن هذه الزايندة ال يرضاها السلف وجييبون عنها فيقولون إن قوله عليه
الصالة والسالم  « :وجبت » ليس السبب يف ذلك أن املسلمني شهدوا له ،
بل السبب يف ذلك أنه يعلم -صلى هللا عليه وسلم -أن هذا من أهل اجلنة وأن
هذا من أهل النار  ،أي ليس احلامل له على أن يقول وجبت للذي أثىن عليه
اخلري وقوله لآلخر وجبت الذي أثىن عليه الشر ليس ندليله على وجوب اجلنة
()71

رواه البخاري (  ) 1367ومسلم ( .) 949
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أو النار شهاندة املسلمني بل كان يعلم هو عليه الصالة والسالم من هللا عن
رري الوحي أن هذا من أهل اجلنة وأن هذا من أهل النار .
يبني هذا املعىن قوله عليه الصالة والسالم يف احلديث اآلخر  « :توشكون أن
تعلموا أهل اجلنة من أهل النار » قالوا  :مب اي رسول هللا ؟ قال  « :ابلثناء
احلسن والثناء السيئ أنتم شهداء هللا بعضكم على بعض » ( ، )72فقوله « :
توشكون » يدل على أهنم ال يقطعون وإمنا ثناؤهم ابخلري أو ابلشر يكون قرينة
تدل على ذلك  ،ألن أوشك  :مبعىن قرب  ،فتوشكون مبعىن تقربون .
إذاً فالقول الراجح هو املذهب األول وهو أننا ال نقطع إلنسان بعينه جبنة وال
 ار إال إذا شهد له النص .

( واألمن و اإلايس ينقالن عن ملة اإلسالم وسبيل احل بينهما ألهل القبلة )
الشرح :
األمن معناه أن أيمن اإلنسان من عذاب هللا وأيمن من مكر هللا وأيمن من
أخذ هللا  ،وهذا
مذهب هنجته املرجئة .
الذين يرتكبون املعاصي ويرتكون الواجبات ويقولون ال يضر مع اإلميان ذنب
( )72رواه ابن ماجه (  ) 4221و امحد يف املسند بسند صحيح (  ) 15439ت الرتكي.
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معناه األمن من عذاب هللا  ،واألمن من عذاب هللا حمرم وال جيوز ومن أمن من
عذاب هللا فإنه ينكر عليه ويبدع ﴿ أفأمنوا مكر هللا فال أيمن مكر هللا إال القوم
اخلاسرون ﴾ .
كذلك اليأس والقنوط  ،كون اإلنسان ييأس من ورح هللا وييأس من رمحة هللا
ويقنط من رمحة هللا ويقطع الرجاء هنائيا هذا أيضا حمرم وال جيوز  ،بل قال
بعض أهل العلم  :إن الرجاء واخلوف ابلنسبة للمسلم كجناحي الطائر فكما
أن الطائر ال يستقيم رريا ا وال يطري إال جبناحني فكذلك الرجاء واخلوف .
فاملسلم ال يسلم يف ندينه إال إذا كان عنده رجاء ولكن ال يصل إىل ندرجة األمن
وعنده خوف  ،لكنه ال يصل إىل ندرجة اليأس  ،يكون كالطائر الذي سلمت
جناحاه فإنه يستقيم ويطري .
أما لو قُطع أحد جناحيه فال ميكن أن يطري  ،كذلك املسلم لو فقد األمن

واعتمد على اليأس ما نفعه ذلك  ،أو فقد اليأس واعتمد على األمن ما نفعه

ذلك  ،فالقنوط من رمحة هللا حمرم واألمن من عذاب هللا حمرم أيضا .
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(وال خيرج العبد من اإلميان إال جبحوند ما أندخله فيه )
الشرح :
هذه النقطة عليه – رمحه هللا – فيها مؤاخذة  ،ومعىن كالمه هنا أنه ال شيء
يكفر إال اجلحد  ،فاألعمال ال تكون مكفرة  ،وهذا خالف مذهب أهل
السنة واجلماعة  ،لكن اإلمام الطحاوية رمحة هللا من املرجئة  ،واملرجئة ال يرون
أن األعمال من اإلميان  ،وال يكفرون مبجرند العمل فقوله  :وال خيرج العبد من
اإلميان إال جبحوند ما أندخله فيه هذا غري صحيح  ،فقد خيرج من اإلميان بغري
جحوند  ،قد يكون مقراً غري جاحد  ،ولكنه يرتكب شيئا من املكفرات فيكون
كافرا خارجا من اإلميان .

( واإلميان هو اإلقرار ابللسان والتصدي ابجلنان )
الشرح:
اإلميان مصدر آمن يؤمن إميا اً  ،وحقيقته عند أهل السنة واجلماعة أنه اعتقاند
ابلقلب ونط ابللسان وعمل ابجلوارح  ،فاالعتقاند جزء من اإلميان  ،والعمل

ابجلوارح جزء من ابللسان جزء من اإلميان  ،يعين كل واحد من هذه الثالثة
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يسمى إميا ا حقيقة ( )73وأما على رأي املؤلف فهو  :اعتقاند ابلقلب ونط
ابللسان  ،أما العمل فإنه ال يدخل عند املؤلف – ومن سبقه من األحناف –
يف مسمى اإلميان .
واإلميان للناس يف تعريفه وحقيقته مذاهب :
املذهب األول  :وهو املتمشي مع كتاب هللا وسنة نبيه وسلف األمة أنه اعتقاند
ابلقلب ونط ابللسان وعمل ابألركان  ،وهذا أندلته نستعرضها أن شاء هللا .
املذهب الثاين  :مذهب األحناف – ومنهم املؤلف : -أنه اعتقاند ابلقلب
ونط ابللسان أما العمل فال يدخل يف مسمى اإلميان .
املذهب الثالث  :مذهب الكرامية وهو أن اإلميان جمرند النط ابللسان فقط ،
فاملناف عندهم مؤمن .
املذهب الرابع  :مذهب اجلهمية  ،اجلهم بن صفوان وأتباعه  ،وهو أن اإلميان
جمرند املعرفة فقط  ،يعين أن املعرفة هي اإلميان  ،فعلى مذهب أما مذهب
اجلهمية ال يبقى هناك كافر  ،ألن الكل يعرف هللا .
( )73بعض أهل العلم يرى أن التعريف املشهور  :قول ابللسان واعتقاند ابجلنان وعمل ابألركان ..
تعريف  اقص  ،وذلك أن فيه ذكر اعتقاند القلب ندون عمله  ،واالعتقاند غري العمل  ،وأن الصواب
هو :قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان واجلوارح .ينظر شرح الشيخ سليمان العلوان لسنن
الرتمذي كتاب الصيام ابب ما جاء يف التشديد يف الغيبة .
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أهل السنة واجلماعة فإنه هو املذهب الصحيح ألنه هو املذهب الذي يعضده
الكتاب والسنة .
فمن الكتاب قوله سبحانه وتعاىل وهو أوضح األندلة ﴿ وما كان هللا ليضيع
إميانكم ﴾ أمجع املفسرون من الصحابة وغريهم أن املراند  :وما كان هللا ليضيع
صالتكم  ،ألن سبب نزول اآلية يبني ذلك  ،ملا حولت القبلة قال بعض
الصحابة ضاع إميان إخواننا الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت املقدس  ،ظنوا أن
إمياهنم كان ابرال ألن القبلة الصحيحة هي الكعبة  ،فنزل قوله تعاىل ﴿ وما
كان هللا ليضيع إميانكم ﴾ ومثله كثري يف القرآن .
ومن السنة قوله -صلى هللا عليه وسلم « : -اإلميان بضع وسبعون شعبة
أعالها قول ال إله إال هللا وأند اها إمارة األذى عن الطري واحلياء شعبة من
اإلميان » ( ، )74فاحلياء عمل من أعمال القلب وإمارة األذى عن الطري
عمل من أعمال اجلوارح  ،وهذا احلديث صحيح وال كالم فيه  ،أما األحناف
فإهنم قالوا إن هذا احلديث روي :بـ « سبع وسبعون شعبة » ويف لفظ آخر «
بضع وسبعون شعبة » قالوا فهذا يدل على اضطراب احلديث  ،واالختالف يف
العدند ال يقدح ابحلديث إبمجاع علماء احلديث  ،ألن هذه الرواية غري الرواية
األخرى ويكون بعض اخلصال الزائدة على الثالث والستني نداخلة فيه .
وأما مذهب األحناف فإهنم قالوا اإلميان هو االعتقاند ابلقلب والنط ابللسان
()74
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فقط  ،أما عمل اجلوارح فال يدخل يف مسمى اإلميان  ،وقالوا إن اإلميان واحد.
واستدلوا على هذا سأمور منها عطف العمل على اإلميان يف قوله سبحانه وتعاىل
 ﴿ :إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ﴾ قالوا َعطف العمل على اإلميان
ومعلوم أن العطف يقتضي املغايرة  ،واجلواب عن هذا سهل يسري  ،أجاب به
السلف رضوان هللا عليهم فقالوا :
إن العطف يقتضي املغايرة غالبا  ،لكنه قد أييت العطف لغري املغايرة  ،فقد
يعطف الشيءعلى نفسه العتبار من االعتبارات  :فعطف عام على خاص أو
عطف خاص على عام  ،أو أي أمر يقتضى ذلك يوجب أن يعطف شيء
على نفسه كقوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :من كان عدوا هلل ومالئكته ورسله
وجربيل ﴾ جربيل اآلن عُطف على املالئكة فهل جربيل غري املالئكة ؟ جربيل
من املالئكة ولكنه عُطف عليهم َعطف خاص على عام لبيان مزيته عليهم ،
ولبيان فضله عند هللا سبحانه وتعاىل  ،إذ هو سفريه إىل رسله  ،وإالّ فهو من
املالئكة .
وكذلك قوله سبحانه وتعاىل ﴿ حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى ﴾ هل
الصالة الوسطى خارجة عن الصلوات اخلمس  ،الصالة الوسطى من الصلوات
اخلمس لكنه عطفها على الصلوات من ابب عطف اخلاص على العام لتأكيد
أمهية هذه الصالة وهي صالة العصر كما هو الراجح .
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وكذلك يعطف العام على خلاص كما يف قوله تعاىل  ﴿ :رب اغفر يل ولوالدي
وملن ندخل بييت مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات ﴾ فعطف املؤمنني على من ندخل
وعطف عليهم
بيته وعلى والديه وهم منهم  ،فوالديه ومن ندخل بيته مؤمنون َ
عموم املؤمنني فدل على أن الشيء يعطف على نفسه العتبارات  ،حىت إنه
ورند يف اللغة عطف الشيء على نفسه وليس هناك مميز للمعطوف واملعطوف
عليه وال مغايرة مطلقا إال جمرند اللفظ  ،كقول الشاعر :
وألفـى قوهلـا كذابً وميـناً ()75
فقـ ّدندت األندمي لراهشـيه
والكذب هو املني و املني هو الكذب  ،ومع هذا عطف املني على الكذب
الختالف اللفظ فقط  ،فبطل استدالهلم بعطف العمل على اإلميان .
قالوا ومن أندلة ذلك أن اإلميان يطل يف اللغة على التصدي كقول إخوة يوسف
عليه السالم ألبيهم  ﴿ :وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صاندقني ﴾ وما أنت مبؤمن
أي مصدق  ،ولكن اجلواب عن هذا أن يقال  :إن حقيقة اإلميان يف اللغة
التصدي ( ، )76لكن حقيقة اإلميان شرعا  :هو ما ندل عليه الشرع  ،وفرق
بني احلقيقة اللغوية واحلقيقة الشرعية  ،وكل حقيقة شرعية مبنية على احلقيقة
( )75انظر لسان العرب ماندة مني .
( )76هذا التعريف اللغوي قال به الشيخ حافظ حكمي رمحه هللا ( معارج القبول  ، ) 21/ 2والشيخ
محوند جعل التعريف الشرعي هنا مكمال للغوي مزيدا عليه بقيوند خبالف املرجئة الذين اكتفوا ابللغوي
 ،وسوف ترى بعد قليل أن الشيخ خيطئ تقييد إرالق مسمى اإلميان على التعريف اللغوي فقط ندون
ما أضافه إليه أهل السنة .
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اللغوية فقوهلم  ﴿ :وما أنت مبؤمن لنا ﴾ أراندوا بذلك اإلميان اللغوي ال اإلميان
الشرعي .
والصالة  :األصل فيها لغة الدعاء  ،يقول الشاعر :
()77
وصلى على ند ّهنا وارتسم
وقابلها الريح يف ندنّـها
أي ندعا  ،هذه احلقيقة اللغوية اليت هي الدعاء للصالة أخذها الشارع وأضاف
إليها قيوندا فأصبحت حقيقة شرعية  ،و كانت حقيقة الصالة شرعاً هي الدعاء
على وجه خاص  ،أي الدعاء يف الوقت الذي يبدأ فيه بتكبرية اإلحرام وخيتم
ابلتسليم  ،هذا الدعاء اخلاص مسي صالة ألن أصل الصالة يف اللغة الدعاء .
وكذلك الصيام  ،فحقيقة الصيام يف اللغة اإلمساك مطلقاً  ،واإلمساك عن أي
عمل يسمى يف اللغة الصيام  ،كقول الشاعر :
خيل صيام وخيل غـري صائمة

حتت العجاج وأخرى تعلك اللجما ()78

يعين واقفة عن اجلري  ،وكذلك قوله سبحانه وتعاىل حكاية عن مرمي ﴿ إين
نذرت للرمحن صوماً ﴾ هل هي نذرت للرمحن أن تصوم عن األكل والشرب
؟ ال  ،نذرت أن متسك عن الكالم  ،إذاً فحقيقة الصيام لغة اإلمساك
مطلقاً  ،لكن الشارع أخذ هذه احلقيقة اللغوية وأضاف إليها قيوندا
( )77ينظر معجم مقاييس اللغة ماندة صلى
( )78ينظر لسان العرب ماندة صوم .
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فأصبحت هي حقيقة الصيام يف الشرع  ،فقال  :الصيام هو اإلمساك عن
األكل والشرب و املفطرات اخلاصة من رلوع الفجر إىل غروب الشمس .
فكل حقيقة شرعية ال بد وأن توجد فيها احلقيقة اللغوية .
فاستدالهلم سأن اإلميان يطل يف اللغة على التصدي ال يصح من هذا الوجه ،
يعين من حيث كونه يطل يف اللغة فقط .
و األحناف يسمون ابملرجئة  ،ويقيد إرجاؤهم إبرجاء الفقهاء  ،فيقال مرجئة
الفقهاء أو يقال مرجئة أهل السنة  ،وقد حاول شارح الطحاوية رمحه هللا وهو
حنفي أن يوف بني مذهب أهل السنة واجلماعة وبني مذهب األحناف وحاول
أن جيعل اخلالف لفظياً  ،ولكن أَّن له ذلك  ،اخلالف معنوي واضح يتبني سأن
أهل السنة واجلماعة يكفرون ابلعمل أما األحناف فإهنم ال يرون العمل مكفراً
مطلقاً ال الرتكاب احملرم وال ترك الواجب .
أما الكرامية فمذهبهم ابرل وهو أنه يلزم عليه أن املنافقني كانوا مسلمني ألهنم
يقولون ال إله إال هللا ويقرون سألسنتهم وال ميكن أن أيتوا بدليل يربر هذا
املذهب  ،إال ما علم من عمومات النصوص من أن ال اله إال هللا تدخل يف
اإلسالم  ،كما قال عليه الصالة والسالم ألسامة « أقتلته بعدما قال ال إله إال
هللا » ( )79وحنو ذلك  ،ولكن هذا له شروط وله قيوند وله أركان  ،وليس جمرند
النط ابلكلمة يكفي يف اإلميان .
()79
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وأما املرجئة احملضة وهم اجلهمية فإهنم ال يشرترون التصدي  ،يقولون إذا وجدت
املعرفة يف قلب اإلنسان فهو مؤمن كامل اإلميان ولو أنكر وحدانية هللا وأنكر
وجوند هللا  ،إذا كان يعرف هللا بنفسه فهو مؤمن  ،وألزمهم أهل السنة على هذا
املذهب سأن إبليس مؤمن وأن فرعون مؤمن وأن أاب رالب مؤمن  ،قالوا ألن
إبليس يعرف هللا بدليل قوله ﴿ رب مبا أغويتين ﴾  ،وآايت كثرية  ،وكذلك فرعون
يعرف هللا بدليل قوله سبحانه وتعاىل ﴿ وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلماً
وعلواً ﴾ يعين عرفتها نفوسهم  ،وكذلك قوله سبحانه وتعاىل ﴿ لقد علمت ما
أنزل هؤالء إال رب السموات واألرض ﴾
وهللا لقد علمت اي فرعون ما أنزل هؤالء اآلايت إال رب السموات واألرض وأبو
رالب كذلك يعرف هللا بدليل قوله (: )80
من خري أنديـان الربية نديـناً ()81
ولقد علمت سأن ندين حمـمد
فبطالن مذهب اجلهمية ال حيتاج إىل أن يستدل عليه بدليل .
ومن يقول ما فيه كفر خيرج من امللة إال كفر االعتقاند فهذا ينطب عليه مذهب
املرجئة متاما()82
( )80انظر شرح ابن أيب العز للطحاوية ص  461ت الرتكي ط 2
( )81ينظر شرح ابن أيب العز ص  461ت الرتكي ط 2
( )82من بدهيات مذهب أهل السنة أهنم يكفرون ابلقول والفعل والرتك واالعتقاند والشك  ،ينظر
نواقض اإلميان القولية والعملية للشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف ص  36وما بعدها .
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فمثال لو نبذ الشرع وراء ظهره فح ّكم القانون حلكمنا بكفره مبجرند العمل  ،أما ما
يف قلوهبم – أي احملكمني للقانون – فال علم لنا به وال عالقة له .
هذا ملخص ما افرتق فيه الناس حول بيان حقيقة اإلميان شرعاً  ،وأما مسائل
أخرى يف اإلميان أتيت إن شاء هللا .
( وأن مجيع ما أنزل هللا يف القرآن وما صح عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
من الشرع والبيان كله ح )
الشرح :
كل ما صح من الشرع والبيان نؤمن سأنه ح هذا مذهب أهل السنة واجلماعة .
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حقيقة اإليمان
( واإلميان واحد وأهله يف أصله سواء)
الشرح :
هذا على منهج األحناف – مرجئة الفقهاء – اإلميان عندهم واحد وهو
التصدي فقط  ،وأما النط ابللسان فال يدخل يف اإلميان  ،اإلميان يقوى
ويضعف  ،كالنور لكن بعض النور أقوى من بعض  ،فأبو بكر وأ ا وأنت كلنا
يف أصل اإلميان سواء  ،إال أن أاب بكر يفضلنا بقوة اإلميان وبقوة التقوى .
وال يقرون سأنه يزيد وينقص  ،ألن اإلميان عندهم شيء واحد  ،وإذا كان شيئاً
واحداً فإنه ال يزيد وال ينقص ( ، )83وأهله خيتلفون فيه فيما يتعل ابلتقوى
واهلدى  ،يعين فمن كان أتقى فإميانه أقوى ،وال يقولون إن إميانه أكثر ألن
الزايندة تكون يف العمل والقول ومها ليسا من اإلميان (. )84
فكلما أكثر املؤمن من الذكر والتسبيح والتحميد زاند إميانه وكلما أكثر من
العمل الصالة والزكاة وحنوها زاند إميانه  ،وإذا كانوا ال يدخلون هذه األمور يف
اإلميان فهم ال مفر هلم من أن يقولوا إنه شيء واحد ال يزيد وال ينقص .
( )83ينظر اإلميان عند السلف وعالقته ابلعمل حملمد بن حمموند آل خضري . 275/1
( )84سب ص  110قول الشيخ  :ملا كان التصدي ال يعرف إال ابلنط ابللسان يعين عند
األحناف قالوا  :النط ابللسان ركن وليس جزء من اإلميان ألنه ال يُعرف هل هو مصدق
ابهلل أو ليس مبصدق  ،أما العمل عندهم فإنه أرل على اإلميان جمازا .
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فأما مذهب أهل السنة واجلماعة فأندلته كثرية من الكتاب والسنة ﴿ إمنا
املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آايته زاندهتم إميا اً
وعلى رهبم يتوكلون ﴾
وزاندهتم إميا ا نص  ،كذلك قوله -صلى هللا عليه وسلم « : -اإلميان بضع
وسبعون شعبة » فالتصدي واحد  ،والرسول -صلى هللا عليه وسلم -قال « :
بضع وسبعون شعبة »وهذا مما يدل على أن اإلميان غري التصدي  ،فإذا كان
بضعا وسبعني شعبة إذاً فهو عدند  ،وهلذا مثّل بقول  « :أعالها قول ال إله
هللا»
وقول ال إله إال هللا ليس من التصدي  «،وأند اها إمارة األذى عن الطري »
( )85وإمارة األذى عن الطري عمل من أعمال اجلوارح  ،مساه  ( :اإلميان ).
فالنصوص كثرية يف القرآن واحلديث على أن اإلميان يزيد وينقص  ،أما
األحناف فقالوا إنه شيء واحد ال يزيد وال ينقص وقالوا  :األعمال ال تكون
معه وال تسمى إميا اً  ،ال جيوزون أن يطل على األعمال إميان ألن حقيقة
اإلميان التصدي .
واستدلوا على هذا بقوله سبحانه وتعاىل ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
﴾ قالوا  :لو كان العمل من اإلميان ملا صح عطفه عليه  ،ألن العطف يقتضي
املغايرة  ،ورند عليهم القائلون بزايندة اإلميان ونقصانه سأن العطف وإن كان يف
()85
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األصل للمغايرة إال أنه قد أييت وال يقصد منه املغايرة فقد يعطف الشيء على
نفسه العتبارات أخرى كقوله تعاىل ﴿ حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى
﴾ فالصالة الوسطى نداخلة يف الصلوات ومع هذا عطفها على الصلوات
وكذلك قوله ﴿ من كان عدوا هلل ومالئكته ورسله وجربيل وميكال ﴾ جربيل
من املالئكة ومع هذا عطفه عليه ولكن هذا عطف خاص على عام وهو نداخل
يف ذلك العام والنكتة من عطفه لبيان ما له من القدر والفضل  ،وجربيل من
املالئكة وصالة العصر من أفضل الصلوات فكان ذكر جربيل مرتني وذكر
صالة العصر مرتني يدل على زايندة األمهية فعطف الشيء على نفسه جائز إذا
كان العطف خاصاً على عام لبيان العناية والفضل ابملعطوف  ،وكذلك
العكس عطف العام على اخلاص كقوله سبحانه وتعاىل-صلى هللا عليه وسلم-
رب اغفر يل ولوالدي وملن ندخل بييت مؤمناً وللمؤمنني واملؤمنات-صلى هللا
عليه وسلم -فاملؤمنني عُطفوا على من ندخل بيت النيب نوح -صلى هللا عليه
وسلم -وهم أعم  ،وهذا كثري جداً وأييت يف القرآن وغري القرآن يعطف الشيء
على نفسه ألجل بيان فضله ومزيته العامة .
( والتفاضل بينهم ابخلشية والتقى )
الشرح :
مقصونده الكيفية  ،أي القوة والضعف  ،وليس قصده الزايندة والنقصان  ،ألهنا
ليست عندهم كما سب  ،وإمنا قصده التصدي الذي يكون يف قلب اإلنسان
ويعقد عليه خيتلف من شخص آلخر  ،فأح ٌد إميانه قوي جدا كمحمد عليه
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الصالة والسالم  ،وجربيل عليه السالم  ،وأح ٌد إميانه ضعيف كسائر الناس ،
فالشيء الواحد يكون قواي ويكون ضعيفا  ،لكن ال يزيد وال ينقص  ،وهذا يرند
عليهم ابلنصوص اليت سب ذكر بعض منها اليت صرحت سأن اإلميان يزيد
وينقص .
( وخمالفة اهلوى ومالزمة األوىل )
الشرح :
خمالفة اهلوى يعين االستقامة على أمر هللا وجهاند النفس عن ارتكاب املعاصي
اليت متيل إليها النفس وهوى اإلنسان .
(واملؤمنون كلهم أولياء الرمحن  ،وأكرمهم عند هللا أروعهم وأتبعهم للقرآن )
الشرح :
املؤمنون حقاً هم أولياء الرمحن  ،وأما أكثرهم والية فهو أروعهم هللا سبحانه
وتعاىل .
( واإلميان هو  :اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه
وشره  ،وحلوه ومره من هللا تعاىل )
الشرح :
اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإلميان ابلقضاء والقدر  ،هذه
األصول الستة هي اليت تضمنها حديث عمر رضي هللا عنه حينما جاء جربيل
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إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف صورة رجل فقال ( أخربين عن اإلسالم  ،قال
 « :أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة
وتصوم رمضان»  ،قال جربيل  :صدقت  ،قال الصحابة رضوان هللا عليهم
عجبنا له يسأله ويصدقه  ،مث قال  :أخربين عن اإلميان قال « :أن تؤمن ابهلل
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره » (. )86
أما اإلميان ابهلل فمعناه التصدي اجلازم الذي ال يتطرق إليه شك سأن هللا
سبحانه وتعاىل موجوند وأنه متصف بصفات الكمال وأنه ال يتطرق إليه شيء
من صفات النقص أو العيب  ،وأنه املعبوند وحده ندون غريه  ،وأنه اخلال الرازق
وحده ندون غريه  ،وال يكون العبد مؤمنا ابهلل إال إذا حق هذه األمور  ،أن
يؤمن بوجوند هللا وكماله وأن يؤمن بوحدانيته يف العباندة  ،وأن يؤمن بوحدانية هللا
يف الربوبية  ،فإذا أقر سأن هللا موجوند وأنه كامل وأثبت له صفات الكمال ونزهه
عن النقائص والعيوب وأقر إقراراً جازما سأن العباندة خاصة ابهلل وأنه ال جيوز
صرف شيء منها لغري هللا واعتقد اعتقاندا جازما سأنه ال خيل وال يرزق وال يدبر
وال يتصرف يف العامل إال هللا سبحانه وتعاىل فقد أصبح مؤمنا ابهلل .
واإلميان ابملالئكة كذلك هو االعتقاند سأن هلل سبحانه وتعاىل مالئكة يدبرهم
ويستعملهم فيما يشاء سبحانه وتعاىل من األعمال  ،وأن أعماهلم ومهماهتم
خمتلفة  ،منهم من وكل ابلقطر ومتابعة السحاب  ،ومنهم وكل ابلنبات ومنهم
()86
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من وكل بقبض أراوح العباند ومنهم من وكل ابلوحي أييت به من هللا إىل رسله
كجربيل ومنهم من وكلوا بكتابة أعمال العباند وهم الكاتبان ومنهم من وكل
حفظ اإلنسان وهم احلفظة واملالئكة عند أهل السنة واجلماعة عباند اصطفاهم
وأكرمهم خلقهم من نور  ،وهم نورانيون علويّون خمتلفون عن بين آندم .
وهنالك فرق ضالة تفسر املالئكة بغري ما ندل عليه الكتاب والسنة كالفالسفة
الذين يقولون إهنم قوى عقليه تدبر الكون  ،وليس هلا أجسام وليس هلا عقول
وهي قوة عقلية .
على كل حىت من املسلمني من أخطئوا يف بيان حقيقة املالئكة يف اعتقاندهم ،
ومنهم حممد عبده الذي يسمونه اإلمام األكرب  ،ومنهم حممد رشيد رضا ،
يقولون  :إن املالئكة هم عبارة عن القوى اليت تـُ ْعمل احليوان وتـُ ْعمل النبات ،
فقوة النمو يف النبات يقولون  :هي من املالئكة وقوة النمو يف اإلنسان من
مالئكة وهكذا  ،وهذا ضالل كبري.
العلماء إذا حثوا اإلميان ابملالئكة تعرضوا إىل املقارنة بينهم وبني صاحلي البشر :
أيهم أفضل فمن املسلمني من يفضل املالئكة على صاحلي البشر ومنهم من
يفضل صاحلي البشر كالرسل على املالئكة وهذا هو مذهب أهل السنة
واجلماعة ( ، )87ومن أهل السنة من مييل إىل ما ذهبت إليه املعتزلة من
( )87يقول ابن القيم رمحه هللا  :ومن ذرية آندم من هو خري من املالئكة  .انظر بدائع الفوائد
 1559 /4ت علي العمران .
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تفضيل املالئكة على صاحلي البشر  ،واملقارنة أرال عليها الكالم شارح
الطحاوية  ،وذكر أندلة هؤالء وهؤالء وقارن بني هذه وهذه و اقشها بكالم ال
رائل حتته .
مث الذي يلزمنا ومكلفون به هو اإلميان بوجوند املالئكة وأهنم عباند مطيعون هلل
سبحانه وتعاىل يف أوامره ونواهيه أما هل هم أفضل أو صاحلو البشر أفضل
فهذا شغل وقت بدون فائدة .
( وحنن مؤمنون بذلك كله ال نفرق بني أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما
جاؤوا به )
الشرح :
وحنن مؤمنون بذلك كله مثل ما سب من أصول اإلميان  ،مؤمنون ابهلل مؤمنون
مبالئكته ومؤمنون بكتبه ومؤمنون برسله ومؤمنون ابليوم اآلخر ومؤمنون ابلقضاء
والقدر  ،وال نفرق بني رسله فنقول نؤمن هبذا ونكفر هبذا  ،كطريقة الكفار
الذين يقولون ﴿ نؤمن ببعض ونكفر ببعض ﴾ أما حنن فالواجب علينا اإلميان
جبميع رسل هللا -صلى هللا عليه وسلم -أهنم رسل من عند هللا وأهنم أمروا بتبليغ
قومهم لكن ال يلزمنا العمل برساالهتم وشرائعهم ألن شريعة حممد -صلى هللا
عليه وسلم -نسخت شرائعهم .
أما اليهوند فإهنم يؤمنون مبوسى عليه السالم وينكرون رسالة عيسى ورسالة حممد
صلى هللا عليه وسلم ، -والنصارى يؤمنون بعيسى عليه السالم وينكرون199
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رسالة حممد -صلى هللا عليه وسلم -ويعارضوهنا  ،وهذا هو الكفر  ،وهؤالء هم
الذين يقولون  ﴿ :نؤمن ببعض ونكفر ببعض ﴾ .
ويُلح هبذا لو رأينا إنسا ا حي ّكم بعض نصوص الشريعة ويرفض حتكيم بعضها
 ،وحي ّكم بدال
منها القانون فإنه نداخل يف عموم قوله تعاىل  ﴿ :نؤمن ببعض ونكفر ببعض ﴾
فإنه إذا
حكم بعض األمور كأنه آمن هبا  ،وإذا رفض حتكيم بعض الشريعة فكأنه كفر
هبا  ،فهو نداخل يف هذه اآلية .
أما اإلميان ابلكتب فحقيقته االعتقاند اجلازم سأن هللا سبحانه وتعاىل أنزل إىل
رسله كتباً وأمرهم بتبليغها لقومهم وندعوهم هبذه الكتب إىل توحيد هللا وإىل شرع

هللا  ،ما ذكر مفصال فنؤمن به مفصال  ،فنؤمن سأن هللا نزل على موسى التوراة
ونؤمن سأن هللا نزل على عيسى اإلجنيل ونؤمن سأن هللا نزل على إبراهيم صحفا
وعلى نداوند الزبور وعلى حممد القرآن  ،أما اإلمجال فهو أننا نؤمن بصحة كل

كتاب ثبت أن هللا سبحانه أنزله على نبيه  ،نؤمن به مبعىن أننا نصدق به وليس
معىن ذلك أننا نعمل به .
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واليوم اآلخر معناه أننا نؤمن سأن هللا تعاىل سيبعث الناس يوم القيامة بعثا
حقيقيا يبعث أرواحهم وأجساندهم  ،وأن هناك حياة أخرى يدانون فيها على
أعماهلم أو جيازون  ،وسوف أييت هلذا استطراند إن شاء هللا .
( وأهل الكبائر من أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم -يف النار ال خيلدون  ،إذا
ماتوا وهم موحدون  ،وإن مل يكونوا اتئبني  ،بعد أن لقوا هللا عارفني مؤمنني ،
وهم يف مشيئته وح ْكمه  ،إن شاء غفر هلم وعفا عنهم بفضلة  ،كما ذكر عز
وجل يف كتابه ﴿ ويغفر ما ندون ذلك ملن يشاء ﴾ وإن شاء عذهبم يف النار
بعدله  ،مث خيرجهم منها برمحته وشفاعة الشافعني من أهل راعته  ،مث يبعثهم
إىل جنته  ،وذلك سأن هللا تعاىل موىل أهل معرفته  ،ومل جيعلهم يف الدارين كأهل
نكرته  ،الذين خابوا من هدايته  ،ومل ينالوا من واليته  ،اللهم اي ويل اإلسالم
وأهله ثبتنا على اإلسالم حىت نلقاك به )
الشرح :
الكبائر مجع كبرية  ،والكبرية هي الذنب واملعصية الكبرية .
والكبرية أصلها وصف  ،لكن غلبت عليها االمسية وأصبحت كأهنا اسم مستقل
 ،وإال فهي صفة السم قبلها  ،أي املعصية الكبرية أو اخلصـلة الكبرية أو ما
أشبه ذلك .
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وقد اختلف العلماء يف ضابط الكبرية على أقوال كثرية جداً أوصلها بعضهم إىل
أربعني قوال  ،لكن املهم منها أن الذي عليه أهل السنة واجلماعة أن الكبرية :
هي كل ذنب ثبت فيه حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة بغضب أو لعنة أو  ار
 ،كالز ا والسرقـة أو الرباءة من الشخص الذي يفعل ذلك  ،كما يف قوله -صلى
هللا عليه وسلم « : -من غشنا فليس منها »(.)88
وهذا التعريف من أحسن ما ح ّدت به الكبرية ألمور منها :
أوال  :أنه مضطرند منعكس  ،مبعىن أنه جامع مانع فال خيرج منه شيء من
الكبائر وال يدخل معه شيء من الصغائر .
اثنيا  :من مرجحات هذا التعريف أنه مروي عن السلف رضوان هللا عليهم
كبعض الصحابة ،وبعض األئمة الذين عرفوا الكبرية هبذا التعريف .
وأما التعاريف األخرى فكلها إما أن تكون جامعة غري مانعة أو مانعة غري
جامعة أو ال جامعة وال مانعة .
من التعاريف األخرى قول من يقول إن الكبرية هي كل ذنب اتفقت الشرائع
على حترميه  ،وهذا التعريف غري جامع  ،ألن الشرائع اختلفت يف حترمي اخلمر ،
فبعض الشرائع حترمه وبعض الشرائع تبيحه  ،وعلى هذا التعريف يكون شرب
اخلمر صغرية  ،ملاذا ؟ ألن الشرائع اختلفت فيه  ،إذاً فهو غري جامع خلصال
الكبرية  ،وهو غري مانع أيضا  ،فإن هناك من الصغائر ما أمجعت الشرائع على
()88
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حترميها  ،فالكذب جممع على حترميه يف مجيع شرائع الرسل  ،والسرقة جممع على
حترميها يف مجيع شرائع الرسل  ،وجند يف شريعتنا أن من الكذب ما هو صغرية ،
مثلوا هلذا فقالوا  :لو أن إنسا ا كذب كذبة صغرية ال يرتتب عليها ضرر على
أحد وال فساند فإهنا تعد من الصغائر  ،وكذلك من السرقة ماهو صغري  ،مثلوا
لذلك فقالوا  :لو أن أنسا ا سرق حبة ّبر أو مترة من خمزن فيه مئات األرنان ،
قالوا هذا ليس بكبرية  ،وإن كان سرقة لعدم تعل البال واالهتمام به لزهاندته
وقلته .
ومن الناس من قال إن الكبرية ليس هلا ضابط  ،ألن كل ذنب كبرية ابلنسبة ملا
ندونه  ،صغرية ابلنسبة ملا فوقه  ،وهذا خيالف ما جاء يف القرآن واحلديث من
تسمية الذنوب كبائر .
ومنهم من قال الكبرية هي كل ذنب س ّد ابب املعرفة ابهلل وهذا ال ضابط له
ألن الذنوب كلها قد حتجب اإلنسان عن معرفة ربه وعن اإلقبال إليه حىت
الصغائر .
وهناك تعاريف كثرية أخرى ال يتسع اجملال الستعراضها .
قوله ( :وأهل الكبائر من أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم -يف النار ال خيلدون
إذا ماتوا وهم موحدون ) هذا أصل من أصول أهل السنة واجلماعة  ،أن من
مات من أمة حممد فإنه ال خيلد يف النار  ،بل يكون إما أن يعامله هللا سبحانه
وتعاىل بعفوه وفضله فيك ّفر عنه سيئاته ويدخله اجلنة من أول وهلة  ،وإما أن
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يعامله بعدله فيعذبه يف النار بقدر ذنوبه مث خيرجه منها إىل اجلنة  ،فمآل املوحد
مصر عليها – مآله إىل اجلنة  ،سواء رهر يف النار أو
إذا مات وعليه ذنوب ّ
أندخل اجلنة ندون تعذيب  ،بشرط أن ال تكون هذه الذنوب شركا .
أما الشرك فالبد من أن أيخذ املشرك عقابه  ،فإذا كان شركه أكرب فإنه البد له
من النار والبد له من اخللوند فيها  ،وإذا كان شركه أصغر فإنه يعذب يف النار
والبد  ،لقوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :إن هللا ال يغفر أن يشرك به ﴾ ولكن خيرج
من النار بعد التطهري .
إذاً الفرق بني الشرك األصغر والكبرية أن الكبرية قد يعفى لصاحبها وقد يؤاخذ
 ،أما الشرك األصغر فالبد أن يؤاخذ وال بد أن يطهر يف النار بقدر شركه .
فالفرقة األوىل  :أهل السنة واجلماعة يقولون من مات وهو مرتكب للكبرية من
غري توبة فإنه إما أن يعفو هللا عنه وإما أن يدخله النار مث خيرجه منها إىل اجلنة
.
ومنشأ مذهبهم هو األخذ سأحانديث الوعيد وأحانديث الوعد واجلمع والتوفي
بينهما وختصيص العام وتقييد املطل .
وأما غري أهل السنة واجلماعة من فرق املسلمني فإن اخلوارج يكفرون مرتكب
الكبرية ابرتكابه هلذه الكبرية  ،خيرجونه من اإلميان وحيكمون عليه ابلكفر
وخيلدونه يف النار إذا مات من غري توبة .
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وأما املعتزلة فإهنم أيضاً خيرجونه من اإلميان مبقدار الكبرية  ،ولكن ال يدخلونه

يف الكفر كما تفعل اخلوارج  ،وإذا أخرجوه من اإلميان منهم من يقول هو يف

املنزلة بني املنزلتني – بني اإلميان والكفر – ال يسمى مؤمنا وال يسمى كافرا ،
ومنهم من يقول هو فاس ولكن يف اآلخرة إذا مات من غري توبة يتفقون مع
اخلوارج على أنه خالد خملد يف النار .
ومنشأ مذهبهم أهنم أخذوا أحانديث الوعيد وأمهلوا أحانديث الوعد ونبذوها وراء
ظهورهم .
الفرقة الرابعة  :املرجئة احملضة كاجلهم بني صفوان وأتباعه هؤالء يقولون إن
الكبائر ال تضر  ،فال يضر مع اإلميان ذنب  ،أي ذنب ارتكبه  ،سواء ارتكب
احملرمات أو ترك الواجبات  ،فلو مل يصل ومل حيج  ،ولو ارتكب الز ا والسرقة
والقتل وشرب اخلمر وغري ذلك فإنه ال يضره ذلك كله ما ندام مؤمنا .
واإلميان عندهم هو معرفة هللا  ،فما ندام عارفا ابهلل فال يضره ذنب .
ومنشأ مذهبهم أهنم اعتمدوا على نصوص الوعد وأمهلوا نصوص الوعيد فلم
يلتفتوا إليها .
( ونرى الصالة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم )
الشرح :
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هذا هو أصل مذهب أهل السنة واجلماعة أهنم يطيعون اإلمام الشرعي –
اإلمام األعظم أو  ائبه – وجياهدون معه ويؤندون اجلمع واجلماعات خلفه سواء
كان برا أو فاجرا  ،وال يرندهم يف ذلك كونه فاسقا أو جائرا أو ظاملا  ،فالصالة
خلف األئمة الفجار هي رريقة أهل السنة واجلماعة رضوان هللا عليهم  ،وال
يقتضي فس اإلمام أو جوره – ال يقتضي معصيته واخلروج عليه  ،لكن بشرط
أن يكون آمراً ابملعروف  اهيا عن املنكر حمكما لكتاب هللا وسنة نبيه -صلى

هللا عليه وسلم -أما إذا حصل منه ما خيرجه من اإلسالم فإنه ال جيوز الصالة

خلفه  ،وال جتوز الصالة عليه أيضا إذا مات (. )89
واإلمام األعظم هو :
نصبه املسلمون – انتخبوه – إماما عليهم .
 – 1من ّ

اإلمام الساب ابإلمامة  ،ووافقه املسلمون على ذلك .
 – 2أو من َع ِه َد له ُ
 – 3أو من استوىل على السلطة وخضعت له األمة  ،وندانت له  ،وأصبح هو
احلاكم  ........فمثل هؤالء الثالثة هم األئمة الذين يصلى خلفهم .
( )89أشار الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن رمحه هللا أن املؤمن قد يصلي خلف املرتدين إذا
كان هلم شوكة وندولة ويعيد صالته  ،وقد نقل عن عبدهللا بن أمحد أن اإلمام أمحد كان يعيد
صالة اجلمعة وغريها إذا صالها خلف املرتدين  ،الدرر السنية  422 / 10بتصرف .ونقل
أبو احلارث عن اإلمام أمحد النهي عن الصالة خلف املبتدع  ،إال إذا خافه فيصلي مث يعيد
.املسائل والرسائل املروية عن اإلمام امحد بن حنبل يف العقيدة  415 / 2لعبداالله األمحدي
.
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أما إذا حصل من أحدهم ما يقدح يف إميانه وإسالمه وخيرجه من اإلسالم ،
كالرندة  ،أو احلكم بغري ما أنزل هللا  ،أو كإلزام املسلمني ابملعاصي  ،أو هنيهم
عن أنداء الواجبات  ،فإن هذا ال يصلى خلفه  ،كما ال يطاع يف أمره وهنيه .
والصالة خلف الفاس – غري اإلمام األعظم – للعلماء رمحهم هللا خالف فيها
 ،منهم من يرى أن الصالة خلف اإلمام الذي نصبه اإلمام األعظم وعينه إماما
للناس أن الصالة خلفه صحيحة ولو كان فاسقا  ،وهذا القول تدل عليه
العمومات  ،كقوله -صلى هللا عليه وسلم -ملا سئل عن األئمة الفجار قال :
صلون لكم فإن أصابوا فلكم وهلم وإن أخطؤا فلكم وعليهم » (، )90
« يٌ ّ
وكما جاء يف بعض األحانديث وإن كان فيه ما فيه  ،قال  « :صلوا خلف من
قال ال إله إال هللا » ( ، )91و  « :صلوا خلف كل بر وفاجر » (، )92
وكما كان السلف رضوان هللا عليهم يصلون خلف األئمة الفجار كاحلجاج
وغريه وهم يعلمون أنه جائز ظامل  ،كل هذه األمور ترجح املذهب القائل
ابلصالة خلف اإلمام الفاس مطلقا .
الفس ال يبطل صالة اإلمام الفاس إذا
ومما يرجح ذلك من حيث املعىن أن ْ
صلى فصالته يف نفسه ولنفسه صحيحة  ،ومل يقل أحد من املسلمني إن
صالته ابرلة  ،فإذا كان كذلك فمن ابب أوىل أن تكون صالة املأموم
( )90رواه البخاري . 694
( )91رواه الدارقطين سأسانيد ضعيفة وقال  :ال يثبت منها شيء .
( )92رواه الدار قطين والبيهقي إبسناند ضعيف .
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صحيحة  ،وهذا هو أقوى ما يؤيد به ويرجح به هذا القول .
وهناك من الطوائف كاخلوارج واملعتزلة من يقول إن الفس يبطل إمامة الفاس
وال يصح االئتمام به  ،وإذا صلى إنسان خلفه وجب عليه إعاندة الصالة .
و مسألة الصالة خلف اإلمام الفاس هلا ابب يف الفقه – ابب اإلمامة –
ولكن علماء العقيدة رمحهم هللا جرت العاندة أهنم يذكروهنا يف عقائدهم  ،ألن
ذكرت  ،كاخلوارج واملعتزلة فقد
هناك من الفرق الضالة من خيالف يف ذلك كما ُ
ذكر العلماء هذه املسألة يف كتب العقائد للرند على تلك الطوائف الضالة اليت
ضلت يف هذه ملسألة .
أما من ّأم الناس يف الصالة وهو فاس  ،وهو ليس اإلمام وال  ائب اإلمام
فهذه املسألة جرى فيها اخلالف بني الفقهاء  ،فالبعض أجاز الصالة خلفه
كاإلمام األعظم  ،والبعض أبطلوها وقالوا إن النصوص اليت ورندت يف احلث
على االئتمام ابإلمام الفاس كلها ختص اإلمام األعظم  ،وقالوا الصالة ابرلة ،
ومذهب املتأخرين من احلنابلة أن الصالة ال تصح خلف اإلمام الفاس إذا مل
يكن هو اإلمام األعظم  ،كما أشار إىل ذلك يف زاند املستنفع يف قوله  :وال
تصح خلف فاس كالكافر (. )93
ويف املسألة أقوال للعلماء وتفصيالت .
الفساق  ،ومن الفساق غري األئمة ،
وكذلك الصالة على من مات من األئمة ّ
()93

انظر حاشية الروض املربع البن قاسم .309 – 306 / 2
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مذهب أهل السنة واجلماعة أن الصالة عليهم مشروعة وال جيوز ترك الصالة
عليهم  ،إال بعض الفساق
كالغال وكالقاتل لنفسه  ،ومثل هؤالء ال يصلي اإلمام عليهم وإمنا يصلي عليهم
املسلمون .
وأما عامة فساق األمة أعين غري اإلمام و ائبه فهؤالء مذهب أهل السنة
واجلماعة أن الصالة عليهم جائزة  ،بل هم أحوج يف الصالة عليهم من غريهم ،
ألن الصالة على امليت معناها الدعاء له  ،ومن مات على فس أو ظلم فإنه
أوىل أن يصلى عليه من التقي النقي الذي ال تكون حاجته إىل ندعاء املسلمني
كحاجة الفاس الظامل اجلائر من أبناء املسلمني  ،والرسول عليه الصالة
والسالم صلى على الغامدية رضي هللا عنهما ( ، )94وعلى أمثاهلا من الذين
ارتكبوا الذنوب  ،وهلذا قال عليه الصالة والسالم ملا قال له عمر تصلى عليها
وقد زنت اي رسول هللا قال  « :لقد اتبت توبة لو قسمت على سبعني من أهل
املدينة لوسعتهم » ( )95واحلاصل أن الراجح والذي يتمشى مع مذهب
السلف الصالة على كل مسلم مطلقا .
( وال ننزل أحدا منهم جنة وال  اراً )
الشرح :
()94
()95

رواه مسلم . 1695
رواه مسلم .1696
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هذه مسألة القطع للمعني ابجلنة أو النار  ،هذه فيها ثالثة أقول :
القول األول  :قول السلف ومجهور واملسلمني أننا ال نقطع ملعني جبنة وال بنار
مهما كان عمله  ،يعين لو كان  اسكا عابداً جمتهدا يف الطاعات وال نعرف عنه
معصية مث مات فإننا ال نقطع له ابجلنة وإمنا نرجو له اخلري  ،وهلذا يقولون نرجو
للمحسن وخناف على املسيء  ،إال من شهد له نص معصوم من القرآن أو من
احلديث ينص على أن فالنـا بعينة من أهل اجلنة نقطع له بذلك  ،كما ثبـت
عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال  « :إن سبعني ألفا من أميت يدخلون
اجلنة بغري حساب وال عذاب » فقام عكاشة رضي هللا عنه وقال اي رسول هللا
 :أندع هللا أن جيعلين منهم  ،قال  « :أنت منهم » ( ، )96فهذه شهاندة من
النيب -صلى هللا عليه وسلم -لعكاشة بن حمصن أنه من السبعني الفائزين الذين
يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب  ،إذاً فقطعنا لعكاشة أنه يف اجلنة من
شهاندة النيب -صلى هللا عليه وسلم -له بذلك  ،حىت على الرواية األخرى أنه
قال له  «:اللهم اجعله منهم » ( )97وهذا يدل على أنه منهم  ،وكذلك من
األمثلة اثبت بن قيس بن مشاس رضي هللا عنه نشهد له بعينه أنه من
أهل اجلنة  ،ألنه ملا نزل قوله تعاىل ﴿ اي أيها الذين أمنوا ال ترفعوا أصواتكم
فوق صوت النيب وال جتهروا له ابلقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط أعمالكم
وأنتم ال تشعرون ﴾ وكان اثبت رضي هللا عنه جهوري الصوت  ،لزم بيته يبكي
( )96رواه البخاري  5705و مسلم .216
( )97رواه البخاري .6541
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وقال حبط عملي  ،ألنه كان يرفع صوته عند النيب -صلى هللا عليه وسلم، -
ففقده النيب -صلى هللا عليه وسلم -فسأل عنه فقيل له هكذا فقال  « :بل
هو من أهل اجلنة » ( ، )98فشهد له بعينه  ،وكذلك اخللفاء األربعة وبقية
العشرة كل هؤالء نشهد هلم ابجلنة سأعينهم .
وكذلك من شهد له النص أنه يف النار فإ ا تقطع سأنه يف النار بعينه كعمرو بن
حلي اخلزاعي لعنه هللا  ،ألن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أخرب أنه رآه ليلة
أسري به جير أمعاءه يف النار  ،فهذا نص من املعصوم عليه الصالة والسالم أن
هذا لشخص يف النار  ،وكذلك أبو هلب يف قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :سيصلى
 اراً ذات هلب ﴾  ،احلاصل أن هذا القول الذي هو قول السلف ومجهور
املسلمني أننا نقطع ابجلنة ونقطع ابلنار للشخص بعينة إذا شهد له نص من
القرآن أو احلديث  ،أما غريه فمهما كان عمله صاحلا أو فاسدا فال نقطع له
ابجلنة وال ابلنار
قالوا ندليل هذا املذهب أمران :
األمر األول  :أننا ال نعلم ماذا تكون عليه خامتة اإلنسان  ،من يعمل عمال
صاحلا ال ندري هل يستمر عليه إىل الوفاة أو يرتكه ويرتد ويعوند إىل الكفر
وكذلك الكافر أو املشرك ال نقطع له ابلنار ألننا ال نعلم ما هي احلقيقة أو
احلالة اليت ميوت عليها  ،والرسول عليه الصالة والسالم أخرب ا أن العربة
( )98رواه البخاري  3613ومسلم . 119
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ابخلواتيم حيث قال  « :إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً  ،مث
يكون علقة مثل ذلك  ،مث يكون مضغة مثل ذلك  ،مث يرسل إليه ملك فيؤمر
سأربع كلمات  :يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد مث ينفخ فيه الروح »
مث قال -صلى هللا عليه وسلم « : -والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل
أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسب عليه الكتاب فيعمل بعمل
أهل النار فيدخلها  ،وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه
وبينها إال ذراع فيسب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها » (.)99
األمر الثاين  :أننا ال نعلم بوارن األمور  ،فإذا رأينا إنسا ا يعمل الصاحلات
ويكثر منها فقد يكون يف البارن خبالف ذلك فقد يعمل األعمال الصاحلات
وهو مناف كافر  ،والعكس فقد يكون اإلنسان يرتكب املعاصي وفيه من
اإلميان واخلوف والوجل واخلشية والندم  ،وهو يف ابرن أمره يكفر ذلك .
القول الثاين  :هناك من يقول ال نقطع ملعني مطلقا إال لألنبياء والرسل فقط ،
وهذا ال يعرف له ندليل خاص  ،وهو قول قيل .
القول الثالث  :أهنم يقولون نشهد ملعني ابجلنة أو النار إذا شهد له النص أو إذا
شهد له املسلمون  ،يضيفون إىل املنهج األول قوهلم إذا شهد املسلمون
لشخص بعينه  ،وهؤالء يستدلون مبا ثبت عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنه مر
جبنازة فأثين عليها خريا فقال  «:وجبت » ومر سأخرى فأثىن عليها شراً فقال
()99

رواه البخاري  3208ومسلم .2643
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« وجبت » فقال عمر رضي هللا عنه اي رسول هللا ما وجبت فقال  « :هذا
أثنيتم عليه خريا وجبت له اجلنة وهذا أثنيتم عليه شراً وجبت له النار أنتم
شهداء هللا يف أرضه » (. )100
ولكن هذا احلديث جياب عنه سأن شهاندة املسلمني للمعني تكون قرينه ترجح
حالته اليت هو عليها وال تكفي للقطع بدليل قوله عليه الصالة والسالم يف
احلديث اآلخر  « :توشكون أن تعرفوا أهل جلنة من أهل النار » قالوا مب اي
رسول هللا قال  « :ابلثناء احلسن والثناء السيئ  ،أنتم شهداء هللا بعضكم على
بعض » ( ، )101فقوله  :توشكون يدل على أهنم ال يقطعون وأن شهاندهتم
ال تكفي للقطع وإمنا هي قرينه  ،ألن توشكون من أوشك وأوشك معناها
قرب.
فعلى هذا يكون املذهب الراجح هو األول .
( وال نشهد عليهم بكفر وال بشرك وال بنفاق ما مل يظهر منهم شيء من ذلك
ونذر سرائرهم إىل هللا تعاىل )
الشرح :
قوله  ( :ونذر ) ندع ونرتك سرائرهم إىل هللا سبحانه وتعاىل ما مل يظهر منهم
فعل مكفر  ،فمجرند إسرافهم يف فعل املعاصي وتفريطهم يف الطاعات ال نشهد
( )100رواه البخاري  1367ومسلم .949
( )101رواه ابن ماجه  4221و امحد يف املسند بسند صحيح  15439ت الرتكي.
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بكفرهم مبجرند ذلك  ،لكن لو ظهر من أحدهم فعل يكفر من املكفرات من
رندة وغريها فإننا نكفره .
( وال نرى السيف على أحد من أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم -إال من
وجب عليه السيف )
الشرح :
وال نرى السيف على أحد من أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم ، -ويف نسخه
 ( :وال نرى القتل على أحد من أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم ) -واملعىن
واحد  ،ومعىن ذلك أننا ال حنل ندم أحد من املسلمني إال إذا أوجب الشرع
وأابح ندمه  ،كما قال عليه الصالة والسالم  « :ال حيل ندم امرئ مسلم يشهد
أال اله إال هللا وأين رسول هللا إال إبحدى ثالث  :الثيب الزاين  ،النفس ابلنفس
 ،والتارك لدينه املفارق للجماعة » ( )102هؤالء نرى قتلهم وندمهم مباح ،
كما قال ذلك عليه الصالة والسالم .
وكذلك من جحد أركان اإلسالم ورفض اإلتيان هبا فإنه يقاتل ويقتل حىت أييت
هبا  ،وكذلك اترك الصالة عند كثري من السلف إذا تركها عمدا من غري عذر
وخرج وقتها وضاق وقت ما جتمع إليه ومل يصلها فإنه يقتل رندة  ،هذا مذهب
أمحد رمحه هللا وأصحابه و األوزاعي والثوري وكثري من السلف  ،يقولون من ترك
الصالة عمدا من غري عذر وندعي إليها ومل يصل فإنه يقتل رندة .
( )102رواه البخاري  6878ومسلم  1676وغريمها .

214

شرح العقيدة الطحاوية

قوله  ( :إال من وجب عليه شيء )
الشرح :
يعين إال من حل قتله مبقتضى نص من نصوص الشريعة كما مثلنا .
(وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أمور ا وإن جاروا  ،وال ندعو عليهم  ،وال
ننزع يداً من راعتهم  ،ونرى راعتهم من راعة هللا عز وجل فريضة ما مل أيمروا
مبعصية  ،و ندعو هلم ابلصالح واملعافاة )
الشرح :
قال سبحانه وتعاىل  ﴿ :اي أيها الذين أمنوا أريعوا هللا وأريعوا الرسول وأويل
األمر منكم ﴾ فطاعة ويل األمر عند السلف رضوان هللا عليهم واجبة ما مل أيمر
مبعصية  ،وال يكفي جمرند ظلمه أو جوره وفسقه ملعصيته واخلروج عليه  ،ولكن
إذا حصل منه ما يضر ابإلسالم كتعطيله للجهاند وكتعطيله للحدوند وكأمره
للناس ابملعاصي أو إابحتها للناس  ،أو كنهي الناس عن احلج وغريه  ،أو ارتد
سأي فعل من أفعال الرندة كتحكيم القوانني ونبذ الكتاب والسنة أو ما أشبه
ذلك  ،فمثل هذا ال يطاع وخيرج عليه إذا أمكن  ،إذا قدرت األمة على اخلروج
عليه وقد وصل إىل هذه الدرجة فلهم ذلك .
وراعة والة األمور وبذل الطاعة هلم حيصل به اجتماع األمر وعدم الفنت وعدم
التفرق وعدم الشقاق  ،وهذه املصلحة مصلحة أكرب من املفسدة اليت هي
فسقهم أو ظلمهم أو معصيتهم  ،لكن إذا كانوا يتعارون ما يضر سأصول
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اإلسالم فإهنم ال يطاعون يف ذلك وهلذا ورند وعيد عنه -صلى هللا عليه وسلم-
يف ذلك حيث قال  « :خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم وتصلون عليهم
ويصلون عليكم  ،وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم
ويلعنونكم »  :قالوا اي رسول هللا  :أفال ننابذهم ابلسيف ؟ قال  « :ال  .ما
أقاموا فيكم الصالة » ( )103يعين ما بقوا على اإلسالم وحتقي واجباته
والنهي عن ارتكاب احملرمات من ارتكاب املعاصي وغريها .
هللا املستعان  ،أئمة اليوم ما فيهم أحد ينطب عليه هذا احلديث  ،كلهم
حيكمون القوانني ويعطلون اجلهاند وحيتقرون القران والسنة  ،ويوالون الكفار
أعداء هللا وحيبوهنم ورمبا فضلوهم على املؤمنني وقدموهم عليهم  ،وقدموا آراءهم
على آراء املسلمني الصاحلني فهذا كله يطعن يف إمامتهم ويقدح فيها .
( ونتبع السنة واجلماعة وجنتنب الشذوذ واخلالف والفرقة )
الشرح :
السنة يف اللغة معناها الطريقة  ،وتطل يف الشرع على ارالقات كثرية :
تطل اترة ويراند هبا ضد البدعة  ،فيقال هذا األمر سنة وهذا األمر بدعة .
وتطل اترة يف مقابل الكتاب  ،فيقال هذا األمر اثبت يف السنة وهذا األمر
اثبت يف الكتاب.
( )103رواه مسلم  1855وأبو نداوند  4760وغريمها.
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وتطل اترة يف مقابل الفرض  ،فيقال هذا األمر فرض وهذا األمر سنة .
فأما السنة اليت يطلقوهنا يف مقابل البدعة فرياند هبا رريقة السلف .
وأما السنة اليت تطل يف مقابل القرآن فاملراند هبا أقواله وأفعاله وتقريراته -صلى
هللا عليه وسلم -فأي فعل فعله فهو من السنة ما مل يثبت بيان اختصاصه
بذلك كالوصال مثال  ،وأي قول قاله أو أمر به فهو سنة  ،وأي فعل فُعل عنده
وأقره فهو من السنة أيضا .
وأما السنة اليت تطل يف مقابل الواجب والفرض فهي التنفل الذي يؤنديه املسلم
نفال  ،يكون مسنو ا ومطلواب منه ومندواب إليه ال على سبيل الوجوب بل على
سبيل االستحباب .
والذي يريده املؤلف هنا يف قوله  ( :ونتبع السنة ) يريد ابلسنة ما يقابل البدعة
.
قوله  ( :اجلماعة) اجلماعة يف اللغة هم ما زاندوا على اثنني فأكثر .
و يف الشرع ما اجتمع عليه املسلمون  ،أو مجاعة املسلمني  ،وال ينظر لكثرهتم
أو قلتهم بل من كانوا على احل فهم اجلماعة  ،ولو كانوا قليال ولو كان الذي
على احل واحداً فهو اجلماعة كما قال سبحانه وتعاىل عن إبراهيم عليه الصالة
والسالم ﴿ إن إبراهيم كان أمة قانتاً هلل حنيفاً ومل يك من املشركني ﴾ علما سأن
إبراهيم واحد ولكن ملا كان على احل وصف سأنه أمة  ،فاجلماعة هم من كانوا
على احل  ،سواء أكانوا أكثر من غريهم أو أقل من غريهم والكثرة غالبا تكون
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خبالف الصواب كما قال سبحانه وتعاىل ﴿ وإن تطع أكثر يف األرض يضلوك
عن سبيل هللا ﴾ فالكثرة ليست عربة يف اإلتباع واألخذ بل العربة ابإلتباع
واألخذ هو ما كان عليه السلف الصاحل ومثله عن النيب -صلى هللا عليه
وسلم ، -وقد أشار عليه الصالة والسالم إىل هذا املعىن يف قوله  « :افرتقت
اليهوند على إحدى وسبعني فرقه وافرتقت النصارى على ثنتني وسبعني فرقه
وستفرتق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقه كلها يف النار إال واحدة » ()104
قيل من هم اي رسول هللا ؟ قال  « :من كان على مثل ما أ ا عليه اليوم وأصحايب
» ( )105وجاء يف بعض ألفـاظ احلديث أنه قال  «:وهي اجلماعة » (.)106
أما قوله  ( :الشذوذ واخلالف ) فهو خمالفة املسلمني والشذوذ عن رريقهم ،
ألن اتباع مجاعة املسلمني أصل من أصول أهل السنة واجلماعة – يتبعون
اجلماعة وجيتنبون الفرقة واخلالف والشذوذ .
قوله  ( :والفرقة ) معناها ما يقتضي تفرق املسلمني أو يقتضي إيقاع خالف
بني املسلمني يف أمر من األمور  ،والشذوذ عن رريقة السلف رضوان هللا عليهم
 ،والتفرق مذموم شرعا ﴿ إن الذين فرقوا ندينهم وكانوا شيعا لست منهم يف
شيء ﴾  ﴿ ،واعتصموا حبل هللا مجيعا وال تفرقوا ﴾  ،وكثري يف القرآن ذم
( )104رواه امحد يف املسند  12208 ، 8396والرتمذي  2640وقال حديث حسن صحيح
 ،قال ابن تيمية جمموع الفتاوى  : 345/3احلديث صحيح مشهور يف السنن واملسانيد .
( )105رواه الرتمذي  2641وسنده حسن.
( )106رواه أبو نداوند  4596والدرامي  241/2وامحد  ، 16937وابن ماجه . 3992
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الفرقة ألهنا حتدث ضعفا يف األمة وانشقاقا وشرخا يف قوة األمة .
واملسلمون كانوا يف عصر الصحابة رضوان هللا عليهم ومعظم التابعني على السنة
إىل أن ظهرت رؤوس البدع اليت حرفتهم عن السنة وأوجدت الفرقة واخلالف
كما حصل من الذين أحدثوا مذهب القدرية يف األمة ومن الذين أحدثوا
مذهب الروافض ومذهب اخلوارج وغريهم
هؤالء جاءوا بعد عصر الصحابة رضوان هللا عليهم وإن كان بعض البدع والشبه
والضالالت
وجدت يف عصر الصحابة كنفي القدر  ،بل وجذور هذه البدع كانت موجوندة
يف عصر النيب -صلى هللا عليه وسلم: -
فشبهة القدرية ونفي القدر كانت موجوندة كما يف قوله سبحانه وتعاىل ﴿ :
الذين قالوا إلخواهنم لو أراعو ا ما قتلوا ﴾ هذا ندليل على نفي القدر و أهنم ما
أقروا ابلقدر ولكن قالوا  ﴿ :لو أراعو ا ما قتلوا ﴾ معناه أهنم ما التفتوا إىل
القضاء والقدر وما نظروا إليه وال أيقنوا سأن ذلك أمر مقدر عليهم وكذلك
شبهة اجلربية أصلها موجوند يف قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :وقال الذين أشركوا لو
شاء هللا ما أشركنا وال آابؤ ا وال حرمنا من شيء ﴾ فقوهلم هذا يساوي قول
اجلربية متاما  ،ألن معىن اآلية أهنم يقولون لو شاء هللا عدم إشراكنا ما أشركنا
ولكنه شاء إشراكنا فأشركنا  ،فهم حيتجون على جواز الشرك ابلقضاء والقدر
كونه أمراً مقدراً عليهم .
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وكذلك شبهة اخلوارج ظهرت بذورها يف عهده -صلى هللا عليه وسلم -حينما
قال ذو اخلويصرة  :اي حممد اعدل فإنك مل تعدل  ،فقال عليه الصالة والسالم
 « :ويلك من يعدل إذا مل أعدل » ( )107ويف لفظ قال  « :خيرج من
ضئضئ ( )108هذا الرجل قوم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم عن الرمية
» ( ، )109يعين اخلوارج  ،فأصول الشبهة موجوندة على عهده -صلى هللا
عليه وسلم ، -وظهر بعضها يف عصر الصحابة ولكن ظهورها كمذاهب هلا
أصول وهلا قوانني وهلا أئمة جاء متأخرا كما ظهرت بدعة املعتزلة يف أئمة املعتزلة
كواصل بن عطاء وأيب هذيل العالف وعمرو بن عبيد وغريهم  ،فظهور بدعة
اخلوارج كان يف عهد علي رضي هللا عنه يف أواخر عهد الصحابة حينما خرجوا
عليه وقاتلوه .
وكذلك بدعة الرافضة أيضا خرجت يف أواخر عهد الصحابة حينما ندعا إليها
اليهوندي الذي جاء مدعيا اإلسالم ومسى نفسه عبد هللا بن سبأ  ،فهذا وقت
ظهورها وهو الذي تبناها  ،علما سأنه أول من قاند الناس إىل بدعة اخلوارج فإنه
أول من خطط للخروج وقاند الناس حينما ندعا إىل الثورة على عثمان رضي هللا
عنه وقاند أهل الشام وبعض املتمرندين للثورة املسلحة
( )107رواه البخاري  3610ومسلم 1064
( )108أي من أصله ونسله  .أنظر اللسان ماندة ضأضأ  .وذكر لنا الشيخ محوند رمحه هللا يف أحد ندروسه
أن عموند الظهر يسمى ضئضئ .
( )109رواه البخاري  3344ومسلم .1064
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عليه رضي هللا عنه  ،حىت قتلوه وخلعوه من احلكم .
احلاصل أن السنة واجلماعة هي الطريقة اليت كان عليها النيب -صلى هللا عليه
وسلم -وأصحابه .
( وحنب أهل العدل واألمانة ونبغض أهل اجلور واخليانة )
الشرح :
العدل واألمانة معنامها أن يكون اإلمام عاندال أمينا على حقوق األمة  ،واجلور
واخليانة معناه أن يكون اإلمام جائرا ظاملا وخائنا ألمته وندينه  ،فهو يقول حنب
هؤالء ونبغض هؤالء  ،وليس معىن قوله  ( :نبغض أهل اجلور واخليانة ) ما
يفهم منه أنه يدعوا إىل اخلروج على اإلمام إذا جار أو ظلم أو خان  ،وإمنا يبني
أنه ال تالزم بني السمع والطاعة لإلمام وبني بغضه  ،فإنه يكون إماماً شرعياً
ولو كان يبغضه املسلمون لظلمه وجوره وخيانته  ،ألن هذا ال يقدح يف إمامته
ويبيح اخلروج عليه لكن اخليانة ختتلف  ،إذا كانت اخليانة تضر اإلسالم ومسرية
اإلسالم سأن كانت اخليانة هي تقريب الكفار ومواالهتم واالعتماند عليهم ندون
املسلمني  ،أو كانت اخليانة معناها تعطيل شرائع هللا وإبداهلا بتحكيم القوانني
فهذه اخليانة تبيح اخلروج على اإلمـام .
أما اخليانة اليت معناها أخذ أموال الناس أو حماابته يف الوظائف أو األعمال
فهذه خيانة ولكنها ال تقتضي الثورة عليه واخلروج عليه .
( ونقول هللا أعلم فيما اشتبه علينا علمه )
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الشرح :
يعين ما علمناه قلنا به واعتقد اه وحكمنا به  ،وما اشتبه علينا علمه نرند علمه
إىل عامله كما أشار سبحانه إىل ذلك يف قوله ﴿ فأما الذي يف قلوهبم زيغ
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله ﴾ وكما جاء عن عائشة رضي
هللا عنها أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال  « :إذا رأيتم الذين يتبعون ما
تشابه منه فأولئك الذين مسى هللا فاحذروهم » ( )110يعين مساهم بقوله تعاىل
 ﴿ :وأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ﴾ .
احلاصل أن املسلم جيب عليه جتاه نصوص القرآن واحلديث أنه إذا علم معىن
النص اعتقده إن كان عقيدة  ،أو عمل به إن كان شريعة  ،أو صدقه إن كان
خربا  ،وإذا اشتبه عليه ذلك فإنه يرند إىل هللا  ،فيقول هللا أعلم بذلك .
واملؤلف يشري رمحة هللا إىل ما حدث لألمة من التفرق واالشتباه بسبب الشبة
اليت ْتع ِرض للناس  ،فمن أجل هذا االشتباه ومن أجل عدم رنده للمحكم يقع
العبد يف اخلطأ  ،سواء كان خطأ اعتقانداي أو خطأ شرعياً  ،فعلينا اإلميان مبا
علمناه والتصدي به والعمل به  ،وعلينا جتاه املتشابه أن نرنده إىل هللا سبحانه
وتعاىل إال إذا أمكن تبيينه ابحملكم فإننا نرنده إىل احملكم ونبينه به .

( )110رواه البخاري  4547ومسلم . 2665

222

شرح العقيدة الطحاوية

( ونرى املسح على اخلفني يف السفر واحلضر كما جاء يف األثر)
الشرح :
املسح على اخلفني مسألة فرعية فقهية حمضة .
وهلذا يُسأل  :ملاذا ذكر املؤلف رمحه هللا مسألة املسح على اخلفني يف املعتقد
وهي من مسائل الفقه ؟
جياب عن هذا كما قلت يف مسألة اإلمامة  :أنه ملا كان هناك من يعارض أو
ينكر هذه السنة الثابتة كالرافضة جرت عاندة املؤلفني يف املعتقدات أن يذكروا
هذه املسألة ليبينوا أن السنة األخذ هبا وأن عدم إتباعها من عالمات االبتداع و
الرفض .
واملسح على اخلفني اثبت عنه -صلى هللا عليه وسلم -يف أحانديث كثرية  ،قال
اإلمام أمحد رمحه هللا ليس يف نفسي شي من املسح  ،فيه أربعون حديثا عن
النيب -صلى هللا عليه وسلم ، )111(-وذهب اجلمهور إىل أن أحانديث املسح
من قسم املستفيض  ،ولكن ذهب علماء احلديث إىل أهنا من املتواتر ولذا
ذكرت مع بعض املسائل اليت ذكر أهنا متواترة  ،وقد مجعها
بعضهم يف بيتني :
( )111انظر املغين البن قدامة  361/1ت الرتكي .
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ومن بىن هلل بيتـا واحتسب
مما تواتر حديث من كذب
()112
ومسح اخلفني وهذي بعض
شفـاعة ورؤية واحلـوض
مما تواتر عند هذا الناظم حديث « من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدة من
النار »( )113وحديث  « :من بنا هلل بيتا بىن هللا له بيتا يف اجلنة » ()114
وكذا الشفاعة ورؤية هللا سبحانه  ،وحوض نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم-
 ،هذه األمور يرى صاحب هذا النظم أهنا من املتواتر  ،وكذا أحانديث املسح
فقوله  :ومسح اخلفني وهذى بعض  .أي هذه بعض ما جاء متواترا عن النيب
صلى هللا عليه وسلم. -واملسح على اخلفني تدرس يف ابب املسح على اخلفني يف الفقه  ،والقواعد
الثابتة أن املسح سنة  ،وأنه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثالثة أايم بلياليها  ،وأن
ذلك يكون يف احلدث األصغر وأما احلدث األكرب فالبد فيه عند االغتسال من
خلع اخلفاف  ،والبد أن يكون اخلف مباحا راهرا ساترا  ،وأن يكون لبسه
على رـهارة .
وهناك مسائل كثرية خالف فيها املبتدعة أهل السنة واجلماعة وذكرت يف
املعتقدات  ،منها مسألة اإلمامة ومسألة املسح على اخلفني كما ذكر ا  ،وهناك
مسائل أخرى كاحلج واجلهاند مع اإلمام لكن اليت يشتهر فيها اخلالف مع
( )112ينظر نظم املتناثر من احلديث املتواتر حملمد بن جعفر الكتاين .18 / 1
( )113رواه البخاري  110ومسلم . 3
( )114رواه البخاري  450ومسلم .533
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املبتدعة هي اليت يذكرها أهل العلم يف معتقداهتم.
( واحلج واجلهاند ماضيان مع أويل األمر من املسلمني برهم و فاجرهم إىل قيام
الساعة  ،ال يبطلهما شيء وال ينقضهما )
الشرح :
أي قياندة اإلمام للمسلمني يف احلج  ،هذا أمر واجب عند أهل السنة واجلماعة
البد للمسلمني من إمام يقوندهم ويدبر أمرهم فيه  ،وال ينقطع هذا الوجوب إىل

قيام الساعة  ،وكذلك اجلهاند واجلهاند واجب مع كل إمام براً كان أو فاجراً  ،ال
يشرتط لإلمام أن يكون تقيا براً  ،ال يف مسألة اجلهاند وال يف مسألة احلج وال
يف مسألة إمامة اجلمع واجلماعات بل إذا كان إماما للمسلمني أو  ائبا إلمام
املسلمني فإنه يصلي ابلناس وحيج هبم ويقوندهم يف اجلهاند ولو كان فاجرا  ،ألن
املصلحة تقتضي ذلك .
واجلهاند هو ركن من أركان اإلسالم فال يتم إسالم بدون جهاند  ،وهو ندائم
مستمر ال ينقطع حىت تقوم الساعة كما أخرب عليه الصالة والسالم أن اهلجرة
ابقية إىل قيام الساعة ( )115واهلجرة من اجلهاند – مهاجرة اإلنسان من بالند
الكفار إىل بالند املسلمني نوع من اجلهاند  ،وجهاند الكفار كذلك واجب ،
مات النيب -صلى هللا عليه وسلم -وهو واجب وفرض مل ينسخه شيء.
( )115روى أمحد  16906وأبو نداوند  2479والنسائي  4172أن النيب -صلى هللا عليه
وسلم : -ال تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار .
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ووجوب اجلهاند على الكفاية  ،يعين جيب على املسلمني عموما أن جياهدوا
لكن وجوب كفائي إذا قام ابجلهاند من يكفي من األمة سقط التكليف واإلمث
عن الباقني  ،إال يف بعض احلاالت يكون فيها اجلهاند فرض عني :
احلالة األوىل  :لو استنفر اإلمام شخصا بعينه وجب عليه النفور وااللتحاق
ابجملاهدين .
احلالة الثانية  :إذا حضر املسلم املعركة وجب عليه نصرة املسلمني  :إذا قامت
معركة بني املسلمني والكفار وحضرها بعض من املسلمني وجب عليهم الدخول
والقتال مع إخواهنم املسلمني  ،وال يقولون هذا فرض كفاية وإخواهنم فيهم
كفاية  !.ال  .حىت لو كان فيهم الكفاية  ،إذا حضروا تالحم الصفوف
واملعارك فإنه جيب عليهم وجواب عينيا .
احلالة الثالثة  :إذا حاصر العدو البلد  ،وخيف من سقورها بيده فإنه جيب
على كل مسلم بعينه أن يقوم ويشارك يف الدفاع عن البلد .
أما يف غري هذه املسائل الثالث فاجلهاند فرض كفاية إذا قام به من يكفى سقط
اإلمث عن الباقني.
وملا كان اجلهاند هو أساس قيام ندولة املسلمني و نصرهتم  ،وهو الذي به تقوى
األمة كان أعداء اإلسالم حياولون إيقاف اجلهاند و إضعافه أو تعطيله  ،وهلذا
جتد أعداء اإلسالم يوجدون مجاعات وفرق تدعوا إىل تعطيل اجلهاند ،
كالقانداينية  ،فإن من أصول القانداينية تعطيل اجلهاند وعدم الوقوف يف وجه
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الدولة  ،فقالوا جيب على الناس أن يهملوا اجلهاند ويعطلوه فال يكون له أثر وال
مكان ومن الفرق اليت تدعوا إىل ذلك مجاعة التبليغ  ،فإن من األصول اليت
تدعو إليها تعطيل اجلهاند وإيقافه  ،وأن يكتفى عن اجلهاند ابخلروج للقرى
واألرايف وغريها للدعوة وتذكري الناس.
وكال الفرقتني حدوثهما كان من مؤامرات اإلجنليز( ، )116فإن اإلجنليز هم
( )116جلأ احملتل الصلييب االجنليزي لبالند اهلند قبل قرنني تقريبا إىل بعض من يتظاهر ابلعلم
لكي يستصدروا منهم فتوى تقول سأن اجلهاند يف حالة عدم التكافؤ بني قوة املسلمني وقوة
احملتل عبارة عن عبث ومضيعة للنفس واملال  ،وأن املستعمر ماندام أنه ال يتدخل يف الصالة
وأنداء الفرائض فال تكون البالند اإلسالمية احملتلة بالند حرب  ،وكان الغرض من هذه الفتوى
هو إبطال الفتوى القدمية اليت أصدرها الشيخ شاه عبدالعزيز الدهلوي ابن اإلمام ويل هللا
الدهلوي ت  1239سنة  1803م واليت تقول سأن ندار اإلسالم إذا احتلها الكافر فهي ندار
حرب  ،ولو أقيمت فيها الصالة والشعائر اإلسالمية وقد كون املسلمون هبذه الفتوى جيشا
حلرب االجنليز والسيك حىت وقفت ضدهم القانداينية وغريها بعد وعد الصليبيني هلؤالء اخلونة
ووعيدهم .واجلدير ابلذكر أن الصليبيني أثّروا على أولئك املسرتزقة لكي حيرضوا بعض علماء
مكة املهاجرين من اهلند ليؤيدوا فتواهم مبنع اجلهاند  ،وفعال أصدرت تلك الفتوى عام 1878
م بتوقيع تسعة منهم  ،وهي فتوى تدل على مدى ختوف احملتل الصلييب من نشر فقه اجلهاند
بني املسلمني .وفتوى الشيخ شاه ويل هللا موجوندة يف كتاب فتاوى عزيزية للشاه عبدالعزيز
ابللغة الفارسية ربع ندهلي ص  ، 17 – 16ويف كتاب اتريخ اإلسالم يف اهلند .ويف فتاوى
الشيخ عبدالرمحن السعدي ص 86ذكر أن البحرين والعراق إابن احتالل االجنليز الساب
تعتربان ندار حرب وإن كان هبا كثري من املسلمني ألن احلكم فيها والنفوذ للكفار  ،وأحكام
الكفر جتري فيها  ،وهو قول ابن حجر حتفة احملتاج  109-108/12وقول إسحاق بن
عبدالرمحن آل الشيخ األجوبة السمعيات ص  71وابن سحمان منهاج أهل احلل ص 102
.
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الذين أوجدوا القانداينية يف اهلند وابكستان وهم الذين أوجدوا مجاعة التبليغ
وندعوا إليهما يف اهلند وابكستان أيضا  ،وألهنم كانوا يعرفون أمهية اجلهاند
ويعلمون حتمس املسلمني للجهاند قاوموه إبحداث فرق تدعو إىل تعطيله
وإيقافه .
وال يقوم أمر املسلمني بدون اجلهاند إرالقا  ،وال ينفع يف املسلمني سواه  ،وهو
هدفهم ومطلبهم  ،ألن ندولتهم ما قامت إال على اجلهاند  ،وهلذا ملا كاندت تبدأ
املعركة بني املسلمني والروم يف غزوة مؤتة ورأى الروم صرامة املسلمني وحبهم
للقتال وحرصهم على بدء املعركة أرسلوا رسوهلم إىل خالد بن الوليد فقال
الرسول خلالد  :يقول لك القائد حنن نعلم أنكم ما أخرجكم من بالندكم إالّ
احلاجة واجلوع ورلبكم للرزق فهل لكم أن نعطيكم أمواال لكم وألمريكم الذي
أرسلكم وتكون عاندة لكل سنة ؟ فقال خالد  :قل له إنه واهم يف ظنه هذا ،
حنن ما خرجنا إال للجهاند  ،حنن قوم حنب ندماء أعدائنا الكفار  ،وقد ذكر لنا
أنه ال أحلى من ندم الروم فجئنا لنشرب من ندمهم  ،فلما مسع قائد الروم هذا
الكالم اهنارت معنوايهتم وضعفت  ،وحصلت املعركة وأسفرت عما تعلمون .
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(ونؤمن ابلكرام الكاتبني  ،فإن هللا قد جعلهم علينا حافظني )
الشرح :
الكرام الكاتبون هم املالئكة الذين يكتبون أعمال العباند  ،ألن هللا سبحانه
وتعاىل وكل ابلعبد عند بلوغه ملكني أحدمها عن اليمني واآلخر عن الشمال
يكتبون أفعال العبد وأقواله حىت النيات  ،يطلعهم هللا على ما ينويه اإلنسان
فيسجلونه  ،وهللا سبحانه وتعاىل أخرب عن ذلك يف الكتاب العزيز فقال ﴿ :
وإن عليكم حلافظني كراما كاتبني يعلمون ما تفعلون ﴾ وقال ابلنسبة لكتابة
األقوال  ﴿ :ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد ﴾ أما ابلنسبة لكتابة ما
يَ ِه ُم به العبد وينويه فيستدل عليه بقوله -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث
القدسي  :يقول هللا تعاىل ملالئكته  « :إذا هم عبدي بسيئة فال تكتبوها عليه
فإن عملها فاكتبوها سيئة  ،وإذا هم حسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن
عملها فاكتبوها عشرا » ( ، )117وهذا ندليل على أهنم يكتبون ما يَ ِه ُم به
اإلنسان وال يقال إهنم يعلمون الغيب  ،هللا سبحانه وتعاىل يطلعهم على ذلك
فيعلمونه ويكتبونه .
وهناك مالئكة غري الكرام الكاتبني  ،هناك مالئكة حفظة وهم الذين وكلوا
ابإلنسان حيفظونه من أمر هللا أو َحيفظوا سأمر هللا كما قال سبحانه  ﴿ :له
معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر هللا ﴾ هللا سبحانه وتعاىل
( )117رواه البخاري  7501ومسلم .128
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جعل مجاعات املالئكة املعقبني حيفظون اإلنسان من ورائه ومن أمامه  ،فقوله
﴿ حيفظونه من أمر هللا ﴾ أي سأمر هللا  ،وليس املعىن أهنم حيفظونه ومينعون أمر
هللا من أن يقع به  ،بل حيفظونه وحفظهم له حاصل سأمر هللا هلم بذلك ،
وحرف ( من ) وحرف ( الباء ) كثريا ما يتناوابن  ،وله أمثلة كثرية من قول
العرب  ،كقول الشاعر :
مىت جلج خضر هلن نئيج ()118

شربن مباء البـحر مث ترفـعت

فقوله  :شربن مباء البحر  ،أي شربن من ماء البحر  ،فالباء هنا جاءت بدال
من ( من )  ،وكذلك ( حيفظونه من أمر هللا )  ( ،من ) جاءت بدال من (
الباء )  ،وقوله  :شربن مباء
البحر يعين روينا مباء البحر  ،وشرب ال يعدى بـ ( الباء ) ال يقال شربت مباء
كذا وإمنا يؤول أو يفسر بروي  ،وهذا كثري أييت يف اللغة العربية كقول الشاعر :
شتت مهالة عيناها ()119
حىت ْ

علفتـها تبـناً وماءاً بـارنداً

( )118البيت أليب ذؤيب اهلذيل  ،ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ت حممد حمي
الدين عبداحلميد .10/2
( )119البيت نسبه الفراء إىل بعض بين أسد يف معاين القران  14 / 1ويف  124 / 3نسبه إىل
بعض بين ندبري  ،وانظر خزانة األندب  / 3رقم .181
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فاملاء ال يعلف  ،ولكن يقولون  :إنه ضمنه فعال يؤندي األمرين  ،ومعىن علفتها
  ( :اولتها ) أو أعطيتها تبنا وماء  ،أو أرعمها  ،أو أن ذلك يؤول بوجه آخر
فيكون هناك فعل حمذوف هو العامل ابملاء  ،فيكون املعىن علفتها تبنا وسقيتها
ماءا وهذا وجه آخر .
ومثل هذا البيت أيضا بيت الشاعر الذي يقول فيه :
وزججن احلواجب والعيـو ا()120
إذا ما الغانيات برزن يومـا
التزجيج خاص ابحلواجب  ،فخرج على أحد الوجهني  ،كما خرج يف البيت
الساب  ،قالوا إنه ذكر فعالً – الذي هو التزجيج – يصلح لألمرين  ،فيكون
وحسن تصلح
وحسن العيون ،
حسن احلواجب
ّ
ّ
حسن  ،أي ّ
زججنا مبعىن ّ
للحواجب وتصلح للعيون  ،أو الوجه اآلخر  :يقدر للعيون فعل مناسب

حمذوف فيكون املعىن  :زججنا احلواجب وكحلنا العيون  ،والتزجيج هو األخذ
من احلواجب مأخوذ من ِّ
الزج  ،و زج الرمح ندقي جداً فتدق حواجبها وجتعلها
كزج الرمح .

والكرام الكاتبون مالئكة يتعاقبون  ،كما قال -صلى هللا عليه وسلم« : -
يتعاقبون فيكم مالئكة ابلليل ومالئكة ابلنهار  ،وجيتمعون يف صالة الفجر
وصالة العصر  ،مث يعرج الذين ابتوا فيكم فيسأهلم – وهو أعلم هبم  : -كيف
( )120البيت للراعي النمريي وامسه عبيد بن عمري  ،ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
ت حميي الدين عبداحلميد .221/2
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تركتم عباندي ؟ فيقولون  :تركناهم وهم يصلون  ،وأتيناهم وهم يصلون »
(. )121
وقوله  « :يتعاقبون فيكم مالئكة » استعمل -صلى هللا عليه وسلم -لغة :
أكلوين الرباغيث  ،ولغة أكلوين الرباغيث هي أن أييت بعد ضمري املتكلم أو
املخارب أو الغائب اسم ظاهر .
( الواو ) هنـا يف ( يتعاقبون ) عبارة عن فاعل  ،لكن ( مالئكة ) ماذا نفعل هبا
؟
قالوا خيرج على أحد ثالثة أوجه :
 – 1إما أن يكون االسم الظاهر بدال من الضمري فيعرب إعرابه  ،يكون
الضمري هو الفاعل واالسم الظاهر الذي أييت بعده بدال منه  ،فنقول الواو هنا
فاعل و (مالئكة ) بدل من الواو.
 – 2أو يقال تكون اجلملة امسية ومالئكة مبتدأ مؤخر  ،و ( يتعاقبون فيكم )
فعل وفاعل  ،وتكون اجلملة يف حمل رفع خرب مقدم كأنه يقول  :مالئكة
يتعاقبون فيكم  ،فقدم اخلرب على املبتدأ .
 – 3وهناك وجه آخر وهو أضعف الوجوه  :أن جيعل الضمري حرفا فيقال عند
( )121رواه البخاري  555ومسلم .632

232

شرح العقيدة الطحاوية

إعراب يتعاقبون  :الواو حرف ندال على اجلمع  ،ومالئكة فاعل  ،لكن هذا
أضعف التوجيهات .
وهذه اللغة وإن كانت لقبيلة خاصة من العرب إال أهنا كثريا ما أتيت يف شعر
الشعراء  ،يقول الشاعر:
فكلهم يعذل ()122
يلومونين يف ا ْشرتاء النخيـ ـل أهلي ،
ُ
فأهلي بدل من الواو يف يلوموين  ،أو على حسب األوجه الثالثة اليت سبقت .
ومثله قول الشاعر :
رأين الغواين الشَّيب الح بعـارضي فأعرضن عين ابخلدوند النواظر ()123
النون يف رأين فاعل  ،و الغواين إما بدل منه وإما مبتدأ مؤخر  ،وإما أن تكون
النون حرفا نداال على مجع النسوة كالتخريج الساب .

( )122ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 427 /1
( )123ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 428 / 1
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مراحل البرزخ والقيامة
( ونؤمن مبلك املوت املوكل بقبض أرواح العاملني )
الشرح :
ملك املوت هو من مالئكة هللا وّكله هللا بقبض أرواح العباند  ،فما من عبد
ميوت إال وهناك ملك يقبض روحه ويسلمها إىل مالئكة الرمحة إن كان صاحلا
أو مالئكة العذاب – والعياذ ابهلل – إن كان غري
ذلك  ،كما قال سبحانه وتعاىل  ﴿ :قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم
﴾.
والكالم على ملك املوت عاندة يتطلب اجلمع بني آايت ورندت يف التويف كقوله
سبحانه وتعاىل  ﴿ :قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم ﴾ وقوله يف آية
أخرى  ﴿ :هللا يتوىف األنفس حني موهتا ﴾ وقوله يف آية أخرى ﴿ حىت إذا
جاء أحدكم املوت توفته رسلنا ﴾ ففي إحدى اآلايت ملك املوت هو الذي
يتوىف األنفس ويف األخرى هللا هو الذي يتوىف الناس ويف الثالثة رسل هللا هم
الذين يتوفون اإلنسان .
واجلمع بني هذه اآلايت متيسر واحلمد هلل :
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وذلك أن هللا يتوىف األنفس مبعىن أنه قضى عليها املوت وأمر ملك املوت
فتويف هللا معناه قضاء األمر  ،وتويف ملك املوت هو مباشرةُ قبض
بقبضها َ ،
أرواحهم  ،وأما  ( :توفته رسلنا ) فاملراند هبم ملك املوت وأعوانه  ،ألنه يقبضها
مث يسلمها ألعوانه من مالئكة الرمحة أو مالئكة العذاب .
واإلميان مبلك املوت من أصول أهل السنة واجلماعة  ،يؤمنون سأن هناك ملكا
سخره هللا وكلفه بتويف عباند هللا .
وقد يرند إشكال فيقال  :كيف ميكن مللك املوت أن يقبض الناس لو مات
مجاعة يف غرق أو حرق أو هدم أو يف معارك ميوتون مجيعا  ،كيف يتمكن من
قبض أرواحهم مجيعا وهو واحد؟
واجلواب عليه أن يقال  :هذا السؤال يوجهه الذي ال يعلم قدرة هللا سبحانه و
تعاىل وال يتصور عظمة هللا سبحانه وتعاىل  ،فإن هللا يقدره على ذلك يف حلظة
واحدة  ،وهلذا لو أن إنسا ا قبل مائة سنة يتكلم يف أمريكا مث يسمعه العامل
مجيعا يف حلظة واحدة هل يصدق ذلك ؟ ال ميكن أن يصدق  ،لكن رأيناه
اآلن سأعيننا  ،فما ندام أنه أمكن يف الدنيا أن يقع ما كان مستحيل التصور قبل
مائة سنة – قبل أن يقع – فكذلك قدرته على قبض أرواح الناس مجيعا يف آن
واحد متصور  ،مبعىن أن هللا جيعل ذلك يف إمكانه ويف قدرته .
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( وبعذاب القرب ملن كان له أهالً  ،وسؤال منكر ونكري يف قربه عن ربه وندينه

ونبيه  ،على ما جاءت به األخبار عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وعن
الصحابة رضوان هللا عليهم )
الشرح :
من أصول مذهب أهل السنة واجلماعة اإلميان بعذاب القرب يف الربزخ ملن كان
أهال لذلك .
والربزخ يف اللغة  :الفاصل كما يف قوله تعاىل ﴿ وجعل بينهما برزخا ﴾ ،
ومسيت الفرتة اليت تبدأ مبوت اإلنسان وتنتهي ببعثته يوم القيامة برزخا ألهنا
حتجز بني الدنيا واآلخرة  ،وقد أشار القرآن إىل الربزخ يف قوله سبحانه تعاىل :
﴿ حىت إذا جاء أحدهم املوت قال رب ارجعون  .لعلي أعمل صاحلا فيما
تركت كال إهنا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون ﴾ .
ومن أصرح األندلة على عذاب القرب من كتاب هللا قوله عز وجل  ﴿ :النار
يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أندخلوا آل فرعون أشد العـذاب
﴾.
ومن أصرح ما ورند يف السنة على ذلك قوله -صلى هللا عليه وسلم -يف
احلديث الذي رواه ابن عباس رضي هللا عنهما قال مر النيب -صلى هللا عليه
وسلم -على قربين فقال  « :إهنما ليعذابن وما يعذابن يف كبري – وإنه لكبري
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– أما أحدمها فكان ال يستربئ من بوله وأما اآلخر فكان ميشي بني الناس
ابلنميمة » مث ندعا جبريدة فشقها نصفني مث وضع على كل قرب ش مث قال « :
لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا »(.)124
مر بقربين فقال «إهنما ليعذابن» خرب مبؤكدين ( إن ) و ( الالم ) ألن اخلرب
اترة يكون جمرنداً واترة يكون مؤكداً  ،فاجملرند لو قال  :يعذابن صاحبا هذا القرب
أو صاحبا هذا القرب يعذابن  ،هذا خرب جمرند مرسل عن التوكيد لكنه قال
«إهنما ليعذابن » والالم هنا مورئه للقسم واخلرب منه صلى هللا عليه وسلم إذاً
فنقطع سأن عذاب القرب يقع يف الربزخ وأنه ح .
ومن أندلة عذاب القرب ونعيمة أيضا حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه قال ،
قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم « : -إذا كان العبد املؤمن يف انقطاع من
الدنيا وإقبال على اآلخرة جاءته مالئكة كأن وجوهم الشمس  ،فجلسوا منه
مد البصر  ،مث أييت ملك املوت فيجلس عند رأسه فيقول  :أيتها الروح الطيبة
يف
أخرجي إىل روح ورحيان ورب غري غضبان فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من ّ
السقا  ،فيأخذها ملك املوت فإذا أخذها مل يدعها مالئكة الرمحة يف يده ررفة
عني – وأخرب أن مع كل واحد منهم كفن وحنوط من اجلنة  ،فيضعون الروح
يف هذه األكفان ويصعدون هبا إىل السماء مث يؤمرون ابلرجوع هبا إىل صاحبها
– قال فيفسح له يف قربه مد بصره  ،ويفتح له ابب إىل اجلنة ويرى منزله فيها ،
( )124رواه البخاري (  ) 6055ومسلم ( ) 292
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وأيتيه من روح اجلنة ونعيمها من هذا الباب الذي فتح له » فهذا شاهد على
نعيم القرب .
قال  « :وإذا كان العبد الكافر يف انقطاع من اآلخرة وإقبال على الدنيا نزلت
مالئكة سوند الوجوه ومعهم املسوح – واملسوح هي نسيج من الصوف اخلشن
لكنها من  ار – وأييت ملك املوت وجيلس عند رأسه ويقول أيتها الروح اخلبيثة
أخرجي إىل غضب من هللا وعذاب  ،أو كما قال -صلى هللا عليه وسلم -قال
فتتفرق يف بدنه ال تريد اخلروج إىل هذه العذاب  ،قال فيجتذهبا وينزعها كما
ينزع السفوند من الصوف املبلول – السفوند الشوك إذا عل ابلصوف يصعب
جدا انتزاعه منه السيما إذا صار الصوف مبلوال – قال فيأخذها فإذا أخذها مل
يدعوها يف يده ررفة عني حىت يضعوها يف تلك األكفان – والعياذ ابهلل –
فيصعدون هبا إىل السماء مث ال يفتح هلم ويطرحوهنا يف األرض ررحا فتذهب
إىل جسد صاحبها مث يقعد ويفتح له ابب إىل النار وأيتيه من حرها ومسومها
ويضي عليه قربه – والعياذ ابهلل – حىت ختتلف إضالعه »(. )125
نسأل هللا العافية  ،وهذا من شواهد عذاب القرب واحلديث خمرج يف السنن ،
واآلاثر من ذلك كثرية  ،منها أن يهونديتني ندخلتا على عائشة رضي هللا عنها
فقالتا  :إن أهل القبور يعذبون يف قبورهم  ،قالت  :فكذبتهما  ،ومل أنعم أن
( )125حديث رويل رواه أبو نداوند (  ) 4753و أمحد يف املسند (  ) 18614ت الرتكي
وغريمها  ،وصححه ابن القيم يف الروح ص  . 76الشيخ رمحه هللا ذكر احلديث خمتصرا  ،وله
أصل يف الصحيحني رواه البخاري (  ) 1369ومسلم ( . ) 2871
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أصدقهما فخرجتا  ،وندخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت له  :اي
رسول هللا إن عجوزين من عجز يهوند املدينة ندخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور
يعذبون يف قبورهم فقال  « :صدقتا  ،إهنم يعذبون عذااب تسمعه البهائم
»(. )126
وأما املعتزلة وبعض املالحدة من فالسفة وغريهم فإهنم أنكروا عذاب القرب وقالوا
ال يعقل أن اإلنسان إذا مات وحتلل جسمه وحتول إىل مواند أخرى ال يقبل
العقل أنه يعذب أبداً  ،ولكن هذا اتباع للعقول الفاسدة اليت هي أحقر من أن
تدرك تلك األسرار وتلك احلقائ اليت تكون غائبة عنا .

وعذاب القرب يكون للمقبور وغري املقبور  ،إذا مات اإلنسان وهو مستح
لعذاب القرب عذب  ،وإذا مات وهو مستح لنعيم القرب ّنعم  ،سواء قرب أو
ترك على ظهر األرض أو أحرق أو أكلته السباع فالبد أن ينال من عذاب

القرب أو نعيمه ما قسم له  ،على الكيفية اليت يريدها هللا سبحانه وتعاىل ،
ومعرفة حقيقة العذاب غري معرفة كيفية العذاب  ،فإن الذي أُمر ا به وُكلفنا به

هو اعتقاند حصول العذاب وحصول النعيم أما كيف يكون العذاب وكيف

يكون النعيم فهذا مل خيرب ا عنه املعصوم ولن تشاهده عقولنا وتطلع عليه  ،فاهلل
سبحانه وتعاىل روى علمه عنا فال نكلف أنفسنا ابلتخرص والتحري  ،فإذا
( )126رواه البخاري (  ) 6366ومسلم ( ) 586
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كان كذلك فعلينا إذاً علينا أن نكل علمه إىل هللا سبحانه وتعاىل  ،فنقول
يعذب يف قربه وينعم يف قربه على كيفية يعلمها هللا سبحانه وتعاىل .
والعذاب والنعيم :
قيل للروح واجلسد مجيعا وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة  ،إال أن نصيب
الروح منه أكرب من نصيب اجلسد .
وقيل للروح فقط  ،وهذا قول ينقل عن بعض أهل السنة .
وقيل للجسد فقط  ،وهذا قول ابرل ال يدل عليه ندليل .
أما القول األول فهو مذهب أهل السنة واجلماعة  ،بدليل العمومات ،
كحديث الرباء بن عازب  « :إذا كان العبد يف انقطاع من الدنيا .)127(» .
احلديث  ،والعبد اسم للروح واجلسد مجيعا .
وابن القيم رمحه هللا ذكر أن للروح يف اجلسد ثالث تعلقات(: )128
 – 1تعلقها به يف الدنيا وهذا ختتلف فيه األحكام  ،أحكام النعيم والعذاب
بني الروح واجلسد .
 – 2وتعلقها به يف الربزخ وهذا ختتلف فيه أيضا األحكام .
( )127سب ختريج احلديث قبل قليل .
ضمن التعلقات اخلمس
( )128الشيخ محوند رمحه هللا نقل هنا كالم ابن القيم ابختصار  ،وقد ّ
اليت ذكرها ابن القيم هبذه الثالث  .انظر شرح الطحاوية ت الرتكي ط 2ص 578
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 – 3وتعلقها به بعد البعث أي يوم القيامة .
قال  :فأما يف الدنيا فالعذاب والنعيم يكون للبدن  ،وينال الروح قسط منه على
سبيل التبعية  ،فإذا تعذب البدن تعذبت الروح وإذا تنعم البدن تنعمت الروح ،
ولكن عذاب البدن وعذاب الروح أقوى  ،فإذا كان يف الربزخ انعكس األمر
فيكون العذاب والنعيم للروح والبدن  ،ولكن نصيب الروح من العذاب والنعيم
أقوى من نصيب البدن  ،فتعذب الروح ويعذب البدن تبعا للروح  ،وأما يف
اآلخرة فيكون العذاب والنعيم للروح والبدن مجيعا  ،وكل من البدن والروح حيس
ابلعذاب إحساسا كامال .
( والقرب روضة من رايض اجلنة أو حفرة من حفر النريان )
الشرح :
القرب روضة من رايض اجلنة على من أراند هللا نعيمه  ،وحفرة من حفر النريان إذا
أراند هللا لصاحبها العذاب  ،وقد قال عليه الصالة و السالم  « :لوال أن ال
تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي امسع منه » (،)129
وهذا استدل به بعض اجلهلة أن من مل يقرب ال يعذب  ،ولكن هذا فهم ابرل
ألنه عليه الصالة والسالم قال ذلك بناء على ما يَظن أن الناس يتومهون سأن
( )129رواه مسلم ( ) 2867
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الذي ال يقرب ال يعذب  ،فكأنه يقول عليه الصالة والسالم بناء على هذا
الوهم – ومهكم – أ ا ال أندعوا هللا أن يسمعكم ذلك خشية أن تطبقوا هذا
الوهم وترتكوا مواتكم على ظهر األرض .
وقال بعض العلماء  :رمبا يكون قوله هذا قبل أن يعلمه هللا سأن العذاب والنعيم
يكو ان ملن يقرب ومن ال يقرب ولكن اجلواب األول هو الصحيح .
والقاعدة عند السلف هي اإلميان ابلنعيم والعذاب وعدم اخلوض يف كيفية ذلك
أما ما رآه يف ليلة اإلسراء كتعذيب عمرو بن حلي وغريه فقد رآهم رؤية
صحيحة كاملة وهللا قاندر على أن يصور له أجساندهم وأرواحهم  ،كما يقال
هذا يف األنبياء الذين أمهم النيب -صلى هللا عليه وسلم -يف القدس فمن
العلماء من قال ّأم أرواحهم  ،والصحيح أنه ّأم أرواحهم وأشباحهم  ،وقد مثلت
وهيئت له فأمهم .
فقدرة هللا سبحانه تفوق إندراك العقل فإذا عجز العقل عن ذلك قال(: )130
هللا سبحانه وتعاىل قاندر على كل شيء .
( ونؤمن ابلبعث)
الشرح :
البعث يطل يف اللغة على معنيني :
( )130يعين قال صاحب العقل .
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 – 1يطل على إحياء األموات .
 – 2ويطل على اإلرسال .
تقول يف اللغة بعث هللا األموات مبعىن أحياءهم  ،وتقول بعثت فال ا إىل فالن
مبعىن أرسلته إليه كما قال سبحانه وتعاىل ﴿:ولقد بعثنا يف كل رسوال أن أعبدوا
هللا واجتبوا الطاغوت ﴾.
هذان املعنيان يف اللغة للبعث  ،ويستعمل البعث جمازاً يف أمور أخرى  ،كقولك
 :بعثت فيه اليقظة أو بعثت فيه احلركة  ،أو إذا أرندت فقل أيقظت مهته أو

أيقظت وعيه  ،مبعىن أنه حصل منك له هذا األمر الذي جعله ينبعث فيه بعد
أن كان غافال  ،املهم أن معناه الوضعي إحياء األموات واإلرسال .
ويراند يف البعث وإحياء األموات النشور والنشر  ،تقول نشر هللا األموات مبعىن
أحياهم  ،ومن ذلك قوله -صلى هللا عليه وسلم -يف الدعاء املأثور  « :اللهم
بك أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا وبك منوت وإليك النشور » ( )131ومثله
كثري يف القرآن  ،كقول الكفار ( وما حنن مبنشرين ) أي مببعوثني  ،ومن أندلة

( )131رواه أبو نداوند (  ) 5068والرتمذي (  ) 3391بسند صحيح .
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إرالق النشر على إحياء األموات يف اللغة العربية قول مهلهل :
اي لبكر أين أين الفـرار()132

اي لبكر انشروا يل كليبـا
فمعىن انشروا يل كليبا أي أحيوه .

احلاصل أن النشر والبعث يف أحد معنييه يطلقان على إحياء األموات .
والشعراء معروفون يف املبالغة لكن نورند هنا ألحدهم شاهدا للمعىن الذي حنن
فيه وأظنه لألعشى إن مل ختين الذاكرة  ،يقول :
عاش ولـم ينقل إىل قابـر
يـا عجـبا للميت النـاشر()133

لو أسندت ميتـا إىل حنـرها
حىت يقـول النـاس مما رأوا
الناشر أي املنشور املبعوث احمليا .

والبعث بعد املوت فيه ثالثة مذاهب للناس :
املذهب األول  :مذهب مجهور املسلمني من أهل السنة واجلماعة ومن مبتدعة
 ،أن البعث ح وأنه واقع البد منه  ،وأنه يكون بعثا لألرواح واألبدان مجيعا ،
وأندلته يف القرآن كثرية جدا بل أكثر ما تقرأ يف سور القرآن البد وأن جتد فيه ما
يشري إىل ثبوت البعث وأنه ح  ،لكن أساليب األندلة يف القرآن على ثبوت
البعث متنوعة :
( )132من أبيات ملهلهل بن ربيعة  ،ينظر تفسري الطربي عند قوله تعاىل  ( :يقول اإلنسان
يومئذ أين املفر )
( )133من أبيات لألعشى  ،ينظر أضواء البيان 272/6
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منها أندلة عقلية ترشد العقول و تلفتها إىل اإلقرار سأن هللا سبحانه وتعاىل يبعث
الناس يوم القيامة :
من ذلك االستدالل إبحياء األرض بعد موهتا على إحياء األموات  ،كثريا ما
يذكر سبحانه وتعاىل ندليال على قدرته يف بعث اخلل بقدرته على إحياء األرض
بعد أن تكون ميتة – تكون ايبسة مغربة فينزل هللا املطر مث بعد فرتة تراها
خضراء نضرة مهتزة  ،كما قال سبحانه وتعاىل  ﴿ :وترى األرض هامدة فإذا
أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هبيج ذلك سأن هللا هو احل
وأنه حيي املوتى وأنه على كل شي قدير ﴾  ،واآلية األخرى اليت يقول فيها
سبحانه وتعاىل  ﴿ :وترى األرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها املاء أهتزت وربت
إن الذي أحياها حملي املوتى إنه على كل شيء قدير ﴾  ،وهذا كثرياً ما يتكرر

يف القرآن  ،يلفت سبحانه وتعاىل عقول عبانده إىل قدرته على البعث استدالال
بقدرته على إحياء األرض وإجياند احلياة فيها .
وكذلك االستدالل ببدء اخلل على اإلعاندة كلفته سبحانه وتعاىل أنظار عبانده
إىل أهنم وجدوا من العدم  ،وأن هللا بدأ خلقهم من غري أن يكون هلم مثال
ساب  ،فإذا كان كذلك فمتقرر عقال أن إعاندة الفعل أهون من البدء به ،
وهلذا قال سبحانه وتعاىل  ﴿ :وهو الذي يبدأ اخلل مث يعيده ﴾ وكذلك يف
قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :ويقول اإلنسان أإذا ما مات لسوف أخرج حيا ﴾

245

شرح العقيدة الطحاوية

اإلنسان يستغرب أنه يبعث وحيي بعد املوت  !.رند هللا عليه بقوله  ﴿ :أوال
يذكر اإلنسان أ ا خلقناه من قبل ومل يك شيئاً ﴾ أي أيدعي اإلنسان عجز ا

عن اإلحياء والبعث وينسى وال يذكر اإلنسان أننا أوجد اه من العدم من غري
مثال ساب ؟ .
وكذلك قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :أومل ير اإلنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو
خصيم مبني وضرب لنا مثال ونسي خلقه ﴾ وسبب نزول هذه اآلية أن أحد
رغاة قريش( )134أخذ عظما قد أرم وبلي وفته بني يدي الرسول -صلى هللا
عليه وسلم -وقال  :اي حممد أتزعم أننا إذا صر ا مثل هذا نبعث ؟! فنزل قوله
سبحانه وتعاىل  ﴿ :وضرب لنا مثال ﴾ اآلية  ،ضرب مثال لعجز هللا سبحانه
وتعاىل عن البعث هبذا العظم امليت  ،لكن هللا رند عليه بقوله  ﴿ :ونسي خلقه
﴾ يعين نسيت اي أيها الطاغية كونه سبحانه وتعاىل أوجدك من ال شيء حىت
تستبعد قدرته على خلقك مرة أخرى  ﴿ :قال من حيي العظام وهي رميم ﴾ ،
قوله  ﴿ :قال من حيي العظام ﴾ حكاية ملا فعله هذه الطاغية حيث فت
العظم  ،وقال  :هذا العظم الذي قد أرم تزعم اي حممد أن هللا يبعثه إذ صر ا
مثله ؟! فقال سبحانه وتعاىل  ﴿ :قل حيييها – يعين العظام – الذي أنشأها
أول مرة وهو بكل خل عليم ﴾ يعين بدء خلقكم وإعاندتكم هو عليم به
( )134ذكر ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية أن هذا الطاغية هو أيب بن خلف .
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سبحانه وتعاىل  ﴿ :الذي جعل لكم من الشجر األخضر  اراً ﴾  ،يقول ابن
القيم رمحه هللا عن هذه اآلية  :هذا رند على هذا امللحد من جنس حجته ،
فهو احتج على عدم قدرة هللا على البعث بكون العظم يصري إىل رميم ابل ،
قال رمحه هللا  :فهو يقول هذا العظم بلغ الغاية يف اليبس والربوندة  ،ليس فيه
أي حرارة وليس فيه أي رروبة  ،ومعلوم أن حياة املخلوقني البد أن تكون
متصفة ابلرروبة واحلرارة  ،وال ميكن أن يوجد خملوق حي ويستغين عن أن
يكون فيه رروبة وحرارة  ،كيف يوجد هللا احلياة اليت هي مستلزمة للرروبة
واحلرارة من هذه العظام اليت هي مستلزمة لليبوسة والربوندة  ،يقول  :إن هللا
تعاىل رند عليه بقوله  ﴿ :الذي جعل لكم من الشجر األخضر  اراً ﴾ ومعلوم
أن النار ربيعتها احلرارة واليبوسة وقد أوجدها – يف ضدها – يف الشجر
األخضر الذي ربيعته الرروبة والربوندة  ،فإذا كان يقدر سبحانه وتعاىل على
إجياند العنصر احلار اليابس من الشجر
الذي هو عنصر ابرند ررب فكذلك قاندر على إجياند احلياة يف العظم البارند
اليابس وإن كانت مستلزمة للحرارة والرروبة .
وهناك ندليل أخر كثريا ما يتكرر يف القرآن  ،وهو استدالله سبحانه وتعاىل
بقدرته على خل الشيء العظيم خبل ما هو أكرب منه :
من ذلك قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :أو ليس الذي خل السماوات واألرض
بقاندر على أن خيل مثلهم بلى وهو اخلالق العليم ﴾ أي  :أليس هللا الذي

247

شرح العقيدة الطحاوية

خل هذه السماوات العظيمة واألرض العظيمة بقاندر على أن خيل مثل بين
آندم أو يعيدهم مرة أخرى  ،وكذلك قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :أأنتم أشد خلقا
أم السماء ﴾ معلوم أن السماء أشد خلقا وأعظم  ،أذاً فهو قاندر على بعث
الناس وخلقهم  ،وكذلك قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :خلل السماوات واألرض
أكرب من خل الناس ﴾ كل هذه اآلايت ندالئل على قدرته سبحانه وتعاىل على
البعث.
ومن أصناف األندلة على قدرته على البعث كونه سبحانه وتعاىل حيي بعض
الناس يف الدنيا :
وقد حصل منه إحياء بعض األموات يف الدنيا وشوهدوا  ،كإحياء قتيل بين
إسرائيل  ﴿ :فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حيي هللا املوتى ﴾ أي اضربوا
القتيل ببعض من هذه البقرة فيحيا فضربوه فحيي ،فما ندام أن هللا سبحانه
وتعاىل قدر على إحياء هذا القتيل فإنه قاندر على إحياء مجيع األموات إذا أراند
 ،وكذلك يف قوله تعاىل  ﴿ :أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
قال أَّن حيي هذه هللا بعد موهتا فأماته هللا مائة عام مث بعثه قال كم لبثت قال
لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إىل رعامك وشرابك مل
يتسنه – مل يتغري – وأنظر إىل محارك ولنجعلك آية للناس وانظر إىل العظام
كيف ننشزها مث نكسوها حلما فلما تبني له قال أعلم أن هللا على كل شيء
قدير ﴾ ملا رأى احلمار يبعثه هللا رورا بعد رور حىت قام حيا كامال قال ﴿ :
أعلم أن هللا على كل شيء قدير ﴾ أي فهو قدير على بعث الناس  ،وكذلك
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قوله سبحانه وتعاىل يف اآلية اليت بعد هذه  ﴿ :وإذ قال إبراهيم رب أرين كيف
حتي املوتى قال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب قال فخذ أربعة من الطري
فصرهن إليك – أي اجعلهن إليك – مث أجعل على كل جبل منهن جزءا مث
أندعهن أيتينك سعيا واعلم أن هللا عزيز حكيم ﴾ قال املفسرون إن هذه اآلية
تعين أن هللا أمر إبراهيم أن يعصب عدنداً من الطري ويذحها ويقطعها أجزاء مث
خيلط هذه األجزاء بعضها ببعض مث جيعل كل جزء منها على جبل مث يدعوها ،
ففعل فجاءته حية تسعى .
وهناك رريقة أخرى لالستدالل على قدرة هللا على البعث وهي كونه يضرب
على آذان بعض الناس للنوم سنني رويلة جداً مث يوقظهم :
كما حصل ألصحاب الكهف ملا هجروا قومهم وفروا من الشرك و الكفر وأووا
إىل كهف يف جبل   ،اموا وبقوا يف نومهم أكثر من ثالمثائة سنة  ،مث استيقظوا
وظنوا أهنم ما  اموا إال يوما أو بعض يوم  ،وهللا
سبحانه ذكر هذه القصة يف سورة الكهف ليبني لعبانده أن الذي قدر على
حفظ احلياة أو إعاندة وعيهم وحياهتم بعد ثالمثائة سنة وأكثر – أنه قاندر على
إحياء األموات  ﴿ :فضربنا على أذاهنم يف الكهف سنني عدنداً ﴾ إىل أخر
اآلايت اليت تشري إىل هذا املعىن .
ومن مباحث البعث اليت ينبغي عدم إمهاهلا يف هذه املناسبة أن هللا سبحانه
وتعاىل أكثر يف القرآن يف تكرار الرباهني الدالة على البعث والدالة على توحيد
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اإلهلية  ،فأنت إذا قرأت سورة قَ ّل أن خترج منها إال ولديك حجة على قدرته
على البعث أو حجة على وحدانية سبحانه وتعاىل على اإلهلية .

وهلذا يرند سؤال هنا ملاذا يكثر يف القرآن جداً تكرار االستدالل على البعث
وتكرار االستدالل على توحيد اإلهلية أكثر من غريمها بكثري ؟

واجلواب عن هذا أن يقال  :هناك أمران يقتضيان هذا التكرار :
األمر األول  :أن القوم الذين بعث فيهم النيب -صلى هللا عليه وسلم -كانوا
يبالغون يف إنكار البعث ويبالغون يف إنكار توحيد اإلهلية  ،و يعجبون من ندعوة
النيب -صلى هللا عليه وسلم -إىل توحيد هللا يف العباندة ﴿ أجعل اآلهلة إهلا
واحداً إن هذا لشيء عجاب ﴾  ،وكذلك يعجبون ويستنكرون من ذكره عليه
الصالة والسالم أن هللا يبعث الناس مرة أخرى  ،فلما كانوا يبالغون يف إنكار

البعث وإنكار التوحيد احتاجوا إىل تكرار األندلة واحلجج وتنويعها وتصنيفها
ليكون ذلك مقنعا هلم .
األمر الثاين  :أن هذين األمرين هامان جداً  ،والرسول عليه الصالة والسالم

هو أخر الرسل لن أييت بعده رسول  ،والرسل الذين كانوا قبله كان إذا مات نيب

خلفه نيب آخر جيدند ما نسي من الشريعة ويبني ما غمض و اندرس منها ّ ،أما

النيب -صلى هللا عليه وسلم -فهو خامت األنبياء ولن أييت بعده نيب  ،فكان
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تكرار هذه األندلة واحلجج والرباهني وتصنيفها وتنويعها لئال يتطرق إليها
االندراس والنسيان والغموض .
ومما يبحث أيضا يف هذا الباب ندعوى الفالسفة سأن الرسل صلوات هللا وسالمه
عليهم مل ينذروا أممهم ويبلغوهم ابلبعث  ،ومل يفصح عن البعث إال حممد -صلى
هللا عليه وسلم ، -ولكن هذا قول ابرل والقرآن مملوء من حتذير الرسل لقومهم
من البعث  ،ولكن الفالسفة ملا رأوا كثرة األندلة والرباهني يف القرآن قالوا  :إنه مل
يفصح عن البعث إال حممد .
واجلواب عن هذا – عن كالم الفالسفة – هو املذهب األول يف مسلك الناس
فيما يتعل إبثبات البعث وهو مذهب الرسل وإتباعهم الذين يقولون ببعث
األجسام وبعث األرواح مجيعا  ،وقد سب ذكره .
املذهب الثاين هو للفالسفة الذين يسمون ابلفالسفة اإلسالميني  ،كابن سيناء
والفارايب والكندي وغريهم  ،هؤالء يقولون هناك بعث بعد املوت ولكنه بعث
لألرواح فقط أما األبدان فإهنا تبلى وتنعدم وال تبعث لكن األرواح هي اليت
تبعث وهي اليت جتازى  ،ويقولون  :إن األرواح إذا مات صاحبها وهي فاضلة
تنعم  ،وإذا كانت شريرة تفعل الشر فإهنا تعذب  ،ولكن
تفعل اخلري فإهنا ّ
العذاب والنعيم معنواين وليسا حسيني  ،فليس يف اآلخرة أكل وال شرب وال
مجاع وال لبس وال تلذذ سأي شيء إمنا النعيم هو عبارة عن انشراح وانبساط
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وفرح حيصل للروح  ،والنار عبارة عن كآبة وحزن وانقباض وحنو ذلك  ،إذاً هم
ال يقرون بشيء من العذاب احلسي أو النعيم .
املذهب الثالث  :مذهب املالحدة من العامل  ،الذين ينكرون بعث األرواح
وبعث األبدان مجيعا  ،ويقولون  ﴿ :إن هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما
حنن مببعوثني ﴾ وهؤالء ليس هلم أي ندليل وال منـزع إال قوهلم  :يقولون إذا مات
اإلنسان وبلى وحتلل ال ميكن بعثة  ،فكيف نبعث ؟ هذه شبهتهم .
( وجزاء األعمال يوم القيامة )
الشرح :
أي نؤمن سأن هللا سبحانه وتعاىل يبعث الناس وحياسبهم وجيازيهم على أعماهلم
 ،إ ْن خرياً فخري وإ ْن شراً فشر  ،وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة وكثري من
الطوائف األخرى كاملعتزلة واجلهمية وغريهم .
أما اجلربية فإهنم ال يؤمنون بذلك وال يقرون ويقولون ما حيصل لإلنسان يف
اآلخرة من جنة و ار ليس جزاء ألعماهلم وإمنا هو من هللا حيصل هلذا العذاب و
هلذا النعيم  ،بناءً على املشيئة السابقة فقط
 ،أما األعمال فليس هلا جزاء ألهنا ليست أعماهلم وإمنا هي أفعال هللا أجربهم
عليها  ،فال ميكن أن يكون اجلزاء مرتتبا عليها ألنه إذا أراند هللا أن يعذب
اإلنسان يف األزل فإنه يعذبه ولو كان من الصاحلني واألولياء وغريهم  ،ومن أراند
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هللا يف األزل أن ينعمه ويثيبه فإنه يفعل به ذلك ولو كان من الكافرين وغريهم .
فال عالقة للجزاء ابلعمل عند هؤالء الضالل .
(و العرض واحلساب )
الشرح :
العرض املراند به عرض الناس على هللا سبحانه وتعاىل يوم القيامة  ،والناس
يعرضون عليه حفاة عراة غرال  ،كما جاء يف احلديث الصحيح ( ، )135فإهنم
حينما يبعثون ميوج بعضهم يف بعض ال يدرون ماذا يفعل هبم وال يدرون كيف
حياسبون إال أهنم إذا اشتد هبم األمر ذهبوا إىل الرسل رلبا للشفاعة ألن يعرضوا
عليه ويقضي بينهم وكل إنسان يتبني سبيله إما إىل اجلنة أو إىل النار  ،فيسألون
آندم مث نوحا مث إبراهيم مث موسى مث عيسى وكلهم يعتذرون عن الشفاعة  ،فإذا
جاؤوا إىل حممد -صلى هللا عليه وسلم -قال أ ا هلا  ،مث ذهب وسجد حتت
العرش  ،قال  « :مث يفتح هللا علي من حمامده ما مل أكن أعلمه قط فيقال  :اي
حممد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع  ،فيقول  :أميت أميت » ( )136مث
أييت سبحانه وتعاىل للقضاء بني الناس والفصل بينهم فيعرض الناس عليه كلهم
ويقررهم سأعماهلم كما قال سبحانه ﴿ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمو ا
كما خلقناكم أول مرة ﴾ يعرضون عليه وخياربهم سبحانه وتعاىل ويقررهم
( )135رواه البخاري (  ) 6527ومسلم ( ) 2859
( )136رواه البخاري (  ) 7510ومسلم ( ) 193
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سأعماهلم عملت كذا يوم كذا وكذا يف مكان كذا فيحصل منهم اعتذار وإنكار
 ،مث يف آخر األمر خيتم على أفواههم وتتكلم أعضاؤهم وجلوندهم وألسنتهم مبا
كانوا يعملون  ،هذا معىن قول املؤلف  ( :والعرض ) .
قوله  ( :واحلساب ) معناه حماسبة هللا سبحانه وتعاىل لعبانده على أعماهلم
وجمازاهتم عليها  ،فمن عمل صاحلا جازاه على عمله إبندخاله اجلنة ومن عمل
سيئا جازاه عليها بتعذيبه يف النار إن شاء .
واجلزاء الذي يكون يف اآلخرة أنواع :
األول  :جزاء لألعمال الصاحلات  ،الذين يعملون الصاحلات جزاؤهم اجلنة .
الثاين  :جزاء للكافرين واملنافقني وهؤالء جزاؤهم اخللوند يف النار .
الثالث  :جزاء للعصاة من أمة حممد -صلى هللا عليه وسلم -الذين ماتوا على
الكبائر  ،من أراند هللا أن جيازيه بسيئاته منهم  ،ألن من مات مصراً على
معرض ألحد
املعصية وهو من أهل التوحيد فإنه ّ
أمرين :
األول  :إما أن يعفو هللا عنه ويدخله اجلنة من أول وهلة .
الثاين  :وإما أن يدخله النار ويعذبه بقدر أعماله مث يصري إىل اجلنة .
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إذاً اجلزاء ثالثة أنواع  :إما يف اجلنة خالدين  ،وإما يف النار خالدين  ،وإما يف
النار يعذبون عذااب مؤقتا مث خيرجون إىل اجلنة .
واجلزاء معناه جمازاة العامل على عمله  ،وهذا ابتفاق املسلمني ما عدا اجلربية
من فرق الضالل كما سب .
( وقراءة الكتاب )
الشرح :
قراءة الكتاب معناها أن كل إنسان له كتاب  ،يف هذه الدنيا هللا سبحانه
وتعاىل وكل بكل إنسان عند البلوغ ملكني يكتبان يف هذا الكتاب ما يفعله
هذا اإلنسان وما يقوله وما يهم به وما ينويه  ،فإذا كان يوم القيامة عرض على
صاحبه وسلم إايه  ،لكن من الناس من يعطى كتابه بيمنه ومنهم من يعطى
كتابه بشماله – والعياذ ابهلل – فإن كان من عباند هللا املطيعني مث أعطي كتابه
بيمينه فرح به
مث ندفعه إىل كل من يعرفه من أصدقائه وأهله وأقاربه  ،ويقول أقرؤوا  ﴿ :فأما
من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه ﴾ أي خذوا كتايب اقرؤوه – من
الفرح والسرور – ﴿ وأما من أويت كتابه بشماله – والعياذ ابهلل – فيقول اي
ليتين مل أوت كتابيه ﴾ يتمىن أن مل يعط إايه ألن فيه خسارته وفيه ما يقتضي
عذابه والعياذ ابهلل .
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وجاء يف القرآن الكرمي أن اإلنسان يعطى كتابه بشماله وجاء يف آية أخرى أنه
يعطى كتابه وراء ظهره  ﴿ :وأما من أويت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً
﴾ وقوله تعاىل  ﴿ :وأما من أويت كتابه بشماله فيقول اي ليتين مل أوت كتابيه ﴾
.
قد يقول قائل كيف يعطى بشماله ومن وراء ظهره ؟
واجلواب عن هذا أن يقال  :أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره  ،يعين
يدفع له من وراء ظهره وليس من األمام ليكون ذلك أشد تبكيتا وتعنيفا و
إهانة .
وقد أنشد عبد هللا بن املبارك رمحه هللا أبياات يف هذا املعىن فقال:
منشرة
ورارت الصحف يف األيدي ّ
يوند قوم ذوو عز لو أهنم

فيها السرائر واجلبار مطلع
هم اخلنازير كي ينجو أو الضبع

فكيف سهمك واألنباء واقعة
أيف اجلنان وفوز ال انقطاع له

عما قليل وال تدري مبا تقع
أم اجلحيم فال تبقي وال تدع

هتوي بساكنها روراً وترفعه

إذا رجوا خمرجا من غمها قمعوا

رال البكاء فلم ينفع تضرعهم

هيهات ال رقة تغين وال جزع ()137

( )137سري أعالم النبالء 413/8
256

شرح العقيدة الطحاوية

املعىن أهنم مل تنفعهم فدية وال بكاء وال غريه  ،وهذا املقام يصور ندفع الكتب
للناس كوهنم يعطون إايها يف ذلك الوقت الذي تكون فيه احلسرة أو تكون فيه
الفرحة  ،فمن آخذ كتابه بيمينه أو بشماله.
وهللا سبحانه وتعاىل أشار إىل هذا يف كثري من آايت القرآن  ﴿ :وكل إنسان
ألزمناه رائره يف عنقه وخنرج له يوم القيامة كتااب يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى

بنفسك اليوم عليك حسيبا ﴾ كل إنسان يقرأ ما يف كتابه سواء أكان قارائ أم
غري قارئ  ،وغري القارئ يعطيه هللا سبحانه وتعاىل قدرة على القراءة حىت لو
كان يف الدنيا غري قارئ .

( والثواب والعقاب )
الشرح :
يعين نؤمن ابلثواب والعقاب وأنه منوط ابألعمال وأن الثواب والعقاب نتيجة
عمل اإلنسان .
ويف مسألة ارتباط الثواب ابلعمل ثالثة مذاهب :
املذهب األول واألح واملطاب لكتاب هللا عز وجل وسنة نبيه -صلى هللا عليه
وسلم -هو مذهب أهل السنة واجلماعة ومن وافقهم من فرق األمة  ،وهو أن
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الثواب مرتتب على العمل ومربوط به  ،والعمل الصاحل سبب حلصول الثواب ،
والعمل السيئ سبب حلصول العقاب  ،ولكن ليس كون الثواب مرتتبا على
العمل أن يكون هذا الرتتب حتميا  ،هم يقولون إن األعمال أسباب ولكن
األسباب ال تتم مسبباهتا إال بشروط وانتفاء موانع  ،فمن الشروط أن يشاء هللا
سبحانه وتعاىل ترتب الثواب أو العقاب على العمل  ،وهلذا يقولون إن املعاصي
سبب لدخول النار ولكن ليس كل من ارتكب معصية ومات مصراً عليها

ندخل النار  ،فقد يعفو هللا عنه ويتواله ابلعفو ويدخله اجلنة ولو وجد منه
السبب الذي هو العمل السيئ .

املذهب الثاين  :مذهب املعتزلة  ،يقولون إن الثواب والعقاب مرتتب على
العمل  ،فالثواب مرتتب على العمل الصاحل والعقاب مرتتب على العمل السيئ
 ،ولكن خيتلفون عن أهل السنة يف أن هذا الرتتب يكون حتما  ،يعين البد وأن
حيصل  ،فمىت ما عمل اإلنسان صاحلا فالبد وأن حيصل ثوابه  ،وال يعلقون
ذلك مبشيئة هللا  ،وإذا حصل معصية فالبد أن ينال العقاب وال يعلقون ذلك
مبشيئة هللا بل يقولون الثواب مرتتب على العمل كرتتب العوض على املعوض
متاما  ،فال جيوز أن يوجد عاص  ،وال يوجد عقاب أبداً .
املذهب الثالث  :مذهب اجلربية  ،فإهنم يقولون ال صلة بني الثواب والعقاب
كما تقدم  ،فالثواب ال يتعل ابلعمل الصاحل والعقاب ال يتعل ابلعمل السيئ
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بل هو متعل ابملشيئة فقط  ،ووجهتهم كما سب يقولون إن العبد ليس له
عمل حىت يثاب عليه أو يعاقب ألنه جمبور على عمله .
( والصراط )
الشرح :
يعين نؤمن ابلصراط  ،والصراط يف اللغة الطري  ،يقال هذا صرا ط مستقيم
يعين رري ال اعوجاج فيه .
فيطل على الطري املعنوي كاملذهب والدين واملنهج  ،فيقال هذا صراط هللا
وهذا صراط الشيطان  ،كما يف قوله سبحانه ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾
واملراند ابلصراط هنا الطري املعنوي وهو الدين .
ويطل أيضا على الطري احلسي كما هو أصله  ،وهو الذي أرانده هنا  ،وهو
الصراط احلسي  ،أي اجلسر الذي ينصب على منت جهنم يوم القيامة ويكلف
الناس ابجتيازه  ،وجيتازونه على حسب أعماهلم  ،فمن الناس من جيتازه بسرعة
خارفة ومنهم من جيتازه بسرعة بطيئة ومنهم من حيبو حبواً تقر رجل وتعل

أخرى  ،وتقر ي ٌد وتعل أخرى  ،لكنه خيلص منها وينجو  ،فإذا جنا قال احلمد
هلل الذي آاتين ما مل يؤت أحداً من خلقه  ،ألن النجاة من النار فضل ال
يتصور اإلنسان ِعظَمه .
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ومذهب أهل السنة و اجلماعة اإلميان ابلصراط  ،وقد جاءت أوصافه يف
أحر من اجلمر وأنه
أحانديث كثرية منها أنه أندق من الشعرة وأح ّد من السيف و ّ

ندحض مزلة  ،لكن من أئمة السلف من يرى أن هذه الصفات مل تثبت كلها ،
ٌ
ِ
يؤمن ابلصراط وأنه جسر منصوب على منت جهنم ولكن يقول هذه الصفات
مل تثبت .
وعاندة العلماء يبحثون يف مسألة الصراط معىن الوروند كما يف قوله تعاىل ﴿ :
وإن منكم إال وارندها ﴾ هذه اآلية للمفسرين يف معناها ثالثة مذاهب :
املذهب األول  :الوروند الذي ذكر يف اآلية معناه العبور على الصراط ابلنسبة
للمؤمنني  ،والدخول إىل النار ابلنسبة للكافرين  ،يعين ال أحد إال وسوف يرند
مير عليها إن كان من أهل
النار  ،إما أن يدخل فيها إن كان من أهلها وإما أن ّ

اجلنة .

املذهب الثاين  :أن الوروند معناه الوقوف حول النار واإلرالع عليها من كثب
ويستدل هؤالء بقوله تعاىل  ﴿ :وملا ورند ماء مدين ﴾ يقولون إنه أرل الوروند
مع أن موسى ما ندخل يف ماء مدين ﴿ ورند ماء مدين ﴾ يعين وقف قربه
ووقف حوله .
املذهب الثالث  :الذين يقولون ما من أحد إال سيدخل النار ندخوال حقيقا ،
من أهل اجلنة ومن أهل النار  ،فأما أهل اجلنة فتكون عليهم برنداً و سالما مث
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خيرجون منها إىل اجلنة  ،وهؤالء يقولون إن تفسري الوروند ابملرور على الصراط
يرنده قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :وإن منكم إال وارندها – إىل قوله – مث ننجي
الذين اتقوا ﴾  ،قالوا  :فيفهم من هذا أن النجاة حصلت بعد الوقوع يف النار
.
وهذا أجاب عنه العلماء سأنه ال يلزم من وصف اإلنسان ابلنجاة من الشيء أنه
ندخل فيه  ،بل إذا انعقدت أسباب األمر وأوشك أن حيصل مث مل حيصل قيل
جنى  ،ولذا قال سبحانه جنينا هونداً جنينا صاحلا جنينا شعيبا  ،مع أن العذاب
الذي أصاب قومهم ما أصاهبم  ،ومع هذا قال جنيناهم .

فيكون معىن  ﴿ :مث ننجي الذين اتقوا ﴾ أي ننجيهم من النار بطري عبورهم
على الطري  ،وليس بعد أن ندخلوا فيها .
واألقوال يف مسألة الوروند هي هذه الثالثة :
 – 1إما العبور على الصراط ابلنسبة للمؤمنني وندخول النار ابلنسبة للكافرين .
 – 2وإما الوقوف حوهلا والقرب منها .
 – 3وإما الدخول احلقيقي جلميع الناس فيها  ،لكنها تكون برنداً وسالما على
املؤمنني كما كانت برنداً وسالماً على إبراهيم .

والراجح األول هو الذي عليه أكثر املفسرين .
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( و امليزان )
الشرح :
اإلميان ابمليزان من أصول أهل السنة واجلماعة  ،وهو أن هللا سبحانه وتعاىل
ينصب امليزان يوم القيامة و يزن أعمال العباند ليتبني ثقلها من خفتها .
واملعتزلة أنكروا ذلك وقالوا هذا غري صحيح وال يعقل وقد أنكروه بشبهتني :
الشبهة األوىل  :قالوا هللا سبحانه وتعاىل عامل سأفعال العباند ال حيتاج إىل امليزان ،
الفوال والب ّقال الذين ال يعرفون العواقب وال يعرفون
الذي حيتاج إىل امليزان هو ّ

املقاندير  ،أما هللا سبحانه وتعاىل فإنه عامل سأعمال العباند فال حاجة به إىل وزهنا
.
الشبهة الثانية  :قالوا إن األعمال أعراض  ،واألعراض ال تقبل الوزن وليس هلا
ثقل حىت توزن  ،إمنا الذي يقبل الوزن األعيان .
لكن أجاب أهل السنة واجلماعة عن هاتني الشبهتني فقالوا :
أما األوىل  :فإننا نقول إن هللا سبحانه وتعاىل عامل سأعمال العباند قبل وزهنا وأنه
ال حاجة له إىل وزهنا  ،ولكن يريد سبحانه وتعاىل أن يُعذر من عبانده  ،وأن
يوقفهم على أعماهلم وجيعلهم يرون ميزاهنم إذا ثقل أو خف حىت ال حيتجوا
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فإهنم إذا شاهدوا صحفهم تطيش وختف عندها ال ميكنهم االحتجاج أو
االعتذار .
وأيضا قالوا فإن هللا سبحانه وتعاىل حيب العدل ويريد أن يري عبانده عدله ،
فإذا شاهدوها عرفوا أنه ما ظلم أحداً .
وأما الشبهة الثانية  :وهي قوهلم إن األعمال أعراض فأجابوا عنها بقوهلم :
صحيح أن
إن هللا سبحانه وتعاىل قاندر على قلب األعراض أعيا ا  ،هو
ٌ
األعمال وإن كانت – كالصالة والصيام – أعراضا لكن إذا كان يوم القيامة
جيعلها هللا سبحانه وتعاىل أعيا ا  ،كما ورند أن القرآن أييت يف صورة رجل يوم
القيامة جياندل عن صاحبه وحياج ندونه  ،وكذلك الصيام  ،وقد ورند يف الصحيح
 « :اقرؤوا القران فإنه أييت يوم القيامة شفيعا ألصحابه  ،اقرؤوا الزهراوين :
البقرة وسورة آل عمران فإهنما أتتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو كأهنما
غيايتان أو كأهنما فرقان من رري صواف حتاجان عن أصحاهبما اقرؤوا سورة
البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة » ( )138وكذلك
ثبت يف الصحيح عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال  « :يؤيت ابملوت
يوم القيامة يف صورة كبش أملح فيذبح فيقال ألهل اجلنة خلوند فال موت واي
أهل النار خلوند فال موت » ( )139وليس املراند ابملوت ملك املوت كما يغلط
( )138رواه مسلم ( . ) 804
( )139رواه البخاري (  ) 4730ومسلم ( . ) 2849

263

شرح العقيدة الطحاوية

بعض الناس ويفهم ذلك  ،بل املراند ابملوت املوت الذي هو مفارقة احلياة  ،وهو
معىن من املعاين  ،ومع هذا يؤتى به يف صورة كبش  ،فإذا كان املوت كذلك
فإن هللا سبحانه وتعاىل جيعل األعراض أجساندا تقبل الوزن وتوضع يف امليزان ،
فبطلت هااتن الشبهتان .
ويبحث بعض العلماء يف الوزن هل يكون للعمل أو للعامل أو للصحف ؟
من العلماء من قال الذي يوزن العامل نفسه  ،جيعل يف كفة وأعماله يف كفة
أخرى  ،وهؤالء يستدلون سأحانديث منها قوله عليه الصالة والسالم حينما كان
مع أصحابه يف السفر قالوا حتت شجر األراك وبدؤوا جينون من مثره  ،فعبد هللا
بن مسعوند تسل الشجرة ليجين للنيب -صلى هللا عليه وسلم -من مثرها  ،وكان
ندقي الساقني وصغري اجلسم وهناك ريح كانت تقلبه مع الغصن  ،فرآه الصحابة
فضحكوا  ،فقال عليه الصالة والسالم  « :مم تضحكون »  ،قالوا  :من ندقة
ساقيه اي رسول هللا فقال عليه الصالة والسالم  « :والذي نفسي بيده إهنما يف
امليزان أثقل من جبل أحد » ( )140هذا استدل به من يقول سأن العامل هو
الذي يوزن  ،وكذلك جاء يف احلديث قوله -صلى هللا عليه وسلم « : -يؤيت
ابلرجل العظيم السمني يوم القيامة فيوضع يف امليزان ال يزن عنـد هللا جناح
بعوضة » (.)141
( )140رواه أمحد يف مسنده (  ) 3991والبخاري يف األندب املفرند (  ) 237وغريمهـا بسند
صحيح.
( )141رواه البخاري (  ) 4729ومسلم ( . ) 2785
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وهناك قول آخر يقول به السلف أن الصحف هي اليت توزن  ،وهؤالء استدلوا
حديث البطاقة حينما أويت برجل وأخرج له تسعة وتسعون سجال كلها مسوندة
ابلسيئات  ،كل سجل منها مد البصر  ،فقال هللا له  :أتنكر من هذا شيئا ؟
أظلمك كتبيت احلافظون ؟ فيقول  :ال ايرب  ،فيقول هللا  :أفلك عذر ؟ فيقول
 :ال ايرب  ،فيقول  :بلى إن لك عند ا حسنة  ،فإنه ال ظلم عليك اليوم ،
فتخرج بطاقة فيها  :أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممد رسول هللا ) فيقول
 :احظر وزنك  ،يقول  :اي رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت ؟  -يعين
ماذا جتدي ورقة مع هذه السجالت املائة اليت كل وأحد منها مد البصر ؟ -
فقال ( :إنك ال تظلم ) فتوضع السجالت يف كفة و البطاقة يف كفة ،
فطاشت السجالت وثقلت البطاقة ( ،)142فرتجح ابلسيئات فينجو وخيلصه
هللا هبذه البطاقة  ،قالوا هذا ندليل على أن الصحائف هي اليت توزن .
وهناك قول اثلث يقول إن الوزن للعمل وليس للعامل وال للصحف  ،توضع
السيئات يف كفة واحلسنات يف كفة وأيهما رجحت كان هلا احلكم  ،وهؤالء مما
استدلوا به قوله -صلى هللا عليه وسلم « : -الطهور شطر اإلميان واحلمد هلل
متأل امليزان » ( ،)143وقوله -صلى هللا عليه وسلم « : -كلمتان خفيفتان
على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن سبحان هللا وحمده سبحان
( )142رواه الرتمذي (  ) 2639وابن ماجه (  ) 4300وسنده صحيح .
( )143رواه مسلم (  ) 223والرتمذي ( . ) 3512

265

شرح العقيدة الطحاوية

هللا العظيم » (.)144
ومجع بعض العلماء بني هذه األقوال فقال إنه ميكن وزن العامل والعمل
والصحف مجيعا وال تعارض بني هذه النصوص اليت ورندت يف هذه .
هذا ما يتعل هبذه النقاط  ،وقد اختصرهتا اختصاراً شديداً جداً  ،وإال فكل
نقطة منها حتتاج إىل حماضرة وقد كنت أندرس يف اجلامعة امليزان أجعل له

حماضرتني والصراط حماضرتني والبعث أجعل فيه أكثر من عشر حماضرات ،
لكنين ضغطها لك ابختصار زائد جداً .

( )144رواه البخاري (  ) 7563ومسلم ( ) 2694
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الجنة والنار ومذاهب الناس
( واجلنة و النار خملوقتان ال تفنيان أبداً وال تبيدان )
الشرح :
اجلنة معناها يف اللغة البستان  ،فكل بستان امسه جنة  ،ألنه ُجت ّن أرضه وما حتته

 ،فالبستان يكون فيه أشجار واألشجار جتن ما حتتها أي تسرته  ،فاجلنة
مأخوذة من جن مبعىن سرت .

وهذه املاندة اليت هي جن ( اجليم والنون ) يف أي تركيب استعملت فإهنا تدل
على السرت والتغطية من ذلك قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :فلما جن عليه الليل
رأى كوكبا ﴾  ،أي سرته وغطاه بظالله  ،كما قال الراجز :
حىت إذا جن الظالم و اختل ْط جاؤوا مبذق هل رأيت الذئب ق ْط
()145
قوله  :جن الظالم أي سرت وغطى األرض .

ومنه اجلنني مسي جنينا الستتاره يف رحم أمه  ،من ذلك قول عمرو بن كلثوم :

( )145ينظر شرح ألفية ابن مالك البن عقيل  185/2ت حممد حمي الدين عبداحلميد .
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هجـان اللون مل تقرأ جنينا
ذراعي عيطل أندماء بـكر
()146
فأرل عليه اسم اجلنني الجتنانه يف بطن أمه .
واجملن هو شيء يسترت به احملارب ويغطي به نفسه من السيوف والرماح  ،ورمبا
الرصاص إذا كان قواي .
ومنه قول عمرو بن ربيعة :
فكان جمين ندون من كنـت اتقى ثالث شخـوص كاعبان ِ
ومعصر()147
فكان جمين  :أي سرتي  ،يصور النساء الثالث الاليت هن صديقاته أنه جعلهن
كالسرت عليه عن عيون الناس .
وقوله  ( :ثالث شخوص ) هنا وقفة حنوية :
فإن القاعدة للعدند من ثالث إىل عشرة أن يذكر مع املؤنث ويؤنث مع املذكر ،
مبعىن أنه إذا كانت الثالثة إىل العشرة ملذكر فإنه يؤتى ابلتاء فتقول ثالثة  ،وإذا
كان ملؤنث حتذف التاء فتقول ثالث  ،وهو هنا قال  :فكان جمين ندون من
كنت أتقى ثالث شخوص  ،والشخوص مجع شخص والشخص مذكر ،
فلماذا جاء ابلتاء يف مجع الثالثة مع أهنا مذكر  ،والقاعدة أنه ال أتيت التاء
( )146ينظر أضواء البيان .7/7
( )147ينظر تفسري القرريب .172/19
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؟ قالوا الذي أابح هذا كون الشخوص مذكرا لفظا ومؤنثا معىن  ،يعين قوله
ثالث شخوص أي ثالث نساء  ،فلما كان معىن الشخوص هنا مؤنثا ساغ
حذف التاء  ،فقال  :ثالث شخوص  ،وإال فاألصل والقاعدة أن يقول ثالثة
شخوص .
بقي أن يقال ما الدليل على أن هذه الشخوص مؤنث ؟
الدليل على ذلك أنه وصف هذه األشخاص الثالثة سأوصاف ال تنطب إال
على النساء فقال ثالث شخوص كاعبان ومعصر  ،فالكاعب واملعصر أوصاف
ال يوصف هبا إال النساء  ،ألن الكاعب هي اليت تكعب ثديها أي برز ،
واملعصر هي الفتاة اليت قاربت احليض ومل حتض  ،وهذان الوصفان ال يقعان إال
على النساء  ،إذاً فالشخوص نساء فساغ أتنيث العدند هنا .
ومنه قول الراجز :
جـاريـة بسـف ـوان ندارهــا
متـشي اهلويىن ساقطا مخارهـا
قد أعصرت أو قد ند ا إعصارهـا ()148
يعين حاضت أو قارب حيضها .
( )148ينظر تفسري القرريب .173/19
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ويطل جمازاً على املطر  ،إذا قاربت السحب املطر يقال هذه سحابة معصر ،

كما يف قوله تعاىل  ﴿ :وأنزلنا من املعصرات ماءً ثجاجا ﴾ .
احلاصل أن الشخوص يف البيت الساب معناه ثالث نساء .

وعاندة الشعراء أهنم يزعمون – سواء كان صحيحا أو يزعمون – أن صديقاهتم
أو معشوقاهتم تسرت عليهم بكسائها  ،كما قال امرئ القيس :
خرجت هبـا أمشي جتر وراء ا على أثرينا ذيل مرط مرجل ()149
أي جتر مررها على األثر  ،تعميها عن الناس حىت ال يعرفوا جميئه إليها .
هذا معىن اجلنة يف اللغة .
أما معىن اجلنة يف اآلخرة فهي تلك الدار اليت أعد هللا فيها لعبانده املؤمنني ما ال
عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر من النعيم والسرور واحلور
وغري ذلك .
وأما النار لغة  :هي العنصر احملرق املعروف  ،تسمى  اراً وتسمى جهنم وتسمى
جحيما وتسمى احلطمة هلا أمساء كثرية  ،وجهنم لفظ أصله فارسي  ،ألن
عربوها وقالوا جهنم وأرلقوها على النار .
الفرس يسمون النار كهنام  ،فالعرب َّ
أما النار شرعا  :فهي تلك الدار اليت أعدها هللا مكا ا لعبانده العاصني
والكافرين واملنافقني  ،وأوجد فيها من اجلحيم والسعري واألغالل – والعياذ ابهلل
( )149ينظر زاند املسري عند تفسريه لقوله تعاىل كان مل يغنوا فيها ..

270

شرح العقيدة الطحاوية

– والسالسل ما ال يتصوره بشر .
أما حكم وجوند اجلنة والنار اآلن فجمهور املسلمني على أهنما موجونداتن ،
خلقهما هللا قبل أن خيل اخلل  ،وأعدمها وهيأمها  ،وال يزال سبحانه وتعاىل
يوجد فيهما من أصناف النعيم والعذاب  ،حيدثه فيهما شيئا بعد شيء إىل يوم
القيامة  ،حىت بعد ندخول أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار .
أما املعتزلة فإهنم أنكروا وجوند اجلنة والنار اآلن وقالوا إهنما غري خملوقتني اآلن
ولن ختلقا إال يوم القيامة  ،وال جيوز خلقهما قبل يوم القيامة .
ما ندليلهم على ذلك  ،ألن قوهلما اجلنة والنار معدومتان اآلن هذه قضية إجيابية
 ،وكل قضية – سواء كانت إجيابية أم سلبية – ال تقبل من صاحبها إال بدليل
إذاً فما الدليل لدى املعتزلة على عدم وجوند اجلنة والنار اآلن وأهنما لن توجدا

إال يوم القيامة؟

الشبهة األوىل  :قالوا من حيث املعىن فإن هللا سبحانه وتعاىل حكيم وجيب
عقال تنـزيهه عن العبث والقبح  ،ووجوند اجلنة والنار قبل يوم القيامة عبث ألنه
ال حكمة يف ذلك .
قالوا  :لو أن إنسا ا أعد بيتا وجعله مهيئا  ،بناه وفرشه وهيئه سنني بدون
ساكن لع ّد هذا عبثا  ،إذاً فكذلك هللا  ،فما احلكمة يف كون اجلنة والنار
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يوجدان مث يبقيان سنني رويلة بل ماليني السنني بدون ساكن  ،إذاً فال جيوز

عقال أن تكون اجلنة والنار موجوندتني اآلن .

مجهور املسلمني الذين قالوا بوجوندمها أجابوا عن هذه الشبهة وقالوا :
الوجه األول  :ال جيوز قياس اخلل على اخلال أو قياس اخلال على اخلل ،
وحىت لو كان مثل هذا ابلنسبة للمخلوق عبثا  ،فإنه يف حقه سبحانه وتعاىل ال
يكون عبثا ألنه ال جيوز لنا أن نقيس اخلال على املخلوق  ،وال جيوز لنا أن
نقيس أفعاله على أفعال املخلوق  ،وهللا سبحانه ال يشبه خلقه يف شيء من
األشياء وال الصفات اليت يتصفون هبا  ،هللا سبحانه حكيم وفاعل ملا خيتار وال
يكون يف فعله قبيح .
الوجه الثاين  :أن يقال إن مثل هذا ممكن أن يصدر عن خملوق وال يكون عبثا
 ،ميكن لإلنسان أن يتوقع قدوم ضيف عليه أو قريب له مسافر ويهيئ له منزال
ويعده ويفرشه ويهيئه ويبقى أشهراً وأكثر من أشهر بدون ساكن  ،بل مهيئا ملن
سيسكنه فيما بعد فال يعد هذا عبثا يف ح اإلنسان  ،فمن ابب أوىل أن

يكون ذلك يف ح هللا سبحانه وتعاىل ليس عبثاً .
الشبهة الثانية  :متسكوا بظواهر نصوص ال تدل وال توصل إىل ما ذهبوا إليه :
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 – 1من ذلك قوله سبحانه وتعاىل حكاية عن امرأة فرعون أهنا قالت  ﴿ :رب
ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة ﴾ قالوا  :لو كانت اجلنة موجوندة اآلن ملا رلبت أن
يبين هللا هلا بيتاً يف اجلنة .
 – 2ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :كل من عليها فان ﴾ قالوا لو كانت
اجلنة والنار خملوقتني اآلن للزم أن تفنيا ضرورة قبل يوم القيامة .
 – 3قالوا وكذلك قوله -صلى هللا عليه وسلم « : -لقيت أيب إبراهيم ليلة
أسري يب فقال أقرئ أمتك عين السالم وأخربهم أن اجلنة ريبة الرتبة عذبة املاء
وأهنا قيعان وأن غراسها سبحان هللا واحلمد هلل  » ..احلديث (. )150
 – 4واستدلوا أيضا بقوله -صلى هللا عليه وسلم « : -من قـال سبحان هللا
العظيم وحمده غرست له خنـلة يف اجلنة »(. )151
قالوا هذا يدل على أن اجلنة غري موجوندة  ،فلو كانت موجوندة مل يكن للغراس
معىن  ،كما أنه مل يكن للبناء معىن يف آية التحرمي السابقة  ،وكون البناء موجوندا
إذا خلقت اجلنة معناه أن كل شيء موجوند  ،هذا وجه الداللة عندهم .
واجلواب أن يقال :
أوال  :قوهلم إن قوله تعاىل حكاية عن امرأة فرعون  ﴿ :رب ابن يل عندك بيتا
يف اجلنة ﴾ يلزم لو كنا نقول إن هللا خل اجلنة والنار ومل يَب شيء إال وخلقه
( )150رواه الرتمذي  3462بسند صحيح .
( )151رواه الرتمذي  3464بسند صحيح .
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فيهما  ،حنن نقول إن اجلنة والنار خملوقتان ولكننا ال نقول إن خلقهما قد
كمل وإن هللا تعاىل ال خيل فيهما شيئا وال حيدث فيهما شيئا  ،لو كنا نقول
هذا لكان ما ذكروه ندليال  ،حنن نقول  :خل هللا اجلنة والنار وال يزال سبحانه
وتعاىل خيل فيهما وحيدث فيهما من البناء و الغراس وغري ذلك إىل يوم القيامة
 ،بل بعد أن يدخل أهل اجلنة اجلنة والنار النار فإنه حيدث وخيل فيهما من
أنواع النعيم والعذاب الشيء الكثري  ،إذاً فال يبقي لالحتجاج هبذه اآلايت
شيء .
اثنيا  :وأما قوله تعاىل  ﴿ :كل من عليها فان ﴾ كقوله تعاىل  ﴿ :كل شيء
هالك إال وجهه ﴾ وهذه اآلية أقوى هلم يف االستدالل من األخرى  ،ألن النار
واجلنة شيء  ،فلو كانتا موجوندتني اآلن للزم أهنما يهلكان قبل يوم القيامة
ويفنيان .
واجلواب عن هذا أن يقال  :إن قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :كل من عليها فان ﴾
أي كل شيء قابل للفناء فإن هللا سبحانه تعاىل سيفنيه  ،كما أن كل شيء
قابل للهالك ومن شأنه أن ميوت فإن هللا سبحانه وتعاىل سيهلكه قبل يوم
القيامة  ،أما اجلنة والنار فهما خلقتا للبقاء وال ميكن عليهما الفناء  ،إذاً فال
يدخالن يف عموم ﴿ كل شيء هالك ﴾ وال يف عموم ﴿ كل من عليها فان ﴾
.
وأما أندلة أهل السنة واجلماعة ومجهور املسلمني وغريهم فالقرآن والسنة كلها
مملوءة من األندلة على أن هللا أعد اجلنة والنار كما يف قوله تعاىل ﴿ أعدت
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للكافرين ﴾ وقوله عن اجلنة ﴿ أعدت للمتقني ﴾  ،ومعىن اإلعداند اإلجياند ،
ومعىن أعدها أي أوجدها وهيأها .
اثلثا  :أما إخباره عليه الصالة والسالم ليلة أسري به أنه ندخل اجلنة وأنه نظر
إىل النار وأنه وجد يف اجلنة كذا ووجد يف النار كذا فهذا عليهم وليس هلم  ،ألن
كل هذا يدل على أن اجلنة والنار خملوقتان اآلن .
رابعا  :أما اجلواب عن حديث « من قـال سبحان هللا العظيم وحمده غرست
له خنـلة يف اجلنة » (. )152
فاجلواب عليه أن يقال :
هذا احلديث وغريه مما ي ْشبهه كان ذكره ترغيبا للمؤمنني يف املسارعة للعمل
الصاحل  ،ومثله يقال فيما رآه النيب عليه الصالة والسالم يف النار من تعذيب
عمرو بن حلي وغريه أن ذلك كان ترهيبا للكافرين  ،وال يعين اإلحداث فيهما
عدم وجوندمها .
أما ما يتعل بدوامهما وعدم فنائهما  ،هل اجلنة والنار تفنيان أو ال تفنيان أو
يفىن أحدمها  ،أو تدومان وتبقيان وختلدان املسألة ابختصار فيها أربعة مذاهب
املذهب األول  :أن اجلنة والنار ابقيتان خالداتن ال تفنيان وال تبيدان أبداً ،
وهذا عليه مجهور املسلمني من أهل السنة واجلماعة واألشاعرة واملعتزلة وغريهم
( )152رواه الرتمذي  3464بسند صحيح .
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 ،هؤالء كلهم يعتقدون أن اجلنة والنار ندائمتان خالداتن ال تفنيان وال تبيدان
أبداً  ،واألندلة على ذلك كثرية من القرآن واحلديث ال يتسع املقام لسرندها منها ،
من ذلك قوله سبحانه و تعاىل  ﴿ :خالدين فيها أبدا ﴾  ،وقوله سبحانه وتعاىل
ابلنسبة للنار  ﴿ :وما هم منها مبخرجني ﴾  ،وقوله سبحانه وتعاىل ابلنسبة للجنة
 ﴿ :عطاء غري جمذوذ ﴾ أي غري مقطوع .ونصوص كثرية جداً ال يتسع املقام
لسرندها .
املذهب الثاين  :مذهب ينسب لبعض السلف وورندت به آاثر عن بعض
الصحابة أهنم قالوا به  ،وهو :أن اجلنة ابقية خالدة ال تفىن أبداً وال تبيد وأهلها
خالدون ال يبغون عنها حوال  ،وأما النار تبقى مدة رويلة يعذب فيها أهلها مث
تفىن وخيرج منها أهلها  ،وهذا قول يروى عن بعض السلف  ،نقل عن عمر وغريه
أهنم قالوا  « :لو لبث أهل النار يف النار كقدر رمل عاجل جلاء هلم يوم خيرجون فيه
» ( ، )153وكذلك ما روي عن أيب هريرة ومثله عن ابن مسعوند وغريمها أهنم
قالوا«:سيأيت على جهنم يوم تصف فيه أبواهبا من قلة الساكنني»()154
( )153رواه عبد بن محيد عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وقد ضعفه الصنعاين يف رفع
األستار ص65
( )154يقول ابن القيم رمحه هللا تعاىل يف أول الوابل الصيب :وملا كان الناس ثالث ربقات
:ريب ال يشوبه خبث  ،وخبيث ال ريب فيه وآخرون فيهم خبث وريب  ،كانت ندورهم
ثالثة :ندار الطيب احملض وندار اخلبيث احملض وهااتن الداران ال تفنيان .وندار ملن معه خبث
وريب وهي الدار اليت تفىن وهي ندار العصاة فإنه ال يبقى يف جهنم من عصاة املوحدين أحد
فإهنم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأندخلوا اجلنة وال يبقى إال ندار الطيب احملض
وندار اخلبيث احملض .انظر شرح الطحاوية البن أيب العز حتقي الرتكي ص .626
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هذه اآلاثر وأمثاهلا استدل هبا القائلون بفناء النار ندون اجلنة وأجابوا عن كل
ندليل يورنده القائلون ببقاء النار سأن ذلك حاصل ما ندامت النار موجوندة :
كقوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :وما هم خبارجني من النار ﴾ هذا نص على ندوام
النار ،لكنهم مينعون ذلك ويقولون هذا يف حالة حمدوندة  ،يعين ما ندامت موجوندة
.
وكذلك قوله سبحانه تعاىل  ﴿ :إن عذاهبا كان غراما ﴾ أي مالزم ألهلها
ماندامت ابقية .
فكل آية أو حديث ورندت تدل على أتبيد النار يقولون  :هذا مراند به ما ندامت
موجوندة .
ومما استدل به القائلون بفناء النار أن هللا سبحانه وتعاىل قال  « :إن هللا ملا قضى
اخلل كتب عنده فوق عرشه :إن رمحيت سبقت غضيب »(.)155ويف

لفظ«:تغلب غضىب»( ، )156قالوا فإذا كانت رمحة هللا تغلب الغضب وتسبقه
 ،واجلنة أثر الرمحة والنار أثر الغضب فالبد أن يغلب أثر الرمحة أثر الغضب ،
فاجلنة هي أثر الرمحة ستغلب النار اليت هي أثر الغضب  ،فتبقى وختلد وتدوم ،
أما النار فتفىن .
قالوا وكذلك من وجه آخر  :العذاب مراند هلل سبحانه وتعاىل لغريه ال لذاته ،
( )155رواه البخاري . 7554
( )156رواه البخاري  3194ومسلم .2751
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والرمحة مراندةٌ هلل سبحانه وتعاىل لالحسان لذاته  ،فاهلل يريد اإلحسان وحيب

اإلحسان ألجل اإلحسان ويريد العذاب واالنتقام ال ألجل العذاب واالنتقام ،
ولكن ألجل أتنديب املعذبني وتطهريهم وهتديدهم عن ندرن الكفر واملعاصي اليت
ارتكبوها  ،فإذا عذهبم هللا يف النار مدنداً كافية لتطهريهم وأتنديبهم فإن التأنديب
بعد ذلك يبقى ال حكمة فيه  ،فالبد أن خيرج أهل النار منها إذا تطهروا

وهتذبوا .
وكذلك قوله سبحانه وتعاىل ﴿ ورمحيت وسعت كل شيء ﴾ قالوا  :املعذبون يف
النار شيء  ،فال بد أن تسعهم رمحة هللا فيخرجون من النار .
وهكذا استمروا يف سرند الشبهة اليت يرون أهنا توصل إىل ما ذهبوا إليه .
وقد نسب هذا القول إىل ابن القيم وابن تيمية ولكن عندما تتأمل أقواهلما
ومتحصها يتبني لإلنسان أهنما متوقفان مل يقطعا بفناء النار وال خبلوندها .
املذهب الثالث  :مذهب اجلهم بن صفوان واتباعه  :وهو أن النار واجلنة كالمها
تفىن وتبيد  ،وأن ما فيهما يفىن ويبيد .
شبهتهم يف ذلك  :أن اجلنة والنار لو بقيتا وخلدات إىل ما ال هناية لكانتا مشاهبة
هلل سبحانه وتعاىل يف صفة البقاء والدوام  ،ألن من صفات هللا سبحانه وتعاىل
الدوام والبقاء  ،وعدم قبول العدم عقال .
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واجلواب عن هذا أن يقال  :هناك فرق بني وصف هللا سبحانه وتعاىل ابلدوام
والبقاء وبني وصف اجلنة والنار ابلدوام والبقاء  ،فإن ندوامه سبحانه وتعاىل
واجب لذاته وال يقبل العقل خبالفه  ،أما ندوام اجلنة والنار فهو ممكن إال أن هللا
سبحانه وتعاىل حكم به وأراند أن تبقيا  ،فلوال إراندة هللا وحكمه لبقائهما لكانتا
كغريمها من املخلوقات تفنيان وتبيدان .
املذهب الرابع  :مذهب أيب اهلذيل العالف وأتباعه من أئمة املعتزلة  ،وهذا
املذهب ال يبعد عن مذهب اجلهم بن صفوان  ،ألن اجلهم بن صفوان يقول
تفىن النار وتفىن اجلنة ويفىن من فيهما  ،أما أبو اهلذيل العالف فمذهبه قائم
على أن اجلنة والنار ابقيتان وأن من فيهما ابقون ولكن تنقطع األفعال  ،أي
يبقون يف النار ويف اجلنة بسكون ندائم ال يتحركون وال أيكلون وال يشربون وال
يتنعمون وال يتلذذون فيبقون يف اجلنة إىل ما ال هناية ويبقون يف النار إىل ما
الهناية  ،من ندون أن يكون هلم أفعال أو حركات .
وشبهته تقرب جداً من شبهة اجلهم بن صفوان يقولون  :لو قلنا بدوام حركات
أهل اجلنة والنار وندوام أفعاهلما للزم أن تكون مشبهة ألفعال هللا سبحانه تعاىل

فإذا كانت أفعاله تدوم وال تنقطع وقلنا سأن أفعال أهل اجلنة وأهل النار تدوم
وال تفىن لصارت مثل أفعال هللا  ،فاقرتح هذا املذهب الوسط بني مذهب
مجهور املسلمني وبني مذهب اجلهم بن صفوان .
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ولكن املذهب الصحيح األول  ،والثاين يليه يف الصحة ( ، )157أما املذهب
الثالث والرابع فهما مذهبان ابرالن ال يقومان على أساس وال يقومان على
مبدأ .

( )157ال يعين قول الشيخ يليه يف الصحة تصويب هذا القول  ،ولكن يعين قبول االجتهاند يف األخذ به
وأن ذلك ال يلزم عليه التبديع والتضليل  ،وذلك لوروند بعض اآلاثر عن السلف هبذا القول  ،وهناك
فتوى خمصوصة للشيخ حول هذه املسألة وهي موجوندة يف موقعه على االنرتنت  ،مما قال فيها  :فمن
اجتهد وهو من أهل االجتهاند  ،وأخذ سأحد القولني فإنه ال ينكر عليه وال يضلل وال يبدع ..اخل
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مسائل في القدر
( وأن هللا تعاىل خل اجلنة والنار قبل اخلل وخل هلما أهالً  ،فمن شاء منهم

إىل اجلنة فضال منه  ،ومن شاء منهم إىل النار عدال منه  ،وكل يعمل ملا قد فرغ
له وصائر إىل ما خل له و اخلري و الشر مقدران على العباند )
الشرح :
هذا املقطع يتعل ابلقضاء والقدر  ،مبعىن أن هللا سبحانه وتعاىل قدر وشاء
وكتب ما سيصري إليه العبد قبل أن خيلقه  ،فهو إذا كان سعيداً أو شقيا فهذا

كله مكتوب ومقدر  ،ويدل علية آايت كثرية من القرآن وكذلك أحانديث ،
كقوله -صلى هللا عليه وسلم -عند خل اجلنني  « :ويؤمر سأربع كلمات :
يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد » (. )158
يورند القدرية – نفاة القدر – على هذا فيقولون :

إذا كان هللا قدر على العباند الشقاوة والسعاندة فلماذا يعملون  ،ملاذا ال يتكلون
على كتابتهم السابقة وال حاجة إىل العمل .
وهذا جوابه أن يقال  :إن الصحابة سألوا النيب -صلى هللا عليه وسلم -عن
ذلك ملا خطبهم وأخربهم سأن هللا كتب الشقاوة والسعاندة قام سراقة بن مالك
( )158رواه البخاري  3208ومسلم .2643
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فقال :اي رسول هللا  :بني لنا نديننا  ،كأ ا خلقنا اآلن  ،فيم العمل اليوم ؟ أفيما
جفت به األقالم وجرت به املقاندير  ،أم فيما يستقبل ؟ قال  « :ال  ،بل فيما
جفت به األقالم وجرت به املقاندير »  ،قال  :ففيم العمل ؟ فقال  « :اعملوا
فكل ميسر ملا خل له » ( )159فإذا كان هللا سبحانه وتعاىل أخرب ا ابلقضاء
والقدر وأمر ا أن نعمل فنؤمن إبخباره لنا ابلقضاء والقدر ونصدقه ونعتقد ذلك
ونعمل بقوله اعملوا كما قال سبحانه وتعاىل  ﴿ :فأما من أعطى واتقى
وصدق ابحلسىن فسنيسره لليسرى وأما من خبل واستغىن وكذب ابحلسىن
فسنيسره للعسرى ﴾ إذاً فنحن مطلوب منا اإلميان ابلقضاء والقدر ومأمورون
ابلعمل  ،فالبد لنا من األمرين ،

البد أن نؤمن مبا أخرب ا به من سب القضاء والقدر  ،وال بد لنا أن نطيع هللا
ورسوله ونعمل  ،وهللا ييسر لنا اخلري و يقدر ا إليه سبحانه وتعاىل .
والقضاء والقدر كرره املؤلف يف الكتاب وأييت إن شاء هللا زايندة كالم يف موضع
آخر.

( )159رواه مسلم  2648و البخاري بلفظ آخر . 1362
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( واالستطاعة اليت جيب هبا الفعل من حنو التوفي الذي ال يوصف املخلوق به
تكون مع الفعل  ،وأما االستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسالمة
اآلالت فهي قبل الفعل و هبا يتعل اخلطاب كما قال تعاىل ﴿ :ال يكلف هللا
نفسا إال وسعها﴾ )
الشرح :
االستطاعة معناها لغة القدرة والطاقة .
وهلا يف اصطالح العلماء ثالثة مذاهب :
املذهب األول  :مذهب أهل السنة واجلماعة .
املذهب الثاين  :مذهب القدرية .
املذهب الثالث  :مذهب اجلربية و األشاعرة .
فأما خالصة مذهب أهل السنة واجلماعة يف االستطاعة فهي عندهم نوعان :
نوع يكون قبل الفعل  ،ونوع يكون مع الفعل .
فالنوع األول  :ما يكون قبل الفعل وهو القدرة على الفعل  ،يعين الوسع
والتمكن وسالمة آالت الفعل  ،فمن كانت عنده هذه االستطاعة فهو مكلف
وإن مل تكن عنده فليس مبكلف  ،ولذا فسرها بسالمة آالت الفعل .
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مثال  :الرجل األعمى يقال ال يستطيع الكتابة ملاذا ؟ ألن آالت الكتابة عنده
غري موجوندة وهي البصر  ،وكذلك املريض الذي ال يستطيع القيام للصالة هذا
ال يكلف سأن يصلي قائما
بل يكفي منه شرعاً أنيصلي قاعداً كما قال -صلى هللا عليه وسلم« : -صل

قائماً فإن مل تستطع فقاعداً فإن مل تستطع فعلى جنب» (. )160

إذاً هذا النوع من أنواع االستطاعة يفسر ابلقدرة على الفعل بكون العبد ميكنه

أن يفعل  ،مبعىن أن تكون آالت الفعل موجوندة كاملة عنده وليس هناك ما
مينعه من أن يفعل  ،فمن كان مستطيعا للنوع األول كلّف وخورب وأثيب

على فعله وعوقب على تركه  ،ومن مل يكن مستطيعا فإنه ال يكلف وال يعاقب
على ترك الفعل .
النوع الثاين  :هو ما يعطيه هللا للعبد من التوفي والتسديد واإلعانة حىت حيصل
منه الفعل  ،وهذا النوع يكون مع الفعل مقار ا له  ،ال أييت وحده بل ال ميكن
أن يوجد الفعل إال وهذا النوع من االستطاعة مقارن ومصاحب له  ،إذاً فهو

استطاعة  ،ولكن ال يتعل هبا التكليف الشرعي لكون هذه االستطاعة من هللا
سبحانه وتعاىل  ،وألن التكليف يتعل مبعىن سالمة الفعل واآلالت والتمكن

منه .
( )160خترجيه يف التعلي اآليت .
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ويستدل أهل السنة على النوع األول آبايت كثرية وأحانديث :
كقوله سبحانه ﴿ ال يكلف هللا نفسا إال وسعها ﴾ هذا يدل على أن اإلنسان
إذا فقد االستطاعة اليت مبعىن التمكن من الفعل فهو غري مكلف .
وكذا قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :فاتقوا هللا ما استطعتم ﴾ .
وقوله تعاىل  ﴿ :وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ﴾ فالعاجز
عن أنداء احلج إذا مل يكن لديه مال وال راحلة يتوصل هبما إىل مكة فال يكلف
 ،ألن االستطاعة اليت هي مناط التكليف مفقوندة منه .
وكذا قول النيب -صلى هللا عليه وسلم « : -صل قائما فإن مل تستطع فقاعداً
فإن مل تستطع فعلى جنب »(. )161
و يستدلون على النوع الثاين :
كما يف قوله سبحانه وتعاىل عن الكفار ﴿ ما كانوا يستطيعون السمع ﴾ فهل
الكفار صم ما يسمعون ؟ هم يسمعون  ،فنفيه عنهم االستطاعة مما يدل على
أنه نفى عنهم التوفي واإلعانة والتسديد فقوله ﴿ ما كانوا يستطيعون ﴾ يعين
ما حصل هلم التسديد من هللا واإلعانة من هللا وال التوفي من هللا .
وكذلك قوله ﴿ إنك لن تستطيع معي صرباً ﴾ اخلضر قال ملوسى لن حيصل
( )161رواه البخاري  1117وأبو نداوند  952والرتمذي  372وابن ماجه . 1223
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منك استطاعة ملا سأفعله  ،فهل موسى عاجز عن االستطاعة اليت هي مبعىن
التمكن من الفعل ؟ موسى عليه السالم من أويل العزم اخلمسة الذين أمر نبينا
صلى هللا عليه وسلم -أن يقتدى هبم كما يف قوله تعاىل ﴿ فاصرب كما صربأولو العزم من الرسل ﴾ وموسى واحد منهم  ،وهم يستطيعون الصرب أكثر من
غريهم ومع هذا قال اخلضر ﴿ إنك لن تستطيع معي صربا ﴾ يعين لن حيصل
منك فعل الصرب  ،ولن يعطيك هللا فعل الصرب  ،فاالستطاعة اليت مع الفعل
هي اليت مبعىن التوفي واإلعانة والتسديد من هللا سبحانه وتعاىل .
املذهب الثاين  :مذهب القدرية  ،والقدرية يقرون ابالستطاعة اليت قبل الفعل ،
اليت هي مبعىن التكليف والقدرة على الفعل  ،ولكن ينكرون النوع الثاين ،
ويقولون ليس هناك استطاعة مع الفعل  ،فاالستطاعة عندهم نوع واحد وهي
اليت تكون قبل الفعل وهي اليت يتعل هبا التكليف .
يعين النوع األول عند أهل السنة واجلماعة يقر به املعتزلة  ،ولكن ينكرون النوع
الثاين الذي هو مبعىن التوفي .
وشبهتهم يف ذلك يقولون  :إذا قلنا إن هناك استطاعة مبعىن توفي هللا وإعانته
وأنه يوف من يشاء وال يوف من يشاء ويعني من يشاء وال يعني من يشاء  ،لو
أقرر ا هبذا لكان هللا ظاملاً  ،كيف يوف هذا ومينع توفيقه عن هذا  ،فينكرون
اليت مع الفعل هبذه الشبه الفاسدة تعاىل هللا عن ذلك وتقدس .
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ولكن شبهتهم هذه أبطلها أهل السنة واجلماعة وقالوا  :إن التوفي والتسديد
واإلعانة ملك هلل سبحانه وتعاىل  ،واملالك للشيء يعطيه من شاء ومينعه من
شاء وال يكون ظاملا  ،فأنت إذا كان لك شيء متلكه كتاابً أو غريه  ،فلو

أعطيت فال ا ومنعت فال ا ال تعترب ظاملا ألن الكتاب ملكك  ،واملالك للشيء
يعطيه من شاء فضال ومينعه من شاء عدال .
وهلذا ملا ندخل عبد اجلبار اهلمذاين املعتزيل على الصاحب بن عباند وكان عنده
اإلسفرائيين  ،وكان االسفرائيين أشعراي خيالف املعتزلة  ،وعبد اجلبار منهم ينكر
االستطاعة اليت مع الفعل واالسفرائيين يقر هبا ألنه اشعري جربي .
قال عبداجلبار على الفور  :سبحان من تنـزه عن الفحشاء .
فقال اإلسفرائيين فورا  :كلمة ح أريد هبا ابرل  ،سبحان من ال يقع يف ملكه
إال ما يشاء .
فقال عبداجلبار – وفهم انه قد عرف مرانده  : -أيريد ربنا أن يعصى ؟
فقال أبو إسحاق  :أيعصى ربنا قهرا ؟
فقال عبد اجلبار  :أرأيت إن منعين اهلدى وقضى علي ابلرندى  ،أحسن إيل أم
أساء ؟
فقال اإلسفرائيين  :إن كان منعك ماهو لك فقد أساء  ،وإن كان منعك ماهو
له فيختص برمحته من يشاء .
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فانقطع القدري عبداجلبار وسكت ومل جيد جواابً (. )162
فقوله  :سبحان من تنـزه عن الفحشاء يعين سبحان من ال خيل املعاصي ،
واالسفرائيين قال  :كلمة ح أريد هبا ابرل  .يعين قول من يقول إن هللا متنـزه
عن الفحشاء ح ولكنك تريد ابرال فلما عرف قصده رند عليه مبا ذكر .
فاحلاصل أن املعتزلة ينكرون االستطاعة اليت مبعىن التوفي واإلعانة والتسديد
وأهنا ال وجوند هلا ويقرون ابالستطاعة اليت تكون قبل الفعل واليت هي مناط
التكليف واليت يتعل هبا اخلطاب.
املذهب الثالث  :مذهب اجلربية األشاعرة  ،فهؤالء ينكرون اليت قبل الفعل ،
ويقولون ال أتثري هلا وال وجوند هلا  ،ويقرون ابالستطاعة اليت مع الفعل فقط ،
واليت هي مبعىن التوفي والتسديد  ،يقولون هي األساس فإن حصلت من هللا
حصل الفعل وإن مل حتصل مل حيصل الفعل .
وهناك كالم رويل للعلماء يف هذا املوضوع .
لكن خالصة ما يقال يف هذه املسألة أن أهل السنة واجلماعة يقولون ابلنوعني
 ،والقدرية يقرون ابليت تكون قبل الفعل  ،واألشاعرة واجلربية يقرون ابليت تكون
مع الفعل فقط .
( )162انظر ندفع إيهام االضطراب للشنقيطي يف آخر أضواء البيان  ، 331/10ولوامع األنوار البهية
للسفاريين 339 / 1
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( وأفعال العباند خل هللا )
الشرح :
وأفعال العباند خل هللا وكسب من العباند  ،أما خل هللا فهذا مذهب أهل
السنة واجلماعة قاربة  ،وهو أن هللا سبحانه وتعاىل هو اخلال ألفعال العباند
وأن كل شيء يقوم به العبد من حركة أو سكون أو حسن أو قبيح أو راعة أو
معصية كله خل هلل سبحانه وتعاىل  ،ال خال إال هللا تعاىل .
فأهل السنة يقرون سأن هللا هو اخلال ألفعال العباند ولكن العبد هو الفاعل ،
وفرق بني اخلل والفعل  ،والعبد فاعل حقيقة وله مشيئة وإراندة بفعله  ،ولكن
فعله ال يكون بدون إراندة هللا ومشيئة هللا  ،هللا عز وجل يريد فعل العبد وييسره
له ويعينه عليه والعبد هو املتحرك بفعله وهو الفاعل وهللا اخلال ولكن ذلك
اتبع ملشيئته سبحانه .
هذا هو املذهب األول وهو مذهب أهل السنة واجلماعة ومن تبعهم من
الطوائف األخرى  ،وهذا هو الذي توافرت عليه األندلة من الكتاب واحلديث :
فمن الكتاب قوله تعاىل ﴿ أتعبدون ما تنحتون وهللا خلقكم وما تعملون ﴾ أي
خلقكم وخل أعمالكم ومعموالتكم  ،و ( ما ) هنا موصولة .
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وكذلك قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :ونفس ما سواها فأهلمها فجورها وتقواها ﴾
فقوله ﴿ :أهلمها﴾ ندليل على أن هللا سبحانه وتعاىل هو املوف للعباند واملعني
هلم على أفعاهلم  ،فبدون إعانته ال حتصل األفعال وقوله ( فجورها وتقواها )
إضافة الفجور إىل النفس وإضافة التقوى إىل النفس  ،ندليل على أهنا هي
الفاعل لفعلها .
وهذا املذهب أندلته كثرية يف القرآن .
املذهب الثاين :
وأما من خالف أهل احل كاملعتزلة والرافضة فإهنم أنكروا أن يكون هللا سبحانه
وتعاىل هو اخلال ألفعال العباند  ،وقالوا  :هللا هو اخلال للعباند  ،لكن العباند هم
من خيل أفعاهلم  ،ويقولون لو كان هللا هو اخلال ألفعاهلم للزم من ذلك وصف
هللا ابلظلم  ،خيل الكفر مث يعاقب عليه  !.خيل املعصية مث يعاقب عليها !.
يقولون هذا ظلم  ،وهللا سبحانه وتعاىل منـزه عن الظلم .
ومن أندلتهم اليت لبسوا هبا :
قوله سبحانه تعاىل  ﴿ :فتبارك هللا أحسن اخلالقني ﴾ وجه االستدالل من اآلية
أهنا تضمنت بيان تعدند اخلالقني  ،فإذا كان هناك خالقون كان هناك خال غري
هللا  ،إذاً فاخلالقون هنا هللا والعباند  ،هللا خيل العباند والعباند خيلقون أفعاهلم .
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أهل السنة واجلماعة أجابوا عن الشبهة األوىل اليت يزعمون أهنا ندليل عقلي
فقـالوا :
إن شبهتكم هذه تلزمكم يف كل شيء لو ربقت  ،فإننا نناظركم يف هذه املسألة
ونقول لكم :
أنتم تقولون إن هللا مل خيل أفعال العباند  ،ألنه لو خلقها وعاقبهم عليها للزم أن
يكون ظاملا هلم  ،فهل تقرون سأن هللا يعلم أفعال العباند قبل أن خيلقها العباند
على حسب زعمكم  ،أو كان جاهال هبا؟
وهذا معىن قول الشافعي رمحه هللا   :اظروا القدرية ابلعلم فإن أقروا به خصموا
وإن أنكروه كفروا .
فيقال هل تعتقد أيها القدري وتعرتف سأن هللا عز وجل علم أفعال العباند
كاملعاصي والكفر قبل أن خيلقها أو جهلها ؟ وال بد له من جواب :
إما أن يقول  :علمها هللا  ،وإما أن يقول جهلها .
فإن قال  :إن هللا كان جاهال هبا كفر ابإلمجاع  ،ألن املسلمني أمجعوا كلهم
على أن من نسب إىل هللا اجلهل فهو كافر  ،وهذا معىن ما قاله اإلمام الشافعي
 :فإن أنكروه – أي العلم – كفروا  ،يعين إن قالوا  :إن هللا جيهل أفعال العباند
قبل أن يوجدوها كفروا .
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وإن قال  :بل علمها هللا تعاىل قبل أن خيلقوها .
قيل له  :هل كان قاندراً على صرفهم عن املعاصي والكفر أو كان عاجزاً ؟
فإن قال  :كان عاجزاً .
قيل له  :كفرت ابإلمجاع  ،ألن املسلمني أمجعوا على أن من وصف هللا ابلعجز
فهو كافر .
فإن قال  :بل علمها وكان قاندراً على صرفهم عنها .
قيل له  :إذاً إذا كان عاملا سأن فال ا سيفعل الكفر وقاندراً على صرفه عن الكفر

إىل اإلميان فكونه تركه يكفر ومل يصرفه إىل اإلميان مع قدرته عليه يكون ظاملا له

.
إذاً فهم ال خيلوا إما أن يكفروا وإما أن يَلزمهم نظري ما فروا منه .
وهناك رريقة أخرى للمناظرة وهي أن يقال :
إن معىن قول  :إن هللا خيل أفعال العباند  ،مبعىن أنه يوفقهم ويعينهم ويهديهم
وييسر هلم الفعل فهذه اهلداية وهذا التوفي وهذا التسديد الذي به حيصل الفعل
هل هو ملك للعبد أو هو ملك هلل ؟ ومعلوم قطعا أنه ملك هلل  ،فإذا اقروا سأنه
ملك هلل مل يكن هللا ظاملا هلم إذا منعهم إايها  ،فهم كفروا بسبب منع هللا
سبحانه وتعاىل هلدايته هلم وتوفيقه  ،إذاً الذي منعه عنهم هو ملكه  ،ومعلوم
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عقال أن املالك للشيء إذا منعه عن الغري ال يسمى ظاملا  ،وال يعترب ظاملا ،
ألن املالك للشيء قد يعطيه من شاء فضال ومينعه من شاء عدال  ،وكذلك هللا
سبحانه وتعاىل أقدرهم عل الفعل فجعل وسائل الفعل موجوندة عندهم ،
فجعلهم قاندرين وجعلهم أصحاء وأعطاهم االختيار وبني هلم احل من البارل ،
ولكن غاية ما هنالك أنه منعهم التوفي  ،والتوفي ملك هللا سبحانه وتعاىل إن
شاء أعطاهم إايه وإن شاء منعهم إايه  ،وإذا منعهم إايه فهو ملكه واملانع مللكه
ال يكون ظاملا ملن منعه عنه .
هذا جواهبم عن الشبهة العقلية .
أما عن الشبهة السمعية وهي قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :فتبارك هللا أحسن
اخلالقني ﴾ يقال هلم :
أوال  :كيف استدللتم ابآلية وأنتم من أصولكم أن النقل ال يصلح ندليال على
مسائل األصول  ،ألن من األصول والقواعد عند املعتزلة أنه ال يُستدل على
مسائل أصول الدين إال سأندلة عقلية ( ، )163أما األندلة السمعية فإهنم ال يرون
فيها نداللة ( ، )164ألهنا إما أن تكون ظنية الثبوت كاآلحاند وإما أن تكون
ظنية الداللة كالقرآن واملتواتر من السنة .
( )163يقول عضد الدين االجيي يف املوقف األول من املواقف :الثاين  :ما يتوقف عليه النقل
مثل وجوند الصانع ونبوة حممد فهذا ال يثبت إال ابلعقل .انظر التنكيل للمعلمي 325 / 2
( )164بل يقول الغزايل يف اإلحياء : 180 /1فأما من أيخذ معرفة هذه األمور من السمع فال
يستقر له فيها قدم وال يتعني له موقف .
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السمع عند املعتزلة وعلماء الكالم قسمان  ،كما هو عند غريهم  :متواتر
وآحاند  ،هم يقولون املتواتر واآلحاند كالمها ال يصلح ندليال على مسائل أصول
الدين – أي العقائد – قالوا :
ألن اآلحاند ليست قطعية الثبوت بل هي ظنية الثبوت  ،فإذا كانت ظنية
فالظين حيتمل الثبوت وحيتمل عدمه  ،فال نداللة فيه .
أما القران واملتواتر من احلديث فهو وإن كان قطعي الثبوت فإنه ظين الداللة ،
نداللته حمتمله
 ،واملثال قوله سبحانه وتعاىل  ﴿ :الرمحن على العرش استوى ﴾  ،يقولون
نداللته على االستقرار والعلو ظنية  ،ملاذا ؟ ألنه حيتمل االستواء وحيتمل
االستيالء .
فيقال هلم  :أنتم ال ترون يف األندلة النقلية حجة على مسائل األصول فلماذا
استدللتم هبذه اآلية ؟
اثنيا  :يقال هلم  :حىت النصوص اليت استدللتم هبا واعتقدمت صحتها فإن قوله
سبحانه وتعاىل  ﴿ :فتبارك هللا أحسن اخلالقني ﴾ ال نداللة فيها لكم (: )165
ألن اخلل يطل يف اللغة اترة ويراند به اإلجياند من العدم  ،ويطل اترة ويراند به
التصوير واالخرتاع  ،تقول خل هللا اإلنسان وخل هللا اخلل أي أوجدهم من
( )165ينظر ص .77
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العدم  ،وتقول خل اخلراز النعل أي قاسه وصوره وقدره  ،وخل اخلياط
فصله  ،يعين هيأ صورته وقوله تعاىل  ﴿ :فتبارك هللا أحسن
الثوب مبعىن ّ

اخلالقني ﴾ أي املقدرين املصورين  ،وليس املوجوندين  ،فإنه ال موجد إال هللا ،

فاهلل سبحانه وتعاىل أحسن املقدرين وأحسن املصورين  ،أما اإلجياند فال يوجد
ِ
موجد إال هللا سبحانه وتعاىل وهذا معروف يف لغة العرب ومنه قول الشاعر يف
ممدوحه :
وألنت تفري ما خـلقت وبعـ ض القوم خيل مث ال يفـري()166
تفري أي تن ّفذ  ،يصف ممدوحه سأن لديه القدرة على تنفيذ ما خيل أي ما

متجوز به عن ش اخلراز
يقدره ويصوره ويزينه بنفسه من فعل  ،والفري هنا ّ

اجللد  ،فكما أن اخلراز املاهر إذ أراند أن يوجد نعال فإنه يق ّدر مقدار النعل مث
يفري اجللد أي يشقه على املقاس الذي أرانده وال يرتندند يف ذلك وال خيطئ ،
يقول أنت أيها املمدوح تفري ما خلقت أي تنفذ ما قدرته وصورته وال أحد
مينعك عن ذلك  ،وأما غريك من الناس فهو وإن كان لديه اخلل مبعىن التقدير
والتصوير والتخطيط إال أنه يعجز عن التنفيذ فال يفري .
فهذا ندليل على أن اخلل يطل يف اللغة ويراند به غري اإلجياند وهو املراند يف قوله
تعاىل ﴿ :أحسن اخلالقني﴾.
( )166ينظر مفرندات الراغب األصفهاين ماندة خل  ،وأضواء البيان . 267/6
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هذا رندهم على الشبهة اليت تذرعوا هبا من النقل .
وسياق اآلايت يدل على رند هذه الشبهة  ،والذي هو مبعىن التصوير  ،وهو
قوله تعاىل ﴿ ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من رني * مث جعلناه نطفة يف
قرار مكني * مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما
فكسو ا العظام حلما مث أنشأ اه خلقا آخر فتبارك هللا أحسن اخلالقني ﴾ .
( وكسب من العباند )
الشرح :
الكسب الذي يريده املؤلف هنا هو الفعل  ،ألنه معروف أن مذهبه يف هذه
املسألة هو مذهب أهل السنة واجلماعة  ،فهو يقول هي خل هلل وفعل للعبد ،
لكنه عرب ابلكسب ألن الكسب والفعل مبعىن واحد ال فرق بينهما .
هو عرب ابلكسب عن الفعل وهو ال يريد الكسب الذي تريده األشاعرة .
فإن األشاعرة يقولون العبد له كسب وليس له فعل وهذا تناقض  ،فال يعقل
شيء امسه الكسب وشيء امسه الفعل  ،بل الفعل هو الكسب وهذا هو الذي
عرب عنه املؤلف يف قوله ( وكسب من العبد ) هو يريد أن العباند أفعاهلم هلم
وهي خملوقة هلل سبحانه وتعاىل .
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والكسب أرلقه املؤلف هنا  ،والذي ال يعرف مذهب املؤلف قد يظن أنه
يساير األشاعرة فيثبت الكسب وينفي الفعل  ،وهذا ليس هو مذهب املؤلف ،
بل مذهبه إثبات الفعل للعبد على سبيل احلقيقة واالختيار  ،وإن كان يرى أن
الفعل خملوق هلل سبحانه وتعاىل لكنه عرب ابلكسب عن الفعل فقط  ،وقوله يف
املقطع الساب  ( :وأفعال العباند خل هلل ) ينص على أنه مع أهل السنة
واجلماعة حيث جعلها خلقا هلل  ،لكن األوضح لو قال  :وأفعال العباند خل
هللا وهي أفعاهلم  ،لكنه قال  ( :خل هللا وكسب من العبد ) يعين وفعل هلم .
املذهب الثالث( : )167مذهب اجلربية و األشاعرة منهم  ،فإهنم يثبتون للعبد
كسبا وينفون عنه الفعل .
والعلماء كلهم يقولون إن العقالء جممعون على أنه ليس هناك كسب غري الفعل
 ،بل الكسب هو الفعل والفعل هو الكسب  ،فمن أثبت الكسب لزمه ثبوت
الفعل ومن نفى الفعل لزمه نفي الكسب فالفعل والكسب سواء  ،هذه هي
احلقيقة .
التسرت وهم يثبتون
لكن األشاعرة يفرقون  ،فيثبتون كسبا ال يعقل وقصدهم ّ

ذلك مغالطة  ،وإال فهم يف ابب أفعال العباند جربية  ،وقد صرح ابن تيمية يف
أكثر من موضع سأن األشاعرة جربية حمضة  ،ألهنم يقولون أفعال العباند أفعال
( )167يف املقطع الساب ذكر مذهب أهل السنة ومذهب القدرية .

297

شرح العقيدة الطحاوية

هللا لكن هلم كسب  ،مع أنه ال فرق بني الفعل والكسب  ،فإذا قالوا إن العبد
ال يفعل وإمنا أفعاله هي أفعال هللا إذاً فقوهلم له كسب ال معىن له .
والعلماء قالوا إثبات الكسب ونفي الفعل من األمور املستحيلة عقال .
فاجلربية يقولون إن العبد ليس له فعل وليس له اختيار وليس له مشيئة بل هو
جمبور على ما يصدر عنه من أفعال وهذه األفعال اليت تصدر عنه هي أفعال هللا
تبارك وتعاىل فإذا قالوا قرأ فالن أو كتب فإهنم يعنون قرأ هللا وكتب هللا  ،يلزمهم
هذا  ،ألهنم يقولون ليس للعبد فعل مطلقا .
فإذا قيل هلم ملاذا يسمى إذاً فاعال وتنسب إليه األفعال ؟
قالوا  :تنسب إليه على سبيل اجملاز املرسل ألنه حملها  ،فنسبة الفعل إىل العبد
إذا قلت قام فالن نسبة جمازية عالقتها احملليّة  ،كما تقول خرج اجلامع وكما

تقول خرجت الكلية وتقول خرجت املدرسة وأنت تعين خرج الطالب فكذلك
قام فالن وقعد فالن مثل ذلك متاما ،يعين قام هللا وقعد هللا  ،تعاىل هللا عما
يقول هؤالء علوا كبريا  ،فال يثبتون للعبد فعال مطلقا وال مشيئة وال اختيارا ،
بل هو جمبور وحركته سأفعاله كحركة أغصان هذه الشجرة إذا هبت هبا الرايح
متاما  ،فكما أن الشجرة تتحرك أغصاهنا بدون إراندة وبدون مشيئة وليست هي
املتحركة بل هي حمركة  ،فكذلك العبد إذا فعل فهو جمبور عليه وحركته مفعولة
فيه  ،فعلها هللا وليس هو الفاعل هلا .
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وابلنسبة لفعل العبد فإن يف مذهب القدرية جزء منه ح وجزء منه ابرل  ،ويف
مذهب اجلربية جزء منه ح وجزء منه ابرل  ،ومذهب أهل السنة واجلماعة
هو جمموع جزئي احل املوجوندين يف مذهب القدرية ويف مذهب اجلربية .
فالقدري يقول إن للعبد فعال ومشيئة واختياراً وهذا ح ٌ  ،مث يقول ولكن هو
اخلال لفعله  ،وهذا هو البارل يف مذهب القدرية يعين مذهب القدرية جزآن ،
العبد فاعل لفعله حقيقة له فعل وله اختيار له مشيئة وله إراندة وهذا ح مث
يقولون واخلال ألفعاله هو وليس هللا خالقهما .
واجلربية يقولون إن هللا سبحانه وتعاىل هو اخلال ألفعال العباند  ،خلقها وشاءها
وأراندها وقدرها وهذا ح  ،ولكن يزيدون على هذا ويقولون العبد ليس له فعل
بل هو جمبور على أفعاله وهذا ابرل.
إذاً فقول القدرية العبد فاعل حقيقة وله مشيئة واختيار وقول اجلربية هللا خال
أفعال العباند ومقدرها هذا ح أيضا .

فامجع هذا مع هذا يظهر لك مذهب أهل السنة واجلماعة .
أهل السنة واجلماعة يقولون العبد فاعل حقيقة وله مشيئة واختيار  ،واملعتزلة
يقولون كذلك  ،ويقول أهل السنة واجلماعة هللا خال أفعال العبد ومقدرها
ومريدها  ،وهكذا تقول اجلربية إمنا اخلالف بني أهل السنة و اجلماعة وبني
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القدرية هو خل الفعل  ،فأهل السنة واجلماعة يقولون اخلال له هللا واملعتزلة
يقولون اخلال له العبد .
واخلالف بني أهل السنة واجلماعة وبني اجلربية أن أهل السنة واجلماعة يقولون
كما تقول اجلربية سأن هللا خال أفعال العباند ومقدرها ومريدها  ،ولكن نقطة
اخلالف بينهم وبني اجلربية أن العبد جمبور كما تقول اجلربية وأهل السنة
واجلماعة يقولون العبد ليس جمبوراً بل هو خمتار وفاعل ومريد لفعله .
بقى أن نعرف شبهة اجلربية بعد أن عرفنا شبهة القدرية :
اجلربية يستدلون بقوله تعاىل  ﴿ :وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى ﴾ يقولون
هذه اآلية نص على أن العبد ال فعل له  ،فإنه نفى عنه الفعل فقال  ﴿ :وما
رميت ﴾ وأثبت الفعل هلل فقال  ﴿ :ولكن هللا رمى ﴾ إذاً فالفـاعل هو هللا وإن
حترك العبد ابلفعل .
وأهل السنة واجلماعة أجابوا عن هذه الشبهة وهذا االستدالل اخلارئ فقالوا :
إن الرمي يطل يف لغة العرب ويراند به أحد أمرين :
 – 1اترة يطل ويراند به اإلصابة  ،إصابة السهم للهدف .
 – 2واترة يطل ويراند به إرسال السهم .
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وهللا سبحانه وتعاىل نفى عن العبد أحد النوعني وهو اإلصابة وأثبت له أحدمها
وهو اإلرسال فقال سبحانه  ( :إذ رميت ) وهذا إثبات  ،ألن العبد رمى ولكن
نفى عنه اإلصابة  ،فكأنه يقول ما أصبت إذ حذفت أو أرلقت السهم .
و قد رند عليهم من نفس اآلية .
( ومل يكلفهم هللا تعاىل إالّ ما يطيقون  ،وال يطيقون إال ما كلفهم )
الشرح :
قوله  ( :وال يطيقون إال ما كلفهم ) هذه الفقرة عليها شيء من املالحظة .
فقوله  ( :ومل يكلفهم هللا تعاىل إال ما يطيقون ) هذا صحيح  ،هللا سبحانه
وتعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها  ،ال يكلف أحداً ما ال يطي  ،وهذا هو

الراجح من مذهب األصوليني أن التكليف بغري املستطاع ال جيوز  ،وليس من
احلكمة أن يكلف هللا أحدا مباال يطيقه عقال  ،و الشرع كذلك ندل على ذلك
كقوله تعاىل  ﴿ :ال يكلف هللا نفسا إال وسعها ﴾  ،لكن قوله  ( :وال
يطيقون إال ما كلفهم ) هذا عليه مالحظة  ،ألن هللا سبحانه وتعاىل كلف
الناس بتكاليف  ،كلفنا خبمسة فروض يف أربع وعشرين ساعة  ،وكلفنا بصيام
شهر من اثين عشر شهراً  ،لكن هل معىن ذلك أننا ال نطي سوى هذا ؟ لو
أن هللا سبحانه وتعاىل جعل الفرائض ستة  :الفجر والضحى والظهر والعصر
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واملغرب والعشاء ؟ هل نطي ذلك أوال نطي ؟ نطي ذلك بسهولة  ،ولكن
مقتضى كالم املؤلف أننا ال نطي أكثر مما كلفنا
لقوله  ( :وال يطيقون إال ما كلفهم ) وهذا غري صحيح  ،لذلك فالعبارة فيها
خطأ  ،ويلتمس هلا تصويب  ،ومما التمس هلا من التصويب قول بعض العلماء
إنه يعين بقوله ( وال يطيقون إال ما كلفهم ) أي ال يطيقون بدون مشقة وبدون
ثقل إال ما كلفهم  ،أما ما مل يكلفهم به فإهنم يطيقونه ولكن مبشقة وجهد ،
فلو أن هللا سبحانه وتعاىل فرض علينا صيام شهرين يف السنة ألرقنا ذلك ،
لكن يكون يف ذلك كلفة وفيه ثقل وفيه مشقة  ،فقوله  ( :وال يطيقون إال ما
كلفهم ) أي وال يطيقون بيسر وسهولة إال ما كلفهم به  ،أما ما مل يكلفهم به
فلو كلفهم به ألراقوه ولكن مبشقة وعسر .
هذا ما أجاب به العلماء عما يف هذه العبارة من قل وأظن الشارح أشار وال
حظ عليها ووجهها بتوجيهات منها الصحيح ومنها غري الصحيح لكن أحسن
ما يقال يف االعتذار عن املؤلف مبا سب  ،وكونه مثال فرض على النيب -صلى
هللا عليه وسلم -كل يوم وليلة هذا تكليف  ،لكنهم ملا كانوا ال يطيقونه عاندة
أي يصعب عاندة أن يؤندي اإلنسان مخسني فرضا يف أربع عشرين ساعة نسخ
لكنه شرع يف األول.
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وينظّرون لذلك بقوهلم :كما لو أن إنسا ا يبغض إنسا ا قال  :أ ا ال أري
النظر إىل فالن هل معىن ذلك أنه ليس يف استطاعته أن ينظر إليه  ،ال  .هو
يقدر ويطي ذلك لكنه ال يطيقه إال بثقل وعسر .
والتكليف مبا ال يطاق حمل حثه يف أصول الفقه ويف علم الكالم .
والراجح أن هللا سبحانه وتعاىل ال يكلف مبا ال يطاق عقال  ،أما ماال يطاق
عاندة فقد يكلف به سبحانه وتعاىل .
( وهو تفسري ال حول وال قوة إال ابهلل  ،نقول ال حيلة ألحد وال حركة ألحد
وال حتول ألحد وال حركة ألحد عن معصية هللا إال مبعونة هللا  ،وال قوة ألحد
على إقامة راعة هللا والثبات عليها إال بتوفي هللا تعاىل )
الشرح :
قوله ال حول وال قوة إال ابهلل يعين ال يكلفهم هللا إال ما يطيقون وال يطيقون إال
ما كلفهم  ،أي أن اإلنسان ال حيلة له وال حتول له من حال املعصية إىل
الطاعة أو العكس إال بتوفي من هللا سبحانه وتعاىل  ،فاإلنسان ال قوة له على
التحول من املعاصي للطاعات والعكس إال ابهلل سبحانه وتعاىل  ،ال حيلة
ألحد أي ال قوة إال ابهلل  ،وال حتول من حال إىل حال إال ابهلل سبحانه وتعاىل
.

303

شرح العقيدة الطحاوية

( وكل شيء جيري مبشيئة هللا تعاىل وعلمه وقضائه وقدره  ،غلبت مشيئته
املشيئات كلها  ،وغلب قضاؤه احليل كلها  ،يفعل ما يشاء وهو غري ظامل أبداً
)
الشرح :
هذا من متام الكالم على القضاء والقدر  ،علم كل شيء وقدره وشاءه قبل أن
يكون  ،وكل شيء جيري من ابن آندم على حسب ما قضاه هللا وقدره وشاءه
من خري أو شر .
والظلم معناه وضع الشيء يف غري موضعه  ،وهللا سبحانه وتعاىل ال يظلم أحداً
 ،والقران مليء من اآلايت اليت تنص على أن هللا ال يظلم أحداً ﴿ وما ربك
بظالم للعبيد ﴾ وقوله تعاىل  ﴿ :وال يظلم ربك أحداً ﴾ وقوله تعاىل  ﴿ :وما
ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ﴾ وكثريا ما ينـزه نفسه سبحانه عن الظلم  ،بل
وحرم الظلم على نفسه كما يف احلديث القدسي أن هللا سبحانه قال  « :إين
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا » ( )168فهو حرم
على نفسه سبحانه وتعاىل أن يظلم الناس ألن الظلم ال يلي به سبحانه وتعاىل
وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة وهو أن هللا ال يظلم أحداً ال لعجزه عن

الظلم ولكن لتنـزيهه نفسه عنه  ،فالظلم ممكن عقال ولكنه ممتنع عاندة  ،فاهلل
( )168رواه مسلم . 2577
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سبحانه وتعاىل أجرى العاندة أنه ال يظلم أحداً  ،وال نقول إنه مستحيل على

هللا ولو أراند أن يظلم لعجز  ،ال  .نقول الظلم ممكن ولكنه حرمه على نفسه
ونزه نفسه عنه  ،ولو كان الظلم مستحيال عقال ملا جاز نفيه وملا جاز أتمني
الناس منه  ﴿ :ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال خياف ظلما وال

هضما ﴾ لو كان الظلم مستحيال ملا ّأمن هللا املؤمنني من الظلم  ،وملا كان هلذه
اآلية معىن يف نفي الظلم  ،وذلك أن املستحيل ال خياف منه – ملا ّأمن املؤمنني

من الظلم ندل ذلك على انه ممكن وليس مبستحيل وحيرمه على نفسه .

أما القدرية واملعتزلة فإهنم ينزهون هللا عن الظلم ولكنهم يقولون إنه ال يقع منه
الظلم لعجزه واستحالته عن أن يفعل ذلك  ،ولو أراند أن يظلم أحدا ملا
قدر( ، )169تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا .
( تقدس عن كل سوء وحني  ،وتنـزه عن كل عيب وشني )
الشرح :
السوء ما يسوء من األفعال الرنديئة  ،واحلَني بفتح احلاء اهلالك  ،وهللا منـزه

سبحانه وتعاىل عن أن يتصف بسوء وعيب  ،وهو قدمي أزيل أبدي ال جيوز

عليه الفناء وال جيوز عليه اهلالك سبحانه وتعاىل .
( ال يسأل عما يفعل وهم يسئلون )
( )169انظر الفصل يف امللل واألهواء والنحل  112 / 3ت يوسف البقاعي .
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الشرح :
هذه قاعدة من القواعد اليت هنج عليها السلف رضوان هللا عليهم أهنم ال
يسألون عن أفعال هللا سبحانه سؤال احتجاج واعرتاض  ،وإمنا يسألون سؤال
استفهام واستعالم ملعانيها  ،ألن أفعاله سبحانه وتعاىل صاندرة عن حكمة
ومشيئة وإراندة  ،فإن أندركنا معىن الفعل أو معىن التشريع وحكمته فبها  ،وإن
عجز ا فال نرنده ونقول إننا ال نعلم معىن هذا الفعل أو هذا التشريع  ،هللا
سبحانه وتعاىل أفعاله وتشريعاته كلها تصدر عن حكمة  ،لكن منها ما ندرك
حكمته ونعرفها وتظهر لنا ومنها ما خيفى علينا  ،والكثري مما ال نعلمه أكثر مما
يظهر لنا ونعلمه  ،ألن هللا سبحانه وتعاىل  ﴿ :ال يسأل عما يفعل وهم
يسئلون ﴾ فالسؤال بلِ َم ال جيوز  ،ال جيوز أن تقول مل فعل كذا مل شرع كذا مل
خل كذا  ،هذا اعرتاض على حكم هللا وعلى إراندته سبحانه وتعاىل .
وإن كان السؤال عن معاين أفعاله وتشريعاته لتُعلم فهذا جائز .
( ويف ندعاء األحياء وصدقاهتم منفعة لألموات )
الشرح :
هذه مسألة إهداء الثواب للغري  ،أي تصلي وتصوم وحتج وتقرأ قرآ ا وتتصدق
وهتدي ثواب هذه ال ُقَرب لغريك .
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قوله  ( :منفعة لألموات ) ليس ذلك خاصاً ابألموات  ،بل املسألة تعم
األموات وغريهم .
ومسألة إهداء ال ُقَرب  ،هل ينتفع به املهدى له ويصل إليه ويستفيد منه أم ال ؟
هذه املسألة فيها ثالثة مذاهب :
املذهب األول  :أن كل ما يهدى من راعات للغري من املسلمني سواء كان
ذلك حلي أو ميت جيوز ذلك ويصل ثوابه للمهدى إليه  ،وسواء أكان املهدى
ثواب عمل بدين أو مايل أو غري ذلك  ،مطلقا  ،وهذا يف القرآن والسنة الكثري
من األندلة عليه من حيث العمومات .
من ذلك قوله تعاىل  ﴿ :والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا
وإلخواننا الذين سبقو ا ابإلميان ﴾ فهؤالء استغفروا لغريهم وندعوا هلم  ،فلو مل
يكن ذلك ينفع ملا ورند مثله يف القرآن  ،والرسول عليه الصالة والسالم أخرب يف
مواضع كثرية أن من حج عن غريه نفعه ذلك ( ، )170ومن صام عن غريه
( )170منها ما روى البخاري يف صحيحه (  ) 1852ابب احلج والنذور عن امليت  :أن امرأة
من جهينة جاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت  :إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج
حىت ماتت أفأحج عنها ؟ قال  ( :نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك ندين أكنت
قاضيته ؟! اقضوا هللا فاهلل أح ابلوفاء )  .حلديث ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )
رواه البخاري (  ) 1952ومسلم ( ) 1147

307

شرح العقيدة الطحاوية

نفعه ذلك( ، )171ومن تصدق عن غريه نفعه ذلك  ،يف آاثر كثرية يف هذا
املعىن  ،وهذا عليه مذهب اإلمام أمحد وكثري من العلماء .
املذهب الثاين  :أن ال ُقَرب تنقسم إىل قسمني :
 – 1قرب مالية .
 – 2وقرب بدنية.
فالقرب املالية يصح إهداء ثواهبا وتصل إىل من أهديت إليه  ،وأما القرب
البدنية فال يصح إهداؤها وال يصل إىل املهدي إليه  ،وهذا عليه كثري من
العلماء أيضا  ،منهم اإلمام الشافعي وكثري من أصحابه.
وهؤالء يستدلون على ذلك سأمور :
منها أثر يروى عن ابن عباس أنه قال ( ال يصوم أحد عن أحد وال يصلي أحد
عن أحد )( )172وهذا األثر موقوف على ابن عباس  ،وليس مرفوعا إىل النيب
صلى هللا عليه وسلم ، -ولو صح لكان معىن ال يصلى أحد عن أحد مبعىن( )171ملا روى البخاري يف صحيحه (  : ) 2756أن رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم
فقال  :اي رسول هللا إن أمي توفيت وأ ا غائب عنها فهل ينفعها أن تصدقت عنها؟ قال ( :
نعم ) قال  :فإين أشهدك أن حائط املخراف صدقة عنها )  ،وما رواه مسلم ( ) 1632
وغريه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  ( :إذا مات اإلنسان انقطع
عمله إال من ثالث  :إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له ) .
( )172رواه النسائي يف السنن الكربى  141/3بسند صحيح .
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ال ينوب أحد عن أحد يف الفرض  ،أي ال يقوم إنسان ويصلي صالة الظهر
عن إنسان يعفيه من الصالة  ،وليس معناه أنه ال جيوز أن يتربع بثواب صالة
من صلوات التطوع أو غريها .
املذهب الثالث  :منع ذلك مطلقا سواء أكانت العباندة بدنية أو مالية  ،وهذا
رأي لبعض علماء الكالم وبعض املتصوفة وهو مذهب ابرل .
وحيتجون على ذلك بنحو قوله تعاىل  ﴿ :وأن ليس لإلنسان إال ما سعى ﴾
وحنوها  ،يقولون فيها نداللة على أن اإلنسان ال ينتفع إال بسعيه هو .
ولكن القائلون جبواز إهداء ثواب القرب أجابوا عن هذه اآلية وحنوها جبوابني :
اجلواب األول  :ابملنع  ،قالوا ال نسلم أن اآلية تدل على أن اإلنسان ال يستفيد
من سعي غريه  ،إمنا اآلية ندليل على أن اإلنسان ال ميلك إال سعي نفسه  ،أما
سعي غريه فللغري إن شاء تربع به وأهداه وإن شاء منعه  ،وفرق بني قوهلم ال
ينتفع اإلنسان إال بسعيه وبني قوله ال ميلك إال سعيه  ،فكونه ال ميلك إال
سعيه هذا مسلم به وتدل عليه اآلية الكرمية  ،ولكن ال ينتفع إال بسعيه هذا
معىن آخر واآلية مل تتعرض له  ،ولو قالت اآلية ال ينتفع أحد إال بسعيه ،
لكان فيها ندليل لكن اآلية تقول  ﴿ :ليس لإلنسان إال ما سعى ﴾ الالم هنا
للملك  ،يعين ليس لإلنسان على سبيل امللك إال سعيه  ،أما سعي غريه فهو
للساعي إن شاء تربع به للغري وأفانده ونفعه وإن شاء أمسكه وحبسه لنفسه .
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اجلواب الثاين  :ابلتسليم  ،قالوا نسلم جدالً أن اإلنسان ال يستفيد إال من

سعيه  ،لكن كل ما يُهدى إىل اإلنسان فهو من سعيه  ،ألن املهدي إما أن
ُ
يكون ولداً وإما أن يكون زوجا وإما أن يكون صديقا  ،واملهدى له سعيه يف
الصداقة وسعيه يف التزوج وسعيه يف إجناب األوالند هذا هو الذي جعلهم
يتصدقون ويهدون له  ،فما يهدى له من ثواب أي قربة كانت فهو من سعيه
ألنه سعى إىل التزوج فكان إهداء زوجه له من سعيه  ،وألنه سعى إىل إجناب
األوالند فكان إهداء ولده من سعيه .
فإن قيل  :لو أهدى مسلم ملسلم آخر ثواب قربة وهو ليس ولداً وليس زوجا
وليس مثال صديقا فكيف يكون من سعي املهدى له ؟

قالوا إنه بدخوله يف اإلسالم وانتسابه ألخوة اإلسالم يعترب هذا سعيا له ،
وسعيه كونه مسلما وأخا للمهدى له  ،فيكون كل ما يهدى لإلنسان من ثواب
قربة فهو حصل له ذلك بسعيه.
ومع كثرة األندلة الدالة عليه قالوا :
حىت القياس العقلي يدل عليه  ،ويرند به على الذين فرقوا بني القرب املالية
والقرب البدنية واملخالفني  ،قالوا :
إن األجري اخلاص لو أنه استؤجر على عمل سأجر فإنه ال جيوز له أن ينيب غريه
يف العمل الذي استؤجر عليه  ،لكنه إذا استح األجر وقبضه جيوز له أن يتربع
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به لغريه  ،فكذلك األعمال البدنية وإن كانت ال تدخلها النيابة وال يصح
النيابة فيها فإن ثواهبا ال سأس إبهدائه لغريه .
والراجح أن ثواب القرب يصل مطلقا  ،سواء أكانت بدنية أو مالية  ،وسواء
أكانت حلي أو مليت هذا عليه أكثر العلماء من السلف .
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مذاهب الناس في الصفات
( وهللا تعاىل يستجيب الدعوات ويقضي احلاجات )
الشرح :
قوله  ( :وهللا تعاىل يستجيب الدعوات ويقضي احلاجات ) هذا املذهب احل
هو مذهب أهل السنة واجلماعة  ،وهو أن هللا سبحانه وتعاىل يستجيب
الدعوات وأن الدعاء ينفع الداعي كما قال سبحانه تعاىل ﴿ اندعوين استجب
لكم ﴾ وكما قال سبحانه وتعاىل  ﴿ :أندعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب
املعتدين ﴾ وكما ندعا -صلى هللا عليه وسلم -يف موارن كثرية وأمر عبانده
ابلدعاء  ،وقد قال -صلى هللا عليه وسلم « : -الدعاء مخ العباندة » ()173
ويف لفظ  « :الدعاء هو العباندة » (. )174
والدعاء من أخلص أنواع العباندة ألن اإلنسان يلجأ إىل هللا ويتجه إليه سبحانه
وتعاىل ويضرع إليه وحده وهذا هناية اإلخالص  ،وهلذا قال عليه الصالة
والسالم « الدعاء مخ العباندة » أي صافيها وخالصها .
وقد خالفت بعض الطوائف كالفالسفة وعلماء الكالم يف فائدة الدعاء وقالوا :
إنه ال يُشرع وال يَنفع  ،واستدلوا على ذلك بقياس فاسد  ،قالوا :الدليل على
( )173رواه الرتمذي  3371بسند فيه ضعف .
( )174رواه أبو نداوند  1479والرتمذي  2969وابن ماجه  3828بسند صحيح .
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والذي مل يلم سأصول وقواعد السرب والتقسيم قد يقول إن هذا الدليل حجة
صحيحة  ،وذلك انه إما أن يكون هللا قضاه وأما أن يكون مل يقضه  ،وعلى
كال التقديرين فإن الدعاء ال ينفع  ،ألنه إن كان هللا قد قضاه وقدره فإنه
سيحصل وال حمالة  ،وإن كان هللا قدر عدم حصوله فإنه لن حيصل وإن ندعا
اإلنسان ريلة عمره .
ولكن هذا الدليل العقلي الذي أورندوه  اقص  ،ألن السرب والتقسيم ندليل
صحيح إذ كملت شروره  ،أما إذا نقصت الشروط فإنه يكون ندليال فاسداً ،

ومن شروط صحة االستدالل ابلسرب والتقسيم أن يكون التقسيم حاصراً  ،مبعىن
ِ
املستدل أتى جبميع األقسام املمكنة يف احملل .
أن
وحنن إذا أتملنا هذا التقسيم وجد اه  اقصا  ،والتقسيم الصحيح – كما ذكره
ابن القيم رمحه هللا – أن يقال :
القسم األول  :إما أن يكون هللا قدر وقضى حصول املدعو به مطلقا .
القسم الثاين  :وإما أن يكون قدر عدم حصوله مطلقا .
القسم الثالث  :إما أن يكون قدر حصوله بشرط الدعاء .
وهذا القسم الثالث أمهله املستدل ففسد ندليله .
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ونقول  :إن هللا سبحانه وتعاىل ميكن أن يكون قدر حصول األمر املدعو به
بشرط أن يدعو الداعي حصوله .
فبطل هذا االستدالل  ،وابن فساند هذا الدليل الذي مسوه برها ا وندليال عقليا .
ولكن قد يرند سؤال هنا ويقول قائل  :إننا نرى أن هناك من يدعو هللا فال
يستجاب له فكيف جياب عن ذلك مع قوله  ﴿ :وقال ربكم اندعوين استجب
لكم ﴾  ،وهذا معناه أن من ندعا هللا فإن هللا يستجيب له ؟
واجلواب عن هذا أن يقال  :إن إجابة هللا سبحانه وتعاىل للدعاء شيء ،
وحصول املدعو به املعني شيء آخر  ،فليست إجابة الدعاء هي حصول األمر
املعني الذي سأل اإلنسان ربه إايه  ،بل قد تكون اإلجابة حصول ذلك  ،وقد
تكون سأمر آخر.
فنقول ندعاؤه أجيب ولكن :
 – 1إما أن يكون هللا سبحانه وتعاىل اندخر له يف اآلخرة من الثواب ما هو
خري له من أن يعطيه عني ما سأل .
 – 2وإما أن يكون قد صرف عنه من الشر ما هو أهم وأصلح له من أن
حيصل له ذلك األمر الذي سأل هللا إايه .
فإجابة الدعاء أعم من إعطاء السائل عني ما سأل  ،وهذا ما أشار إليه -صلى
هللا عليه وسلم -بقوله  « :ما من عبد يدعو هللا بدعاء ليس فيه إمث وال قطيعة
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رحم إال أعطاه به أحد ثالثة أمور  ،إما أن يعطيه عني ما سأل  ،وإما أن
يصرف عنه من الشر ما هو خري له من ذلك  ،وإما أن يدخر له الثواب يف
اآلخرة » ( )175وهذا يبني هذا املعىن .
مث يقال أيضا  :اإلجابة هلا شروط وهلا موانع  ،إذا كملت الشروط وانتفت
املوانع فإن اإلجابة حاصلة ال حمالة  ،وإن وجد مانع مينع من اإلجابة فإن
املدعو به ال حيصل  ،كما قال -صلى هللا عليه وسلم -يف احلديث الساب « :
ما من عبد يدعو هللا بدعاء ليس فيه إمث وال قطيعة رحم  » ..احلديث  ،فهذا
يدل على أن من شرط إجابة الداعي أن ال يكون يف ندعائه إمث – أي معصية
– وال قطيعة رحم  ،فإن اشتمل الدعاء على ذلك فإنه ال جياب  ،وال تشمله
اآلية اليت تدل على أن هللا يستجيب الدعاء .
وكذلك القول يف قوله  ﴿ :اندعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين ﴾
فمن ندعا بدعاء فيه اعتداء على غريه فإن هللا ال جييب ندعاءه .
وكذلك احلديث الصحيح الذي ورند فيه  « :إن هللا ريب ال يقبل إال ريبا »
إىل قوله  « :مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعت أغرب ميد يديه إىل السماء
ومطعمه حرام ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي ابحلرام فأَّن يستجاب لذلك
» ( )176أي فكيف يستجاب له .
( )175رواه امحد يف املسند  11133والبخاري يف األندب املفرند  710والبيهقي يف الشعب 1130
والرتمذي  3573بلفظ مقارب  ،وسنده صحيح .
( )176رواه مسلم  1051والرتمذي  2989وأمحد يف املسند 8348
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بقي شبهة أخرى يورندوهنا أو يستدلون هبا على هذا املذهب البارل وهي قوهلم:
لو أن الدعاء ينفع وجيدي للزم أن يكون الداعي أثّر يف هللا سبحانه وتعاىل حىت
جعله جييب الدعاء ويعطيه املسئول  ،وان هللا مل يكن يريد أن جييبك حىت
ندعوته وأثّر ندعاؤك فيه .
ولكن أجاب أهل السنة عن ذلك وقالوا إن الداعي ليس هو الذي أثر يف هللا
ابتداء وجعله يعطيه ما ندعاه به  ،وإمنا هللا سبحانه وتعاىل هو الذي حرك يف
نفس الداعي نية الدعاء والتوجه إليه وأثر فيه  ،ويسر له أسباب الدعاء وجعله
يدعوه(. )177
إذاً فالدعاء من هللا واإلجابة من هللا وليس العبد هو الذي أثر يف هللا .
( وميلك كل شيء وال ميلكه شيء )
الشرح :
هللا سبحانه وتعاىل هو املالك لكل شيء وهو املتصرف يف كل شيء وال ميلكه
أحد وال يتصرف فيه شيء.

( )177انظر منهاج السنة البن تيمية . 421 / 1
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( وال غىن عن هللا تعاىل ررفة عني ومن استغىن عن هللا ررفة عني فقد كفر
وصار من أهل احلني )
الشرح :
اإلنسان مفتقر إىل هللا سبحانه وتعاىل ندائما ﴿ اي أيها الناس أنتم الفقراء إىل هللا
وهللا هو الغين احلميد ﴾ فكل إىل هللا فقري وهللا سبحانه وتعاىل غين عن كل
شيء  ،ومن زعم أنه يستغين عن هللا فقد كذب وأمث وصار من أهل احلني –
أي اهلالك – يف الدنيا واآلخرة  ،ألن هللا سبحانه وتعاىل هو املالك املتصرف
املدبر للخل وهو الذي ميلك اخلل وال ميلكه أحد من اخلل سبحانه وتعاىل ،
فال أحد يشاركه يف اخلل والتدبر والتصرف والنفع والضر  ،وال أحد له عليه
سلطان يف تشريع أو يف فعل من األفعال أو يف قضائه وقدره  ،بل هو الواحد
الفاعل وحده  ،الفاعل إبراندته ومشيئته ندون التوقف على غريه .
( وهللا يغضب ويرضى ال كأحد من الورى )
الشرح :
هذا شروع من املؤلف يف بيان إثبات صفات الفعل هلل سبحانه وتعاىل ،
وكذلك شروع منه يف الرند على األشاعرة والكالبية واملاتريدية وغريهم الذين فرقوا
بني صفات الفعل وصفات الذات  ،فأقروا بصفات الذات ونفوا صفات الفعل
 ،ألن الغضب والرضى صفتان فعليتان للباري سبحانه وتعاىل .
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والعلماء قسموا الصفات إىل قسمني :
 – 1صفات ذات
 – 2وصفات فعل .
فالسلف الصاحل أقروا بصفات الذات وصفات الفعل .
وبعضهم قسمها إىل ثالثة أقسام اصطالحا  ،فقالوا :
 – 1صفات الذات .
 – 2وصفات الفعل .
 – 3والصفات اخلربية .
قالوا :الصفات الذاتية  :هي الصفات اليت تكون الزمة لذات الباري تعاىل ،
كالعلم واحلياة والقدرة واإلراندة وحنوها .
والصفات الفعلية  :هي الصفات اليت تقوم ابلباري إذ شاء فعلها وإذا شاء مل
يفعلها ،وتسمى الصفات الفعلية  ،وتسمى الصفات االختيارية كالغضب
والرضى و النزول واالستواء واجمليء وغري ذلك .
الصفات اخلربية  :اصطلحوا على تسمية هذه الصفات ابخلربية  ،قالوا ألن
جمال ثبوهتا اخلرب  ،وهي اليد والقدم واإلصبع والعني والساق وغري ذلك .
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فالسلف رضوان هللا عليهم يثبتون هلل مجيع الصفات إذا ثبتت يف الكتاب
والسنة  ،وال يفرقون بني كوهنا صفات ذاتية أوصفات فعليه أو صفات خربية .
والناس يف مسألة الصفات واألمساء على ثالثة مذاهب :
املذهب األول  :مذهب الغالة يف التنـزيه  ،وهم اجلهمية واملعتزلة  ،هؤالء ينفون
عن هللا سبحانه وتعاىل مجيع الصفات وال يثبتون له شيئا من الصفات اليت
يوصف هبا اإلنسان مطلقا  ،بل مجيعها ينفوهنا  ،ويعطلونه منها  ،وكل ما ورند
من القرآن أو من احلديث ّأولوه  ،إما أن يرندوه إن كان آحانداً ويكذبوه  ،وإما

أن يؤولوا مدلوله إذا كان متواترا  ،فينفون عن هللا مجيع الصفات الفعلية واخلربية
والذاتية وال يثبتون له شيئا  ،اللهم إال املعتزلة يثبتون له األمساء ولكن جمرندة عن

املعاين  ،فيثبتون هلل العليم القدير ولكن جمرندة عن العلم والقدرة وغريها .
املذهب الثاين  :مذهب معظم علماء الكالم األشاعرة والكالبية واملاتريدية ،
فهؤالء :
يثبتون هلل صفات الذات .
وينكرون الصفات الفعلية والصفات اخلربية وال يقرون بشيء منها .
وإذا قيل هلم ملاذا فرقتم فأثبتم صفات الذات ونفيتم الصفات الفعلية واخلربية ؟
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قالوا إن صفات الذات يثبتها العقل  ،أما الصفات األخرى فإن العقل ال يثبتها
 ،فما أثبته العقل أثبتناه وما مل يثبته العقل نفيناه .
فإذا قيل هلم ما هي الطريقة اليت أثبت العقل هبا هذه الصفات ؟
قالوا  :العلم يدل على التخصيص  ،لذا أثبتنا احلكمة هلل سبحانه وتعاىل .
قالوا  :واإلراندة تستلزم التخصيص .
يعين هللا سبحانه وتعاىل إذا أراند أن يكون كذا على كذا وكذا فقد كان يف فعله
هذا ختصيصا ندل على اإلراندة فأثبتناها  ،فلما وجد ا يف فعله تعاىل تفريقا و
وختصيصا بني شيء وشيء عرفنا أنه ما فعل ذلك إال إبراندة فأثبتنا له اإلراندة .
واستمروا يف هذه الطريقة  ،ألهنم أيخذون من االسم أمراً يدل على الصفة

القائمة بذلك االسم  ،أو متصلة بذلك االسم .

فاإلحكام واإلتقان يف أفعاله سبحانه وتعاىل جيعلونه ندليال على صفة العلم .
وكذلك – كما قلت – التخصيص والتنويع ندليل على إثبات اإلراندة .
واملشيئة واخلل واإلجياند ندليال على صفة القدرة .
وقالوا  :العامل القاندر املريد البد وأن يكون حياً  ،ألن املتصف هبذه الصفات ال

خيلوا من احلياة أو ضدها  ،إذاً فاهلل سبحانه وتعاىل موصوف ابحلياة .
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قالوا واحلي ال خيلوا إما أن يكون مسيعا بصرياً متكلما  ،وإما أن يكون أصم
أبكم أعمى وأحسن األوصاف وأعالها مسيعا بصرياً متكلما .
قالوا فالعقل أثبت الصفات السبع من هذه الطريقة .
قالوا أما ما عداها فإننا ال جند العقل يدل عليها فال نثبتها .
وقد  اقشهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف هذه املسألة كتابة ومشافهة
ومناظرة وأفحمهم إفحاما  ،وقال هلم :
أما قولكم إن العقل ال يثبت ما عدا الصفات السبع وأنتم ال تثبتوهنا (، )178
جياب عن هذا جبوابني :
اجلواب األول  :ال يسلم لكم أن العقل ال يثبتها  ،بل يقال :
كما أن العقل أثبت الصفات السبع اليت أثبتموها فهو يثبت الصفات األخرى
ابلطريقة اليت أثبتم هبا الصفات السبع :
فكما أنكم تقولون إن التخصيص ندل على اإلراندة عقال فنقول حنن االنتقام منه
سبحانه وتعاىل يدل على الغضب عقال واإلحسان يدل على الرمحة عقال ،
فنثبت ما نفيتم عقالً ابلطريقة اليت أثبتم هبا ما قبل ذلك .
مث قال رمحه هللا  :هناك ندليل آخر :
( )178الضمري عائد إىل غري الصفات السبع .
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وهو أننا نسلم لكم أن العقل ال يثبت صفات الفعل  ،ولكنه ال ينفيها  ،وكونه
ال ينفيها أو ال يدل عليها ال يلزم منه ارتفاعها  ،أو عدم وجوندها  ،فإذا كان
هناك مدلول خمتلف فيه مث انتفى ندليل معني على القيام ابلداللة على هذا
املدلول فال نقول يلزم من ذلك انتفاء املدلول  ،ألنه ميكن أن يكون هذا
املدلول اثبتا يف نفس األمر بدليل أخر  ،هاتوا لنا ندليال عقليا ينفيها  ،وليس
لديهم ندليل عقلي ينفيها  ،بل جمرند استدالهلم ال يكفي ندليال لنفيها وعدم
وجوندها  ،فقد تكون اثبتة يف نفس األمر بدليل أخر كما هو واقع  ،فإن
الصفات اليت انتفى ندليل العقل عن الداللة عليها اثبتة ابلدليل السمعي القرآن
والسنة وغري ذلك .
فالشيخ رمحه هللا أفحمهم هبذه املسألة عن رري هذه املناظرة وقد قال هلم
ابختصار :
إذا كنتم تثبتون سبع صفات وتقولون ندل عليها العقل وتنفون الباقي ألن العقل
مل يدل عليها
فنجيب عن ذلك هبذين األمرين :
إما أن نسلم لكم أن العقل مل يدل عليها ونثبتها بدليل أخر .
وإما أن نثبت لكم أن العقل ندل عليها ابلطريقة اليت سلكتموها أنتم يف إثبات
الصفات السبع .
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فالشيخ رمحه هللا  اقشهم يف مسألة الغضب والرضى واحتجاجهم بعدم صحة
إثبات صفات الفعل وزعمهم أن إثباهتا يقتضي التشبيه  ،وقد مثلوا لذلك
بقوهلم :
إن الغضب غليان ندم القلب  ،وهللا سبحانه وتعاىل منـزه عن ذلك  ،فرند عليهم
الشيخ رمحه هللا و اقشهم فقال :
الغضب الذي فسرمتوه بغليان ندم القلب هو غضب اإلنسان  ،أما غضب هللا
سبحانه وتعاىل فليس كذلك  ،وأبطل عليهم هذه الشبهة من مذهبهم فقال :
أنتم تثبتون هلل اإلراندة  ،واإلراندة هي ميل القلب إىل املراند  ،فأنتم أثبتم اإلراندة
وهي تقتضي التشبيه !
فقالوا  :ال  .اإلراندة اليت أثبتناها ليست هي اليت مبعىن ميل القلب  ،إذ اإلراندة
اليت مبعىن ميل القلب هي إراندة املخلوق أما اإلراندة اليت نثبتها فهي إراندة تلي
جبالله وعظمته وال متاثل إراندة
املخلوقني .
فقال رضي هللا عنه  :حنن نقول أيضاً إن الغضب الذي يفسر بغليان القلب هو
غضب اإلنسان أما غضب هللا سبحانه وتعاىل فهي صفة تلي جبالله وعظمته

 ،فقولوا يف الغضب والرضى كما قلتم يف اإلراندة .
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املذهب الثالث  :أهل السنة واجلماعة  ،وسب الكالم عليه يف عدة مواضع من
الكتاب .
أما املفوضة فليسوا فرقة رابعة يف أهل اإلثبات والنفي للصفات ألهنم يقولون :
هللا أعلم مبعناها  ،فيفوضون معناها  ،ومنهم من يقول أنه ال معىن هلا إرالقاً ،

وهم مع ذلك ال يعقلون  ،وإمنا يقولون يقتصر فيها على اللفظ والقراءة .
و ابن تيمية رمحه هللا يف التدمرية أرال يف بيان تناقضهم كما يف القاعدة
اخلامسة فلرياجع .

مث إنه ال يقال  :هل للمفوضة أتويل سائغ أو غري سائغ  ،ألهنم أصال مل يؤولوا
الصفات  ،بل سكتوا عنها  ،وهم مع ذلك ضالل  ،لكن ال يقال بكفرهم .
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مواالة الصحابة
( وحنب أصحاب حممد -صلى اله عليه وسلم -وال نفرط يف حب أحد منهم
 ،وال نتربأ من أحد منهم  ،ونبغض من يبغضهم وبغري احل يذكرهم  ،وال
نذكرهم إال خبري  ،وحبهم ندين وإميان وإحسان  ،وبغضهم كفر ونفاق ورغيان )
الشرح :
الصحايب هو كل من رأى النيب -صلى اله عليه وسلم -أو صحبه وآمن به ،
وإن كانت صحبته ساعة من هنار  ،وكل الصحابة عدول بتعديل هللا تعاىل
ورسوله -صلى اله عليه وسلم -هلم  ،فنؤمن سأن خري األمة بعد نبيها هم
األربعة  ،أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  ،وهم اخللفاء الراشدون املهديون ،
وفيهم كانت اخلالفة والنبوة(. )179
وقد قال سبحانه وتعاىل  ﴿ :حممد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار
رمحاء بينهم تراهم ركعاً سجدا يبتغون فضال من هللا ورضوا ا ﴾ وقال عز وجل :

﴿ والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقو ا

ابإلميان ﴾ اآلية يعين املهاجرين واألنصار  ،وقال سبحانه وتعاىل  ﴿ :ال
يستوي منكم من أنف من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم ندرجة من الذين
( )179هذا التعريف منقول من كتاب الشيخ محوند رمحه هللا  :خمتصر عقيدة أهل السنة
واجلماعة .
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أنفقوا من بعد وقاتلوا وكالً وعد هللا احلسىن ﴾ والقرآن فيه كثري من الثناء على

الصحابة ومدحهم وبيان رضي هللا سبحانه وتعاىل عنهم  ،كما قال سبحانه :
﴿ لقد رضي هللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة ﴾ .
ألجل هذا  ،وألجل أهنم رضوان هللا عليهم هم الذين ظهر الدين على أيديهم

وعلى أكتافهم وهم الذين أعلوا كلمة ال إله إال هللا ورفعوا رايتها وجعلوها عالية
فوق كل شيء .
وألهنم هم الذين ضحوا بكل غال ورخيص يف سبيل إعالء كلمة هللا ونشر كلمة
التوحيد  ،ضحوا ابألموال ضحوا ابألبدان ضحوا ابألهل ضحوا ابلنفوس كل
ذلك ضحوا به و أرخصوه يف سبيل نصرة النيب -صلى اله عليه وسلم -ونصرة
ندينه .
والذين هذا شأهنم وهذه صفاهتم هلم فضل كبري على األمة رضي هللا عنهم .
ومع هذه الفضائل كلها هم الذين نقلوا لنا الشريعة وأخذوها عن النيب -صلى
اله عليه وسلم -سليمة خالية من الغش والبارل والفساند  ،نقلوها لنا نقية
واضحة ال لبس فيها  ،فهم حلقة الوصل بني األمة وبني رسوهلا -صلى اله
عليه وسلم -يف حتمل وتلقي الشريعة أصوال وفروعا .
ملا كانت هذه ميزاهتم وهذه صفاهتم كان هلم علينا احل الكبري .
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فكان من خالصة مذهب السلف يف الصحابة رضوان هللا عليهم أهنم حيبوهنم
ويتولوهنم ويرتضون عنهم ويبغضون من يبغضهم ويتولون من يتوالهم ،
ويعتقدون هلم الفضل الكبري على من ندوهنم  ،وال خيوضون فيما حصل بينهم
من خالفات ونزاع وحروب  ،وميسكون عما شجر بينهم مطلقا .
إذ من املعلوم أنه حصلت فتنة بني عثمان رضي هللا عنه وبني الذين اثروا عليه
وخلعوه  ،وبني عائشة رضي هللا عنها والزبري ورلحة رضي هللا عنهم من جهة و
بني علي بن رالب رضي هللا عنه من جهة يف حرب اجلمل  ،وما حصل بني
علي ومعاوية رضي هللا عنهما أيضا يف حرب صفني .
هذه كلها فنت وجدت يف اإلسالم بسبب كيد اليهوند  ،ألهنا كلها وراءها
اليهوندي ابن سبأ الذي جاء مدعيا لإلسالم  ،فأوقع هذه الفنت بني املسلمني .
فمذهب السلف رضوان هللا عليهم فيما وقع بني الصحابة اإلمساك عنه وعدم
اخلوض فيه  ،واعتقاند أن كل فري منهم إما أن يكون جمتهدا مصيباً له أجر

اجتهانده وأجر إصابته  ،وإما أن يكون جمتهداً خمطئا له أجر اجتهانده وخطؤه

مغفور .

ويقولون إمنا حصل منهم نزر يسري إذا نسب إىل ما هلم من الفضائل والكرامات
واألعمال الصاحلات .
والناس يف مسألة الصحابة ومواالهتم ثالث فرق :
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الفري األول  :أهل السنة واجلماعة مذهبهم ما ذكرته قبل قليل .
الفري الثاين  :الروافض  ،و الروافض مذهبهم مواالة بعض الصحابة من آل
البيت ومعانداة جل الصحابة وتكفريهم .
فيوالون علياً وآله ونزراً يسرياً من الصحابة كسلمان الفارسي  ،ويعاندون مجيع
الصحابة ويبغضوهنم بل ويكفروهنم .

وأشد الصحابة بغضا عند الروافض أبو بكر وعمر وعثمان .
الفري الثالث  :النواصب  ،وهم قوم عاندوا أهل البيت وأبغضوهم ونصبوا هلم
العداء وجعلوا سبهم وشتمهم مذهبا من مذاهبهم  ،وهذا ظاهر يف بعض حكام
بين أمية وأتباعهم  ،فإهنم نصبوا العداء وكرهوا أهل البيت  ،وجعلوا سبهم
وشتمهم نديدهنم حىت إهنم جعلوا يف خطبة اجلمعة فصال اثبتا لسب بعض أهل
البيت وشتمهم  ،إىل أن جاء عمر بن عبد العزيز رمحه هللا فأبطل هذه البدعة
وهذه الضاللة وأزال الفصل من اخلطبة وجعل بدال منه آية كرمية وهي قوله
تعاىل  ﴿ :إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء
واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ .
و النواصب ينصبون العداء ألهل البيت فقط أما بقية الصحابة فإهنم ال
يعاندوهنم بل يوالوهنم.
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وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحة هللا يف الواسطية وغريها :
إن أهل السنة واجلماعة وسط يف أصحاب رسول هللا بني الرافضة والنواصب ،
فالرافضة يغلون يف آل البيت ويكفرون من عداهم  ،والنواصب يبغضون آل
البيت ويسبوهنم ويوالون من عداهم  ،لكن أهل السنة واجلماعة حيبون اجلميع
ويوالون اجلميع ويرتضون عن اجلميع ويتولون اجلميع .
وهناك حث حول رواية الصحايب وقوله ومن هو الصحايب  ،وهذا موضوعه
مكان آخر .
أما ندرجات الصحابة وفضلهم فقد ذكر العلماء يف كتبهم وبينوا أهنم على
ندرجات خمتلفة  ،فمثال منهم من شهد النيب -صلى اله عليه وسلم -له ابجلنة
كالعشرة املبشرين ابجلنة وكثابت بن قيس بن مشاس( )180وغريه  ،ومنهم من
ندون ذلك  ،ومنهم أهل بدر الذين أرلع هللا عليهم فقال  «:اعملوا ما شئتم
فقد غفرت لكم » ( )181ومنهم أصحاب بيعة الرضوان ( ، )182ومنهم
السابقون األولون  ،ومنهم من هم ندون ذلك  ،فدرجات الصحابة رضوان هللا
( )180رواه البخاري  3613ومسلم . 119
( )181رواه البخاري  3007ومسلم . 2494
( )182يف صحيح مسلم  2496قال عليه الصالة والسالم  :ال يدخل النار إن شاء هللا من
أصحاب الشجرة أحد  ،الذين ابيعوا حتتها ويف مسلم أيضا  2495أن النيب عليه الصالة
والسالم قال لغالم حارب بن أيب بلتعة  :كذبت  ،ال يدخلها – أي النار – فإنه شهد بدرا
واحلديبية .
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عليهم خمتلفة حسب فضلهم وقدم إسالمهم .
يدل على هذا أنه عليه الصالة والسالم غضب على خالد بن الوليد  ،وهو
كما يُعلم من فضالء الصحابة ومن خريهتم  ،غضب عليه ملا حصل بينه وبني
عبد الرمحن بن عوف خالف يف بعض مسائل الغنيمة  ،غضب غضبا شديداً
وقال وهو خيارب خالدا « ال تسبوا أصحايب والذي نفسي بيده لو أن أحدكم
أنف مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه » ( )183يعنف خالدا
سيف هللا  ،يقول له ال تسب صاحيب عبد الرمحن بن عوف  ،فأنت لو أنفقت
مثل أحد ذهبا ما بلغ جبلك هذا مد عبد الرمحن وال نصيفه  ،فهذا يدل على
فضيلة سب الصحبة والتقدم واإلبالء يف اجلهاند واإلنفاق وغري ذلك .
( ونثبت اخلالفة بعد رسول هللا -صلى اله عليه وسلم ، -أوالً أليب بكر
الصدي رضي هللا عنه تفضيال له وتقدميا على مجيع األمة  ،مث لعمر بن
اخلطاب رضي هللا عنه  ،مث لعثمان رضي هللا عنه  ،مث لعلي بن أيب رالب رضي
هللا عنه  ،وهم اخللفاء الراشدون واألئمة املهتدون )
الشرح :
هذه مسألة اخلالفة  ،املسلمون جممعون على أن أاب بكر الصدي رضي هللا عنه
هو اخلليفة الشرعي بعد رسول هللا -صلى اله عليه وسلم -وليس هناك من
خيالف – حسب ما أعلم – يف شرعية خالفة أيب بكر الصدي إال الرافضة ،
( )183رواه البخاري  3673ومسلم . 2540
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هذا ابلنسبة لشرعية اخلالفة .
أما ابلنسبة ألولوية أيب بكر يف اخلالفة فإن هناك من ينضم مع الرافضة وهم
الزيدية من الشيعة فإهنم وإن أقروا خبالفة أيب بكر وقالوا إهنا شرعية إال أهنم
يقولون إن عليا أوىل هبا منه .
أما مسألة ثبوت اخلالفة أليب بكر الصدي فكما قلت  :هي اثبتة ولكن ماهو
الدليل على ثبوهتا  ،هل ثبتت له ابلنص من املصطفى -صلى اله عليه وسلم-
أو ابالختيار واالنتخاب من الصحابة رضوان هللا عليهم  ،فيه خالف بني
العلماء:
القول األول  :من يقول إن الرسول عليه الصالة والسالم نص على خالفة أيب
بكر الصدي وعهد له هبا وأنه توالها بعهد منه .
القول الثاين  :أهنا ثبتت أليب بكر الصدي ابالختيار واالتفاق واالنتخاب .
والذين قالوا إهنا ثبتت من الرسول ابلنص والوصية أورندوا عدة أندلة استدلوا هبا
على ذلك ،لكن سنبني عند مناقشة تلك األندلة أهنا ال توصل إىل ما ذهبوا إليه
قالوا من ذلك ما يف صحيح مسلم أن رسول هللا -صلى اله عليه وسلم -قال
يف مرض موته لعائشة رضي هللا عنها  « :اندعي يل أابك وأخاك ألكتب أليب
بكر كتااب – مث قال – أيىب هللا واملسلون إال أاب بكر » ( ، )184ومل يكتب،
( )184رواه مسلم  2387والبخاري قريبا منه  5666و .7217
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قالوا  :فقوله اندع يل أخاك ألكتب أليب بكر كتااب معناه أنه نص على أنه هو
اخلليفة .
ومنها ما صح أن امرأة أتت النيب -صلى اله عليه وسلم -فأمرها أن ترجع إليه
 ،قالت  :أرأيت إن مل أجدك ؟ كأهنا تريد املوت  ،قال  « :إن مل جتديين فأيت
أاب بكر » ( . )185قالوا فهذا نص على أن أاب بكر هو اخلليفة .
قالوا و مما يستدل به أيضا أنه عليه الصالة والسالم أقام أاب بكر الصدي إماما
عنه يف مرضه (. )186
ومنها أنه قال «:سدوا كل خوخة على املسجد إال خوخة أيب بكر » ()187
قالوا كل هذه نصوص على أن أاب بكر الصدي هو اخلليفة  ،وذكروا آاثرا كثرية
يف هذه املسألة .
وأما الذين قالوا إن اخلالفة ثبتت أليب بكر الصدي ابتفاق الصحابة عليه
واختيارهم له استدلوا سأن عمر رضي هللا عنه ملا قيل له  :أال تستخلف ؟ قال :
إن استخلف فقد استخلف من هو خري مين – أبو بكر  ، -وإن أترك فقد
ترك من هو خري مين – رسول هللا -صلى اله عليه وسلم. )188( -
()185
()186
()187
()188

رواه البخاري  7360ومسلم . 2386
رواه البخاري  679 ، 664ومسلم . 420
رواه البخاري  467ومسلم . 2382
رواه البخاري  7218ومسلم . 1823
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قالوا  :فقوله وإن أترك فقد ترك من هو خري مين – رسول هللا -صلى اله عليه
وسلم-نص من عمر أن رسول هللا -صلى اله عليه وسلم -عليه وسلم مل
يستخلف .
وكذلك ما رواه مسلم يف صحيحه أن عائشة رضي هللا عنها سئلت  :من كان
رسول هللا -صلى اله عليه وسلم -مستخلفا لو استخلف ؟ قالت  :أبو بكر ،
فقيل هلا  :مث من بعد أيب بكر ؟ قالت  :عمر مث قيل هلا  :من بعد عمر ؟
قالت أبو عبيدة عامر بن اجلراح (. )189
فقول السائل  :لو كان مستخلفا  ،وإقرار عائشة له على ذلك يدل على أنه مل
يوص .
وأقوى األندلة والذي هو يف نظري يرجح القول سأن اخلالفة ثبتت أليب بكر
ابالتفاق واالختيار – اختالف الصحابة بعد وفاة النيب -صلى هللا عليه
وسلم -يف سقيفة بين ساعدة ( )190فيمن يكون خليفة  ،وهي قصة مشهورة
معروفة ومستفيضة يف كتب احلديث والتاريخ  ،أنه ملا تويف النيب -صلى اله عليه
وسلم -اجتمع الصحابة رضوان هللا عليهم يف سقيفة بين ساعدة  ،واختلفوا
فيمن يكون خليفة  ،فاألنصار قالوا حنن الذين نصر ا رسول هللا -صلى اله
عليه وسلم -وحنن الذين ظهرت على أيدينا نصرة اإلسالم وظهر اإلسالم على
( )189رواه مسلم  2385والنسائي يف الكربى  8202وأمحد يف الفضائل  204ويف املسند
بلفظ مقارب 24346
( )190رواه البخاري .3668
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أيدينا  ،فنحن أح هبا منكم  ،وقال املهاجرون حنن قوم النيب -صلى
اله عليه وسلم -وحنن الذين أيد اه وخرجنا معه  ،تركنا بالند ا وأهلينا وأموالنا يف
سبيل هللا نصرة لإلسالم فنحن أح هبا  ،وتفتقت قرحية أحدهم وقال بل احلل
الوسط أن يكون منا أمري ومنكم أمري  ،إىل أن جاء أبو بكر الصدي رضي هللا
عنه وخطب الناس وقال  :إن العرب ال تعرف هلذا األمر إال هلذا احلي من
قريش  ،إىل أن قال  :ولكين رضيت لكم أحد هذين الرجلني إما عمر وإما أبو
عبيدة  ،فقام عمر وقال  :بل حنن نبايعك مث قاموا مجيعهم فبايعوه .
فلو كان عندهم نص من النيب -صلى اله عليه وسلم -هل جيوز للصحابة أن
خيتلفوا يف أمر فيه نص صريح عن النيب -صلى اله عليه وسلم -؟ ال ميكن أبداً
.
إذاً فهذا ندليل قوي على أن اخلالفة ثبتت أليب بكر الصدي رضي هللا عنه
ابالختيار واالتفاق .

يبقى مناقشة أندلة القائلني سأن النيب -صلى اله عليه وسلم -نص وعهد
ابخلالفة أليب بكر فقد أجاب العلماء عنها فقالوا :
أوال  :قوله  « :اندعي يل أخاك وأابك ألكتب أليب بكر كتااب )191( » ..
( )191رواه مسلم  2387والبخاري قريبا منه  5666و . 7217
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اجلواب عليه من وجهني :
الوجه األول  :أنه ال يعلم ما الذي أراند أن يكتبه -صلى اله عليه وسلم ، -ال
نعلم هل أراند أن يكتب له والية على الصالة أو أراند أن يكتب له والية على
أهله أو أراند أن يكتب له والية على بيت املال  ،هو أراند أن يكتب كتااب لكن
مل يقل إنه يريد أن يكتب له ابخلالفة .
الوجه الثاين  :أنه حىت لو كان ينوي أن يكتب له عهداً ابخلالفة فإنه مل يكتب
ومل حيصل ذلك  ،إذاً فلم حيصل منه عهد وال نص أليب بكر ابخلالفة .
اثنيا  :وأما قوله للمرأة  « :ائيت أاب بكر » ( )192فال ندري ما األمر الذي
جاءت ألجله املرأة  ،هل جاءت تطلب ماال أو جاءت تستفيت فال يعلم ماذا
تريد  ،و أبو بكر رضي هللا صاحل لقضاء حاجتها من جهة املال وصاحل لقضاء
حاجتها من جهة الفتيا  ،ومل يقل -صلى اله عليه وسلم -أبو بكر اخلليفة
عهدت له ابخلالفة فأتيه  ،ولو كان هناك نص ظاهر مل يكن
بعدي  ،أو
ُ
ليخص أبو بكر على كل الصحابة ومل يكن مع هذا يعلم هبذا النص أحدهم ،
وهلذا ملا كان هناك شيء يتعل هبذا املوضوع وإن مل يكن نصاً يف املسألة أورندوه
 ،فقد قام رجل وقال  :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال « األئمة من
قريش » ( ، )193وقد كان الصحابة كلهم جمتمعون كبارهم وصغارهم ومل يقل
( )192رواه البخاري  7360ومسلم . 2386
( )193رواه اإلمام امحد يف املسند  183 /2وصححه امحد شاكر .
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واحد منهم أن الرسول -صلى اله عليه وسلم -عهد إىل أيب بكر .
وأما علي رضي هللا عنه فقد غاب عن ذلك ألنه كان مشغوال بتطمني زوجته
فارمة رضي هللا عنها ومواساهتا يف مصاهبا بوفاة النيب -صلى اله عليه وسلم-
 ،وهو حىت لو مل يبايع فهو معذور يف ذلك .
اثلثا  :وأما ختليف النيب -صلى اله عليه وسلم -أليب بكر يف إمامة الصالة
فهذا يدل على فضل أيب بكر وحب رسول هللا -صلى اله عليه وسلم -له ،
وال يعين اخلالفة .
إذاً كلها أندلة حمتملة  ،وإذا كانت حمتمله  ،فاألندلة األخرى أوضح منها وأقوى
 ،والذي أراه وأرجحه هو القول الثاين وهو أن اخلالفة ثبتت أليب بكر ابالختيار
وترتيب اخللفاء الذي عليه أهل السنة واجلماعة أبو بكر الصدي  ،فاخلالفة
ثبتت له ابالختيار  ،مث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  ،واخلالفة ثبتت له
ابلنص والعهد واالستخالف من أيب بكر  ،مث عثمان رضي هللا عنه واخلالفة
ثبتت له ابلنص من بني عدة نفر  ،مث علي رضي هللا عنه وأرضاه .
ومسألة ترتيب اخللفاء يف اخلالفة هذا هو الذي يرتتب عليه التضليل وعدمه ،
يعين أن يقدم عمر على أيب بكر أو يقدم عثمان على عمر أو يقدم علي على
عثمان  ،هذا يعترب من البدع املضلة  ،خبالف تقدميهم وترتيبهم يف الفضل فإنه
أهون .

336

شرح العقيدة الطحاوية

وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه هللا يف الواسطية وغريها إن املسألة اليت يضلل فيها
هي مسألة اخلالفة أما مسألة الفضل فإنه ال يضلل من خالف فيها()194
.ومجهور السلف على أن ترتيبهم يف الفضل كرتتيبهم يف اخلالفة ما عدا
األحناف وبعض العلماء فإهنم قدموا علياً يف الفضل على عثمان فقط ()195
 ،أما يف اخلالفة فاملسلمون كلهم جممعون على أن أاب بكر أوهلم مث عمر مث
عثمان مث علي .
( وأن العشرة الذي مساهم رسول هللا -صلى اله عليه وسلم -وبشرهم ابجلنة
نشهد هلم ابجلنة على ما شهد هلم رسول هللا -صلى اله عليه وسلم -وقوله
احل  ،وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ورلحة والزبري وسعد وسعيد وعبد
الرمحن بن عوف وأبو عبيدة بن اجلراح وهو أمني هذه األمة رضي هللا عنهم
أمجعني )
الشرح :
نعم هؤالء العشرة شهد هلم الرسول -صلى اله عليه وسلم -ابجلنة ()196
فنشهد هلم هبا .
( )194انظر جمموع الفتاوى .153 / 3
( )195ذكر ابن عبدالرب رمحه هللا يف االستيعاب  214 / 3أن أهل السنة استقر قوهلم على
تقدمي عثمان على علي رضي هللا عنهما يف الفضل .
( )196رواه الرتمذي  3748وامحد يف الفضائل  278والبغوي  3925بسند صحيح .
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وم ْن أحسن القول يف أصحاب رسول هللا -صلى اله عليه وسلم -وأزواجه
( َ

الطاهرات من كل ندنس و ذرايته املقدسني من كل رجس فقد برئ من النفاق )

الشرح :
حب الصحابة رضوان هللا عليهم وحب زوجات الرسول وحب ذرايت الرسول
صلى اله عليه وسلم -هذا من عالمات اإلميان  ،والطعن فيهم أو يف أحدمنهم من عالمات النفاق  ،وهلذا الروافض يعتربون منافقني ألهنم يظهرون حب
الرسول -صلى اله عليه وسلم -ولكنهم يبطنون بغضه وبغض ندينه  ،بدليل أهنم
يكرهون الصحابة الذين أظهروا الدين وتولوه  ،يبغضوهنم ويسبوهنم  ،وهذا يدل
على أهنم منافقون .
مع العلم أن النفاق أصل من أصوهلم  ،التقية عند الروافض أصل من أصوهلم ،
والتقية معناها النفاق  ،وهي إظهار أمر ويف البارن ما خيالفه  ،فبغض الصحابة
نفاق  ،ألنه ال ميكن أن يبغضهم إال وهو يبغض ما جاؤوا به من شرع هللا وندين
هللا  ،وهوال يبغضهم إال على ذلك  ،إذاً هو مناف .
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كرامة األولياء
( وعلماء السلف من السابقني ومن بعدهم من التابعني أهل اخلري واألثر وأهل
الفقه والنظر ال يُ ْذ َكرون إال ابجلميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غري السبيل )
الشرح :
وكذلك العلماء رضوان هللا عليهم أئمة هذه األمة  ،علماء الشريعة أصوال
وفروعا الذين كرسوا أنفسهم لتأليف الكتب يف الفقه واحلديث واألصول وغريها
 ،اهتموا بذلك ووقفوا حياهتم كلها على خدمة الشريعة شرحا وأتليفا وتعليما ،
هؤالء أيضاً نكن هلم االحرتام والتقدير  ،وال نذكرهم إال خبري  ،ونذم ونسب
ونعاندي من يعانديهم  ،ألنه ال جمال وال معىن ملعانداة أئمة األمة وعلمائها إال

ألجل ما محلوه وألجل ما قاموا به من خدمة هلذه الشريعة .
( وال نفضل أحداً من األولياء على أحد من األنبياء عليهم السالم ونقول نيب
واحد أفضل من مجيع األولياء )

الشرح :
هللا سبحانه وتعاىل أثىن على أوليائه بقوله  ﴿ :أال إن أولياء هللا ال خوف
عليهم وال هم حيزنون ﴾ وبني سبحانه وتعاىل من هم األولياء فقال  ﴿ :الذين
آمنوا وكانوا يتقون ﴾ هؤالء األولياء  ،ولكن صار يف اصطالح املتصوفة وغريهم
للويل مفهوم غري هذا  ،فالويل عند املتصوفة هو العارف الذي وصل يف زعمهم
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إىل النهاية  ،أي وصل إىل هللا سبحانه وتعاىل  ،وقد ضل يف هذا الباب كثري
من الناس وأضلوا  ،حيث جعلوا الويل أرفع من النيب وأرفع من الرسول  ،فقالوا
 :إن الرسول والنيب كالمها أيخذ الوحي عن هللا بواسطة امللك  ،أما الويل فإنه
أيخذ الوحي عن هللا مباشرة  ،يزعمون أن الويل جيتمع مع هللا وجيلس يف حضرة
هللا وأيمره هللا وينهاه ويكلمه مشافهة  ،ومن هؤالء الضالل ابن عريب الطائي
والتلمساين وابن الفارض واحلالج وغريهم  ،هؤالء امللحدون الذين هم أئمة يف
االحتاند واإلحلاند والقول بوحدة الوجوند – هؤالء يزعمون أهنم أولياء ويزعمون
أهنم أفضل من األنبياء والرسل ولذا قالوا:
فوي الرسول وندون الويل ()197

مقام النبوة يف بـرزخ
فالرتتيب يف الفضل عندهم :

الويل أفضل من األنبياء والرسل  ،والنيب أفضل من الرسل  ،والرسول يف املرتبة
الثالثة .
وبرروا ذلك بقوهلم  :إن الويل أيخذ عن هللا مباشرة والرسول والنيب أيخذ عن
امللك  ،الويل أيخذ من املعدن الذي أيخذ منه امللك  ،فهو أفضل من األنبياء
وأفضل من الرسل  ،قاتلهم هللا  ،والشيخ رمحة هللا يقول إن نبياً واحدا أفضل
من مجيع األولياء وهذا ابتفاق املسلمني  ،فاملسلمون يرون أنه ال أحد ندون
( )197ينظر جامع الرسائل البن تيمية . 209 / 1
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النيب يصل ندرجته  ،والرسالة أعلى مث النبوة مث الوالية الصحيحة احلقيقية ،
وأولياء هللا الذين امنوا وكانوا يتقون الذين امنوا ابهلل وبرسوله واتقوا هللا فيما
يفعلون ويدعون  ،هؤالء هم أولياء هللا ومع هذا فاألنبياء والرسل صلوات هللا
وسالمه عليهم أفضل من هؤالء وأرقى منهم ندرجة .
وكثري من الناس – من املتصوفة وغريهم من القبوريني – يضلون يف مسألة
التربك ابلويل والتقرب إليه  ،فإهنم يعطون الويل من اخلصائص ماهلل من كشف
الضر وجلب النفع وشفاء املريض وغري ذلك  ،يطلبون منهم حىت بعد موهتم ما
ال يقدر عليه إال هللا سبحانه وتعاىل  ،وقد ضل يف ذلك فئام من الناس من
املتصوفة وغري املتصوفة  ،فالويل إذا كان من أولياء هللا حقا فإن هللا سبحانه
وتعاىل ّأمنه من اخلوف واحلزن ولكنه بشر ال ينفع وال يضر السيما إذا مات

وأصبح يف قربه عاجزاً عن نفع نفسه  ،فكيف ينفع اآلخرين  ،وجتد الواحد من
القبوريني يتربك بصاحب قرب أو يطوف به أو يدعوه فإذا هنيته قال هذا من

أولياء هللا وهللا تعاىل يقول  ﴿ :أال أن أولياء هلل ال خوف عليهم وال هم حيزنون
﴾ ومن هذا الطري حصل الفساند والضالل واخلرافات اليت أفسدت عامة
املسلمني بسبب التلبيس يف أن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون .
( ونؤمن مبا جاء من كراماهتم وصح عن الثقات من رواايهتم )
الشرح :
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الكرامات مجع كرامة وهي ما يكرم هللا هبا بعض عباندة وأوليائه .
والكرامة  :أمر خارق للعاندة  ،ممكن عقال  ،خال من التحدي  ،خال من
ندعوى النبوة  ،وجيريه هللا على يد عبد مستقيم ومتبع لكتاب هللا وسنة نبيه -
صلى هللا عليه وسلم. -
وممكن عقال يعين غري مستحيل  ،فالعقل يقبله ولكنه خارق للعاندة يعين العاندة
أن مثل هذا األمر ال جيري على يد الناس لكنه جرى على يد هذا الرجل
فخرق العاندة .
مث البد وأن يكون خاليا من ندعوى النبوة ومن التحدي  ،وإال لو اقرتنت به
ندعوى النبوة والتحدي لكان معجزة وليس كرامة .
مث أيضا البد أن يكون أجراه هللا على يد عبد صاحل من عبانده الصاحلني  ،وإال
لو وجد أمر ممكن عقال خارق للعاندة خال من ندعوى النبوة والتحدي ولكنه
جرى على يد رجل معروف ابلفس وابلضالل وبعدم السلوك احلسن أو
ابلبدعة فإنه يفسر سأنه من خوارق العاندات الشيطانية .
فالبد من هذه القيوند حىت يكون هذا األمر كرامة .
ومذهب أهل السنة واجلماعة اإلميان بكرامات األولياء  ،اإلقرار هبا واالعرتاف
هبا واإلميان هبا وتصديقها إذا وقعت  ،فإن هللا سبحانه وتعاىل يكرم بعض
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عبانده فيجري على يده ما خيرق العاندة  ،ومصدر الكرامة أحدى ثالثة أمور :
 – 1ابلتأثري .
 – 2أو الغىن .
 – 3أو الكشف .
فالكرامة ابلتأثري  :معناها أن جيري هللا على يد عبد من عبانده أمراً يؤثر يف أمور

ال يقدر عاندة غريه أن يفعلها  ،كمن ميشي على املاء وال يغوص فيه  ،أو يطري
يف اهلواء  ،أو يدخل النار وال حترقه  ،مثل ما حصل إلبراهيم عليه الصالة
والسالم حينما ألقي يف النار ومل حيرتق  ،فهذه كرامة من كرامات هللا سبحانه
وتعاىل .

والكرامة ابلغين  :معناها أن يؤت هللا من يريد كرامته من أوليائه من األمور اليت
ال تؤتى لغريه عاندة  ،كمثل ما حصل ملرمي عليها السالم حيث كانت أتتيها
فاكهة الشتاء يف الصيف وفاكهة الصيف يف الشتاء .
وأمثلة الكرامة ابلغىن كثرية جدا كرزقه سبحانه وتعاىل لبعض عبانده برزق مل جتر
العاندة حصوله يف ذلك املكان أو يف ذلك الزمان  ،كما حصل للجيش الذي
كان بقياندة بعض الصحابة رضوان هللا عليهم ملا نفد ماؤهم يف شدة الصيف يف
الدهناء ( )198وال ماء وال مورند  ،فلما قاربوا من اهلالك أنشأ هللا سبحانه
( )198الدهناء صحراء معروفة يف جند
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وتعاىل سحابة يف ذلك الوقت الذي ال أييت املطر فيه عاندة فأمطرهتم فارتووا
منها وسقوا رواحلهم وملئوا قرهبم  ،وهذه كرامة من كرامات هللا ساقها هللا هلم،
وهي من نوع الكرامة ابلغين  ،احتاجوا وافتقروا إىل املاء فأغناهم هللا هبذه .
والكرامات ابلكشف  :وهو أن يكشف هللا لعبد من عبانده أموراً من املغيبات

واملسائل العلمية اليت مل جتر العاندة بفتحها على غريه وكشفها لغريه .

وكما قلت مذهب أهل السنة واجلماعة اإلميان بكرامة األولياء  ،على البيان
الذي بينته .
أما املعتزلة فإهنم ينكرون الكرامات ويقولون ليس هناك كرامات لألولياء ،
وحيتجون على ذلك سأنه لو وجدت الكرامات اللتبست مبعجزات األنبياء  ،فال
يعرف الويل من النيب .
فيقال الدعوى غري صحيحة يوضح ذلك تعريف كل من املعجزة والكرامة  ،مث
انه بعد نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم -كيف يكون ذلك  ،فال ميكن أن
يبعث نيب بعده حىت خيشى املعتزلة من االلتباس بينه وبني الويل .
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أشراط الساعة
( ونؤمن سأشراط الساعة )
الشرح :
األشراط مجع َشَرط حركتني  ،خبالف الشروط فإهنا مجع َش ْرط وهي ليست مما
شرط ابلفتح  ،يقال َشَرط الساعة
معنا  ،واألشراط هي العالمات  ،وواحدها َ
أي عالمتها  ،و أشراط الساعة هي عالماهتا وأماراهتا اليت تدل على قيامها
وهي ثالثة أقسام :
القسم األول  :أشراط وقعت ومضت .
القسم الثاين  :أشراط أتيت  ،ولكنها ليست مقارنة لقيام الساعة .
القسم الثالث  :أشراط تقارن قيام الساعة وتصاحبها .
فأشراط بعيدة هي اليت مضت وانتهت كما أخرب -صلى هللا عليه وسلم « :
أعدند ستا بني يدي الساعة  ،مويت مث فتح بيت املقدس مث مواتن أيخذ فيكم
كعقاص الغنم  ،مث استفاضة املال حىت يعطى الرجل مائة ندينار فيظل ساخطا
 ،مث فتنة ال يبقى بيت من العرب إال ندخلته  ،مث هدنة تكون بينكم وبني بين
األصفر  ،فيغدرون فيأتونكم حتت مثانني غاية  ،حتت كل غاية اثنا عشر ألفا »
( )199هذه كلها مضت  ،و أشراط متوسطة ليست بعيدة وال قريبة مقارنة
( )199رواه البخاري  3176وابن ماجه . 4042
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ومالصقة للساعة  ،وهي اليت أشار إليها الرسول عليه لصالة والسالم يف
أحانديث كثرية كقوله  « :ال تقوم الساعة حىت يكثر املال ويفيض حىت خيرج
الرجل بزكاة ماله فال جيد أحدا يقبلها منه  ،وحىت تعوند جزيرة العرب مروجا
وأهناراً » ( ،)200أو  :ال تقوم الساعة حىت حيصل كذا وحىت حيصل كذا وحىت
حيصل كذا .
وأما أشراط الساعة الكبرية القريبة  ،فمنها خروج الدجال والدخان والدابة
ونزول عيسى بن مرمي سيأيت إن شاء هللا ذكرها .
( من خروج الدجال )
الشرح :
أحانديث كثرية تبلغ حد التواتر عند بعض العلماء سأن الدجال خيرج يف آخر
الزمان وأنه رجل كافر يضل الناس ويفتنهم  ،أييت ومعه املغرايت من األموال ،
ولديه بطش وقدرة وقوة  ،فيفتنت به كثريون من الناس وخيرجون معه من
أصفهان وال يبقى بلد إال ويدخله إال املدينة املنورة ومكة  ،فإنه ال يدخلهما ،
واألحانديث الوارندة يف كثرية جدا .
وهلذا من مذهب أهل السنة واجلماعة اإلميان خبروج الدجال يف آخر الزمان ،
وانه يعيث يف األرض الفساند إىل أن ينزل عيسى بن مرمي -صلى هللا عليه وسلم
( )200رواه مسلم حتت حديث . 1012
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فيقتله وتنتهي فتنة وينتهي شره  ،والرسول -صلى هللا عليه وسلم قال  « :إين
أنذركموه وما من نيب إال أنذره قومه  ..ولكين سأقول لكم فيه قوال مل يقله نيب
لقومه  :إنه أعور وليس ربكم سأعور وإن إحدى عينيه كأهنا عنبة رافية
ومكتوب بني عينيه ك ف ر يقرأها من يقرأ ومن ال يقرأ » ( )201فهذا كله
ورندت به اآلاثر واألحانديث .
أما ابن صياند فالراجح أنه ليس هو الدجال .
( ونزول عيسى بن مرمي عليه السالم من السماء )
الشرح :
ونزول عيسى بن مرمي أيضا من أشراط الساعة  ،ألنه ينزل يف آخر الزمان ،
وهللا سبحانه وتعاىل أخرب بذلك يف قوله ﴿ وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به
قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾  ،فإنه ينزل وحيكم يف أهل

األرض حكماً عاندال ويبطل القوانني والطواغيت و حيكم بشريعة حممد -صلى
هللا عليه وسلم ويقتل الدجال .

( ونؤمن بطلوع الشمس من مغرهبا )
الشرح :
( )201رواه البخاري  7128ومسلم . 2933
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ورلوع الشمس من مغرهبا من أشراط الساعة أيضا  ،ولكنها من أشراط الساعة
القريبة جداً  ،واليت إذا رلعت الشمس من مغرهبا آمن الناس كلهم ،وذلك
حني ال ينفعهم إمياهنم  ،ألهنم رأوا األمر معاينة وذهب اإلميان ابلغيب وأصبح
إمياهنم ال فائدة فيه وال مثرة له،فيكون إمياهنم يف ذلك الوقت غري جمد وغري  افع
( وخروج ندابة األرض من موضعها )
الشرح :
وكذلك الدابة  ،ورندت آاثر سأهنا خترج من األرض  ،وأهنا ندابة عظيمة كبرية
رويلة  ،وأهنا تكلم الناس كما قال تعاىل  ﴿ :وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم
ندابة من األرض تكلمهم أن الناس كانوا آبايتنا ال يوقنون ﴾ قيل إهنا خترج من
جبل جياند يف مكة وقيل من غريه وهللا تعاىل أعلم  ،ولكن اإلميان هبا واجب
ألن هللا سبحانه وتعاىل أخرب عنها  ،والرسول -صلى هللا عليه وسلم ذكرها .
أيجوج ومأجوج  :وكذلك أيجوج ومأجوج خروجهم من أشرط الساعة  ،وهذا
مل يذكره املؤلف  ،ولكنه جاء يف القرآن وجاءت فيه أحانديث كثرية جدا()202
ومن معتقد أهل السنة واجلماعة اإلميان خبروجهم  ،وأن هللا إذا أذن هلم ابخلروج
( )202روى البخاري  3346ومسلم  2880من حديث زينب بن جحش زوج النيب -صلى
هللا عليه وسلم أهنا قالت  :خرج رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم يوما فزعا حممر الوجه يقول
 « :ال إله إال هللا ويل للعرب من شر قد اقرتب فتح اليوم من رندم أيجوج ومأجوج مثل هذه
وحل إبصبعه اإلهبام واليت تليها قالت فقلت  :اي رسول هللا أهنلك وفينا الصاحلون قال نعم

إذا كثر اخلبث ».
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خرجوا فعاثوا فسانداً يف األرض ،شربوا املياه وأكلوا الثمار وأفسدوا  ،وهم
موجوندون اآلن لكن هللا أعمى عنهم بصائر الناس.
ومن الناس من ينكرهم ويقول  :كيف يكونون موجوندين اآلن علماً سأن
االكتشافات مل ترتك شرباً من األرض إال ووصلته ورأته  ،ولكن هذا معارضة
للنص ابلرأي  ،وهللا سبحانه وتعاىل أخرب ا  ﴿ :حىت إذا فتحت أيجوج
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ﴾ وأخرب ا عنهم يف سورة الكهف  ،ف ّبني
رريقة خروجهم  ،وبني رريقة السد الذي أوجده ملنعهم  ،فال يعرتض على هذه
النصوص بكون الناس ما رأوهم وما اكتشفوهم  ،فاهلل سبحانه وتعاىل ميكن أن
يكون قد أضل أبصار الناس وأعماها عنهم إىل أن أييت الوقت الذي أيذن هلم
فيه فيخرجون.
الدخان  :وكذلك الدخان من أشراط الساعة  ،وهو ندخان يظهر يف آخر
الزمان  ،وقد أشار القرآن إليه  ﴿ :فارتقب يوم أتيت السماء بدخان مبني
يغشى الناس هذا عذاب أليم ﴾ .
وشارح الطحاوية رمحه هللا تكلم عليها واحداً واحداً وبسط الكالم عليها وأرال

فالرجوع إليه مهم جداً .
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تحريم السحر
( وال نصدق كاهنا وال عرافا وال من يدعي شيئا خيالف الكتاب والسنة وإمجاع
األمة )
الشرح :
قوله  ( :وال من يدعي شيئا خيالف الكتاب والسنة وإمجاع األمة ) كاملنجم
والساحر وغريه  ،فإن الكهانة والسحر والعرافة والتنجم كل هذه أفعال حمرمة
وكلها يشبه بعضها بعضا .
فالساحر  :هو الذي يتعارى السحر .
والسحر  :معناه يف اللغة مأخوذ من اخلفاء واللطف  ،وكل ما ندق ولطف
وخفي سببه فإنه يسمى سحرا  ،وهلذا يسمى آخر الليل سحراً خلفائه وظلمته

السحر الذي يكون يف احليوان مسي َس َحراً ألنه يكون يف
ولقلة من يسري فيه  ،و َّ

آخر جمنة الصدر خفي  ،وسواء أكان السحر سحرا حقيقيا ابلعقاقري أو

ابلنفث والعقد وغريها أو كان أمراً آخر ابلشعوذة والدجل وغريها فإنه كله

يسمى سحراً .

والسحر تعلمه حمرم وتعاريه حمرم  ،وال جيوز لإلنسان أن يذهب إىل الساحر
ليسحر له لقوله عليه الصالة والسالم  « :من آتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد
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كفر مبا أنزل على حممد -صلى هللا عليه وسلم )203( » -وقوله  « :من أتى
عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة » (. )204
من العلماء من يرى أن السحر كفر وأن الساحر كافر  ،ألنه يتقرب إىل
الشيارني بعمله السحر من نفث ورقى  ،وكذلك العقاقري اليت يعملها  ،وألجل
هذا حكم عليه ابلكفر عند بعض العلماء .
وبعض السلف يرون أنه يقتل كفراً وبعضهم يرى أن يقتل حداً وال يصل إىل
ندرجة الكفر  ،وبعضهم يقول إن قَتل بسحره قُتل وإن مل يقتل بسحره فإنه يعزر
تعزيرا راندعا يرندعه ومينعه من تعاري السحر .
وكذلك اختلف العلماء يف السحر هل هو حقيقة أو هو ختييل  ،والراجح عند
السلف واخللف أن السحر له حقيقة يؤثر ابملسحور حقيقة  ،يؤندي إىل مرض
املسحور وقد يؤندي إىل التفري بني الرجل وزوجه مبعىن أنه جيعل أحدمها يكره
اآلخر حىت حتصل الفرقة بينهما .
والرسول عليه الصالة والسالم ُسحر حقيقة  ،حىت قالت عائشة رضي هللا عنها
( )203رواه أبو نداوند  3904وابن ماجه  639بسند صحيح وانظر غاية املرام لأللباين رمحه هللا
ص .173
( )204رواه مسلم . 2230
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كان خييل إليه أنه يفعل األمر وال يفعله( )205بسبب ما أصيب به من
السحر حينما سحره اليهوندي لعنه هللا  ،وكان السحر قد أثر فيه -صلى هللا
عليه وسلم -فيما يتعل ابألمور الدنيوية أما الوحي وأما ما خيرب به عن هللا فلم
يكن للسحر عليه أتثري ومل يكن له عليه أثر (. )206
وعلى كل تقدير فجمهور املسلمني متفقون على أن الساحر يقتل سواء قتل
رندة عند من يرى أن الساحر كافر  ،أو يقتل حداً عند من يرى أنه ال يكفر
بسحره وإمنا يقتل ألنه ثبت عن الصحابة رضوان هللا عليهم أهنم قتلوا السحرة
( ، )207فحفصة أم املؤمنني ثبت عنها أهنا قتلت جارية هلا سحرهتا فأمرت
هبا فقتلت ( ، )208وكذلك جندب رضي هللا عنه رأى ساحرا ابلبصرة يسحر
( )205رواه البخاري  5766ومسلم . 2189يقول حممد فؤاند عبدالباقي يف تعليقه على
احلديث من سنن ابن ماجه  3545عند قول عائشة رضي هللا عنها خييل إليه  ..قال  :أي
خييل إليه القدرة على الفعل مث يظهر له عند املباشرة أنه غري قاندر عليه  ،وليس املراند أنه
خييل إليه أنه فعل واحلال انه ما فعله  .وانظر فتح الباري البن حجر . 193 / 10
( )206ينظر كالم عبدالرمحن املعلمي يف األنوار الكاشفة ص . 251
( )207أخرج الشافعي يف بدائع املنن  1532وعبدالرزاق  180 -179 / 10وأبو نداوند
 3043وصححه ابن حزم  397 /11عن جبالة بن عبدة قال  :كتب عمر بن اخلطاب أن
اقتلوا كل ساحر وساحرة  ،قال فقتلنا ثالث سواحر  ،وقد ذكر الشيخ حممد بن عبدالوهاب
يف كتاب التوحيد يف ابب ما جاء يف السحر انه من رواية البخاري  ،واألثر يف صحيح
البخاري  3156لكن ندون ذكر قتل الساحر فلعله يف نسخة لديه .
( )208رواه البخاري يف التاريخ الكبري  222/2والبيهقي  136/8بسند صحيح  ،وقد
صححه الشيخ حممد ابن عبدالوهاب يف كتاب التوحيد ابب ما جاء يف السحر .
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الناس ويريهم أنه يقطع رأسه مث يعيده فضربه ابلسيف فقطع رأسه وقال
اآلن أعده ( ، )209ويروى عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال  « :حد
الساحر ضربه ابلسيف » (. )210
ألجل هذه النصوص وأمثاهلا ذهب مجهور املسلمني إىل أن الساحر يقتل سواء
وصل به سحره إىل الكفر أم ال .
ورأي اجلمهور أن للسحر حقيقة – كما تقدم – وأنه ميرض ويعطل الرجل عن
امرأته  ،ويفرق بينهما  ،وميرض العقل و اجلسم وله أثر ملموس .
وبعضهم قالوا إن السحر ختييل وليس له حقيقة  ،وإمنا هو متويه من الساحر
وختييل على املسحور  ،وهذا مذهب خمالف لرأي اجلمهور وخمالف لواقع
السحرة  ،لكن هؤالء يستدلون بقوله تعاىل يف ح سحرة فرعون  ﴿ :خييل إليه
من سحرهم أهنا تسعى ﴾  ،قالوا خييل إليه  ،ومعىن ذلك أنه ليست احلبال
والعصي تسعى حقيقة وإمنا يف نظر موسى ُخيل له ذلك  ،وهذا ليس نصا يف
املوضوع ألن معىن خييل إليه أي رآها .
والكاهن والعراف مها ممن يدعي علم الغيب ويزعم أنه يعرف شيئا من ذلك ،
( )209رواه مالك يف املورأ يف كتاب العقول  ،ابب ماجاء يف الغيلة والسحر  871/2عن
حممد بن سعد بالغا  ،ووصله عبدهللا بن امحد يف مسائل أبيه ص  427والبيهقي 136/8
وقد صححه الشيخ حممدبن عبدالوهاب يف كتاب التوحيد يف ابب ماجاء يف السحر .
( )210رواه الرتمذي  1460وقد أشار إىل أن وقفه على جندب هو الصحيح .
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فالكاهن هو الذي يفعل أفعاالً يزعم أنه هبا يطلع على الغيب  ،يعين شيطانه
يطلعه على شيء من الغيب.
والكهانة والعرافة هلا ررق  ،فمن الكهنة والعرافني من يستعمل اخلطوط  ،خيط
ابألرض – يسمى الطرق – ومنهم من يستعمل شيئا من اخلرز أو الوندع
يضرب به يف األرض  ،ومنهم من يستعمل احلصى يضرب به األرض بضرابت
حمصورة أو ُمع ّدة كما قال لبيد :
لعمرك ما تدري الطوارق ابحلصى

وال زاجرات الطري ما هللا صانع
()211

يعين الضوارب ابحلصى اليت تضرب ابحلصى وابلوندع وابخلرز وبغريها وتدعي
أهنا بذلك تعلم الغيب  ،وهذا كله ابرل ألن هللا سبحانه وتعاىل حرس السماء
 ،ابلشهب  ،فأصبحت الشيارني ال تدرك شيئا من أخبار الغيب وعلم الوحي
 ،وكانت يف الساب تسرق  ،يصعدون إىل السماء ويستمعون ما يقضى فيه من
األمر فيأتون به إذا أخذوا كلمة من الوحي زاندوها مائة كذبه ووضعوها لعميلهم
 ،فإذا أخرب سأمر فوقع قالوا  :أليس قد قال كذا يوم كذا وكذا فكان ما قاله
صحيحا فيكذبون على إثر هذه الكلمة الصحيحة مبائة خرب كله كذب .
وكذلك املنجم الذي يدعى علم الغيب ابلنظر يف النجوم  ،ينظر يف النجوم
( )211ينظر تفسري اللباب البن عاندل .294 / 16
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ويرى أن الطالع الفالين رلوعه يدل على كذا وغروبه يدل على كذا  ،وهو
يقول ذلك على أنه َعلِمه عن رري عميله من الشيارني .
وهذه اليت تفعل اآلن من الكهانة والعرافة والتنجيم وغريها كل هذا من ابب
التخرص واحلدس والظن  ،وكذلك الشعوذة اليت يفعلها املشعوذون كل هذه
مبنية على غري برهان ويقني .
أما قبل أن حترس السماء فكانوا قد حيصلون عل كلمة مما يقال يف السماء
فيلقوهنا على عمالئهم من اإلنس ويتكلموا هبا  ،أما بعد ذلك كما ذكر
سبحانه وتعاىل عن شيارني اجلن أهنم قالوا  ﴿ :وأ ا كنا نقعد منها مقاعد
للسمع فمن يستمع اآلن جيد له شهااب رصداً ﴾  ،يقول كنا نقعد منها أي من
السماء مقاعد للسمع واستماع اخلرب لكن يقول من يذهب إىل السماء
السرتاق السمع فإنه جيد له شهااب يرصده ويضربه وحيرقه  ،فانتهت هذه
الطريقة اليت كانوا يسرقون هبا علم الغيب حراسة هللا سبحانه وتعاىل للسماء
هبذه الشهب اليت ال تدع أحدا من هؤالء الشيارني يصعد إىل السماء ويقرتب
منها.
( ونرى اجلماعة حقا وصوااب والفرقة زيغاً وعذاابً )
الشرح :
سنة النيب -صلى هللا عليه وسلم ، -يقصد بذلك ما ورند يف قول النيب -صلى
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هذا مذهب أهل السنة واجلماعة  ،يرون اجلماعة يعين إتباع اجلماعة و إتباع هللا
عليه وسلم -ملا سئل عن الفرقة الناجية قال يف بعض ألفاظ احلديث  « :وهي
اجلماعة » (، )212كما يف قوله
« اقرتفت اليهوند على إحدى وسبعني فرقه وافرتقت النصارى على ثنتني
وسبعني فرقه وستفرتق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقه كلها يف النار إال
واحدة » قيل من هم اي رسول هللا ؟ قال  « :من كان على مثل ما أ ا عليه
اليوم وأصحايب » (. )213
إذاً فاجلماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النيب -صلى هللا عليه وسلم-
وأصحابه  ،وهم من اجتمعوا على احل سوء أكانوا هم األكثر أم كانوا هم
األقل  ،إذاً فاجلماعة ح وصواب  ،وخمالفتهم ومفارقتهم زيغ وعذاب  ،زيغ :
أي ضالل عن سواء السبيل  ،وعذاب  :يف الدنيا واآلخرة .
فالتمسك مبا جاء به النيب -صلى هللا عليه وسلم -واتباعه والسري على رريقه
هذا هو احل وأما املفارقة واملخالفة والشذوذ عن احل والشذوذ عن مجاعة
املسلمني فهذا عذاب وزيغ أيضا  ،وهلذا كان السلف الصاحل رضوان هللا عليهم
حيثون على التمسك ابلسنة والتمسك إبتباع اجلماعة  ،وحيذرون من االفرتاق
( )212رواه أبو نداوند  4596والدرامي  241/2وامحد  102/4و ابن ماجه . 3992
( )213رواه امحد يف املسند  12208 ، 8396والرتمذي  2641 – 2640وقال حديث
حسن صحيح  ،قال شيخ اإلسالم جمموع الفتاوى  : 345/3احلديث صحيح مشهور يف
السنن واملسانيد ..
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واخلالف والشذوذ عن رري احملققني من املسلمني .
فهذا الذي قرره رمحه هللا هو مذهب أهل السنة واجلماعة وهو اتباع اجلماعة
واجتناب اخلالف والفرقة والشذوذ .
( وندين هللا يف األرض والسماء واحد وهو ندين اإلسالم قال هللا تعاىل  :إن
الدين عند هللا اإلسالم  ،وقال تعاىل  :ورضيت لكم اإلسالم ندينا  ،وهو بني
الغلو والتقصري وبني التشبيه والتعطيل وبني اجلرب والقدر  ،وبني األمن و اإلايس
 ،هذا نديننا واعتقاند ا ظاهراً وابرناً  ،وحنن براء إىل هللا من كل من خالف الذي
ذكر اه وبيناه )
الشرح :
يقصد أن ما قدمه يف هذه الرسالة هو اعتقانده الذي يدين هللا به وهو بريء من
كل من خالفه  ،فكل من خالف ما قرره يف هذه العقيدة فإنه بريء منه ألنه
يرى أنه خمالف لطريقة السلف ولسنة النيب -صلى هللا عليه وسلم ، -وندين هللا
واحد ليس هناك ندين صحيح سوى اإلسالم  ،فاإلسالم هو ندين هللا وال يقبل
هللا من أحد سواه  ﴿ :إن الدين عند هللا اإلسالم ﴾ .
قوله  ( :ندين اإلسالم ) هبذه اجلملة حصر للدين يف اإلسالم  ،وهذه رريقة
من ررق القصر  ،فإنه قصر الدين هنا على اإلسالم  ،فالدين معرفة واإلسالم
معرفة  ،إذاً فهو أخرب رمحه هللا سأن الدين الصحيح مقصور على اإلسالم  ،وأنه
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ال ندين سواه كما قال سبحانه وتعاىل  ﴿ :ومن يبتغ غري اإلسالم ندينا فلن
يقبل منه ﴾ .
والدين يَقصد به توحيد هللا وشريعة نبيه -صلى هللا عليه وسلم -فالدين واحد

والشريعة واحدة فال جيوز ألحد أن يدين هللا بدين اليهوند وال أن يدين هللا بدين
النصارى ويقول هذا ندين األنبياء .
كما ال جيوز له أن حي ّكم شريعة التوراة أو شريعة اإلجنيل أو غريها ألن هللا
سبحانه وتعاىل حصر الدين يف اإلسالم فقال  ﴿ :إن الدين عند هللا اإلسالم
﴾ وقال  ﴿ :ومن يبتغ غري اإلسالم ندينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من
اخلاسرين ﴾ وندين األنبياء كلهم واحد – ابلنسبة للتوحيد وعباندة هللا – كلهم
يدعون إىل عباندة هللا وحده من أوهلم إىل آخرهم  ،كما قال عليه الصالة
والسالم  « :إ ا معاشر األنبياء نديننا واحد واألنبياء أخوة لعالت نديننا واحد »
( )214يعين كلنا نديننا التوحيد ونديننا عباندة هللا وحده وهلذا ما بعث هللا من
نيب إال ندعا قومه لعباندة هللا وحده ونبذ ما سواها من عباندة األصنام وغريها ،
أما شرائع الرسل عليهم السالم فإهنا قد ختتلف  ،قد ختتلف شريعة موسى عن
شريعة عيسى  ،قد ختتلف شريعة عيسى عن شريعة حممد -صلى هللا عليه
وسلم -كما قال سبحانه وتعاىل ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ﴾
( )214رواه البخاري  3443ومسلم . 2365
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الشرائع ابلنسبة للتحرمي والتحليل ختتلف  ،أما ابلنسبة للتوحيد فدين األنبياء
واحد ال خيتلف  ،كلهم من أوهلم إىل آخرهم ندينهم واحد هو عباندة هللا وحده
ال شريك له والكفر مبا يعبد من ندونه .
( ونسأل هللا تعاىل أن يثبتنا على اإلميان وخيتم لنا به ويعصمنا من األهواء
املختلفة واآلراء املتفرقة واملذاهب الرندية مثل املشبهة واملعتزلة واجلهمية واجلربية
والقدرية وغريهم من الذين خالفوا السنة واجلماعة وحالفوا الضاللة وحنن منهم
براء  ،وهم عند ا ضالل و أرندايء  ،وابهلل العصمة والتوفي )
الشرح :
رمحه هللا  ،نعم هذا الذي ذكره مذهب أهل السنة واجلماعة وهو أهنم يربؤون
من كل هؤالء الضالل ويرون أهنم ضالون وأهنم زائغون عن رري احل  ،وهو
حري أن يثبته على اإلميان وأن يعصمه من رري هؤالء
يسأل هللا  ،وهللا ٌ

الزائغني كاجلهمية واملعتزلة واجلربية واملشبهة وغريهم  ،ألن هؤالء هم الذين ضلوا

يف العقيدة  ،فاملشبهة ضلوا حيث شبهوا اخلال ابملخلوق فحاندوا وضلوا وأزاغوا
عن رري احل  ،واجلربية ضلوا حيث جعلوا العبد جمبوراً على أفعاله ونسبوها
إىل هللا وقال إن هذه األفعال هي أفعال هللا  ،واملعطلة اجلهمية وغريهم ضلوا

حيث عطلوا الباري عن صفات الكمال ونفوها عنه ومل يثبتوا له شيئا من
صفات الكمال  ،وهؤالء كلهم زائغون .
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واملؤلف رمحه هللا يسأل ربه أن يعصمه وجينبه رريقهم فنحن نسأل هللا لنا
وإلخواننا املسلمني ذلك .
انتهـى وهلل احلمد ..
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