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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني ،وعىل آله

وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد،

ّ
أهم األمور ،وتوضيحها بأدلتها بالقدر
فإن االشتغال يف بيان عقيدة اإلسالم من ِّ

الذي ُيطاق هو من األمور احلسنة املطلوبة يف كل زمان ومكان ،وذلك ألن البيان أصل

والتمسك به
التكليف ،والتكليف يف أصله حس ٌن ،والبيان يساعد الناس عىل تد ُّبر احلق
ُّ

ِّ
واملتأخرين يف هذا األمر اجللل
بقدر الطاقة البرشية .وقد بذل أعالم العلامء من املتقدِّ مني
جهو َدهم ،وقاموا بكتابة تأليفات رفيعة املستوى ،عالية القدر ،ما زال الناس حتى اآلن
يستفيدون منها ،وندعو اهلل تعاىل أن يثيبهم عنا خري ًا ،فقد حاولوا القيام بام أمرهم به

رسول اهلل عليه الصالة والسالم ،وأ َّدوا ما عليهم بحسب ما وسعهم األمر ،وال نظ ُّن أحد ًا

يعتقد وجوب الوقوف عندما وقفوا .وملا كان الناس لن يزالوا حمتاجني إىل إعادة البيان

بحسب ما يناسب كل عرص من العصور ،وذلك بحسب ما يطرأ علهم من اإلشكاالت،

وتغي األحوال ،فقد كان من الرضوري أن تُعاد كتابة رشح العقيدة وأمور
والوقائعُّ ،
ُبحث املسائل مرة أخرى ،بحسب ما
اإليامن ،يف كل زمان بحسب ما يفيد أه َله ،وأن ت َ
يالئم أهل العرص ،فإن هذا أنفع بإذن اهلل تعاىل ،ويساعد يف الوصل بني جهود املتقدِّ مني
واملتأخرينُّ .
ِّ
وكل ما نرجوه يف هذا املقام :أال تتوقف هذه العملية يف عرص من العصور ،ألن

توقفها ال يعني إال أن هناك تقصري ًا يف بيان أمور الدين للناس ،فلن يبلغ الناس يف هذه احلياة
الدنيا درج ًة يكونون فيها مستغنني عن البيان.
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مطولة ،صارت مراجع
وقد سلك العلامء مسالك يف هذا السبيل ،فبعضهم كتب كتب ًا َّ

يف باهبا ،واختلفت طرقهم يف التأليف من االعتامد عىل األدلة العقلية والنقلية بحسب ما
متوسطة تفيد طالهبا ما حيتاجون بأقرص سبيل ،وبعضهم
رأوه مناسب ًا .وبعضهم كتب كتب ًا ّ

التصورات ،وتزيني
كتب كتب ًا خمترصة ليستعني هبا الناس عىل تذكار األحكام ،وإحكام
ُّ
املختصة
األفهام ،وليتمكّنوا من االستفادة منها يف أقرص زمان ،بإذن اهلل تعاىل .ومن الكتب
َ

صغرية احلجم ،كتاب العقيدة ال َّط َحاوية ،املسامة ببيان عقيدة أهل السنة واجلامعة ،لإلمام
اهلامم الشهري ،احلافظ املحدِّ ث الفقيه ،أيب جعفر ال َّط َحاوي أثابه اهلل تعاىل عن املسلمني خري
اجلزاء ،وقد تق ّبل العلامء كتابه هذا وانترش االعتامد عليه والعزو إليه ،واهتم به أهل السنة

أيام اهتامم يف كل زمان من األزمان ،واستفاد منه الناس عىل اختالف طبقاهتم يف العلم وما

يزالون بفضل اهلل تعاىل.

وملا كان الكتاب هبذه املثابة ،فمن املتوقع أن حياول بعض الناس من املخالفني ألهل

غري خمالف ،فأقدم بعضهم
السنة تأويل كالمه وإعادة رشحه بطريقة توهم أنه
ٌ
موافق هلم ُ

وأولوا بعضها بام ال يستفاد من نظم كالمه ،بحيث
عىل كتابة رشوح عليه ،وعاجلوا مسائلهَّ ،

رصفوها عن مقصده ومرامه ،فخطر يف بايل منذ سنوات أن أكتب رشح ًا أعالج فيه بعض

أهم هذه األمور مع االهتامم قبل ذلك ببيان معاين ألفاظه ،وتفصيل أحكامه .وقد قمت
بفضل اهلل تعاىل بكتابة هذا الرشح عليه ألول مرة منذ حوايل تسع سنوات ،مع أن اشتغايل به
ٍ
تعليقات عىل ٍ
كثري من مواضعه سبق ذلك ،ولك ّن كثرة االنشغال وضيق الوقت حال
وكتابة

دون أن أقوم بطباعته وتقديمه هبيئة مالئمة لطالب العلم يف ذلك الوقت ،وامتد زمان تركه
التشوف إلخراجه ،وكثرة سؤال طالب العلم لذلك ،إىل أن تيرس
بسبب االنشغال ،مع
ُّ
القيام بمراجعته يف فرتة من الزمان ،فعزمت عىل عدم تضييع هذه الفرصة ،مع ما أعانيه

من كثرة األشغال ،وتشتت البال ،إال أنني العتقادي بحسن هذا الصنيعَّ ،فرغت شيئ ًا من

وقتي ،بقدر ما أطقت ،ملراجعته ،وإضافة ما حيسن إضافته إليه ،فخرج بفضل اهلل تعاىل عىل
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ما تراه بني يديك ،وأدعو اهلل تعاىل أن تكون صورته احلالية وافي ًة بيشء من املقصود ،ومع

ذلك فإنني أجزم متام ًا أن عمل اإلنسان ال خيلو من نقص ،واملجتهد يقارب ويسدِّ د بحسب

الطاقة ،وأدعو اهلل تعاىل أن تتوافر فرصة أخرى يف مقتبل الزمان أعيد فيه النظر ،وأمتم ما
فيه من نقص ،وأجتنب ما قد يكون وقع من خطأ من غري ٍ
قصد مني ،وذلك باالستعانة
بام يصلني بإذن اهلل تعاىل من اقرتاحات طالب العلم والعلامء ومالحظاهتم ،واملرء بأخيه

يستعني.

نصب عيني يف أثناء عمل الرشح :أن حيصل طالب العلم عىل قدر
وقد وضعت
َ
ٍ
ٍ
لكثري من الكتب يف شتى
مراجعات
كبري من مطلوبه بني يديه ،وأن يستغني هبذا الرشح عن
املطالب اللغوية والتفسريية ،واخلالفية.

وحرصت يف هذا الكتاب عىل األمور التالية:

أوالً :رشح ألفاظ املتن ،واستخالص معانيه من نظمها ،بام يناسب دالالت اللغة

تعسف وال تك ُّلف ،بقدر الطاقة ،وقد استعنت يف ذلك بالرشوح املطبوعة
وقوانينها ،بدون ُّ
ّ
املعتمدة هلذا املتن اجلليل مثل رشح ّ
والعلمة الشيخ
العلمة اإلمام أكمل الدين البابريت،
َ

أودعت يف رشحي خالصة ما ذكروه.
عبد الغني الغنيمي ،وقد
ُ

ثاني ًا :قمت باالستدالل عىل املطالب واألحكام باألدلة الكافية من الكتاب والسنة،

األليق هبذه
والتعمق يف األدلة العقلية ،فقد يكون
أعرج كثري ًا يف هذا الرشح عىل التطويل
َ
ُّ
ومل ّ
كتب أخرى.
البحوث ٌ

الرشاح واملع ِّلقني عىل العقيدة الطحاوية ،مما رأيت
ثالث ًا :حرصت عىل مناقشة بعض ّ

لت عىل ذلك
أنه ابتعد عن مراد الشارح ،ومحل ألفاظه عىل غري معانيه املفهومة منه ،ود ّل ُ

التعمق يف فهم
باألدلة الكافية .وهذه الطريقة تزيد يف مساعدة طالب العلم والباحث عىل ُّ
ألفاظ املتن ،فاملقارنة بني آراء الناس طريقة من الطرق املعتمدة يف الفهم ،واالقرتاب من

والرشاح
الرأي األصوب .وقد تقتيض هذه الطريقة ردود ًا وحتليالت لكالم هؤالء الكتّاب
ّ
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من املعارصين أو املتقدّ مني .وقد يظ ُّن القارئ ّ
أن هذا األسلوب ُي ِر ُج الكتاب عن مقصده،

ولكني أرجو أن يتن ّبه إىل أنه ّملا كان املقصود حماولة حتقيق معاين املتن ،فإن املقارنة واملعارضة
مناسب هلذا املطلوب ،فمقارنة الطرائق مفيدة جد ًا
ملقتحات اآلخرين
ٌ
يف بعض املواضع َ َ

وأحلت يف بعض التفاصيل
لطالب العلم ،وحاولت ان ألتزم يف ذلك كله طريقة اإلنصاف،
ُ
واملواضع عىل ُكت ٍ
ُب أ ّلفتُها يف مسائل خاصة ،مل َأر أنه من املناسب إيراد تلك التفاصيل هنا،
ِ
معتمد ًا عىل مهة القارئ احلريص عىل طلب العلم.
ٍ
جمموعة من املسائل املهمة املبحوثة يف علم التوحيد
رابع ًا :حرصت عىل التفصيل يف

من أول الكتاب إىل آخره ،وذلك بحسب مواضع ذكر املصنف هلا ،وقمت برشحها رشح ًا

مفص ً
نوع تفصيل ،مستدالً عليها باألدلة املناسبة ،واستأنست بكالم أهل العلم يف بيان
ال َ
َّ

مسائل العلوم ،مع العزو ،واحلرص عىل األمانة يف النقل ،فام وجد من تقصري يف هذا الباب
فمحمول عىل اخلطأ والتقصري بال ٍ
ٌ
قصد إليهام ،وسوف أكون شاكر ًا ملن يدلني عىل يشء من
ذلك لنعمل عىل تصويبه ،وله األجر من اهلل تعاىل ،واالعرتاف مني باجلميل.

وال بدَّ من أن يتنبه القارئ إىل َّ
مهم ،فهو مدعاة إىل التقارب
أمر ٌّ
أن النقاش مع املخالف ٌ

والتحابب ،وليس إىل التباغض والتباعد ،خصوص ًا إذا كان النقاش قائ ًام عىل أسس علمية،

متعسف ًا ،وال متك َّلف ًا ،وأنا لست مع من يرى رضورة االبتعاد عن
ومنهجية ملتزمة ،ومل يكن ِّ

مناقشة املخالفني وحماورهتم ،بحجة أن هذا يو ِّلد التنازع واالختالف املذموم ،فإن إمهال

كالم اآلخر وعدم االلتفات إليه أشدُّ ظل ًام له ـ يف نظري ـ من مناقشته وحماورته والرد عىل ما
ال نرتضيه منه ،وقد ُأمرنا بالتعاون عىل اخلري ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ولعمري
فإن مناقشة املخالفني هلي من هذا الباب ،وأدعو اهلل تعاىل أن يقدّ رنا عىل االلتزام بآداب
النظر والبحث ،وأن يقدّ رنا عىل الرتاجع فيام خالفنا فيه عن هذا الباب.

واألمة اإلسالمية ،ستظل دائ ًام حمتاج ًة إىل أن يراجع بعضها بعض ًا ،ألن هذا هو

السبيل األكرب للتعاون والتكامل ،واملسلم مرآة أخيه ،واملفروض فيمن رأى عنده شيئ ًا

ِ
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يستلزم الرتاجع أن يرتاجع ،ألن األمر دين ،ال عصبية ،وال قومية ،وليس هو نزاع ًا عىل
ِ
منحصة من الناس ،فالدين يتّسع جلميع البرش ،بل
ثروة ال يمكن توزيعها إال عىل جمموعة

بعضنا البعض يف الوفاق واخلالف ،كان ذلك أعون لنا عىل
هو أنزل لذلك ،وك ّلام َو ِس ْعنا َ

اإلنجاز اإلجيايب ،وإذا مل يتمكّن املسلمون من إعطاء مثال ناجح للمراجعة واملناقشة بني
أنفسهم فكيف سيكونون ُمقنِ ِعني لغري املسلمني عندما حيملون هذا الدين إليهم كام أمرهم
اهلل ّ
جل شأنه ورسوله الكريم عليه أفضل الصالة والسالم.
وأشكر َّ
كل من ساعد يف إخراج هذا الكتاب ،فقام بمراجعته مراجعة لغوية ،أو

ساعد يف ختريج بعض األحاديث ،وتنبيهي ألمهية العزو يف بعض املواضع التي فاتني العزو
فيها ،أو أشار بزيادة البيان يف بعض املسائل واملباحث ،والشكر موصول أيض ًا لكل من

طلب مني إكامل الرشح وطباعته ،وحفزين عىل ذلك ،مما كان له أثر كبري يف استنهاض اهلمة
إلكامل املهمة.

وأخري ًا أدعو اهلل تعاىل أن يوفقني يف مقصدي ،وأن جيعل هذا اجلهد يف ميزان حسنايت
توجيه أو أي ِ
ٍ
وحسنات كل من نظر إليه كام أنظر ،وكل من استفاد منه وأفاد يف ٍ
جهة
نقد أو

تكميل.

أول األمر وآخره ،والصالة والسالم عىل سيدنا ٍ
واحلمد هلل رب العاملنيَ ،
حممد خاتم
ّ
ّ
َ

النبيني.

مذهب،،
وليس لنا إىل غري اهلل تعاىل حاج ٌة وال َ

عمـان ـ األردن
ّ
يف العارش من شعبان 1435هـ
تـموز 2014م
املوافق للثامن من ُّ

كتبه
سعيد عبد اللطيف فودة
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اوي
ترمجة وجيزة لإلمام أيب جعفر ال َّط َح ّ

(((

(321-239هـ)

اإلمام ّ
وفقيهـها ،أبو جعفر أمحدُ ب ُن
العلمة احلافظ الكبري ،حمدِّ ث الدِّ يار املرصية
ُ
ري((( املرصي ال ّطحاوي احلنفي.
حممد بن َسالمة بن َس َلمة بن عبد امللكْ ،
حل ْج ّ
األز ّ
دي ا َ

مولده ونشأته:

ُولد الطحاوي يف سنة تسع وثالثني ومئتني للهجرة ،بقرية َط َحا من أعامل مرص،

ونشأ يف بيت علم ودين ،فأبوه كان من أهل العلم ،وكذلك أ ّمه كانت حترض جملس اإلمام
الشافعي ،وخاله هو اإلمام املزين أفقه أصحاب الشافعي .وقد عارص الطحاوي األئمة

الكبار ،ومنهم أصحاب الكتب الستة ومن يف طبقتهم من أئمة الفقه واحلديث.
((( من مصادر ترمجته:

ـ «طبقات الفقهاء» أليب إسحاق الشريازي ص.142
ـ «األنساب» للسمعاين (.)218 :8

ـ «املنتظم» البن اجلوزي (.)250 :6

ـ «وفيات األعيان» البن خلكان (.)72-71 :1
ـ «تذكرة احل ّفاظ» للذهبي (.)811-808 :3

ـ «سري أعالم النبالء» له (.)33-27 :15

ـ «الوايف بالوفيات» للصفدي (.)10-9 :8

ـ «اجلواهر املضية» للقريش (.)105-102 :1
وغريها.

((( من حجر األزد« .األنساب» للسمعاين (« ،)67 -66 :4اللباب» البن األثري (.)281 :1
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شيوخه وطلبه للعلم:

ٍ
مجاعة منهم:
العلم وسمع احلديث عن
أخد اإلما ُم
َ

اإلمام يونس بن عبد األعىل املرصي ،وفقيه املالكية اإلمام حممد بن عبد اهلل بن

عبد احلَكَم ،واإلمام الربيع بن سليامن املرادي صاحب اإلمام الشافعي ،ولزم الطحاوي

خا َله اإلمام أبا إبراهيم ا ُمل َـزين صاحب الشافعي ونارش علمه ،وأخذ كذلك عن القايض
بكّار بن ُقتيبة ،وطبقتهم.

كام أخذ عن األئمة احل ّفاظ :أيب ُزرعة الدمشقي ،وأيب عبد الرمحن النسائي صاحب

السنن ،وأيب بكر بن أيب داود ،وأيب برش الدواليب ،وغريهم.

وبرز يف علم احلديث ويف الفقه ،وتف ّقه بالقايض أمحدَ بن أيب عمران احلنفي .وارحتل
َ
إىل الشام يف سنة ٍ
ثامن وستني ومئتني ،فلقي قايض دمشق أبا خازم عبد احلميد بن عبد العزيز

السكوين((( ،وتف ّقه أيض ًا عليه.

قال أبو سليامن ب ُن َز ْبر :قال يل الطحاويُ :
َ
احلديث :املزين،
كتبت عنه
«أول من
ُ
وأخذت بقول الشافعي ،فلم كان بعد سننيِ ،
قد َم أمحدُ ب ُن أيب ِعمران قاضي ًا عىل مرص،
ُ
ّ
ِ
وأخذت بقولِه»(((.
فصح ْبتُه،
ُ

ِ
وقال اإلمام أبو إسحاق الشريازي يف «طبقات الفقهاء»َ :
لم عن أيب جعفر
«أخ َذ الع َ
ابن أيب ِعمران ،وأيب خازم وغريمها ،وكان شافعي ًا يقرأ عىل أيب إبراهيم املزين ،فقال له يوم ًا:

ِ
ِ
َ
فلم صنّف
ب أبو جعفر من ذلك،
واهلل ال جا َء منك يشء ،ف َغض َ
وانتقل إىل ابن أيب عمرانّ ،
خمترصه ،قالَ :ر ِح َم اهلل أبا إبراهيم ،لو كان ح ّيـ ًا لك ّف َر عن يمينه»(((.
((( ترمجته يف «تاريخ بغداد» (.)67-62 :11
((( «سري أعالم النبالء».)28 :15( :
((( «طبقات الشريازي».142 :
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تالمذته:

حدَّ َ
يوسف ب ُن القاسم
ث عنه وأخذ عنه ثلة من كبار العلامء واحل ّفاظ ،منهم :احلافظ
ُ

الطباين صاحب املعاجم ،واحلافظ أبو بكر اب ُن املقرئ،
امل َيانجي ،واإلمام أبو القاسم َ
واحلافظ أبو أمحد عبد اهلل بن َع ِدي صاحب «الكامل» ،وقايض مرص أبو عثامن األزدي،

واإلمام أبو سعيد بن يونس املرصيَ ،
والر ّحالني
وخ ْل ٌق سواهم من الدمشقيني واملرصيني ّ

يف احلديث.

ثناء العلامء عليه:
ف مث َله»(((.
قال اإلمام اب ُن يونس« :كان ثق ًة َث ْبت ًا فقيه ًا عاقالً ،مل خي ِّل ْ

وقال املحدّ ث مسلمة بن القاسم القرطبي« :وكان ثقة ث ْبت ًا ،جليل القدر ،فقيه البدن،

عامل ًا باختالف العلامء ،بصري ًا بالتصنيف»(((.

وزهد ًا»(((.
أوحدَ زمانه عل ًام ُ
وقال ابن النديم« :كان َ

حاوي
وقال اإلمام أبو إسحاق الشريازي يف «طبقات الفقهاء»« :وأبو جعفر ال ّط
ّ
انتهت إليه رئاس ُة أصحاب أيب حنيفة بمرص»(((.
املذهب ،وكان عامل ًا بجميع مذاهب
وقال اإلمام اب ُن عبد الرب« :كان
كويف َ
ُّ
الطحاوي َّ

الفقهاء»(((.

((( «تذكرة احلفاظ» (.)809 :3
((( «لسان امليزان» (.)276 :1
((( «الفهرست» ص.260

((( «طبقات الشريازي».142 :

((( «اجلواهر املضية» (.)102 :1
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مؤلفاته:

العلمة احلافظ عبد القادر ال ُقريش مؤلفاته فقال« :وصنّف الكتبِ ،
ذكر ّ
فمن ذلك:
َ

«أحكام القرآن» يف نيف وعرشين جزء ًا ،و«معاين اآلثار» وهو ّأول تصانيفه ،و«بيان مشكل
اآلثار» وهو آخر تصانيفه ،واخترصها اب ُن رشد املالكي ،و«املخترص يف الفقه» وولع

الناس برشحه ،وعليه عدة رشوح ،و«رشح اجلامع الكبري» ،و«رشح اجلامع الصغري» ،وله
والس ِج ّلت
«الرشوط الكبري» ،و«الرشوط الصغري» ،و«الرشوط األوسط» ،وله «املحارض ِّ
والوصايا والفرائض» ،وكتاب «نقض كتاب املد ِّلسني عىل الكرابييس» ،و«كتاب أصله

كتب العزل» ،و«املخترص الكبري» و«املخترص الصغري» ،وله «تاريخ كبري» ،وله جم ّلـدٌ يف

«مناقب أيب حنيفة».

وله يف القرآن ألف ورقة حكاه القايض عياض يف «اإلكامل».

جزء ًا.

وله «النوادر الفقهية» يف عرشة أجزاء ،و«النوادر واحلكايات» يف ن ِّيـف وعرشين

وله «حكم أرايض مكّة» ،و«قسم الفيء والغنائم» ،وله «الر ّد عىل عيسى بن أبان»

يف كتابه الذى سامه «خطأ ال ُكتُب» ،وله «الر ّد عىل أيب ُع َبيد فيام أخطأ فيه يف كتاب النسب»،
وله «اختالف الروايات» عىل مذهب الكوفيني»(((.

ِ
ِ
وس َعة
قال احلافظ الذهبي« :من نَظر يف تواليف هذا اإلمام َعل َم حم َّله من الع ْلمَ ،

معارفه»(((.

قلت :ومما ُطبع من هذه التآليف:
ـ كتابه العقيدة ،الذي نرشحه يف هذا الكتاب.

((( «اجلواهر املضية» (.)102 :1

((( «سري أعالم النبالء» (.)30 :15
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حقيق بإعادة النرش حمقق ًا.
ـ رشح معاين اآلثار ،طبع باهلند ،وهو ٌ
ـ رشح مشكل اآلثار ،طبع بتحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط.

اجلصاص.
ـ خمترصه الفقهيُ ،طبع بمرص ،ثم ُطبع مؤخر ًا مع رشحه لإلمام ّ
ـ الرشوط الصغري ،طبع ببغداد سنة 1974م يف جملدين.

وفاته:
تويف اإلمام الطحاوي بمرص ،سنة إحدى وعشـرين وثالثمئة للهجرة ،و ُدفـن

بالقرافة يف تُربة بني األشعث .وقد أفرده بالرتمجة الشيخ ّ
العلمة حممد زاهد الكوثري يف
كتابه اللطيف« :احلاوي يف سرية اإلمام أيب جعفر الطحاوي ريض اهلل عنه» ،وهو مطبوع،

وكُت َب ْت يف سريته ومنهجه العلمية رسائل جامعية عديدة ،رمحه اهلل تعاىل وأثابه عن العلم

خري اجلزاء.
والدين َ

*

*

*

ِ
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املقدمة
الرشح
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العالـمني ،قال العالمة حجة اإلسالم

أبو جعفر الوراق الطحاوي ـ بمرص ـ رمحه اهلل:

الناس عىل
يستهني كثري من الناس يف الزمان املعارص باأللقاب التي كان ُيضفيها ُ

العلامء يف األزمنة املاضية ،أقصدُ ما كان من َقبيل تلقيب اإلمام الغزايل بـ«حجة اإلسالم»،
وما كان من إرادة اإلمام الرازي إذا أطلق لفظ «اإلمام» يف األصلني ،وإرادة «الشيخ» إذا

أريد األشعري ،وإرادة «األستاذ» إذا أريد اإلسفراييني ،وما كان من قبيل إطالق «لسان
املتكلمني» عىل اإلمام الباقالين ،و«مفتي الثقلني» عىل ابن كامل باشا ،و«شيخ اإلسالم»
عىل مثل اإلمام تقي الدين السبكي واإلمام ابن حجر ،ونحو ذلك من ألقاب.

فنرى يف هذا الزمان كثري ًا ممن يعتقدون أن هذه األلقاب كانت تُط َلق عىل سبيل

عجبون ببعض العلامء ويريدون إعال َء
التواطؤ ال االستحقاق ،أي :إن الناس لـام كانوا ُي َ
الغلو يف أمرهم ،أما هم فلم
ملجرد
ّ
منزلتهم ،فإهنم يطلقون عليهم نحو هذه األلقاب ّ
يكونوا هبذا االستحقاق ملثل تلك األلقاب ،وإنام كانت يف أكثرها مبا َلغ ًا فيها أو ألمور

سياسية.
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ومن هنا نشأت نظرية أن املشايخ والعلامء كانوا يتحالفون فيام بني أنفسهم عىل
إعالء شأن ٍ
فالن ،أو خفض شأن غريه ،ودخلت يف النفوس أوها ُم املكاسب الشخصية،
والتحالفات الدنيوية ،وتسييس الدين ملصلحة الدنيا.
والعارف بحقيقة األمر أن احلقيقة ـ يف غالب األمر ـ مل تكُن تسري عىل هذا الوضع

والتصور ،ومل تكن هذه القاعدة هي الشائعة فضال عن أن تكون مطردة بينهم.
ُّ

ولكن العلامء السابقني ـ خصوص ًا علامء أهل السنة ـ كانوا من أورع الناس يف

إطالق األلقاب واألوصاف عىل سواهم من العلامء؛ ألهنم يعتربون تلك اإلطالقات

من قبيل الشهادة والتزكية والرتويج لعلم هؤالء بني اخللق ،وإقرار ًا منهم ملكانتهم التي

وصلوا إليها وبنا ًء عليها استحقوا تلك األلقاب.

وما كان لنا ـ وال لغرينا ـ من أهل هذا العرص الغريب أن نيسء الظنون باملاضني

بنا ًء عىل قياسنا عىل الزمان املعارص الذي نختربه ونعاين منه ،فإن كان التوا ُطؤ والتغا ُلب
والتحا ُلفات ألجل املصالح والسياسة قد انترشت بني املشتغلني بالعلم وغري املشتغلني

له ،وخصوص ًا يف بعض القطاعات الرسمية ،واجلامعات األكاديمية ،فإن األمر مل يكن
كذلك فيام مىض ،ولذلك فإن ِس َي َـر هؤالء األكابر وعلو َمهم واالنتفاع بذلك ك ِّله لـم
َيز ْل متح ّقق ًا إىل زماننا ،ولن يزال بإذن اهلل تعاىل رائج ًا لدى طالب العلم مطلوب ًا منهم،
وذلك ألن قيمته ذاتية له ،مل ت َ
ُعط ،ومل يكتسبها بمجرد التواطؤ والتآمر ،بل إهنم اكتسبوها
ٍ
باستحقاق ،وخصوص ًا األكابر املشهورون من أهل العلم.
ومن هؤالء اإلمام الكبري أبو جعفر الطحاوي ،الذي بلغ مرتبة عظيم ًة من العلم

يف الفقه واحلديث ،صار هبا ُيشار إليه بالبنانُ ،
وتفظ مكانته باجلنان.

مقررة بني العلامء ،حاص ُلها أن األصل يف العقائد الدليل،
إن هناك قاعد ًة عظيمة َّ
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قدر عليه ومل ُي ّصله ،بأن أمهل أمره ،فحكموا
وخصوص ًا للقادر عليه ،وقد اختلفوا يف َمن َ

للحق جازم ًا ال تر ُّدد
عليه بالعصيان والتقصري ،وإن قال أغلبهم :إن إيامنَه إذا كان مطابق ًا ّ
صحيح.
فيه،
ٌ

وهذا األمر ال يصح أن نرتدد فيه بالنسبة ألكابر العلامء ،كاإلمام الطحاوي وغريه،

غريهم يف االعتقاد بال دليل،
فال يصح أن ُيقال ـ وال أن خيطر يف وه ِم واه ٍم ـ :إهنم ق ّلدوا َ
أو أهنم ـ مع مكانتهم العالية هذه ـ مل يكونوا ُم ِّققني ملفاهيم العقائد وأحكامها ،بل إهنم

احلق ،ووقعوا عىل احلقيقة ،فتمسكوا هبا ،وليس هناك من إشكال
اجتهدوا فأصابوا ّ
ٍ
متوافقة يف االعتقاد فض ً
ال عن الفقه
فيض اجتها ُد جمتهدَ ين ـ أو أكثر ـ إىل آراء
يف أن ُي َ
واألحكام ،فالتوافق احلاصل بني العلامء األعالم مل يكن ـ إذن ـ عن تواطؤ منهم ،بل كان

مقررة يف قلوهبم ،وكان عملهم مبني ًا عىل صدق وإخالص
عن اجتهاد سابق ،ومعرفة ّ
هلل تعاىل ،ومع أنفسهم ومع ما تستحقه هذه املعارف والعلوم من اهتامم وتدقيق ،ومل
يكن اعرتا ُفهم بالعلامء بنا ًء عىل ترتيب متقدّ م واتفاقات مقصودة ،بل كان العلامء هم
الذين يثبتون أنفسهم بام يقدمونه للناس من علم وحتقيق وسباق يف هذا الباب ،فينالون
مصلحي بينهم وبني غريهم.
االعرتاف الستحقاقهم ،ال لتواطؤ
ٍّ

يصح مطلق ًا االعتقاد أن اإلمام الطحاوي قد ق ّلد إما َمه اإلما َم األعظم
نعم ال ُّ

أبا حنيفة النعامن يف العقيدة بال دراية وال علم وال حتقيق ،ولو كان اإلمام الطحاوي يرى

َ
يلوح ،وهكذا فقد كان باإلمكان أن خيالف
لرصح بذلك ومل ّ
بطالن رأي غريه يف االعتقاد ّ

ُ
بطالن ما ذهب إليه من العقيدة ،ولكنه
اإلما ُم الطحاوي إما َمه اإلمام األعظم لو تبني له

ينتسب إليه
صواب ما ذهب إليه؛ وافقه وأعلن أنه ينتمي إليه يف االعتقاد كام
لـام ظهر له
ُ
ُ
يف الفقه واألحكام ،وليس ذلك بناء عىل ٍ
تقليد حمض أيض ًا ،بل عن علم ونظر.
ً
جمرد بذل اجلهد ،فيظنـون أن كل واحد
وقد حيسب بعض الناس أن االجتهاد ّ

 18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

ـ مهام كان جاه ً
سوغ له أن يقول :هذا رأيي،
ال ـ إذا بذل جهد ًا يف معرفة احلق ،فإن ذلك ُي ّ
َ
يدعو الناس إليه ،حتى لو كان ُمبط ً
كثري
ال متناقض ًا مبن ّي ًا عىل أوهام
وأن َ
وأغاليط! فصار ٌ
من اخللق يقابل قو َله بقول اإلمام أيب حنيفة أو الشافعي ِ
وغريهم من األئمة األعاظم،
ويعتقد يف قرارة نفسه أنه ال َ
فرق بينه وبينهم يف االجتهاد والقدر واملكانة.

الغي واهلوى ،وإن حسبوه ُيعيل من قدرهم ،فكم
وهذا ـ لعمري ـ
ٌ
انغامس يف ّ

ويالف
رأينا يف هذا الزمان من يدعي االجتها َد و ُيطلق ترجيحاته يف العقائد والفقهُ ،
ُ
وخيلط بني اآلراء وهو يظ ُّن أنه ُمس ٌن صنع ًا ،و ُمو َّفق يف أمره ،إن هم
األكابر يف آرائهم،
إال يظنون.

ِ
ِ
كر ِ
عقيدة أهل السنة واجلامعة)
بيان
قال اإلمام الطحاوي( :هذا ذ ُ

(هذا) اسم إشارة يشري إىل املعاين التي يعيها ويعرفها وحيفظها يف ذهنه ونفسه،
يعني :هذا الذي أريد أن أكتبه اآلن ٌ
بيان ،والبيان :عكس اإلمجال ،واإلمجال :هو الكالم
الذي ال يكفي البتناء العمل عليه ،والبيان :هو الكالم الذي يكفي لبناء العمل عليه.

بي وليس
فيقول اإلمام الطحاوي :هذا الكالم الذي سوف أذكره اآلن هو كالم ُم ّ ٌ
فهمه عىل غريه ،وإن كان
املبي ّ
يصح بناء العمل عليه ،وال يتو ّقف ُ
كالم ًا ُ م َمالً ،والكالم ّ
مفصالً.
ال ُيشرتط فيه أن يكون ّ

بمعنى أن هذا املتن ـ وإن كان مب ّين ًا ـ فال جيوز القول :إنه استوعب ّ
كل ما يمكن
أن يقال يف علم التوحيد ،وإال لـام كان متن ًا وال خمترص ًا؛ فاالختصار ال ينايف البيان.
يشري ـ رمحه اهلل تعاىل ـ بقوله« :هذا» إىل ما وقر يف قلبه من اعتقاد راسخ ،فكل

حارض يف قلبه وعقله ،فاإلشارة إنام تكون إىل احلارض،
ما سيذكره عىل القرطاس هو
ٌ

ولذلك قال بعض العلامء املحققني :إن اإلشارة قد تكون إىل موجود يف اخلارج ،أو
موجود يف الذهن .فالذي أشار إليه اإلمام الطحاوي موجود يف عقله ونفسه.

ِ
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هذا وجيوز أن يكون اإلمام الطحاوي قد كتب هذه املقدّ مة بعد كتابته وتقريره
مجل َة العقائد املسطورة ،فلذلك أشار إليها بقوله« :هذا» ،وهذا االحتامل وإن كان جائز ًا
عق ً
ال إال أنه ليس موافق ًا لِـام كان عليه اإلمام الطحاوي من عظيم املكانة ،وكبري العلم،
ومن كان كذلك فإنام يناسبه القول بأن العقائد حارض ٌة يف نفسه؛ كام قلناه من قبل.

 ممالً حيتمل أكثر من معنى،
ذكر تفصيل ،وليس كالم ًا ُ
ذكر بيان) أيُ :
(هذا ُ

خالف ًا ملن ا ّدعى ذلك.

والذكر قد يكون لساني ًا ،وقد يكون قلبي ًا ونفسي ًا .وإذا كانت اإلشارة قد تكون
إىل ما هو موجود خارج ًا ،وقد تكون إىل ما هو موجود يف النفسّ ،
فإن الذكر إذا قصد

به اللساين فاألرجح أن تكون اإلشار ُة خارجية ،وجيوز أن تكون قلبي ًة بتنزيل ما هو يف
القلب يف اخلارج.

وعىل هذا فاإلشارة اخلارجية إىل ما هو يف النفس تكون جماز ًا باعتبار وجوده يف
ِ
النفيس.
بالذكر
اخلارج ،وإن كانت اإلشار ُة إىل ما هو يف النفس ،فاملرا ُد
ُّ
وجوب أن يكون املذكور مشار ًا إليه،
وعىل كل األحوال فاملستفاد من ذلك ك ِّله
ُ

حارض يف النفس ،أو يف اخلارج ،معلوم
واإلشارة ـ كام هو معلوم ـ ال تتعلق إال بام هو
ٌ
احلضور مؤكَّد ويقيني ،وخصوص ًا إذا كان املشار إليه من باب العقيدة التي ينبغي أن

تكون يقينية ،فالواجب أن تكون هذه العقائدُ معلوم ًة ويقينية إذن.

واملجمل هنا بمعنى:
يكون ممالً،
قوله« :بيان» يعني« :تفصيل» ،ألن البيان ال
ُ
َ
عرف مدلو ُله ،أو :الكالم الذي ال يكفي لبناء العمل من نفي وإثبات
الكالم الذي ال ُي َ

عليه ،فهو حيتاج إىل غريه لبيانه.

فام يذكره اإلمام الطحاوي هنا هو ٌ
بيان بمعنى :أنه يكفي املرء إذا اعتقده ،فام نفا ُه
منفي عنده ،وما أثبته فهو ُمث َب ٌت عنده.
فهو ٌّ
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وال جيوز أن يقول قائل :إن ما أطلق اإلمام الطحاوي نف َيه فربام يكون ُيثبته من
ٍ
وجه ،وأنه أخطأ يف إطالق نفيه ،ومعنى ذلك َّ
بإطالق ال جيوز
أن :ما ينفيه الطحاوي
بدليل راج ٍع إىل كالم الطحاوي ِ
بإطالق باعتبار الطحاوي ِ
ٍ
ٍ
نفسه ،فال جيوز
نفسه إال
نف ُيه

ُ
ُ
املحتملة فيه،
وبيان املعاين
التفصيل
أن يقال :إن ما أطلقه الطحاوي جيوز ـ بل جيب ـ فيه
َ

رأي الطحاوي ومراده عىل ما
فام كان منه مقبوالً ف ُيقبل وما كان منها منف ّي ًا ف ُينفىُ ،
ويمل ُ
زاعم بال ٍ
دليل ما تقتضيه قواعدُ رشح النصوص وتفسريها.
يزعمه ٌ
هذا القول وهذه الطريقة ال جيوز أن ُيقاال هنا؛ ألن هذا ينايف البيان ـ أي :التفصيل ـ

الذي يصف الطحاوي فيه عقيدتَه .وهذا الكال ُم إن صدر من أحد ،فإنه يمثل اعرتاض ًا
مب ّطن ًا منه عىل اإلمام الطحاوي ،ال رشح ًا لكتابه.

واحلاصل :أنه ال جيوز نسبة ٍ
أمر للطحاوي كام ال جيوز نسب ُة معنى إىل غريه إال

ٍ
بدليل ُّ
املقررة املرع ّية بني أهل الشأن والفهم.
يدل عليه كالمه ،بحسب ما تقتضيه القواعد َّ

نوع من العبث الذي صار أهل
أما جمرد الدعوى التي ُت ّرف مقصود القائل ،فهو ٌ
هذا العرص يميلون إليه تقوي ًة لِـام يرغبون به وما حيبونه ،ولو مل يكن مبن ّي ًا عىل دليل ،وهذه
الطريقة حتكُّم ال يليق بالعقالء! بل إن الذي يكثر منها بحيث تصبح طريق ًة له يف ِ
فهمه
ُ
ٌ
ٍ
يدلن ـ بال ٍ
النصوص ،فإن هذا اال ّطراد والكثرة ّ
ريب وال ٍّ
خفي له ال
َ
شك ـ عىل قصد ٍّ

ُيريد اإلعالن عنه.

تصح
مفصل ،فال ُّ
وما دام اإلمام الطحاوي قد أعلن أن ما يذكره يف هذا املتن هو َّ
دعوى اإلمجال فيه إال بدليل ،فل ُيتأ َّمل يف ذلك.
التصديق هبا لذاهتا ،مثل
(عقيدة)ِ :من َع َقـدَ  ،العقيدة :هي األحكام املقصو ُد
ُ

ُ
العمل لذاهتا ،بل هي رشط لتصحيح العمل ،أي:
اإليامن باهلل ورسله ...وال ُيبنى عليها

إن العمل ليس جزء ًا ذاتي ًا من العقيدة ،وليس الزم ًا ذاتي ًا من لوازمها ،ال يمكن انفكاكُه
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ِ
ِ
وبسائر
وبرسله الكرام عليهم السالم
تصور أن يؤمن الواحدُ باهلل تعاىل
عنها ،ف ُيمكن أن ُي َّ

يرسق أو ُ
ُ
يفعل غري ذلك من املعايص ،فمعصيتُه هذه،
يظلم أو
أركان اإليامن ،ومع ذلك ُ
ال تستلزم انتفا َء ِ
أصل إيامنه.

يت له ،فإن
العقيدة إذن :هي ما ُيعت َقد لذاته ،أو ما ُيصدَّ ق به لذاته ،فالتصديق ذا ٌّ
فرضنا إنسان ًا علم بأحكام العقائد ك ِّلها بإتقان ،لكنه مل ُيصدِّ ق هبا ،بمعنى :مل ِ
جتز ْم نفسه
وختضع هبا بحيث يتبعه حديث النفس هبذه العقائد واألحكام ،فإنه ال يكون م ِ
عتقد ًا،
ْ
ُ
واضح ال يكاد بحتاج إىل حتقيق.
وهذا
ٌ

فالنفس تكون مربوطة هبذه العقائد ربط ًا أكيد ًا ال انفكاك له
الر ْبط،
ُ
وال َع ْقد :هو َّ

وال انحالل ،وال َ
ريب وال ّ
شك وال احتامل ،وهذا الربط يكون منظور ًا فيه
خلل فيه وال َ
طلب حصولِه لذاته ،ال من حيث كونُه رشط ًا للعمل فقط.
من حيث ُ
مطلوب
املصحح لطلب االعتقاد ،بل االعتقا ُد
فليس بنا ُء العمل اجلارحي عليه هو
ٌ
ِّ

ومطلوب لكي ُيبنى عليه العمل اجلوارحي من جهة أخرى .فلو فرضنا
لذاته ،من جهة،
ٌ

أنه مل يكن العمل واجب ًا ،فإن العقيدة مطلوبة ،فالعقيد ُة هي األساس.

قال العالمة أكمل الدين البابريت« :والعقيدة « َفع ْيـل ٌة» بمعنى «مفعول» ،أي:

وعز َم بالقصد البليغ ،يقال :اعتقد فالن كذا :إذا ارتبط
املعقودة التي عقد عليها
القلب َ
ُ

القلب وعزم عزيم ًة حمكمة»(((.
عليه
ُ

قال العالمة العضد يف «املواقف» مع «الرشح» للرشيف اجلرجاين(« :واملراد

نـفس االعتقاد دون العمل) فإن األحكام املأخوذة من الرشع
بالعقائـد :ما ُيقصد به ُ

قسامن:

((( «رشح العقيدة الطحاوية» للبابريت ،ص.23
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أحدمها :ما يقصد به نفس االعتقاد؛ كقولنا :اهلل تعاىل عامل قادر سميع بصري،

علم الكالم حلفظها.
وهذه تسمى اعتقادي ًة وأصلي ًة وعقائدَ  ،وقد ُد ِّون ُ

والثاين :ما يقصد به العمل؛ كقولنا :الوتر واجب ،والزكاة فريضة ،وهذه تسمى

عملي ًة وفرعي ًة وأحكام ًا ظاهرية ،وقد ُد ّون علم الفقه هلا»(((.

غريه
يوضح السيد الرشيف يف هذه الفقرة مفهو َم العقائد ،وقد َّ
نص عىل ذلك ُ

من املحققني.

بعض الناس من ذلك َّ
أن العقائد ال ينبني عليها العمل ،وهذا الفهم
وقد يتوهم ُ

ٌ
باطل ،بل َّ
يصح إال عليها ،ولك َّن املفهوم مما قلناه :هو أن العقائد مقصود ٌة
إن العمل ال ُّ
ِ
لذاهتا ،وإن مل ُي ِ
الـمعت َِقدُ أن َ
الواجبات الرشعي َة ،ف َعدَ ُم قيامه بذلك ال ُيعفيه
يعمل
ـرد ُ

من لزوم اعتقاد للعقائد اإليمـانية .فهذا هو املقصو ُد من قوهلمَّ :
إن العقائد مقصود ٌة
لذاهتا.

ٍ
عاص .فقولناَّ :
إن العايص
واجب ،وتارك الواجب
بعض العمل
وجيب العلم بأن َ
ٌ

ال يكفر عىل وجه اإلمجال ،ال يستلزم مطلقا أنه جيوز له املعصية ،بل إن املعصية تستلزم
ِ
ترتُّب العذاب عليه ،ولكن َف ْـر ٌق بني تَرت ِ
العذاب عليه وبني كون العمل من أصل
ُّب
العقيدة.

أن َّ
وكذلك ال ُيفهم من هذا اإلمجال ّ
كل فاسق فهو ال يك ُفر بفسقه؛ ألن الكفر

يسمى فسق ًا أيض ًا ،باإلضافة إىل كونه كفر ًا وظل ًام ،ولكن املراد :أن نفس عمل اجلوارح

الرشع دلي ً
ال عىل الكفر ،بأن
ـ من حيث هو عمل ـ ال نحكم بكُفر فاعله إال إذا جعله
ُ
يكون فيه دالل ٌة عىل اعتقاد ٍ
فاسد ُي َك ِّفر ُمعت َِقدَ ه ،كام لو سجد لصن ٍم اختيار ًا عالِـ ًام ،أو نحو
((( «املواقف» مع «الرشح» للرشيف اجلرجاين (.)38 :1
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نص عليه الفقهاء ،وجعلته الرشيعة ّ
وم ِّوز ًا لتكفري الشخص
دال عىل الكفرُ ،
ذلك مما َّ
الذي يتل ّبس به.

مبي ،وليس جمم ً
ال
واإلمام
الطحاوي ّ
ّ
وضح ـ كام سنرى ـ أن هذا املتن كال ٌم ّ

حيتمل أكثر من معنى.

ٍ
(عقيدة) ،وليس أحكام ًا فقهية.
وهو ُيبني يف هذا املتن اجلليل أحكا َم

وهذه العقيدة التي ُيبينها يف هذا املتن هي عقيدة منسوبة لِـ(أهل السنة واجلامعة)،

فمن هم أهل السنة واجلامعة؟ وملاذا ُس ّموا هبذا االسم؟

و«السـنة» :هي ما ورد عن
«أهل» :معناها :األصحاب والـمالزمون لليشء،
ُّ

ويتضمن ذلك ما ورد عنه
الرسول عليه الصالة والسالم من أقوال وأفعال وتقريرات،
َّ
ٍ
أصحاب الرسول عليه
أصلية وفرعية .و«اجلامعة» :هم
عليه الصالة والسالم من عقائدَ
ُ
ٍ
ُ
راض.
والرسول عليه السالم عنهم
السالم الذين ماتوا ومل خيالفوا ما عليه النبي ﷺ
فاملقصود بأهل السنة واجلامعة :هم الذين نرصوا السن َة املذكورة واتّبعوا اجلامعة،

مر ،ولذلك ُس ُّموا بأهل السنة واجلامعة.
فيام َّ

ونقل الغنيمي يف «رشحه» للطحاوية عن النجم الغزي يف «حسن التنبه يف التشبه»

النبي ﷺ ،وأصحا ُبه الكرام ،وهو
فقال« :واملراد بطريق أهل السنة واجلامعة ما كان عليه ُّ
ما َّ
دل عليه السواد األعظم من املسلمني يف كل زمان ،وهم اجلامعة والطائفة الظاهرون
احلق ،والفرق ُة الناجية من ٍ
ثالث وسبعني»(((.
عىل ّ
والذي عليه العلامءَّ :
ليسوا م ّسمة وال ُمش ّبهة ،وال يدخل جمسم
أن أهل السنة
ُ

وال مشبه يف أهل السنة .ولذلك َّ
فإن بعض ًا من أتباع املذاهب الفقهية ال يدخلون يف أهل
((( «رشح الطحاوية» للغنيمي ،ص.44
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مذاهب اعتقادي ًة أخرى كالتجسيم واالعتزال ونحو ذلك ،وكذلك
السنة ،ألهنم اتبعوا
َ
الكرامية فهم قطع ًا ليسوا من أهل السنة ،مع أهنم منتسبون يف الفقه إىل اإلمام أيب حنيفة،
بل َّ
إن بعض فرق احلنابلة أوىل باخلروج من أهل السنة من فرق الكرامية.

واعلم أن احلنابلة أيض ًا افرتقوا إىل ٍ
املنزهون
فرق عديدة يف ذات اهلل تعاىل ،فمنهم ّ

املبجل أمحدُ بن حنبل واإلما ُم ابن عقيل واإلما ُم ابن
وعىل رأسهم اإلمام َّ

اجلوزي(((

وكثري من املتأخرين ،ومنهم جمسم ٌة كأمثال القايض أيب يعىل ،وابن قدامة املقديس،

غريهم ممن مل
وابن الزاغوين ،وابن تيمية ،وابن قيم اجلوزية ،ويمكن أن ُي َ
درج معهم ُ
ينتسب إىل احلنابلة فقه ًا ملوافقتهم إياهم يف االعتقاد ،كشارح العقيدة الطحاوية املنتسب
إىل األحناف ،وأما اإلمام الذهبي فكثري من كالمه سليم ،وخصوص ًا ما جاء منه بعد

وفاة ابن تيمية ،واختالطه باألعالم كاإلمام التقي السبكي ،وجاء يف بعض أقواله ما

يستلزم احلذر منه وعدم التسليم له ،وإن مل يكن الذهبي حنبليا فقد كان شافعي املذهب
ولكنه تأثر بابن تيمية كام هو معلوم ،واخلبري يعرف مرادهم كام تدل عليه كلامهتم بحسب
رصحوا بذلك لعدم متكُّنهم يف هذا
الدالالت اللغوية املتعارفة ،وحيتاط منه ،وإنام مل ُي ّ

الباب ،وأيض ًا الختالطهم بكبار علامء السادة األشاعرة أهل السنة.

((( ال يقال :ابن عقيل تتلمذ عىل يد بعض املعتزلة فتأثر هبم ،وتتلمذ عليه ابن اجلوزي فتأثر به ،وهذا
ليس من شأن اإلمام أمحد .ألن عقائد اإلمام أمحد بن حنبل املنقولة عنه ببداللتها الصحيحة تؤيد
ما جاء به هؤالء وما قرروه يف كتبهم ،ويظهر بذلك أن ما حاوله بعضهم من جعل اإلمام أمحد

موافق ًا لعقيدة املجسمة واملشبهة ليس كام ينبغي ،وأن ذلك منه جمرد تأويل ملذهب اإلمام ،ولذلك
احلق عىل أن اإلمام أمحد منزه غري مشبه .وبيان ذلك حيتاج الستقصاء وبحث خاص،
اتفق أهل ّ

جلره
ولكن أكثر ما جاء من سوء فهم اإلمام أمحد مما قام به ابن تيمية من حماوالت مستمرة مطردة ِّ
إىل صفه ،فاتبعه كثري من الناس املعارصين عىل ذلك ،لتسليمهم له يف العقيدة.
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وأما املالكي ُة فقليل منهم ٌ
بعضهم أنه ال
رصح ُ
مائل إىل خالف أهل السنة ،بل َّ
األحناف أهل سنة ولكنهم
يعرف أحد ًا منهم خيالف أهل السنة يف العقيدة ،وكذلك
ُ
ماتريديون ،ولكن يوجد يف هؤالء معتزل ٌة ،وأما الشافعية فيوجد فيهم معتزل ٌة وجمسمة،
ولكن نسبتهم قليلة حمصورة ،وغالبهم من أهل السنة األشاعرة ،وهلل احلمد.
وقد يسأل بعض الناس فيقولون :ومتى بدأت أهل السنة يف الظهور؟
والتحقيق يف اجلواب :أن أهل السنة موجودون منذ كان الرسول عليه السالم
موجود ًا ،بل إهنم موجودون منذ ظهور اإلسالم؛ ألهنم هم القائلون بالعقائد الصحيحة،

والفهم التا ّم للدين.

هذا من حيث احلقيقة ،وأما من حيث التسمية اخلاصة ،أي :إطالق هذا االسم
اخلاص لقب ًا عليهمُّ ،
املسمى ،وأغلب
ّ
فكل التسميات ظهرت ـ هبذا االعتبار ـ متأخرة عن َّ
الظ ّن أهنا ظهرت يف زمان التابعني ومن بعدهم.

ُ
اإليامن الصحيح،
الطحاوي «العقيدةَ»؛ ألنه جيب عىل الناس
وإنام َذك ََر اإلمام
ُّ
طلب ما فيه
وهذا بنا ًء عىل التكليف
الرشعي ،والناس مك ّلفون بذلك ،والتكليف :هو ُ
ِّ

مطلوب مجل ًة.
مشقة وكُلفة ،فتندرج فيه األحكام التكليفية ك ُّلها ،ويلحقها املباح؛ ألنه
ٌ

يعرف التكليف :بأنه إلزا ُم ما فيه كلفة ،فيصدق عىل فعل الواجب
ويمكن أن َّ

وترك احلرام فقط.

ف به واحدٌ عن
ويتوجه التكليف عىل مجيع الناس ،ولكن خيتلف
القدر الذي ُك ِّل َ
ُ
ِ
الذكي العبقري
ب اهلل تعاىل
اآلخر بحسب املواهب التي أودعها اهلل تعاىل فيه ،فال ُياس ُ
َّ
حماسبتَه للمجنون ،أو ّ
لألقل ذكا ًء.

تكاليف ال تتعلق بالعامي،
ثم يتفاوت التكليف بحسب العلم ،فالعامل تتعلق به
ُ
ِ
وطبيعة العلم.
تعمقه يف العلم،
وختتلف
ُ
الدرجات بحسب ُّ
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وقد قامت األدلة عىل أن الذين ثبتت عندهم األدلة عىل العقيدة احلق والدين
ٍ
أكثر من غريهم ،كاألنبياء ،فإن عذاهبم سيكون أضعاف ًا مضاعف ًة لو فرضنا
احلق
بظهور َ
ُ
السخط الشديد عىل اليهود؛ ألن اهلل تعاىل قد
انحرا َفهم عنه من بعد ،وألجل ذلك جاء
ِ
ألجله أن ال حييدوا عن الصواب ،ولكنهم
أقام هلم من البينات الظاهرة ما كان ينبغي
التحريف واالنحراف ،فتع ّلق هبم الذ ُّم أكثر مما تعلق بغريهم ،وتأمل
تعنَّتوا وأ َبوا إال
َ

قوله تعاىل يف سورة اإلسـراء ﴿ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ* ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ *ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾
[اإلرساء.]75-73 :

صح
واملرجع األساس للعلم :هو العقل والنقل ،أعني :العقل ،والكتاب ،وما َّ
ُ
ٍ
االحتجاج به عىل مسائل التوحيد.
درجة يصح
من السنة ووصل إىل
ُ
ُ
تج به يف االعتقاد متواتر ًا،
بعض العلامء أن يكون
وقد اشرتط ُ
احلديث الذي ُي ُّ

خالف أن املتواتر ُيعترب يف االحتجاج به إذا كان
وقالوا ال حجي َة لآلحاد يف االعتقاد ،وال
َ
واضح املعنى متوافق ًا مع القرآن والعقل.
َ

ولكن أقول :وما املانع من أن حيتج بخرب اآلحاد أيض ًا ،إذا كان حمقق ًا الرشوط

بعض العلام ُء يف التوحيد فرشطوا
احلجية ٌ
ثابت لآلحاد ،وإنمـا احتاط ُ
نفسها ،فأصل ّ
َ
علم أصول الدين ،فخافوا أن يبنوا أصول الدين عىل
التواتر ،حلساسية املوضوع وألنه ُ
ِ
أخبار آحاد.
ٍ
خمالف للعقل
غري
ولكن إذا رشطنا يف حديث اآلحاد كونَه
َ
صحيح الـمعنىَ ،

القطعي ،وال للقرآن ،فام املانع من االحتجاج به يف علم التوحيد أيض ًا؟ خصوص ًا إذا
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احت ّفت به القرائن املؤ ِّيدة ،مع عدم معارضته لليقيني القطعي ،ويكون اشرتاطنا لكل هذه

توارد القرائن العديدة عىل اآلحاد فرتف ُعه
الرشوط داع ًام حلديث اآلحاد ،فيكون من قبيل ُ
بعض املح ّققني من األصوليني كابن احلاجب يف «خمترصه»(((.
إىل درجة العلم ،كام قرره ُ
والعلم يف النهاية هو موضع االحتجاج ،فكل ما أدى إىل ِ
العلم ،سوا ًء كان أمر ًا
ّ
ُ

حجة ،واآلحا ُد بانضامم القرائن العديدة له من ُح ٍ
جج
واحد ًا ،أو أكثر من واحد ،فهو ّ
ِ
باعتباره وحدَ ه ،ولكن
العلم ال
عقلية ،وقرآن ،وأخبار أخرى ،وغري ذلك ،ربام يفيدُ
ُ
بمالحظة انضاممه إىل سائر هذه القرائن.

االحتجاج
رب اآلحاد وحده ،فإنه ال يفيد العلم قطع ًا ،فال جيوز
ُ
ولكن إذا أخذنا خ َ

مقطوع به ،أو جيوز بنا ًء عىل
به يف علم التوحيد؛ إذا قلنا :إن مجيع ما يف علم التوحيد
ٌ
إدخال بعض املسائل الظنّية فيه ،ولو عىل سبيل اإلحلاق.

الظن وتفصيل ذلك]
[الكالم عىل أدلة العقائد هل يكفي فيها ُّ
قال الطحاوي( :عىل مذهب فقهاء أهل امللة أيب حنيفة النعامن بن ثابت الكويف
وأيب يوسف بن إبراهيم األنصاري ،وأيب عبد اهلل حممد بن احلسن الشيباين
رضوان اهلل عليهم أمجعني).
(مذهب) اسم م ٍ
ب ذهاب ًا ومذهب ًا» ،فاملذهب :هو املكان
ـب َ
كان من َ
يذه ُ
«ذه َ
َ َ
ُ َ

ب إليه ،ثم استُعري للطريقة التي حتتوي عىل األدلة واألساليب يف
ـ أو اليشء ـ الذي ُي َ
ذه ُ

الناس ويذهبون
تقرير املفاهيم ،واستُعري هنا للداللة عىل نفس العقائد التي يلجأ إليها ُ
هاء ِ
إىل االعتقاد هبا ،واملذهب الذي يقول به اإلمام الطحاوي هو مذهب ( ُف َق ِ
الـم َّل ِة).
ُ
ُ
((( «رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب» (.)400 :1
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وسيبني اإلمام الطحاوي عقيدة اإليامن بنا ًء عىل طريقة أيب حنيفة وصاح َبيه أيب
الشيباين ،وبِ َح َس ِ
ب ما كان يقول به هؤالء.
يوسف وحممد بن احلسن
ِّ
و«امللة» هنا :بمعنى «الدين»؛ فهوالء الفقهاء ـ الذين سامهم اإلمام الطحاوي ـ

هم فع ً
غريهم فقيه ،بل هؤالء هم
ال من أعظم فقهاء الدين ،وال يعني ذلك أنه ال يوجد ُ
الطحاوي طريقتهم يف ذلك.
الذين اتبع
ُّ

فاإلمام أبو حنيفة له طريقة خاصة يف تقرير وتدعيم العقائد والفقه ويف بياهنا لعامة

الناس ،واإلمام الطحاوي ينص هنا عىل أنه يسري يف توضيح العقائد عىل الطريقة التي

اتبعها اإلمام أبو حنيفة وصاحباه اللذان ساممها.

وال بدَّ من بيان أن كلمة املذهب قد تطلق عىل أمرين:
هلا.

األمر األول :الطريقة الكلية يف االستنباط والتعليل مالحظ ًا فيها األحكام الالزمة
كيل ،كام يقال عىل فقه اإلمام
واألمر اآلخر :أنه قد يقال عىل طريقة فرعية من مبدأ ٍّ

الشافعي مثالً :إنه مذهب اإلمام الشافعي ،وفقه اإلمام أيب حنيفة :إنه مذهب اإلمام
ٍ
طريقة
إسالمي منسوب إىل اإلسالم ،ولكنه عىل
أيب حنيفة ،والتحقيق أن ذلك ك َّله فقه
ٌّ
ٍ
ٍ
 حمتملة َ
وذب ،وهو
فرعية
داخل مبادئ اإلسالم نسبت هذه الطريقة إىل من أعلن عنها َّ
واهتم ألمرها ،وهو اإلمام أبو حنيفة مثالً.
نشها
ّ
الشافعي ،واألخرى إىل من َ َ

فهذه املذاهب ال تعدو أن تكون طرق ًا فرعية جائز َة االتباع َ
داخل املبدأ الكيل وهو

اإلسالم.

وعىل ذلك قد يقال :إن اإلسالم له عقيدة معلومة ،ولكن طريق َة ِ
أخذ هذه العقيدة
ٍ
ِ
واحد َ
آلخ َر ،فقد ُيطلق عىل اختالف طرق التقرير
وتقرير أحكامها تتعدّ د وختتلف من

ِ
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اسم «املذهب» ،واألحرى أن يسمى «طريقة» ،ولكن اللغة ـ كام ال خيفى ـ مبنية
والبيان ُ

يف كثري من األمور عىل التسا ُمح خصوص ًا مع أمن اللبس.

وإنام دفعنا إىل هذا البيان خو ُفنا من أن يفهم أحدٌ الناس أنه ما دام اإلما ُم الطحاوي

قد نسب هذه العقيدة إىل ما سامه «مذهب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه» ،فإن هذا ُيوهم

غريه من األئمة ـ الذين ال ينتسبون إليه ،فال يقال عليهم :إهنم أحناف ـ أهنم يذهبون
أن َ
فيتوهم ـ بنا ًء عىل ذلك ـ أن العقيدة تتعدّ د وتتك ّثر بني
آخر يف العقيدة غري مذهبه،
ّ
مذهب ًا َ

أهل السنة!

بعض ،فإن التحقيق :أن املذهب واحد عند أهل
وهذا غري صحيح ،وإن وقع فيه ٌ
ِ
واالختيارات الفرعية يف بعض املسائل ،أومهت الناس أن
اختالف الطريقة
السنة ،ولكن
َ
هناك فري َقني متباعدَ ين يف أهل السنة :األحناف ،واألشاعرة ،فصاروا يقولون :إن هؤالء

مذهب األحناف أو املاتريدية نسبة إىل اإلمام أيب منصور
مذهب األشعرية ،وأولئك
هلم
ُ
ُ
املاتريدي ،واحلقيقة :أهنام كليهام ينتسبان إىل عني املذهب ،واالختالف يف الطريقة ويف
بعض املسائل التي ال تستلزم اختالف األصول واألحكام الكلية.

ولذلك فإن هذا الوهم وإن ظهر عند بعض املتقدمني ،وحاول بعض خمالفي

ٌ
أهل السنة من املتأخرين أن ينرشوه بني الناس ،حتى يقنعوهم أنه ال َ
حاصل بني
اتفاق

األشاعرة واملاتريدية ،إال أن التحقيق أهنم مذهب واحد ،كام قلنا ،وأن املتأخرين استقروا

عىل اعتبار ٍّ
كل من املاتريدية واألشاعرة كليهام منتسبني إىل مذهب أهل السنة ،وأن «أهل

أي منهام« :إنه مذهب» إال عىل الوجه الذي ذكرناه.
السنة» جيمعهام مع ًا ،وأنه ال يقال عىل ٍّ
كون اإلمام أيب حنيفة ذا طريقة خاصة ،ال يستلزم َّ
أن َ
فاعلم إذنَّ :
أن له عقائدَ
خمتلف ًة كلي ًا عن ِ
غريه من أئمة أهل السنة ،بل يعني أنه ربام خيالفهم يف بعض األساليب،
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نوضحه يف موضعه أثناء تعليقنا عىل هذا املتن اجلليل(((.
وربام بعض األحكام ،كام سوف
ّ
خالف فيها بني أيب حنيفة وبني غريه من أئمة
أما املسائل األصول فال يوجد
ٌ

السنة ،وهلل تعاىل احلمد .فتوجد طرق أخرى لتـوضيح العقائـد وتقريرها عند أهل

تم نسبتها من بعدُ إىل
السنة غري طريقة اإلمام أيب حنيفة ريض اهلل تعاىل عنه ،وهي التي َّ

اإلمام املاتريدي بعد أن أضاف إليها ون ّقحها وتصدّ ى للر ّد عىل املخالفني ،وذلك مثل
طريقة اإلمام أيب احلسن األشعري ،واحلارث املحاسبي ،وعبد اهلل بن سعيد بن كالب،
ٍ
أصول ،بل كان ُّ
جل اختالفاهتم يف بعض
وغريهم كثري ،وهؤالء بحمد اهلل مل خيتلفوا يف

فروع العقائد(((.

قال أكمل الدين البابريت«:وإنام َس َّمى أبا حنيفة وصاحبيه بـ«فقهاء امللة» ،وهي

النبي ﷺ به؛ ألهنم أرفع العلامء شأن ًا ،وأقواهم حجة وبرهان ًا،
الدين احلنيف الذي بعث ُّ
واملروي املسموع،
السابقون يف متهيد األصول والفروع ،اجلامعون بني الرأي الصحيح
ّ
وباعتبار أن الفقيه هو العامل بأحكام الرشع بدالئلها والعامل هبا ،وهم مجعوا بينهام:

وكيعُ :فتِح أليب حنيفة يف الفقه
آثاره يف الرشق والغرب ،قال
ٌ
أما العلم فقد ظهر ُ

والكالم ما مل ُيفتح لغريه ،قال احلسن :سمعت النرض بن شميل يقول :كان الناس نيام ًا

وصح عن الشافعي
يف الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة رمحه اهلل بمـا فتَـ َق ُه وب ّينه وخلّصه.
ّ

كل الناس ٌ
ـ رمحه اهلل ـ أنه قالُّ :
عيال عىل أيب حنيفة يف الفقه ،قال أمحد بن صباح :سمعت
((( كام متيز برأيه يف مفهوم اإليامن ،وكقول املاتريدية يف التكوين .وعىل كل حال فهي مسائل فرعية ال
ترض يف أصول االعتقاد.

((( وقد بينت أمثلة عىل املراد باألصول والفروع يف العقيدة يف رشحي عىل مسائل اخلالف البن كامل
باشا ،فلريجع إليها ،وأما بيان أن هؤالء العلامء املذكورين مل خيالفوا يف أصول فقد تكفل به من

كتب يف الفرق كاإلمام عبد القاهر البغدادي وغريه.
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العقيدة ال َّطحاوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31
عىل

رأيت أبا حنيفة؟ قال :نعم ،رأيت رج ً
ال لو
الشافعي يقول :قلت ملالك بن أنس :هل َ

بح ّجته.
ك ّلمك يف هذه السارية أن جيعلها ذهب ًا لقام ُ

رأيت أبا حنيفة ريض اهلل عنه ختم القرآن يف شهر
وأما العمل فقال عيل بن يزيدُ :

ختمـ ُه بالليل ،وختمه بالنـهار .وقال حفص بن غياث :صىل
رمضان ستيـن ختمةَ ،

أبو حنيفة صالة الفجر بوضوء العشاء اآلخرة أربعني سنة.
ومناق ُبه يف العلم والعمل مشهور ٌة ال حتىص.

فلام حت ّقق عند أيب جعفر الطحاوي ـ الذي هو إمام املحدثني ـ أهنم مجعوا بني

واختاره
العلم والعمل ،وأن مذهبهم عمد ُة أهل السنة واجلامعة ،سامهم فقها َء امللة،
َ
لنفسه ،وذلك ألن أبا حنيفة ولد يف عرص الصحابة ،وروى عن ِ
بعضهم ،وتفقه يف زمن
ُ
ورضوا عنه عىل ما نطق به
التابعني ،وناظر بعضهم فكان منهم .وقد ريض اهلل عنهم ُ
الكتاب العزيز ،وشهد به النبي بخرييتهم حيث قال ﷺ«:خري القرون الذي أنا فيه ثم

الذين يلوهنم »...احلديث(((»(((.

ٍ
ُّ
إنسان عاقل يعرف من هو اإلمام أبو حنيفة :إنه أكرب الفقهاء األربعة ومن
كل
ِ
كل الناس ٌ
اإلسالمي ،وقد قال اإلمام الشافعيُّ :
عيال
وأشهرهم يف العامل
أحدِّ هم ذهن ًا،
َ
ّ

عىل أيب حنيفة يف الفقه.

ولكنَّك ترى البعض يذكُرون نصوص ًا ت َُذ ُّم وتَقدَ ُح يف أيب حنيفة ،ملاذا يفعلون هذا
((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث عمران بن حصني ريض اهلل عنه ،كتاب أصحاب
النبي ﷺ ،باب فضائل أصحاب النبي ﷺ ( .)3650ومسلم يف «صحيحه» ،كتاب فضائل

الصحابة ،باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم )215 -214( ،بنحوه.

((( «رشح الطحاوية» للبابريت ص.25

 32ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

ُّصوص التي متدُ ح والتي تذ ُّم ،ال التي ُ
ُ
تذ ُّم فقط؟
اإلنسان الن
واإلنصاف يدعو إىل أن يورد
َ

النظر فيها
ثم إذا وجد
ٌ
عبارات عن بعض املتقدّ مني فيها ذ ٌّم لبعض األكابر عليه أن يعيد َ
املعبة عن هذا اإلمام َ
دون
وينقدها ،ليجد
أسبابا ،وعل َلها ،وال ّ
يصح له أن يعتربها هي ّ
َ

وحيتج هبا عىل الناس مجيع ًا يف ّ
احلط عىل هذا اإلمام! فام من
غريها؛ ليتمسك به من بعد
ّ
ٍ
واحد من العلامء إال وقد ُوجد من يقدَ ح فيه من ِ
نظرات خاصة
املغرضني ،أو ممن هلم
ٌ
وتقييامت معينة حيتكمون إليها ،فام بالك إذا كانت النصوص اجلارح ُة تنسب إليه أمور ًا
ٌ

مكذوب ًة ومفرتاةً؟!

ومن هنا فإننا نتعجب جدا ًمن صني ِع ٍ
كثري من املنتسبني إىل السلفية والوهابية

والتيمية يف هذا الزمان ،أولئك الذين يفرحون إذا وجدوا كلم ًة من هنا أو هناك يف

ذ ّم اإلمام أيب حنيفة ،فإنك تراهم يطريون هبا ،وينرشوهنا بني الناس ،دون أن يك ّلفوا

أنفسهم إعاد َة النظر فيها ونقدها ،ونحن وإن كنا نعلم السبب الذي يدفعهم لذلك ،إال
غري سديدة ،بل إهنا
أننا نذكر ما نذكره لنشري للباحثني بأن هذه الطريقة من النقد واجلرح ُ
طريقة ُم ِ
غرض ال ُيفصح عنه أصحاهبا.
غرضة ،وراءها ٌ
جمسمة أو مش ّبهة
ثم إن النصوص التي يأتون هبا لذ ّم أيب حنيفة غال ُبها وردت عن ّ
َّ

أو من أصحاب البدع من الفرق اإلسالمية ،أو عن من ال يعرف هذا الفن أو ف َّن الفقه
العدو عىل من
الذي برع فيه أبو حنيفة ،وشهادة الواحد فيام ال يعرف مردودة ،وشهادة
ِّ

يعاديه مردودة(((.

((( ال يعارضنا ِ
معار ٌض بأن يقول :إن بعض رجال احلديث تكلموا يف أيب حنيفة من حيث حفظه
وضبطه ،ونحو ذلك مما يتعلق بالرواية؛ َّ
ألن كالمهم هذا ال يقال عليه ذ ٌّم وتشنيع ،فهو وصف
منهم له بحسب اجتهادهم .ولكنا نتكلم عىل من رموه بكل نقيصة وزعموا أنه ينقض عرى

اإلسالم ،واهتموه بالكفر وغري ذلك.
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يرصح عىل رؤوس الناس بأن أبا حنيفة قد استُتيب من
وقد سمعت أحدهم يوما ّ

جمرد ًة عن أسباهبا دلي ً
ال عىل القدح يف أيب حنيفة ،فقلت
الكفر مرتني ،ويتخذ هذه الكلمة ّ

له :أهيا اجلاهل ،أال تعلم أن الذين استتابوه إنام هم اخلوارج ،واخلوارج إنام استتابوه؛

ألنه خيالفهم يف مذهبهم ،فاستتابتُهم له مرتني دليل عىل ُحسن عقيدته ال عىل بطالهنا؟!

الناس عليه(((.
فانعقد لسانُه وتضاحك ُ

((( والزعم أن أبا حنيفة رمحه اهلل استتيب من الكفر مرتني بل مرار ًا فيه روايات عديدة ذكرها عبد اهلل

ابن أمحد بن حنبل صاحب كتاب السنة انظر ( )192 :1وبعدها بقريب من عرشين صفحة ،ورد

فيها روايات كثرية يف هذا الشأن بصيغ خمتلفة ،وهي واهية ال قيمة هلا ،وذكرها غريه من أصحاب
التواريخ والرجال.

وقد ُزعم أنه استتيب من مسائل كفر هبا ،كخلق القرآن ،ونحوها ،فهناك ما ينفيها ومنها ما قاله
اإلمام أمحد بن حنبل نفسه كام أورده اخلطيب البغدادي يف تارخيه ( )384 :13قال النخعي حدثنا

أبو بكر املروذي قال :سمعت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل يقول :مل يصح عندنا أن أبا حنيفة كان
يقول« :القرآن خملوق» ،وهذا رصيح يف أن ما أورده ابنه يف كتاب السنة عن كثريين من أنه استتيب

من جراء تكفريه لقوله بخلق القرآن غري صحيح ،نسبوا إليه الزندقة ،ولكن شيئ ًا من ذلك ال يثبت.
ومن أحسن ما رأيته يف تفسري القول باستتابته من الكفر مرتني ما جاء يف كتاب التذكرة احلمدونية:

إنه ملا قدم الضحاك الشاري ـ وهو من اخلوارج ـ الكوفة قال هلم :جيئوين بالفقهاء .فتفرق الناس
ووجدوا أبا حنيفة فأتوه .فقال :يا شيخ تب إىل اهلل من الكفر ،فقال :أنا تائب إىل اهلل من الكفر.

فلام خرج قال له رجل من أصحابه كان قد جالس أبا حنيفة :إن مذهبك عنده الكفر ومنه تاب،

قال :ردوه فقال :يا شيخ ،تبت من مذهبي ومذهبي عندك الكفر .قال :فقال أبو حنيفة :أوظننت
يب ذلك؟ قال :نعم؛ قال :أظنك ظن سوء فهو ذنب؟ قال :نعم ،قال :والذنب عندك كفر؟ قال:

نعم ،قال :فتب منه ،قال :أنا تائب إىل اهلل ،وأنت يا شيخ فتب إىل اهلل فقال :أنا تائب إىل اهلل .فلام

خرج القوم قال قوم من أهل الكوفة :استتيب أبو حنيفة مرتني.
فهذه احلادثة هي منشأ القول باستتابته من الكفر مرتني!

وقد جاء يف هذه الروايات حماولة نسبة اإلمام أيب حنيفة إىل املرجئة ،لقوله بجواز اخلروج يف =

 34ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

َّ
إن الذي جيعلهم يفعلون هذا هو أن اإلمام أبا حنيفة خيالفهم يف مذهبهم ،فهم

املجسمة تستبيح الكذب ـ ولو عم ً
ال دون
جمسمة ومبتدعة ،وهو ليس كذلك ،وبعض
ّ

َـه ْم يف أعني الناس،
صورت ُ
إباحته اعتقاد ًا ألهنم يكفرون عندئذ ـ عىل أعدائهم؛ ل ُي َش ِّو ُهوا َ
وقد يكون سبب ذلك أهنم يسارعون للهجوم عىل خمالفيهم بكل وسيلة ضعيفة أو كاذبة

حب ًا يف التنفري منهم ،وقد يتلقفون بعض ذلك فيستعينون به ويصورونه للناس بصورة
احلقيقة ،والتلبس بذلك منهي عنه كام هو معلوم ،يقرتب من الكذب .ولذلك فإنك ترى
ِ
افرتاءاتم تَرتى عىل ّ
كل َمن يقاومهم ِمن املتقدمني واملتأخرين ،كاإلمام الرازي والغزايل
وكثري ممن وقفوا يف وجههم يف هذا الزمان القوا من محالت التشنيع
واآلمدي،
واجلويني
ّ
ٌ
مجيع املبتدعة الذين ال يتّقون
ما ال يكاد
يتصوره أحد ،بل إننا نعلم أن هذه الطريقة يتبعها ُ
ّ

تعرضنا نحن وغرينا إىل القدح والذ ّم واالهتامات التي ما أنزل اهلل هبا من
اهلل تعاىل ،فكم ّ
وإن َّ
كل جا ٍّد يف خدمة هذا الدين َليتو ّقع ْ
سلطان ،ولكن هذا لن يرصفنا عام نحن فيهَّ ،
أن

ّ
الـمهولة ،فهذه رضيبة االشتغال يف الدين وحماولة
الصعاب من األمور
يالقي
َ
واملشاق َ
َ
بيانه للناس يف هذه الدنيا الدن ّيـة.

وقد ورد يف كتاب (السنة) املنسوب لعبد اهلل بن أمحد بن حنبل حوايل مئة وتسعني

= ذلك الزمان ،وهذا القول ال يدل بمجرده عىل اإلرجاء ،كام هو ظاهر ،فقد خرج من هو أرشف
مرجئي! وربام لذلك جاء يف
خارجي ،أو
من أيب حنيفة ،وقتل دون ذلك ،وال يصح أن يقال إنه
ٌّ
ٌّ

بعض الروايات أن من استتابه هم أصحابه ،كام نقله عبد اهلل بن أمحد بن حنبل عن سفيان ،يف

كتاب السنة ( ،)192 :1وأورده غريه أيض ًا أن سفيان قال« :استتاب أصحاب أيب حنيفة أبا حنيفة
جيوز اخلروج ،بناء عىل ظ ّن
مرتني» ،فاملراد بأصحابه يف هذه احلالة بناء عىل أنه خارجي أو مرجئي ِّ
من اهتمه بذلك! فيكون أصحابه ـ يف حكمهم ـ اخلوارج أو املرجئة ،وهذا يؤيد ما ذكرناه.
وسواء س ِّلم هذا األمر لنا أو مل يس َّلم فال جيوز القدح يف أيب حنيفة وهو من هو بمجرد روايات

سقيمة نحو التي يذكرها هؤالء.
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نص ًا يف َذ ِّم أيب حنيفة ،منها يف اهتامه بالكفر ،ويف القول بأنه أشأم مولود يف اإلسالم ،وغري
َّ
ذلك((( ،ومؤلف كتاب السنة يدل عىل أنه واقع يف التجسيم أو يكاد ،فهو ُمكثِ ٌر من ذكر
ٍ
غري معرتض عليها ،مع تشنيعه عىل من
روايات تَدُ ُّل ظواهرها عىل التَّجسيم راضي ًا هباَ ،
صح نسبة الكتاب إليه ،كام هو الظاهر(((.
محلها عىل حمامل صحيحة ،هذا ك ُّله إن َّ

حني ي ِل ُس عىل العرش ُيسمع له ٌ
أطيط .واألطيط
تراه يقول يف هذا الكتاب :إن اهلل
َ

هو صوت الكريس حني جيلس عليه أحدٌ ُ
اجللوس ،فمام يرويه
ثقيل الوزن ،فهو ُيثبت هلل
َ

من روايات ضعيفة منكرة عن عمر ريض اهلل عنه قال« :إذا جلس تبارك وتعاىل عىل
الكريس سمع له أطيط كأطيط الرحل اجلديد»((( ،ومن ذلك ما رواه عن عبد اهلل بن
ّ

خليفة قال :جاءت امرأة إىل النبي ﷺ فقالت :ادع اهلل أن يدخلني اجلنة ،قال :فعظم
وعز فام
الرب عز وجل وقال﴿ :ﯲﯳﯴﯵ﴾ وإنه ليقعد عليه جل ّ

يفضل منه إال قيد أربع أصابع ،وإن له أطيطا كأطيط الرحل إذا ركب((( ،وغري ذلك من

الروايات املنكرة معنى الضعيفة سند ًا((( ،يذكرها ويؤيدها وجيعلها أساس ًا من أسس

((( انظر كتاب السنة ( )180 :1وما بعدها بحوايل مئة صفحة.

((( وقد أكد حمقق هذا الكتاب د .حممد القحطاين نسبة الكتاب ألمحد بن حنبل ،واستدل عىل ذلك
بكالم لبعض العلامء.

((( أخرجه ابن أيب يعىل يف «طبقات احلنابلة» ( ،)132 :1دون لفظ «اجلديد».

((( أخرجه ابن أيب يعىل يف « طبقات احلنابلة» ،)66 :2( ،دون ذكر قصة املرأة.

وأخرجه البزار يف «مسنده» ،من حديث عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.)457 :1( ،

وذكره ابن اجلوزي ،يف «العلل املتناهية يف االحاديث الواهية» ،كتاب التوحيد ،باب ذكر االستواء

عىل العرش ،وأعله بقوله« :هذا حديث ال يصح عن رسول اهلل ﷺ واسناده مضطرب جد ًا.» ...

((( انظر كتاب السنة ألمحد بن حنبل ،)307-300 :1( ،حتقيق د .حممد بن سعيد بن سامل القحطاين،
رمادي للنرش ،املؤمن للتوزيع.
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غري
العقيدة الصحيحة! ومعلوم ما يلز ُم من ذلك من النقائص ،ويوجد يف هذا الكتاب ُ
ذلك من األقوال الباطلة(((.
قال اإلمـام اهلمـام تاج الدين السبكي« :األحنـاف أشاعر ٌة يعتـقدون عقد

األشعري».

السبكي وصفهم بأهنم أشاعرة،
األحناف ماتريدية يف احلقيقة ،ولكن العالمة
ُ
ّ
ٍ
َ
قليالت فرعي ًة ،فال
مسائل
وال يريد إال أهنم موافقون ملذهب األشعري يف أغلبِه إال

ُيعرتض عليه بأن األحناف ماتريدية وليسوا أشاعرة؛ ألنه بني مراده بقوله«:يعتقدون
يتسمون باألشاعرة.
عقد األشعري» ،فهذا تعليل لقوله« :أشاعرة» ،ومل ُي ِرد أهنم َّ
ثم قال السبكي« :ومن خرج عن هذا من األحناف فهم من املعتزلة ،أما احلنابلة

فمن خرج عن هذا فهم جمسمة»((( ،وعدد هؤالء أكثر ممن خرج من األحناف ،واألحناف
األعم ،ومنهم أشاعرة ،ومنهم معتزلة وكرامية ،والكرامية
منهم ماتريدية وهم األغلب
ُّ

املجسمة ،واملعتزلة يف األحناف قليلون باإلضافة إىل األشاعرة واملاتريدية.

((( واحلديث الذي ُذكر فيه األطيط....« :وحيك أتدري ما اهلل ،إن عرشه عىل سامواته هلكذا» وقال
بأصابعه مثل القبة عليه «وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب» أخرجه أبو داود يف «سننه» من

حديث جبري بن مطعم ريض اهلل عنه ،كتاب السنة ،باب يف اجلهمية.)4728( ،

قال اخلطايب :هذا الكالم إذا أجري عىل ظاهره كان فيه نوع من الكيفية ،وهي عن اهلل تعاىل وعن

صفاته منفية ،وليس املراد ـ بتـقدير ثبوت احلديث ـ حتقيق هذه الصفة وإنمـا هو نوع تقريب

فهمه؛ ألنه ال يعرف دقائق معاين الصفات وال ما
عظمة اهلل تعاىل لفهم السائل من حيث يدركه ُ
لطف منها ودق عن درك األفهام .ا .هـ.
فالالزم التأويل ،وبابه واسع جد ًا بحمد اهلل ،وال حيسن الوقوف عند ظواهر ألفاظه ودالالته ،ثم

تبديع املؤلني واهتامهم باملروق واالبتداع وحتريف الدين ،فهذا يدل عىل أمر وراءه.

((( «طبقات الشافعية الكربى» (.)378 :3
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ِ
كي ،وهو يف هذا ٌ
ناقل عن العلامء
إذن عقيدة
ِّ
الس ْب ِّ
الطحاوي َم ْرض ّي ٌة عند اإلمام ُّ
ِ
إثبات ونقل االتفاق عىل ما قال(((.
قريب من
ال قائل بمجرد اجتهاده ،أو هواه ،فكالمه ٌ
بعد هذا التمهيد سنرشع يف إكامل الرشح عىل متن أيب جعفر الطحاوي.

قال الطحاوي( :وما يعتقدون من أصول الدين)
غريه ،أو ما يتفرع عنه غريهُّ ،
فكل يشء هو عمد ٌة ورك ٌن
األصل هو :ما ُيبنى عليه ُ
أشعري من أهل السنة ثم انقلب عىل عقبيه ،وخالفهم
الس َّقاف ،وقد كان يعلن أنه
ٌّ
((( وأما حسن َّ
وقدح فيهم واختار مذهب ًا خمتلط ًا من الشيعة والزيدية واإلباضية واملعتزلة وغريهم وزاد من هواه

وأحب ،وهو أحد من كتب عىل العقيدة الطحاوية رشح ًا ـ بل جرح ًا ـ وتالعب يف كتابته
ما شاء
َّ

يدس عىل أهل السنة من العقائد
عليه كام شاء أن يتالعب ،وكان يقصد من كتابة هذا الرشح أن َّ

ويروج ملذهبه الذي ل ّفقه ،منتهز ًا حسن ظ ِّن أهل السنة هبذا املتن ،وحسن ظنّهم بمن
املخالفةّ ،
مروج ًا
يكتب عليه رشح ًا ،متام ًا كام فعل ابن أيب العز احلنفي عندما كتب رشح ًا عىل املتن نفسه ّ

لعقيدة ابن تيمية ،والسقاف ُي َق ِّس ُم َم ْت َن أيب جعفر الطحاوي ثالثة أقسام:
األول :صحيح .والثاين :مردود .والثالث :فيه خالف.

فاملتن الذي قال عنه العلامء :إنه حمل اتفاق إال مواضع ال تتعدى أصابع اليد الواحدة ،واخلالف
يسري ،يقول عنه السقاف :إنه ثالثة أقسام ،وسنشري إىل هذا عند مرورنا عىل املسائل يف
فيها سهل ٌ

رأي غريه ممن كتب رشح ًا أو
متن أيب جعفر الطحاوي ،ونوضح رأي حسن السقاف كام نوضح َ
ٍ
لناس أغراضهم
تعليق ًا عىل هذه العقيدة اجلليلة ،لنميز املصيب منهم من غري املصيب ،ونع ّلل

لكي يكونوا عىل بينة من األمر ،فال ينخدعون أو يتهاونون فيام ُيتىل عىل أسامعهم.

ويقول السقاف« :عقيدة الطحاوي متثل عقيد ًة واحد من السلف وهو الطحاوي ال غري» .ا.هـ.

كثري من العلامء االتفاق
وهذا الكالم من السقاف يبعث عىل االستغراب ،فالعقيدة التي ينقل ٌ

جمرد ٍ
رأي له
عليها ،يدعي السقاف أهنا عقيدة
ّ
الطحاوي فقط ،ال غري! وهذا القول من السقاف ّ
ٍ
لغرض عنده ،وهو غري سديد.
قاله
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يف ٍ
بناء ما فهو ٌ
غريه فهو أصل لغريه .هذا هو املعنى اللغوي
أصل له ،وكل يشء ُيبنى عليه ُ
لـ «أصل» ِ
مفرد «أصول» ،وهو مقارب للمعنى االصطالحي بال ريب.
كلمة «أصل» هبذا املعنى تدخل فيها العقائد ويدخل فيها الفقه؛ ألن كلمة «أصل»

ُأضيفت إىل «الدين».

وضع إهلي
وكلمة «الدين» شامل ٌة للعقائد والفقه ،و«الدين» ـ بتعريف العلامء ـ:
ٌ

سائق لذوي العقول إىل اخلري ،وبعضهم يقول هو :وضع ُمساوق لذوي العقول إىل اخلري
ٌ
بالذات(((.

والفرق بني األول والثاين ـ بعد اتفاقهام عىل أن الدين هيدف إىل خري اإلنسان دنيا

وأخرى ـ هو املفهو ُم من إطالق كلمة اخلري ،وعدم تقييدها بالدنيا أو األخرى ،ف ُعلم
نص عىل أن الدين ُيسـاوق
أنه اخلري بالذات مطلق ًا عن زمان معني ،وإن القول الثاين َّ

أصحاب العقول ،أي :إن العقل بالذات ال يعارض الدين ،بل يتامشى معه وال جيد يف

عقيل ،واألول ُيبقي احتامالً بأن العقل يمكن
نفسه ما خيالف به الدي َن ،مع بقاء وصفه بأنه ّ

أن يعارض الدين ،ولكنه إذا تأ َّم َل فيه انساق له وخضع وانقاد.

[بني العقل والنقل]
وهاهنا مسألة قد يبحث فيها بعض النُّـ ّظار ،وهي أن هذه امل َلكة الفكرية املو َدعة

يف اإلنسان واملسامة بالعقل :هل يمكن أن ختالف الدين احلق أم ال؟

والتحقيق يف هذه املسألة :أن نعلم أن العقل ـ بام هو م َلكة يف اإلنسان ـ ال جيرب
ِ
ٍ
ٍ
صحيح أو غري صحيح ،ولكن ُيمكن لإلنسان
بأسلوب
تفكريه
يميش يف
اإلنسان عىل أن
َ

((( «تاج العروس» (.)56 :35
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يعلم ّ
وتعمل بفكره ،أما أن يكون ملجرد كونه ذا
فكره صحيح أم ال ،إذا أجهد نفسه ّ
أن َ
أن َ
ملكة ،أو صفة هي العقل ،يستلزم ذلك أن يكون ُّ
كل ما يصدر عنه ناشئ ًا عن العقل ـ بام

هو ملكة تقود إىل احلق والصواب فيام من شأنه أن تكشف عنه ـ فال.

جيري يف خطوات فكرية خاطئة؛ ألنه ،وإن كان اإلنتاج
فإن اإلنسان ُيمكن أن
َ

ُ
أمر
اإلنسان
الطريق التي يسري فيها
غري موقوف عىل اإلرادة ،لكن
َ
َ
وترتيب املقدّ مات ٌ
إرادي إىل حد كبري ،ولذلك امللح ِ
يتوهم اإلنسان أن كل ما
ظ
اإلرادي الثابت يف ذلك ّ
ِّ
َ
عقيل حمض ،وأنه ينبغي أن يكون صحيح ًا ،ويغفل عن أن اإلنتاج
أنتجه بفكره فهو نتاج ٌّ
قد يكون عقلي ًا ولكن ترتيب املقدّ مات وموا ّدها قد ال يكون صحيح ًا.

ال عن ّ
فض ً
أن الوهم قد خيتلط عىل اإلنسان بالعقل ،من حيث إن الوهم فيه حركة

أيض ًا ،فيتوهم اإلنسان أن كل ما فيه حركة نظرية فهو عقل ،فينقاد اإلنسان لومهه ظانّـ ًا

أنه منقاد لعقله.

ولذلك يطلق الناس عىل كل ما ينتجونه بأفكارهم :إنه نتاج عقيل ،وهذا النتاج

الفكري ـ هبذا االعتبار ـ قد يكون موافق ًا للرشيعة والدين ،وقد ال يكون ،ولذلك ينشأ

عندهم القول بأن العقل قد يناقض الدين والرشيعة ،ويغفلون أن إطالق وصف العقل
عىل هذه النتاجات الفكرية ليس بحسب حقيقة األمر ،ولكن بحسب ما يظهر للناس

بومههمٌ ،
أي
وفرق بني ما كان ناجت ًا بحسب الفكر الصحيح ،وبني ما كان ناجت ًا بحسب ِّ
فكر صحيح أو غري صحيح! فيحصل اخللط بني الناس من هذا الباب.

ولكن العلامء ّقرروا أن العقل الصحيح يستحيل أن خيالف الرشع الصحيح،

ولذلك أطلقوا القول بأن العقل ال يناقض الرشع ،خصوص ًا إذا كانا قطع ّيني؛ فالقطع ّيات
ال تتعارض بالرضورة.
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والتحقيق :أن ما يطلق عليه :إنه عقيل إطالق ًا صحيح ًا هو فقط ما كان قد حت ّقق
ِ
ِ
موافق وغري خمالف للعقل ،بل بعد أن يثبت أنه
وفحصه أنه
وتنقيحه
لدينا بعد سربه
ٌ
التي حيق هلا ـ دون غريها ـ أن تسمى عقلية ،وما كان
صادر عن تلك األدلة الصحيحة
ُّ
ٌ

ُ
فإطالق وصف العقيل عليه أو دعوى أنه ناشئ عن العقل يكون مبن ّي ًا عىل
سوى ذلك
التسامح أو املغالطات.

ُ
اخللط ودعوى املضا ّدة واملنافاة بني الرشيعة
فإن مل ُينتَـبه إىل ما ّقررناه هنا حصل

واحلقيقة أو بني الدين والعقل.

وقد ينساق بعض الناس فيحسبون ـ بنا ًء عىل ذلك ـ أن العقول تتفاوت بنا ًء
عىل تفاوت نتائج األنظار التي جتري يف نفوس البرش ،وحيسبوهنا كلها عقلية حمضة،
املكون ُة له ،والنتائج
والصواب ـ الذي ال ريب فيه ـ :أن العقل واحد من حيث ُأ ُس ُسه ّ
التي ينتجها ،ولوال ذلك الستحال عىل البرش الوصول إىل احلق ودعوة الغري إىل الدين

الصحيح.

[تعريف أصول الدين]
لقد أصبحت كلمة «أصول الدين» َع َل ًام ،متعارف ًا ومصطلح ًا عليها أن تطلق عىل

املباين الكبرية واملسائل األركان يف االعتقاد؛ بقرينة قوله قبل ذلك« :يعتقدون».

وتعريف أصول الدين من حيث كونه ِعل ًام هو كام قال البابريت يف «رشحه»:

«علم يبحث فيه عن أسامء اهلل وصفاته وأفعاله ،وأحوال املخلوقني من املالئكة واألنبياء
ٌ
واألولياء واألئمة ،واملبدأ واملعاد عىل قانون اإلسالم ،ال عىل أصول احلكامء ،حتصي ً
ال

لليقني يف العقد اإليامين ،ورفع ًا للشبهات.

وقد يسمى أصول الدين بـ«علم الكالم» ،إماَّ :
ألن أظهر مسألة تكـ ّلموا فيها
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فس ّمي النوع باسمها ،وقيل :سمي كالم ًا؛ ألن
وتقاتـلوا عليها هي مسألة «الكالم»ُ ،

ظهور كامل الكالم إنام يكون ببيان احلقائق ،وإبراز الدقائق ،وذلك ال حيصل إال هبذا
العلم ،فجعل نفس هذا العلم كالم ًا جماز ًا للمبالغة .وقيل :إن الـمنكرين للمباحث
قالوا :نينا
العقلية ،واألدلة الربهانية ،إذا سئلوا عن مسألة تتعلق بصفات اهلل وأفعاله،
ُ

عن الكالم يف هذا ،فاشتهر هذا االسم له فصار عل ًام له بالغلبة»(((.

فالطحاوي يقصد باألصول الدينية :ما كان منها مطلوب ًا االعتقا ُد به لذاته ،كام

مصطلح «العقائد» ،ومل يفرق بني ما كان منه حيتمل اخلالف وما مل
رسدناه لك ،وهو
ُ

التكفري قيد ًا ملسائل
حيتمله ،ومل يفرق كذلك بني ما كفر خمال ُفه وما مل يكفر ،فلم جيعل
َ
الفروع :هي املسائل العملية مطلق ًا،
األصول ،وعد َم التكفري قيد ًا ملسائل الفروع ،بل اعترب
َ
واألصول :هي املسائل العقائدية.

وليس لزوم التكفري هو الضابط عند العلامء بني أصول الدين وفروعه؛ َّ
فإن كثري ًا

نكره ال ألجل أنه من أصول الدين هبذا التعريف ،بل ألنه
من فروع الدين قد يكفر ُم ُ
الـم َنزل عىل سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم،
ٌ
يقيني مقطوع أنه من الدين ُ
ثابت ٌّ

فيكون التكفري مرتتب ًا عىل إنكاره؛ ألنه قطعي يقيني ،ال لكونه من أصول الدين ،وذلك

كالصالة والصوم ،فمن أنكرمها ك َف َر بال ريب ،مع كوهنام من فروع الدين ،أي :من
األمور العملية املبحوثة يف الفقه ،ولكن لكون حكمهام قطعي ًا ال شك يف ثبوت نسبتهام

إىل الدين احلق ،فإنه من هذا الباب يك ُفر من أنكرمها ،وسوف يأيت مزيد توضيح للفرق
بني ما يكفر به وما ال يكفر به يف أواخر الكتاب بإذن اهلل تعاىل.

ُـرادف
ُـرادف العقائـدَ  ،والفروع ت
فأصول الدين إذن عنـد اإلمام الطحاوي ت
ُ
ُ

العمليات.

((( «رشح املواقف» ص 66وما بعدها.
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[إشكال]
قد ُيشكل عىل ما قلناه ـ من أن األصول هي العقائد والفروع ما سواها يف اصطالح
إدراجه مسأل َة املسح عىل اخلفنيِ ،
وغريها ،يف هذا املتن ،وال خالف يف
اإلمام الطحاوي ـ
ُ

َ
َّ
املسائل من مسائل الفروع.
أن هذه

ِ
وجوب االعتقاد
جانب
فاجلواب :إنه الحظ يف إدراجه هذه املسائل يف هذا املتن
َ

مقطوع به ثابت باألحاديث التي حكم عليها غري
بحكم املسح وهو اجلواز ،واحلكُم
ٌ
جمرد بيان جواز العمل باملسح ،ومعلوم
واحد من األعالم أهنا متواترة ،كام سيأيت ،ال ّ

أن األول يك ُفر من خيالفه ،باعتبار ّ
قائم عليه ،وأما اجلانب الثاين :فال
أن الدليل القطعي ٌ
يكفر من ال يعمل به ،لكونه من الفروع مطلق ًا ،وبذلك جياب عن غريها من املسائل
العملية التي أوردها املصنف .ويستفاد من إيرادها يف كتب العقائد مع أهنا تبحث يف كتب
الفروع ،أن بعض املخالفني ألهل السنة قالوا هبا ،فإذا أوردت يف كتب العقيدة ،كان

الظني،
يف ذلك استبشاع وتنفري للمخالفة فيها ،عىل أن نقل احلكم القطعي كاملسح إىل
ِّ
والعكس ،وجعل الفروع العملية أصلية اعتقادية ،كام فعله الشيعة يف اإلمامة ،قد يقدح

يف االعتقاد ،ألنه زيادة يف الدين أو أنقاص منه بال برهان بني.

ويمكن أن يقال :إن مصطلح األصول يدخل فيه كل ما كان مقطوع ًا به ،ال حيتمل

اخلالف ،أو أن اخلالف فيه ال ُيل َت َف ُت إليه البتنائه عىل جمرد شبهة ،وأما الفروع فبخالفه.
ومطرد مع هذا االصطالح.
جائز
وعىل هذا فإدخال الطحاوي مسألة
ّ
اخلف ٌ
ّ

فتأ ّمل.

ويمكن أن نقول :إن مصطلح «األصول» ـ إذا ُأطلق ـ يدخل فيه أصول العقائد،

وأصول الفقه ،أي :املسائل األصول من الفقه ،وهي املسائل املقطوع هبا ،الثابتة عىل
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سبيل اليقني ال جمرد الظ ّن .وعىل هذا فإذا قيل« :أصول الدين» فباعتبار أن الدين شامل

للعقائد والفقه ،فإنه يدخل فيه األصليات من العلمني ،وبالتايل فيجوز إدراجهام يف ف ٍّن
واحد من هذه احليثية.

*

*

*
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موضوع علم الكالم
موضوع هذا العلم :هو املعلوم من حيث ما هو ُم ٌ
وصل إىل العلم باألد ّلة القائمة

عىل العقائد الدينية الصحيحة ،فمن حيث ما موضوعه املعلو ُم ،فإنه أعم العلوم عىل
ألن َّ
اإلطالق؛ َّ
كل العلوم سواه تبحث يف معلوم ما ،فالفقه يبحث يف أحكام أفعال
دفع اآلفات وجلب الصحة،
الـمكلفني ،والطب يبحث يف جسم اإلنسان من حيث ُ

وهكذا ،أما هو فله البحث يف ّ
كل ما هو معلو ٌم ،بحيث يؤدي البحث فيه إىل تدعيم

العقائد الدينية والكشف عنها ،فام كان كذلك فهو موضوع له.

املتكلم أوسع الناس عل ًام وأحدَّ هم نظر ًا ،وجيب عىل املتكلم
فلذلك جيب أن يكون
ُ

والنظر فيها لتمييز ما
أيض ًا أن يبارش معرف َة العلوم املكشوفة يف كل عرص من العصور،
َ
ّ
للمتأخرين من املتكلمني
يفيد يف مقصوده مما ال يفيد ،وبالتايل فإنه ال ُيستبعد أن ينكشف

من األدلة ما مل يكن يعرفه املتقدّ مون ،وهذا يكون نور ًا مع النور ،مـام يزيد األمر بيان ًا
وظهور ًا عند الناس.

ضعف بعض األدلة التي اعتمد عليها بعض
وربمـا ينكشف للمتـأخر أيض ًا
ُ

املتقدمني ،وال رضر يف ذلك مطلق ًا ،بل هذا الكشف يكون واجب ًا رشعي ًا عىل املتكلم؛

فإنه ال جيوز بناء العقائد الدينية عىل األدلة الضعيفة أو الباطلة.
تعاىل.

املهم للمتكلم هو معرفة اهلل تعاىل ،فنظره ك ُّله من أجل اهلل تعاىل ويف اهلل
واملقصود ُّ

ِ
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ـم عىل صورته احلقيقية ،بقدر الطاقة
فلذلك جيب عىل املتكلم أن يعرف العا َل َ
التصور الباطل َ
للعال؛ ألن العامل هو الدليل عىل اهلل
اإلنسانية ،وجيب عليه أن يبتعد عن
ُّ
علمنا بواجب الوجود اإلله
تعاىل ،فكلام ازدادت معرفتُنا به عىل وجه صحيح ،ازداد ُ
املعبود.

ومن هنا فإن املتكلم جيب عليه متابعة املعارف والعلوم املستحدثة ،لتنقيح معرفته

بالعامل ،ولتصحيح معرفة الناس بهَّ ،
فيصور هلم
خيدع غريه،
فإن كثري ًا منهم قد
ّ
ينخدع أو ُ
ُ
االنحراف؛ لِـام هلذا من
الوجو َد عىل غري ما هو عليه ،فيلزم املتك ّلم عند ذاك أن ين ُقد هذا
َ
أثر كبري يف تقريب الناس من العقائد اإلسالمية الصحيحة.
ونحن ال نريد بالوجود ما كان من باب الطبيعيات فقط ،أي :األجسام وأحكامها،

أو األعراض وأحكامها ،بل يدخل يف ذلك دراسة طبيعة اإلنسان واحلياة املوجودة عىل
ظهر األرض ،بل يف هذا الكون ما استطعنا إىل ذلك سبيالً ،فإن كل ذلك مما يمكن
النظر فيه ،ومما يدخل يف عموم قوله تعاىل﴿ :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ُ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾ [فصلت ،]53 :كام
يدخل يف ذلك عامل الوعي والفكر والنظر والعقل أيض ًا ،ويدخل فيه األمور الروحانية
والنفسانية ،فكل ذلك مما يمكن إذا ُعلم عل ًام صحيح ًا أن يكون باب ًا من أبواب احلق،
وإذا ساده اخللط واخلطأ أن يكون باب ًا من أبواب الرش ،وكل ما كان كذلك فمن وظيفة

املتك ّلم أن ينقده ويبحث فيه ،ويتأكد من األحكام الصحيحة املقوله فيه ،ويميزها من
مبني عىل وعي
يبني أدلته عىل عل ٍم صحيح ٍّ
الباطل من القول ،لكي يمكنه من بعد أن َ

سديد هبذا العامل.

فعلم الكالم إذن له جانبان:
ُ

األول :هو معرف ُة األدلة اليقينية القائمة عىل العقائد الدينية.

 46ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

والثاين :هو نقدُ الدخيل من األفكار عىل البرش أمجعني ،ودف ُعها عن أن تكون قائد ًة

هلم يف احلياة الدنيا.

األفكار الفاسدة.
األفكار الصحيحة ،وهيدم
فعلم الكالم يبني
َ
َ

نص ّب ًا
ومن ذلك تعرف أن وظيفة املتكلم أعىل الوظائف؛ ألن اهتاممه إنام يكون ُم َ

غريها
عىل األمور الكلية واألصول الكبرية للدين ،وهذه األصول هي التي ينبني عليها ُ
ٍ
بكثريمن الغلط يف غريه.
أخطر
من األحكام ،فاخلطأ والزيغ يف هذا العلم
ُ
ولذلك فإن هذا العلم ال يليق دراستُه بكثري من الناس؛ لِـام أهنم ال يرتقون إىل

َ
َ
اخلبيث بالطيب ،أو
تعرضوا له خلطوا
هذه املراقي ،وال يطيقون
البحث الدقيق ،فإن ّ

القوة الكامنة يف هذه املعارف لزيادة مفاسدهم
ألهنم قد تل ّبسوا باملفاسد ،فربام يستغ ّلون ّ
الس َّذج.
وتقويتها يف أعني ُّ

وهلذا كان هلذا العلم ـ كغريه من العلوم ـ مراتب من جهة تعليمه للناس ،سوف

يأيت الكالم عليها يف حملها ،إن شاء اهلل.

*

*

*

ِ
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بيان أن اخلوض يف هذا العلم مهم
قد يقول بعض الناسَّ :
إن الناس ال يلتفتون كثري ًا إىل األمور الكلية واملعارف

العقلية العويصة؛ إذ غاية احتياجهم إنام يكون إىل بعض األمور العملية التي تفيدهم يف
ِ
يلز ُمهم النظر يف
يم َمعيشت َُه ْم يف هذه احلياة الدنيا ،فغري املؤمنني باهلل تعاىل ال َ
تصحيح وتُق ُ
ذاته ،ومن أين يلزمهم ذلك؟!
فنقول يف اجلوابَّ :
إن الواحد من بني البرش إذا نظر يف شؤون نفسه ،فإنه ال ريب

والتصورات
نفسه عن التل ُّبس بامليل إىل التصديق ببعض األمور
ُّ
يالحظ أنه ال ختلو ُ
ٍ
العامة َ
إلنسان أن ينكر ذلك امليل،
للعال والوجود ،وإىل نفي البعض اآلخر ،وال يمكن
فض ً
ال عن احلصول بالفعل.

ُصور يف ذلك هو أن َ
يقول بعدم التصديق بالنفي واإلثبات
ومن أقل ما يمكن أن يت ّ

يف أمر من األمور الكلية ،كوجود اإلله أو االنتقال من هذه احلياة الواقعة اآلن إىل حياة

أخرى تقع يف املستقبل بعد املوت ،وهو املسمى باليوم اآلخر ،فال يمكن إلنسان إذا
ُع ِر َض ْت عليه مثل هذه األمور أن ّ
ينفك عن التصديق أو التكذيب مطلق ًا ،بل من امتنع

أي من الطرفني عنده ،كأن يقول:
عن ذلك ،فإنام يمتنع ال ّدعائه عد َم وقوع الدليل عىل ٍّ
إنني ال أصدق إال بام ِ
أح ُّس ُه ،وهذا الذي تدّ عيه من وجود اإلله ووقوع اليوم اآلخر ال
أحس به يف املايض ،فلذلك ال أصدّ ق به! وقد يقول البعض :إنني مل
أحس به اآلن ،ومل َّ
ُّ
أحس هبام ،ولذلك فإنني أنفيهام ،وليس فقط أمتنع عن التصديق هبام.
َّ
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والبعض يدّ عي أن البرش ال ُيمكنهم بام لدهيم من قوة تع ُّقلية أن يغوصوا يف هذه

املطالب ،ال لعدم وجودها يف نفس األمر ،فإهنا قد تكون موجودة ،ولكن لنقص قدرهتم

عن إدراكها والوصول إليها ،إىل غري هذه من املواقف.

ولو فكَّر العاقل يف هذه املطالب ويف مواقف البرش منها لرأى أنه من الالزم عىل

التفكري يف هذه املطالب واختا ُذ موقف منها ،وأدرك أنه من غري املعقول
مجيع الناس
ُ

باملرة.
ُ
جتاه ُل هذه املطالب َّ

هيتم للتفكري
إذن ،فإن التأمل الصادق يف النفس
ُ
البرشية يربنا أن اإلنسان ال بد أن ّ

يف مثل هذا األمر ،وال ُيمكنه أن يرتك النظر فيه.

ِ
بعض العقالء املجمع عىل ِ
حقيقة ّ
عقلهم بل
ولو لفت الواحدُ نظره إىل
أن هناك َ
َ
رسل من عند ِ
ِ
العال اخلالِ ِ
الناس بأهنم ٌ
اإلله هلذا َ
ـق له،
كاملم يف التع ُّقل واحلكمة أخربوا َ
أوامر معينة ،وأن هؤالء العقالء واحلكامء من
وأن هذا اإلله أ َم َرهم أن ُيبلغوا الناس
َ
ٍ
ألحد
أمور ال يمكن
الناس عندما واجههم ُ
بعض الناس باإلنكار ،ظهرت عىل أيدهيم ٌ
يت هبا ،وأن هؤالء أيض ًا أمجعني مل ينسبوا إظهار هذه األمور إىل
من غريهم من البرش أن يأ َ

جمرد نفوسهم ،بل كلهم أمجعوا عىل نسبتها صدور ًا إىل اإلله الذي بعثهم ،ثم إن هؤالء
ّ
الناس ع ّلموا الناس أمور ًا مل يكونوا يعلموهنا ،ورفعوا من مستوى البرش يف التع ُّقل حلقائق
غريهم بلو َغها وال
األمور ،وأبلغوا الكثريين منهم إىل الكامالت العملية التي مل يستطع ُ

َ
َ
الفضل يف هذه األمور والكامالت
تبليغ غريهم إليها ،وكل هؤالء كانوا أيض ًا ينسبون

وآخرها
تقع يف كل فرتة من األزمنة املاضية
إىل اإلله الواحد ،وأن هذه الظواهر كانت ُ
ُ
كثري
وقوعا مل يتجاوز ُبعدُ ها
الزماين عن هذا الزمان َ
ألف سنة ومخسني سنة .وأنه مل يزل ٌ
ُّ
من الناس يتبعون هؤالء الرسل ،ويدينون هلم بالوالء ،و َيدْ عون لدعوهتم ،معتقدين هبا.
إننا ندعي َّ
أن كل عاقل مم ّيز حلقائق األمور إذا استحرض مثل هذه الظواهر الواقعة

ِ
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يف العامل ،فإنه ال شك سيبلغه عقله إىل النظر يف هذه الدعاوي ،أي :إىل النظر يف أنه هل
وخالق له ،أم إن العامل أزيل؟ وأنه ال توجد حياة آخرة للناس ،وأن
يوجد ح ّق ًا إل ٌه للعامل
ٌ

هؤالء الرسل كلهم كانوا كاذبني ومل خيربوا الناس باحلقيقة؟

إننا ندعي أن أحد ًا من الناس ال يمكنه االنفكاك عن االهتامم بالنظر يف هذا األمر

بعد علمه بام أوضحناه ،فكيف لو ب َّينـَّا تفاصي َله ودالئله؟!

أمر رضوري ال ُّ
ينفك عنه إنسان يف هذه الدنيا،
فاهلمة إىل النظر
ّ
والتوجه إليه ،هو ٌ
إرادي ال يصدر إال ممن أراد ذلك ،وأما من مل ُي ِر ِد النظر
أما إجراء النظر وحتصي ُله فهو أمر
ٌّ

وكثري من الناس يشعرون هبذه الرغبة يف التوجه إىل النظر يف
فكيف يصدر منه النظر؟
ٌ
هذا األمر ،ولكنهم يرصفون أن ُفسهم عنه ألسباب كثرية.

ُ
أخبار األمور اخلارقة للعادة ،واألفعال العجيبة
اإلنسان ،أو يسمع
إذن عندما يرى
َ

اخلارجة عن مقدور البرش صادر ًة عن بعض البرش ،وهؤالء خيربون اجلميع أهنم ليسوا

هم الفاعلني احلقيقيني هلذه األفعال ،بل هو اهلل الواجب الوجود ،فإن عقل اإلنسان

ُ
صدق هؤالء الناس،
يتبادر إليه
لبادئ النظر ،وقبل أن يغوص يف النظر ويدقق فيه
ُ
ويغلب عىل ظنّه عد ُم كذهبم ،ولو مت ّعن يف النظر قلي ً
ال ل َعال ُه عد ًم الطمأنينة عن القلب
ُ
سمعه من دون حتقيق له ،فإن اإلخبار عن ٍ
ِ
ِ
ٍ
وأحوال
حياة بعد املوت
ً
واخلوف من ترك ما َ
َ
أمر ال يدفعه العقل ألول النظر ،بل جيوزه ويطلب الدليل عىل
خاصة هلذه احلياة هو ٌ
ا ّدعاء انتفائه ،وهلذا فإن ترك النظر فيام خيرب به هؤالء الرسل والتواين يف الكشف عن

أمر حيكم
حقيقته ،خصوص ًا مع االلتفات إىل هذه العجائب التي صدرت عنهم ،هو ٌ

العقل بعدم وجود احلكمة فيه.

وما دمنا قد قلنا :إن النظر يف أمر الرسل ألول العقل وقبل التم ُّعن يف النظر ال
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يستلزم احلكم باستحالته عند العقل ،وما دامت هناك أمور عظيمة تلزم عن هذا األمر

أمور حتفز اإلنسان عىل النظر يف هذه احلالة وهي
لو كان حقيقة بالفعل ،وما دام يوجد ٌ
أخبار األنبياء والرسل وأحواهلم الظاهرة ،والعقل يسري مع هذا احلافز لو ت ُِر َك وشأنَه.
أقول :مع وجود ِّ
َ
كل هذه األمور ،يلز ُم ّ
نبحث يف هذا الذي
أهم املهامت أن
أن ّ
ِ
ٌ
هو حمال يف نفسه عىل التحقيق ،أو هو
وسابق النظر بإمكانه:
قىض الذهن يف بادئ الرأي
حق ال شك فيه؟
ٌّ

فمن قول الرسول عليه السالم :إن لكم ر ّب ًا ك ّلفكم حقوق ًا ،وهو يعاقبكم عىل

تركها ،و ُيثيـبكم عىل فعلها ،وقد بعثني رسوالً إليكم ألبني لكم ذلك((( ،فيلزمنا ـ ال
حمالة ـ أن نعرف َّ
أن لنا ر ّب ًا أم ال؟ وإن كان :فهل يمكن أن يكون ح ّي ًا متك ّل ًام حتى يأمر
قادر عىل أن ُيعاقب و ُيثيب إذا
وينهى ويك ّلف ويب َع َث الرسل؟ وإن كان متكل ًام فهل هو ٌ

عصيناه أو أطعناه؟ وإذا كان قادر ًا فهل هذا الشخص الذي أخربنا بذلك (الرسول)
ُ
صادق يف قوله :أنا الرسول إليكم؟ فإذا اتضح لنا ذلك ،لزمنا ـ ال حمالة إن كنا عقال َء
نأخذ َ
نعمل بمقتىض عقولنا ال بمقتىض أوهامنا وشهواتنا كسائر احليوانات ـ أن ُ
حذ َرنا

وننظر ألنفسنا ،ونستحقر هذه الدنيا املنقرضة باإلضافة إىل اآلخرة الباقية ،فالعاقل من
ينظر لعاقبتِه ،وال يغرت بعاجلتِه.
ِ
الرب تعاىل وصفاته وأفعاله،
ومقصود هذا العلم :هو إقامة الربهان عىل وجود ّ

وصدق الرسلُّ ،
ال حميص للعاقل عنه.
مهم
َ
وكل ذلك ٌّ

((( أخرج الطربي يف «تفسريه» من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام ...« ،)556 -555 :17( ،قال
رسول اهلل ﷺِ :
«ما ب ما تقولون ،ما جئتكم بام جئتكم به أطلب أموالكم ،وال الرشف فيكم وال
امللك عليكم؛ ولكن اهلل بعثني إليكم رسوالً وأنزل عيل كتاب ًا ،وأمرين أن أكون لكم بشري ًا ونذير ًا،

فبلغتكم رسالة ريب ،ونصحت لكم.»...

ِ
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أمهية اخلوض يف علم التوحيد أو أصول الدين أو الكالم
ِ
ووسائله ،فال بد
ملا كان هذا العلم قد ُحدِّ َدت مسائ ُله وموضو ُعه بتحديد غايته
ِ
خمتص ًا ببعضهم،
وتعرف مسائله ليس عا ّم ًا جلميع الناس بل يكون ّ
أن يكون اخلوض فيه ُّ
وهذا األمر ليس بدع ًا لعلم الكالم من بني سائر العلومُّ ،
فكل علم من العلوم هو كذلك،
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
فالفقه مث ً
لدالئله،
وحترير
ملسائله
وإتقان
تفصيل
خوض
ال ال بد أن خيوض فيه البعض َ

حتقيق الفقه عىل ّ
وسائر العلوم
علم التفسري،
وال يمكن أن نوجب َ
ُ
كل الناس ،وكذلك ُ
إن هذه القاعدة تنسحب أيض ًا عىل العلوم الدنيوية ،وال ُّ
الدينية ،بل َّ
يشذ عنها علم من

العلوم.

أن احلكم ّ
ويظ ُّن بعض الناظرين ّ
بأن علم الكالم واجب عىل الكفاية ال عىل

خاص بعلم الكالم وحدَ ه ،وال يشرتك معه فيه غريه! وهذا غري
أمر
ٌّ
الفرض إنمـا هو ٌ
َ
مسائل منها ،أما معرف ُة أصوهلا
صحيح كام بينَّاه لك؛ فالعلوم حيتاج عامة الناس إىل

ُ
األصول؟ فإن هذه
وتفريعاهتا وكيفية انبناء الفروع عىل األصول ،وعىل ماذا تنبني هذه
األمور ـ لكليتها وصعوبة الوصول إليها عىل كثري من الناس ـ فإهنم ال حيتاجوهنا احتياج ًا

العلم هبا بعضهم ،فتقوم هبم الكفاي ُة عن اآلخرين ،أو إن
مبارش ًا ،بل يكفيهم أن ُي ّص َل
َ
األصح أن نقول :إن الناس ال يشعرون باالحتياج إليها مبارشة ،بل يشعرون باالحتياج

املبارش إىل املسائل الفرعية املبن ّية عىل هذه األصول ،أما هي فال ،إال إن علموا أهنا ال تنبني
يصح ُ
القول هبا إال عىل تلك األصول.
وال ُّ
إذن ،ال يصح أن يقال :إن الناس ال حيتاجون هذه األصول وحيتاجون تلك

الفروع ،فهذا القول حيتوي عىل تناقض؛ َّ
ألن الفروع مبنية عىل األصول ،ال يصح القول
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ـ مع بعض حيطة ُعلمت مما ب ّيناه ُ
قبل ـ بذلك إال إن أريد :أهنم ال حيتاجوهنا ابتدا ًء،
ِ
فهم ِمن قول َمن قال :إن
ولذاهتا ،بل لـام ُيبنى عليها من الفروع ،وهذا هو ما جيب أن ُي َ
ٌ
علم الكالم ال حيتاجه العامة ،أي :إهنم ال حيتاجونه مبارشة من ُ
استدالل عىل
حيث هو
العقائد؛ ألهنم إنام حيتاجون العقائدَ لذاهتا ،واألد ّل َة للتوصل هبا إليها.

وكذلك يقال يف علم الفقه ،فال جيوز القول :إن الناس كلهم جيب أن يكونوا
ِ
نور الفقه إىل
فقهاء ،بل الفقهاء دائ ًام هم البعض األقل ،ولكن من هذا البعض ينترش ُ
يتحرك العامة يف حياهتم الدنيا.
العامة ،وبنا ًء عىل تعليامهتم وفهمهم لألحكام اإلسالمية ّ
فالطب مث ً
ال ال جيوز أن يقال فيه:
وهذا هو احلال يف أي علم من العلوم الدنيوية،
ُّ

إن اجلميع جيب أن يتعلموه ،بل الواجب أن يتعلمه البعض؛ ألن الطب ـ كسائر العلوم ـ

َ
استعاملا البعض ،ثم يطبقوهنا عىل البق ّية ،وال يمكن لواحد عاقل
آل ٌة يكفي أن يتعلم
أن ُينكر مدى احتياج الناس إىل األطباء ،فهم عىل ق َّل ِة عددهم بالنسبة إىل عامة البرش،
ٍ
ٍ
لعالج من مرض
زمانية
حيتاجهم اجلميع ،بمعنى أن اجلميع يمكن أن حيتاجهم يف حلظة
أي فرد.
يطرأ عىل ّ

وكذلك يقال يف الرياضيات والطبيعيات (الفيزياء) وغريها من العلوم ،وهذه

القاعدة عامة يف العلوم كلها.

نفسه يقال يف علم الكالم ،بل إن ظهور هذا املعنى يف الكالم أشدُّ وأقوى
واملعنى ُ

علم باحث
من ظهوره يف غريه؛ ألن العلوم ك َّلها تنبني عليه وتستمد مبادئها منه؛ ألنه ٌ

يف أصول املعلومات كلها ليبني األحكا َم الدينية اليقينية عليها ،ويظهر التطابق بني الدين
وبني الوجود يف ذاته.

ومعلوم أن الدين يعطي أحكام ًا يف حمتلف نواحي احلياة ،وال خترج جزئي ٌة عنه،

تصح ْ
إن مل تكن العقيدة التي ُبني عليها الدين صحيحة ،والذي
وكل هذه األحكام ال ُّ

ِ
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يبني صحة هذه العقيدة إنام هو علم الكالم ال غري ،ولذلك فإن الكالم أصل العلوم عىل
ِ
تصورات عنه
اإلطالق ،هذا عندَ َمن َعل َم حقيقتَه ،أم عند الذين غلبت عىل أن ُفسهم ُّ
منافية له ،فهم ينكرون ما جهلوه ،ال لعدم ثبوته يف ِ
نفسه ،بل النتفاء علمهم بثبوته يف
ُ
نفس األمر!

ومن هنا فإننا نقول :إن احلاجة إىل علم الكالم من البرش عا ّمة هي األصل الذي

جيب أن يكون معلوم ًا عند العلامء؛ ألن سائر األمور الدينية تنبني عىل ذلك ،والذي
ٍ
تناقضات يف حياته
يقدح من الناس يف هذه احلقيقة الثابتة يف نفسها ،فإنه ال شك س ُيواجه
ويف فكره ال يستطيع حلها وال حتليلها حتلي ً
ال صحيح ًا ،وبالتايل فإن منهجه لإلصالح

سيظل ناقص ًا لنقصان نظرته إىل أصل الوجود.

املتكلم بالطبيب ِ
وغريه من هذه اجلهة ،وهذا التشبيه إنام أردنا
وما دمنا قد ش َّب ْهنا
َ

ونفي لزوم تعلم مجيع الناس لعلم الكالم،
به تقوي َة العلم باحتياج الناس إىل املتكلمَ ،

فيجب أن يعرف الناظر أن الناس يتفاوتون يف احتياجهم إىل الكالم ،كام يتفاوتون يف
احتياجهم إىل األطباء لتفاوت أمراضهم! ولذلك فإن املتكلم يلزمه أن يستعمل مع كل
واحد منهم أسلوب ًا يليق به ،وإذا كانت أدوي ُة الطبيب هي الرتكيبات الكياموية والعشبية

والطبيعية ،فإن أدوي َة املتكلم هي ُّ
وتعريف املريض بالغلط
تعليم
كل معلوم من شأنه
ُ
ُ
ٍ
آخر إال اجلدال
واحد ربام ال
الذي وقع فيه ،فإن صلحت املوعظة احلسنة مع
ُ
يصلح ُ
املجرد عن اجلدل وعن املواعظ
والنقاش ،ومع ثالث ربام ال يفيد إال البيان الصحيح ّ

ومراتب ذلك تتفاوت تفاوت ًا ال يكاد ينضبط.
وهو الكالم باحلكمة،
ُ

فبعض الناس ربام يعتقدون بالدين والعقائد الصحيحة من أول سامعهم لِـام ُيلقى
ِ
متابعة األهل ،أو الوالدين ،أو املعلم،
إليهم منه ،ويبني هلم بعض البيان ،وذلك بسبب

أو اطمئنان لنفسه خاص ،أو غري ذلك ،فإن اكتفى هذا املعتقدُ هبذا القدر ،ومل يكن طالب ًا
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مراتب عليا يف العلوم واملعارف ،وكان منشغ ً
ال بالوظائف الدنيوية
للتعلم والرتقي إىل
َ
ُثار عقائده بإلقاء
من الشغل والتقاط الرزق ،فينبغي أن ُي َ
رتك عىل ما هو عليه ،وال ت َ
التشكيكات وإيراد ُّ
الشبه عليها ،وال ُيلفت نظره إىل الرباهني التي ربام تص ُعب عليه ،أو

تكون سبب ًا يف إثارة الشك يف نفسه.

وأما من اعتقدوا احلق تقليد ًا ،وكانوا متصفني بيشء من التنبه والتفكري ،بحيث

إن حركة فكرهم يف املوجودات واملعلومات يف أنفسهم أ ّدت إىل إثارة بعض الشبه فيها،

فهؤالء ال ينبغي أن يسكت عنهم ،بل جيب أن ُيع َّلموا باحلكمة و ُيع َطوا من الرباهني
بقدر ما فيه صالح أحواهلم ،وال ُيزاد معهم من التدقيقات العقلية والنقلية إال بالقدر
ودفع نفوسهم إىل التأ ُّمل الصادق والتكامل
الالئق هبم وبحاهلم ،وإن أمكن الرت ّقي هبم
ُ

ريب أن ذلك يكون أحسن.
يف العلوم فال َ

وطائف ٌة من الناس مالوا إىل الباطل سواء ًا كان كفر ًا رصحي ًا أو بدع ًة جامدة بسبب
ٍ ِ
ـمن هو معتقدٌ هبا ،أو غري ذلك؛ كأن توافق ما عليه الواحد من اجلهل
تقليد ،أو حمبة ل َ
تعصبوا
والتع ُّلق
نفوسهم ،ومل يطلبوا غريها ،بل ّ
النفيس الباطل بالقضايا ،وأغلقوا عليها َ
ّ
لِـام هم عليه ،ونفروا من غريه ،فهؤالء قلي ً
ال ما جيدي احلوار معهم ،وغالب ًا ما يزيدهم
ترض هبم املعارف والعلوم كمـا ترض أشعة الشمس
ُّ
تعصب ًا ومقت ًا للمخالف ،فهؤالء ُّ
باخل ّفاش!

يتعصب
واإلنسان ـ عىل وجه العموم ـ إذا اندفع ورا َء نـفسه وشهواتـه ،فإنه ّ
ٍ
ٌ
وقليل من الناس َمن ُيساوون بني األفكار واملعارف من
نفسه،
ألول فكرة متيل إليها ُ
حيث ُ
زمان معرفة النفس هلا ،فأغلب الناس عندما يرتبطون بفكرة ،فإهنم يعتقدون هبا
ِ
لِـام يظنونه من أهنم حي ّققون ِ
ِ
وجودهم إذا متسكوا
مراتب
وحيصلون عىل أقوى
ذواتم
ّ
ُواجههم بإبطال هذه األفكار ،فإهنم ال يفهمون هذا األمر عىل
هبا ،ولذلك فأنت عندما ت ُ
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التعرف عىل احلقائـق من حيث ما
أنه مناقش ٌة وحماولة ملعرفة احلق وإبطال الباطل ،أو ُّ

هي هي ،بل يتومهون أنك إنام تريد إفناء ذواهتم؛ ألهنم ربطوا وجو َدهم هبذه الفكرة،

وصارت جزء ًا من نفوسهم ،فأنت عندما تُبطلها هلم ،وتفي ح ّقـ ّيتها يف الوجود ،فهذا

واستـالب احلياة من أجسادهم! وهلذا فإهنم ال بد أن
يساوي عندهم أن تريد قـت َلهم
َ

كثري من الغافلني عن هذه
يعارضوك ،ولن ُيسلموا لك بالسهولة التي ربمـا ينتظرها ٌ

احلقيقة.

الداعي إىل فكرة معينة ال بدَّ له أن يعرف هذا األمر ،ويعتربه عندما
ومن هنا فإن
َ

خيالط الناس ،وال بدَّ له من دراسة أوضاعهم حتى يمكنه التغل ُغ ُل إىل نفوسهم ،وحماول ُة

إفناء هذا االعتقاد الكامن فيها ،وإفها ُمهم أن الكامل احلقيقي إنام يكون باعتقاد األحكام
الصحيح عن الوجود ،ال اخلاطئة واملخالفة له ،وبالتدريج ربام يتمكن من تغيري مواقفهم.
وعىل كل األحوال ،فإن عىل الداعي أن ينتبه إىل هذه الظاهرة التي يسميها العلامء

بالتعصب ،والتقليد ،وأن يعرف أن التعصب والتقليد ليس مذموم ًا مطلق ًا لذاته ،وإال

لكان ُّ
التمسك بالفكرة؛ ألن
تعصب مذموم ًا ،وليس األمر كذلك ،إذا أريد
ُّ
كل ُّ
بالتعصب ُّ
تعصب مذموم ًا ،ولذلك فال ينبغي
التمسك بالفكرة الصحيحة حممود ،إذن فليس كل ُّ
ُّ

َ
نظره إىل أن األساس الذي
للداعي أن خياطب
اإلنسان من هذا اجلانب ،بل عليه أن يلفت َ
بنى عليه هذا التقليد والتعصب ليس صحيح ًا ،وبالتايل فال حيسن له هذا الفعل ،فيكون
متسك الفرد بالفكرة أو العقيدة ،بل هو الدليل واألساس
جمرد ُّ
األساس األهم ال إىل ّ
َـه َّز نفس اإلنسان ليعيد
ومتسك هبا .فإذا أمكن أن ت ُ
الذي بنى عليه ذاك اإلنسان عقيدته ّ

قطعت خطو ًة مهمة يف مساعدته عىل االهتداء.
النظر يف ذلك األساس ،فإنك تكون قد
َ
َ

َ
ُ
ووسائل
بأساليب
وبيان عدم صحة احلكم الذي يبني عليه املر ُء نفسه ،يكون
َ

ٍ
بعضها عقلي ٌة حمضة ،وبعضها نفسية أو عادية ،وهكذا.
خمتلفةُ ،
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واخلالصة :إن اإلنسان الذي تواجهه هو ـ يف عينِه ويف ِ
نفس الوقت ـ املشكل ُة

التي جيب عليك ح ُّلها ،ومعلو ٌم أن املشكالت ال ُت ُّل ك ُّلها بنفس األسلوب ،ولذلك

فإن خماطبة الناس ال جيوز أن تكون بنفس األسلوب جلميعهم ،فإن هذا يكون تنزي ً
ال

معارض للحكمة ،وهو قبيح! بل الواجب عىل الداعي أن
للحكم يف غري حمله ،وهذا
ٌ
األسلوب املناسب للشخص الذي خياطبه ،فيستعم َله.
يعرف
َ

ومعلوم أن هذا التقدير والتنزيل ال يقدر عليه كل أحد ،وهذا ُم َس َّل ٌم ،ولذلك فإن

واجب الدعوة ال جيوز أن يكون عين ًا عىل كل أحد ،وبكل األحكام.
بل التحقيق يف هذا أن نقول :إن الدعوة هلا أطراف:

األول :الداعي ،والثاين :املدعو ،والثالث :احلكم املدعو إليه ،والرابع :الفعل

األطراف كلها.
الذي هو الدعوة .وعندما نتكلم عن الدعوة فيجب أن نالحظ هذه
َ

فالداعي جيب أن يكون عالِـ ًام بام يدعو إليه ،حكي ًام يف توجيه الكالم إىل املدعو،

عارف ًا بالتأثريات الكالمية عىل النفس اإلنسانية ،مقدّ ر ًا للعواقب التي يمكن أن ينحرف
املدعو نتيج َة املؤثرات الزمانية والعواطف النفسانية.
إليها
ُّ

واملدعو ال بد أن يكون يف ٍ
غر ًا
حال ّ
تؤهله لفهم الدعوة ،فال جيوز أن يكون صب ّي ًا ّ

أو غب ّي ًا أو جمنون ًا ،وال بدَّ أن يكون مك َّلف ًا.

واملدعو ـ فال بدَّ أن
وأما الدعوة ـ وهي :الفعل اإلضايف احلاصل بني الداعي
ّ

كونا مؤثر ًة به سائق ًة له إىل الغاية من الدعوة ،وذلك أن
تكون مناسب ًة
ّ
للمدعو من حيث ُ
الدعوة ٌ
فعل ،وكل فعل إنساين ال بد أن يكون له غاية ،فإذا مل يكن الفعل مناسب ًا للغاية
التي صدر من أجلها ،فالفعل عبار ٌة عن عبث ال فائد َة فيه ،وال مصلح َة تُرجى منه.

املدعو إليه فيجب أن يكون َّ
غريه إىل
وأما
ّ
حمل خالف؛ إذ ال جيوز أن يدعو الواحدُ َ

ِ
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ما مها متفقان عليه ،وعامالن من أجله ،أو يكون ّ
حمل غيبة عن الذهن ،أو أن الناس قد

ختلفوا عن العمل من أجل حتقيقه ،أو غري ذلك.

أمحق ،وقد يكون عنده بعض املعارف
ثم إن
املدعو ،قد يكون نبيه ًا ،وقد يكون َ
ّ

والعلوم ،وقد يكون جاهالً ،وقد يكون متعصب ًا ،أو عادالً منصف ًا ،وأحواله عديدة،

وهذه ال بدَّ أن يراعيها الداعي عند إجراء دعوته.

وهكذا يقال عن املجادلة واملناظرة ،فهام أمران مطلوبان ،ولكن ّ
كل واحد له

ينزل َّ
كل هذا منز َله وال يتعدّ ى به عنه.
أحكامه وقوانينه ،واحلكيم هو من ِّ

فالتحقيق إذن :أن املتكلم ال بد له من معرفة النفس اإلنسانية ،أي :معرفة ما ُي ّركها

وما ُيبقيها خامدة ،ومعرفة ما ُيؤثر فيها فيدفعها إىل القيام بالفعل املعني أو الصدود عنه.

ويدرسه دراس ًة تـحقيقية خالصة،
يراعي ذلك ك َّلـه
وال بدَّ للمتكلم من أن
َ
َ

ويستكشف قوانينه؛ لتكون أسلحة له ُتكّنه من التفاعل مع الناس بالصورة املؤثرة يف
َ

حتصيل اهلدف املنظور إليهُّ .
كل ذلك من صلب وظيفة املتكلم.

ٍ
لواحد من الناس أن يظن أن املتك ّلم ال شغل له إال يف األدلة العقلية
وال جيوز

َ
وميدان عمله أبعدُ من ذلك،
اخلالصة ،واالستدالالت املنطقية اجلامدة ،بل إن وظيفتَه
إىل املدى الذي أرشنا إىل أطرافه فيام سبق.

فإن موضوع الكالم :هو كل معلوم من شأنه أن يكون دافع ًا لتأكيد القضايا

العقائدية واألحكام الدينية ،فكام أن املتكلم ال بدَّ له من دراسة الطبائع الكونية يف
األرض ويف السامء ،فكذلك ال بد له من اخلوض يف غامر النفس اإلنسانية لكي يتعرف
إىل أطوارها وحقائقها؛ ليتمكن من الكشف عام يؤثر فيها من ٍ
أساليب،
وبراهني أو
أدلة
َ
َ
وهلذا فإن علم الكالم هو سيد العلوم ،واملتكلم هو احلاكم عىل سائر العلامء.
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بيان بطالن الذ ّم لعلم الكالم:
وقد ادعى بعض الذين تكلموا يف هذا العلم ،أن السلف ذ ُّمـوا البحث فيه،

واحتجوا بام ورد عن بعضهم؛ كأيب يوسف من قوله لبرش املرييس :العلم بالكالم هو

اجلهل ،واجلهل بالكالم هو العلم .وعنه أيض ًا أنه قال :من طلب العلم بالكالم تزندق،
ومن طلب املال بالكيمياء أفلس ،ومن طلب غريب احلديث كذب.

ونحو ما ُروي عن الشافعي :حكمي يف أهل الكالم أن يرضبوا باجلريد والنعال،

ويطاف هبم يف العشائر والقبائل ويقال :هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل عىل

الكالم(((.

واحلق َّ
وجوب كفاية عىل املسلمني ،فال بد
واجب
أن علم الكالم ـ كام وضحناه ـ
َ
ٌ

من وجود من يقوم بكفاية املسلمني يف هذا اجلانب.

وجهه إىل
وأما ما ورد عن بعض السلف من الذ ّم عليه ،فام قاله أبو
ُ
يوسف فإنام ّ

بعض املتك ّلمني الذين اشتهروا بخالفهم ألهل السنة ،وهو برش املرييس ،ومل يذ ّم مط َلق
ِ
شاكلة كالم املرييس ،أي:
خاص ًا بالكالم الذي عىل
عل ِم الكالم ،فيكون ذ ُّمه للكالم ّ
توجه عىل املخالفني.
الكالم املخالف ألهل احلق .وهذا الذ ُّم
صحيح إذا ّ
ٌ
العز ـ التابع البن تيمية ،الـمروج ألفكاره ،الـمخالف لكثري مـام يف العقيدة
((( وقد تعلق ابن أيب ّ
الطحاوية ـ بنحو هذه األقوال ،يف ذ ّم علم الكالم.

ويمكن للمهتم بمعرفة التفاصيل هلذه األقوال الصادرة عن بعض املتقدمني ومناقشتها أن يرجع
إىل كتاب تدعيم املنطق ،فقد بحثت يف القسم الثاين منه مجلة وافية منها ،وقمت بتحليلها بقدر
ٍ
كاف ،وكذلك فلريجع من أراد االستزادة إىل كتايب موقف اإلمام الغزايل من علم الكالم ،فقد

بينت فيه جهات كثرية تتعلق هبذا املبحث.
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وكذلك نقول يف ما ورد عن اإلمام الشافعي ،ويدُ ُّل عىل ما فهمناه منه تعلي ُله

احلكم الذي حكم به عىل أهل الكالم بقوله :هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة...إلخ،

فيكون ُ
السبب يف الذ ّم الصادر عن اإلمام الشافعي ،فإن حت ّقق لنا
ترك الكتاب والسنة هو
َ
ِ
ّ
متمسكني بام قامت عليه األد ّلة
أن بعض املتكلمني من أهل السنة إنام بحثوا يف هذا العلم ّ
أي ذ ٍّم قطع ًا.
يتوجه عىل هؤالء ُّ
من الكتاب والسنة ،فال ّ

تعميم
يصح
معي ،فال ُّ
ُ
وأيض ًا ،فإنام ورد هذا الذ ّم عىل بعض املتكلمني يف زمان ّ
الذ ّم عىل ّ
كل زمان ،وذلك ألن الذ َّم إذا وقع عىل بعض املتكلمني يف زمان معني ،فيحتمل
أن يكون سببه أصل علم الكالم ومفهومه ،من حيث هو االستدالل عىل العقائد اإليامنية،

باألدلة املقبولة ،وحيتمل أن يكون متعلقا ببعض من استغل بعلم الكالم ،فأخطأ السبيل،
وملا كان هذا املشتغل املخطئ مشهور ًا يف ذلك الزمان ُع ِّلق الذم بمن اشتغل بعلم

الكالم ،لتبادر هذا املخطئ إىل األذهان عند اإلطالق ،فهذا ن مها االحتامالن املمكنان

لتفسري الذم ،وإذا نظرنا إىل السبب األول ،فال جيوز أن نجعله مصحح ًا للذم ،ألن علم
الكالم هبذا املفهوم علم واجب عىل الكفاية ،وال أحد يستطيع ر ّده وال ذمه ،سواء كان

من املتقدمني أو كان من املتأخرين ،ومن ذمه قاصدا هذا املعننى فذمه مردود عليه كائنا
من كان ،ويستحيل أن يكون األعالم من السلف أرادوا هذا املعنى وهم يرون آيات
القرآن تدفع مهم الناس لتأييد أركان الدين عقائد وفروع ًا باألدلة املقنعة الباعثة عىل

الطمأنينة والثقة هبا ،ولذلك وجب أن نحملها عىل أهنم أرادوا ذ ّم طائفة معينة اشتغلوا
بعلم الكالم ،وأخطأوا .وإذا كان هذا هو الواقع ،فال يصح تعميم ذمهم هلذه الطائفة،

أو هلؤالء املتكلمني بأعياهنم ،إىل أصل علم الكالم ،فض ً
ال عن تعميم الذم عىل سائر

املتكلمني ،فهذا التعميم يكون عندئذ جمرد مغالطة مردودة.

ثم نقول :كام ورد عن بعض العلامء الذ ُّم يف علم الكالم ،وإن كان باملعنى الذي
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مدح علم الكالم واعتربه علم أصول الدين(((،
ّ
وضحناه ،إال أن غريهم من العلامء َ

فرض كفاية عىل املسلمني.
وقال :إنه ُ

بعض العلامء
فكيف جيوز أن نطلق احلكم بذم علم الكالم ،ونحن نعرف أن َ

مدحوه؟ وهذا أقل ما يمكن أن نقوله يف هذا املقام .واحلقيقة أنا إذا قسنا من أطلق احلكم

بمدح هذا العلم بمن أطلق القول بذمه عرب العصور ،لقلنا بكل ثقة إن النسبة الغالبة
هي التي مدحته وأقرت بفائدته ،وأما الذين أطلقوا القول بذمه ،فكانوا هم األقلني
عرب العصور .وال يصح أن ندرج فيهم األئمة الكبار الذين ذموا متكلميـن معينيـن

ألسباب ومسائل قالوا هبا ،كمـا قررناه ،فهؤالء األئمة العظام ،ال يمكن أن حيكموا
ببدعية هذا العلم من أصله ،ولكن بعض املجسمة واحلشوية قاموا بتأويل أقواهلم ،أو

بالتعسف يف فهم العموم منها ،كعادهتم يف التعلق بالشبهات واملحتمالت ،والعزوف
عن الظواهر الراجحة ،ولذلك فإن هؤالء الكبار عند التحقيق يندرجون يف مادحي

العلم ال ذا ِّميه.

ٍ
ٍ
تبي لنا صحته بالدليل،
إننا ال نأخذ أحكامنا من جمرد قول منقول عن إمام إال إذا ّ

رصح ُ
املنع من ذ ّم علم الكالم عىل
أهل العلم أن ّ
احلق ُ
أو تبني ذلك ألهل العلم! وقد ّ
أهل السنة من ٍ
أن ما أ ّلفه ُ
العموم ،وعىل سبيل الكلية ،وعىل َّ
كتب يف علم الكالم هو
فرض كفاية عىل الناس.
ُ

هذا كله إلزام ًا ،واستلزام ًا ،وأما التحقيق :فهو ما أوردناه سابق ًا من بيان حقيقة

بنص القرآن
اسم هذا العلم ،إال أن حقيقتَه واجب ُة الطلبّ ،
علم الكالم ،وأنه مهام كان ُ
الرصيح الذي أمر الناس بالن َظر يف اآلفاق ويف األن ُفس؛ ليتوصلوا بالعقل إىل العلم

((( كام سنبني ذلك قريب ًا.
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رت
بصحة الدين ،ومطابقته ملصالح األنام ،وحقيقة األمر الواقع يف نفس األمر ،فال يغ ّ
البعض بام يشيعه اجلهل ُة من الذ ّم هلذا العلم دون حتقيق املناط ،أي :دون معرفة ّ
أن هذا
ُ
بأي ٍ
أمر تع ّلق؟
احلكم ّ
واحرص عىل تع ُّلم هذا العلم؛ فإنه ال يقوم
عرفـناك ذلك ،فالز ْمـ ُه
ْ
ونحن قد َّ

قدره وثبتَت قد ُمه يف اإلسالم.
للمسلم شأن إال به ،وبمقدار ما حت ّق َق منه ارتفع ُ

وال تلتفت ملن يقول :إن هذا العلم ُيورث الشك والريبة؛ فإنام هذا للمبتدئني فيه،

أو الذين مل ُيسنوا تعلمه ،ومن هذا الذي قال :إن الشك والريبة يكون فقط ملن يتعلم

ّ
بالشك يف كثري من
علم الكالم؟ أال تعرفون أن بداي َة تع ُّلم اإلنسان ألي عل ٍم أنه قد يبدأ
َّ
َ
واطمأن عق ُله؟ ولكن الشك ال
نفسه،
األمور ،ثم إذا
رسخت به قد ُمه يف العلم ،سكنَت ُ
يكون مقصود العلم ،بل قد يكون فرض الشك((( يف املسائل املبحوث فيها أمر ًا رضوري ًا

لطالب التعمق والتحقيق يف العلوم ،وقد يضطرب نظر الناس هنا عندما ال يفرقون بني
طالب العلوم الذين خيطط هلم ليكونوا حمققني يف هذا العلم ،أو يرغبون يف أن يكونوا

كذلك ،وبني عامة الناس الذين يكون مقصودهم يف غالب األمر هو حاصل نتائج العلم
من البحوث واملسائل ،فطالب العلم ال بد يف مرحلة معينة من طلبهم للعلم من إعادة

البحث يف كثري من املسائل التي تلقفوها يف أوائل الطلب عىل سبيل التسليم من األستاذ
حلسن ثقـتهم فيه ،بل عىل األستاذ الناصح أن يدفعهم دفع ًا لذلك ،ولكن يوجههم
ليكونوا ملتزمني يف أنظارهم بالطرق العلمية الصحيحة يف البحث والتنقري والتنقيب.

أما عامة الناس فال حيسن أن يلقى إليهم إال نتائج العلوم مع أدلة عامة إن لزم ،وإذا رؤي
واحد منهم ينقر ويبحث فام ال سبيل له إليه ،وال وقت له لديه ،فيحسن باألستاذ أن

((( وهناك فرق بني فرض الشك ،وبني الشك بالفعل ،كام يدرك بالتأمل.
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يرشد الطالب ملا فيه مصلحته من االهتامم بالعلم النافع له ،وترك فضول العلم ،فالتعمق
يف املسائل األدلة لعامة الناس من فضول العلم يف حقهم ،أما بالنسبة لطالب ذلك العلم
املتعمقني الدارسني ،فهو واجب عليهم .وهذا هو حاصل مراد اإلمام الغزايل من إطالقه

قولته الشهرية (إجلام العوام عن علم الكالم) فهي قاعدة منهجية سديدة ،إذا فهمت
عىل وجهها ،وال يراد منها أقفال أبواب العلم واملعرفة أمام الناس ،كام توهم بعض
املغرضني ،بل املراد إرشادهم إىل الطريق الصحيح يف حقهم(((.

وسوف نتك ّلم عىل هذا املعنى يف حمل آخر من هذا الكتاب.
وأنقل هنا بعض ما بينته يف أحد كتبي مما له عالقة بمـا نحن فيه ،وذلك بعدما

أوردت تعريف علم الكالم(((:
ُ

يؤخذ من تعريف العلامء لعلم الكالم أمور منها:
وإثباتا ،ويبحث يف
بيانا
ُ
أوالً :أن هذا العلم يبحث يف أصول الدين من حيث ُ

متييزها عن األصول ،ويمهد بإثبات القواعد التي ال يمكن تقرير
فروع الدين من حيث ُ

الفروع إال عليها.

صح ما ذكرناه ،وهو صحيحَّ ،
فإن هلذا العلم موقع ًا عظي ًام عالي ًا يف العلوم
ثاني ًا :إذا َّ

تأثري بالغ يف سائر العلوم ،وذلك ألن الدين له
الدينية ،ويلزم عن ذلك أن يكون له ٌ

مدخلية يف أكثر العلوم البرشية ،إما مبارشة أو بالعرض.

((( أرجو من املهتمني الرجوع إىل كتايب (موقف اإلمام الغزايل من علم الكالم) ،فقد بينت فيه
تفاصيل يف غاية األمهية يف هذا املطلب املهم .طبعة دار الفتح ،ومعه حتليل لكتاب املنقذ من
الضالل ،سميته (تأمالت كالمية يف املنقذ من الضالل).

((( فلريجع إىل كتاب موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكالم ،طباعة دار الفتح.
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أهم األمور الدينية ،كالغزايل((( ،واإلمام العضد
كثري من العلامء َّ
ولذلك اعتربه ٌ

اإلجيي حيث حكم عىل قول من قال بوجود علم أعىل من علم الكالم بالبطالن(((،
ِ
ـم الدين أص ُلها الكتاب
والعالمة األصفهاين حيث قال« :فإن قواعدَ الرشع ومعال َ
ٌ
ُ
مرسل للرسلُ ،م ٍ
وح إليهم،
واالستدالل هبام يتوقف عىل إثبات أن اهلل متك ّل ٌم،
والسنة،

ورئيس معامل
وأساسها،
وهذه األمور إنام تُعلم من الكالم ،فيكون مبنى قواعد الرشع
َ
َ
ورأسها»(((.
الدين َ

مع العلم َّ
أن بعض العلامء من القدماء كالشافعي واإلمام مالك وغريمها((( ،قد

وردت عنهم كلامت يف ذ ِّم الكالم((( ،ولكن ّ
حذاق املتكلمني محلوا هذه األقوال إما عىل
((( انظر مث ً
ال :الغزايل ،أبو حامد( ،ط1429 :1هـ ـ 2008م)« ،االقتصاد يف االعتقاد» ،دار املنهاج،
ص .71وقد ذكر ذلك يف كثري من كتبه ككتاب «اإلحياء» و«املستصفى» وغريمها.

((( انظر« :رشح املواقف» ،مرجع سابق ،)29 :1( ،وأيده يف ذلك الشارح املحقق الرشيف اجلرجاين.
((( انظر :األصفهاين ،شمس الدين1323( ،هـ)« ،مطالع األنظار ـ رشح طوالع األنوار»( ،بال رقم
طبعة) ،املطبعة اخلريية بمرص ( ،)16 :1مرجع سابق ،عىل هامش «رشح املواقف».

((( انظر كتاب :السيوطي ،جالل الدين( ،بال تاريخ وال رقم طبعة)« ،صون املنطق والكالم» ،ت:
د .عيل سامي النشار ،طبعة دار الكتب العلمية.

وانظر أيض ًا حتليل هذه األقوال الواردة يف هذا الكتاب يف كتاب «تدعيم املنطق» ،وتوجد دراسة

جيدة هلذا املوضوع يف كتاب «نقد الفقهاء لعلم الكالم بني حراسة العقيدة وحركة التاريخ» ،مع

مالحظة َّ
بعض اآلراء التي هي حمل االعرتاض.
أن يف هذا الكتاب َ

ـ فودة ،سعيد« ،)2002( ،تدعيم املنطق»(،ط ،)1دار الرازي ،ص.198-115

ـ سامل ،أمحد حممد2008( ،م)« ،نقد الفقهاء لعلم الكالم بني حراسة العقيدة وحركة التاريخ»،

(ط ،)1دار رؤية.

((( ويوجد كتاب للهروي اسمه «ذم الكالم» ،مطبوع يف دار الفكر اللبناين ،أورد فيه املؤلف العديد
من هذه األقوال واآلراء ،وقد تكلمت عىل مجلة منها يف كتاب «تدعيم املنطق».
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أصحاب ٍ
آراء باطلة ِ
ِ
غريهم كالقدرية األوائل واجلهمية،
متك ّلمني مع ّينني كاملعتزلة ،أو
جيوزوا القول بأن هذه اآلراء عا ّمة يف مجيع مواردها؛ لئال يستلزم ذلك ذ َّم أعامل بعض
ومل ّ
ِ
وغريمها ،وأيض ًا فإن النقدَ الداخيل هلذه
األئمة الكبار كأيب حنيفة واحلارث املحاسبي

الكلامت ُّ
عمموا
يدل عىل أن أصحاهبا إنام أرادوا كال َم بعض املتكلمني املنحرفني ،ومل ُي ّ
القول َعىل مجيع علم الكالم فيبطلوه(((.

ومن املعلوم أيض ًا َّ
أن أنصار بعض الفرق اإلسالمية األخرى كابن تيمية كتب
كالم ًا كثري ًا يف ذ ّم الكالم((( ،ولكنه كان يريد ذ َّم كالم ِ
غريه من املتكلمني ،ال َ
إبطال أصل
((( انظر مث ً
ال ما قاله اإلمام :التفتازاين ،سعد الدين( ،بال تاريخ أو رقم طبعة) ،يف «رشح العقائد
النسفية» ،طبعة مكتبة إسالمية ميزان ماركيت ،ومعها «احلوايش البهية عىل رشح العقائد النسفية».

ص.22
وأيض ًا التفتازاين ،سعد الدين1428( ،هـ ـ 2007م)« ،رشح املقاصد»( ،بال رقم طبعة) ،أي:

مصورة عن طبعة مطبعة احلاج
«مقاصد الطالبني يف علم أصول الدين» ،دار املداد ،وهي طبعة ّ
حمرم أفندي البسنوي يف دار اخلالفة العامة باألستانة سنة 1305هـ ،ص.7 - 6

وانظر« :إشارات املرام من عبارات املرام» للبيايض ،مرجع سابق ،ص 44حيث ذكر أن املتقدمني
كانوا يطلقون اسم الكالم عىل كالم املخالفني فقط ،وهلذا ورد الذم مط َلق ًا ،فهو وإن كان مطلق ًا
لفظ ًا ،إال أنه مقيدٌ عرف ًا بام اشتهر بينهم ،ولذلك مل يرتدد العلامء من بعدُ باستعامل هذا االسم،

ملعرفتهم حقيقة مراد املتقدمني ،وأهنم ال يذ ّمون أصول العلم ،بل بعض نتائج املخالفني.

((( انظر مث ً
ال كتابه «درء التعارض بني العقل والنقل» وكتاب «منهاج السنة» ،وكتاب «بيان تلبيس
اجلهمية» الذي ألفه للرد عىل اإلمام الرازي يف كـتابه «أساس التـقديس» ،وغريها من كتب
ابن تيمية ،جتد أنه كان حياول فيها معارضة كالم غريه بكال ٍم من عنده ،فهو يف احلقيقة متك ّلم من
بني املتكلمني.

ـ ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم1426( ،هـ)« ،بيان تلبيس اجلهمية»( ،ط ،)1وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف ـ جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،األمانة العامة .ت .حممد

						                  =
عبد العزيز الالحم ،وآخرون.
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َ
إبطال استدالالهتم بأدلة
بحجج من عنده ،وحاول
الكالم؛ ألنه عارض ُح َججهم ُ
عني عمل املتكلم ،وذلك خالف ًا لبعض الباحثني((( الذين
أخرى يقرتحها ،وهذا هو ُ
نقض أصل الكالم ،أو أ ّيدوا هذا املوقف.
زعموا أن ابن تيمية َ

وقد قام بعض الفالسفة القدماء كابن رشد بنقد علم الكالم نقد ًا جارح ًا(((؛
َّ
الكثري من املفكرين
أرسطو حمل هذا العلم ،وتبِ َع ُه عىل ذلك
حماول ًة منه إلحالل فلسفة
ُ
َ
إحالل الفكر الفلسفي الغريب املعارص حمل الفكر اإلسالمي(((.
املعارصين حماولني

(((
ونعلم أيض ًا َّ
قدر جهدهم
أن بعض املفكرين ذوي االجتاهات املعارصة حياولون َ

= ـ ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم1417( ،هـ ـ 1997م)« ،درء التعارض بني العقل والنقل»،
(ط ،)1دار الكتب العلمية.

ـ ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم1420( ،هـ ـ 1999م)« ،منهاج السنة»( ،ط ،)1دار الكتب
العلمية.

((( ومنهم الدكتور أبو يعرب املرزوقي يف بعض مقاالته املنشورة عىل موقعه اإللكرتوين ،وبعض
كتبه املطبوعة ككتاب «إصالح العقل» ،و«منزلة الكيل».

رصح بذلك يف كتاب «العمل الديني» القسم املتعلق
ووافقه يف ذلك أيض ًا د .طه عبد الرمحن كام َّ

بالعقل املجرد ،وغريمها.

ـ املرزوقي ،أبو يعرب« ،)2001( ،إصالح العقل يف الفلسفة العربية»( ،ط ،)3مركز دراسات
الوحدة العربية.

ـ املرزوقي ،أبو يعرب« ،)1994( ،منزلة الكيل يف الفلسفة العربية»( ،ط ،)1نرش جامعة تونس.
ـ عبد الرمحن ،طه« ،)1997( ،العمل الديني»( ،ط ،)2املركز الثقايف العريب.

((( انظر كتابه «مناهج األدلة» مثالً ،وهو موضوع هذه الدراسة.

((( انظر مث ً
ال مقدمة فرح أنطون عىل «مناهج األدلة» ،وأعامل الكثري من أتباع مدرسته.

((( انظر مث ً
ال كتب :أركون ،حممد« ،)1999( ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل»( ،ط ،)1املركز

								                 =
الثقايف العريب.
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بحجج خمتلفة نحو أن الدي َن ال ُيربهن عليه أصالً ،وإنام يؤخذ
إبطال فائدة هذا العلم ُ
ٍ
أصول فلسفية غربية معارصة تنفي وجود
باإليامن واإلرادة ال غري ،ويعتمدون عىل

ٍ
تأصيل عقيل للفكر الديني.

أو أن الدين ليس بحاجة حلجج أخرى من العقل البرشي؛ لزعم هؤالء أن يف
ذلك استنقاص ًا للقرآن ولكالم اهلل تعاىل(((.
ومع ذلك كله ،فلعلم الكالم ـ أو علم أصول الدين ـ أمهي ٌة عظيمة ،وفائـدة

هيتم هبا
لإلسالم واملسلمني ،وذلك يف خمتلف اجلهات العلمية الدراسية والبحثية التي ّ
البرش(((.

هذا وقد ن ُِق َل عن األئمة املتقدمني من األحناف ما يوضح مرامهم ومقصدَ هم
من الكلامت التي وردت عنهم يف ذ ّم علم الكالم بال تقييد ،ال سيام وقد اشتغل ّ
متأخرو

األحناف وحم ّققو املذهب بتوجيه هذا اللفظ املط َلق الوارد عن بعض املتقدمني ،وسننقل
بعض عبارات عنهم فيها الكفاية بإذن اهلل تعاىل(((.
َ

= 	 ـ أركون ،حممد1996( ،م)« ،تارخيية الفكر العريب اإلسالمي»( ،ط ،)2املركز الثقايف العريب.
وغريها.

((( فودة ،سعيد« ،)2008( ،حمارضة طبيعة التفكري اإلسالمي يف اإلجابة عن األسئلة الفلسفية
التقليدية»( ،بال رقم طبعة) ،يف ضمن مؤمتر الفلسفة الذي عقدته اجلامعة األردنية بالتعاون مع

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي .ص .5موقع األصلني ـ الشبكة الدولية للمعلومات.

((( انظر« :موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكالم ،وأثره يف االجتاهات الفكرية املعارصة» ،دار
الفتح .2009 ،مبحث تعريف علم الكالم.

((( كنت قد طلبت من صاحبان الشيخ لـؤي اخللييل أن يكتب رسالة موجوزة يف موقـف أعالم
املذهب احلنفي من علم الكالم ،وذلك لتخصصه يف املذهب احلنفي واعتنائه بكتبه ،فأجابني
مشكور ًا بكتابة رسالة لطيفة احلجم مليئة بالنقوالت التي رأيت أن أنقل معظمها يف هذا الكتاب

لفائدهتا=                 								 .
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= وقدم د .لؤي بمقدمة مفيدة يف كيفية فهم كالم علامء املذهب والترصف فيه ،وننقل هنا بعض ما
وضحه:

والتجيح:
قال العالمة املحقق قاسم ابن قطلوبغا يف أول التّصحيح ّ

(إين قد رأيت من عمل يف مذهب أئمتنا ـ ريض اهلل تعاىل عنهم ـ بالتشهي ،حتى سمعت من لفظ

ثم حجر؟ فقلت :نعم ،اتباع اهلوى حرام واملرجوح يف مقابلة الراجح بمنزلة
بعض القضاة :هل َّ
العدم ،والرتجيح بغري مرجح يف املتقابالت ممنوع).

[التصحيح والرتجيح عىل خمترص القدوري ،حتقيق ضياء يونس ،ط ،)2002( 1ص  ،121دار

الكتبالعلمية].

قلت :محل كالم أعالم املذهب عىل غري ما أرادوا قول بالتشهي ،ومن يدلس به عىل الناس وجب
احلجر عليه ،فهو ترجيح بال مرجح ،وقول بال أدنى معرفة بقواعد املذهب ،وما نحن بصدد بيانه

من أقوال أئمتنا من هنيهم عن اخلوض يف علم الكالم ومحله عىل ظاهره من هذا النوع.

قال العالمة ابن كامل باشا رمحه اهلل تعاىل يف رسالته عىل مسألة دخول ولد البنت يف املوقوف عىل
أوالد األوالد:

(ال بدّ للمفتي املقلد أن يعلم حال من ُيفتى بقوله ،وال نعني بذلك معرفته باسمه ونسبه ونسبته
إىل بلد من البالد ،إذ ال يسمن ذلك وال يغني ،بل معرفته بالرواية ،ودرجته يف الدراية ،وطبقته

من طبقات الفقهاء؛ ليكون عىل بصرية وافية يف التمييز بني القائلني املتخالفني ،وقدرة كافية يف
الرتجيح بني القولني املتعارضني) .

قلت :إذا كان حال من ينتسب إىل املذهب ،ومل يصل إىل درجة تؤهله للتمييز بني قولني متعارضني
يف املذهب ال يؤبه بقوله وال يؤخذ به ،فكيف بمن ال ُيعرف له انتساب وال معرفة بأقوال علامء

املذهب وقواعدهم ،وحيمل أقواهلم عىل غري مرادهم ،فال بدّ من الرجوع إىل علامء املذهب يف
تفسري ما أمجلوه ،وتقييد ما أطلقوه.
قال ابن نجيم رمحه اهلل تعاىل يف بحره :إن فهم املسائل عىل التحقيق حيتاج إىل معرفة أصلني:

أحدمها( :أن اطالقات الفقهاء يف الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم املستقيم ،املامرس
لألصول والفروع ،وأهنم يسكتون عنها اعتامدا عىل صحة فهم الطالب).

قلت :فإن كان هذا املدّ عي الذي ينسب ألئمتنا غري مرادهم ال ُيعرف له ممارسة ألصول أو فروع،

					                =
فأنّى له وألمثاله أن يعول عىل أقواهلم؟!
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وال بدّ قبل الرشوع من اإلشارة إىل أن اإلمام رمحه اهلل تعاىل بلغ يف علم الكالم

مبلغ ُا يشار إليه فيه باألصابع كام ذكره اخلطيب يف تارخيه ونقله املوفق املكي يف مناقبه يف
الباب الرابع( :سمعت أبا حنيفة ـ رمحه اهلل ـ يقول :كنت أنظر يف الكالم حتى بلغت فيه

مبلغا يشار إيل فيه باألصابع)(((.

وأيض ًا( :كان أبو حنيفة أول أمره جيادل أهل األهواء حتى صار رأسا يف ذلك

منظور ًا إليه)(((.

ويف مناقب اإلمام املوفق املكي( :أن اإلمام رمحه اهلل تعاىل مل يزل يلتمس الكالم

وخياصم الناس حتى مهر فيه)(((.

وفيه أيض ًا عن محاد ابن أيب حنيفة( :كان أبو حنيفة يأمرين بطلب الكالم وحيدوين

كثري ًا عليه ويقول :يا بني تعلم الكالم فإنه الفقه األكرب)(((.

= الثاين( :أن هذه املسائل اجتهادية معقولة املعنى ال يعرف احلكم فيها عىل الوجه التام إال بمعرفة
وجه احلكم الذي تبنى عليه ،وتفرع عنه ،وإال فتشتبه املسائل عىل الطالب وحيار ذهنه فيها؛ لعدم
معرفة املبنى ،ومن جهل ما ذكرنا حار يف اخلطأ والغلط) .اهـ.

[البحر الرائق  ،77 :1ط ،1993 ،3دار املعرفة].

بنوه عىل أصل عندهم،
قلت :ما ورد عن اإلمام وأصحابه من النهي عن اخلوض يف علم الكالم ْ
وسنبني مناسبة أقواهلم ملا ذكروه كام ورد مفرس ًا يف نصوص علامء املذهب ،وأما من نسب إليهم

اطالق منعهم من اخلوض يف علم الكالم فهذا من اشتبهت عليه املسائل ،وحار ذهنه يف اخلطأ
والغلط.

((( مناقب أيب حنيفة للموفق بن أمحد املكي ،ص ،51دار الكتاب العريب .1981
((( املصدر السابق ص.54 - 53
((( املصدر السابق ،ص.57

((( املصدر السابق ،ص.183
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الز َرنجري( :أن أبا حنيفة كان صاحب حلقة يف الكالم)(((.
وفيه أيض ًا عن ّ

ويف منـاقب الكـردري( :كان أبو حنيـفة وأبو يـوسف وحممد وزفـر وحـامد
ابن أيب حنيفة قوم ًا قد خصموا بالكالم الناس ،وهم أئمة العلم)((( .وهي اخلصومة

املحمودة إلظهار احلق كمـا قال اهلل تعاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ .فال يرد

عليهم ما قيل يف حق قريش ﴿ﯬﯭﯮﯯ﴾ حيث إن اخلصومة إلثبات الباطل
هي املذمومة ،وقد ُقطع احتامل الذم كوهنم أئمة العلم.
فهذه النصوص تدل عىل مبلغ اهتامم اإلمام وأصحابه بعلم الكالم.

وعنون أبو جعفر الطحاوي ـ رمحه اهلل ـ عقيدته املشهورة بقوله« :بيان عقيدة

فقهاء امللة :أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد بن احلسن رمحهم اهلل».

وتفصيل دخول اإلمام البرصة ومناظرته اخلصوم ومدى اهتاممه بعلم الكالم

مفصل يف مناقب العالمة املوفق بن أمحد املكي((( ،ومناقب اإلمام حافظ الدين بن حممد
املعروف بالكر َدري((( ،وعقود اجلامن يف مناقب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن(((،
فلينظر بتفصيله هناك.

ولينظر شدة اإلمام ـ رمحه اهلل ـ عىل أهل البدع واألهوال يف فضائل أيب حنيفة

وأخباره ومناقبه(((.

((( مناقب أيب حنيفة للموفق بن أمحد املكي ،ص.57
((( مناقب أيب حنيفة للكردري ،ص ،44مطبوع مع مناقب املكي.
((( ص.54
((( مناقب أيب حنيفة للكردري ،ص 137وما بعدها مطبوع مع مناقب املكي.
((( وعقود اجلامن يف مناقب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن ملحمد بن يوسف الصاحلي الدمشقي،
ص 161وما بعدها ،مكتبة الشيخ ،كراتيش.
((( فضائل أيب حنيفة وأخباره ومناقبه البن أيب العوام ،بعناية لطيف الرمحن البهرابجي القاسمي،
ص ،124املكتبة اإلمدادية ،مكة املكرمة.
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ونقل اإلمام الكوثري يف مقدمته إلشارات املرام نق ً
ال عن أصول الدين لإلمام

عبد القاهر البغدادي ،وكذا نقله البيايض يف أول إشاراته( :وأول متكلميهم من الفقهاء
وأرباب املذاهب أبو حنيفة والشافعي ،فإن أبا حنيفة له كتاب يف الرد عىل القدرية سامه

«الفقه األكرب» ،وله رسالة أمالها يف نرصة قول أهل السنة :إن االستطاعة مع الفعل،

ولكنه قال :إهنا تصلح للضدين .وعىل هذا قوم من أصحابنا .وللشافعي كتابان يف الكالم:
أحدمها يف تصحيح النبوة والرد عىل الربامهة ،والثاين يف الرد عىل أهل األهواء.((()...

وفيه نق ً
ال عن أيب عبد اهلل حسني بن عيل الصيمري( :أن اإلمام كان متكلم هذه

األمة يف زمانه ،وفقيههم يف احلالل واحلرام)(((.

وقال اإلمام أبو اليرس البزدوي يف كتابه أصول الدين( :وأبو حنيفة ـ رمحه اهلل ـ

تعلم هذا العلم ـ أي علم الكالم ـ وكان يناظر فيه مع «املعتزلة» ومع مجيع «أهل البدع»،
وكان يعلم أصحابه يف االبتداء ،وقد صنف فيها كتبا وقع بعضها إلينان وعامتها حماها

وغسلها «أهل البدع والزيغ» ،ومما وقع إلينا كتاب «العامل واملتعلم» وكتاب «الفقه
نص يف كتاب العامل واملتعلم أنه ال بأس بتعلم هذا العلم)(((.
األكرب» ،وقد َّ

ور َّد عىل من منع من تعلم علم الكالم بقوله( :ونحن نتبع أبا حنيفة فإنه إمامنا

جيوز تعليمه وتعلمه والتصنيف فيه.((()...
وقدوتنا يف األصول والفروع ،وإنه كان ّ

ومن أراد االستـزادة حول رشف علم الكالم ،وكشف الصحابة عن العقائد

((( انظر مقدمة الكوثري عىل اإلشارات ص ،5وإشارات املرام من عبارات اإلمام للقايض البيايض
ص ،19ط ،2004 :1زمزم ببلرشز ،كراتيش.

((( املصدر السابق ،ص.19

((( أصول الدين أليب اليرس حممد البزدوي ،حتقيق هانز بيرتلنس وتعليق أمحد حجازي السقا،
ص ،15املكتبة األزهرية للرتاث .2003

((( املصدر السابق ،ص.16
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الباطلة ومناظرهتم اخلصوم ،وجانب من نصوص علامء املذهب وتفسريها ،فلرياجع

مقدمة العالمة القايض كامل الدين أمحد البيايض احلنفي رمحه اهلل تعاىل يف كتابه( :إشارات
املرام من عبارات اإلمام).

قال اإلمام العالمة طاش كربي زاده يف مفتاح السعادة:

(واعلم َّ
أن السلف من الفقهاء واملجتهدين قد ينقل عنهم النكري يف حق علم

الكالم ،حتى أن كثري ًا من فقهاء عرصنا أنكروا عىل املشتغلني بعلم الكالم أشد اإلنكار،
متمسك ًا بام ورد يف ذلك عن العلامء األخيار ،حتى انزعج منه املحصلون ،وشوشوا

اعتقادهم يف حق علم الكالم ،فوجب عليها الكالم يف الكالم؛ ليتميز كالم أهل السنة

عن كالم العوام ،وبيان ما وقع من الفتاوى من األحكام ،ودفع ما سبقت إليه األفهام
من األوهام وباهلل التوفيق واإلعالم)((( اهـ.

وسنأيت إىل بيان قول اإلمام طاش كربي زاده بعد نقل نصوص األئمة.
وسننقل بداية ما نقل عن أئمة املذهب من النهي عن اخلوض يف علم الكالم ثم

نتبعه ببيان املقصود منها وأن غري مرادة عىل ظاهرها.

قال اإلمام ابن اهلامم يف فتحه((( والزيلعي يف تبيينه((( والقاري يف فتحه(((:
وروى حممد عن أيب حنيفة وأيب يوسف أن الصالة خلف أهل األهواء ال جتوز،

وبخط احللواين متنع الصالة خلف من خيوض يف علم الكالم ويناظر أصحاب األهواء.
((( مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم ،)135 :2( ،ط ،2002 ،2دار الكتب
العلمية.

((( فتح القدير ( ،)351 - 350 :1ط ،1977 :2دار الفكر ،بريوت.
((( تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ( ،)134 :1دار الكتاب العريب.

((( فتح باب العناية ،عيل القاري ( ،)283 :1ط ،1977 :1دار األرقم ،بريوت.
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وقال ابن نجيم يف بحره( :ويف اخلالصة عن احللواين يمنع عن الصالة خلف من

خيوض يف علم الكالم ويناظر صاحب األهواء)(((.

ويف حلبي صغري وكبري((( وفتح القدير(((( :وعن أيب يوسف رمحه اهلل تعاىل أنه

قال ال جيوز االقتداء باملتكلم وإن تكلم بحق).

يف االختيار( :كره أبو حنيفة تعلم الكالم واملناظرة فيه)(((.
قال اإلمام ابن اهلامم رمحه اهلل تعاىل يف فتحه:
(وروى حممد عن أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهام اهلل أن الصالة خلف أهل األهواء

ال جتوز ،وبخط احللواين متنع الصالة خلف من خيوض يف علم الكالم ويناظر أصحاب

األهواء كأنه بناه عىل ما ورد عن أيب يوسف أنه قال :ال جيوز االقتداء باملتكلم وإن تكلم

بحق.

قال اهلندواين :جيوز أن يكون مراد أيب يوسف رمحه اهلل من يناظر يف دقائق علم

الكالم.

وقال صاحب املجتبى :وأما قول أيب يوسف ال جتوز الصالة خلف املتكلم فيجوز

أن يريد الذي قرره أبو حنيفة حني رأى ابنه محاد ًا يناظر يف الكالم فنهاه ،فقال :رأيتك

تناظر يف الكالم وتنهاين؟ فقال :كنا نناظر وكأن عىل رؤوسنا الطري خمافة أن يزل صاحبنا
وأنتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم ،ومن أراد زلة صاحبه فقد أراد كفره فهو قد كفر

((( البحر الرائق رشح كنز الدقائق ( ،)372 :1ط ،1993 :3دار املعرفة ،بريوت.

((( غنية املتميل رشح منية املصيل ،إلبراهيم احللبي ،ص  ،515دار السعادة ،تركيا.
((( (.)351 :1

((( اإلختيار لتعليل املختار ،)171 :4( ،دار املعرفة ،بريوت.
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قبل صاحبه ،فهذا هو اخلوض املنهي عنه ،وهذا املتكلم ال جيوز االقتداء به)(((.
ويف البحر الرائق:

(ويف اخلالصة عن احللواين يمنع عن الصالة خلف من خيوض يف علم الكالم

ويناظر صاحب األهواء .ومحله يف املجتبى عىل من يريد باملناظرة أن يزل صاحبه ،وأما
من أراد الوصول به إىل احلق وهداية اخللق فهو ممن يتربك باالقتداء به ويندفع البالء عن

اخللق هبدايته واهتدائه)(((.

وقال اإلمام الرشنباليل يف حاشيته درر احلكام:
(قوله« :دون علم الكالم» يعني فيام وراء قدر احلاجة ملا قال يف االختيار كره أبو

حنيفة تعلم الكالم واملناظرة فيه وراء قدر احلاجة)(((.
قال ابن مازة يف حميطه:

(تعلم علم الكالم والنظر فيه وراء قدر احلاجة منهي)(((.
ويف حلبي كبري وصغري( :وعن أيب يوسف رمحه اهلل تعاىل أنه قال ال جيوز االقتداء

باملتكلم به وإن تكلم بحق .قيل املراد به من يناظر يف دقائق علم الكالم وقيل من يريد
زلة خصمه عند املناظرة يف الكالم فإنه كفر ألنه حمبة كفر خصمه)(((.

((( ( )350 :1وما بعدها.
((( (.)372 :1

((( غنية ذوي األحكام يف بغية درر احلكام ،مطبوعة هبامش الدرر والغرر ( ،)323 :1دار السعادة
.1329

((( املحيط الربهاين ،)127 : 8( ،ط ،2004 :1إدارة القرآن ،كراتيش.
((( ص.515
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قال اإلمام العالمة قاضيخان يف الفتاوى( :ويصح االقتداء بأهل األهواء إال اجلمهية

والقدرية والرافيض الغايل ومن يقول بخلق القرآن ويف بعض الروايات إال اخلطابية وكذا

املشبهة ال جتوز الصالة خلفهم أما من سواهم جيوز االقتداء هبم ويكره وكذا االقتداء بمن

كان معروف ًا بأكل الربا والفسق مروي ذلك عن أيب حنيفة و أيب يوسف رمحهام اهلل تعاىل ال

ينبغي للقوم أن يؤمهم صاحب خصومة يف الدين فإن صىل رجل خلفه جاز ،قال الفقيه
أبو جعفر رمحه اهلل تعاىل :جيوز أن يكون مراد أيب يوسف رمحه اهلل تعاىل الذين يناظرون يف

دقائق الكالم وعن أيب يوسف رمحه اهلل تعاىل :من طلب الدين باخلصومات فقد تزندق
ومن طلب املاء بالكيامء فقد أفلس ومن طلب غريب احلديث فقد كذب)(((.

قال اإلمام حممد بن مصطفى بن عثامن احلسيني املفتي اخلادمي أبو سعيد النقشبندي

احلنفي يف رساج الظلامت يف رشح أهيا الولد:

فإن قيل كون الكالم ممنوع ًا وإن كان موافق ًا ملا يف نحو الدرر من الشافعي رمحه اهلل

تعاىل أنه قال :ألن يلقى اهلل تعاىل عبد بأكرب الكبائر خري من أن يلقاه بعلم الكالم فإذا كان

حال الكالم يف زماهنم هكذا فام ظنك بالكالم املخلوط هبذيانات الفالسفة املغمورة

بأباطيلهم املزخرفة انتهى .وملا يف غريه من منع أيب حنيفة وكذا أيب يوسف رمحهام اهلل
تعاىل لكنه خمالف ملا يف التاتارخانية والبزازية واختاره يف الطريقة املحمدية.

وقال اخلادمي يف الربيقة رشح الطريقة( :وما نقل يف نحو الدرر عن الشافعي:

مالقاة العبد ربه بأكرب الكبائر خري من مالقاته بعلم الكالم فام ظنك بالكالم املخلوط
بأباطيل الفالسفة املتداولة يف زماننا .ونقل الغري عن الشافعي أيض ًا :لو علم الناس ما يف
الكالم لفروا منه كاألسد.

((( ( )91 :1مطبوع هبامش الفتاوى اهلندية ،دار الفكر العريب .1991

ِ
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وعنه أيض ًا :ملالقاة الرجل ربه بكل ذنب ما خال الرشك خري من مالقاته بيشء من

الكالم.

يب :ال جيوز النظر يف الكتب الكالمية وال إمساكها؛ لكوهنا مشحونة بالرشك،
وعن أ ّ

والضالل وإليراث الشكوك واألوهام يف عقائد اإلسالم .وكذا كتب األشعري يف
االعتزال دون ما صنفه بعده لكونه مناقضا ملا قبله.

وعن أيب حنيفة :يكره اخلوض يف الكالم ما مل تقع شبهة فيجب ولو باملناظرة

لدفعها ،ويف البزازية :من طلب الدين بالكالم تزندق ،وقد سمعت عن البزازي عن أيب

يوسف من عدم جواز إمامة املتكلم ولو بحق.

ونحو ذلك كله فمحمول عىل كوهنا للغبي واملتعصب يف الدين ،والقارص عن

حتصيل اليقني ،والقاصد إلفساد عقائد املسلمني ،واخلائض فيام ال يفتقر إليه من غوامض
املتفلسفني ،وإال فكيف يتصور املنع عام هو أصل الواجبات وأساس الرشعيات.

وباجلملة أن علم الكالم يف نفسه أرشف مجيع العلوم الرشعية؛ ألنه أول الواجبات

وموضوعه ذات اهلل تعاىل وصفاته وأدلته قطعية يقينية ومأخذه كتاب وسنة وغايته

معرفة اهلل تعاىل وغاية غايته الفوز بسعادة الدارين وتفصيله يف املواقف)(((.

ومل يروا
فعلامء األحناف قيدوا النّهي عن اخلوض يف علم الكالم بام ذكرناهُ ،

النّهي عن اخلوض فيه عىل ظاهره؛ كام يفعله كثري من أهل األهواء.
ومح ُلهم كال َم األئمة عىل ظاهره حيتمل أحد أمرين:

ِ
ُ
التـشويش عىل الناس
وقواعده ،وإما قصدُ هم
إما عد ُم ا ّطالعهم عىل املذهب
((( بريقة حممودية يف رشح طريقة حممدية ( ،)259 :1مصطفى البايب احللبي .1348

 76ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

إلفساد عقائدهم .وكال األمرين ٌ
ورجم بالغيب ،وهو حمرم ،كام سبق
بالتـشهي
قول
ّ
ٌ
وذكرنا حكم ذلك.

وننقل أيض ًا كالم صاحب «بريقة حممودية يف رشح طريقة حممدية» بتاممه؛ لِـام فيه

من فوائد مجة(((:

املنهي عنها :وهو ما زاد عىل قدر
«(النوع الثاين) من األنواع الثالثة للعلوم (يف
ّ

خلاصة نفسه أو ملحافظة عقائد أهل احلق كام عند ظهور معاند مكابر
احلاجة) سوا ٌء ّ
كالتعمق فيه ،والتش ُّبث بأذيال الفالسفة (و) ما زاد
يقصد اإلحلاد (من علم الكالم)
ّ

عىل قدر احلاجة من (علم النجوم) كام سيذكره املصنف (أما األول) فقد قال (يف ح ّقه)

يف «اخلالصة»( :تعلم علم الكالم ،والنظر فيه) أي :التعمق بالتأمل فيه (واملناظرة) أي:
تصحيح االعتقاد ور ُّد شبهة
املجادلة إلظهار الصواب (وراء قدر احلاجة) من حيث
ُ

(منهي عنه) ُيشكل بام يف «العقائد العضدية» :أن النظر ـ أي :الفكر ـ يف معرفة اهلل
اخلصم
ٌّ
واجب رشع ًا ،وبام يف رشحه لقوله تعاىل﴿ :ﯻﯼﯽﯾﯿ﴾﴿ ،ﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ ـ وأن معرفة اهلل واجب ومطلق ومتو ّقف عىل النظر ،وما
توقف عليه الواجب املطلق واجب.

التصديق بوجوده وصفاته تعاىل الكاملية ،والثبوتية،
ثم قال :املرا ُد من املعرفة
ُ

والسلبية بقدر الطاقة البرشية ،وال شك أن قدر الطاقة ال ُيدّ بقدر حاجة بل يقتيض

استيعاب ّ
الكل.
َ

(وقال يف «البزازية» :ودفع اخلصم) أي :خصم أهل السنة كعامة أهل اهلوى،

والفالسفة (وإثبات املذهب احلق حيتاج إليه) سواء كان اخلصم موجود ًا بالفعل أو ال؛
((( بريقة حممودية يف رشح طريقة حممدية (.)258 - 257 :1
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تفسري لقول «اخلالصة» :قدر احلاجة .فقدر احلاجة بدفع
الحتامل ظهوره بغتة ،كأن هذا
ٌ

اخلصم وإثبات املذهب (و«التـتارخانية») وعبارهتا( :ويف «النوازل» :قال أبو نرص:
بلغني أن محاد بن أيب حنيفة) رمحهمـا اهلل (كان يتكلم) بالـمناظرة ،واملجادلة (يف علم

الكالم فنهاه عن ذلك) أبوه (أبو حنيفة فقال له ابنه) عىل طريق العرض ،واالستفسار
ال عىل طريق الرد ،واملناقـشة( :قد رأيتك تـتكلم يف علم الكالم) أي :يف املناظرة يف

الكالم ،وإال فال حتسن املقابلة (فمـا بالك تنهاين عنه؟) يعني إنام فعلنا ذلك؛ ألنا قد
شأن ِ
رأيناك تتك ّلم ،وإن َ
مثلنا االقتدا ُء بك ،وأنت متنعنا فام وجه منعك أو كيف متنعنا،
وأنت تفعل ذلك؟
(قال له :يا بني) تصغري االبن لالستشفاق (كنا نتكلم) أي :باملناظرة كام عرفت
ٍ
ُّ
واحد منا) َمع من نا َظرنا معه عىل غاية التحفظ وهناية التحرز حتى (كأن الطري
(وكل
عىل رأسنا) قيل :مثل لكامل التأين يف األمور والتدبر فيها؛ لئال يقع يف اهللكة ويشء من

والتفوق عليه ،وإيقاع الزلة عليه (خماف َة أن نزل)
خطره كقصد تغليط اخلصم وختجيله،
ُّ
من الزلل ،أي :نقع يف الزلل واخلطأ لعظم خطئه ،وهو الكفر (وأنتم تتكلمون اليوم ّ
وكل
واحد) منكم (يريد أن يزل صاح ُبه) ليغلب عليه باحلجة( ،وإذا أراد) أحدُ كم (أن ّ
يزل
صاح ُبه فقد أراد أن ُيك ّفر) من التكفري (صاح َبه) .ال خيفى أن هذا إنام يكون إذا كانت

باخلواص ،والفضائل ،وفيام يتعلق به
املناظر ُة يف أصول الكالم وأمهاته وإال ففيام يتعلق
ّ
النزاع ،والغلبة إىل نحو األولوية فظاهر أنه ليس ٍ
بكفر ،وأنت تعلم أن اخلطأ يف العقائد

ليس كله كفر ًا ،فإزالل اخلصم يف هذا اجلنس ليس ٍ
بكفر؛ لعدم الرضا بالكفر( ،ومن أراد
أن ُيك ّفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه)؛ لرضاه بكفره .ال خيفى أن اإلرادة ال
ُ
وجعل علة الكفر شيئ ًا حاص ً
ال يف اإلرادة غري الرضا بعيدٌ  ،إال أن
تستلزم الرضا عندنا،
يقال :هذه اإلرادة غري منفكة عن الرضا ،لكن لو كان اخلصم من أهل اهلوى ،سيام ممن
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وصل هواه إىل الكفر وظهر تعنُّته ،فالظاهر أن إزال َله ليس ٍ
بكفر ،بل إعان ُة دين وغريةٌ،

بل جيوز استعامل املقدمات السفسطية ،واملبادئ الشعبية عند عدم إلزامه باألدلة اليقينية،
واجلدلية بل جيب ذلك عند تع ُّينه ،فتأمل.

ثم ال خيفى أن كالم حرضة اإلمام ريض اهلل تعاىل عنه ُمشكل من وجوه:

أما أوالً :فإنه سوء ظ ّن ،وحسن الظن باملسلم ،واحلمل عىل الصالح الز ُم.

ُ
وجيهل عىل ما يوجب الكفر ،وهو من كبار العلامء،
وأما ثاني ًا :فإنه كيف ُيقدم محا ٌد

واملجتهدين ،بل عُدّ هو من الطبقة الثانية منهم.

وأما ثالث ًا :فإنه يلزم من هذا الكالم إكفار ٍ
محاد مع مجيع من ناظر معه!
ُ

كفر أصحابكم ،وكل
إذ حاصل ما ُذكر :أنتم يف مناظرتكم يف الكالم ُمريدون َ

كافر ،فأنتم يف مناظرتكم كافرون.
مريد ذلك ٌ

أقول :يمكن أن يكون ذلك من اإلمام بنا ًء عىل فهمه ذلك من القرائن ،وعىل

طريق النصيحة لكامل الشفقة.

وقوله« :وكل واحد يريد »...إىل آخره ،قضي ٌة ممكن ٌة ال فعلي ٌة ،أي :ال يأمن من

تلك اإلرادة بل يتو ّقع ذلك ،واهلل أعلم».

ونذكر أقواالً لبعض علامء األحناف الذين تل َّقتهم األم ُة بال َقبول فيها تأكيدٌ عىل

املعنى الذي تم ذكره؛ ليكون بذلك كفاية لـمن أراد االستزاده يف فهم كالم أئمة أهل

السنة.

السنامي يف «نصال االحتساب يف باب االحتساب» يف
قال اإلمام عمر بن حممد ُّ

باب العلم« :واملعلم ال يناظر يف املسألة الكالمية إذا مل يعرفها عىل وجهها ،من «امللتقط

ِ
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النارصي» .ومنه( :كره مجاعة االشتغال بعلم الكالم) قال السيد نارص الدين :وتأوي ُله
عندنا :كثرة املناظرة واملجادلة فيه؛ بحيث تؤدي إىل إثارة البدع والفتن وتشويش العقائد،
أو يكون املناظر فيه َ
قليل الفهم ،أو طالب ًا للغلبة ال للحق ،فأما معرف ُة اهلل وتوحيده ومعرف ُة

النبوة والذي ينطوي عليه عقائدنا فال يمنع منه(((».

وقال اإلمام أبو اليرس البزدوي يف «أصول الدين»« :اختلف العلامء يف تع ُّلم علم

الكالم وتعليمه والتصنيف فيه:

بعضهم :جيوز ذلك ك ُّله .وهو قول عامة املتك ّلمني من أهل السنة واجلامعة،
قال ُ

وهو قول مجيع األشعرية ،واملعتزلة.

وقال بعض العلامء :ال جيوز ذلك .وهو قول عامة املحدِّ ثني.
وعلم الكالم الذي اختلفوا يف تع ُّلمه وتعليمه والتصنيف فيه :هو ُ
بيان املسائل
ُ

التي هي أصول الدين التي تعلمها فرض عني .وأبو حنيفة رمحه اهلل تع ّلم هذا العلم
وكان ُيناظر فيه مع املعتزلة ومع مجيع أهل البدع ،وكان ُيع ّلم أصحابه يف االبتداء ،وقد
بعضها إلينا وعا ّمتها حماها وغسلها ُ
أهل البدع والزيغ ،ومما وقع إلينا
صنّف فيها كتب ًا وقع ُ

نص يف كتاب «العامل واملتعلم» :أنه
كتاب «العامل واملتعلم» وكتاب «الفقه األكرب» .وقد ّ
ال بأس بتعلم هذا العلم ،فقد قيل فيه :قال املتعلم :رأيت أقوام ًا يقولون :ال تَدخلن هذه
املداخل ،فأصحاب النبي ﷺ وريض عنهم أمجعني مل يدخلوا يف يشء من هذه األمور،
ِ
كنت بمنزلتهم ،وليس
يس ُعني ما َو ِسعهم لو ُ
ف َي َس ُعك ما َوسعهم .قال العامل :قل هلم :بىلَ ،
ُّ
ويستحل دماءنا ،فال يسعنا
بحرضيت مثل الذي بحرضهتم ،وقد ابتُلينا بمن يطعن علينا

((( نصاب االحتساب ،حتقيق مريزن عسريي ،ص ،257مكتبة الطالب اجلامعي ،مكة املكرمة،
.1986
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املخطئ منا ومن املصيب؟ فم َث ُل صحابة النبي ﷺ كمثل قو ٍم ليس بحرضهتم
أن نعلم من
ُ

بمن يقاتلنا ،فال بدّ من السالح.
َمن يقاتلهم فال يتك ّلفون
َ
السالح ،ونحن ابتلينا َ

الناس عن تع ُّلم هذا العلم جهار ًا ،وعن
وأكثر فقهائنا وأئمتنا يف ديارنا منعوا
َ

تعليمه ،وعن املناظرة فيه ،ونحن إذا مل نُعلمه ـ بحجة أن بني الفقهاء اختالف ًا يف مسائل
بعض مذاهب أهل البدع.
التوحيد ـ تظهر ُ

كان ي ّوز
ونحن نتبع أبا حنيفة؛ فإنه إمامنا وقدوتنا يف األصول والفروع ،وإنه
ُ

تعليمه وتع ُّلمه والتصنيف فيه ،ولكن امتنع يف آخر عمره عن املناظرة فيه وهنى أصحا َبه

عن املناظرة فيه ـ (وقد سبق وبينّا سبب النهي فال نعود إليه هنا) ـ وكان ال يع ّلم أصحابه
جهار ًا ،كام يع ّلم الفق َه ،وهو مسائل الفروع.

ثم انتقل لتع ّلم مسائل األصول بال دليل ثم قال :فإذا كان هذا هكذا ،كان تع ّلم

علم الكالم مباح ًا ،بل يكون فرض كفاية .ومن أراد أن يتع ّلم هذا العلم ينبغي أال يتع ّلم
من كل أحد ،بل يتعلم ممن هو معروف أنه من أهل العلم وأنه من أهل السنة واجلامعة،
وأنه ُيعدّ يف هذا العلم من أئمة الدين(((».

وقال اإلمام ميمون بن حممد النسفي يف «بحر الكالم»« :ثم اعلم أن املناظرة يف

الدين جائزةٌ ،بخالف ما قالت املبتدعة :إهنا ال جتوز .وإنام تُـكره إذا كانت للرياء وطلب
اجلاه والثناء والدنيا(((».

ويف «مفتاح السعادة»((( ً
نقال عن «غياث املفتي»« :رأيت بخط شمس األئمة
((( ص .16 -15

((( بحر الكالم ،حتقيق ويل الدين الفرفور ،ص ،61ط ،2000 :2دار الفرفور ،دمشق.
((( (.)137 :2

ِ
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احللواين عن أيب يوسف رمحه اهلل :أنه ال جتوز الصالة خلف املتكلم ،وإن تك ّلم بحق،
فعرضت هذه الرواية عىل أستاذي قال:
مبتدع ،وال جتوز الصالة خلف املبتدع،
فهو
ُ
ٌ

إظهار احلق».
غرضه
تأوي ُله :أن ال يكون ُ
َ

* ونـذكر أيض ًا مقـتطفات من كـالم اإلمام العـالمة طاش كبـري زاده يف

«مفتاحه»(((:

ـ فأما املناظرة عىل وجه االظهار للحق ،عىل ما قال اهلل عز وجل﴿ :ﮮ

ﮯﮰﮱ﴾ ،فال كراهة فيها بل هي املأمور هبا ،ويؤيده ما ورد يف «التاترخانية» يف
ٍ
َ
االشتغال بعلم الكالم .قال :وتأويله عندنا :أنه كره املناظرة واملجادلة؛
مجاعة
كراهية

الناظر فيه َ
قليل الفهم ،أو
ألهنا تؤ ّدي إىل إثارة الفتن والبدع وتشويش العقائد ،أو يكون
ُ
طالب ًا للغلبة ال للحق.

وأما معرفة اهلل تعاىل وتوحيده ومعرفة النبوة والذي ينظر فيه من العقائد فال ُيمنع

عنها وكان من فروض الكفاية.

ـ وال خيفى أن معرفة هذه املباحث ـ أي :مباحث علم الكالم ـ عىل وجه اإلمجال

فرض عني
فرض عني عىل كل مسلم ،وعىل وجه التفصيل :من فروض الكفاية ،أو ُ

عىل االختالف يف ذلك بني احلنفية والشافعية ،فإنه فرض كفاية عند احلنفية ،وفرض
ِ
عني عند الشافعية ،فال جيرتئ أحدٌ من املسلمني عىل ِ
وحتريمه فض ً
ال عن العلامء
منعه
املتورعني ،وإنام يتداخله احلرمة والكراهة ألحد أمور ثالثة:
املجتهدين ،والفضالء ّ

ِ
كخلط مباحث الفلسفة
ـ إما من جهة إدخال مسائل ال توافق الكتاب والسنة،

املخالفة للكتاب والسنة.
((( ( )136 :2وما بعدها.
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ـ وإما من جهة إثبات مسائله ال عىل ٍ
وفق
وجه يوافق الكتاب والسنة ،بل جيري َ

العصبية واهلوى ،ككالم املعتزلة واملرجئة والروافض وأمثاهلم.

ـ وإما من جهة أن علم الكالم له قوة قاهرة ،وقدرته باهرة ،يف دفع اخلصوم ،وقمع

األعداء ،فلعله ُيداخل صاحبه العجب واهلوى من حيث ال يش ُعر ،وهلذا يشرتط أن ال
ِ
علم الكالم إال بعد تزكية أخالق املتع ّلم ،وإخالئـه عن اهلوى والبدعة،
ـم َ
يع ّلم العال ُ
ٍ
ِ
واردة يف علم
برباهني
وإرشاب قلبه عقائدَ وارد ًة يف الكتاب والسنة تقليد ًا ،ثم ُيثبتها
َ
الكالم.

خاصتان بعلم الكالم ،والثالثة عامة له ولغريه،
فهذه آفات ثالث ،األُو َليان منها ّ

نجانا اهلل عن اآلفات القادحة يف االعتقاد والقول والعمل ...إلخ.
ّ

عرفت يف
ؤوف باآلفة األوىل ال يكون كالم ًا أصالً؛ لِـام
الـم َ
َ
وال خيفى أن الكالم َ

نزاع
تعريف علم الكالم أن العقائد ال بد أن تُؤخذ من الكتاب والسنة ،فتسميته كالم ًا ٌ

غم َز يف كالمنا بتحريمه واملنع عنه.
لفظي ،فال َم َ

اختصاص هلا بالكالم أصالَ ،فقد اتضح لديك أن نـهي
وأما اآلفة الثالثة فال
َ

َ
اجلدال
أيب حنيفة رمحه اهلل ابنَه عن الكالم كان ألجل اآلفة الثانية؛ ألنه جعل سبب احلرم َة
واتباع اهلوى ،وكذا ما حكاه عن ِ
نفسه من املنازعة ،فإنام وق َعت له مع االعتزال واإلرجاء
وأمثاهلام ،فاملذموم كالم أهل العصبية واهلوى ،وأما ك ُّفه نفسه ِ
آخر ًا عن اجلدال معهم
َ
ُ
ـ مع أن اجلدال بالتي هي أحسن مأمور به يف الرشع ـ فإلفضائه إىل االشتغال به ورا َء
منهي عنه؛ ألن قدر احلاجة منه تأييدُ الكتاب والسنة باألدلة العقلية،
قدر احلاجة ،وذلك ٌّ

ُ
املباحث الفلسفية ...إلخ.
وليس ورا َءه إال

رأيت من تنحل بالكالم ،وجتادل فيه ليس سيامؤهم
ـ وأما قول أيب حنيفة :مع أين ُ

ِ
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سيامء املتقدّ مني ،وال منهاجهم منهاج الصاحلني ،رأيتهم قاسي ًة قلوهبم ،غليظة أفئدهتم،

ال يبالون خمالف َة الكتاب والسنةُّ .
يدل دالل ًة رصحية عىل أنه أراد بالكالم كال َم أهل
الشائع يف زمانه ،وأما الكالم الذي ظهر يف العرص األخري باملساعي اجلميلة من
االعتزال
َ

جهة أيب احلسن األشعري ُّ
فكل الغرض فيه موافق ُة الكتاب والسنة واقتدا ُء أهل السنة
واجلامعة ،فكيف يسوغ ُ
القول بحرمته أو كراهته واحلالة هذه؟

ـ وأما ما روي عن أيب يوسف :من طلب الدين باخلصومات فقد تزندق ،فقد

أراد به اآلفة األوىل ،كام فرسه بذلك يف «اخلالصة» و«جممع الفتاوى» ،حيث قال :أراد

به كالم الفالسفة .وأيض ًا ما صدر عنه يف جملس هارون الرشيد ،إما كالم الفالسفة أو
كالم أهل االعتزال ،ال كالم أهل السنة واجلامعة؛ لِـام ستعرفه من أن أهل عرصه كانوا
عىل مذهب االعتزال.

بحق فهو مبتدع ،فقد ّأولوه بأن
ـ وأما ما ذكره يف «غياث املفتي» من أن املتكلم ٍّ

غرضه إظهار احلق ...وكذا ما روى أبو يوسف عن أيب حنيفة رمحه اهلل« :أن
ال يكون ُ
احلكم بالبدعة لِـمن له اآلف ُة الثالثة».
بحق .فقد أراد
املنازعة يف الدين بدع ٌة وإن تكلم ّ
َ
* ويف «فتاوى النوازل» لإلمام املرغيناين؛ يف فصل فيام يوجب الكفر وفيمـا ال

يوجب:

اسمه من العال ،يعني :إذا كان
«وقال الفقيه أبو الليث :من اشتغل بالكالم ُمي ُ

يؤدي إىل تشويش العقائد وإثارة البدع والفتن ،أما معرفة اهلل تعاىل وتوحيده ،ومعرفة

النبوة واجب ال يمنع(((».

((( فتاوى النوازل ص 287 - 286حتقيق يوسف أمحد ،وهي منسوبة أليب الليث السمرقندي ،دار
الكتب العلمية .2004

تنبيه :الكتاب مطبوع باسم (فتاوى النوازل) ،ونسبه حمققه «يوسف أمحد» أليب الليث نرص بن     =
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* ويف «امللتقط يف الفتاوى احلنفية» لإلمام نارص الدين أيب القاسم السمرقندي يف

كتاب اآلداب«:كره مجاعة االشتغال بعلم الكالم.

قال العبد :وتأوي ُله عندنا :كُره املناظرة واملجادلة فيه؛ ألنه يؤدي [إىل] إثارة البدع

للحق ،فأما
الناظر فيه قليل الفهم طالب ًا للغلبة ال
والفتن وتشويش العقائد ،أو يكون
ّ
ُ

معرفة اهلل تعاىل وتوحيده ومعرفة النبوة والذي ينطوي عليه عقائدُ نا فال ُيمنع منه(((».

= حممد ،وهذا من عجائب دار الكتب العلمية التي ال حتىص يف مطبوعاهتا ،مع اختالل يف ضبط
عبارة الكتاب.

واملتتبع ملا ينقله رشاح اهلداية عن خمتارات النوازل للمرغيناين املتوىف (593هـ) جيد هذه النقول

يف املطبوع باسم (فتاوى النوازل أليب الليث نرص بن حممد) املتوىف (373هـ) ،ومنها هذا النص:

قليل ً
(والدم إذا خرج من القروح ً
قليل غري سائل ،فذلك ليس بامنع وإن كثر .وقيل :لو كان

بحال لو تركه لسال ،يمنع) (ص 30من املطبوع ومنسوب للسمرقندي).

وكذلك( :ولو خرج منه يشء قليل ومسحه بخرقة حتى لو ترك يسيل فهو ال ينقض الوضوء)

ص.48

حيث رصح ابن عابدين بنقل النصني من خمتارات النوازل للمرغيناين ،وهي موجودة بالنص

كام تم توثيقه ،وعند مقارنة خمطوطة «خمتارات النوازل» مع طبعة دار الكتب العلمية ،واملطبوعة
اهلندية القديمة وجدنا تواف ًقا بينهام.

واخلطأ اآلخرَّ :
أن معظم خمطوطات «خمتارات النوازل» نسبت أليب الليث خطأ ،واملتتبع لنسخة

ال عن أيب الليث نفسه ،الذي نُسب الكتاب له ،وجيد نقوالً
دار الكتب العلمية جيد ص 102نق ً
عن متأخرين عن أيب الليث املتوىف منها :نقل عن القدوري املتوىف (428هـ) ص ،73ونقل عن

الدبويس املتوىف (430هـ) ص ،96وعن احللواين املتوىف (456هـ) ص ،72وعن الرسخيس
املتوىف (483هـ) ص ،242وعن واقعات الصدر الشهيد املتوىف (536هـ) ص( .208هذه

التعليقة كلها من صاحبنا الشيخ لؤي اخللييل احلنفي ،ولفائدهتا أحببت نقلها هنا دون اختصار).

((( ص 261حتقيق حممود نصار ويوسف أمحد ،ط ،2000 :1دار الكتب العلمية.
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* ويف «الفتاوى الولواجلية يف كتاب الكراهية»« :تعلم الكالم واملناظرة فيه ما
منهي عنه؛ لِـام ُروي أن محاد بن أيب حنيفة رمحة اهلل تعاىل عليهام كان
ورا َء قدر احلاجة
ٌّ
يتك ّلم يف الكالم فنهاه أبوه عن ذلك ،فقال له محا ٌد :رأيتُك وأنت تتك ّلم فيه فام بالك

بني ،كنا نتك ّلم ُّ
وكل واحد منا كأن الطري عىل رأسه خماف َة أن يزل صاحبه،
تنهاين؟ قال :يا ّ
ٍ
وأنتم اليوم تتك ّلمون ّ
واحد منكم يريد أن يزل صاح ُبه! فكأنه أراد أن ُيكفره ومن
وكل
أراد أن ُيكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه»(((.

ويف «اهلدية العالئية» ملحمد عالء الدين عابدين« :تع ُّلم علم الكالم واملناظرة

والنظر فيه وراء قدر احلاجة منهي عنه ملا روي أن محاد ًا ...إلخ.

وعن أيب حنيفة قالُ :يكره اخلوض يف الكالم ما مل ي َقع له شبهة ،فإذا وقع له شبه ٌة

نفسه فيه ،وإذا وقع
وجب إزالتُها ،كمن يكون عىل شاطىء البحر ينبغي أن ال ُيوقع َ

ُ
االشتغال بكثرة املناظرة
إخراجه ،واحلاصل :أن الذي ال يعنينا إنام هو
فيه وجب علينا
ُ
املناظر َ
قليل
واملجادلة؛ ألنه يؤدي إىل إثارة البدع والفتن وتشويش العقيدة ،أو يكون
ُ
الفهم أو طالب ًا للغلبة ال للتحقيق ،فأما معرفة اهلل تعاىل وتوحيده ،ومعرفة النبي عليه

الصالة والسالم ،وكذا بقية األنبياء الكرام عليهم السالم ،والذي ينطوي عليه عقائدنا،
فهو مطلوب ال يمنع منه(((».

ونختم بمـا ذكره العالمة القايض البيايض يف إشاراته نـق ً
ال عن اإلمام البيهقي

وغريه:

(أهنم كانوا يطلقون الكالم عىل كالم املخالفني دون كالم أهل السنة ،بل يميزونه
((( ( ،)320 :2ط 2003 :1دار الكتب العلمية.

((( ص ،239حتقيق بسام اجلايب ،ط ،2003 :1دار ابن حزم.
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بتسميته :الفقه األكرب وأصول الدين كمـا ذكره البيهقي وغريه((()(((.

توهم ذلك فقد
واعلم أنه ال
َ
اختالف بني السلف واخللف يف االعتقاد ،ومن ّ

أخطأ ،وإنام التغا ُير يف التفصيل يف البيان واإلمجال ،ومعلو ٌم أن التفصيل واإلمجال إنام
مها أمران اعتباريان ،تابعان حلاجة الناس يف الزمان املعهود ،ففي بعض األزمان يكون

ُ
ُ
احلكم
اإلمجال هو األوىل ،وقد خيتلف
الواجب ،ويف بعض األزمان يكون
التفصيل هو
َ
ُ
ٍ
مكان يف الزمان الواحد ،وقد خيتلف بالنسبة لإلنسان الواحد أيض ًا
بينهام يف مكان دون
بحسب أحواله وتدرجاته.

ظهور اإلشكاالت يف نـفوس الناس،
وأهم األسباب الـموجبة للتفصيل هي
ُ

تقص
واحتياجهم إىل ح ِّلها ،وإنام تظهر
ُ
ُ
قص العلام ُء عن عملهم أو ّ
اإلشكاالت عندما ُي ّ
بعض القوى الظاملة إىل عدم العمل بام هو واجب عليهم ،مما
هبم وسائ ُلهم ،أو تدفعهم ُ
يرتتب عليه ُ
ترك الناس مهالً ،فتتدافع األوهام إليهم ،وتتقلب هبم اآلراء ،فيجب عىل
العلامء يف هذه احلالة أن يتصدُّ وا إىل ِّ
حل هذه اإلشكاالت ودفع النقود الواردة ،وقد كان

السلف بربكة صحبة النبي عليه السالم و ُقرب عهدهم به بعيدين عن َثوران ُّ
وتوهم
الشبهُّ ،
األفكار الفاسدة ،فق ّلت احلاج ُة عندهم إىل التفصيل يف هذا العلم وتأليف املؤ ّلفات فيه،

بل كانت أسئلتُهم حمدود ًة معدودة ،وال نقول :إهنم مل يسألوا ،بل إن الصحابة أن ُف َسهم
((( ص.44

استفدت هذه النقول عن اإلمام أيب حنيفة وعلامء املذهب احلنفي من رسالة كتبها
((( مالحظة:
ُ
احلنفي ،وكنت قد طلبت منه أن يدون حترير آراء رجال املذهب
صاحبنا الشيخ لؤي اخللييل
ّ
احلنفي وأئمتهم وعلامئهم ،ويبني وجه ما نقل عن بعض املتقدمني من الذم هلذ العلم ،ذب ًا عنهم
وبيان ًا للحق من مذهبهم ودفع ًا لتشويش املغرضني والقادحني ،وقد كتبها مشكور ًا ونرشها عىل

موقع «منتدى األصلني» عىل الشبكة الدولية للمعلومات ،اخرتنا هذه النقول املفيدة منها وهي
متثل أغلب ما كتبه ول َّبه ،فجزاه اهلل خري ًا.
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كانوا يسألون النبي ﷺ ،وقد أوردنا عدة شواهدَ عىل ذلك يف هذا الرشح ،وأحيان ًا كانت
اإلشكاالت ِتر ُد من لدُ ن املنكرين هلذا الدين كاليهود واملرشكني ،وكثري ًا ما كانوا يسألون
ُ
النبي عليه الصالة والسالم عن األدلة عىل وجود يوم بعث وحساب ،واليوم اآلخر،
وكانوا يسألونه عن اإلله الذي يعبده ما حقيقته؟ وكانوا يسألونه عن غري ذلك ،فيجيب

ويرس ألسنتهم عن الطعن يف هذا الدين.
و ُي ّبي هلم بام يناسبهم ،ف ُيفحمهم و ُيسكتهم ُ

وأما يف العصور املتباعدة عن النبي ﷺ ،فقد ك ُثر دخول الناس يف الدين ،وزادت

أكثر مما فعل أسال ُفهم ،فلم يكن تفصيلهم خمالف ًة
ُ
إشكاالتم ،فاحتاج العلامء إىل التفصيل َ

للسلف ،بل كان مؤكِّد ًا هلذا الدين ،ونرص ًة له ،ولو كان السلف موجودين يف هذا الزمان

لكانوا أول من يتكلم دفاع ًا عنهّ ،
وحل ً للشبه الواردة عليه من الغرب ِّيني واألجانب عنه،
ومن املنتسبني إليه انتساب ًا ،وهم ال يعرفون عنه إال رسوم ًا.

احلق ،إن السلف لو ُوجدوا يف هذا الزمان لكانوا َ
أول من يؤلفون يف هذا
ولعمر ّ
ُ

بغض النظر عن تسميته هلم بعلم الكالم ،أو علم
العلم ،يدفعون الناس دفع ًا إليه ،وذلك ّ

أصول الدين ،أو الفقه األكرب ،أو علم التوحيد ...إلخ.

ُ
اإلنسان بال بحث وال
وبعض الناس يظنّون أن عقائد الدين ُيمكن أن يكتسبها
ُ

نظر ،وال تع ُّلم وال تعليم ،ويدّ عون بعد ذلك أن من فطرة اإلنسان أن يكون مسل ًام ،وهذا

رب واحد ُّ
يدل عىل أن الدين يمكن أن يسلكه الواحدُ بال تع ُّلم ،ومل يرد أن
غلط فلم يرد خ ٌ
ٍ
بعض
بعض اإلطالقات التي يمكن أن ختتلط عىل
الفطرة هي عني الدين ،نعم وردت ُ
فهمه هذا غري سليم.
ّ
فيتوهم منها أن الفطرة هي الدين اإلسالمي .ولكن َ

وسوف نورد اآلن بحث ًا خمترص ًا عن الفطرة وبعض ما يتعلق بوسائل املعرفة عند

اإلنسان ،كام يليق هبذا الكتاب.
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بحث يف مفهوم الفطرة وأهنا ليست عني الدين
أعني :اإلسالم

كثيـر من الناس أن الفطرة هي اإلسالم ،واحتجوا عىل ذلك بالـمنقول،
زعم
ٌ

فاحتجوا بام روي عن النبي ﷺ نحو ما يف «صحيح البخاري» :حدثنا أبو اليامن :أخربنا

شعيب :قال ابن شهاب :يصىل عىل كل مولود متوفًّ  ،وإن كان لغ ّية من أجل أنه ُولد عىل
فطرة اإلسالم ،يدّ عي أبواه اإلسالم ،أو أبوه خاصة وإن كانت أمه عىل غري اإلسالم ،إذا

ّ
يستهل من أجل أنه ٌ
سقط؛ فإن أبا هريرة
استهل صارخ ًا ُص ّل عليه وال ُيصىل عىل من ال
ريض اهلل عنه كان يـحدث :قال النبي ﷺ« :ما من مولود إال يولد عىل الفطرة ،فأبواه

يمجسانه ،كمـا تنتج البهيمة هبيمة مجعاء ،هل حتسون فيها من
ينصانه ،أو ّ
ّ
هيودانه ،أو ّ

جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة ريض اهلل عنه﴿ :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ اآلية
[الروم.(((]30 :

ويف «صحيح البخاري» :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ما

من مولود إال يولد عىل الفطرة ،فأبواه هيودانه ،أو ينرصانه ،أو يمجسانه ،كام تنتج البهيمة

هبيمة مجعاء ،هل حتسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة ريض اهلل عنه﴿ :ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾ [الروم.(((]30 :

((( كتاب اجلنائز ،باب إذا اسلم الصبي فامت ،هل ُيصىل عليه ،وهل يعرض عىل الصبي اإلسالم،
(.)1358

((( كتاب اجلمعة ،باب من انتظر حتى يدفن.)1359( ،

ِ
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ويف «صحيح البخاري» عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ما من مولود

إال يولد عىل الفطرة ،فأبواه هيودانه وينرصانه ،كام تنتجون البهيمة هل جتدون فيها من

جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم جتدعوهنا» ،قالوا :يا رسول اهلل أفرأيت من يموت وهو

صغري؟ قال« :اهلل أعلم بام كانوا عاملني»(((.

ويف «صحيح البخاري» عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ما

هيودانه ،أو ينرصانه ،أو يمجسانه ،كام تنتج البهيمة
من مولود إال يولد عىل الفطرة ،فأبواه ّ

هبيمة مجعاء ،هل حتسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول﴿« :ﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾»(((.

مناقشة االستدالل:
و نحن نعرف أن اإلسالم :هو عبارة عن جمموعة من األحكام واملفاهيم والتعاليم

التي أنزهلا اهلل تعاىل إىل نبيه عليه السالم .فإن قصدوا ّ
عني اإلسالم ،وقالوا:
أن الفطرة هي ُ
إن هذه هي الفطرة التي يقصدوهنا وأهنا عني اإلسالم هبذا املعنى.
فقوهلم ال َ
دليل عليه من هذا احلديث.
نص ُّ
يدل عىل أن الفطرة هي اإلسالم
أما من ناحية املنطوق :فال يوجدُ يف احلديث ٌّ

هبذا املعنى.

وأما من ناحية املفهوم :فنقول هلم :ربام تستدلون عىل قولكم بقول النبي عليه

السالم« :ما من مولود إال يولد عىل الفطرة ،فأبواه هيودانه ،أو ينرصانه ،أو يمجسانه»،
((( كتاب اجلمعة ،باب من انتظر حتى يدفن.)1599( ،
((( «صحيح البخاري» ( )1792 :4برقم (.)4497
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يمجسه أو ُيرشكه أو
هيوده أو ّ
وأنه مل يذكر اإلسالم ،ففهمتم أنه أراد أن املولود إن مل ّ
ينصه أبواه ،فهو مسلم .فتكون الفطر ُة هي اإلسالم هبذا الفهم.
ّ

احلكم
الفهم يعتمد عىل مفهوم املخالفة ،بمعنى أنـّا نُثبت لغري املذكور
ولكن هذا
َ
َ
املنفي عن املذكور ،وما نُفي عن املذكور هو أن يكون الفطرة ،وما مل ُيذكر هو اإلسالم،
ّ

فيلزم أن يكون اإلسالم هو الفطرة.

ولكن هذا االستدالل ٌ
غلط مـحض ،فالرسول عليه السالم مل يقل :إن الفطرة

مضا ّدة أو مناقضة للمذكور ،ولو كان األمر كذلك َلـام أمكن أن يصري اإلنسان نرصاني ًا

أو هيودي ًا ...إلخ؛ ألن املفروض أن فطرتَه ختالف خمالف َة تضا ٍّد ما ذكره؛ ألنه يستحيل أن
جيتمع النقيضان أو املتضا ّدان يف حمل واحد.

عني اإلسالم ملا اجتمع معها
ولكن هذا الكالم باطل؛ ألنه لو كانت الفطر ُة هي َ

النرصانية أو اليهودية أو غري اإلسالم ،فيلزم أن تكون الفطرة إذن هي أمر ًا ال هو اإلسالم
ُ
تكون قبل أن يتّخذ اإلنسان
وال هو النرصانية وال اليهودية ،بل هو أمر ثالث ،وهو حال ٌة

غريه متد ّين ًا بدين معني.
لنفسه دين ًا أو قبل أن ُي ّ
صيه ُ

فالفطر ُة ـ بنا ًء عىل احلديث ـ يمكن أن تكون حالة ثالثة غري اإلسالم وغري األديان

وصف لإلنسان ،تق َب ُل اإلسال َم كام تقبل غريه،
األخرى ،وليست هي دين ًا خاص ًا ،بل هي
ٌ
أكثر مع اإلسالم.
ولكنها تتوافق َ

ونحن نقول بذلك؛ ألن الفطرة لو كانت هي اإلسالم؛ َلـام ُك ّلف اإلنسان بأن

خالف يف أوالد املرشكني:
ُيسلم بعد ُرشده ومتييزه؛ ألن الفرض أنه ُمسلم ،و َلـام حصل
ٌ
أهنم ما ُحكمهم؟ و َلـام كان ُ
احلال ما قبل التمييز مغاير ًا للحال ملا بعده ،ولكن مجيع ذلك

ثابت باألحاديث:
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أما ّ
أن اإلنسان بعد رشده ُيؤ َمر باإلسالم ،فهو ال حيتاج إىل دليل.

خالف ،فلام رواه احلاكم يف «املستدرك عىل
وأما أن أوالد املرشكني حصل فيهم
ٌ

الصحيحني» عن األسود بن رسيع ريض اهلل عنه :أن رسول اهلل ﷺ بعث رسية يوم خيرب،

فقاتلوا املرشكني ،فأمىض هبم القتل إىل الذرية ،فلام جاؤوا قال النبي ﷺ« :ما محلكم عىل

خياركم إال
قتل الذرية؟» فقالوا :يا رسول اهلل ،إنام كانوا أوالد املرشكني! قال« :وهل ُ

أوالد املرشكني ،والذي نفس حممد بيده ما من نسمة تولد إال عىل الفطرة حتى ُيعرب
عنها لساهنا»(((.

واحتج بأن بعض املسلمني
فلم يوافق النبي عليه السالم عىل قتل أوالد املرشكني،
ّ

كان من أوالد الكفار ،واملراد من ذلك :أن يقول ملن قتلهم :وما أدراك أنه هؤالء لو
بعضكم مؤمنني ،ومل يقل :إن هؤالء األطفال
عاشوا لربام كان منهم مؤمنون كام صار ُ

مؤمنون فعالً ،وال مسلمون فعالً ،بل قال« :ما من نسمة تولد إال عىل الفطرة حتى يعرب

عنها لساهنا» ،ومعلو ٌم أن إعراب اللسان معناه :االختيار بني الكفر واإليامن.

ويؤيد ذلك ما ورد يف رواية البخاري :قالوا :يا رسول اهلل أفرأيت من يموت وهو

صغري؟ قال« :اهلل أعلم بام كانوا عاملني»(((.

ِ
باإليامن ،وإن اختار
صغار وال
وهذا دليل عىل أنه مل حيكم عليهم باإلسالم وهم
ٌ
الواحدُ بني أمرين ،فإنه يكون عاري ًا عنهام ،ويكون يف ٍ
حالة ثالثة ِ
غريمها ،ولذلك فام

مغاير لِـام بعده،
غاير لِـام بعدها ،أقصد :أن ما قبل «حتى» ـ وهو الفطرة ـ
ٌ
قبل «حتى» ُم ٌ
التعبري عنها يف بعض األخبار بالقول« :إما شاكر ًا وإما
وهو حالة اإلعراب ،والتي ورد
ُ

((( (.)123 :2( ،)2566

((( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب اجلمعة ،باب من انتظر حتى يدفن.)1599( ،
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كفور ًا»((( .أي :إما اإليامن أو الكفران ،فاإليامن والكفر إذن ليس هو عني الفطرة ،بل

الناس عليها.
الفطرة هي اخللقة األصلية التي خلق اهلل تعاىل َ

ويؤيد ذلك ما رواه البيهقي يف «سننه الكربى» عن األسود بن رسيع ،عن النبي ﷺ

قال« :كل مولود يولد عىل الفطرة حتى ُيعرب عن نفسه» .زاد فيه غريه« :فأبواه هيودانه
وينرصانه» ،قال الشافعي يف القديم ـ يف رواية أيب عبد الرمحن البغدادي عنه ـ :قول النبي

َ
رسول اهلل ﷺ ـ ما
ﷺ« :كل مولود يولد عىل الفطرة التي فطر اهلل عليها اخللق فجعلهم
كم هلم يف أنفسهم،
مل يفصحوا بالقول ،فيختاروا أحدَ القولني :اإليامن أو الكفر ـ ال ُح َ

إنام احلكم هلم بآبائهم ،فام كان آباؤهم يوم يولدون ،فهو بحاله :إما مؤم ٌن فعىل إيامنه ،أو

كافر فعىل كفره»(((.
ٌ

إحلاقي ،أي :أهنم ُيلحقون بآبائهم
حكم
فال ُحكم للصغار يف أنفسهم ،وإنام هلم
ٌّ
ٌ

يف احلكم.

ويؤيد ذلك ما رواه اإلمام أمحد يف «مسنـده» عن جابر بن عبد اهلل قال :قال

ُ
رسول اهلل ﷺ« :كل مولود يولد عىل الفطرة حتى ُيعرب عنه لسانُه ،فإذا أعرب عنه
لسانه :إما شاكر ًا وإما كفور ًا»(((.

ويعارض َ
أصل استدالهلم ما ورد يف رواية أخرى للحديث ،وفيها ذكر اإلسالم

مع النرصانية واليهودية ،وهو ما رواه اإلمام مسلم يف «صحيحه» عن أيب هريرة :أن
رسـول اهلل ﷺ قال« :كل إنسان تلده أمه عىل الفطرة ،وأبواه بعد يـهودانه وينرصانه
((( سيأيت بعد سطور من رواية اإلمام أمحد.

((( كتاب اللقطة ،باب الولد يتبع أبويه يف الكفر فإذا أسلم أحدمها تبعه الولد يف اإلسالم،...
(.)12504

((( (.)113 :13( ،)14805
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ويمجسانه ،فإن كانا مسلمني فمسلم ،كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان يف حضنيه إال
مريم وابنها»(((.

ورواه اإلمام البيهقي يف «سننه الكربى» عن أيب هريرة :أن رسول اهلل ﷺ قال:

«كل إنسان تلده أمه عىل الفطرة ،أبواه يـهودانه ،أو ينرصانه ،أو يمجسانه ،فإن كانا

مسلمني فمسلم ،كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان يف حضنيه إال مريم وابنها» رواه
مسلم يف «الصحيح» عن قتيبة(((.

ففي هاتني الروايتني الصحيحتني ـ اللتني ُ
غريمها ،فال شذوذ فيهام
ال تالفان َ

إثبات أن
وال خمالفة للقواعد اإلسالمية والثابت يف القرآن ،بل موافقتان لذلك كله ـ
ٌ

اإلسالم أيض ًا ،مما ُيؤ ّثر به الوالدان عىل األوالد ،شأنُه يف ذلك كشأن النرصانية واليهودية

واملجوسية والرشك.

َ
احلديث ال داللة فيه عىل أن اإلسالم هو الفطرة ،ولو كان
وهذا ما أردنا بقولنا :إن
اإلسالم هو الفطرة؛ َلـام ذكر اإلسالم يف هذا احلديث مطلق ًا ٍ
كأمر مقابل للفطرة ،أو يأيت

ٍ
جراء التأ ُّثر بالوالدين.
بعدها ،كأمر
عارض عليها من ّ

وهذا ك ُّله ُيثبت أن الفطر َة ليست هي اإلسالم ،ولكن نحن نقول :إن الفطرة هي

احلالة التي خلق اهلل تعاىل عليها اخللق ،واختارها هلم ،ثم أنزل اإلسال َم إلينا لكي نُـكمل
ِ
كامالتا التي قدرها اهلل تعاىل هلا ،ويتدرج الواحدُ يف الكامل
ونرتقي هبا يف
هذه الفطرة
َ
متسكه بأوامر اهلل تعاىل.
بمقدار ُّ
((( كتاب القدر ،باب معنى كل مولود يولد عىل الفطرة وحكم موت اطفال الكفار وأطفال املسلمني،
(.)25

((( كتاب اللقطة ،باب الولد يتبع أبويه يف الكفر ،فإذا أسلم أحدمها تبعه الولد يف اإلسالم.)12142( ،
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بع كافر ًا»((( أيُ :خلق
ولذلك قال صاحب «حتفة األحوذي»« :قولهُ « :طبع يو َم ُط َ

رب «كل مولود يولد عىل
يوم ُخلق كافر ًا ،يعنيُ :خلق عىل أنه خيتار الكفر ،فال ينايف خ َ
الفطرة»؛ إذ املراد بالفطرة استعدا ُد َقبول اإلسالم ،وهو ال ينايف كونه شقي ًا يف جبلته»(((،

ُ
الـمناوي يف «رشح
وهذا
القول قاله قبله أعال ُم اإلسالم ،وقد نص عىل ذلك العالمة ُ

اجلامع الصغري» ،وغريه.

وكل هذا الذي أثبتناه حول الفطرة ،يوافق قول اهلل تعاىل﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲ

ﯳ﴾ [النحل ،]78 :فهذه هي الفطرة التي فطر الناس عليها ،من حيث العلوم
قدرات أودعها اهلل
الكامنة يف النفس اإلنسانية ،ال علوم حاصلة فيها بالفعل ،بل هناك
ٌ

يتدرج يف مراتب العلوم واملعارف،
تعاىل يف اإلنسان ،وهبذه القدرات ُيمكن لإلنسان أن ّ
ولذلك فإن عليه أن يشكر اهلل تعاىل أن أقدَ َره عىل ذلك.

يصح االستدالل بنفس مفهوم الفطرة عىل العلوم والرشائع،
وبنا ًء عىل ذلك ال ُّ

مأمور بأن حي ِّقق
عني هذه العلوم والرشائع ،بل اإلنسان
بمعنى أن هذه الفطرة هي ُ
ٌ
ِ
السمع
خلق لنا
كامالت فطرته ـ أيِ :خلقته ـ بأن يستعملها فيام خل َقها اهلل تعاىل له ،فإنه َ
َ
فاملوافق للفطرة أن نستعملها ،وأما إن قلنا :إن هذه
واألبصار واألفـئدة لكي نتعلم،
ُ
توسط استعاملنا هلذه األسباب؛ فإن هذا ـ لعمري ـ
العلوم واملعارف ُمو َدع ٌة فينا بدون ُّ

خمالف للفطرة.

وقد جيوز القول بأن اإلسالم موافق للفطرة؛ عىل معنى :أن األحكام الرشعية
((( أخرجه الرتمذي يف «سننه» ،كتاب التفسري ،باب ومن سورة الكهف )3150( ،من حديث ُأيب
ابن كعب ريض اهلل عنه.

((( «حتفة األحوذي» (.)473 :8
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ٌ
حب البحث عن
توافق الفطرة اإلنسانية بمـا اإلنسان
جمبول عليه ،فاإلنسان فيه مثال ُّ
حب ملنفعته ،وفيه
حب التملك ،وفيه غضب ،وفيه ٌّ
احلقائق العليا من الوجود ،وفيه ُّ
حب ألوالده ،فهذه كلها من الفطرة.
ٌّ

وفيه أيض ًا صفات أخرى تُوجد فيه ال باختياره ،بل ِ
بخلقته التي خلقه اهلل تعاىل

عليها ،كام ينبت فيه الشعر مثالً ،واألظفار ،وغري ذلك.

فـ ُيمكن أن يتم إطـالق اسم «الفطرة» عىل ما يصل به اإلنسان من أفعال أو

صفات إىل كامله الالئق به ،وذلك بحسب اكتساب اإلنسان من اجلامل املعنوي واجلامل
الظاهري ،فيقال :هذا من الفطرة ،أو :هذا هو الفطرة ،كام ُأطلق عىل بعض اخلصال
ووضع هلا من
ومل يملها َ
أهنا «من الفطرة» ،فجاء اإلسالم مالحظ ًا هذه اخللقة لإلنسان ُ
األحكام ما جيعلها سبب ًا لسعادة اإلنسان ال لبؤسه وشقاوته ،فيمكن أن يقال من هذا
الوجه :إن اإلسالم هو الفطرة ،بمعنى :يأخذ باخللقة التي هي الفطر ُة إىل أعىل إمكاناهتا.

فمن ذلك ما ورد يف «صحيح البخاري» عن الرباء بن عازب قال :قال النبي ﷺ:
اضطجع عىل شقك األيمن ،ثم قل:
فتوض ْأ وضو َءك للصالة ،ثم
«إذا أتيت مضجعك ّ
ْ

ضت أمري إليك ،وأجلأت ظهري إليك ،رغبة ورهبة
اللهم
وفو ُ
ُ
أسلمت وجهي إليكّ ،
أنزلت ،وبنبيك
آمنت بكتابك الذي
َ
إليك ،ال ملجأ وال منجى منك إال إليك ،اللهم ُ
آخر ما تتكلم به» قال:
الذي أرسلت؛ فإن َّ
مت من ليلتك فأنت عىل الفطرة ،واجعلهن َ

قلت :ورسولك،
آمنت بكتابك الذي
أنزلت» ُ
َ
بلغت« :اللهم ُ
دتا عىل النبي ﷺ ،فلام ُ
فر ّد ُ
َ
ونبيك الذي أرسلت»(((.
قال« :ال!

ويف «صحيح البخاري» أيض ًا :حدثنا حفص بن عمر قال :حدثنا شعبة عن سليامن
((( كتاب الوضوء ،باب فضل من بات عىل الوضوء.)247( ،

 96ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

قال :سمعت زيد بن وهب قال :رأى حذيفة رج ً
ال ال يتم الركوع والسجود ،قال :ما
مت عىل غري الفطرة التي فطر اهلل حممد ًا ﷺ(((.
مت َّ
صليت! ولو َّ
َ

وأيض ًا :ما رواه البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ:

رأيت موسى ،وإذا هو رجل رضب ،رجل كأنه من رجال شنوءة ،ورأيت
«ليل َة ُأرسي يب ُ

عيسى فإذا هو رجل ربعة أمحر ،كأنام خرج من ديامس ،وأنا أشبه ولد إبراهيم به ،ثم
فأخذت اللبن
شئت،
ُ
تيت بإناءين :يف أحدمها لبن ،ويف اآلخر مخر ،فقال :ارشب َّأيام َ
ُأ ُ
أخذت ِ
اخلمر َغ َوت أمتك»(((.
أخذت
الفطرة ،أما إنك لو
فرشبتُه ،فقيل:
َ
َ
َ
وما رواه يف «صحيحه» عن أيب هريرة« :الفطرة مخس »:ـ أو «مخس من الفطرة» ـ

«اخلتان ،واالستحداد ،ونتف اإلبط ،وتقليم األظفار ،وقص الشارب»(((.

ووما رواه عن ابن عمر ريض اهلل عنه :أن رسول اهلل ﷺ قال« :من الفطرة :حلق

العانة ،وتقليم األظفار ،وقص الشارب»(((.

ُفأطلق يف هذه األخبار عىل الدعاء ،وعىل إمتام الركوع ،وعىل رشب اللبن ،وعىل

اسم «الفطرة».
تقليم األظفار ،واالستحداد ،وغريها ُ

فهذه األفعال إنام أطلق عليها هذا االسم ال ألن هذه األمور موجودة أص ً
ال يف

اإلنسان ،بل ألهنا توافق وصو َله إىل الكامل الباطني والظاهري ،كاإلسالم إنام أنزل إىل
الناس ليوصلهم إىل كامهلم ظاهر ًا وباطن ًاُ ،فأطلق عليه اسم «الفطرة».
((( كتاب األذان ،باب إذا مل يتم الركوع.)791( ،

((( كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﮭﮮﮯﮰ﴾ [طه﴿ ]9 :ﭹﭺ
ﭻﭼ﴾ [النساء.)3394( ،]164 :

((( كتاب اللباس ،باب قص الشارب.)5889( ،
((( كتاب اللباس ،باب تقليم األظافر.)5890( ،

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 97
عىل

ومما يطلق عليه اسم «الفطرة» :ما يوافق العقول السليمة ،كمن يلتجئ إىل اهلل

تتحرك نفسه نحو اهلل تعاىل؛
تعاىل أثناء مواجهته لعاصفة أو إعصار أو مصيبة ،فهذا ّ

ُ
والتعاظم عىل اخلالق،
واجلهل ،والعنا ُد
والعجب بالنفس
الكفر غطا ٌء سب ُبه التعايل
ألن
ُ
ُ
َ
تزول ُّ
واالعتدا ُد بالنفس ،ويف حال املصائبُ ،
ُ
أقرب
اإلنسان
كل هذه املوانع ،فيصبح
َ
أقرب إىل
غيه ،فيصبح
إىل إدراك ّ
َ
احلق من وجود اهلل تعاىل ،وأنه هو املد ّبر الرازق ال ُ
االعرتاف بذلك ،وهذا هو معنى قوله تعاىل﴿ :ﯘﯙﯚﯛﯜ﴾.

ٍ
مركوزة يف النـفس
معارف
وإذا ثبت أن الفطرة ليست عبار ًة عن علوم وال
َ

السعي للتعلم واكتساب العقيدة الصحيحة ،بام أودع اهلل
اإلنسانية ،فيجب عىل اإلنسان
ُ

َ
ُ
الركون إىل
وسائل لذلك ،وهي السمع واألبصار واألفئدة ،وال جيوز له
تعاىل فيه من
نفس ما يسميه البعض بالفطرة؛ ظانّني أن هذا األمر ُيغني اإلنسان عن التع ُّلم والسعي

يصح أن تكون الفطرة بدي ً
ال عن التعلم.
للعلم واملعرفة ،فال ُّ

امليثاق:
ُ
الـميثاق الذي أخذه اهلل تعاىل عىل بني آدم إذ أخذ من
وقد يقال :إن الفطرة هي
تفسري ٍ
ِ
كثري من السلف أنه هو اإلسالم واالعرتاف باهلل
ظهورهم ذر ّياهتم ،وقد ورد يف
تعاىل.

ومن ذلك ما ذكره الطربي يف «تفسريه»« :حدثني عيل بن سهل قال :ثنا ضمرة بن
ربيعة قال :ثنا أبو مسعود :عن جويرب قال :مات بن للضحاك بن مزاحم ابن ِ
ستة أيام،
ُ
وضعت ابني يف ِ
حلده ِ
وح ّل عنه ُع َقده؛ فإن ابني
قال :فقال :يا جابر إذا أنت
َ
وجههُ ،
فأبرز َ

عم ُيسأل ابنك؟
ففعلت به الذي أمرين ،فلام
ُم َل ٌس ومسؤول!
فرغت ُ
ُ
ُ
قلت :يرمحك اهللّ ،
أقر به يف صلب آدم عليه السالم.
قال :يسأل عن امليثاق الذي ّ
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قلت :يا أبا القاسم ،وما هذا الـميثاق الذي أقـر به يف صلب آدم؟ قال :ثـني
كل نس ٍ
مة هو خال ُقها إىل يوم القيامة،
ابن عباس أن اهلل مسح
َ
صلب آدم فاستخرج منه َّ َ

َ
امليثاق أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئ ًا ،فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى
وأخذ منهم
امليثاق يومئذ ،فمن أدرك منهم امليثاق ِ
اآلخر فوىف به ن َف َعه ُ
َ
امليثاق األول ،ومن أدرك امليثاق
امليثاق ِ
اآلخر فلم ِ
ِ
َ
اآلخر
يف به مل ينفعه امليثاق األول ،ومن مات صغري ًا قبل أن يدرك

مات عىل امليثاق األول عىل الفطرة» .اهـ(((.

وأيض ًا قال الطربي يف «تفسريه»« :قال ابن جريج :عن جماهد قال :إن اهلل لـام

أخرجهم قال :يا عباد اهلل ،أجيبوا اهلل ،واإلجابة الطاعة ،فقالوا :أطعنا ،اللهم أطعنا،
اللهم أطعنا ،اللهم لبيك! قال :فأعطاها إبراهيم عليه السالم يف املناسك :لبيك اللهم

لبيك.

رضب متن آدم حني خلقه.
قال:
َ

الذر ،فكلمهم،
أخر َج ذريته من ظهره مثل ّ
قال :وقال ابن عباس :خلق آد َم ،ثم َ

ثم أعادهم يف صلبه ،فليس أحد إال وقد تكلم فقال :ريب اهلل.

وكل ٍ
فقالُّ :
خلق ُخلق فهو كائن إىل يوم القيامة ،وهي الفطرة التي فطر الناس

عليها» .اهـ(((.

ونُقل هذا التفسري عن كثري من املتقدمني ،ولكن املعلوم أن هذا امليثاق ال يذكره

أحدٌ يف احلياة الدنيا ،وربام ُيكشف عنا الغطا ُء يف اآلخرة فنتذكر ،وما ال نذكره يف دنيانا
فال ُيكلفنا اهلل تعاىل به ،وله ّ
يتفضل علينا بأن يلح َقنا باألصل الذي خلقنا
جل شأنه أن ّ

عليه.

((( «تفسري الطربي» (.)112 :9
((( املصدر السابق (.)115 :9
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الصبغة:
ومنهم من فسـر الصبغة الـواردة يف القرآن يف قـوله﴿ :ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠﮡ﴾ بالدين .قال ابن جرير الطربي يف «تفسريه»« :القول يف تأويل قوله

تعاىل﴿ :ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ﴾:

يعني تعاىل ذكره بالصبغة صبغة اإلسالم ،وذلك أن النصارى إذا أرادت أن
تنص أطفاهلم جع َلتهم يف ٍ
ماء هلم ،تزعم أن ذلك هلا تقديس ،بمنزلة غسل اجلنابة ألهل
ُ
ّ
اإلسالم ،وأنه صبغة هلم يف النرصانية ،فقال اهلل تعاىل ذكره ـ إذ قالوا لنبيه حممد ﷺ

وأصحابه املؤمنني به :كونوا هودا أو نصارى هتتدوا ـ﴿ :ﭘ﴾ هلم يا حممد أهيا اليهود
والنصارى ﴿ﭙﭚﭛ﴾﴿ ،ﮚﮛ﴾ التي هي أحسن الصبغ؛ فإهنا هي احلنيفية

املسلمة ،و َد ُعوا الرشك باهلل ،والضالل عن حمجة هداه».

ثم قال« :ولكن عىل قوله ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ﴾ إىل قوله ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ﴾،
ٍ
حينئذ هو صبغة اهلل.
﴿ﮚﮛ﴾ بمعنى :آمنـّا هذا اإليامن ،فيكون اإليامن
وبمثل الذي قلنا يف تأويل الصبغة قال مجاعة من أهل التأويل »....اهـ(((.
ثم أسند إىل قتادة أن الصبغة هي اإلسالم.
بعضهم بقوله :هي دين اهلل ،وروى ذلك عن قتادة وأيب العالية وأيب
وعب عنها ُ
ّ

الربيع وجماهد وعطية والسدي وابن زيد.

وقال آخرون﴿ :ﮚ ﮛ﴾ :هي فطرة اهلل ،ونقله عن جماهد قال﴿ :ﮚ

ﮛ﴾ :اإلسالم فطرة اهلل التي فطر الناس عليها(((.
((( «تفسري الطربي» (.)570 :1
((( املصدر السابق (.)570 :1
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وعىل القول بأن الفطرة هي اإلسالم ،فال اختـالف بني من قال :الصبغة هي

الفطرة ،أو قال :هي الدين أو اإلسالم.

واعلم أن هذا َ
القول ال خيتلف مع ما قلناه من تفسري معنى الفطرة كام هو ظاهر،
ٌ
وهم ال يريدون بقوهلم :الفطرة ـ أو الصبغة ـ هي اإلسالمّ :
خملوق مع
نفسه
أن اإلسال َم َ
اإلنسان؛ ألن هذا القول ال يقول به أحد ،بل يريدون أن ِخلق َة اإلنسان لو فكّر وقدّ ر

الهتدى وآ َمن بأن الدين اإلسالمي هو الدي ُن الذي تكون به سعادتُه وهداه وكمـاله،
غي خلق الشاة وقد كانت سليمة .واهلل أعلم.
عب عن الذي ال يؤمن بأنه كمن ُي ّ
ولذلك ّ
وال بأس هنا أن ننقل بعض ما قاله العلامء يف مفهوم الفطرة كتذييل ملا مىض:

قال العالمة املناوي يف «رشحه عىل اجلامع الصغري» يف رشح حديث «كل مولود

يولد عىل الفطرة»« :والـمعهود فطرة اهلل التي خلق الناس عليها من االستعداد عليها

لقبول الدين والنهي للتجيل باحلق وقبول االستعداد والتأيب عن الباطل والتميـيز بني
اخلطأ والصواب».

ثم قال« :قال الطيبي« :الفطرة» ُّ
تدل عىل نو ِع من ال َف ْطر ،وهو االبتداء واالخرتاع،
واملعني هبا هنا :متكُّن الناس من اهلدى يف أصل ِ
اجلبِ ّلة بالتهيؤ ل َقبول الدين ،فلو تُرك

مركوز يف النفوس،
استمر عىل لزومها ومل يفارقها لغريها؛ ألن هذا الدين حسنه
عليها
ٌ
ّ
وإنام ُيعدَ ل عنه بآفة من اآلفات البرشية والتقليد ...واحلاصل :أن اإلنسان مفطور عىل

التهيؤ لإلسالم بالقوة ،لكن ال بد من تعلمه بالفعل ،فمن قدّ ر اهلل كونه من أهل السعادة
قيض اهلل له من يع ّلمه سبيل اهلدى ،فصار َم ْه ِد ّي ًا بالفعل ،ومن خذله وأشقاه س ّبب له
غي فطرته ،ويثني عزمته ،واهلل سبحانه هو املترصف يف عبيده كيف يشاء ،فأهلمها
من ُي ّ
فجورها وتقواها» .اهـ(((.

((( «فيض القدير رشح اجلامع الصغري» للعالمة املناوي (.)33 :5
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جامع لكل املحاسن التي يمكن أن
وهذا الكالم يف غاية التقرير والتحرير ،وهو
ٌ

ٌ
إنسان يف هذا الباب ،ولنكتف به فإن إطال َة الكالم بعد متام البيان فجاجة.
يقوهلا

وقد يدّ عي البعض أن اإلنسان بأصل خلقته يكون عالِـ ًام ببعض املعلومات،
جالس،
ويدّ عي املجسمة منهم أنه يكون عالِـ ًام أن اهلل تعاىل يف السامء ،أو أنه عىل عرشه
ٌ

تعاىل عام يفرتون ،وهذا كله هرا ٌء ،وال قيمة له ،فإن اهلل تعاىل يقول﴿ :ﯤﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ﴾ [النحل.]78 :
ٌ
واستنباط ملحاسن يف أصول الدين عديدة ،ولكننا
ولنا يف هذه اآلية كال ٌم كثري،

نقترص هاهنا عىل أصول ذلك مما يتعلق بموضوعنا ويالئم هذا الكتاب ،فنقول:

نص من اهلل العيل العزيز عىل أن اإلنسان ال يكون عالِـ ًام بأي
يف اآلية الرشيفة ٌّ

ُ
والدليل عىل ذلك :أنه نفى ع ْل َم أي يشء فقال﴿ :ﯩ
يشء حني خروجه من بطن أمه،
تعم.
ﯪﯫ﴾ ،ومعلوم أن النكرة يف سياق النفي ُّ

فال جيوز لواحد بعد ذلك أن يقول :إن اهلل تعاىل قد أودع يف نفوسنا بعض

نص يف أن ال معلومات فينا عند والدتنا.
املعلومات؛ ألن اآلية ٌّ

وأيض ًا :فإن اهلل تعاىل يد ُّلنا عىل أن خروجنا يف هذه احلالة عارين عن العلم

العلم حالة كامل ،ولذلك فإنه ّ
جل شأنه قد خلق لنا
واملعرفة ،هي حال ُة نقص ،فعرفنا أن
َ
َ
الوسائل التي هبا ُيمكننا أن نعلم ،وهي السمع واألبصار واألفئدة ،فإن العلم يرتتب عىل

هذه الوسائل ،ترتُّب ًا عادي ًا بحسب خلق اهلل تعاىل لنا وتقديره لوجودنا.

معارف وعلو ٍم ،أو أن خيلق يف بعض
وكان يمكن أن خيلق فينا ابتدا ًء ما يشاء من
َ

ِ
خلقه ـ أو يف مجيعهم ـ بعض املعارف ال عن طريق تلك الوسائل ،ولكنه د ّلنا عىل أن
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الطريق املعتادة للعلم إنام هي استعامل تلك الوسائل العادية ،فعرفنا أن ال َ
دليل إال أن
يأتينا عن طريقها.

الكشف الذي يدّ عيه بعض الناس ،فيزعمون أهنم ُيلهمون
فعرفنا من ذلك أن
َ

ببعض اإلهلامات واملعارف اللدنية ،ما مل يد ُّلونا عليه هبذه الوسائل ،أي :ما مل يقيموا عليه

أدل ًة باستعامل هذه الوسائل املعرفية التي خلقها اهلل تعاىل لنا ،فإن كش َفهم هذا ال يقوم
أن حيتجوا هم به.
حج ًة علينا ،وال يصح هلم
ّ

وقد يقول قائل :فام بالنا س ّلمنا لألنبياء عليهم السالم وقد ا َّد َعوا أهنم كُشف هلم
ٍ
عن عا َلـم َ
إهلامات مل َنر نحن شيئا منها.
آخ َر و ُأهلموا
ملجرد أهنم ا َّد َعوا أنه قد كُشف هلم
فاجلواب :إنا ما س ّلمنا لألنبياء واتبعناهم ّ

عن بعض املعارف والعلوم ،بل إنه قد قامت األدل ُة التام ُة عىل صدقهم عندنا ،ولذلك
اتباع لِـام قام عندنا من األدلة اإلمجالية والتفصيلية عىل
اتبعناهم ،فاتباعنا هلم إنام هو ٌ
ِ
املعجزات َ
الناس
صدقهم ،ولذلك فقد أقام اهللُ تعاىل
دالئل عىل صدقهم ،وذلك لينظر ُ
أمجعون فيام ُيلقيه إليهم األنبيا ُء ،فينظروا بعقوهلم ،فإهنم إذا فعلوا ذلك عرفوا أن األنبيا َء
عليهم السالم صادقون ،فتقوم عليهم احلجة ،فيلزمهم اتبا ُعهم.
وأيض ًا :فإن األنبياء مل ِ
يأت واحد منهم بام خيالف املعقول والعقول ،وقد لطف

اهلل تعاىل بنا فلم ُيك ّلفنا بام ُيناقض عقو َلنا التي جعلها هو جل شأنه دلي ً
ال لنا عىل احلق

والصواب.

ِ
ـمن يدعي أنه ُي َ
كاشف ،ثم يأتينا بأمور
ولذلك؛ فإننا ال
ّ
يصح لنا أن نس ّلم ل َ

وأحكام خمالفة للعقول الرصحية ،واألدلة الربهانيةّ ،
وكل من يأيت بيشء من ذلك؛ فإنه

دليل عىل بطالن حجته ودعواه ،حتى لو ا ّدعى أنه خاتم لألولياء.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 103
عىل

شكره؛ ألنه أو َد َع فينا من الوسائل التي تعود علينا
وقد أوجب اهلل تعاىل علينا َ

بالنعم اجلليلة من العلوم واملعارف ،والشكر يكون يف مقابل نعمة كام هو معلوم .ولذلك

قال يف هناية اآلية﴿ :ﯲﯳ﴾ ،أي :جيب عليكم شكري بعباديت كام أمرتُـكم،
حق العبادة.
وذلك ألنني قد خلقتُكم ،واخلالق له عىل خملوقيه ُّ

رب
ذكره يف اآلية الكريمة فيه إشار ٌة إىل األخبار الصادقة ،واخل ٌ
والسمع الوارد ُ
الصادق ينقسم إىل قسمني
ٍ
األول :خرب الرسول الـمؤ َّيد باملعجزةُّ ،
واحد ا ّدعى النبوةَ ،وأتى بمعجزة
فكل

ربه يكون صادق ًا.
صادقة عىل ما يقول ،فإن خ َ

ُ
وتفاصيل خرب التواتر مذكورة يف علم أصول الفقه.
والثاين :خرب التواتر،

ُ
الوصول به إىل
واألبصار املذكورة يف اآلية الكريمة فيها إشار ٌة إىل كل ما ُيمكن
ُ

عل ٍم كالبرص والسمع وسائر احلواس اخلمس ،أو ما يقوم مقامها كالتجربة.

أما األفـئدة؛ فإهنا ـ بال ّ
شك وال ريب ـ إشار ٌة إىل العقول والطرق العقلية يف

االستدالل.

وقد يقول قائل :ملاذا ُذكرت األفئدة بصيغة اجلمع؟
قلنا :إن ُطرق االستدالل متعدّ دةُّ ،
ومعارف،
وكل واحد منها ُيوصلنا إىل علو ٍم
َ

امللحظ.
فربام يكون اجلمع مبني ًا عىل هذا َ

وقد يقال :إن احلس الوجداين يمكن أن يكون دلي ً
ال عىل الصدق والكذب ،وعىل

املجرد ،فإنه جيوز مجعه بمجموع ذلك،
احلق والضالل،
وبضم هذا الطريق إىل العقل ّ
ّ
ِ
الكشف ،وغريه.
البعض
وربام ُي َض ُّم إىل ذلك
ُ
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فنقول :ال دليل لنا عىل أن الوجدان بذاته يكون دلي ً
ال عىل الصدق واحلق ،ولكنه
قد يكون مساعد ًا عىل ذلك ،ومقدمة له ،وال يقال :إنه ـ هو عينه ـ الذي يعرفنا احلق
والصواب.

وأما الكشف واإلهلام املدّ عى ،فال نس ّلم به دليالً؛ ذلك ألنه مل تقم حج ٌة قطعية

عىل اختاذه دليالً.

وقد يقول قائل :إن الرؤيا الصادقة التي قال فيها النبي« :إهنا جزء من ستة وأربعني

جزء ًا من النبوة»((( هي دليل عىل احلق والصدق.

َّب عليه النبي عليه السالم أن
قلنا :إن الرؤيا بذاهتا ،ال تكون دليالً ،بل صد ُقها َرت َ
يصح له بأي ٍ
حال من
يكون جزء ًا مما ذكر ،ومعنى ذلك :أن الواحد إذا رأى رؤيا ،فال ُّ
ّ
يستدل بنفس هذه الرؤيا عىل األحكام والعلوم واملعارف ،ولكن ،إذا حت ّقق
االحوال أن

هذه الرؤيا بعد ذلك يف احلياة ورأى أن ما شاهده يف الرؤيا قد وقع يف خارج األمر ويف
واقع احلياة ،فإن وقوع وحتقق هذه الرؤيا عندئذ يكون دلي ً
ال عىل حسن طو ّية هذا الرائي،

وتكون شاهد ًا له عىل سالمة باطنه ،واهلل تعاىل أعلم ،ولذلك قال النبي عليه السالم :إن

ُ
وصدق الرؤيا ال يتأتى
الرؤيا الصادقة هي التي تكون جزء ًا من النبوة ،وليس أي رؤيا،

معرفته إال بعد حتقق الرؤيا خارج ًا؛ إذ نفس الرؤيا ليس هو الدليل ،عىل ما يف اخلارج،
 حتقق الرؤيا خارج ًا يكون دلي ً
ال عىل سالمة باطن الرائي.
ولكن ُّ

عي ا َّدعى َّ
أن الرؤيا تكون دلي ً
ال عىل العلم بام يف اخلارج ،وقد
واملقصود :أن املدَّ َ

ثبت أن احلديث ُّ
يدل عىل خالف مدعاه.

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه ،كتاب التعبري ،باب رؤيا
الصاحلني .)6983( ،وباب من رأى النبي ﷺ .)6994( ،وأخرجه مسلم يف «صحيحه» من
حديث أنس بن مالك وعبادة بن الصامت ريض اهلل عنهام ،كتاب الرؤيا.)7( ،
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السمع ،أي :اخلرب
فانحرص بذلك وسائل املعرفة يف الثالثة التي ذكرناها ،وهي
ُ

الصادق ،والبرص أي :احلواس اخلمس وما يرتكب منها أومعها ،والعقل.
ُّ
اعتبار له.
فكل ُحك ٍم مل يأتنا عن طريق هذه الوسائل فال
َ

فإن قال قائل :فبامذا ثبت الدين اإلسالمي عندنا حتى قام حج ًة يف تفاصيله عىل

البرش؟

احلق باملعجزات التي قامت دلي ً
ال عىل نبوة
ثبت أنه هو الدين ُّ
قلنا :إن اإلسالم َ

سيدنا حممد عليه الصالة والسالم.

ُ
يستحيل أن يكون من عند البرش،
وأيض ًا :بام اشتمل عليه من أد ّلة داخلية عىل أنه
ٍ
ومعارف ال يمكن
عالية
تعاليم
فثبت أنه من عند خالق البرش ،وذاك ألنه يشتمل عىل
َ
َ
للبرش أن يتوصلوا إليها ،ونحن َّ
كل يوم ما زلنا نكتشف جانب ًا من جوانب إعجاز القرآن
باحلس ،فثبت أن الرشيعة قد
العظيم ،وقد عرفنا ذلك كله بالعقل ،وأدركنا وجود القرآن
ّ
تم اإلشارة إليها.
ثبتت حج ّيتُها عىل البرش مجيع ًا بأساليب املعرفة التي ّ

رب العاملني)
قال اإلمام الطحاوي( :ويدينون به َّ

ِ
استحضار بعض النصوص من القرآن
سنبـني معنى كلمة «الرب» من خالل

والسنة.

الرب :معناه يف اللغة ـ كام نقله اإلمام الطربي يف «تفسريه» ـ:
ف
«وأما تأويل قوله﴿ :ﭘ﴾ [الفاحتة ،]1 :فإن «الرب» ـ يف كالم العرب ـ
مترص ٌ
ِّ
عىل ٍ
معان ،فالسيدُ ا ُملطاع فيهم يدعى ر ّب ًا ،ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة:
ٍ
ِ
رب كند َة وابنَ ُه
وعرعر
خبت
ورب َم َعدٍّ بني
وأهلك َن يوم ًا َّ
ّ
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يعني :رب كندة :سيد كندة ،ومنه قول نابغة بني ذبيان:
ختب إىل النعامن حتى تنا َله
ُّ

رب تليدي وطاريف
 	 فدى لك من ٍّ

والرجل املصلح لليشء ُيدعى ر ّب ًا ،ومنه قول الفرزدق بن غالب:

ِ
مربوب
كانوا كسالئة محقا َء إذ ح َقنت  	 سال َءها يف أدي ٍم غري

يعني بذلك :يف أديم غري ُمص َلح.

ومن ذلك قيل :إن فالن ًا ُير ُّب صنيعته عند فالن :إذا كان حياول إصالحها وإدامتها.

ثم قال :واملالك لليشء يدعى ر َّبه.

ٍ
وجوه غري ذلك ،غري أنـها تعود إىل بعض هذه الوجوه
وقد يتصـرف أيض ًا يف

الثالثة» .اهـ(((.

إذن ،يتحصل من ذلك أن املعاين الثالثة لكلمة «الرب» ـ يف اللغة ـ هي :السيد

ا ُملطاع ،وا ُملصلح لليشء ،واملالك لليشء .وهي الثالثة التي ذكرها اإلمام الطربي يف

«تفسريه».
بغريه.

أن ّ
وهذه املعاين لو تفكّرنا فيها لرأينا ّ
كل واحد منها يرجع إىل َ
اآلخر وله صلة
متى حيق للواحد أن يأمر غريه؟ إذا َم َلكه ،واملِلك نوعان:
مثالً :السيد املطاع،
ُّ

وعوارضه بكل ما فيه.
ِملك حقيقي وهو أن متلك اليش َء
َ

أما املِلك اإلضايف فهو :ملكية املنفعة (استعامل اليشء) ،فهذه ليست ملكية حلقيقة

اليشء .وبنا ًء عىل ذلك إذا قلنا :إن اهلل ٌ
مالك لكل العاملني ،فهو باملعنى األول ال الثاين.
((( «تفسري الطربي» (.)47 :1
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قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ * ﭛ ﭜ * ﭞ ﭟ ﭠ﴾:

﴿ﭞ﴾ َبدَ ٌل من ﴿ﭘ﴾ وظيفته البيان والتوضيح ،يعني :ال يكون ر ّب ًا إال إذا كان

مالك ًا.

وبناء عىل نفس املعاين قال اإلمام العالمة البيضاوي يف «تفسريه» مع «حاشية
ِ
«الرب ـ يف األصل ـَ :مصدَ ٌر بمعنى الرتبية ،وهو ُ
اليشء إىل
تبليغ
الشيخ زادة» أيض ًا:
ُّ
نعت ِمن َر َّبـه َي َر ُّبـه
كاملِ ِه شيئ ًا فشيئ ًا ثم ُو ِص َ
ف به للمبالغة ،كالصوم والعدل .وقيل هو ٌ

نم ين ُُّم فهو ن ٌَّم .ثم سمي به املالك؛ ألنه حيفظ ما يملكه ويربيه»(((.
فهو ٌّ
رب ،كقولَّ :

ٍ
ِ
كامالت ِّ
رب العاملني ،أيّ :
واحد
كل
إن اهلل ُيد ّب ُرهم شيئ ًا فشيئ ًا إىل
حني نقول :اهللُ ّ
ِ
أعراض ِه ْم و َذواتِ ِ
ـه ْمَ ،يدْ ُخ ُل يف هذا املعنى األمر والنهي واإلحكام وكل ما
منهم يف
ٍ
ناتج عن أن اهلل ٌ
مالك حقيقي
يتع َّل ُق بالتدبري من معان باإلضافة إىل اخللق؛ ألن اخللق ٌ

لألشياء ،ومن يملك اليشء فإن األمر فيه له وحده ،بخالف أن نقول :زيد صاحب

مستأجر له ،فهو يملك حق االنتفاع فيه ،بينام حني نقول :اهلل رب العاملني،
البيت ،وهو
ٌ
فهو الذي ير ّبيهم ويبلغهم إىل كامالهتم شيئ ًا فشيئ ًا.

رب ٌ
فالن ولدَ ه ير ُّبه ر ّب ًا ور ّبـ َب ُه
وقال الشيخ زاده يف «حاشيته»« :قال اجلوهريَّ :
معنى ـ ح ُّقه أن ال ُيطلق عىل
تربيب ًا بمعنى ر ّباه تربي َة املربوب واملريب .واملصدر ـ وإن كان ً
الذات ،إال أنه ُأطلق هاهنا عىل الذات بقصد املبالغة يف اتصافه به ،مثل رجل صوم،

ورجل عدل ،أي :صائم ،وعادل»(((.

والنهي واإلجياد واإلعدام.
األمر
َ
الرتبية معناها :متابعة الشؤون ،وتستلزم َ
((( «تفسري البيضاوي» مع «حاشية الشيخ زادة» (.)32 :1
((( املصدر السابق (.)32 :1
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هذه هي الرتبية احلقيقية ،أما الرتبي ُة وهي صفة للمخلوق من حيث اتصا ُله
بولده فهي تربية إضافية؛ ألنه ال يملك حقيق َة و َل ِد ِه ،بل يملك شيئ ًا منها ،وهي بعض

ٍ
ٌ
سلطان عىل ولده من جهة معينة وإىل زمن معني ،أما اهلل
لفرتة ما ،فاألب له
عوارضها

سبحانه وتعاىل فسلطانُه دائم عىل مجيع املخلوقات وسلطانُه حقيقي.

ك ُُّل معاين «الرب» تدور عىل معنى واحد ،أمجلتُها يف عبارة« :نِسب ُة التَّص ِ
ف ا ُملط َل ِق
ِّ
َ ُّ
تدبري ُش ِ
الذي ال ُيق ِّيدُ ُه قيدٌ إىل اهلل تعاىل وحدَ ُه يف ِ
ؤون العا َملني» ،وأنت تعلم أن هذا املعنى

ال جيوز نسبته إىل غري اهلل تعاىل.

«رب العاملني» أنه يأمرهم وينهاهم فقط ،بل ُينشئهم و َيرعاهم ،وهو
ليس معنى ّ

معنى التدبري احلقيقي الذي أشار إليه البيضاوي يف «تفسريه».

َّ
ترصف ًا حقيقي ًا
إن الذي يؤمن بأن اهلل َر ُّب العاملني ،عليه أن يؤمن بأنه
مترصف ُّ
ِّ

رب
ترصف ًا حقيقي ًا ،ومن يعتقد أن اهلل ّ
ترصف ًا عىل الدوامُّ ،
يف أصل ذوات املخلوقاتُّ ،
الترصف إىل غري اهلل تعاىل ،وهذا املعنى ٌ
داخل يف حقيقة
العاملني ال جيوز أن ينسب هذا
ُّ
الربوبية وليس طارئ ًا عليها.

الحظوا اآلية التي يف سورة الزمر﴿ :ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾ [الزمر .]3 :لو أردنا أن ننظر يف هذه
حض عىل أن يكون
ـم اللغة العربية؛ ﴿ﮆﮇﮈﮉ﴾ٌّ :
اآليـة بأسلوب َم ْن َ
يفه ُ
الدين والتـد ُّين خالص ًا هلل﴿ .ﮋﮌ﴾ :وأما الذين اتـخذوا من دونه أولياء

يقولون ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ :حاصل كالمهم :نحن نعبد غري اهلل

اعرتاف منهم بأمرين:
ليقربونا إىل اهلل ،فهذا
ُ
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حق الترصف،
األول :أهنم يعبدون غري اهلل ،والثاين :أهنم ينسبون إىل غري اهلل ّ

التقريب إىل اهلل نوع من أنواع التدبري والرتبية ،هذه اخلاصية نسبها املرشكون إىل غري اهلل.
إقرار وا ِّدعا ٌء:
فقوهلم﴿ :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ﴾ فيه أمرانٌ :

إقرار املرشكني اعتقادهم يف املعبودين أنَّم يستطيعون تدبري ُش ِ
ؤون املخلوقات،
َ
َ

وه ْم إىل اهلل.
وا ّدعا ٌء من املرشكني بأهنم ال يعبدوهنم إال ل ُي َق ِّر ُب ُ

تكملة اآليـة :كيـف ر َّد اهللُ تعاىل عليـهم؟ ﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ﴾ ،ملاذا ذكر هذا الكالم؟ ألن اهلل يف احلقيقة هو املترصف ﴿ﮡﮢﮣﮤ

ﮥﮦﮧﮨ﴾ العبارة األوىل ر ّد عىل اإلقرار ،والعبارة الثانية ر ّد عىل االدعاء.

قوي عىل أن املشـركني كانوا يعتـقدون يف بعض املوجودات
هذه اآلية دليل ٌّ
لطان التّدبري مع التفر ِد فيهِ ،
التي هي غري اهلل ُس َ
ومن هذه الناحية كانوا مرشكني ،ومن
ُّ
ِ
هذه الناحية دعواهم أنه َ ِ
واعتقادهم عباد ُة األصنام ،هذا هو الذي
ي ُّق هلم يف زعمهم
حيكم اهلل فيه بعد ذلك.

وقال النسفي يف «تفسريه»« :وك َِذ ُبم قوهلم يف بعض من اختذوا من دون اهلل

أولياء :بنات اهلل»(((.

يبني اهلل تعاىل يف هذه اآليات أن املرشكني قد عبدوا غريه ،ونسبوا إىل غري اهلل فع ً
ال

من األفعال التي ال جيوز نسبتها إال إليه ّ
جل شأنه ،وهو التقريب إىل اهلل ،فهذان أمران
اثنان ال جيوز رص ُفهام إال إىل اهلل تعاىل ،واملرشكون قد نسبومها إىل غري اهلل تعاىل ،فكانوا

بذلك من املرشكني.

((( «تفسري النسفي» (.)169 :3
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قال اإلمام الطربي يف تفسريه آلية الكريس« :وأما قوله ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ِ
أن ي ّليه،
ﯞﯟﯠ﴾ يعني بذلك :من ذا الذي يشفع
ملامليكه إن أراد عقوبتَهم ،إال ُ
ويأذن ل ُه بالشفاعة هلم؟ وإنام قال ذلك تعاىل ذكره ألن املرشكني قالوا :ما نعبد أوثاننا هذه

إال ليقربونا إىل اهلل زلفى! فقال اهلل تعاىل ذكره هلم :يل ما يف الساموات وما يف األرض مع

َ
األوثان التي تز ُعمون
الساموات واألرض ملك ًا ،فال ينبغي العبادة لغريي ،فال تعبدوا

تقربكم مني زلفى؛ فإهنا ال تنفعكم عندي وال تُغني عنكم شيئ ًا ،وال يشفع عندي
أهنا ّ

أحدٌ ألحد إال بتخليتي إياه والشفاع َة ملن يشفع له ،من رسيل وأوليائي وأهل طاعتي»(((.
وقال رمحه اهلل تعاىل يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﯭﯮﯯ﴾ [احلج:]30 :

«وقوله﴿ :ﯭﯮﯯ﴾ يقول تعاىل ذكره :واتـقوا َ
قول الكذب والفرية
عىل اهلل بقولكم يف اآلهلة﴿ :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾ وقولكم للمالئكة :هي

بنات اهلل ،ونحو ذلك من القول ،فإن ذلك كذب وزور ورشك باهلل»(((.

وقال يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ﴾ [فاطر:]41 :

«وقوله﴿ :ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ﴾ [فاطر ]40 :وذلك قول بعضهم

لبعض﴿ :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾ خداع ًا من بعضهم لبعض وغرور ًا ،وإنام

تُزلفهم آهلتهم من النار ،وتُقصيهم من اهلل ورمحته»(((.

وقال اإلمام الرازي يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ*ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ﴾ [األعراف« :]139-138 :أمجع
((( «تفسري الطربي» (.)395 :5
((( املصدر السابق (.)618 :18
((( املصدر السابق (.)481 :20
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ُّ
كل األنبياء عليهم السالم عىل أن عبادة غري اهلل تعاىل كفر ،سواء اعتقد يف ذلك الغري
كونه إهل ًا للعامل ،أو اعتقدوا فيه أن عبادته تُقرهبم إىل اهلل تعاىل؛ ألن العبادة هناية التعظيم،
وهناية التعظيم ال تليق إال بمن يصدر عنه هناية اإلنعام واإلكرام»(((.

وقال اإلمام الرازي يف تفسريه هلذه اآليات من سورة الزمر« :ال يب ُعد أن يعتقد

أولئك الكفار يف املسيح والعزيز واملالئكة أن يشفعوا هلم عند اهلل ،أما يبعد من العاقل أن

يعتقد يف األصنام واجلامدات أهنا تُقربه إىل اهلل ،وعىل هذا التقدير :فمرادهم أن عبادهتم
خشب أو
هلا تُقرهبم إىل اهلل ،ويمكن أن يقال :إن العاقل ال يعبد الصنم من حيث إنه
ٌ
حجر ،وإنام يعبدونه العتقادهم أهنا ُ
متاثيل الكواكب ،أو متاثيل األرواح الساموية ،أو

مضوا ،ويكون مقصو ُدهم من عبادهتا توجي ُه تلك
متاثيل األنبياء والصاحلني الذين َ
العبادات إىل تلك األشياء التي جعلوا هذه التامثيل صور ًا هلا.

وحاصل الكالم ل ُع ّباد األصنام أن قالوا :إن اإلله األعظم ُّ
أجل من أن يعبده البرش
الالئق بالبرش أن يشتغلوا بعبادة األكابر من ِعباد اهلل مثل الكواكب ومثل األرواح
لكن
َ
الساموية ،ثم إهنا تشتغل بعبادة اإلله األكرب ،فهذا هو املراد من قوهلم﴿ :ﮐﮑﮒ

ﮓﮔﮕﮖ﴾(((.

غري اهلل تعاىل مع ّ
كل ما
فحاصل معنى اآلية :إن املشـركني يقرون أهنم عبدوا َ

يترصفون باألمور ،ولكنهم يدَّ عون أهنم ما فعلوا ذلك إال
يتضمنه ذلك أن املعبودين ّ

ليقرهبم هؤالء إليه تعاىل .فانظر تعقيب اهلل تعاىل عىل قوهلم ،فإنه سبحانه وتعاىل قد
ّ
ّ
كذهبم يف دعواهم ،والتكذيب إما أن يكون يف دعوى أهنم يعبدون تلك األوثان ،وهذا
عبادتم إياهم ،أو أن يكون يف دعواهم صحة ما ينسبونه إىل هذه
باطل؛ ألنا قد حت ّققنا
َ

((( «تفسري الفخر الرازي» (.)350 :14
((( املصدر السابق (.)421 :26
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وتقرهبم إىل اهلل ،ثم حكم عليهم بالكفر لفعلهم.
تترصف وتد ّبر األمر ّ
األصنام ،وهو أهنا ّ
يشـرح كيفية عبادة الكفار
وقد ورد خرب يف «سرية اإلمام احللبي» ،هذا اخلرب
ُ

لألصنام ،وكيفية عبادهتم هلل.

حلي أنه« :أول من أدخل
قال العالمة احللبي يف «سريته» أثناء كالمه عن عمرو بن ّ

الرشك يف التلبية؛ فإنه كان يلبي بتلبية إبراهيم اخلليل عليه الصالة السالم ،وهي :لبيك
ُ
الشيطان يف صورة شيخ ُيلبي
اللهم لبيك لبيك ال رشيك لك لبيك ،فعند ذلك متثل له

عمرو :لبيك ال رشيك لك ،قال له ذلك الشيخ :إال رشيك ًا هو لك ،فأنكر
معه ،فلام قال ٌ

ذلك عمرو ،فقال له ذلك الشيخ :متلكه وما ملك ،وهذا ال بأس به! فقال ذلك عمرو،
فتبعته العرب عىل ذلك .أي :فيوحدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم وجيعلون
ملكها بيده .قال تعاىل توبيخ ًا هلم﴿ :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ [يوسف:

.(((»]106

هذه العبارة التي يقولوهنا ُمطابِق ٌة لِـام َذك ََر ُه اهلل عنهم ،يزعمون َّ
أن هذا الرشيك

ُ
َ
الرشيك إذن له ملكي ٌة خاص ٌة
الرشيك وما ملك ،هذا
يملك شيئ ًا ،واهلل يملك هذا

خاص ،يف ضمن ملكية اهلل العامة.
وتدبري
ٌ
وترصف ٌّ
ٌ

ِ
تدبري العامل ،فصار هؤالء
فوض
نوع من دعوى أن اهلل تعاىل َّ
وهذا ٌ
لبعض خملوقاته َ
ِ
توصل إليه ـ ّ
َ
جل شأنُه ـ إال بواسطتهم ،وهذه هي
وسائط بني اهلل تعاىل وخلقه ،ال ُي ّ
ٌ
اتصال مبارش
حقيقة دعوى أهل األوثان الذين اعتقدوا أنه ال يمكن أن يكون هناك
َ
وسائط روحانية ،رمزوا هلا
توسط
بينهم وبني اإلله؛ الستحالة ذلك يف نفسه ،فال بدَّ من ُّ

باألوثان أحيان ًا ،وباألصنام ،أو الكواكب ،ونحو ذلك.
((( «سرية اإلمام احللبي» (.)10 :1
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وذلك يعني َّ
فوض إىل
أن خالصة هذه العقيدة التي يعتقد هبا الكفار :هي أن اهلل ّ
ِ
بعض شؤون خملوقاته ،هذه عقيدة املرشكني.
تدبري
بعض املخلوقات َ
ُقرره هنا ،وتُوضح معنى الربوبية ،ما جاء يف
ومن اآليات القرآنية الدا ّلة عىل ما ن ّ

سورة آل عمران ،يقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ﴾ [آل عمران.]64 :

قال أبو الليث السمرقندي يف «تفسريه» املسمى بـ«بحر العلوم»﴿« :ﭻﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾؛ ألهنم عبدوا عيسى ر ّب ًا من دون اهلل ،ويقال :ال يطيع
بعضنا بعض ًا يف املعصية؛ كمـا قال﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ﴾ [التوبة ]31 :أي :أطاعوهم يف املعصية ،ويقال :ال يتخذ بعضنا بعض ًا

أرباب ًا؛ كام قالت النصارى :إن اهلل ثالث ثالثة»(((.

نوع من أنواع
أمر فيه ٌ
مسألة األرباب من دون اهلل هي إذن مسألة اتـخاذ ،هي ٌ
ٍ
ُ
طواعية منه ،وتوا ُط ٍؤ
اإلنسان يف يشء معني أنه ر ُّبه عن
الطواعية واالختيار ،قد يعتقد

والرب ،وذلك بأن يتل َّب َس هذا الذي ا ّدعى الربوبية بمعنى من معاين الربوبية
بني املربوب
ّ
املط َلقة ،ويرىض به غريه ويتابعونه بنا ًء عليه.

قلنا :الربوبية تشمل معاين كثرية جد ًا :اخللق ،والتدبري ،واألمر والنهي ،فمن
ادعى لنفسه نوع ًا من هذه األنواع ،ومعنى من هذه املعاين ،فهو يكون قد اختذ من ِ
نفسه
ّ
رشيك ًا هلل ور ّب ًا لغريه ،وهذا هو املقصود يف بعض معنى هذه اآلية﴿ :ﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉ﴾ ،فهذا فيه إشار ٌة إىل أن الربوبية يمكن أن تكون فقط يف قس ٍم
((( «بحر العلوم» (.)275 :1
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ُنسب إال إىل اهلل سبحانه مثل األمر والنهي،
ونو ٍع
ٍّ
خاص من األنواع التي ال جيوز أن ت َ
وسنبي لكم هذا بعد قليل.
ّ

ويف سورة آل عمران ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ * ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ﴾.

قال السمرقندي﴿« :ﮃ﴾ أي :متعبدين ،و﴿ﯛ﴾ يعني :عيسى وعزير ًا

واملالئكة صلوات اهلل عليهم ،ولو أمركُم بذلك ل َك َفر ،وت َُنزع النبوة منه»(((.

يف سورة التوبة وردت اآلي ُة املشهورة التي تُوضح قدر ًا كبري ًا من معنى الربوبية،
وقد وردت يف ِ
ذكر حال اليـهود والنـصارى ،والسبب الذي من أجله َّ
ضل هؤالء،

قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙ*ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ * ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ﴾ [التوبة.]31-29 :

ٍ
واحد ر ّب ًا واآلخر مربوب ًا،
هذا االختا ُذ إشارة إىل الرىض والتاملؤ والتواطؤ يف َج ْع ِل

األحبار والرهبان أرباب ًا هلم.
رضوا بأن يكون
فجامهري الناس من النصارى واليهود ُ
ُ
((( «بحر العلوم» (.)180 :1
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األحبار خالقني
رضوا بأن يكون
ما معنى كوهنم أرباب ًا هلم؟ هل هذا يعني أهنم ُ
ُ
خالق له ،فهو قد َس ِف َه
غريه من الناس ٌ
هلم؟ ال؛ ألن هذا ليس فيه رىض ،ومن ا ّدعى بأن َ
َن ْف َس ُه ،وقال ما ال ُي َصدَّ ُق فيه.
تفردهم باألمر والنهي دون اهلل
بل املعنى كام وضحه الرسول ﷺ يف أحاديثه :هو ُّ

تعاىل ،وهو معنى الترشيع بغري ما رشع اهلل تعاىل ،وهو ما رواه اإلمام الرتمذي وغريه.

النبي ﷺ ويف عنقي صليب
روى اإلمام الرتمذي عن ِّ
عدي بن حاتم قال :أتيت َّ

اطرح عنـك هذا الوثن» وسمعتـه يقرأ يف سورة براءة
عدي،
من ذهب فـقال« :يا
ْ
ُّ
﴿ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ قال« :أما إهنم مل يكونوا
حرموه».
يعبدوهنم ،ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئ ًا استحلوه ،وإذا حرموا عليهم شيئ ًا ّ
قال أبو عيسى :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبد السالم بن حرب،

وغطيف بن أعني ليس بمعروف يف احلديث(((.

ورواه الطرباين عن عدي أيض ًا وفيه:
فقلت :إنـّا لسنا نعبدهم! فقال« :أليس
ُ

قلت :بىل! قال« :فتلك
ويلون ما حرم اهلل فتستحلونه؟» ُ
ُي ّرمون ما أحل اهلل فتحرمونهُ ،
عبادهتم»(((.

ورواه اإلمام البيهقي يف «سننه الكربى» هبذا اللفظ(((.
جمرد أن يعتقد الواحدُ
جمرد الدعاء ،أو ّ
أعم من أن يكون يف ّ
فتوحيد الربوبية إذن ُّ
((( كتاب تفسري القرآن ،سورة التوبة.)3095( ،
((( «املعجم الكبري» (.)218

((( كتاب آداب القايض ،باب ما يقىض به القايض ويفتي به املفتي ،فإنه غري جائز له أن يقلد أحد ًا من
أهل دهره ،وال أن حيكم أو يفتي باالستحسان.)20350( ،
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خالق هلذا العامل ،ولو من دون االعتقاد بأنه مد ّبره حقيق ًة عىل الدوام ،أي :إن
بأن اهلل ٌ

ترصف يف
غري اهلل تعاىل له ُّ
من اعتقد أن اهلل هو الذي خلق العامل ،ثم اعتقد مع ذلك أن َ
تدبري شؤون الكون ،فإن هذا ليس حم ِّقق ًا لتوحيد الربوبية عىل اإلطالق ،وإال لكان كثري
موحدين للربوبية ،وهذا ٌ
باطل مطلق ًا؛ لِـام مىض من األدلة الدالة عىل أن
من املرشكني ّ
أعم من جمرد ذلك التصور.
الربوبية ُّ
خاص هلل تعاىل ،بمعنى إنشاء األحكام الرشعية
أمر
ٌّ
الترشيع (األمر والنهي) ٌ

عدي حني قال:
ابتدا ًء ،وهو ال جيوز ألحد أن يأمر وينهى إال اهلل ،واملعنى الذي نفاه
ٌّ
نفي العبادة املشهورة عرف ًا ،التي تتألف من أفعال خمصوصة
مل يكونوا يعبدوهنم ،هو ُ

معهودة ،تلك التي تستلزم الربوبية احلقيقية التا ّمة التي هي اعتقاد التدبري واألمر والنهي
مجيع ًا.
جواز إنشاء األحكام األمر الذي
ولكنه أثبت أهنم يعتقدون يف األحبار والرهبان
َ

النبي ﷺ عليهم بأهنم
ال جيوز نسبتُه إال إىل اهلل تعاىل ،وهذا األمر الذي من أجله حكم ُّ

عبدوا غري اهلل.

بعض هذه املعاين ،واعتقا ُد هذا
واليهود والنصارى كانوا يعتقدون يف أحبارهم َ
البعض ٍ
كاف إلطالق اسم العبادة لكن بالتقييد الذي أرشنا إليه.

نقد بعض ما قاله ابن باز:
سنناقش بعض التعليقات التي ذكرها اب ُن باز يف تعليقاته عىل متـن «العقيدة

الطحاوية» يف هذا الـمحل بالتحديد ،قال« :توحيد الربوبية القسم األول من أقسام

فس به ابن باز توحيد الربوبية؟ قال« :توحيد اهلل سبحانه
التوحيد» .ما هو املعنى الذي ّ
بأفعاله وهو اإليامن بأنه اخلالق الرازق املدبر ألمور خلقه ،املترصف يف شؤون خلقه

بالدنيا واآلخرة ال رشيك له يف ذلك».

ِ
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إىل اآلن هذا كالم جيد ،ولكنه قال بعد ذلك« :كام قال تعاىل﴿ :ﮦﮧﮨﮩ﴾

[الرعد ،]16 :وقـال ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

أقر به املرشكون ع ّباد األوثان ْ
وإن جحد
ﮁﮂﮃﮄ﴾ [يونس ،]3 :وهذا النوع قد ّ

أكثرهم بالبعث والنشور».
ُ

هل فع ً
ال كان املرشكون يعتقدون هذا املعنى؟ أي :هل كانوا ُينكرون أن هناك
بوضوح فيام سبق أهنم كانوا ي ِ
ٍ
نكرون هذا
خالق ًا ومدبر ًا غري اهلل تعاىل معه؟! الحظنا
ُ
املعنى ،بل كانوا يعتقدون مع اهلل سبحانه آهل ًة أخرى ،أرباب ًا أخرى.
أعم مما زعم اب ُن باز ّ
أن املرشكني س ّلموا به؛ ألن الربوبية تُط َلق عىل
والربوبية ُّ

بالرب واإلله ،وليس اخللق من العدم فقط
اخلاصة
معنى من املعاين
ّ
ّ
نسبتك إىل غري اهلل ً

توهم ،وقد أشار هو إىل ذلك يف تعريفه للربوبية ،ولكنه يبدو أنه غفل بعد ذلك
كام ُي ّ
ترصيح بأن
عن املعنى حينام أراد الرد عىل من خيالفهم! واآلية التي يف سورة الزمر فيها
ٌ
املرشكني كانوا ينسبون املعنى احلقيقي للربوبية إىل غري اهلل سبحانه وتعاىل.

فنالحظ أن ابن باز وغريه أخطؤوا حني قالواَّ :
إن املرشكني كانوا حم ّققني لتوحيد

التدبري إىل غري اهلل سبحانه وتعاىل ،فكيف بعد هذا يقال:
الربوبية ،فقد نسب املرشكون
َ
إهنم كانوا موحدين توحيد الربوبية؟

ولكننا نعرف َّ
آخر فهو يريد هبذا أمر ًا َ
آخر ،سنوضحه فيام يأيت.
أن ابن باز له
ٌ
هدف ُ

أقر به املرشكون عباد األوثان وإن جحد أكثرهم
قال ابن باز« :هذا النوع قد ّ

البعث والنشور».

وقد َب َّينَّا َّ
أن املرشكني واليهود والنصارى مل يعرتفوا بالوحدانية هلل يف الربوبية،

وغريهم كذلك ممن هم يف هذا الزمان مل يعرتفوا اعرتاف ًا خالص ًا بتوحيد الربوبية ،وذكرنا
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أن معنى توحيد الربوبية :إفراد اهلل سبحانه بالتدبري املطلق عن كل شائبة خمالطة ومشاركة

مع غريه ،ال مطلق بالتدبري الذي قد ينسب إىل غريه وال يكون يف ذلك رشك باملعنى
املحظور ،ونقصد بالتدبري املطلق أي :الشامل جلميع اجلزئيات والكليات ،وجلميع
األنواع من أمر ٍ
وهني ،وخلق وإعدام ،وإحياء وإماتة ...إلخ.

ثم قال ابن باز« :ومل يدخلهم يف اإلسالم لرشكهم باهلل يف العبادة وعبادهتم

األصنام واألوثان معه سبحانه ،وعد ِم إيامهنم بالرسول حممد ﷺ».

فقوله بأن املرشكني قد ح ّققوا هذا النوع من التوحيدٌ ،
باطل ال شك فيه كام رأينا

باألدلة السابقة ،فهم كانوا مرشكني يف توحيد الربوبية ،ولذلك كانوا مرشكني يف توحيد
اإلهلية ،أي :العبادة عىل حدِّ تعبريه؛ ألن هذين النو َعني راجعان إىل ٍ
أمر واحد عىل ما هو
التحقيق ،وكام سرتى.

موحد ًا توحيد ربوبية ومرشك ًا يف العبادة ،وما هذا إال
فيستحيل أن يكون واحدٌ ّ

وهم ّ
ريب يعتقد فيه
توهه هؤالء ّ
الوهابيون ثم صدّ قوا به ،فكل من عبد أحد ًا ،فإنه ال َ
ٌ

معنى الربوبية والتدبري.

فرع عن رشكهم يف أصل األلوهية ،ومل يعبد
وأما رشكهم باهلل يف العبادة فهو ٌ
املرشكون األصنا َم بال ٍ
سبب.
ينص بعد قليل عىل ّ
أن اهلل تعاىل كان ر ّب ًا قبل أن
وسنرى أن اإلمام الطحاوي ّ

خيلق اخللق ،فالربوبية وصف تطلق عىل اهلل تعاىل ،ليست مشت ّقة من ٍ
فعل يفع ُله عبا ُده،
ِ
اعرتاف خلقه له بذلك ،وال من جمرد
وكذلك صفة األلوهية ،فاهلل ال يستفيد كونه ر ّب ًا من
وصف الزمة له قبل ذلك كله.
كونه آمر ًا ناهي ًا ،وال من حت ُّقق عبادة اخللق له ،بل الربوبية
ٌ

وكذلك ال يستفيد كونَه إهل ًا من اعرتاف املخلوقات بأنه اإلله ،بل هو اإلله الواحد ولو
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ك َفر به مجيع اخللق وأنكروه .وال نظ ُّن أن أحد ًا ينكر أن اهلل تعاىل يقال عليه أنه إله ،حتى
اخللق ،وقبل أن يقوم اخللق بعبادته ،وقبل أن يعتقدوا ألوهيته ،ألنه لو قال
قبل أن خيلق َ

أحد ذلك ،للزم أن اهلل تعاىل يتوقف يف كونه موصوف ًا باأللوهية عىل حتقق وقوع العبادة

رب قبل اخللق ،وإن اختلفت طرق العلامء
بالفعل من بعض خلقه ،وهو باطل ،وهو إله ٌّ
يف توجيه ذلك لغ ًة.

معنى كلمة (اإلله):

ٍ
ِ
بصرية يف النفس ،ولنهرب
عبادة اهلل عىل
تعميق معنى
قصد منه
ُ
ك ُُّل هذا الكالم ُي َ

من اخلطأ الذي يتع ّلق به بعض الناس ،فإهنم يقولون :يمكن أن يكون اإلنسان ُمَـ ِّقق ًا

َ
مبني عىل زعمهم بأن توحيد
الربوب ّية وال
يكون حمـ ّقق ًا لتوحيد األلوهية ،هذا كله ٌّ
لتوحيد ُّ
خالق هذا الكون من األصل ،وال يشتمل ـ يف
الربوبية ليس أكثر من االعرتاف بأن اهلل ُ
االعرتاف بالربوبية عىل االعرتاف َّ
بأن اهلل مد ّب ٌـر تدبري ًا حقيقي ًا.
زعمهم ـ
ُ

سنورد بعض اآليات التي هلا عالقة ببعض املعاين التي نحن بصدد بياهنا :وهي

قصة إبراهيم عليه السالم يف سورة األنعام﴿ :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾ [األنعام.]47 :

َأ ْص ُل اعرتاض إبراهيم عليه السالم عىل قومه ّ
أن قو َمه يتخذون األصنام آهلة:

﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ * ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [األنعام-75 :

وع من سيدنا إبراهيم عليه السالم يف بيان كيفية االستدالل من أجل مناقشة
ُ ]76
 ،ش ٌ
نشأ اخلالف ّأنم ُي ِ
قومه :هل األصنام تصلح لكي تكون آهلة أم ال تصلح؟! َم ُ
رشكون
غري ُه يف خصائص األلوهية.
َ
مع اهلل آهل ًة َ

 120ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

رب ومد ِّبر يأفل! واألفول :هو االحتجاب
يقول هلؤالء :هذا الذي تزعمون أنه ٌّ

واالحتجاب عبارة عن يشء حيدُ ث عىل
والتغي ،فالكوكب يف حركته حيتجب عن غريه،
ُ
ّ

الكوكب.

﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐ*ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡﮢﮣ﴾:

فتدرج معهم سيدنا إبراهيم عليه السالم بالنظر،
إهنم كانوا يرشكون بالكواكبّ ،
وقال هلم :هل تعبدون هذا الكوكب؟ هذا الكوكب ال يصلح لكي يكون إهل ًا؛ ألنه آفِ ٌل،

القمر والشمس! َّ
فدلم سيدُ نا إبراهيم عليه السالم عىل أن هذه التي يعبدوهنا ال
وكذلك ُ

تص ُلح ألن تكون آهل ًة.

ما معنى أن ما يعبده هؤالء املرشكون ال يصلح ألن يكون إهل ًا؟

ٍ
يصح لنا عبادة ما ال يكون متصف ًا هبا ،معنى
صفات مع َّينة ال
يعني :أن لإلله
ُّ

هذا الكالم :أهنم لو آمنوا بأن هذه الكواكب واألصنام التي يعبدوهنا ليست صاحل ًة
ألن تكون آهل ًة َلـم عبدوها؛ لذلك كانت أول ِ
طرق سيدنا إبراهيم يف االحتجاج عىل
َ
تؤهلها لكي تكون آهلة ،أي:
قومه هي بيان أن هذه الكواكب ليس فيها الصفات التي ّ
الصفات التي
إن قوم سيدنا إبراهيم عليه السالم كانوا يعتقدون أن هذه األشياء فيها
ُ
الشبهات التي يتمسكون هبا
خالف ذلك ،بطلت
أثبت هلم
َ
ُ
تؤهلها لكي تكون آهلة ،فإن َ
ّ
يف عبادهتم هلا.

ِ
جمرد دعاء ،بل دعا ٌء
إذن العالقة بني قوم سيدنا إبراهيم وبني ما يعبدون ليست ّ
ٍ
قادر عىل التأثري والترصف ،وإال فكيف يعبدوهنا؟ فكان غاية
اعتقاد بأن
مبني عىل
ّ
املدعو ٌ
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الصفات
ما يريده سيدنا إبراهيم عليه السالم هو إثبات أن هذه الكواكب ليست فيها
ُ
اخلاصة باإلله ،فال جيوز عبادهتا.

ثم قـال ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ﴾ ،أي :لست من الذين يرشكون مع اهلل غريه﴿ ،ﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ﴾ :هل بقي بعد ما قلتُه لكم كالم تتعلقون به يف
عبادة غري اهلل تعاىل؟

سمى اهلل ر ّبـ ًا ،وقد
وتأمل يف قول النبي عليه السالم﴿ :ﯣﯤﯥﯦ﴾ حيث ّ

فالرب هو اهلل ،واهلل
«الرب»،
سمه
ُّ
ّ
ذكر له اسمني ،ففي أول اآلية سامه «اهلل» ويف آخرها َّ
هو الرب ،وال يكون إهل ًا ما ال يكون ر ّبـ ًا ،وبالعكس ،ال يكون ر ّبـ ًا ما ال يكون إهل ًا.

وقد ذكر اهلل تعاىل ِق َّص َة سيدنا إبراهيم عليه السالم مع قومه يف غري هذه اآليات،

فقال يف سورة األنبياء﴿ :ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ*ﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ*ﯔﯕﯖﯗﯘ*ﯚﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ *ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ * ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ *ﯹ ﯺ
ِ
للتامثيل هم عاكفون ال لغري التامثيل.
ﯻﯼﯽﯾﯿ﴾ [األنبياء]57-51 :

هم يعبدوهنم ،ولكن يزعمون أهنم يعبدوهنم ليقربوهم إىل اهلل زلفى ،فاهلل ّبي
كذبم ،قال سيدنا إبراهيم﴿ :ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ﴾ [األنبياء،]56 :
َ

و«بل» لإلرضاب ،يعني :ليس ربكم هو هذه التامثيل ،بل ربكم هو اهلل.

وانظر كيف قال :إن رب الساموات ـ أي :الذي يد ِّبرها ـ هو الذي خل َقها ،فال

يصح أن تنسبوا الربوبية لغري اهلل تعاىل إال إذا كان خالق ًا هلا.
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حمل اخلالف بني إبراهيم عليه السالم وبني ِ
ُّ
تكثري
نفسه
قومه هو
تكثري اآلهلة ،وهو ُ
ُ
ُ
األرباب ،اخلالف كان أص ً
ال يف الربوبية؛ إذ لو كانوا معرتفني بتوحيد الربوبية َل َـم عبدوا

غري ما كانوا يزعمون بأنه َر ٌّب هلم.
َ

وتأملوا أيض ًا قص َة س ِّي ِدنا موسى مع فرعون ،ملا قال له فرعون﴿ :ﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ * ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ * ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ*ﮄﮅﮆﮇﮈ*ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ*ﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ﴾ [الشعراء.]28-23 :

استنكاري من فرعون؛ ألن فرعون كان
﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ :سؤال
ٌّ

نفسه َر ُّب العالـمني ،فحكى عنه اهلل تعاىل يف آية أخرى
يعتقد ويقول لرعيته :إنه هو ُ

أنه قال﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ ،وقال كمـا يف سورة
القصص﴿ :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ﴾ [القصص،]38 :
رب وإله.
فهو يعتقد أنه ٌّ

فـرق فيقال :إن مرشكي قريش ُم َ ِّققون لتوحيد الربوبية ،ولكنهم
إذن ال جيوز أن ُي َّ

وغريه.
اختلفوا يف توحيد األلوهية ،كام زعم ابن تيمية ُ

قـال اهلل تعـاىل حكايـة عن فـرعون ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ﴾ [الشعراء ،]29 :وذلك بعد أن حتدّ ث عن نسبة الربوبية لنفسه ،فقد كان

فرعون إذن يعتقد أنه َر ٌّب وإله ،وهو جلهله يعتقد أن اإلله ُيـت َ
َّخ ُذ اختاذ ًا ،واالختاذ ينايف
الختاذ من يت ِ
ِ
َّخ ُذه.
احلقيقي إل ٌه لذاته ال
األلوهية لو كان عاقالً ،فإن اإلله
َ
َّ

قال اهلل تعاىل يف سورة الشعراء﴿ :ﭿ ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆ *

ﮈﮉﮊ*ﮌﮍﮎﮏ*ﮑﮒﮓ﴾ [الشعراء ،]48-45 :إذن
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برب العاملني ،فقد كانوا نافني لتوحيد الربوبية ،بل كانوا
هؤالء السحرة مل يكونوا مؤمنني ِّ

نافني لربوبية اهلل تعاىل أصالً؛ ألهنم إنام آمنوا بعد رؤيتهم هذا الربهان عىل صدق موسى
الرب الذي
عليه السالم ،ثم م َّيزوا اإلله الذي آمنوا به ،فقالوا﴿ :ﮑﮒﮓ﴾ ،ال ِّ

تزعمه أنت يا فرعون .قال فرعون﴿ :ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾ حتى يف
ُ
فرعون أنه ال بد من استئذانه؛ ألنه كان يعتقد أنه مد ِّب ٌر ،واملد ِّب ُر ال ُبدّ أن
اإليامن ،يعتقد

ُ
ٌ
الرب ،وأنه جيب أن يكون
سلطان عىل مجيع األشياء،
يكون له
فرعون إذن يفهم معنى َّ
ِ
أكثر من بعض
يفهمه َ
سلطانه ممتدّ ًا عىل مجيع األشياء حتى ف ْع ِل ال ُقلوب ،وربام كان ُ
ْ
احلشوية الذين انتسبوا هبتان ًا إىل السلف الصالح.
وغريه أن توحيد الربوبية ليس كافي ًا يف النجاة ،مع َّ
أن فرعون كان
زعم ابن باز
ُ

أن توحيد الربوبية ُمن ٍْج عنده؛ َّ
يعتقد َّ
لنجوا ،وقد دلت
ألن السحر َة لو آمنوا به ر ّبـ ًا َ
اآليات واألحاديث عىل أن اإليامن بالربوبية عىل وجهها الذي ذكرناه ٍ
منج من اإلرشاك.
خمالف لآليات واألحاديث ،تأ ّملوا يف اآلية التالية ،قال اهلل تعاىل
وقول ابن باز
ٌ

يف سورة األعراف﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [األعراف:

إذن جمرد الشهادة َّ
ْ ،]172
رب هي كافي ٌة للنجاة.
بأن اهلل سبحانه ٌّ

ألست بربكم ،واكتفى
األرواح قال:
قال العالمة القضاعي« :فأول ما خاطب اهللُ
ُ
َ
منهم باإلقرار بوحدانيته يف الربوبية ،وأول ما ت َ
ُسأ ُل املوتى يف قبورها :من ر ُّبك؟ واكتفى

منهم باإلقرار بأنه رهبم»(((.
((( «فرقان القرآن» ص.89
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مسلم عن الرباء بن عازب:
وهذا مأخوذ من احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام
ٌ

عن النبي ﷺ قال﴿ :ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ﴾ قال« :نزلت يف عذاب
القبـر ،فيقال لـه :من ربـك؟ فـيقول :ريب اهلل ونبي حممد ﷺ ،فذلك قـوله عـز وجل:

﴿ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾»(((.

يف رواية الرتمذي :عن البـراء :عن النبي ﷺ يف قول اهلل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾ ،قال« :يف القرب إذا قيل له :من

ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟» .قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح(((.

فامللكان يسأالن امليت يف القربَ :من َر ُّبك؟ فإذا قال امليت :ريب اهلل ،كان هذا كافي ًا
السؤال عن الربوبية ٍ
َ
كاف يف النجاة،
لنجاته .ومل َي ِر ْد َّأنم يسألونه كذلك :من إهلك؟ ألن
مقر له باأللوهية.
فمن أقر بالربوبية هلل فهو ّ

أولئك التابعون البن تيمية والبن عبد الوهاب يقولونّ :
إن توحيد الربوبية هو

االعرتاف فقط ّ
بأن اهلل سبحانه هو اخلالق ،وتوحيد األلوهية معناه :هو أن تعبد اهلل ،أي:

أن اإلله هو املعبود ،هكذا يقولونْ ،
َّ
«الرب» معناها :اخلالق ،و«اإلله» معناها:
إذن كلمة
ُّ
املعبود.

ولك َّن القرآن استعمل «اإلله» لنفس املعاين التي تدل عليها كلمة «الرب» ،قال

سبحانه يف سورة املؤمنون﴿ :ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ﴾ [املؤمنون ]91 :أي :النفرد كل
َّ
الستقل﴿ ،ﭨﭩﭪﭫ﴾ ،أي :لتنازعوا يف
إله بتدبري خملوقاته﴿ ،ﭣ﴾ أي:
التشارك مع غريه.
ما يد ّبرونه؛ ألن اإلله يناسبه العلو يف االقتدار والتدبري ،وليس
ُ
((( كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها.)74 -73( ،
((( كتاب التفسري ،سورة إبراهيم.)3120( ،
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فنرى أن اللواز َم التي ترتتّب عىل صفة الربوبية ترتتّب أيض ًا عىل صفة األلوهية

أيض ًا ،وذلك؛ ألهنام متالزمتان.

العلو واالختالف ،واالستقالل يف التدبري والسلطان.
فرتّب عىل تعدّ د اآلهلة
ّ

وكذلك قال اهلل تعاىل يف سورة األنبياء ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

وقوع االختالف وفسا َد الكون عىل
ﯩﯪﯫﯬ﴾ [األنبياء ،]22 :فرتب اهلل تعاىل
َ

الرب هو
جمرد وجود أكثر من إله ،وهذا يعني أن اإلل َه هو املد ّبر ،وقد ب ّينا ـ فيام سبق ـ أن َّ
أن من اعتقد بوجود ٍ
ٍ
املد ِّبر أيض ًا ،فإذن يتحصل ّ
أرباب
آهلة غري اهلل ،فإنه يعتقد بوجود
موحد ًا توحيدَ ربوبية كام يزعم بعض اجلهلة.
غري اهلل تعاىل فيستحيل أن يكون ّ
ص خصائص اإلله :القدرةُ؛ َّ
ومن َ
يتم التدبري والترصف.
أخ ِّ
ألن هبا ّ

ومن تَدَ َّب َـر النُّصوص يعلم أن من كان إهل ًا جيب أن يكون ر ّبـ ًا ،ومن كان ر ّبـ ًا جيب

الرب ليس إهل ًا ،وأن يكون اإلله ليس ر َّب ًا.
أن يكون إهل ًا ،ويستحيل أن يكون ُّ

قسموا التوحيد إىل:
وقد َّفر َق بعض الناس بينهام ،وال دليل هلم عىل هذا ،وقد ّ

توحيد األلوهية ،والربوبية؛ وهذا خطأ.

يقول ابن باز« :من أقسام التوحيد :توحيد العبادة ،ويسمى توحيد األلوهية،

وهي العبادة».

قوله« :وهي العبادة» أي( :واأللوهية هي العبادة) ألن الضمري يعود (هي) عائد

عىل األلوهية) وال يعود عىل (توحيد األلوهية) ،كام هو ظاهر ،ألنه عرف توحيد العبادة

بأنه توحيد األلوهية ،وعلل ذلك بأن األلوهية هي العبادة بحسب ما بيناه ،وتعليله هذا
خطأ من حيث اللغة؛ ألن األلوهي َة دالة عىل ِ
صفة اهلل ،والعبادة فعل لإلنسان ،فكيف

تكون األلوهي ُة هي العبادة؟
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ثم قال :وهذا القسم هو الذي أنكره املرشكون يف قول اهلل عنهم يف سورة ص:

﴿ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ*ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽ﴾ ،فاستنبط ابن باز ِمن هذه اآلية وغريها َّ
أن املرشكني كانوا ُم ِق ِّرين بتوحيد
الربوبية و ُمرشكني بتوحيد األلوهيةُّ ،
وحمل استدالله قوله تعاىل﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ﴾.

اخلالف فع ً
أرشكوا يف األلوهية،
بعد أن نُعلن أنه ال جيوز
ُ
ال يف أن اآلية تُثبت أهنم َ

فهم بالفعل من قوله﴿ :ﭵ ﭶﭷﭸ﴾ أهنم موحدون توحيدَ ربوبية؟
تُرى هل ُي ُ
ِ
جل ْم َع إال إذا تساوى األفرا ُد يف
اجلواب :بالطبع ال؛ ألن
َْ
«آهلة» ج ٌع ،وال تُطل ُق ا َ

صفة اجلمع :إله وإله وإله ..إذا قال هلم الرسول عليه الصالة والسالم :إن اإلله واحدٌ ال
يرضون بذلك ألهنم عدّ دوا اآلهلة.
َ

وتراهم يف اآلية الكريمة يستنكرون َ
جعل اآلهلة التي يعبدوهنا ويلجؤون إليها إهل ًا

واحد ًا ،أيقال يف صاحب هذا احلال :إنه موحد توحيد ربوبية بعد أن عرفنا وعرفوا أن

مدبر؟
ّ
الرب ٌ

عرفها بالعبادة ،واملرشكون يريدون أن يع ُبدوا أكثر
عرف ابن باز األلوهية؟ ّ
بامذا ّ

يستحق العبادة .فهذه اآلية ال ُّ
من واحد؛ ألهنم يعتقدون ّ
تدل عىل أهنم
أن أكثر من واحد
ّ

موحدون يف الربوبية ،بل ُّ
تدل عىل أهنم قد عدّ دوا األرباب كام هو ظاهر ،فكيف جاز له
ّ
ِ
ُقرره وتُب ّيـنه هبذا الوضوح؟
أن ينسب لآلية أمر ًا آخر منافي ًا لـام ت ّ
ثم قال« :وهذا القسم يتضمن إخالص العبادة هلل وحده ،واإليامن بأنه املستحق

هلا»(((.

((( «تعليقات ابن باز عىل العقيدة الطحاوية» ص.3
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كلمة «املستحق للعبادة» نسأل ابن باز ومن يتبعه :يستحق العبادة بنا ًء عىل ماذا؟
ٍ
بصفات جتعله مستحق ًا للعبادة ،وهي صفات
يستحق الواحدُ العباد َة إذا اتّصف
أليس
ُّ
الرب واإلله؟ إذا كان الك ّفار يعتقدون األلوهية يف غري اهلل ،أليس معنى هذا :أهنم يعتقدون
ِّ
ِ
صفات اإلله؟ كيف بعد هذا يقال :إهنم يوحدون توحيد
أهنم يستحقون العبادة وأن هلم
الربوبية؟!

ِ
فهذا هو ما قاله ابن باز ،واحلقيقة:أن ما ذكره من ٍ
خالف ما يريد
آيات تدل عىل
بمجموعة من اآلهلة ،ال ٍ
ٍ
بإله واحد،
إثباتَه ،فإن اهلل تعاىل نسب إىل الكفار أهنم يعتقدون
فهم جيمعون اآلهلة و ُيكثروهنا ،وال ُيوحدوهنا ،وال يتأتّى منهم اجلمع إال بعد إيامهنم

بالتامثل من جهة كوهنم آهلة ،ال يف حقيقتهم املخصوصة ،أي التامثل يف أن كل واحد
ٍ
منها يقال عليه إله ،ولذلك أطلقوا عىل ِّ
واحد من هذه املعبودات أنه إله ،وهذا يعني
كل
َّ
تسوغ كونه إهل ًا ،وهذا هو عني الكفر والرشك يف
نفس خصائص اإلله اآلخر التي ِّ
أن له َ
الربوبية.

وأما اآلية األخرى التي استشهد هبا فهي أيض ًا عليه ال له ،فإن اهلل تعاىل حيكُم عىل

ما يدّ عيه هؤالء املرشكون بالبطالن ،والبطالن هنا يعني أنه غري موجود ،أو أن احلكم

النفي يستلزم أهنم كانوا يثبتون أنه إله،
الذي ينسبونه إليه باطل ،أي :القول بأنه إله ،وهذا ُ

ُ
بطالن
مر بيان معنى اإلله .وليس املرا ُد بطالن عبادهتم فقط ،بل إن بطالهنا سب ُبه
وقد َّ
إهلية ما يدّ عونه.

ُّ
وهبذا يتبني َّ
يستدل به هؤالء معكوس عليهم ،وهو حج ٌة عليهم ال هلم،
أن مجيع ما
ِ
تفريقهم بني األمرين ،وأن قوهلم بأن املرشكني
وأن األدلة الظاهرة قد قامت عىل بطالن
موحدين توحيدَ ربوبية إنام هو ٌ
أساس له يف الدين.
قول باطل ،ال
َ
كانوا ّ
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فكالمه إذن ُّ
يدل عىل أنه مل حيقق ما قاله ،ومل ُيتقن االستدالل عىل ا ّدعائه ،بل كان

خمالف ًا لظاهر اآليات ،وقد دف َع ُه إىل هذا مي ُله الشديد إىل نُرصة ما قاله ابن تيمية ،ولو مل
َ
مدلول اآليات!
يكن موافق ًا

فائدة أخرى يف توحيد األسامء والصفات:
أما النوع الثالث من أنواع التوحيد الذي يقول به طائفة الوهابية فهو ما يسمى

عندهم بتوحيد األسامء والصفات ،وهو عندهم كام وضحه ابن باز أيض ًا بقوله« :اإليامن
بكل ما ورد يف كتاب اهلل العزيز ويف السنة الصحيحة عن رسول اهلل ﷺ من أسامء اهلل
ٍ
ِ
غري حتريف وال تعطيل ،ومن
يليق به من
وصفاته ،وإثباهتا هلل سبحانه عىل
الوجه الذي ُ

ٍ
تكييف وال متثيل »..إلخ.
غري

وحاصل هذا النوع من التوحيد عندَ هم :هو إثبات بعض الصفات واألسامء

الوارد إضافتها إىل اهلل تعاىل بنفس معانيها اللغوية احلقيقية يف العرف العا ِّم الشائع إىل اهلل

يفرون منه يف اللفظ ،فهم قائلون
تعاىل ،وهذا هو عني التشبيه والتمثيل .وهم وإن كانوا ُّ
به معنى ،وسوف نربهن عىل صحة قولنا هذا يف أثناء ِ
رشحنا وتعليقنا عىل كالم اإلمام
ً
الطحاوي رمحه اهلل تعاىل.

نكمل اآلن رشح كالم اإلمام الطحاوي( :نقول يف توحيد اهلل معتقدين بتوفيق
إن اهلل واحدٌ ال رشيك له).
اهللَّ :
قال العالمة البابريت« :إنام ابتدأ بالتوحيد؛ ألن َ
يتوجه عىل املكلف هو
أول خطاب ّ

اخلطاب بإثباته ،وإليه بعثت األنبياء ،وبه أنزلت الكتب الساموية ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ﴾ [األنبياء.]25:

ِ
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وإنَّام قال« :معتقدين» ـ وهو حال عن الضمري يف «نقول» ـ حتقيق ًا لإليامن؛ ألن

جمرد اإلقرار باللسان بدون االعتقاد باجلنان ال يكون إيامن ًا ،بل يكون ذلك نفاق ًا ،عىل

ما أخرب اهلل تعاىل عن حال املنافقني بقوله﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾

[املائدة.]41:

وإنام قال« :بتوفيق اهلل» إشارة إىل قول أهل السنة واجلامعة :إن الوصول إىل

التوحيد هبداية اهلل عىل ما قال تعاىل﴿ :ﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ ال بصنع ـ أي :بخلق ـ

العباد كام زعمت املعتزلة»(((.

«إن» يؤتى هبا للتوكيد ،ويلجأ إىل التوكيد إذا كان هناك من ِ
كلمة َّ
ينك ُر ،أو للحاجة
ُ

وعب هنا بقوله« :إن اهلل واحد»،
إىل التأكيد ،فإن مل يكن هناك من ُينكر فال داعي للتأكيدَّ .

َ
رشيك له.
خالف ًا ملن ينكر وحدانية اهلل ،وبنا ًء عىل أن اهلل واحد ،فهذا يستلزم أنه ال

ولذلك قال اهلل تعاىل يف سورة اإلخالص﴿ :ﭑﭒﭓﭔ*ﭖﭗ

*ﭙﭚﭛﭜ*ﭞﭟﭠﭡﭢ﴾.

غريه
ألن بعض الناس من املنكرين واملرشكني يقولون :إن اهلل تعاىل مركَّب ،وإن ّ

وبعضهم ينسب إىل اهلل تعاىل الولدَ ،
غري حمتاج إليه من بعض اجلهات،
ُ
من املوجودات ُ

وبعض اجلهلة يز ُعم
وبعضهم يدّ عي أن ابن اهلل الذي يدّ عيه إل ٌه مثل اهلل ،تعاىل عن قولهُ ،
مثيل هلل تعاىل يف صفاته ،أو ذاته ،أو أفعاله ،فجاءت السور ُة م ِ
أنه يوجد هناك ٌ
نكر ًة لذلك
ُ
ك ّله ،وآمر ًة املؤمن باإلنكار لذلك ليحصل له التميز عمن يقول بذلك.
قال ابن حجر يف «فتح الباري»« :فائدة :قال إمام احلرمني :أمجع العلامء عىل

وجوب معرفة اهلل تعاىل ،واختلفوا يف أول واجب ،فقيل :املعرفة ،وقيل :النظر ،وقال
((( «رشح العقيدة الطحاوية» للعالمة أكمل الدين البابريت ،ص.28
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املقرتح :ال اختالف يف أن أول واجب خطاب ًا ومقصود ًا املعرفة ،وأول واجب اشتغاالً

نظر كبري ،ومنازع ٌة طويلة ،حتى نقل مجاع ٌة
وأدا ًء القصدُ إىل النظر ،ويف نقل اإلمجاع ٌ
اإلمجاع يف نقيضه ،واستد ّلوا بإطباق أهل العرص األول عىل َقبول اإلسالم ممن دخل فيه
َ
ٍ
تنقيب ،واآلثار يف ذلك كثرية جد ًا.
من غري
وأجاب األولون عن ذلك بأن الكفار كانوا يذ ُّبون عن دينهم ،ويقاتلون عليه،

فرجوعهم عنه ٌ
دليل عىل ظهور احلق هلم .ومقتىض هذا :أن املعرفة املذكورةُ ،يكتفى فيها

بأدنى نظر ،بخالف ما ّقرروه .ومع ذلك فقول اهلل تعاىل﴿ :ﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ [الروم ]30 :وحديث« :كل مولود يولد عىل الفطرة»،
ظاهران يف دفع هذه املسألة من أصلها.

وسيأيت مزيد بيان هلذا يف كتاب التوحيد إن شاء اهلل تعاىل ،وقد نقل القدوة أبو حممد

بن أيب مجرة :عن أيب الوليد الباجي :عن أيب جعفر السمناين ـ وهو من كبار األشاعرة ـ أنه

سمعه يقول :إن هذه املسألة من مسائل املعتزلة بقيت يف املذهب ،واهلل املستعان» .اهـ(((.
وأما كالم اإلمام املقرتح شارح اإلرشاد بأن يف نقل اإلمجاع نظر ًا ،فاإلمام اجلويني

ما نقل اإلمجاع إال عىل وجوب معرفة اهلل تعاىل ،ومل حيدّ د تفاصيل هذه املعرفة :هل

هي بدليل تفصييل ،أو بإمجايل كام هو معتمد أهل السنة؟ وعىل كل األحوال؛ ال جيوز
االعرتاض عىل نحو هذا اإلمجاع ،فال اعرتاض صحيح ًا عىل ما قاله اإلمام اجلويني .وأما

ما ادعاه من نقل اإلمجاع عىل نقيضه ،فنقيض النظر التقليد ،فمن قال أحدٌ بأن املسلمني

أمجعوا عىل وجوب التقليد يف اإليامن باهلل تعاىل فقد أبعد النجعة ،وما نقله من َقبول
إسالم الناس من غري تنقيب ،فغاي ُة ما يفيده َقبول اإلسالم من غري تو ُّقف عىل الفحص

((( «فتح الباري» ،للحافظ ابن حجر العسقالين (.)70 :1

ِ
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عن ِ
ِ
وجوب معرفة الدليل ،ولو الحق ًا،
علمهم باألدلة التفصيلية ،ولكنه ال ُيفيد عدم

أي :أن أول ما ُيكم بدخول به املرء يف الدين يكون بام ُّ
يدل عىل معرفته ،وهو الشهادتان،
فأي دليل ُّ
أنه حيرم عليه ـ َأ ْو ال جيب
يدل عىل
ثم بعد أن تثبت له أحكام اإلسالمُّ ،
ُ
عليه ـ معرفة الدليل؟ ثم من يستطيع أن يقول :إهنم آمنوا ـ أي :مجيعهم ـ بال دليل ،وهل

نستطيع جتاهل كثري من طرق االستدالل التي صدرت عن أفواههم حتى من الكفار؟
وذلك عن طريق النظر يف إعجاز القرآن عىل األقل! فهذا نوع من االستدالالت التي

يقبلها العلامء.

أقر به اإلمام املح ِّق ُق املقرتح وعرب عنه بقوله« :إن املعرفة املذكورة يكتفى
وهو ما َّ
فيها بأدنى نظر» ،فهذا معناه :لزوم املعرفة اإلمجالية ،وهو موافق لِـام ّقرره سائر ُ
أهل السنة
من األشاعرة ،وعد ُم وجود معرفة التفاصيل إال عند احلاجة عىل املكلف.

وأما قوله« :خالف ًا لِـام ّقرروه» ،فهم مل يقرروا خالف ما ذكَره! واآلي ُة واحلديث
املشار إليهام ال يفيدان دفع املسألة من ِ
أصلها ،كام ا ّدعاه ،وقد بينا ذلك يف مبحث الفطرة.
َ
وأ ّما كون هذه املسألة مما بقي يف املذهب من املعتزلة ،فغاية ما يفيده أنه قد حصل

االتفاق بني األشاعرة وأهل السنة عىل وجوب املعرفة ولو إمجاالً ،وما يضري القوم إن
غريهم عىل احلق؟ والقول بوجوب النظر أو القصد إىل النظر ،وأنه أول واجب
وافقوا َ

أو غري ذلك ليس مما خيتص به االعتزال ،وال خيالف به معلوم ًا من الدين بالرضورة،
فصله اإلمام املقرتح ،فبه تنحل العقد واإلشكاالت التي
خصوص ًا إذا الحظنا ما َّ

يتمسك هبا املخالفون.

قال البابريت ما حاصله«:قيل :إن الواحد واألحد مرتادفان ،وقيل :كل واحد منهام

يفيد ما ال يفيده اآلخر ،فإن الواحد يستعمل إلفادة الصفات ،واألحد يرجع إىل الذات،
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ٍ
كاملية ال يشاركه فيها أحد ،وهلذا
تفرده بصفات
يقال :فالن واحد يف ذاته ،يعنون بذلكُّ :

قيل :إن اهلل أحد يف ذاته ،وواحد يف صفاته.

قال األزهري :الواحد يف صفة اهلل تعاىل له معنيان:
أحدمها :أنه واحد ال نظري له ،وليس كمثله يشء .والعرب تقول :فالن واحد

قومه ،إذا مل يكن له نظري.

ورب واحد ،ليس له يف ألوهيته وربوبيته رشيك».
واملعنى الثاين :أنه إله واحدٌّ ،

اهـ(((.

األزهري يف هتذيب اللغة حتت مادة (وحد)« :والواحد بني عىل انقطاع
قال
ُّ

الو ْحدَ ة واالنفراد عن األصحاب ،من طريق
وعوز امل ْثل ،والوحيد بني عىل َ
النظري َ
بينونته عنهم ،وقوهلم لست يف هذا األمر بأوحدَ ؛ أي :لست عادم يل فيه مثال ِ
وعدالً.
أوحدَ  ،وأنت تريد
وتقول بقيت وحيدا فريد ًا حريد ًا ،بمعنى واحد ،وال يقال :بقيت َ
فرد ًا» ،ثم قال« :وأما اسم اهلل جل ثناؤه أحد فإنه ال يوصف يشء باألحدية غريه ،ال يقال

رجل أحد وال درهم أحد ،كام يقال رجل َو َحدٌ  ،أي فر ٌد ،ألن أحدا صفة من صفات اهلل

يرشكه فيها يش ٌء».
التي استأثر هبا ،فال َ

األزهري بعد ذلك« :و َأما قول اهلل تعاىل ﴿ﭒﭓ﴾ فهو كناية عن ذكر اهلل
وقال
ُّ
املعلوم قبل نزول القرآن املعنى الذي َ
سألتم تبيني نسبه هو اهلل ،وقوله تعاىل ﴿ﭔ﴾

ب
مرفوع عىل معنى :هو اهلل هو َأحد .وروي يف التفسري َأن املرشكني قالوا للنبي ﷺ ان ُْس ْ
لنا ر َّبك َفأنزل اهلل عز وجل ﴿ﭑﭒﭓﭔ*ﭖﭗ﴾ قلت :وليس معناه
ِ
ْساب إِنام
ب إِليه ،ولكن معناه نفي النسب عن اهلل تعاىل الواحد؛ ألَن األَن َ
َأ ّن هلل ن ََسب ًا ا ْنت ََس َ
((( «رشح العقيدة الطحاوية» للعالمة أكمل الدين البابريت عند رشحه هلذه العبارة.

ِ
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تكون للمخلوقني ،واهلل تعاىل صفتهَ :أنه مل يلد ولد ًا ينسب إِليه ،ومل يولد فينتسب إِىل
ولد ،ومل يكن له مثل وال يكون فيشبه به ،تعاىل اهلل عن افرتاء املفرتين ،وتقدَّ س عن إِ ِ
حلاد
ُ
علو ًا كبري ًا .قلت :والواحد يف
املرشكني ،وسبحانه عمـا يقول الظاملون واجلاحدون ّ
صفة اهلل تعاىل معناه َأنه ال ثاين له ،وجيوز َأن ينعت اليشء َبأنه واحدَ ،فأما َأ َحد فال ينعت
به غري اهلل تعاىل؛ خللوص هذا االسم الرشيف له جل ثناؤه(((» .اهـ.

نفي
وعب بعض أصحابنا عن التوحيد فقال :هو ُ
وأكمل العالمة البابريت قائالًّ :
الرشيك والقسيم والشبيه ،فاهلل واحدٌ يف أفعاله ال يشاركه أحد يف إجياد املصنوعات،
اخللق فيها.
قسيم له وال
وواحدٌ يف ذاته ال
تركيب فيه ،وواحد يف صفاتِه ال يشبه َ
َ
َ
وقبل إقامة الربهان عىل التوحيد ،ال بد من ذكر إثباتِه ووجوب معرفته ،وكيفيه
الوصول إىل ذلك ،فنقول:

اختلف الناس يف وجوب معرفة اهلل:
غري واجبة ،بل
فذهبت احلشوية الذين يتعلقون بالظواهر إىل أن معرفة اهلل تعاىل ُ

الواجب االعتقا ُد الصحيح املستفاد بالظواهر ،وأنكَروا عىل املستدلني بالدالئل العقلية.

وقال أهل التعليم من اإلسمـاعيلية :ال حيصل إال بتعليم اإلمام املعصوم ،فهم

خلو الزمان عن وجود إمام معصوم هيدي اخللق إىل
ُيوجبون نصب اإلمامُ ،
وييلون ّ
معرفة اهلل.

مجهور املسلمني إىل أن معرف َة اهلل واجب ٌة ،لكن اختلفوا يف طريقها.
وذهب
ُ

فذهب الصوفية وأصحاب الطريقة إىل أن معرفة اهلل تعاىل إنام هو الرياضة وتصفية
األزهري (370 - 282هـ) ،دار املعرفة.)3847 - 3844 :4( ،
((( هتذيب اللغة أليب منصور
ّ
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الباطن؛ ليستعدّ للواردات والشواهد واملعرفة التي يعجز العقل عن تعبريها ،فعمدهتم

عىل الذوق يف إدراك املعارف.

وقالت طائف ٌة :ال حتصل املعرفة إال باإلهلام.
وقال مجهور املتكلمني :إن طريق معرفة اهلل إنام هو بالنظر واالستدالل؛ إذ العلم

فرع عىل
بوجوده ليس برضوري فال بد له من دليل ،والدليل النقيل من الكتاب والسنة ٌ
ِ
ُ
ُ
االستدالل بالدالئل
فتعي
وثبوت النبوة ،فال يمكن
ثبوتِه
االستدالل به يف األصولَ ّ ،
ِ
ُ
إمكان العا َلـم ،أو
بتصحيحها .فالطريق إىل إثباته تعاىل :إما
العقلية التي ورد النقل أيض ًا
حدو ُثه ،وإما جممو ُعهام ،وكل ذلك :إما يف اجلواهر ،أو يف األعراض.

فاإلشـارة إىل االستـدالل بإمكان الذوات يف قوله تعاىل ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ

غني عن
ﯴ﴾ [حممد]38 :؛ ألن املمكن مفتقر يف ذاته إىل من ُيوجده،
ُ
والواجب ٌّ

غريه يف وجوده.

واإلشارة إىل االستدالل باحلدوث يف قوله يف قصة إبراهيم عليه السالم﴿ :ﭺ

ﭻﭼ﴾ [األنعام.]76 :

وهذه الطريقة أقرب الطرق إىل أفهام اخللق ،وذلك حمصور يف أمرين :دالئل

األنفس ،ودالئل اآلفاق املشار إليهام يف قوله تعاىل﴿ :ﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ﴾ [فصلت.]53 :

أما دالئل األنفس ،فهيّ :
أن كل أحد يعلم ـ بالرضورة ـ أنه مل يكن موجود ًا ثم

نفسه ،وال
ُوجد ،وكل ما ُوجد بعد العدم ال بدّ له من ُموجد ،وذلك املوجد ليس هو ُ
األبوان ،وال سائر اخللقّ ،
ألن عجزهم عن مثل هذا الرتكيب معلو ٌم بالرضورة ،فال بد
ٍ
خمالف هلذه املوجودات.
من صان ٍع قدي ٍم
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ُ
التغي باملشاهدة من اختالف
وأما
در ُك ُّ
يتغي ،و ُي َ
دالئل اآلفاق :فألن العا َلـم ّ

الفصول ،والليل والنهار ،والطلوع واألفول ،والرعد والربق والسحاب ...وغري ذلك،
ُّ
ٌ
الحتاج إىل ُم ِدث َ
آخ َر
حادث ،فال بدَّ من ُم ِدث قديم؛ إذ لو كان حادث ًا
متغي
َ
وكل ِّ
فيدور ،أو يتسلسل ،ومها حماالن.
وهذا االستدالل هو طريقة األنبياء عليهم السالم واملتقدمني من العلامء والعقالء،

حجته عىل فضله بأن أظهر علم ُه عىل املالئكة،
وذلك ألن آدم عليه السالم إنام أظهر اهللُ ّ

وذلك حمض االستدالل.

وقال اهلل تعاىل إخبار ًا عن نوح﴿ :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ﴾ [هود ،]28 :وأخرب عن قـومه
بقوله﴿ :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ﴾ [هود ،]32 :ومعلوم أن تلك املجادلة
ما كانت يف الفروع ،بل يف التوحيد والنبوة ونرصة احلق بالدالئل القطعية.

وإلبراهيم عليه السالم مقامات:
أوهلا :مع نفسه ،وهو قوله﴿ :ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

بتغيها
ﭹﭺﭻﭼ﴾ [األنعام ،]76 :وهذه هي طريقة املتكلمني يف االستدالل ُّ

عىل حدوثها ،ثم إن اهلل تعىل محده عىل ذلك ،فقال﴿ :ﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ﴾ [األنعام.]83 :

وثانيها :حاله مع أبيه وهوقوله﴿ :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ﴾ [مريم.]42 :

وثالثها :مع قومه بالقول وبالفعل وهو قوله﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗﭘ﴾ [األنبياء.]58 :
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ورابعها :حاله مع ملك زمانه نمرود ،وهو قوله﴿ :ﭼﭽﭾﭿ﴾
ٍ
بفعل يعجز عنه غريه من اإلحياء واإلماتة ،وإتيان
[البقرة ،]258 :فاستدل عىل الربوبية
الشمس من املرشق.

عول يف أكثر األمر عىل دالئل إبراهيم ،وذلك ألن اهلل تعاىل
وموسى عليه السالم َّ

حكى يف سورة طه قال﴿ :ﰊﰋﰌ*ﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ﴾

[طه ،]50-49 :وهذا بعينه هو الدليل الذي ذكره إبراهيم عليه السالم يف قوله﴿ :ﯦ

ﯧﯨﯩ﴾ [الشعراء ،]78 :وقال يف سورة الشعراء﴿ :ﮅﮆﮇﮈ﴾
[الشعراء ،]26 :وهذا هو الذي قال إبراهيم﴿ :ﭼﭽﭾﭿ﴾ [البقرة،]258 :
فلام مل يكتف فرعون وطالبه بيشء آخر قال موسى﴿ :ﮓﮔﮕ﴾ [الشعراء:

 ،]28وهذا هـو الذي قـال إبـراهيم﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ﴾ [البقرة.]258 :

وأظهر من أن
أكثر
ُ
وأما نبينا ﷺ فاشتغاله بالدالئل عىل التوحيد والنبوة واملعاد ُ

حيتاج إىل ذكر ،فإن القرآن مملو ٌء منه.

وقـد قـال تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ

ﮯ ﮰﮱ﴾ [النحل ،]125 :وال شك أن املراد بقوله﴿ :ﮪ﴾ أي :الربهان
واحلجة ،فكانت الدعوة باحلجة والربهان مأمور ًا هبا ،وقوله﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ

فتعي أن
ﮱ﴾ ليس املراد منه :املجادلة يف الفروع؛ ألهنم ينكرون أصل الرشيعةّ ،
املراد :املجادلة يف التوحيد والنبوة.

وقال تعاىل﴿ :ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ﴾ [احلجُ ،]8 :يفهم منه أن اجلدال

ممدوح.
بالعلم ليس بمذموم ،بل هو
ٌ
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واهلل تعاىل أ َم َـرنا بالنـظر والتـدبر والتفكر ،فقال﴿ :ﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍ﴾ [يونس ،]101 :وذكر التفكر يف معرض املدح فقال﴿ :ﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [آل عمران ﴿ ،]190 :ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛ﴾ [النور ،]44 :وذ ّم اإلعراض عن اآليات فقال﴿ :ﭝﭞﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [يوسف ،]105 :وقـال﴿ :ﭙ

ﭚﭛﭜﭝ﴾ [األعراف ،]179 :وذ َّم اهلل تعاىل التـقليدَ فقال حكاية عن الكفار:
﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ ،وقـال﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ﴾ [لقامن ،]21 :وكل ذلك ُّ
يدل عىل وجوب النظر والفكر وذ ّم التقليد.

واملقصود من هذا :رفع إنكار احلشوية عىل من يشتغل بأصول الدين ،مع أن

التمسك هبذه الدالئل ،ودفع الشبهات عنها ،وهي حرفة األنبياء
أصول الدين ليس إال
ّ
املعصومني ،والتقليد حرف ُة الكفار املخذولني.

ذات اهلل تعاىل وصفاتُه أرشف
عىل أن رشف العلم برشف الـمعلوم ،وملا كان ُ

املعلومات كان العلم املتعلق به سبحانه ـ وهو علم أصول الدين ـ أرشف العلوم ،وألن

أرشف من غريه.
ديني ،أو غريه ،والديني
ُ
العلم :إما ٌّ

املفس إنمـا
والديني إما أصول الدين ،أو ما عداه ،وما عداه يتوقـف عليه؛ ألن ّ

يعرف
فرع عىل وجود الصانع املختار املتك ّلم الذي ال
ُ
يبحث عن معاين كالم اهلل ،وذلك ٌ
فرع عىل التوحيد
إال يف أصول الدين ،واملحدّ ث إنام يبحث عن كالم الرسول ،وذلك ٌ
والنبوةَّ ،
فدل عىل َّ
أرشف،
أن هذه العلوم مفتقر ٌة إىل أصول الدين ،وهو غني عنها ،فيكون
َ

ذكرها يف هذا املخترص.
ووجو ُه ترجيحه عىل سائر العلوم كثرية ال ُيمكن ُ

ولنذكر شيئ ًا من طريقة السلف يف إلزام املنكرين باألدلة الرضورية:
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ركبت
الصانع عند جعفر الصادق ،فقال له :هل
روي أن بعض الزنادقة أنكر
َ
َ
رياح هائلة ،فكرست السفين َة
البحر ورأيت أهوا َله؟ قال :نعم!
ُ
ركبت البحر وهاجت ٌ

مدفوع
فتعلقت ببعض األلواح ،ثم ذهب عىل ذلك اللوح ،فإذا أنا
وغرقت املالحني،
ُ
ٌ
ّ
بتالطم األمواج ،حتى وصلت الساحل ،فقال :جعفر :قد كنت ترجو السالمة؟ قال:

كنت
فسكت الرجل ،فقال جعفر :إن
كنت ترجوها؟
الصانع هو الذي َ
َ
نعم .فقال :ممن َ
َ
ترجوه يف ذلك الوقت ،وهو الذي أنجاك من الغرق! فأس َل َم عىل يده.
وروى أن أبا حنيفة كان سيف ًا قاطع ًا عىل الدهرية ،وكانوا يطلبون الفرص ًة لقتله،

فهموا بقتله فقال هلم :أجيبوين عن
فهجموا عليه وهو قاعدٌ يف املسجد بسيوف مسلولةّ ،
رأيت
مسألة ،ثم افعلوا ما شئتُم .فقالوا :هات ،فقال :تقولون يف رجل يقول لكم :إين ُ
ورياح خمتلفة ،وهي مع هذا
أمواج متالطمة،
احتوهتا
ٌ
ٌ
جلة البحر قد َ
سفين ًة مشحون ًة يف ّ

جتري مستوي ًة ليس هلا ّ
مل ٌح ُ يرهيا ،هل جيوز ذلك يف العقل؟ قالوا :ال ،هذا يشء ال
جيز يف العقل سفين ٌة جتري مستوي ًة من غري
يقب ُله العقل .فقال أبو حنيفة :سبحان اهلل ،إذا مل ُ
ّ
والسفيل مع اختالف أحوالِه من غري صانع؟!
ملح! فكيف جيوز قيام هذا العامل العلوي
ّ
فبكَوا مجيع ًا ،وتابوا وأس َلموا عىل يده.
ُ
الدليل عىل وجود الصانع؟ فـقال :ورقة
الشافعي :ما
بعض احلكمـاء
وسأل ُ
َّ

القز
الفرصاد ،طعمها ورحيها ولوهنا واحدٌ عندكم ،فقالوا :نعم .قال :فيأكلها دود ُة ّ
ُ
والنحل فيخرج منها العسل ،والشاة فيخرج منها البعر ،والظبي
فيخرج منها اإلبريسم،

فاستحسنوا
الطبع واحد؟
فيعقد يف نوافجها املسك ،فمن ذا الذي ج َع َلها كذلك مع أن
َ
َ
منه ذلك الكال َم ،وآمنوا عىل يده.

ٍ
ظاهرها كالفضة املذابة
ومتسك أمحدُ بن حنبل بقلعة حصينة ملسا َء ال ُفرجة فيهاُ ،
ّ

ٌ
حيوان سميع بصري ،فال
وباطنُها كالذهب اإلبريز ،ثم انش ّقت اجلدران وخرج من القلعة
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بد من الصانع! عنى بالقلعة :البيضة ،وباحليوان :الفرخ.

ّ
ُ
فاستدل باختالف األصوات ،وتر ُّدد
هارون الرشيد مالك ًا عن ذلك؟
وسأل

وتفاوت اللغات.
النغامت،
ُ

وسئل أبو نواس عنه فقال:
ِ
نبــات األرض وان ُظر
تأ ّم ْل يف
عىل ُق ُض ِ
شاهدات
الزبرج ِد
ب
ٌ
َ

ُ
املليــك
َــع
إىل آثــار مــا صن َ
ُ
رشيــك
بــأن اهلل ليــس لــ ُه

تدل عىل البعري ،والروث ُّ
وسئل أعرايب عن الدليل؟ فقال :البعرة ُّ
يدل عىل احلمري،
ُ
وآثار األقدام عىل املسري ،فسامء ذات أبراج ،وأرض ذات فِجاج ،وبحار ذات أمواج ،أما

ُّ
تدل عىل العليم القدير؟

ٍ
هبليلج جم ّفف أطلق ،ولعابه بلبن أمسك.
عرفت ربك؟ فقال:
قيل لطبيب :بم
َ

ِ
ٍ
ُ
والعسل مقلوب
تلسع.
وقال آخر :عرفتُه بنحلة بأحد طرفيها تعسل وباآلخر َ

ال َّلسع(((.

ولنرجع إىل رشح كالم الطحاوي ،قال( :ال رشيك له).
(((
فأكثر ـ هلام
ّ
الشكة معناها :خمالطة الرشيكني ،وأصلها :أن يكون هناك اثنان ـ َ
حق الترصف يف ٍ
َ
ُ
اشرتاك
يشء ما يستلزم
معي،
حق
وكون االثنني هلام ُّ
ُّ
الترصف يف يشء َّ
ُّ
هذين االثنني يف منشأ احل ّقـ ّية ،أي :يف منشأ الترصف.

((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،للعالمة أكمل الدين البابريت.

الشك ،قال الزبيدي يف رشح القاموس مادة [رشك]« :واملعروف أن كال منهام بفتح فكرس
((( ومثلها ِّ
وبكرسأو فتح فسكون ،ثالث لغات حكاها غري واحد من أعالم اللغة كإسامعيل بن هبة اهلل عىل
وغريهم».
ألفاظ املهذب ،وابن سيده يف املحكَم ،وابن ال َق َّطاع ورشاح الفصيح ُ
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فاشرتاك اثنني يف البيع والرشاء الز ٌم عن كوهنام مالكَني ملك ًا تا ّم ًا حلق الترصف،
ِ
ٍ
ِ
عبادتام.
اعتقاده اشرتاكَهام يف الصفات التي تُوجب عليه
الثنني الز ٌم عن
واحد
وعباد ُة
َ
والش ُك يمكن أن يكون يف الذات ،أو يف الصفات ،أو األفعال:
ِّ ْ

وسموها آهلة ،كانوا قد أرشكوا مع اهلل تعاىل آهل ًة
فلام عبدت
ُ
العرب األصنا َمَّ ،

أخرى ،وعلمنا أهنم كانوا يعتقدون يف هذه األصنام مشاهبتها له تعاىل يف الغرض الذي

تدبري أمورهم ونُرصهتم.
من أجله عبدوها له ،وهو ُ

مناقض لكون اهلل تعاىل
واعتقا ُدهم باشرتاك األصنام مع اهلل تعاىل يف هذه الناحية،
ٌ

ومناقض لقوهلم بأن اهلل تعاىل هو اخلالق؛ ألن اخلالق هو الذي ينبغي أن يكون
واحد ًا،
ٌ

املد ّبر ،وهم أثبتوا التدبري لغري اهلل اخلالق.

والرشكة يف الصفات ،منها تشبي ُه اهلل تعاىل ِ
بغريه يف الصفات ،كمن يقول :إن اهلل
تعاىل جسم ،أو يف جهة ،أو أن له حدّ ًا ،أو أن يقول :إن ِعلم ٍ
فالن كعلم اهلل تعاىل ،أو أن
ٌ
قدرتَه كقدرة اهلل تعاىل ولو يف أصل فعلها.
عبون عن هذا
ومثل هذا ما زعمته املجسمة بأن اهلل تعاىل
ٌ
جالس عىل العرش ،و ُي ّ

حتاي ً
مماس له.
ال عىل الناس الغافلني بأنه تعاىل متمكّن عىل عرشه ،أو أنه
مستقر عليه ،أو أنه ٌّ
ٌّ
ُ
الرشك يف األفعال ،كام ال خيفى ،كم
ويتفرع عىل التسوية والرشك يف الصفات

يقول :إن قدرتنا خالق ٌة من العدم.

خاص ،أو عام.
ومعلوم أن احلكم عىل الواحد بالكفر إنام يكون بدليل
رشعي ّ
ّ

عقيل حمض ،وال يرتتب احلكم بالتكفري
وال يصح أن يكون مبني ًا عىل جمرد استدالل ّ

عىل ّ
كل خطأ مهام كان ،بل إن هناك تفصي ً
ال يف كتاب الفقهاء ال بدّ من معرفته.

ِ
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ُ
الرشك يف الصفات واألفعال؛ فأعظم
ويرتتب عىل التسوية والرشك يف الذات

ُ
الرشك يف األفعال.
أنواع الرشك الرشك يف الذات ،ويرتتب عىل الرشك يف الصفات

والواحد إنام يكون رشيك ًا لِـمن يكون له مضارع ًا ومساوي ًا يف أصل ما مها

ٌ
رشيك قطعا؛
مشرتكان فيه من حيث حقيقتهام ،وأما َمن ال شبيه له ،فيلزم أن ال يكون له

ألن الرشاكة تستلزم انقسا َم امللك وعد َم التمكن من الترصف فيه إال بإذن اآلخر ،وهذا
ٌ
حق اهلل تعاىل؛ لِـام ثبت من كونُه هو امللك ال ملك سواه.
باطل ال جيوز يف ّ
ّ
ُ
مستقل يف
املالك جيب أن يكون
وملا ثبت من عدم إمكان وجود مالك غريه؛ ألن

ّ
ُّ
عز
واملستقل يف ُملكه جيب كونه مستقلًّ يف وجوده ،وال
ملكه،
مستقل يف الوجود إال اهلل ّ

شأنه ،فكيف يكون له رشيك؟

وبنا ًء عىل ذلك ،نقول :لو اعتقد واحدٌ وجود رشيك هلل تعاىل؛ بنا ًء عىل ذلك
ِ
وجود غري اهلل مستح ّقـ ًا لصفات األلوهية؟ وهو ما كان
املعنى ،أال يستلزم ذلك ادعا َء
عليه املرشكون.
قال الغنيمي« :والوحدانية صفة سلبي ٌة تُقال عىل ثالثة أنواع:
األول :الوحدة يف الذات ،واملراد هبا :انتفاء الكثرة عن ذاته تعاىل ،بمعنى عدم

قبوهلا االنقسام.

والثاين :الوحدة يف الصفات ،واملراد هبا :انتفاء النظري له تعاىل يف كل صفة من

صفاته ،فيمتنع أن يكون له تعاىل علو ٌم وقدرات متك ّثرة بحسب املعلومات واملقدورات،

وقدرته واحدة ،ومقدوراتُه كثرية ،وعىل هذا مجيع
علمه واحد ومعلوماته كثرية،
ُ
بل ُ
صفاته.

والثالث :الوحدة يف األفعال ،واملراد هبا :انفراده تعاىل باخرتاع مجيع الكائنات
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وامتناع إسناد التأثري لغريه تعاىل يف يشء من املمكنات أصالً»(((.
عموم ًا،
ُ

ما دام اإلمام الطحاوي قد قال« :إن اهلل واحد» يعني ويستلزم أنه «ال رشيك له»،
ٍ
وإال لصار ِّ
واحد حق الترصف يف الكون.
لكل

«صانع العامل واحد؛ إذ لو كان له صانعان
وأما الدليل عىل التوحيد ،فقال البابريت:
ُ
ِ
حدوث أحدمها؛ ألن أحدمها لو أراد أن خيلق
لثبت بينهام متان ٌُع ،وذلك دليل حدوثِهام ،أو
ِ
ٍ
واآلخر موت ًا :فإن حصل مرا ُدمها ،فهو حمال؛ الجتامع الضدين يف حمل
شخص حيا ًة
يف
واحد ،أو مل حيصل مرا ُدمها فهو دليل عجزمها ،أو حصل مرا ُد أحدمها دون اآلخر ،فهو
دليل ِ
ُ
والعاجز ال يصلح إهل ًا ،وهذا يسمى دليل التامنع املأخوذ
عجز من مل تن ُفذ إرادته،
ُ

من قوله تعاىل ﴿ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ﴾ [األنبياء.(((»]22 :

وهذا هو الدليل املسمى بـ«دليل التامنع» املفيد لوحدانية اهلل تعاىل يف صفاته ،ويف

ذاته ،ويف أحكامه.

كلمة «اهلل» تدل عىل الواجب الوجود ،املنفرد بالكامل ،املحتاج إليه ُّ
كل ما عداه،

املستغني عن كل ما سواه ،وهي ال تطلق إال عىل اهلل الواحد.

وقولنا« :اهلل ال رشيك له» ّ
تدل حقيقتُها عىل نفي كل ما سوى اهلل تعاىل من اآلهلة

أي تقدير
املدّ عاة ،واألرباب املفرتاة ،وال نحتاج بناء عىل املعنى املذكور لكلمة اهلل إىل ّ

لكي يتم املعنى املراد؛ فهي ُّ
تدل عىل نفي الرشيك عن اإلله من حيث كونُه إهل ًا.

وهذه العبارة ـ بالتحديد ـ ر ٌّد عىل َمن قالَّ :
موحدون توحيد ربوب َّية؛
إن املرشكني ّ

حق العبودية ،أي :أن يكون معبود ًا ،ومل يكن
حق التـرصف أو َّ
الشك َة تستـلزم َّ
ألن ِّ
((( «رشح العقيدة الطحاوية» للعالمة الغنيمي امليداين ،ص.47
((( «رشح العقيدة الطحاوية» للبابريت ،ص.37

ِ
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أكثر من واحد ،واعتقدوا أن هناك
املرشكون ليعبدوا غري اهلل إال ألهنم اعتقدوا أن اإلله ُ

أكثـر من واحد يستحق العبادة ،فعبارة «ال رشيك له» كاشفة عن قوله« :إنه واحد»
َ
والزمة عنها.

يشء ِم ْث ُل ُه)
قال الطحاوي( :وال َ
بمـا أن اهلل واحد ،فهو واحد يف ذاته وصفاته من حيث إنه إله ،فصفاتُه ليست

كصفات غريه ،ووجو ُده ليس كوجود غريه ،أي ال يشء مثله .قال تعاىل﴿ :ﭡﭢ

ﭣ﴾ [الشورى.]11 :

ويوجد فرق يف اخلصوص والعموم بني املثل والشبه ،فاملثيل أخص من الشبيه،

أعم .فنفي املثيل ال يستلزم نفي الشبيه مطلق ًا بل من الوجه الذي به التساوي يف
والشبيه ُّ
الذاتيات ،أو التساوي التا ّم؛ ألن املثيل يطلق عىل املساوي يف الصفات الذاتية ،بخالف

الشبيه ،فقد يكون مساوي ًا فيها أو يف غريها .ولذلك فإننا نجد يف بعض كالم احلشوية
وجودي.
اإلعالن عن نفي املثيل ،وال نراهم يوافقون عىل نفي الشبيه من كل وجه
ّ

كلمة «يشء» تطلق عىل ما أمكن وجوده ،ولو إمكان ًا عام ًا؛ ليدخـل املمك ُن

األخص ،وهو الذي استوى الوجو ُد والعدم بالنسبة إليه ،ويدخل الواجب فيه
باملعنى
ّ
املعتمد عند
أيض ًا ،ولو يف الذهن إطالق ًا لغوي ًا ،وعىل املوجود بالفعل اصطالح ًا ،وهو
َ
أهل السنة ،وقد تطلق عىل اهلل تعاىل يف بعض االستعامالت.

فاختلفوا يف إطالق كلمة «يشء» عىل اهللِ ،
فم َّمن أجازها اإلما ُم الرازي ،و َم ْن منع
نعرف أن إطالق األسامء متو ّقف عىل السمع ،أما األوصاف
احتج بأهنا مل ت َِر ْد ،ولكننا
ُ
ّ

فال ،كام قرره اإلمام الغزايل.
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قال اإلمام الرازي« :ذهب األكثرون إىل أن اسم «اليشء» واقع عىل اهلل تعاىل،

ُ
إطالق هذا االسم عليه .لنا القرآن واللغة ،أما القرآن
وقال جهم بن صفوان :ال جيوز

فآيتان :إحدامها قوله تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ﴾ [األنعام ،]19 :وثانيتهام قوله
تعاىل﴿ :ﮖﮗﮘﮙﮚ﴾ [القصص ،]88 :واملراد بالوجه :ذاته ،فقد استثنى

ذاتَه من لفظ «اليشء» ،واالستثناء من خالف اجلنس خالف األصل.

وأما اللغة ،فهي :أن من قال :املعدوم ليس بيشء ،قال :املوجود هو اليشء ،فهام

لفظان مرتادفان ،فإذا كان موجود ًا كان شيئ ًا.

عب عنه ،فكان املوجود
ومن قال :املعدوم يشء ،قال :اليش ُء :ما يصح أن ُيع َل َم و ُي َّ

اخلاص صدق العا ُّم ،فثبت أنه تعاىل مسمى باليشء»(((.
أخص من اليشء ،وإن صدق
ُّ
ّ

ثم ذكر أن اجلهم احتج بقوله تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [الرعد ]16 :فلو كان

تعاىل ُيسمى بلفظ «اليشء» لزم أن يكون خملوق ًا لنفسه ،وهو حمال ،وقال :إن لفظ اليشء
ال يفيد ُحسن ًا ،وأسامء اهلل جيب أن تكون حسنة لقوله تعاىل﴿ :ﭳﭴﭵﭶ

ﭷ﴾ [األعراف ،]180 :فال ينبغي تسميته باليشء.

واجلواب عن احتجاج اجلهم :أن من الواضح أن اآلية خمصوص ٌة بام سوى اهلل؛

الستحالة أن خيلق اهلل تعاىل نفسه ،ولظهور إرادة اليشء املوجود سواه.

وأما استدالهلم العقيل فليس بعقيل يف احلقيقة ،فإن كان اليشء مرادف ًا للموجود

فحسن إطالقه عىل اهلل ،عىل أنّـا ال نُطلقه عليه عىل سبيل التسمية ،بل عىل
كان حسن ًاُ ،

سبيل الوصف ،فبطل احتجاجه.

((( «لوامع البينات رشح أسامء اهلل تعاىل وبالصفات» ،اإلمام فخر الدين الرازي ،دار الكتاب العريب،
ت .طه عبد الرؤوف سعد (.)258-257

ِ
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وخلص اإلمام الرازي مذاهب العلامء يف إطالق األسامء واألوصاف عىل اهلل تعاىل

فقال« :مذهب أصحابنا أهنا توقيفية ،وقالت املعتزلة والكرامية :إن اللفظ إذا ّ
دل العقل

ُ
إطالق ذلك اللفظ عىل اهلل تعاىل؛ سوا ٌء ورد
ثابت يف حق اهلل سبحانه جاز
عىل أن املعنى ٌ

التوقيف به أو مل يرد ،وهو قول القايض أيب بكر الباقالين من أصحابنا ،واختيار الشيخ
الصفات فغري موقوفة عىل اإلذن ،وهذا هو
الغزا ّيل أن األسامء موقوف ٌة عىل اإلذن ،أما
ُ

املختار»(((.

جواز إطالق االسم عىل اهلل تعاىل بأن ال ُيوهم نقص ًا ،فإن
واإلمام الباقالين ق ّيد
َ

أومهه امتنع ،والغزايل ّفرق بني االسم والصفة :بأن االسم ال ُيطلقه عىل الذات إال من

له الوالي ُة ،أو كان هبذا االعتبار؛ ألنه فيه زياد ُة اختصاص عىل جمرد الوصف ،بخالف
ٍ
إخبار عن األمر ،فمن هنا مل يتو ّقف عىل اإلذن.
الوصف؛ فإنه جمرد

يشء ُي ِ
عجز ُه)
قال
ُّ
الطحاوي( :وال َ

وال يشء ُيعجز اهلل ّ
جل شأنه ،فام معنى اإلعجاز؟

والعجز :آخر اليشء ،أي :إنه قارص عن أن يكون يف املقدمة،
اإلعجاز :من ال َعجز،
ُ

ُّ
والتأخر عنه ،فال يش َء ُيعجز اهلل
فهناك ما يمنعه ،فال َع ْجز :هو الضعف عن حتقيق املراد،
هبذا املعنى ،أي :ال يشء يمنع اهللَ من حتقيق ما يريده.

قال اهلل تعاىل﴿ :ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙ

ﰚﰛ﴾ [فاطر ،]44 :فنبه اهلل تعاىل عىل أن أصل العجز عن اليشء ينشأ إما بعدم
علمه ،أو بعدم القدرة عليه ،ولكن هذه األسباب منتفي ٌة عنه ّ
عليم بكل
جل شأنه ،فهو ٌ
وقدير عىل كل يشء ،فال ُيعجزه يشء.
يشء،
ٌ

((( «لوامع البينات رشح أسامء اهلل تعاىل والصفات» ،اإلمام الرازي ،ص.40
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وصف له بكامل القدرة؛ ألن وجود كل
قال البابريت(« :وال يشء يعجزه) هذا
ٌ
ٌ
فمحال أن يعجزه يشء؛ فإن العجز نقص ،واهلل تعاىل ُم َّنزه عن
موجود سواه بإجياده،
النقائص ،وألنه تعاىل موصوف بكامل القدرة عىل كل يشء ،فال يوصف بالعجز ،وإال يلزم

اخللق مع العجز»(((.
خالق جلميع األشياء ،وال يتصور ُ
اجتامع النقيضني ،وألنه تعاىل ٌ
ُ

ثم نقول :ال شك أن العجز يتوقف عىل استقالل إرادة الفاعل ،وعدم تو ُّقفها
عىل يشء غري ِ
ذات الفاعل واتصافه هبا ،وال يتح ّقق هذا األمر إال هلل تعاىل ،فإن العباد،
وإن حتققت هلم اإلرادة ،لكنها مقيدة ،ويف ضمن إرادة اهلل تعاىل وموقوف ٌة عليها ،كام
سنبني يف حمله.

يتم إال بإرادة اهلل.
فإرادة العبد غري مستقلة؛ ألنه ال يشء من اإلرادات واحلركات ُّ

غري اهلل اهللَ ّ
جل شأنه من حتقيق مراده ،جيب أن يكون له إراد ٌة
إذن لكي َ
يمنع ُ
مستقلة ،وجيب أن تكون إراد ُة اهلل تعاىل متوقف ًة عىل إرادة ذلك املانع ،وال يشء يف الكون

له إراد ٌة مستقلة ،وال يشء يف الكون يمكن أن ُيعجزه سبحانه عن حتقيق مراده ،وتوقف
ف يف تنزيه اهلل تعاىل عنه.
نقص
رصيح ال ينبغي التو ُّق ُ
ٌ
إرادة اهلل تعاىل عىل إرادة غريه ٌ

قال الطحاوي( :وال إله غريه)

بل أن خيلق املخلوقات ِ
ثابت هلل تعاىلِ ،من َق ِ
ومن َب ْعدُ ؛ ألن َ
كون اهلل إهل ًا ليس
وهذا ٌ

ستمدّ ًا من املخلوقات ،فسواء َع َبدْ نا اهللَ أم مل نع ُبدْ ُهَّ ،
فإن اهلل هو اإلله ،وسواء َخ َل َقنا اهللُ
ُم َ

مل ي ُل ْقناَّ ،
مستمدّ ًا من عبادتنا له مطلق ًا ،وال من إجياده
فإن اهلل هو اإلله ،فكو ُن ُه إهل ًا ليس
أم َ
َ

لنا ،وال من وجودنا بعد ذلك ،وذلك؛ ألن معنى «اإلله» :هو املوجود الواجب الوجود،
ويرتتّب عىل ذلك كونه مستغني ًا عن ّ
كل ما سواهُ ،مفتقر ًا إليه مجيع ما عداه ،وهذا هو
املعنى احلقيقي لإلله ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ﴾ [البقرة.]163 :

((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،للبابريت ،ص.38

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 147
عىل

ويرتتب عىل ذلك كونُه معبود ًا ،أي :أن يكون بحيث يستحق العبادة ،فكونه

معبود ًا ـ هبذا املعنى ـ الز ٌم عن كونه إهل ًا.

لو فرضنا أن «اإلله» معناها فقط« :املعبود»؛ فإن هذا حيتمل أن ُيراد به املعبود

املستحق للعبادة ،فعىل األول :يصبح معنى كلمة التوحيد «ال معبود بالفعل
بالفعل ،أو
ّ

غري اهلل» ،وهذا املعنى غري صحيح ،إال إذا قدَّ رنا حمذوف ًاْ ،
كأن نقول :ال معبود ـ أي:
ٍ
معبودات غري اهلل.
بحق ـ إال اهلل؛ ألن هناك
ٍّ
أما إذا قلنا :إن اهلل هو اخلالق والرازق واملدبر وإن مل ُيع َبد ـ بنا ًء عىل هذا املعنى ـ

تكون اجلملة صحيحة.

صحيح بال ريب،
مستحق للعبادة إال اهلل تعاىل ،وهذا املعنى
وعىل الثاين :يقال :ال
ّ
ٌ

وتابع له ،فـقولنا« :ال إله
أخص منه،
ٌ
ولكنه ال يساوي قولنا« :ال إله إال اهلل» ،بل هو ُّ

احلق من قولنا« :ال معبود بحق»
أعم داللة وأقوى يف الداللة عىل صفات اإلله ّ
إال اهلل» ّ
أو «ال مستحق للعبادة إال اهلل تعاىل».

هلذا قلنا يف أكثر من موضع :إن «ال إله إال اهلل» معناها :ال مستغني ًا عن غريه ،وال

مفتقر ًا إليه ُّ
كل ما سواه إال هو سبحانه وتعاىل.

قال الطحاوي( :قديم بال ابتداء دائم بال انتهاء).
ْ
الحظ
االبتداء :هو االفتتاح واألولية ،وأن يكون له بداية ،أي :أن يسبقه عدم،
كيف عرف اإلمام الطحاوي ِ
القدَ م بتقييده بقوله« :بال ابتداء».
ّ
وكام مل يكن قول املصنف« :ال رشيك له» بعد قوله« :إن اهلل واحد» بيان ًا لكلمة

حتتمل أكثر من معنى ،ولكن كان زيادة إيضاح وبيان عن طريق إظهار ما يلزم الكالم
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املتقدم وهو أنه واحد ،فكذلك حني قال :وال يشء مثله وال يشء يعجزه وال إله غريه.

وهنا حني قال« :قديم بال ابتداء»؛ ألن املراد بالقديم القديم مطلق ًا هنا :وهو الذي مل يسبقه

عدم نفسه ،فال يكون اليشء قديام عىل اإلطالق إال هبذا القيد ،ولذلك قال «بال ابتداء».
قال اإلمام الغزايل« :والقديم املطلق :هو الذي ال ينتهي متادي وجوده يف املايض

ب عنه بأنه أز ٌّيل ،وقولك :واجب الوجود بذاته متضمن جلميع ذلك .وإنام
إىل أول ،و ُي َع َّ ُ
هذه األسامي بحسب إضافة هذا الوجود يف الذهن إىل املايض واملستقبل.

املتغريات؛ ألهنام عبارتان عن الزمان ،وال يدخل
وإنام يدخل يف املايض واملستقبل
ُ

يف الزمان إال التغري واحلركة؛ إذ احلركة إنام تنقسم إىل ماض ومستقبل ،واملتغري يدخل
التغي ،فام جل عن التغري واحلركة فليس يف زمان ،فليس فيه ماض
يف الزمان بواسطة ُّ

ومستقبل ،فال ينفصل فيه القدم عن البقاء ،بل املايض واملستقبل إنام يكون لنا إذا مىض
أمور ،وستتجدد أمور ،وال بد من أمور حتدث شيئ ًا بعد يشء حتى تنقسم
علينا وفينا ٌ

إىل :ماض قد انعدم وانقطع ،وإىل راهن حارض ،وإىل ما ُيتو ّقع جتدُّ ده من بعد؛ فحيث ال
جتدُّ د وال انقضاء فال زمان ،وكيف ال! واحلق سبحانه وتعاىل قبل الزمان ،وحيث خلق
جريان ،وبقي بعد
الزمان ،مل يتغري من ذاته يشء ،وقبل خلق الزمان ،مل يكن للزمان عليه َ

خلق الزمان عىل ما عليه كان»(((.
معنى كلمة «القديم»:
«القديم» عند العلامء:

ِ
نفي األولية ،أي :سلب األولية ،بمعنى :ال بداية لوجوده،
يقولون :قدَ ُم اهلل يعني َ

ـي.
ولو كان لوجوده بداية يصبح حادث ًا ،أي :طرأ عليه َت َغ ُّ ٌ

((( «املقصد األسنى يف رشح معاين أسامء اهلل احلسنى» ،ص 148يف رشح اسمه تعاىل «الباقي».
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و«القديم» ُيطلق يف اللغة عىل معن َيني:

األول :القديم باإلضافة ،وهو :تقدُّ م وجود اليشء بالنسبة إىل غريه؛ كتقدُّ م األمس
ِ
إضايف.
وميالد اجلدّ عىل ميالد احلفيد ،فهذا قدم
عىل اليوم،
ٌّ
هنا.

واملعنى الثاين :القديم املطلق ،وهو :الذي مل يسب ْق ُه عد ُم نفسه ،وهذا املعنى املراد

ثابت له قبل أن خيلق املخلوقات ،وبعد أن خ َلقها،
ُ
فوصف اهلل تعاىل بالقديم ٌ
وليس أمر ًا إضافي ًا حمض ًا ال يتح ّقق إال بالنسبة إىل غريه.

قال البيهقي يف رشح لفظ األول« :قال احلليمي رمحه اهلل :فاألول :هو الذي ال
ِ
واآلخر :هو الذي ال بعد له ،وهذا؛ ألن َ
«قبل» و«بعد» هنايتان ،فـ«قبل» :هناية
ق ْب َل له،
املوجود من قبل ابتدائه ،و«بعد» :غايته من قبل انتهائه ،فإذا مل يكن له ابتداء وال انتهاء مل
يكن للموجود قبل وال بعد ،فكان هو األول واآلخر».

«دائم بال انتهاء»َ :
تغي أيض ًا ،إذن ِقدَ ُم ُه و َدوا ُم ُه ثابتان دون أن حيدث عليه
دون ُّ

وأي واحد من املخلوقات كان له أول ،أي :بدايته طارئة ،وبقاؤه له انتهاء.
تغيّ ،
أدنى ّ

استمر وجوده ،وهو الذي انتفى انقطاع وجوده،
والدائم هو الباقي ،أو الذي
ّ

نفي تقدُّ م العدم عىل وجود اهلل تعاىل،
وانتفى أن يلحق وجو َده عد ُم وجوده ،فكام أراد َ

نفي حلوق العدّ عىل وجود اهلل تعاىل.
بقوله« :قديم بال ابتداء» أراد هنا َ

ولذلك ،فإن العلامء ح ّققوا َّ
أن «القديم» و«الدائم» بمعنى «الباقي» من األوصاف

السلبية ،ال اإلضافية املحضة ،وال التي هلا معنى زائدٌ عىل الذات يف اخلارج ،بل إننا عندما
حلوق العدم له ّ
ننفي تقدُّ م العدم عليه تعاىل وننفي َ
وتنزه ،فإنام ننفي ما ّ
يتوهه بعض
جل ّ
الناس ،أو ما يقع يف أن ُفسهم من إمكان ْفر ِ
ض ذلك ،فنقول هلم :ال يمكن أن يكون ذلك
الفر ُض والتوهم صحيح ًا بالنسبة هلل تعاىل ،أما يف اخلارج فال عدم سب َق وال َل ِ
ـحق.
ُّ
ٌ َ َ
ْ
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وال يغيب عن بال ال َفطِن أن وصف القديم املطلق عىل اهلل تعاىل ال يراد به ِ
القد ُم
ُ
مرت عىل وجود اهلل تعاىل ،فلذلك كان قدي ًام ،فهذا
الزماين ،بمعنى :أن هناك أزمان ًا كثرية ّ

التغي
التغي ،وال يمكن حصول ُّ
معنى باطل ال يليق باهلل تعاىل؛ ألن الزمان مأخوذ من ُّ
ً
عىل اهلل تعاىل ،ولذلك يقول العلامء :إن ِقدم اهلل تعاىل ليس ِقدم ًا زماني ًا ،كام أن بقاءه
ودوامه ليس زماني ًا كذلك.

قال اإلمام األشعري كام نقله عنه اإلمام ابن فورك يف جمرد مقاالت األشعري:

«وكان يقول إن احلدوث أحد وصفي املوجود ،وذلك أن يكون وجود ًا عن عدم ،فأما
القدم فهو وجود عىل رشط التقدم ،ومل يكن يراعي يف ذلك تقدم األزل بال غاية دون
تقدم بغاية ،بل كان يقول إن املحدَ ث يوصف بأنه قديم عىل احلقيقة ،إذ أريد به تقدُّ مه
عىل ما حدث بعده ،كقوله ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ [يس ،]39 :وإن العرجون كان

قدي ًام عىل احلقيقة عىل معنى أنه تقدم العراجني التي حدثت بعده .وكان يقول إن القديم
الذي مل يزل موجود ًا هو أحد وصفي القدم ونو َعي معناه ،وبه كان يبطل قول من يقول

إن حقيقة معنى القديم أنه إله ،وإنه لو كان كذلك كان جيب له من اإلهلية بقدر ما جيب

له من التقدم لكل ما يكون قدي ًام حتى يكون كل ما يوصف بأنه قديم عىل وجه يكون
إهل ًا عىل وجه(((» .اهـ.

ِ
فقد ُمه عبارة عن نفي العدم السابق ،وهو مستلزم لتقدمه عىل مجيع ما سواه ،فكل

وبقاؤه عبار ُة عن نفي العدم الالحق ،فهام راجعان إىل عني الوجود
ما سواه حادث،
ُ
اإلهلية ،ال يثبتان شيئ ًا زائد ًا عىل الوجود يف اخلارج ،ويف نفس األمر ،ولكن الفائدة منهام

هي يف الذهن كام قررناه.

فورك (ت406هـ:
((( جمرد مقاالت الشيخ أيب احلسن األشعري ،لإلمام أيب بكر حممد بن احلسن ابن َ
1015م) ،حتقيق :دانيال جيامريه ،دار املرشق .بريوت.
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ٍ
اعرتاض عىل وصف اهلل تعاىل بالقديم:
دفع
ُ
كلمة «قديم» استعملها اإلمام الطحاوي وقد تويف (351هـ) ،وكان حني يقول

َّ
كانت حمل
ونا عليه إن
وير ُّد َ
كلم ًة ما ،يتل ّقفها العلامء ،فينتقدوهنا إن كانت موضع انتقادُ ،
ر ٍّد ،ولكن مل ِ
أجدْ أحد ًا اعرتض عىل اإلمام الطحاوي باستعامله كلمة «القديم» إال يف هذا
ٍ
َ
وشيخه
بال حتقيق اب َن قيم اجلوزية
الزمان ،زمان ابن باز واأللباين وابن عثيمني ،مق ِّلدين
جيوز
اب َن تيمية فيام ذهبا إليه بخصوص (القديم) ،فقالوا :إن كلمة «قديم» مل ِتر ْد وال ُ
استخدامها ،وا َّد َعوا أن معناها ال يليق باهلل تعاىل.

مع أن اإلمام الطحاوي إذا تك ّلم بكلمة هي ٌ
غلط يف موضعها ،مل يكن العلام ُء
ألف سنة مل
ـح ِّذرون منها ،إذن مضت حوايل ُ
املحيطون به ليسكتوا عليها ،بل كانوا ُي َ
يعرتض أحدٌ عىل هذه الكلمة.
ْ

إذا مل يعرتض أحدٌ من العلامء املعتربين يف زمانه وال ممن بعدهم عىل هذه الكلمة

واإلمجاع ُح َّج ٌة معتربة عند العقالء من املسلمني.
فهذا ُيسمى إمجاع ًا واتفاق ًا،
ُ

وبقي األمر كذلك إىل أن جاء ابن تيمية ،فقدح يف صحة إطالق هذا اللفظ عىل اهلل

تعاىل ،وتبعه ابن باز يف تعليقاته عىل كلمة الطحاوي «قديم» فقال« :هذا اللفظ مل يرد يف

أسامء اهلل احلسنى كام ن ّبه عليه الشارح وغريه».

نفي ،أال حيتاج
اسم إشارة عائد عىل «قديم» ،قوله« :مل يرد» ٌ
لنح ّلل عبارته« :هذا» ُ
ِ
استقراء كالم الشارع ،والكتب الستة عىل ّ
األقل ل ُيع َل َم أنه مل َي ِر ْد؟ فهل استقرأ
النفي إىل
اب ُن ٍ
ليتجرأ عىل القول بأهنا مل ترد؟!
باز هذه الكتب
ّ

أن الشارح
حجتـه يف نفي أن هذا الوصف مل يردَّ :
إنه مل يف َعـل ذلك! بل كانت ّ
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ـ يعني ابن أيب العز ـ وغريه ـ يعني ابن قيم اجلوزية وشيخه ـ نبه عليه ،فصار تنبي ُه الشارح
ِ
وغريه كافي ًا يف أنه مل ِيرد ،وليست احلج ُة االستقراء!
لو رجعنا إىل «الشارح» لرأينا أنه ُيرجع التنبي َه إىل غريه أيض ًا ،وهو ابن قيم اجلوزية،

وهو يأخذ كال َمه يف أغلب أحواله من شيخه ابن تيمية.

املنع إال بدليل آخر ،لو جاءت هناك قاعد ٌة
نفي ،وهو ال يستلزم َ
قوله« :مل يرد»؛ ٌ
تقول« :إنه ال جيوز استخدام ٍ
لفظ يف حق اهلل سبحانه وتعاىل إال إذا ورد» ،نقول بعد

ألفاظ الرشيعة ومل ِ
َ
نجد هذا اللفظ ،فإنه ُيمنع استخدا ُم هذا اللفظ،
ذلك :إذا استقرأنا
ِ
تنص عىل
جمرد عدم ورودها ،بل ألجل القاعدة التي ّ
ليس ألجل االستقراء ،وال ألجل ّ
استعامل ٍ
ُ
حق اهلل إال إذا ورد.
أنه يمتنع
لفظ يف ّ
ولكن هل فع ً
ال توجد قاعدة رشعية متفق عليها تنص عىل هذا؟
قال« :وإنام ذكره كثري من علامء الكالم ليثبتوا به وجوده قبل كل يشء».
فلنتوقف قلي ً
ال عند هذا الكالم :أنه مل يرد يف أسامء اهلل.

أحاديث ٍ
َ
هل مل يرد هذا الوصف فع ً
جواب هذا السؤال ال يتأتى إال
نبوية؟ إن
ال يف
َ

بعد االستقراء ،أي :استقراء األحاديث ،وبأقل جهد يتبني لنا أنه قد ورد.

فقد وردت هذه اللفظة يف «سنن ابن ماجه» ،وأيب داود ،والرتمذي ،و«مسند

اإلمام أمحد» ،الحظوا الرواية التالية:

يف «سنـن أيب داود» :حديث عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص :حدثنا إسامعيل

ابن برش بن منصور (ثقة) :حدثنا عبد الرمحن بن مهدي (إمام) :عن عبد اهلل بن املبارك:
عن حيوة بن رشيح (وهو أيض ًا ثقة) قال :لقيت عقبة بن مسلم (ثقة) فقلت :بلغني أنك

ثت عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه كان إذا دخل املسجد قال:
حدّ َ
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«أعو ُذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» .قالّ :
أقط؟
قلت :نعم ،قال« :فإذا قال ذلك ،قال الشيطانُ :حفظ مني سائر اليوم»(((.
ُ

هذا احلديث سنده قوي ال ينزل عن مرتبة احلسن بوجه من الوجوهُّ ،
كل رجال

احلديث ثقات ،ومن كبار العلامء ،إال حيوة فهو ثقة ،وليس من كبار العلامء ،وبعضهم

قدَ َح فيه بأنه قدري ،وهذا ليس بقادح كام هو املعترب عند علامء اجلرح والتعديل ،احلاصل:
قوي ال علة فيه.
أن هذا السند ٌّ

ووجه االستدالل أن رسول اهلل عليه الصالة والسالم وصف سلطان اهلل تعاىل

بأنه قديم ،وسلطانه وصفه ،فهذا يقتيض أن اهلل تعاىل يقال عليه قديم أيض ًا ،ألن املانع من

األشعري ،وأن ال يوهم النقص عىل طريقة
اإلطالق أوالً أن ال يرد اللفظ عىل طريقة
ّ

الباقالين مطلق ًا ،واإلمام الغزايل يف األوصاف ،وقد حتقق الورود ،وعدم اإلهيام ،فال
مانع من إطالق اللفظ .وأقل ما يلزمنا جواز وصفه هبذا اللفظ ،بأن نقول :إن اهلل تعاىل
قديم ،ال تسميته بذلك بعدّ اللفظ اس ًام له ،لئال يرد علينا أن التسمية حتتاج خلصوصية

أكثر مما بينت حتى اآلن.

أن كالم ِ ٍ
فينتج من ذلك إذن َّ
غري صحيح ،وهذا احلديث من األذكار
ابن باز ُ

املشهورة عىل األلسنة ،وكان ينبغي البن باز أن يعر َف ُه ،ومن قبله اب ُن تيمية ُّ
وكل من نفاه.
وورد لفظ «القديم» أيض ًا يف حديث عند احلاكم يف «املستدرك» عن أيب هريرة،

ُ
احلديث الذي فيه عَدُّ األسامء احلسنى ،ومن ضمن هذه األسامء «القديم»« :إن هلل
وهو

تسعة وتسعني اس ًام من أحصاها دخل اجلنة ...:التواب القديم .(((»...
((( كتاب الصالة ،باب فيام يقوله الرجل عند دخول املسجد (.)466

((( كتاب اإليامن ( ،)17 :1( ،)42وقال «هذا حديث حمفوظ من حديث أيوب وهشام عن حممد =
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ٌ
حديث يشبه الذي
ويف «سنن ابن ماجه» يف حديث أيب هريرة بسند آخر ،ولكنه

تقدم ،وفيه ذكر« :التام القديم»(((.

وهذا احلديث وإن كان ضعيف ًا ،إال أنه يثبت كون (القـديم) عىل هذا النحو،

القوي الذي فيه وبسلطانه القديم ،نعرف أنه ال يصح
وبانضاممه إىل ما تقدم من احلديث
ّ

أن يقال عىل سبيل اإلطالق يف (القديم) إنه مل يرد .فإن قيل :هذه مسألة يف العقيدة،

ألهنا يف أسامء اهلل ،فكيف حتتج فيها بحديث ضعيف ،أو حديث آحاد .فاجلواب :أوالً:

إن نفس إطالق األسامء عىل اهلل تعاىل ليست من أصول التوحيد ،بل هي من فروعه،
وهلا أحكامها وقوانينها ،وفروع التوحيد يكفي اآلحاد لالحتجاج عليها ،خصوص ًا مع
انضامم اإلمجاع عليه ،وعدم وجود معنى يرد هذا االستعامل .وثاني ًا :إن ما هو من العقيدة

مفاهيم األسامء ال أعياهنا ،فاعتقاد كون اهلل تعاىل مل يسبقه عدم ،هو الذي من أصول
العقيدة ،أما االعتقاد بإطالق هذا االسم أو ذاك ،فأمر فرعي.

وتنبه إىل دقة تعبري اإلمام البيهقي حيث أشار إىل الورود ،فقال« :باب ذكر األسامء
= ابن سريين عن أيب هريرة خمترص ًا دون األسامي الزائدة فيها كلها يف القرآن و عبد العزيز بن
احلصني بن الرتمجان :ثقة وإن مل خيرجاه و إنام جعلته شاهدا للحديث األول».

قال الذهبي قي التلخيص :بل ضعفوه يعني عبد العزيز بن حصني الرتمجان.

ألنُام جرحاه ،قال ُمسلم فيهَ :ذ ِاهب
وقال ابن امللقن يف البدر املنري« :قلت :إنَّام مل
َ
خيرجا َل ُه؛ َّ
ي َيى
حل ِديث .وقال ال ُب
حل ِديثَ .
ّ
وي َيى ،وقال َ ْ
وضعفه َع ّل َ ْ
خاري :ل ْي َس بال َق ِو ّي .وقالَ :م ْتوك ا َ
ا َ
ِ
بشء».
ّ
مرة :ال ُي َساوي َحديثه َش ْيئ ًا ل ْي َس َ ْ

((( كتاب الدعاء ،باب أسامء اهلل عز وجل (.)3861

وقال البوصريي يف «الزوائد» مل خيرج أحد من األئمة الستة عدد أسامء اهلل احلسنى من هذا الوجه

والمن غريه غري ابن ماجه والرتمذي .مع تقديم وتأخري .وطريق الرتمذي أصح يشء يف الباب.

ضعيف؛ لضعف عبد امللك بن حممد .ا.هـ.
قال البوصريي :وإسناده طريق ابن ماجه
ٌ

ِ
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إثبات الباري ّ
واالعرتاف بوجوده جل وعال منها «القديم» وذلك مما
جل ثناؤه
َ
التي تتبع َ

يؤثر عن رسول اهلل ﷺ»(((.

وقال اإلمام البيهقي« :قال احلليمي رمحه اهلل تعاىل يف معنى «القديم» :إنه املوجود

الذي ليس لوجوده ابتداء ،واملوجود الذي مل يزل ،وأصل «القديم» يف اللسان :السابق؛
ألن القديم هو القادم ،قال اهلل عز وجل فيمـا أخبـر به عن فرعون﴿ :ﭑﭒﭓ

ﭔ﴾ [هود ]98 :فقيل هلل عز وجل« :قديم» ،بمعنى :أنه سابق للموجودات ك ِّلها،

ومل جيز ـ إذ كان كذلك ـ أن يكون لوجوده ابتداء؛ ألنه لو كان لوجوده ابتدا ٌء القتىض
يصح
الغري موجود ًا قبله ،فكان ال ُّ
غري له َ
أوجده ،ولوجب أن يكون ذلك ُ
ذلك أن يكون ٌ
ٍ
سابق للموجودات،
حينئذ أن يكون هو سابق ًا للموجودات ،فبان أنّا إذا وصفناه بأنه ٌ

فقد أوجبنا أال يكون لوجوده ابتداء ،فكان «القديم» يف وصفه جل ثناؤه عبار ًة عن هذا
املعنى»(((.

فاملجازفة يف إطالق القول بأن «هذا اللفظ مل يرد» ال جتوز ،جيب أن يعرفوا َّ
أن ما

يتكلمون به دين!

وينبغي أن نـتأمل يف السبب احلقيقي الذي دفع هؤالء إىل حماولة نـفي االسم

عن اهلل تعاىل!

وأما اعرتاضه عىل هذا اللفظ من حيث العربية؛ وسنرى مدى اختالل تدقيقة يف

العربية أيض ًا! يقول« :ولفظ القديم ال يدل عىل املعنى الذي أراده أصحاب الكالم»
يشري إىل معنى عدم األولية والسابقية لكل يشء.
((( «األسامء والصفات» ص ،9دار إحياء الرتاث ،بتصحيح اإلمام الكوثري رمحه اهلل.
((( املصدر السابق ص.9
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بأن هذا اللفظ ال ُّ
كيف ع َّلل قوله َّ
يدل عىل املعنى الذي أراده أصحاب الكالم؟

وإن كان مسبوق ًا بالعدم».
قال« :ألنه يقصد به يف العربية :املتقدم عىل غريه ْ

مت له أن تعريف «القديم» :هو املتقدّ م عىل غريهْ ،
وإن كان مسبوق ًا بالعدم،
س ّل ُ

بأي وجه ـ أسأله باهلل
ولكن هذا التعريف هل ُيعارض املعنى الذي يقول به املتكلمون؟ ّ
العيل العظيم ـ ُيعارضه؟

أن عبارة ْ
نظرت يف هذا ،فلم َأر إال أنه ي ُظ ُّن َّ
«وإن كان مسبوق ًا بالعدم» هي
لقد
ُ

ٌ
ساذج ،معارض
رشط ،وهذا فهم
التي تُعارض ما أراده املتكلمون ،يظ ُّن أن سب َق ُه بالغري
ٌ
«وإن» تعني« :حتى ْ
ال ملعنى الكلمة ،والصحيح أن كلمة ْ
أص ً
وإن» ،وتدل عىل الغاية،
أي :أضعف حاالت ِ
القدم أن يكون مسبوق ًا بالعدم وهو سابق لغريهُ ،ي ّ
ستدل من هذا أن
وإن مل يسبقه
وإن سبقه عدم ،ويطلق عىل السابق لغريه ْ
«القديم» يطلق عىل السابق لغريه ْ

هو عد ٌم ،وليس رشط ًا من رشوط القديم أن يكون مسبوق ًا بالعدم كام فهم ابن باز،
فكيف يكون ليس هو ما أراده علام ُء الكالم؟

إن َمن استعمل َ
ومن جهة أخرىَّ :
وصف
لفظ «القديم» يمكن أن يستعمله عىل أنه
ٌ
ال اسم ،هذا عىل ْفر ِ
ض عدم ورودهٌ ،
وفرق كبري بني االسم والصفة ،ولكن ماذا يقول
بعدما بينا له أنه قد ور َد؟ وقد منع َمن منع ِمن إطالق االسم إن مل يرد ،فها هو قد ورد يف
حديث ثابت ،فال أقل من أن جيوز نسبته إذن ،إن مل يكن عىل سبيل االسمية فعىل طريق

الوصف ،فالوصف ال ُيوهم نقص ًا لكي ُيمنَع عىل مذهب َمن يمنع منه يف ذاك احلال كام
بيناه.

مغالطات كثرية يف كالمه ،منها:
ويتبني أنه توجد
ٌ
األوىلَ :ج ْز ُمه بعدم ورود «القديم» يف النقل ،وهو وارد كام ذكرناه.

ِ
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الثانية :ادعاؤه َّ
أن علامء الكالم هم فقط من استعمل هذا اللفظ ،وهو باطل؛ ألن

كثري ًا من املحدّ ثني استعمله أيض ًا ،بل استعمله أيض ًا شيخهم الذي يقتدون به؛ أعني:

ابن تيمية الذي يكادون يعتقدون فيه العصم َة.

غريه وإن كان مسبوق ًا بالعدم،
الثالثة :أنه قال :إن اسم القديم ُيطلق عىل ما سبق َ

إال أنه ا ّدعى أن هذا اللفظ ال ُّ
حق اهلل تعاىل ،إال بالزيادة التي
يدل عىل املعنى الصحيح يف ّ
أشار إليها ،مع أن أصل املعنى الذي ذكره ٍ
كاف يف الداللة عىل املراد.
عىل أنا ال نسلم أنه ال ُّ
يدل إال بتلك الزيادة؛ ألنه صار مشهور ًا عند أصحاب الف ّن

جمرد السبق ،كام ذكر.
ـ أي :علم التوحيد ـ يف الداللة عىل عدم األولية ،ال ّ

الرابعة :ادعاؤه َّ
أن َمن استعمله فإنه جعله اس ًام من أسامء اهلل تعاىل احلسنى ،وهذا

أكثر من الوصف ،وذلك كام ب ّينه
غري
رضوري ،فقد ُّ
ّ
نصوا عىل أنَّـهم ال يريدون بذلك َ
اإلمام العالمة الغزايل يف «رشح أسامء اهلل احلسنى» حيث فرق بني إطالق االسم فاشرتط

له اإلذن الرشعي ،وبني إطالق الوصف أو الصفة واشرتط لذلك عدم إهيام النقص بعد

ثبوت املعنى باألدلة الصحيحة.

مغالطات وأخطا ٌء عديدة ،وقد قلد ابن باز
فيتبني لنا أن نفيه هلذا االستعامل فيه
ٌ

َ
األغاليط عن شيخهم األكرب
يف ذلك اب َن أيب العز احلنفي يف «رشحه» ،وهذا تلقى هذه
ابن تيمية.

ومل يذكر الس ّقاف يف «رشحه» يف هذا املوضع ما يشفي الغليل ،بل اكـتفى بإيراد

كالم لإلمام البيهقي يذكر يف أن األمة أمجعت عىل جواز إطالق لفظ «القديم عىل اهلل

تعاىل» ،ومل يبني األصل الذي قام عليه هذا اإلمجاع عندهم.

وربمـا يكون اعرتاض هؤالء عىل اسم القديم ملا له من داللة ظاهرة عىل نفي
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التسلسل يف املخلوقات ،لكوهنا مسبوقة كلها باهلل تعاىل ،فهذا املعنى مقتىض اسم القديم،
وليتأمل يف ذلك.

قوله« :دائم بال انتهاء».
اسم «الدائم» ورد يف بعض الروايات وسبق ذكرها ،وإن كان فيها كالم ،ولكن
قد ثبت عند املح ّققني أن استعامل ٍ
لفظ يف حق اهلل تعاىل ليس أمر ًا عقائدي ًا خالص ًا ،بل

هو أمر عميل ،يكفي فيه ٌ
عضده معناه ،أي :إذا
دليل ُيعتَمد يف جمال الظ ّن ،خصوص ًا إذا َ

مل يكن يف معناه إشارة إىل نقص ،بل كان دالًّ عىل الكامل ،فإنه جيوز استعام ُله يف حق اهلل
تعاىل خصوصا عىل مذهبي الباقالين والغزايل.

واستعام ُله إن مل يكن عىل سبيل التسمية فإنه يكون عىل سبيل الوصف ،وعىل هذا

ُ
التفصيل عن
حجة اإلسالم الغزايل ،وإن مل يرد هذا
ينبغي أن يكون جائز ًا ،وهو ما اختاره ّ

يرض.
اإلمام األشعري ،فهذا ال ّ

التغي،
واملقصود بالدوام هنا ليس الدوا َم بزمان ،بل بال زمان؛ ألن الزمان هو ّ
مستحيل عىل اهلل تعاىل ،وكذلك ِ
ٌ
القدَ ُم فليس املرا ُد به القد َم الزماين بل املراد به هو
والتغري
سلبي ،أي :يسلب وينفي عن اهلل تعاىل ما ال يليق به ،وأما القول
معنى
ٌّ
نفي األولية ،فهو ً
بأن معنى ِ
القدم هو أن اهلل تعاىل كان موجود ًا منذ زمان أز ّيل فال يقول به ٌ
عاقل ،وقد قال
ِ
املجسمة ،ولكن أهل السنة عىل خالف هذا االنحراف ،ومعهم سائر فرق
هبذا بعض
املسلمني.

وضح الدوام بقوله« :بال انتهاء»؛
وهلذا املعنى ترى اإلمام أبا جعفر الطحاوي قد ّ

آنات زماني ٌة متوالية ،وأما دوام اهلل
ألن الدوام الذي يكون بالزمان ال بدّ أن تنتهي فيه ٌ
تعاىل فال انتهاء فيه .وكذلك قال يف ِ
القدم أنه «بال ابتداء»؛ ألن القدم الزماين ال بد أن
تبتدئ فيه آنات زمانية متوالية ،وأما قدم اهلل تعاىل فال ابتداء فيه مطلق ًا.

ِ
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من شاح الطحاوية ،بل اكت َفوا بسياق املعاين املشهورة
وهذا املعنى مل َأر من ن َّبه إليه ُ َّ

عىل ألسنة العلامء ،ومل يتبادر هذا املعنى إىل ذهن بعض من زعم أنه جيدد يف هذا العلم
وصنف رشح ًا متخابط ًا للعقيدة الطحاوية اهتم فيه بإيراد آرائه هو ،ومل يبذل جهد ًا كافي ًا
يف حتقيق معاين املتن كام هو مقتىض كونه شارح ًا؛ ومل يفعل ذلك يف الدوام وال يف ِ
القدَ م؟!

َ
عقولم يف تأليفاهتم العقائدية ،بل يكتفون
عل ًام أنه عاب عىل املتأخرين أهنم ال ُيعملون

الشاح قب َلهم مق ِّلدين هلم.
بإيراد كال ٍم مما قاله ُّ ّ

و«الدائم» بمعنى «البـاقي» ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ﴾

[الرمحن.]27 :

ووصف «الدائم» ورد يف احلديث ِ
نفسه الذي ورد فيه القديم ،كام يف احلديث

الذي رواه صاحب «املستدرك» ،عن أيب هريرة عن النبي ﷺ قال« :إن هلل تسعة وتسعني

اس ًام من أحصاها دخل اجلنة :اهلل الرمحن الرحيم اآلله الرب امللك القدوس السالم

املؤمن املهيمن العزيز ...الوكيل املجيد املغيث الدائم املتعال ذو اجلالل واالكرام...

الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق »...إلخ(((.
ذكر «الدائم» و«القديم».
فهذا احلديث كام نرى فيه ُ

ويف «سنن ابن ماجه» يف باب أسامء اهلل عز َّ
وجل عن أيب هريرة :أن رسول اهلل ﷺ

قال« :إن هلل تسعة وتسعني أعطى مئة إال واحد ًا ،إنه وتر حيب الوتر من حفظها دخل
اجلنة ،وهي اهلل الواحد الصمد األول اآلخر ...املقسط الرزاق ذو القوة الدائم احلافظ...

العامل الصادق النور املنري التام القديم الوتر األحد »...إلخ(((.
((( سبق خترجيه ،انظر :ص .153
((( سبق خترجيه ،انظر :ص .154
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عميل ،وليس
وهذه األحاديث ـ وإن مل تكن أسانيدها عرية عن النقد ـ إال أن املقام ٌّ

اعتقادي ًا ،فيكفي فيه ذلك.

ونفي مطلق
ولقوله« :بال ابتداء» فائدة ،وهي :نفي مطلق البداية عن القدم،
ُ

البداية عن القدم ال يتح ّقق إال إذا كان القدم وصف ًا سلبي ًا ،أي :القد ُم :عد ُم االبتداء.

فإذا قلنا :إن ِ
أن ّ
القدَ َم معناه :أن اهلل موجود منذ أزمان بعيدة ،فأنتم تعلمون ّ
كل

زمن له بداي ٌة وهناية ،فال يتح ّقق ما أراده الطحاوي بنا ًء عىل هذا املعنى.

إذن يصري حاصل الكالم :كأنه أراد أن يقول :إن اهلل تعاىل قديم بال زمان.

قال اإلمام البيهقي« :قال الشيخ أمحد :ويف معنى «الباقي»« :الدائم» ،وهو يف رواية
عبد العزيز بن احلصني ،قال أبو سليامن اخلطايب ـ فيام ُأخربت عنه ـ :الدائم :املوجود مل

يزل ،املوصوف بالبقاء ،الذي ال يستويل عليه الفناء ،قال :وليست صف ُة بقائه ودوامه
ِ
ودوامهام وذلك ّ
أبدي غري أزيل،
كبقاء اجلنة والنار
أبدي أزيل ،وبقاء اجلنة والنار ٌّ
أن بقا َءه ٌّ
وصفة األزل :ما مل يزل ،وصف ُة األبد :ما ال يزال ،واجلنة والنار خملوقتان كائنتان بعد أن
مل تكونا ،فهذا ُ
فرق ما بني األمرين ،واهلل أعلم»(((.

األول ّي ِة عن اهلل(((،
وهذا معنى قول العلامء« :القدم صفة سلبية» أي :تعنيَ :ن ْف َي ّ

وهو يوافق معنى االسم الوارد يف القرآن ،وهو األول ،أي :الذي مل يسبقه عدم ،ومل يكن
معه أحدٌ ؛ إذ لو كان معه أحد يف األزل ،مل يكن هو األول ،وكذلك قوله ـ رمحه اهلل ـ:
«دائم بال انتهاء»َ ،
فذك ََر َقـ ْيدَ «بال انتهاء» لنفس الغاية.

((( «األسامء والصفات» ،ص.12

((( «أول» بالنظر لغريه ،أي :مل يسبقه يشء ومل يصاحبه يشء« .نفي األولية» بالنظر إىل ذاته ،أي :ليس
له بداية.

ِ
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الحظ َّ
أن الدوا َم من حيث ذاته يمكن أن ُيفهم منه الدوام باألزمان ،فنحن

ـ مث ً
ال ـ ندوم بتوايل األزمان ،فهذا الدوام ليس هو مراد اإلمام الطحاوي؛ ألن الزمان

والتغي ،واحلركة هلا بداية وهلا هناية ،فهو
له بداية وله هناية ،فالزمان ُمشت ٌَّق من احلركة
ُّ
َـق ِمن تقدير حركة الشـمس أو من حركة األرض ،أو من حركة الساعة ،أو
إما ُمشت ٌّ
حركة اإلنسان ،وكل حركة من هذه احلركات ال بد أن يكون هلا بداية وهناية .فحني قال
أبو جعفر« :دائم بال انتهاء» ،فمعنى ذلك :أن دوامه ليس دوام ًا زماني ًاِ ،
فالقدَ ُم والدوام
ِ
واآلخرية عنه تعاىل ،إذن الدوام هو دوا ُمه بذاته،
وصفان ذات ّيان يسلبان األولية عن اهلل
مروره بأزمان متالحقة؛ ألن الزمان ال جيري عىل اهلل ّ
جل شأنه ،وقدمه ليس معناه:
وليس َ
أنه موجود منذ أزمان ،بل هو موجود بال زمان.

أوليته ال أول هلا ،ودوامه ال آخر له
فائدتا ببعض الفكر والتدبر ،وأما َمن يقرأ دون أن يفهم فلن
ُدرك ُ
إن هذه القيود ت َ
ُي ِ
معاين هذه القيود ولن ينتبه هلا ،واألعجب ِمن هذا َمن اعرتض عىل هذه القيود،
در َك
َ

علم كبري ،ومقاصدُ جليلة أرادها الطحاوي ،فغابت عن هذا
فلم يفهم هلا فائدة ،ففاته ٌ
املعرتض بجهله.

قال الطحاوي( :ال يفنى وال يبيد)
هذا تفصيل للمعنى السابق :الفناء :هو العدم والذهاب واالنقطاع والنفاد ،أو
ِ
باهلمزة
تفرق األجزاء .وجاء يف «املصباح املنري»« :با َد َيبيدُ َب ْيدً ا و ُب ُيود ًاَ :ه َل َك ،ويتعدّ ى
ف ُي ُ
الـمفازةُ» ،وتطلق عىل الفالة سميت بذلك؛ ألهنا تبيد
قال :أبا َد ُه اهللُ تعاىل ،والبيدا ُءَ :
من َ ِ
ي ُّلها ،وزاد يف «اللسان»« :بادَ ...ب ْيدو َدةً :انقطع وذهب .وبا َد َيبيدُ َب ْيد ًا :إذا هلك،
الشمس ُبيود ًاَ :غ َر َب ْت منه .حكاه سيبويه .وأباده اهلل أي :أهلكه .ويف احلديث:
وبادت
ُ
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فإذا هم ِ
بد ٍ
اخلالدات
يار با َد أه ُلها أي :هلكوا وانقرضوا .ويف حديث احلور العني« :نحن
ُ
ال ن ِل ُك وال نموت».
ال نَبيدُ » أيَ :
إذا ثبت َّ
أن اهلل تعاىل قديم باملعنى الذي وضحناه ،وأنه دائم كذلك ،فإنه يلزم من

ذلك أنه ال يفنى وال يبيد ،فهذا احلكم الزم لزوم ًا رضوري ًا عىل ما سبق.

وذلك؛ ألن القدم الزماين ـ عىل التسليم بوجوده وهو غري موجود إال عىل مذهب

الفالسفة وابن تيمية لقوله بالقدم النوعي للعامل ـ عالم ُة اإلمكان ،وكذلك الدوام
الزماين ،واملمكن ال بد أن يكون فيه إمكاني ُة الفناء ،فاملمكن ال يقال فيه مطلق ًا :إنه ال

يبيد ،بل إنه َيفنى ويبيد ،ولكنه إذا بقي فإنام يبقى بإبقاء غريه له.

قال الطحاوي( :وال يكون إال ما يريد)

ِ
والرو ُد :الطلب ،مصدر را َد يرو ُد ،والرود :الذهاب
(ر َو َد)،
ْ
اإلرادة مشت ّقة لغ ًة من َ

واملجيء ،يقال :را َد يرود :إذا جاء وذهب ومل يطمئ َّن.

واإلرادة :املشيئة ،قال ثعلب :اإلرادة تكون حمبة وغري حمبة.
مصاديق للكلمة ،أما
أي :إن اإلرادة تُستعمل لغ ًة يف املحبة ،ويف غري املحبة ،وهذه
ُ

معناها فهو الطلب املستلزم للرتجيح مطلق ًا ،سواء ظهر للغري أو مل يظهر.

ومنه الرائد :ا ُملرس ُل يف التامس النُّج ِ
عة وطلب الكَأل ومساقط الغيث.
ْ
َ

ِ
«واإلرادة :املشيئة ،وأصله الواو،
وجاء يف «لسان العرب» عن اجلوهري وغريه:

راو َد فالن جاريته عن
كقولك :راوده أي :أراده عىل أن يفعل كذا .قال الليث :وتقولَ :

وراو َدتْه هي عن نفسه :إذا حاول ُّ
كل واحد من صاحبه الوطء واجلامع ،ومنه قوله
نفسهاَ ،
راو َد ًة
وراو ْدتُه عىل كذا ُم َ
تعاىل﴿ :ﰀﰁﰂﰃ﴾ [يوسف ]30 :فجعل الفعل هلاَ .

ِ
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راود عمه أبا طالب عىل اإلسالم»(((
ورواد ًا أي :أردتُه .ويف حديث أيب هريرة«:حيث ي ِ
ِ

ُ ُ َّ
راودت
أيُ :يراجعه و ُيرا ُّده .ومنه حديث اإلرساء ،قال له موسى عليه السالم« :قد واهلل
ُ
بني إرسائيل عىل أدنى من ذلك فرتكوه»(((.

التوجه النفس والرتجيح ،وتُط َلق عىل بعض األفعال الدا ّلة
فأصل اإلرادة :هو
ُّ

عىل ذلك.

وعبارة اإلمام الطحاوي املذكورة من أ َد ِّق العبارات املوجودة يف هذا املتن ،وقد

عظيم معناها ،وهذا ما سنحاول توضيحه:
يمر عليها بعض الناس دون أن يعرفوا
َ
ُّ

«يكون» هنا بمعنى «يوجد»؛ ألهنا «كان» التامة التي معناها الوجود واحلصول،
«و ِجدَ زيدٌ » أي :حصل وثبت يف اخلارج ،فقوله« :ال يكون
فإذا قلنا« :كان زيد» ،فمعناه ُ

نص رصيح يف أن اإلرادة جيب أن تتعلق
إال ما يريد» معناه« :ال يوجد إال ما يريد» ،وهذا ٌّ
تع ُّلق ًا تنجيزي ًا بكل ٍ
ُ
إمكان التعلق؛ كام يزعمه املعتزلة،
ممكن موجود بالفعل ،وال يكفي
فهم من كالم بعض املجسمة.
وكام ُي َ

عني ما يقرره األشاعرة أهل السنة
وهذا املعنى الذي يقرره اإلمام الطحاوي هو ُ

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أيب سعيد بن املسيب ريض اهلل عنه ،كتاب مناقب
األنصار ،باب قصة أيب طالب ( .)3884وكتاب تفسري القرآن ،باب قوله﴿ :ﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [القصص .)4772( ،]56 :وأخرجه مسلم يف «صحيحه»،
كتاب األيامن ،باب أول اإليامن قول :ال إله إال اهلل ( .)40 ،39ومن حديث أيب هريرة ريض اهلل
عنه ( .)42 ،41وأخرجه الرتمذي يف «جامعه الصحيح» من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه،
أبواب تفسري القرآن ،باب ومن سورة القصص ( .)3188وقال« :هذا حديث حسن غريب ال

نعرفه إال من حديث يزيد بن كيسان».

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه ،كتاب التوحيد ،باب
قوله﴿ :ﭹﭺﭻﭼ﴾ [النساء.)7517( ]164 :
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وجدُ موجو ٌد إال بإرادة اهلل تعاىل ،فإرادة اهلل تعاىل متع ّلقة باألمور
من أنه ال ُيمكن أن ُي َ
تع ُّلق ًا ُصلوحي ًا قدي ًام وتنجيزي ًا قدي ًام أو حادث ًا.

وال جيوز أن يقال :إن معنى «أن اهلل مريد لكل يشء» :أنه يسمح به ،أي :أنه لو أراد

عدم وجوده ملا ُوجد؛ ألنه يؤول إىل أن إرادته تعاىل سلبية ،بمعنى :أن بعض ما مل ُيرده اهلل

وخمالف لقول الطحاوي
قد يوجد بإرادة غريه ،وهو قول املعتزلة ،وهو قول باطل،
ٌ
َ
الكون ـ أي :احلصول والوجود ـ يف اإلرادة .ومعنى هذا :أن كل
حص
كمـا تراه؛ ألنه َ َ
موجود مرا ٌد هلل ،فال يوجد يشء بغري إرادة اهلل تعاىل ،كام يقوله املعتزلة بوجود أمور بإرادة

العبد ال بإرادة اهلل تعاىل.

وهذه النكتة عزيزة غالية.
وضحناه هنا ،هو مراد السلف يف قوهلم« :ما شاء اهلل كان وما
وهذا املعنى الذي ّ

شاء مل يكن» ،أو «ما مل يشأ مل يكن»؛ فإنه تعاىل إذا مل يشأ كونه ،فإنه يكون قد شاء عدمه.

قال البابريت« :معنى اإلرادة عندنا هي الصفة التي توجب اختـصاص املفعول

املمكنات يف وقت واحد
بوجه دون وجه ،ويف زمان دون زمان؛ إذ لوال اإلرادة لوقعت
ُ

املقوالت عىل الرتا ُدف والتوايل وعىل النظام واالتساق،
عىل هيئة واحدة ،فلام خرجت
ُ
وعىل اهليئات املختلفة واألوصاف املتباينة عىل ما تقتضيه احلكمة البالغة ،كان دلي ً
ال عىل
ِ
اقتضاء ذواهتا ،فع ُلم أن
اتصاف الفاعل باإلرادة؛ إذ وقوع هذا االختالف مل يكن من
ذلك إلرادة الفاعل.

وقوهلم« :اإلرادة شهوة» ،فذلك تلبـيس منهم لنفي الصفة عن اهلل تعاىل؛ ألن

غني مطلق ،وال تكون
الشهوة إرادة خمصوصة ،هي إرادة ما فيه ُ
نفع املريد ،واهلل تعاىل ٌّ

إرادتُه اشتها ًء ،بل ربوبية»(((.

((( «رشح الطحاوية» ألكمل الدين البابريت ،ص.41
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فتحصل من هذا التحقيق وجود املوافقة التامة بني كالم األشاعرة وكالم السلف
َّ

وكالم اإلمام الطحاوي رمحه اهلل تعاىل.

وهلذه العبارة أصل يف احلديث واألثر ،فقد روى اهليثمي يف الزوائد((( عن احلسن
قال :كنا جلوس ًا مع رجل من أصحاب رسول اهلل ﷺ ،فأتى فقيل لهْ :
أدرك فقد احرت َقت
أدرك َ
دارك! فقال :ثم ما احرتقت داري ،فذهب ،ثم جاء ،فقيل لهْ :
دارك فقد احرت َقت!
ُ
فقال :ال واهلل ما احرتقت داري .فقيل له :يقال لك :قد احرتقت دارك ،فتحلف باهلل ما

احرتقت! فقال :إين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :من قال حني يصبح :إن ريب اهلل ،هو

الذي ال اله اال هو عليه توكلت ،وهو رب العرش العظيم ،ما شاء اهلل كان وما ال يشأ ال

يكون ،ال حول وال قوة اال باهلل العيل العظيم ،أشهد أن اهلل عىل كل يشء قدير ،وأن اهلل

قد أحاط بكل يشء عل ًام ،أعوذ بالذي يمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه من رش
كل دابة ريب آخذ بناصيتها ،إن ريب عىل رصاط مستقيم ،مل ير يومئذ يف نفسه وال أهله وال
ماله شيئ ًا يكرهه» ،وقد قلتُها اليوم.

«كل ما هو ٍ
ويف «شعب اإليامن» بإسناده عن ابن مسعود قالُّ :
آت قريب ،أال إن
البعيد ما ليس ٍ
عجل اهلل لعجلة أحدِ َ ،
بآت ،أال ال َي ُ
وال تدْ ألمر الناس ،فإن شاء اهلل ال ما
قرب
شاء الناس ،يريد اهلل أمر ًا ،ويريد الناس أمر ًا ،ما شاء اهلل كان ،ولو كره الناس ،ال ُم ّ
لِـام باعد اهلل ،وال مباعد لِـام قرب اهلل ،وال يكون يشء إال باذن اهلل»(((.
وهذه الروايات دا ّلة عىل أن ما يريده اهلل تعاىل ـ ال حمال َة ـ حاصل ،وبذلك يبطل

ما يدعيه البعض من أن بعض ما أراده اهلل تعاىل ال يقع ،كام سنرى.

((( باب ما يقول إذا أصبح (.)1052
وال يرض ضعفه ألن املراد هنا أن للكلمة أصالً ،وما كان يفهمه منها املتقدمون ،ال تأسيس وترشيع
قوهلا.
((( باب يف حفظ اللسان عام ال حيتاج إليه (.)440 :6( ،)4452

 166ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

وهذا األسلوب «ال يكون إال» أسلوب حرص« ،يكون» هنا من «كان» التـامة،

وهي تفيد معنى الوجود واحلصول والتحقق ،واملعنى :ال يوجد إال ما يريده اهلل ،كل ما

هو كائن وموجود وواقع يف الوجود فهو بإرادة اهلل قد وقع.

والباء إما سببية ،أو للمالبسة؛ فاملعنى :إرادة اهلل سبب وجود املوجودات ،هذا
ِِ
ب العلامء عن هذا
يستلزم أن كل ما أراد اهلل عدَ َم ُو ُجوده فإنَّه ال يمكن أن يوجد ،و ُي َع ِّ ُ
املعنى بقوهلم :يستحيل ت َ
ف إرادة اهلل سبحانه ،يعني :بمجرد تع ُّلق إرادة اهلل بوجود
َـخ ُّل ُ
ٍ
يشء يف ظرف ما فيستحيل أن يتخلف وجوده.
هذا ما يقصدُ ُه ُ
أهل السنة بمفهوم اإلرادة.

ما هي اإلرادة؟ اإلراد ُة عبار ٌة عن صفة يتّصف اهلل هبا ،وبكونه متّصف ًا هبذه الصفة

ختصيص املوجودات أو املمكنات ببعض ما جيوز عليها من الصفات ،أي :إن اهلل
يتم
ُ
ُّ
خيصص املمكنات بام يريد.
تعاىل ـ من حيث هو
ٌ
موصوف باإلرادة ـ ّ

اإلرادة الرشعية واإلرادة الكونية
ختصص املمك َن ببعض ما جيوز عليه ،فام جاز
اإلرادة ـ يف نفس األمر ـ هي :صف ٌة ّ

وجو ُده عىل أكثر من صورةَّ ،
فإن اهلل ربام يشاء إجيا ُده عىل صورة معينة من هذه الصور،
ٍ
ُص املمكن هبذه الصورة دون تلك ،ثم القدر ُة بعد ذلك
وحينئذ فاإلرادة هي التي خت ُّ
تُوجده عىل الصورة التي عيـّنتها اإلرادة.

هذا هو األصل يف اإلرادة :أن تكون تكوينية ،وإذا كانت اإلرادة تكوينية ،فام

تتع ّلق به ال يمكن إال أن ي َقع ،وال يمكن أن يتخ ّلف بمعنى أن ال يقع.

قال العالمة الغنيمي« :واعلم أن اخلالف يف معنى إرادته تعاىل كثري ،والقول يف
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تفصيله شهري ،مع اتفاق املتكلمني واحلكامء ومجيع ِ
الفرق عىل القول بأنه تعاىل مريد،
ّ
بمحل ،وعند الكرامية :صفة حادثة قائمة بالذات،
فعند اجلبائية :هي صف ٌة زائدة قائم ٌة ال

وعند رضار :نفس الذات ،وعند حمققي املعتزلة :هي العلم بام يف الفعل من املصلحة،
العلم بالنظام األكمل ،واحلق عندنا ـ كام قال السعد ـ :إهنا
وعند احلكامء والفالسفة :هي
ُ

شأنا التخصيص قديمة زائدة ،قائمة به عىل ما هو ُ
شأن سائر الصفات احلقيقية؛
صفة ُ

ألن ختصيص بعض األضداد بالوقوع دون البعض مع استواء نسبة الذات إىل ّ
الكل ال
ٍ
خمصص ،وامتنا ِع احتياج
شأنا التخصيص المتناع التخصيص بال ّ
بد أن يكون لصفة ُ
الواجب يف فاعليته إىل أمر منفصل»(((.
واحلقيقة :أن سائـر املذاهب غري مذهب أهل السنـة ال يقولون بإثبات إرادة

حقيقية هلل تعاىل؛ ألن بعضهم يرجعها إىل العلم ،وبعضهم يقول :إهنا حادثة ،وقوله
يستـلزم استحالة االتصاف هبا ،للزوم الدور أو التسلسل؛ ألن كل حادث فيحتاج إىل
مرجح هنا إال اإلرادة وقد ُفرض أهنا حادثة! وقد وافق ابن تيمية
مرجح لوجوده ،وال ّ
ّ

هؤالء الكرامية يف كون اإلرادة حادثة ،ولكنه قال :إهنا حادثة األفراد قديمة النوع ،ومع
ذلك فهي صف ٌة حادثة هلل تعاىل قائمة به ،بنا ًء عىل أصله الشا ّذ بجواز حلول احلوادث
فأرجعوها إىل العلم،
يف اهلل تعاىل ،وجتويز
التسلسل يف القدم ،وأما الفالسفة واملعتزلة َ
ُ
والعلم ليس هو اإلرادة ،فقوهلم يؤول إىل نفي اإلرادة حقيق ًة.
ُ

وأما ُ
أهل السنة فهم الوحيدون الذين أثبتوا لإلرادة حقيق َة معناها من حيث إهنا

صفة قديمة هلل تعاىل ،فال يصح أن يكون هلل تعاىل صفات حادثة ،فالصفات كامالت،
وكامالت اهلل تعاىل ال تكون حادثة.

((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،ص.53
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وإذا كان األمر كذلك ،فهل يمكن أن يقال بعد ذلكَّ :
إن بعض ما تتعلق به اإلرادة

قد ال يقع؟

إذا س ّلمنا بام مىض ،فال يصح أن يقول ذلك قائل ،ومن يقوله ،فإنه ـ يف احلاصل ـ

يقسم اإلرادة إىل نوعني ،ومعنى ذلك :أنه جيعل الصفة صفتني ،وهذا باطل.

وإنام يلزم أن جيعل الصفة صفتني؛ ألنه إذا كانت الصف ُة واحدةً ،فإن تع ُّلقها ال
يكون إال عىل صورة واحدة ،ولكن قوله :إن بعض التع ُّلـقات تقع وبعضها ال يقع،
يعني :أن تعلقاهتا ليست عىل صورة واحدة ،واختالف التع ّلقات ال يكون إال باختالف
املتع ِّل ِق ،أي :اختالف الصفة نفسها ،أي :تعدّ دها يف ذاهتا ،ومعلوم أن الصفات عند أهل

السنة واحدة ال تتعدد يف الذات ،فكام أن الذات ال تتعدّ د فكذلك الصفات ال تتعدد ،إذن
يكون قول هذا القائل باط ً
ال وال يستقيم مع قول أهل السنة.

ولكن إذا قال القائل :إنني ال أعدّ د الصفة يف ذاهتا ،بل أقولَّ :
إن لفظ اإلرادة يطلق

عىل َمعن َيني ،فيكون يف احلقيقة صفتان ال صفة واحدة.

أقول :هذا الكالم ال يرد عليه ما مىض ،فهو تسليم منه بام ألزمناهم ،ولكنه يستلزم
إثبات صفة زائدة عىل اإلرادة ،ومعلو ٌم أن إثبات الصفات ال جيوز أن يقوم عىل ِ
أمور
َ

حمتملة ،بل ال يقوم إال عىل أصول ثابتة.

وبالتايل؛ فإننا نسأل هذا القائل :هل ثبت َ
لديك ـ عىل القطع ـ أن لفظ «اإلرادة»

يصدق عىل صفتني اثنتني ال عىل صفة واحدة فقط؟ فإن قال :نعم! فإننا نطالبه باإلتيان
ٍ
بإيراد دليل نقيل ٍ
وثابت يف داللته عىل ما يريد.
ثابت يف نفسه،
وال نسلم له بام يريد إال بعد إثبات أن لفظ «اإلرادة» يف مورده الذي حيضـره ،ال
يمكن أن ّ
يدل عىل نفس معنى اإلرادة األصيل ،وهو معنى التخصيص والتكوين الذي

ال حيتمل التخلف.

ِ
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أي :إنه إذا ثبت من النص أن املعنى املراد بلفظ اإلرادة يدل قطع ًا عىل صفة تتع ّلق

بيشء ،ويمكن خت ُّلف ما تتعلق هي به ،فإننا نس ّلم له بام يقول ،وهذا يف نفس الوقت ال
يضرينا؛ ألننا ال نمنع تعدّ د الصفات ،بل نقول هبا ،ولكن ال نثبت صف ًة عىل االستقالل

إال بدليل ثابت ال يتزعزع.

فاحلاصل :أنه مطالب بأمور:
ينص عىل َّ
أن اإلرادة يف ذاهتا ال تتكثر متع ّلقاهتا ،بمعنى :أن ما يريده اهلل
األول :أن ّ

ال يمكن أن يتخلف.

الثاينْ :
النص املدّ عى ال ُيمكن أن يراد به نفس املعنى األصيل من
أن يكون هذا ُّ

اإلرادة ،أي :ال حيتمل محله إال عىل معنى ثان.

الثالث :أن ال يرتتب عىل إثباته هلذه الصفة الثانية املدّ عاة أمور باطلة.
وبعد ذلك كله ال يصح أن يكون قوله مبني ًا عىل أصل كيلٍّ غري مقبول ،كحدوث

صفات يف ذات اهلل تعاىل.

فإذا صح ذلك فيمكن أن يسلم بام يقول ،وإال فإنه ُير ّد.

هذه كانت مقدمة كلية ،ومتهيد ًا ملناقشة بعض من ادعى َّ
أن اإلرادة تنقسم إىل

قسمني وتتنوع إىل نو َعني ،أحدمها :سامه باإلرادة الكونية ،والثاين :سامه باإلرادة الرشعية.
َ
نص كالمهم ونبارش بتحليله بعد ذلك،
وجعل لكل قس ٍم
خصائص ،وسوف ننقل َّ
َ
وبيان ما فيه من إشكاالت.

ٍ
بيشء ثم ال حيصل هذا اليشء ،فإنه ال يدري
فمن قال :يمكن أن تتع ّلق إرادة اهلل

ّ
أن يف كالمه خلالً ،وأنه هبذا خيالف عقيد َة أهل السنة.
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مل أجد ألحد من أهل السنة خالف ًا يف هذا املعنى ،ولكن أثناء قراءيت لبعض الكتب

ويسمونه إرادة كونية،
نوع هو ما ذكرناه
وجدت بعض الناس يقولون :اإلرادة نوعانٌ :
ّ
ويقولون :إهنا ال تتخ ّلف ،والنوع الثاين يسمونه اإلرادة الرشعية ،مع أنه كان األصح أن

يقولوا :إرادة الترشيع وإرادة التكوين ،وإن وصفومها هبام فقالوا الترشيعية والتكوينية

فال إشكال.

قال ابن أيب العز التابع البن تيمية وابن قيم اجلوزية« :واملحققون من أهل السنة

يقولون :اإلرادة يف كتاب اهلل نوعان :إرادة قدرية كونية َخلقية ،وإرادة دينية أمرية

رشعية ،فاإلرادة الرشعية هي املتضمنة للمحبة والرىض ،والكونية هي املشيئة الشاملة

جلميع املوجودات»(((.

هذا هو ما ا ّدعاه ،ولو نظرنا يف كالمه لرأينا أنه ينص فيه عىل ما ييل:

أوالً :اإلرادة ـ من حيث ما هي ـ صفة هلل هلا نوعان ،ويدَّ عي أن ذلك مذكور يف

القرآن.

ثاني ًا :النوع األول :إرادة قدرية كونية خلقية ،أي :إرادة هي عينُها القدر والكون

يتم ذلك .والثاين :إرادة هي عينُها األمر والرشع والدين ،أو هبا يتم ذلك.
واخللق ،أو هبا ّ
ثالث ًا :اإلرادة الرشعية تتضمن املحبة والرىض.

وهذا الكالم فيه مفاسدُ عديدةٌ.

أوالً :قوله :إن اإلرادة نوعان ،يلزم عىل ذلك أن اإلرادة مركَّبة من أمرين ،أو إن

أنواع حتت جنس ،وما
هذين النوعني اللذين مها صفتان هلل تعاىل مركَّبان ،وذلك؛ ألهنام ٌ
كان كذلك فهو مركّب قطع ًا.

((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،ص.116

ِ
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إمجاع أهل
ومعلوم أن الرتكيب ال جيوز عىل اهلل تعاىل وال عىل صفاته ،كام عليه
ُ

خمالف لكالم أهل السنة.
السنة ،إذن هذا الكال ُم الذي قاله ابن أيب العز
ٌ

ثاني ًا :إذا كان قصده بالثانيةَّ :
أن الدين يتم هبا ،فال وجه للتفريق بينها وبني األوىل،

الـمنزل عىل األنبياء واملشتمل عىل األوامر
فإن حاصل ذلك :أن الدين الذي هو الكالم ُ

مكون باإلرادة ،فالدين ـ كام مىض ـ ٌ
إهلي ،أي:
جعل
ٌ
والنواهي والترشيعاتَّ ،
ووضع ٌّ
مراد له.

راجع إىل الذي سامه بالنوع األول من اإلرادة ،وهي التكوينية ،فال
فاملعنى إذن
ٌ

وجه للتفرقة بينهام.

وإذا كان قصده أن النوع الثاين من اإلرادة عني الدين فهذا باطل بداهة.
فالدين ليس صفة قائمة باهلل ،بل من لوازم بعض صفاته ،وال يوجد احتامل آخر،

إذن فكالمه ٌ
باطل عىل كل التقادير.

ثالث ًا :الذي يدل عىل أنه أراد الرتكيب ،أي :أنه يريد بأن اإلرادة :عبارة عن معنى

مركب ـ أو عىل ّ
األقل النوع الثاين منها عبارة عن معنى مركب ـ هو قوله :بأن اإلرادة

التضمن معناه :هو اشتامل اليشء عىل غريه
الرشعية تتضمن املحبة والرىض ،ومعلوم أن
ُّ
اشتامل ِّ
َ
الكل عىل اجلزء ،وهذا هو عني الرتكيب ،فاألمر األول هو اإلرادة باملعنى الذي

وضحناه سابق ًا ،وهو صفة هبا التخصيص ،والثاين عنده الرضا واملحبة.

بالتضمن معنى اللزوم ،فهو زيادة عىل كونه استعامالً غلط ًا للكلامت
وإذا أراد
ّ

خصوص ًا بعد استقرار املصطلحات ،فإنه يستلزم أيض ًا الرتكيب لإلرادة ،أو كون أحد
نو َعيها مركب ًا؛ ألنه قال بأن املحبة الزم ٌة عن معنى النوع الثاين هلا ،وليست الزمة عىل

املعنى األول هلا ،وهذا يستلزم َ
كون النوع األول غري املعنى الثاين ،وبام أهنام نوعان عنده،
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فبينهام أمر مشرتك ،والختالف اللوازم بينهام ،فيجب وجود ٍ
أمر زائد يف أحدمها ـ عىل

األقل ـ عىل الثاين ،وهذا يستلزم كونه مركّب ًا.
بعض املفاسد التي تلزم قوله.
هذه ُ

وسائر عىل مذهبه،
ويف البن تيمية
ولكن ال بد أن نوضح هنا ،أن هذا الشارح ٌ
ٌ
تابع ٌّ
ِ
برتكيب ذات اهلل تعاىل ،فقوله برتكب الصفات غري بعيد
جمسم قائل
ومعلوم أن ابن تيمية ّ

عنه إذن! وهلذا فإن كالم هذا الرجل موافق ملذهبه ،ولكنه خمالف ملذهب أهل السنة،
وباطل يف نفس األمر.

وأما قوله« :واملحققون من أهل السنة يقولون ...إلخ» ،فمعنى هذا أن اإلمام

الطحاوي ليس من املح ّققني؛ ألنه مل يذكر هذا التقسيم ،ومل يعتمده ،وقد اعرتض عليه

احلق أن الطحاوي هو املح ّقق دون ذاك ،وهو
العز؟ هذا عىل رأي الشارح ،ولكن ّ
ابن أيب ّ
احلق.
املوافق ألهل ِّ

كيف ُيتع ّقل وكيف ُيتصور أن اإلرادة التي هي صفة يتصف اهلل هبا هلا نوعان؟

خيتلف أحدمها عن اآلخر!
ومعروف أن النوعني
ُ

ـق يف العبارات تدقيق ًا كبري ًا ،ولكن أكتفي باإلشارات :ما معنى
أنا ال أريد أن ُأ َد ِّق َ

«متضمنة»؟ أي حتتوي عىل املحبة والرىض.

معنى هذا :أن النوع األول ال حيتوي عىل املحبة والرىض ،ويعني أيض ًا :أن النوع

الثاين ـ باإلضافة إىل احتوائه عىل املحبة والرىض ـ حيتوي عىل معنى آخر هو عني املعنى
املحتوي يف األول ،ويصبح حاصل اإلرادة الرشعية األمرية إرادة مركبة ،وليست إرادة
سم ْوه «اإلراد َة
واحدة ،بل إرادة من معنيني :التكوين واملحبة ،وجمموع هذين األمرين َّ

الشع َّية األمرية».
َّ ْ

ِ
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سنرى الحق ًا أن األصح أن ُي َس ُّموها «التَّكوين َّية»؛ ألنه هبا َيـتِ ُّم التَّـكوين ،وكذلك

الرشعية األصح أن يقال :ترشيعية؛ ألهنا ليست وصف ًا لإلرادة ،أي :إرادة إلجياد
الترشيع؛ ألن «رشعية» يلزم منها أن هناك إرادة غري رشعية! واألكثر دقة أن يقال:
ٍ
تكوين وإرادة ترشيعٍ ،فاإلرادة واحدة ،ولكنها أضيفت إىل بعض ما رجح ْت ُه
إهنا إراد ُة
وخصصته بالوجود ،والتكثر يمكن أن يكون بحسب االعتبار.
عىل ّ
عبارتم كام قالوها هم.
كل حال دعنا نح ّلل
َ
العز احلنفي« :والكونية :هي املشيئة الشاملة جلميع احلوادث»(((.
قال ابن أيب ِّ
بالنسبة لإلرادة الكونية ال خالف عليها ،وقد ورد يف حوايل مئة وأربعني موضع ًا

يف القرآن مشتقات اإلرادة.

ب قوهلم :إن مئة وأربعني موضع ًا تدل عىل اإلرادة من النوع األول التي ال
وح َس َ
َ

يتخلف فيها ما تتعلق به اإلرادة عنها ،وهم هبذا يتّفقون مع أهل السنة.

فإذا كان األمر كذلك ،فام هي اآليات التي استنبطوا منها النوع الثاين من اإلرادة؟
ما هي النُّصوص التي استنبطوا منها املعنى الثاين لإلرادة (أي :الرشعية)؟ سنورد

العز هذا النوع من اإلرادة:
فيام ييل الن
ُّصوص التي فهم منها ابن أيب ّ
َ

اآليات التي يستـشهدون هبا حوايل مخس آيات ،قال ابن أيب العز« :وأما اإلرادة
ُ

الشـرعية األمريـة ،فكـقوله تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾

[البقرة﴿ ،]185 :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ * ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
((( «رشح ابن أيب العز».)79 :1( ،
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ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ * ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾
[النساء﴿ ،]28-26 :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [الـامئدة﴿ ،]6 :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐ﴾ [األحزاب.(((»]33 :

أما ما ذكَره من آيات ُّ
تدل عىل اإلرادة التكوينية فال خالف بيننا وبينهم فيها.
َ
استداللم هبذه اآليات التي زعموا داللتها عىل النوع الثاين من
وقبل أن نناقش

اإلرادة ،سأورد لكم ن ََّص ًا قاله عبد املنعم مصطفى حليمة (أبو بصري) يف ما سامه باإلرادة
الرشعية ،لتعرف بشاعة قوهلم ،وذلك يف تلخيصه لكالم ابن أيب العز احلنفي ،وكلهم

يستقون من مرشب واحد ،فقد قال تعليق ًا عىل قوله« :وإرادة دينية أمرية رشعية»:

قضت حكمة اهلل تعاىل أن تتخ ّلف أحيان ًا ،ولكن بإذنه
«هذا النوع من اإلرادة َ

وعلمه وإرادته»((( ،وهذا القول بشع ،فكيف يقولَّ :
إن إرادة اهلل تعاىل تتخ ّلف ،أي :ال

حيصل متعلقها أحيان ًا ،وذلك بإرادته نفسه؟! وكيف يتوافق ذلك مع إطالق أهل السنة

قاطبة كام أرشنا لك سابق ًا« :ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن» أي :وما شاء عدم كونه مل
يكن؟!

ينص عىل ّ
أن إرادة اهلل ال يمكن أن تتخلف ،وهذا القائل يدعي
فقوهلم هذا ُّ

أن إرادته يمكن أن تتخ ّلف؟! وهذا يثبت لك أن كالمهم خمالف لكالم أهل السنة،
ٍ
رشوح عىل عقيدته ،ولكنهم يف
وخمالف لكالم الطحاوي ،وإن تسرتوا خلف َو ْض ِع
ٍ
أصول ويف فروع ،كام رأيت وكام سرتى.
احلقيقة خمالفون له يف
((( «رشح ابن أيب العز».)80 -79 :1( ،
((( يف حاشية ص.65

ِ
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اإلنسان السوي الفطرة إذا قرأ هذا الكالم ألول وهلة يستنكره! كيف تكون

صفة هلل اسمها «اإلرادة» من شأهنا الرتجيح ولكن تع ُّلقها يتخلف ،فأحيان ًا يقع وحيصل،

وأحيان ًا ال يقع وال حيصل؟ أليس هذا نفس مفهوم املعتزلة ،وهو أن ليس كل ما أراده اهلل
يقع؟ أال خيالف هذا مفهوم أهل السنة؟ أال خيالف كالم الطحاوي نفسه« :وال يكون إال
ما يريد»؟ ثم كيف تتخلف إرادته بإرادته عىل حد كالمه؟

ٍ
بمصطلح ليس بصحيح وقال
التناقضات إنام وقع فيها من حيث إنه أخذ
هذه
ُ

ظهور بطالن كالمه ،ولكنه لغرقه يف بحر ابن تيمية وتالميذه
بلوازمه ،فوجب أن يزداد
ُ
مل يلتفت إىل ّ
كل ذلك.

َ
استداللم بتلك اآليات:
نناقش اآلن
اآلية األوىل :قوله تعاىل﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ :قبل

أن نتكلم عىل هذه اآلية نوردها ك َّلها بحسب سياقها يف القرآن ،لكي نفهم معناها.

قال اهلل تعاىل يف سورة البقرة﴿ :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾
[البقرة.]185 :

هذا السياق ُ
سياق ترشيع الصيام وغري ذلك ،أليس يف أحكام الصيام ختفيفات؟

هل أراد اهلل هلم يف هذا اآلية نفس حصول اإلفطار أم ترشيع اإلفطار؟ ال يشك ٌ
عاقل
يف أن مراد اهلل تعاىل إنام هو ترشيع اإلفطار يف بعض الظروف ،فاليرس الذي أراده اهلل هو

الترشيع نفسه.
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فحاصل اآلية :إن اهلل يريد بكم التشـريعات اليسيـرة وليست الصعبة ،وحني

يرشع لنا ترشيع ًا يسري ًا :أمل يقع ترشي ُعه؟ فال ختلف إذن.
أراد اهلل أن ّ

أن املقصود بال ُي ْ ِ
س هنا هو ُ
َتو َّهم اب ُن أيب العز َّ
فعل اإلنسان لليرس ،وهو أن يفطر

فهمه هذا غلط ،فال جمال إذن للقول َّ
بأن
اإلنسان ،وهلذا قال بتخلف اإلرادة ،ولكن َ
ٍ
ترشيعات خت ّلفت عن إرادة اهلل ،الذي قد ال يقع هو التزا ُم الناس بام أ َم َر ُه ُم اهلل
هناك
سبحانه به ،وليس التزام الناس بام أراده اهلل ،فالذي أراده اهلل ُ
إنزال الرشيعة ،وكل ما
الناس عن التزام هذه الرشائع ،وأما التزام الناس
أراد اهلل إنزا َله نزل ،ولكن قد يتخلف ُ
بالرشيعة ،فقد أمر به اهلل تعاىل ومل ُي ِرده ،بل أمر به ،ولو أراده فمن ذا الذي يملك أن
يتخلف عن إرادة اجلبار؟ وفرق كبري بني أمر اهلل تعاىل وإرادته.

فقوله تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ :الـمقصود من

اليرس والعرس :التكاليف التي هي يسرية ،فالتكاليف ـ أي :األوامر والنواهي ـ التي

ك ّلفنا هبا اهلل تعاىل يف الرشيعة هي يرس ،وليست بعسرية .فإنشاء هذه األوامر الطالبة
لألفعال والتكليفات اليسرية هو ما أراد ُه اهلل تعاىل.

ومعلو ٌم أن هذا اإلنشاء من نوع التكوين ،أي :ختصيص املمكن ببعض ما جيوز
ٍ
ٍ
مغايرة لإلرادة ،خصوص ًا
اسمها الرضا واملحبة
عليه ،وال يتوقف عىل وجود صفة أخرى ُ
أنه ال يوجد يف اآلية إال الترصيح باإلرادة ،واملعلوم من اإلرادة هو النوع األول ال الثاين،
وما دام قد جاز أن حتمل اآلية عىل املعنى األول ،ويتم معناها به ،فال موجب عىل افرتاض

وجود معنى آخر لإلرادة.

ونحن ال ننكر أن الترشيع نفسه من حيث هو مأمور به ،يدل عىل حمبة اهلل تعاىل له

ورضاه به ،واعتداده بأفعال العاملني امللتزين ،وذلك أمر آخر غري ما نحن فيه.
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ولكن الذي بعث هؤالء عىل ا ّدعاء وجود معنى آخر لإلرادة هو عد ُم فهمهم

ملدلول اآلية ،فإن اهلل تعاىل قال﴿ :ﯗﯘﯙﯚ﴾ ،فاملراد هو اليرس ،باملعنى
الذي ذكرناه وهو ما يدل عليه سياق اآليات ،وهذا اليرس أراده اهلل مالبس ًا لنا ،فالباء

ٌ
حاصل بجعله ترشيع ًا لنا ال لغرينا.
ألدنى مالبسة ،وهذا

ومعلوم أن كل هذه املعاين داخل ٌة حتت التكوين والتخصيص ،فال داعي الفرتاض
آخر ِ
غريه.
وجود صفة إرادة ونو ِع إرادة َ
اآلية الثانية :قوله تعاىل يف سورة النساء﴿ :ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ * ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ [النساء.]26-25 :
أين املفعول به للفعل ﴿ﯗ﴾؟
عىل قول الكوفيـني ﴿ :ﯧ﴾ الالم بمعنى ْ
«أن» :يصبح حاصل الـمعنى:

ٌ
َ
البيان،» ....
مفعول :أي «يريد اهلل
«يريد اهلل أن يبني ،»....فاملصدر املؤول من «أن يبني»
وبنا ًء عىل هذا القول مل يتخلف مرا ُد اهلل؛ ألن البيان وقع قطع ًا بإنزال الرشيعة.

للجر فال تأيت للنصب،
وأما البرصيون فقد قالوا :الالم ما دامت يف أصل اللغة ّ

فهي لبيان الغاية ،واملفعول حمذوف ُي َقدَّ ر بحبس السياق هكذا﴿ :ﯥ ﯦ﴾ هذه
ُ
والبيان َو َق َع ومل يت َ
ف.
الترشيعات ﴿ ﯧﯨ﴾،
َخ َّل ْ
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﴿ﯮ ﯯ﴾ معطوف عىل ﴿ﯧ ﯨ﴾ ،أي :ويـريد اهلل أن يتـوب

عليكم ،فهل وقعت التوبة أم مل تقع؟ التوبة ـ يف أصل اللغة ـ معناها :الرجوع والعودة،
قال الفريوزآبادي« :تاب إىل اهلل ت َْوب ًا و َمتاب ًا وتَا َب ًة و َتت ُْو َب ًة :رجع عن املعصية ،وهو تائب
وتواب ،وتاب اهلل عليه :و َّفقه للتَّوبة أو رجع به من التشديد إىل التخفيف ،أو رجع عليه

بفضله وقبوله».

وحرف اجلر الذي عُـدّ ي به الفعل «تـاب» هو «عىل» ،نحو :رجع عىل فالن

َ
ف؟ من
بالفضل ،والفضل إما بمعنى القبول أو الترشيع ،فهل الفضل هبذا
املعنى ت َّل َ
الواضح أنه مل يت َ
ف.
َخ َّل ْ

تفسـر نفسها ،والحظ األسلوب الذي أورد اهلل تعاىل اآلية به ،فـقد
فهذه اآلية ّ

قال تعاىل﴿ :ﯥﯦﯧﯨ﴾ فاملفعول حمذوف ،وتقديره :يريد إنشاء الترشيع أو
ٌ
حاصل بالفعل باإلرادة التكوينية ،وال
فالترشيع للبيان ،وهذا
الترشيع عينه ليبني لكم،
ُ

آخر ،اسمه إرادة ترشيعية ،فالالم يف قوله ﴿ :ﯧ﴾
يوجد ِّ
مسوغ الفرتاض نوع إرادة َ

للعاقبة.

فاحلاصل من هذا كله :أن ما قاله ابن أيب العز جمرد خيال ووهم.
اآلية الثالثة :قوله تعاىل يف سورة النساء﴿ :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ * ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ * ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦﭧ﴾ [النساء.]28-26 :

ووجه الكالم فيها ،شبيه بام قلناه يف اآلية السابقة ،وأ َّما معناها :يريد اهلل يرجع

عليكم بالفضل ،أو ب َقبول أوبتكم ورجعتكم إذا تبتم ،فاهلل يريد ال َقبول ،أمل َي ْث ُب ْت يف

الرشع َّ
أن من تاب توبة نصوح ًا فاهلل يقبلها؟ بىل.

ِ
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يمكن أن يكون هذا القسم من اآلية خطاب ًا للطائعيـن؛ ألنه ليس مجيع الناس

يتوبون ،حتى ال يقول قائل :هناك كفار ال يتوبون.

وبقية اآلية﴿ :ﭖﭗﭘﭙ﴾ مقابل للقسم األول :الذين ال

يتبعون الشهوات.

األصل يف كلمة «تاب» يف اللغة« :رجع» ،و«تاب عىل» أي« :رجع عىل» ،فاهلل

يتـوب عىل العبـاد بمعنى :يرجع عليهم بالفضل والتخفيـف .واهلل يريد ـ يف اآلية

الكريمة ـ أن يتوب بمعنى :يريد أن يرجع بالفضل والتخفيف عىل عباده ،وهذا األمر

ٌ
حاصل بالفعل ال يتخلف عن إرادته تعاىل ،فال جيوز أن يقال :إن هذا األمر قد ال حيصل؛

ألن فضل اهلل تعاىل قد حصل بالفعل بإنزاله الرشيعة واألحكام ،فهذا هي أصل الفضل.
وأما املع َّلق عىل توبة العباد أنفسهم ،فهذا قد حيصل إذا حصلت توبتُهم ،وقد ال

حيصل إذا مل حتصل ،فهو من باب الرشط والتعليق ،وليس من باب اإلخبار باحلصول

بالفعل ،لكي يقال :إنه ختلف وقوعه متعلقها.

إذن فهذه اآلية أيض ًا ُيفهم معناها بنا ًء عىل املعنى األصيل لإلرادة ،فال داعي إذن

الفرتاض نو ٍع آخر من اإلرادة.

وقد يقول قائل:إن املرا َد بتوبة اهلل عليهم هو َقبوله توبتهم وإنعامه عليهم ،ومعلو ٌم
أن هذا ال يكون جلميع الناس بل لبعضهم.
فاجلواب :أن التوبة الصحيحة م ٍ
وجبة للقبول ،فمهام حصلت التوبة من واحد
ُ

وجب قبول هذه التـوبة ،فال خت ُّلف إذن ،قال تعاىل ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ﴾ [هود ﴿ ،]3 :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
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ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [هـود ﴿ ،]52 :ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ﴾ [هود﴿ ،]61 :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾ [التحريم.]8 :

وأيض ًا :فإن املخا َطبني ليسوا الناس مطلق ًا بل هم املتّبعون للرشيعة؛ بدليل مقابلتهم
بـ﴿ﭗﭘﭙ﴾ ،فاملخا َطبون يف اآلية هم غري متبعني للشهوات ،وهؤالء
ال بدَّ أن يتوب اهلل عليهم بمعنى :يتفضل عليهم ،وهذا ال يتخلف.

فهمها بدون احلاجة إىل افرتاض نو ٍع
فاحلاصل إذن :أن هذه اآلية أيض ًا يمكن ُ

جديد لإلرادة.

وموافق ملعنى اإلرادة الوارد يف بقية
موافق لسياق اآليات،
وأيض ًا :فإن هذا الفهم
ٌ
ٌ
ٍ
وجوه عديدة كام ترى.
آيات القرآن ،فادعاء نوع جديد هلا فيه خمالف ٌة للقرآن من
وكذلك قوله تعاىل يف آخر اآلية﴿ :ﭟﭠﭡﭢﭣ﴾ ،فالتخفيف واقع
بالفعل بإنزاله تعاىل الرشيعة ،فلم يتخ ّلف وال جيوز خت ُّلفه عن إرادة اهلل.
اآلية الرابعة :قوله تعاىل يف سورة املائدة﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮏﮐ﴾ [املائدة.]6 :

ِ
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﴿ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ أي :يف الترشيع﴿ .ﮂﮃ﴾،

أي :دائ ًام ال يريد ،ما دام الترشيع موجود ًا.

ثم قال﴿ :ﮉﮊﮋ﴾ ،أي :يريد بإنزاله هذا الترشيع ليرتتب عليه

ِ
التطهري أم الترشيع؟ املرا ُد الترشيع؛ كام
بالفعل
وصولكم إىل الطهارة .هل املرا ُد وقو ُعه
ُ

هو ظاهر ،ومل تتعلق اإلراد ُة بالتطهري مبارشة ،بل جعلت ُه مرتتب ًا عىل الطهارة التابعة إلرادة
يطهركم بالتزام هذا الترشيع ،وهذا ال يتخ ّلف! والتطهري
اإلنسان وكسبه ،فاملعنى :اهلل ّ

يكون برشط االلتزام بالرشيعة ،فإن مل حتصل الطهار ُة لبعض الناس ،فهذا لعدم التزامهم
بالترشيع.

فيصري معنى اآلية :ما يريد اهلل هبذه الترشيعات التي أنزهلا ،أن جيعل عليكم حرج ًا،
ِ
الترشيعات ليتبعها تطهريكم إن التزمتُم هبا ومل ختالفوا
و ُيشدِّ َد عليكم ،ولكن يريد هذه

أوامرها.

التطهري هو غاية الترشيع،
فالـمراد بالفعل :هو إنزال الترشيع ،ال التطهري ،بل
ُ

ف للمراد هنا
وحصول الغاية مرتتّب عىل التـزام الناس باألحكام ،إذن ال يوجد خت ُّل ٌ
يصح ختلفه مهام كان معناها.
أيض ًا ،وال جيوز محل هذه اإلرادة عىل نو ٍع إرادة ُّ

هذا نفس نمط اآلية األخرية التي احتج هبا الشيع ُة عىل األئمة ،وقد وقعوا يف نفس

اإلشكال يف فهم اآلية اآلتية!

اآليـة اخلامسـة :قـوله تعاىل ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ*ﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ*ﮒ
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ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾ [األحزاب-32 :

.]34

هذه اآلية من جنس اآلية السابقة ،وما قيل يف تلك يقال هنا! والحظ أن مفعول

اإلرادة ليس هو إذهاب الرجس ،بل هو ـ بدليل اآليات السابقة ـ إنزال األحكام اخلاصة
بأهل البيت.

متسك آل البيت هلا تطهري اهلل
فهذه األحكام تعلقت هبا إرادة اهلل تعاىل ليعقب ُّ

تعاىل هلم من الرجس ،ومل تتعلق اإلرادة مبارشة بتحصيل التطهري ،فال يصح ما يقو ُله

أتباع ابن تيمية من كون
الشيعة هنا من عصمة آل البيت إذن ،وال يصح أيض ًا ما ا ّدعاه ُ
اإلرادة نوعني ،وأن اإلرادة املقصودة هنا هي إراد ٌة رشعية تتضمن الرضا ،وأن ما تع ّلقت
به اإلرادة قد يتخلف وال حيصل .فهذا ك ُّله ٌ
باطل ال أساس له كام ترى.

َف ِه َم الشيعة هذه اآلية َّ
بأن قوله﴿ :ﭡﭢ﴾ إرادة تكوينية ،واإلرادة التكوينية

ال تتخلف ،واإلرادة تعلقت بالتطهري املضاف إىل آل البيت ،فال بد أن يكون التطهري
تطهر ال بدّ أن يكون معصوم ًا ،إذن أهل البيت معصومون؛ ألن التطهري
واقع ًا ،إذن َمن ّ

واقع عليهم ،ولكن هذا االستنتاج خطأ؛ ألن معنى اآلية :يريد اهلل هذه الترشيعات
اخلاصة بنساء النبي ﷺ وأهل بيته ،وال حتسبوها تعسيـر ًا عليكم ،ولكنَّـها لتطهريكم،
ّ
بمحل ال تَطا ُلـهم فيه أي شبهة ،وال تناهلم ِ
ٍّ
ألسن ُة
فأهل النبي عليه السالم جيب أن يكونوا
ُّ
ُ ْ
النّاس بسوء ،هذا ليس ملجرد َ
املش َّق ِة عليهم ،ولكن إلبعادهم عن مواطن الشبهات،

وليس هو متييز ًا هلم عاري ًا عن وجه املنفعة ،بل؛ ألن مكانتهم من النبي توجب عليهم أن
ٍ
حيطة يف أمورهم ،لكي ال تتطرق إليهم الشبهات.
حيتاطوا زياد َة
ِ
خصهم اهلل تعاىل
فحصول التطهري
مرتتب عىل إرادهتم وعملهم بالترشيع الذي ّ
ُ

ِ
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به ،إذا التزموا حصلت الطهارة ،فيمكن أن يتصور أنه ليس ُّ
كل واحد منتسب إىل آل
البيت فقد حصلت فيه الطهارة بالفعلَّ ،
فإن بعض آل البيت غري مطـهر لتل ُّب ِس ِه بمـا
هنى اهلل عنه.
وبنا ًء عىل ذلك ،فال وجه الستدالل الشيعة وغريهم هبذه اآلية ،عىل ما يريدون،

وغريهم زعم أهنا دا َّل ٌة عىل جواز ختلف
إثبات العصمة ألهل البيت،
فالشيعة أرادوا
َ
ُ
إرادة اهلل تعاىل ،وكالمها أخطأ الصواب.

هذه خالصة األدلة التي تعلقوا هبا للتفريق بني اإلرادة الترشيعية والتكوينية،

أن اإلرادة الترشيعية هي إراد ُة تكوين الرشيعة؛ حيث َّ
واحلاصلَّ :
إن اهلل أراد إنزال

الرشيعة عىل الوجه الذي هي عليه ،وهذه اإلرادة حصلت ومل تتخلف ،فإرادة اهلل واحد ٌة

ال تتنوع ،وتفري ُقهم بني اإلرادتني ال وج َه له.

فأنت ترى إذن ّ
أن ما تعلق به هذا املدّ عي ال يقوم عىل أسـاس قوي ،فال جيوز

ُ
القول بام يقول به ،من أن بعض متع ّلقات اإلرادة قد ال حتصل ،أو أن اإلرادة نوعان،

فهذا كله كالم ال دليل عليه ،فال يبقى بعد هذا العرض الرسيع ألدلتهم إال ر ّد قوهلم.

ويبقى قول أهل السنة خالص ًا بين ًا واضح ًا ،وهو :إن ما تعلقت به اإلرادة فال بد

ُ
ويستحيل أن يقع أمر ال تتعلق به اإلرادة ،وإنه ال يوجد أنواع من اإلرادة ،بل
أن حيصل،
اإلرادة عبارة عن صفة غري مركبة ،كام وضحناه سابق ًا.

ُ
والتفصيل فيها أكثر من
موجز لِـام يتعلق بمسألة اإلرادة وما اخرتعه هؤالء،
هذا
ٌ

ذلك خيرجنا عام أخذنا أنفسنا عليه ،يف هذا الرشح.

قال الطحاوي( :ال تبلغه األوهام)
كلمة «ال» نفي ،مرتبطة بـ«تبلغه» ،و«تبلغه» فعل مضارع ،والفعل املضارع يفيد
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االستمرار ،والنفي املتعلق بام يفيد االستمرار يفيد النفي املطلق ،أي :دائ ًام ال تبلغه ،وهذا

خيتلف عن «مل تبلغه األوهام».
األوهام :مجع وهم.

قال الفريوزآبادي يف القاموس املحيط« :الوهم من َخ َطرات القلب ،أو مرجوح

َط َر َف املرت ّدد فيه ،مجعه أوهام».

وقال ابن منظور يف اللسان« :الوهم من خطرات القلب ،واجلمع أوهام ،وللقلب

وتوهم اليشء ختيله ومت َّثله ،كان يف الوجود أو مل يكن .وقال تومهت اليشء وتفرسته
وه ٌمَّ .
ْ
وتوسمته وتبينته بمعنى واحد ...واهلل تعاىل ال تدركه أوهام العباد» .اهـ.

وهذا املعنى من الوهم هو املعنى اللغوي املتعارف املشهور ،وهو الذي يريده

اإلمام الطحاوي ،وال جيوز محل الوهم هنا عىل اصطالح املتأخرين اخلاص الذي سننبه
عليه قريب ًا ،وإن مل يكن فيه ً
خطأ كلي ًا ،ولكن األبلغ يف تبيني عبارته هو هذا املعنى.
فالقلب مهام خطر له خواطر ،ومهام ذهب يف التخيل والتمثل ،فإنه ال يبلغ الذات

اإلهلية وال يشارف ذلك أيض ًا.

ٍ
معان كمـا أشار إليه العالمة الفريوزآبادي ،والعلمـاء
والوهم ُيطلق عىل عدة

ثم ّ
ثم
الش ُّكّ ،
يقسمون مراتب تع ّلقات النفس بالقضايا :العلم أعىل درجة ،ثم الظ ُّنّ ،
الوهمِ ،
وآخ ُر َ ش ٍء التَّـكذيب.
إذن الوهم هنا يقابل ال ّظ َّن؛ حني تقول :أنا أظ ُّن ،أي :يغلب عىل ظني أن هذا

صحيح.

وحني تقول :أنا متوهم ،أي :يغلب عىل ظني أن هذا باطل.
هذا املعنى وهو املعنى الثاين يف عبارة صاحب القاموس ،ليس هو املعنى املقصود

ِ
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َّ
ال حمل للتخصيص بنفي بلوغ الوهم هبذا املعنى هلل سبحانه وتعاىل؛ ألن الوهم
هنا؛ ألنه

ـ هبذا املعنى ـ ال يبلغ اهلل وال يبلغ غري اهلل؛ ألنه ال يبلغ شيئ ًا أصالً.

إذن املعنى املراد هنا هو املعنى الثاين للوهم ،وهو كام يقول لك شخص :أنا أتوهم

هذه الكيفية ،بمعنى :أختيلها وأمتثلها.

أغمضت عينيك
حني ترى صورة يف واقع احلياة كمـا ترى طائر ًا مثالً ،ثم لو
َ

الوهم :عبارة عن استحضار الصور
الستطعت ،إذن
وحاولت أن تستحرض الصورة
َ
َ
ُ
والترصف فيها ،أعم من أن يكون يف املعاين اجلزئية كام
احلواس
املدركة عن طريق
ّ
َ
ّ
خصصه به املتأخرون ،أو أن يكون يف املحسوسات.

بعض الناس يسألون عن كيفية اهلل! والسؤال عن الكيفية سؤال عن صورة هلل،

وهو سؤال ٌ
منفي ،أعني :أن الصورة منف ّية عن اهلل تعاىل ،هذا وهم
باطل؛ ألن موضو َعه ّ

ينفي أبو جعفر الطحاوي حتققه بالنسبة هلل تعاىل .وإن كان مطلق البلوغ حلقيقة اهلل تعاىل
منفيا عىل التحقيق عند األعالم.

البلوغ كمـا قال العالمة األصفهاين يف «مفردات القرآن»« :االنـتهاء إىل أقىص

املقصد ،واملنتهى مكان ًا كان أو زمان ًا أو أمر ًا من األمور املقدرة ،وربام يعرب به عن املشارفة
عليه ،وإن مل ينته إليه».

فقول العالمة اإلمام الطحاوي بأن األوهام ال تبلغ اهللَ تعاىل ،معناه إذن :أهنا ال

تنتهي إليه ،وال تشارف ذلك.

والوهم يف االصطالح هو كمـا عرفه العالمة الرشيف اجلرجاين يف التعريفات:

ُ
إدراك
«هو قوة جسامنية لإلنسان حم ُّلها آخر التجويف األوسط من الدماغ ،من شأهنا
املعاين اجلزئية املتعلقة باملحسوسات كشجاعة زيد وسخاوته ،وهذه القوة هي التي حتكُم
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معطوف عليه ،وهذه القوة حاكمة عىل القوى
مهروب عنه وأن الولد
الذئب
هبا الشاة أن
ٌ
ٌ
َ
اجلسامنية كلها ،مستخدم ٌة إياها استخدا َم العقل للقوى العقلية بأرسها».

وقال أيض ًا« :الوهم :هو إدراك املعنى اجلزئي املتعلق باملعنى املحسوس ،والومهي

املتخيل :هي الصورة التي خترتعها املتخيلة باستعامل الوهم إياها ،كصورة الناب ،أو

الوهم يف أمور
املخلب يف املنية املشبهة بالسبع .والومهيات :هي قضايا كاذبة حيكم هبا
ُ
غري حمسوسة ،كاحلكم بأن ما وراء العامل فضا ٌء ال يتناهى ،والقياس املركّب منها ُيسمى

سفسطة» .فهذا املعنى من الوهم ،وخصوص ًا ما بينه حتت عنوان الومهي املتخيل قريب

من معنى الوهم املذكور يف عبارة الطحاوي ،وعليه ُ ْت َم ُل.

وقال العالمة الرشيف اجلرجاين أيض ًا يف تعريف اخليال« :اخليال :هو قوة حتفظ

احلس املشرتك من صور املحسوسات بعد غيبوبة املادة بحيث يشاهدها احلس
ما يدركه ّ
املشرتك كلام التفت إليها ،فهو خزان ٌة للحس املشرتك ،وحمله مؤخر البطن األول من
الدماغ».

فاخليال والوهم ال يمكن أن يترصف إال يف األمور املحسوسة واملعاين املتعلقة

هبا ،وهذا عىل سبيل العموم هو املعنى الذي أراده اإلمام الطحاوي من نفيه بلو َغ الوهم

هلل تعاىل ،أي :إن الوهم ال ُيمكنه أن حيكم عىل اهلل تعاىل بنسبته صور ًة مع َّينة إليه ،وال غري
ِ
إدراك الوهم له تعاىل مط َلق.
نفي
معينة ،فإن َ

املدرك ،إما مبارشة أو بواسطة،
واحلواس تدرك عادة األمور بطريق االتصال مع َ
ٍ
إدراك هلل تعاىل ،وأما
بأي نحو
واحلواس هبذه الطريقة من العمل ال يمكن أن يتعلق ّ
الرؤي ُة التي ثبتت يف النقل ،فسوف نوضح لك املراد منها يف حمله ،ولكن هنا نكتفي بأن
نقول :إن الرؤية املتع ّلقة باهلل تعاىل ليس من قبيل اإلحساس الذي يتوقف عىل االتصال

جيب أن تؤمن به ،وال يرت ّدد قل ُبك يف اجلزم به؛ فنفينا
بالـم َح ِّس عند أهل السنة ،فهذا ما ُ
ُ
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نفي رؤيتنا هلل تعاىل؛ ألن الرؤية املتعلقة
لكون احلواس متعلقة باهلل تعاىل ال يستلزم إذن َ

باهلل تعاىل ـ عند أهل احلق ـ ليست من قبيل احلواس املتوقفة عىل االتصال.

«ال تبلغه األوهام» :مهام خطر يف بالك من ُص َور ذهنية عن طريق الصور اخلارجية

التي أدركتها ،فمهام حاولت أن ت َُش ِّك َلها وت َُر ِّك َبها فلن تبلغ حقيقة اهلل؛ ألن كل ما خطر
ببالك أو بنفسك أو بومهك ،فاهلل سبحانه بخالفِه؛ ألنه ليس له صورةً ،وليس بجسم،

وليس بحدّ ؛ ألن األوها َم ال تبلغ إال ما له صور ٌة وجسم وحدّ .

صحيح دائ ًام ،ال يف الدنيا فقط ،وال يف اآلخرة
واحلكم بعدم بلوغ األوهام هلل تعاىل
ٌ
ُ
ِ
بمجموعها وبمفردها ال تبلغ اهلل.
فقط ،وال تبلغه األوهام :أي ك ُُّل األوهام؛
هذا املعنى الذي ذكرناه قاعد ٌة كبرية من قواعد أهل السنة خالف ًا للمجسمة الذين

يقولون إن اهلل سبحانه له صور ٌة وله َحدٌّ وله َقدْ ٌر بمعنى احلجم ،ولكن يقولون عن

أنفسهم :ال نعلم كيف ّيتها أي :ال نعلم هيئتها.
تعاىل.

ِ
هذا الكالم ٌ
باطل ُ
أصل الكيف هلل
إثبات
ف لِـام عليه أهل السنة؛ ألن فيه
ومالِ ٌ
َ

وقد تتابعت ُ
أقوال العلامء عىل إثبات هذه القاعدة ،أعني :عدم إدراك اهلل تعاىل
ِ
ٍ
نصوص لعلامء من أهل السنة
عرشة
استجلبت من بعض الكتب حوايل
بالوهم ،وقد
ُ

ُيثبتون هذه القاعدة بمثل هذا املفهوم الذي ذكرناه.

الوقت ِ
ِ
إن هذه هي عقيدة أهل السنةِ ،
نفسه الذي نقول نحن فيهَّ :
بعض
ويف
نجدُ َ

املجسمة يقولون :لو استحال عىل الوهم أن يبلغ اهلل تعاىل؛ النتفت أصول العقائد؛ ألن
والصور.
عقائد اإليامن كلها مبنية عىل األوهام ُّ

ينف تعلق الوهم باهلل تعاىل عىل سبيل ِ
واعلم أن اإلمام الطحاوي مل ِ
اخلطابة أو
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جمرد الوعظ ،كام حيلو لبعض اجلهلة أن يعتقد .بل إنه أشار بنفي تع ُّلق الوهم باهلل تعاىل،

وضح أمهيتها الكبرية كام سنفعله هنا ،هذا مع أن علام َء أهل
إىل قاعدة عظيمة مل أر من ّ

نصوا عىل أن الوهم ال يتعلق باهلل تعاىل.
السنة أمجعني قد ُّ

ولكن رشاح العقيدة الطحاوية ـ مع معرفـتهم وإدراكهم ملدى اخلالف الذي

حصل حول هذا املتن يف أنه :هل هو ماش عىل قواعد أهل السنة أو عىل قواعد املجسمة ـ

هيتم أحدٌ منهم بإبراز هذا األمر كام ذكرناه ،بل اكت َفوا بتقرير هذه القاعدة عىل ما هو
مل ّ

املشهور عند أهل السنة ورشحوا كالم اإلمام الطحاوي هنا رشح ًا إمجالي ًا ،واإلمجال ال
يكفي ـ كام تعلم ـ يف حمل اإلشكال.

واحلق :أن عدم إشارهتم إىل هذه القاعدة ال يعود إال إىل عدم معرفـتهم احلقيقية

بقواعد املجسمة أو عدم اهتاممهم التام بإدحاض قواعدهم ،فأغل ُبهم اكتفى بالتشنيع

عىل املجسمة بذكر بعض املسائل املشهورة التي خالف فيها هؤالء أهل السنة ،وذلك
ِ
َ
ومتييزها عن قواعد أهل السنة ،ومعلو ٌم
قواعد هؤالء،
تأصيل وبيان
دون أن حياولوا
َ
أن الواحد إذا ّبي أن االختالف احلاصل بني أهل السنة وبني املخالفني كأتباع ابن تيمية
واقع يف األصول دون الفروع ،ثم ّبي
املتسرتين باتباع السلف زع ًام منهم ،هو
ٌ
اختالف ٌ
أن اإلمام الطحاوي قد وافق َ
أهل السنة من األشاعرة وغريهم يف هذه األصول ،فإن
هذا هو األسلوب القوي والناجح يف دحر خططهم ،وإفساد أقواهلم ،وفضح عقائدهم،
وهذا ما سنبينه لك يف هذه التعليقات.

ذكر طائفة من أقوال أهل السنة يف نفي تعلق الوهم باهلل تعاىل:
ُ
أوالً :اإلمام تاج اإلسالم أبو بكر حممد الكالباذي (املتوىف 380هـ) يف كـتاب

«التعرف ملذهب أهل التصوف» ،وهو من العلمـاء املعتمدين لدى مجاهري املسلمني مل

ِ
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يقدح أحد يف إمامته ورعايته ألمور دينه ،وحتققه يف العقائد ،قال:
ْ

«اجتمعت الصوفية عىل أن اهلل واحد أحد ،فرد صمد ...موصوف بكل ما وصف

به نفسه من صفاته ،مسمى بكل ما سمى به نفسه ،مل يزل قدي ًام بأسامئه وصفاته ،غري مشبه
للخلق بوجه من الوجوه ،ال تشبه ذاته الذوات وال صفتُه الصفات ،ال جيري عليه يشء
من سامت املخلوقني الدالة عىل حدثهم ،مل يزل سابق ًا متقدم ًا للمحدَ ثات ،موجودا قبل
كل يشء ،ال قديم غريه ،وال إله سواه ،ليس بجسبم وال شبح وال صورة وال شخص وال

جوهر وال عرض ال اجتامع له وال افرتاق ،ال يتحرك وال يسكن ،وال ينقص وال يزداد،

ليس بذي أبعاض وال أجزاء ،وال جوارح وال أعضاء ،وال بذي جهات وال أماكن ،ال
جتري عليه اآلفات ،وال تأخذه السنات ،وال تداوله األوقات ،وال تعينه اإلشارات ،ال

حيويه مكان ،وال جيري عليه زمان ،ال جتوز عليه املامسة وال العزلة ،وال احللول يف األماكن،

ال حتيط به األفكار ،وال حتجبه األستار ،وال تدركه األبصار(((  ...ال تنازعه اهلمم ،وال
ختالطه األفكار ،ليس لذاته وال لفعله تكليف ،وأمجعوا عىل أنه ال تدركه العيون ،وال هتجم

عليه الظنون ،وال تتغري صفاته ،وال تتبدل أسامؤه ،مل يزل كذلك ،وال يزال كذلك(((».

ممنوع مستحيل؛ الستحالة كونه
يقصد بالرؤية بالعيون :أن ُيرى يف جهة ،فهذا
ٌ

تعاىل يف جهة .وعرب عن ذلك بعض العلمـاء باستحالة ُ
أن تاقله األجفان أو العيون،
ويريدون هبا املعنى نفسه من نفي حصول رؤيته يف جهة ،وال يريدون بذلك نفي أصل
الرؤية(((.

((( التعرف لـمذهب أهل التـصوف ،تاج اإلسالم أبو بكر حممد الكالباذي (380هـ990-م)،
ص ،34-33دار اإليامن.

((( املصدر السابق ص.35
((( وذلك خالف ًا ملن زعم أن اهلل ال يرى إال بجهة ،وأن الرؤية دليل عىل إثبات اجلهة هلل تعاىل= ،
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الظنون ال هتجم عليهُ ،
َ
وال تالطه األفكار،
وتأ ّمل كيف يرصح الكالباذي هنا بأن

نفس ما نريد إثباته.
فهو ُ

ثاني ًا :قال اإلمام أبو القاسم القشريي يف مقدمة «رسالته» ممزوج برشح شيخ
ٍ
مستغن عن
اإلسالم زكريا األنصاري(« :وال مكان يمسكه ،وال زمان يدركه) فهو
متنزه عن
يصوره) فهو ّ
عرشه ،ومتنزه عن املكان والزمان (وال فهم يقدّ ره ،وال وهم ّ
الـجوهر والعرض( ،تعاىل عن أن يقال :كيف هو؟ أو أين؟) هو منزه عن اجلسمية
واملكان»(((.

وع ّلق العالمة العرويس يف «حاشيته» فقال«:قوله( :وال فهم يقدره) أي :لقصور

العقول الكاملة ـ فض ً
ال عن غريها ـ عن اإلحاطة به تعاىل ،ومثل ذلك قوله( :وال وهم

يصوره) ،وإيضاحه :أن التصوير إنام يمكن يف حق من له صورة وكيفيه ،واهلل تعاىل منزه

عن ذلك» .اهـ.

ثالث ًا :قال اإلمام أبو القاسم القشريي يف رسالته مع رشح شيخ اإلسالم زكريا

((« :)45 :1أخربنا الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي رمحه اهلل قال :سمعت حممد بن حممد
ابن غالب قال:سمعت أبا نرص أمحد بن سعيد االس َفنجاين) بفتح الفاء وبالنون (يقول:
قال احلسني بن منصور) احلالج خماطب ًا خطاب العا ّمِ :
(ألز ِم َّ
الكل احلدث) أي :احكُم
ِ
مر (فالذي باجلسم
بلزوم حدوث مجيع اخللق؛ (ألن القدم) ثابت (له) تعاىل خاص ًة؛ لـام ّ

= وزعموا اإلمجاع عىل ذلك ،ومنهم ادعى اب ُن تيمية فقد ادعى أن اإلمجاع وقع عىل رؤية اهلل تعاىل
يف جهة ،فقد قال يف التأسيس (« :)415 :2الوجه الرابع :أن كون اهلل يرى بجهة من الرائي ثبت

بإمجاع السلف واألئمة» ،وقال يف التأسيس (« :)466 :2الوجه العرشون :أن كون الرب إلـه ًا
معبود ًا ،يستلزم أن يكون بجهة من عابده بالرضورة» .اهـ ،فان ُظر مدى ُبعد رأيه وفساد قرحيته.

((( «الرسالة القشريية» مع «رشح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري» (.)26 :1

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 191
عىل

خلو اجلسم واجلوهر عن العرض
ظهوره) أي إدراكه (فالعرض يلزمه)؛ الستحالة ّ
ُ
تفرق ،والباء
(والذي باألداة) أي األسباب (اجتمـاعه ،فقواها يمسكه) أي :لو ُفقدت ّ
ِ
يفرقه وقت) أي :والذي يتألف وقت ًا
يف املوضعني صل ٌة لـام بعدها( ،والذي يؤ ّلفه وقتّ ،
جيوز أن يفرتق وقت ًا( ،والذي يقيمه غريه فالرضورة) أي :افتقاره إىل غريه (متسه ،والذي

الوهم) أي :الذهن (يظفر به) أي :يتخيله (فالتصوير يرتقي إليه)… إلخ» .اهـ(((.

واحلالج وإن كان يف كالمه ما هو معلوم االنتقاد ،إال أن هذه الفقرة عىل سبيل

اخلصوص ،قبلها العلامء إمجاالً ،وخصوص ًا ما نقلناه منها .فتأمل ـ رمحك اهلل ـ يف العبارة
احلالج بلوغ الوهم واخليال هلل تعاىل عن ذلك نفي ًا رصحي ًا ال تر ُّدد
األخرية كيف ينفي
ُ

فيه.

رابع ًا :قال الشيخ اإلمام أبو القاسم القشريي يف «رسالته» ممزوجة برشح شيخ

اإلسـالم زكريا(« :وأخبـرنا الشيخ أبو عبد الرمحن السـلمي رمحه اهلل قال :سمعت

عبد الواحد بن بكر يقول :سمعت هالل بن أمحد يقول :سئـل أبو عيل الروذباري
عن التوحيد فقال :التوحيد استـقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل وإنكار التشبيه.
ٍ
كلمـة) وهي( :كل ما صوره األوهام
والتـوحيدُ ) بالرفع ويف نسخة :فالتـوحيد (يف
واألفكار فاهلل سبحانه بخالفه؛ لقوله تعاىل﴿ :ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾

[الشورى .»]11 :اهـ(((.

ُ
الشيخ هنا مشهورة عىل ألسنة العوام ،ال يستطيع إنكارها
وهذه الكلمة التي ذكرها

ٌ
جاهل أو جمسم ،وقد أنكرها بعض املجسمة كام سيجيء.
إال

خامس ًا :قال أبو القاسم القشريي يف «رسالته» ممزوج ًا برشح شيخ اإلسالم زكريا
((( «الرسالة القشريية» مع «رشح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري» (.)45 :1
((( املصدر السابق (.)55 :1
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األنصاري(« :سمعت حممد بن احلسني السلمي يقول :سمعت أبا احلسني الفاريس

يقول :سمعت إبراهيم بن فاتـك يقول :سمعت اجلنيد يقول :متى يتصل من ال شبيه
له ،وال نظري له بمن له شبيه ونظري؟) حتى يقال :فالن وصل إىل اهلل ،ويراد به :الوصول

باحلس والقرب املعهودين (هيهات) أي :بعد ذلك (هذا ظن عجيب ،إال) أي :لكن
االتصال به إنمـا هو (بمـا لطف اللطيف) أي :بلطفه (من حيث ال درك وال وهم وال

إحاطة ،إال إشارة اليقني ،وحتقيق اإليامن ،أي :باإلشارة إىل ذلك يعني :بكامل اليقني،
ومعرفة اهلل تعاىل ،ودوام الذكر ،وقلة الغفلة» اهـ(((.

فتأمل ـ رمحك اهلل تعاىل ـ لطف هذا الكالم الصادر من رئيس هذه الطائفة (اجلنيد)

الذي ال يمكن أن يقدح قادح يف عظم مقامه يف التوحيد واإليامن ،وأهل السنة تبع له يف
هذا الطريق.

سادس ًا :قال أبو القاسم القشريي يف «رسالته» ممزوج ًا برشح العالمة شيخ اإلسالم

زكريا األنصاري(« :وأخربنا حممد بن احلسني قال :سمعت أبا بكر الرازي يقول:

سمعت أبا عيل الروذباري يقول :كل ما تومهه متوهم) أي :ختيله (باجلهل أنه) تعاىل
(كذلك ،فالعقل يدل عىل أنه بخالفه) إذ املتوهم اجلاهل إنام يتوهم األجسام» .اهـ(((.

وهذا يعني أن الوهم هو اخليال كام وضحناه يف أول هذه التعليقة ،وأن ذلك كله

ال يتعلق باهلل تعاىل .وهذه عبارة حقيقة بأن تتخذ قاعدة.

سابع ًا :قال األستاذ أبو القاسم القشريي يف «رسالته» أيض ًا يف عقيدته التي مجعها

من أقوال القوم والتي قال يف بدايتها« :هذه فصول تشتمل عىل بيان عقائدهم يف مسائل
((( «الرسالة القشريية» مع «رشح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري» (.)57 :1
((( املصدر السابق (.)57 :1
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التوحيد ذكرناها عىل وجه الرتتيب ،قال شيوخ هذه الطريقة عىل ما يدل عليه متفرقات

كالمهم وجمموعاهتا ومصنفاهتمـا يف التوحيد :إن احلق سبحانه وتعاىل موجود قديم
واحد حكيم قادر… حتى قال :وال يتـصور يف األوهام وال يتـقدر يف العقول»؛ ألن

خواص األجسام حيصل هلا بواسطة الكميات والكيفيات وإحاطة احلدود
ذلك من
ّ
والنهايات» .اهـ(((.

وهذا الكالم واضح ال حيتاج إىل رشح خصوص ًا بعد كالم شيخ اإلسالم زكريا

األنصاري رمحة اهلل عليه.

ثامن ًا :قال اإلمام البيهقي يف «شعب اإليامن»« :وقد ذكر احلليمي رمحه اهلل تعاىل
يف إثبات حدث العامل وما يدل عىل أن له صانع ًا ومد ّبر ًا ،ال شب َه له من خلقه ،فصوالً
حذف يشء منها ،فرتكتها عىل حاهلا ،ونقلت هاهنا من كالم غريه ما ال
ِحسان ًا ،ال يمكن
ُ
بد منه يف هذا الباب»(((.

ثم قال رمحه اهلل تعاىل« :حقيقة املعرفة أن تعرفه موجود ًا قدي ًام ،مل يزل ،وال يفنى،
أحد ًا صمد ًا شيئ ًا واحد ًا ال ُيت ََص َّو ُر يف الوهم ،وال يتبعض ،وال يتجزأ…» إلخ .اهـ(((.
ثم قال يف« :فإن قال قائل :وما الدليل عىل أنه ال يشبه املصنوعات وال يتصور يف

الوهم؟

جيوز عىل املصنوعات من ِسامت النقص
قيل :ألنه لو أشبهها جلاز عليه مجيع ما ُ
ِ
واحلاجة إىل ُم ِدث غريه ،وذلك يقتيض نفيه ،فوجب أنه كام وصف
و َأمارات احلدث،
نفسه ﴿ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ ،وألنا نجد َّ
كل صنعة فيام بيننا ال
((( «الرسالة القشريية» مع «رشح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري» (.)63 :1
((( «شعب اإليامن» (.)112 :1
((( املصدر السابق (.)112 :1
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تُشبه صانعها؛ كالكتابة ال تشبه الكاتب ،والبناء ال يشبه الباينّ ،
فدل ما ظهر لنا من ذلك
عىل ما غاب عنا ،وعلمنا أن صنعة الباري ال تشبهه» .اهـ(((.

تاسع ًا :روى احلافظ البيهقي يف كتابه «شعب اإليمـان» أيض ًا قال« :أخربنا أبو

عبد اهلل احلافظ :أنبا عيل بن حممد املروزي :ثنا حممد بن إبراهيم الرازي :ثنا حييى بن معاذ
تتصور يف ومهك شيئ ًا إال واعتقدت
قال :مجلة التوحيد يف كلمة واحدة ،وهي أن ال
ّ

أن اهلل عز وجل هو مالكُه من مجيع اجلهات» .اهـ(((.

ولو أردنا أن نتتبع كلامهتم يف هذا املعنى الحتجنا إىل جم ّلدات إليراد ما قالوه يف

ذلك ،ولك ّن ما أوردناه فيه الكفاية للعاقل بتوفيق اهلل تعاىل.

واحلاصل من ذلك كله :أن القاعدة التي اعتمدها أهل السنـة :هي أن الوهم ال

يبلغ اهلل تعاىل ،بمعنى :أننا ال نستطيع أن نتصور اهلل تعاىل بخيالنا ،بأن نفرتض له صورة
ٌ
شكل أص ً
أو شك ً
ال وال صورةٌ،
ال مع ّين ًا أو ليس معين ًا ،وذلك؛ ألن اهلل تعاىل ليس له

كثري
فالشكل والصورة ال يثبتان إال لألجسام واملركبات واهلل تعاىل ليس كذلك ،ويوجدُ ٌ
من النصوص تثبت هذا املعنى.
ُّ
كل فقرة من فقرات «العقيدة الطحاوية» عبارة عن قاعدة ،والعجيب أن كثري ًا من

وأخص املعارصين ـ مل ينتبهوا إىل أن هذا املتن عبار ٌة عن قواعد كلية،
رشاح هذا املتن ـ
ُّ
ّ

َ
وتوضيحها كام ينبغي.
استنباط أصول العقائد منها
كثري منهم
َ
فلم ُيسن ٌ

وأما الذين ينتسبون إىل السلف وهم َذ ُوو األصول املبنية عىل التجسيم والتشبيه

سموا « َت ْيم َّية» ،فقد ذكر غري واحد منهم يف رشح عبارة
تبع ًا البن تيمية ،وأحرى هبم أن ُي َّ
((( «شعب اإليامن» (.)138 :1
((( املصدر السابق (.)136 :1

ِ
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الطحاوي :الوهم :عبارة عن الظ ّن ،فقال رائـدهم ابن أيب العز احلنفي هنا« :قال يف

الصحاح تومهت اليشء :ظننته ،وفهمت اليشء علمته(((» ،فبنى عىل ما التقطه من كالم

صاحب الصحاح ،وتبعه من غري بحث وال تنقيب غريه((( ،مع ّ
أن اجلوهري صاحب
ِ
ه ُت يف احلساب َأ ْو َه ُم ْ
وها إذا غلطت فيه وسهوت،
الصحاح قال أيض ًا« :وهمَ :و ْ
ِ
َ
مهك إليه وأنت تريد غريه» ،ولو د َّققوا
ووهت يف اليشء بالفتح َأه ُم َو ْها إذا ذهب و ُ
قليال يف كالمه لعرفوا أن تعريف الوهم بالظن فيه نوع تسامح ،أو تعيني أحد مستعمالت
اللفظ ،وليس هو املتبادر إىل الفهم من الوهم ،ولكنه يستعمل فيه ،وعىل كل حال فقد قال

وه ٌم ،ومجعه أوهام ،واهلل ال تدركه أوهام العباد،
األزهري يف هتذيب اللغة« :وللقلب ْ
وأومهت اليش َء إذا أغفلتَه» .اهـ ،وكان ينبغي عليهم أال
ويقال تومهت يف كذا وكذا
ُ
حيملوا الوهم هنا عىل معنى الظن إال إذا أرادوا الظن بمعنى ما خيطر يف القلب ،فريجع

إىل ما حققه األعالم بحسب ما نقلناه أوالً.

أقروا بأن
وإنام احتاجوا إىل تفسري هذه الكلمة هبذا املعنى فيام يظهر يل؛ ألهنم لو ّ

ُ
إبطال عقائدهم املبنية عىل الوهم
الوهم هو عىل النحو الذي أوردناه نحن ،للزمهم

أصالً ،ولكنَّا قد أظهرنا بطالن هذا التفسري كام مىض! وهم إنَّام فرسوا الوهم هنا بالظن؛
ألهنم يقولون :إن هلل تعاىل صورة يمكن إدراكُها بخيالنا وومهنا وإن مل حتصل لنا يف احلياة
الدنيا إال أهنا ممكنة يف نفسها ،فلو اعرتفوا أن الطحاوي ٌ
قائل بنفي إدراك الوهم هلل تعاىل،

ألبطلوا عقيدهتم.

((( انظر الرشوح الوافية عىل العقيدة الطحاوية ،وهي جمموعة من الرشوح علىها مجعها بعضهم،
وطبع الكتاب يف مكتبة اإليامن.

((( انظر مث ً
ال «صاحب اهلداة الربانية يف رشح العقيدة الطحاوية» لعبد العزيز الراجحي ( )61 :1فقد
قال« :األوهام مجع وهم وهو الظ ُّن» .اهـ.
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وال ننسى أن ننبه إىل أن بعضهم كالفوزان محل الوهم عىل اخليال كام قلنا فقال:

«فالوهم راجع إىل اخليال ،والفهم راجع لألقيسة واملقارنات(((» .اهـ ،ونحمد اهلل أن
رصح واحد منهم بام قررناه ،وإن مل ينقحه وال يستدل عليه كام فعلنا.

قال الطحاوي( :وال تدركه األفهام)
اإلدراك معناه ـ أيض ًا ـ :البلوغ والوصول.
الصبي :بلغ
قال األصفهاين يف «املفردات»« :وأدرك :بلغ أقىص اليشء ،وأدرك
ُّ

الصبا ،وذلك حني البلوغ».
غاية ِّ

ـ حمركة ـ اللحاق… واستدرك اليشء
وقال الفريوزآبادي يف «القاموس»« :الدَّ َر ُك ّ

باليشء :حاول إدراكَه به ،وأدرك اليشء :بلغ وقته وانتهى ،وفني».

فإدراك اليشء ـ لغ ًة ـ معناه :اللحوق به والوصول إليه واالنتهاء إليه.

وي َّرك،
فه ًامُ ،
األفهام :مجع فهم .قال الفريوزآبادي يف «القاموس»« :فهمه ـ ك َف ِر َح ـ ْ
وهي أفصح ،و َفهام ًة ،ويكرس ،و َفهاميةِ :
علمه ،وعرفه بالقلب».
فالفهم هو إذن :العلم بالقلب يف أصل اللغة.

ْ
والحظ أن النفي جاء يف صيغة املضارع؛ ليفيد النفي املتسلط عىل الدوام املفهوم

من الفعل املضارع دوا َم ِ
نفي إدراك املخلوقات اهللَ عن طريق األفهام ،واألفها ُم عبارة

عن التعقل ،الذي فالعقول ك ُّلها ال تدرك حقيقة اهلل.

وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة (األشاعرة واملاتريدية) فهم ال خيوضون يف

ذات اهلل ،خالف ًا للفكرة السائـدة عنهم التي أشاعها احلشوية من املنتسبني إىل السلف
((( «الرشوح الوافية عىل العقيدة الطحاوية» (.)178 :1
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وهي أن :األشاعرة خيوضون يف ذات اهلل ،واحلقيقة الظاهرة ملن عنده أدنى عل ٍم بمذهبهم،
أهنم أبعد الناس عن اخلوض يف ذات اهلل تعاىل ،فغاي ُة ما يتكلمون عليه إنام هو أحكا ٌم
تتع ّلق بالذات والصفات ،ثم يقترصون عىل املقطوع به ،و َي َذرون ما سواه.
وإنام خيوض يف ذات اهلل تعاىل من ُيثبت له الصورة ،والكيف ّية ،واحلركة ،واألوضاع

املختلفة ،والنزول ،وحلول احلوادث ،وغري ذلك من صفات األجسام واملخلوقات.

وحاصل قول الطحاوي رمحه اهلل تعاىل« :ال تدركه األفهام» أي :ال تعلمه القلوب
علم إحاطة ،والعلم ال حييط بحقيقة اهلل تعاىل ،ال ذاتِه وال صفاته ،وقد سبق أن أرشنا
َ
إىل ذلك املعنى عند كالمنا عىل الوهم ،فالعقول ال تستطيع أن تلحق به سبحانه وال أن

تبلغه ،وهذه العبارة ـ هي يف احلقيقة ـ قاعدة أخرى من قواعد أهل السنة ،وعىل ذلك
مشى املح ّققون منهم ،أي :إن ذاته ال يمكن تع ُّقل حقيقتها وال العلم بحقيقتها ،فغاية

ما ندركه بعقولنا عن اهلل تعاىل أحكام ثابتة أو منفية عنه جل وعال ،أما ذاته وصفاته ،فال
جمال للعقول وال للحواس إليها.

ويف ذلك املعنى روى اإلمام البيهقي يف «األسامء والصفات» فقال« :أخربنا أبو

عبد اهلل احلافظ :نا أبو العباس هو األصم :نا حممد بن إسحاق :أنا عاصم بن عيل :نا أيب:

عن عطاء بن السائب :عن سعيد بن جبري :عن ابن عباس قال :تفكَّروا يف كل يشء ،وال
تفكّروا يف ذات اهلل»(((.

وقال يف «شعب اإليامن»« :أخربنا محزة بن عبد العزيز :أنبأ أبو الفضل عبدوس

ابن احلسني بن منصور :حدثنا أبو حاتم حممد بن إدريس الرازي :حدثنا حممد بن حاتم
الز ّمي املؤدب :أنبأ عيل بن ثابت :عن الوازع بن نافع :عن سامل :عن ابن عمر قال :قال

((( باب ما ذكر يف الذات (.)46 :2( ،)618
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رسول اهلل ﷺ« :تفكروا يف آالء اهلل» ـ يعني :ع َظ َمتَه ـ «وال تفكروا يف اهلل» .اهـ ثم قال
البيهقي :هذا إسناد فيه نظر(((.

والروايات الدا ّلة عىل هذا املعنى كثرية ،واآلثار الواردة عن السلف ّ
أجل من أن

ُ
اإلتيان ببعضها ،وال خيالف يف هذا املعنى خمالف.
ُترص ،وقد سبق

اخلوض يف حقيقة ذات اهلل ممنوع وال ينبغي ،وذلك؛ ألنه يستحيل علينا
إذن
ُ

در ُك وال ُي ُ
إدراك حقيقة الذات ،ومن العبث ُ
نال! ولو
إنفاق الوقت واجلهد عىل ما ال ُي َ

س ّلط اإلنسان جهده إلدراك ذات اهلل تعاىل ـ وهي أص ً
صور
ُدرك ـ لوقع يف ومهه
ٌ
ال ال ت َ
عني ما وقع فيه كثري من الفرق اإلسالمية املنحرفة،
كثرية يظنها حقيقة اهلل تعاىل ،وهذا هو ُ
كاملجسمة ،وغري الفرق اإلسالمية كعب ِ
اد األوثان.
ُّ
وبعض الناس ممن يظن يف نفسه زيادة فهم ،ال يعرف العلة من النهي عن التفكر

ال منهَّ :
يف ذات اهلل تعاىل ،ويظ ُّن جه ً
أن هذا منع للناس من التفكري والنظر والبحث،
احلر ،إىل غري ذلك من ُّ
التوهات املبن ّية عىل أهواء
وحتجري عىل عقول اخللق ،وكتم للفكر ّ

حمضة ،واحلال أنه ليس هناك من عالقة مطلق ًا بينه وبني ما ذهب إليه ،وإنام األمر كام
أوضحناه .فإن املنع المتناع إدراك احلقيقة ،أما األحكام التي يتصف هبا اهلل تعاىل ،ككونه

موجودا وقادرا وعاملا ونحو ذلك مما يبحثه أعالم أهل السنة يف التوحيد والكالم ،فهذا

واجب إما عينا يف الرضوري منه ،أو كفاية عىل األمة ،فالنظر واجب كام قررناه سابق ًا.

قال الطحاوي( :وال يشبه األنام)
األنام :هم املخلوقون ،واهلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله يشء؛ كام ورد يف القرآن

واألحاديث ،وعن السلف ،والتابعني ،واخللف.
((( باب أسامي صفات الذات (.)262 :1( ،)119
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قال صاحب «القاموس»ِّ :
«الشبه بالكرس ،والتحريك ،وكأمري :املِثل» .اهـ(((.

فاملعنى :أن أحد ًا من األنام ال ُيشبِهه ،قال البابريت« :وال ُيشبهه األنام ،وهو ُّ
كل ذي

روح ،وقيل :مجيع اخلالئق ،وقيل :املراد باألنام :البرش ،وهو األشبه؛ ألنه أراد به نفي قول

جسم عىل صورة البرش ،وأيض ًا أراد نفي
املشبهة واملجسمة؛ حيث وصفوا البارئ بأنه
ٌ

قول النصارى حيث جعلوا له ولد ًا وصاحبة تعاىل اهلل عن ذلك .وال شك أن الولد يشابه
األب ،فعىل هذا أفاد قوله( :وال يشبهه األنام) غري ما أفاد قوله فيام سبق( :ال يشء مثله)؛

ألن األول عا ّم ،وهذا خاص ،فيكون مبالغ ًة يف تنزيه اهلل عز وجل عام ال يليق به»(((.
وهذا كالم مفيد.

ثم قال« :قال يف «التبرصة» :املمـاثلة :اسم جنس يشمل أنواع ًا أربعة :املشاهبة،

واملضاهاة ،واملشاكلة ،واملساواة.

واملامثلة بجميع أنواعها منتفي ٌة عن اهلل تعاىل؛ ألن املث َلني مها اللذان يسدُّ أحدمها
َم َسدَّ َ
اآلخر ،ويقوم مقا َم صاحبه ،ويص ُلح لِـام يصلح له املثل اآلخر ،وما سواه ال يسدُّ
مسدَّ ه؛ لكونه مقهور ًا حتت قهره ،فال يصلح له القهار.
وأما املح ّققون فقسموا بوجه آخر ،وقالوا :إن االحتاد بالنوع مماثلة ،وباجلنس

جمانسة ،وبالكم مساواة ،وبالكيف مشاهبة ،وباملضاهاة كاحتاد زيد وعمرو يف بنوة بكر

مناسبة ،ويف الشكل مشاكلة ،وبالوضع موازاة ،وباألطراف مطابقة ،كاحتاد أطراف
طاسني عند انكباب أحدمها عىل اآلخر»(((.
((( «القاموس املحيط» (.)1056 :1

((( «رشحه عىل العقيدة الطحاوية» ص.42
((( املصدر السابق ص.42
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وهذا التقسيم الثاين هو التقسيم األكثر دقـة ،وهو املشهور عند املحقـقني من

املتأخرين.

ِ
ِ
صفات
ذوات خملوقاتِه ،وال صفاتُه
فمعنى كالم الطحاوي :أي :ال تُشبه ذاتُه

خملوقاته.

فحني نقول :اهلل قادر والبرش قادرون ،فقدرة البرش ال متاثل قدرة اهلل عز وجل؛ إذ

قدرة اهلل ليس كمثلها يشء من قدرات البرش ،فقدرات البرش هلا تع ُّل ٌق خيتلف عن تعلق
قدرة اهلل وأثرها.

قوله« :وال يشبه األنام» يشمل نفي الشبه عن الذات وعن الصفات وتع ُّلقات

الصفات؛ فكل ما هلل سبحانه من صفات أو ذات أو إضافة فال ُيشبه ذلك شيئ ًا مما هو

ثابت ملخلوقاته.

واالشرتاك الواقع إنام هو يف األسامء من حيث داللتها عىل األحكام،ال من حيث

داللتها عىل احلقائق؛ يقال :اهلل عامل ونحن عاملون ،واهلل موجود ونحن موجودون،

ولكن ليس علمه كعلمنا وال وجوده كوجودنا ..وهكذا.

وكلمة «عامل» و«موجود» و«قادر» إنام تثبت أصل احلكم ،وهو الوصف بالقدرة

والعلم والوجود ،ولكن ال دليل فيها مطلق ًا عىل أن علم اهلل تعاىل يف حقيقته كعلم البرش،

عز اسمه ـ كقدرة البرش ،أو أن وجوده ـ َّ
جل ـ كوجودهم ،و َمن
أو أن حقيقة قدرته ـ َّ
َ
االشرتاك يف احلقائق ،فقد َّ
ضل يف فكره ،وأخطأ يف إدراكه.
أخذ ِمن االشرتاك يف األسامء
«الش ْبه َّ
قال الفريوزآبادي صاحب «القاموس»ِّ :
والش َبه والشبيه هو املِ ْثل» ،من

ذلك :ال يشبه األنام :ال يامثل األنا َم وال األنا ُم يامثلونه.

األنام عموم ًا تُط َلق عىل املخلوقات ،وخصوص ًا عىل املخلوقات العاقلة.

ِ
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والدليل عىل هذه القاعدة﴿ :ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ ،وقوله

آيات كثرية فيها
تعاىل﴿ :ﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [اإلخالص ،]4 :وقد وردت ٌ
نفي الشبه عن املخلوقات.
تسبيح وتنزيه هلل سبحانه وتعاىل فيها ُ

ُ
واآليات عىل نفي الشبيه عن اهلل تعاىل.
واألحاديث
كلامت السلف
وقد تواترت
ُ
ُ

ـ ففي «اجلامع الصحيح» (سنن الرتمذي) عن أيب بن كعب :أن املرشكني قالوا

ب لنا ر ّبك ،فأنـزل اهلل ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ * ﭖ ﭗ﴾
انـس ْ
لرسول اهلل ﷺُ :
[اإلخالص ]2-1 :فالصمد :الذي مل يلد ومل يولد؛ ألنه ليس يشء يولد إال سيموت،

وال يشء يموت إال سيورث ،وإن اهلل عز وجل ال يموت وال يورث ﴿ﭞﭟﭠ
ﭡﭢ﴾ قال :مل يكن له شبي ٌه وال ٌ
عدل ،وليس كمثله يشء(((.

ـ ويف «مستدرك احلاكم» عن أيب بن كعب ريض اهلل تعاىل عنه :أن املرشكني قالوا:

ب لنا ر َّبك ،فأنزل اهلل عز وجل﴿ :ﭑﭒﭓﭔ*ﭖﭗ*ﭙ
انس ْ
يا حممد ُ

ﭚﭛﭜ*ﭞﭟﭠﭡﭢ﴾؛ ألنه ليس يشء يولد إال سيموت
وليس يشء يموت إال سيورث وإن اهلل ال يموت وال يورث ومل يكن له كفو ًا أحد .قال:

ٌ
حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه(((.
مل يكن له شبيه وال عدل وليس كمثله يشء .هذا
ـ وروى هذا احلديث أيض ًا اإلمام البيهقي يف «األسامء والصفات» ِ
يف جاع أبواب

ذكر األسامء التي تتبع نفي التشبيه عن اهلل تعاىل(((.

ـ ورواه أيض ًا يف «شعب اإليامن» عن أيب بن كعب« :أن املرشكني قالوا :يا حممد
((( أبواب تفسري القرآن ،باب ويف سورة اإلخالص (.)3364
((( كتاب التفسري ،باب تفسري سورة اإلخالص (	 .)3987

((( باب بيان أن هلل جل ثناؤه أسامء أخرى (.)92 :1( ،)50
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انسب لنا ربك ،فأنزل اهلل عز وجل ﴿ﭑﭒﭓﭔ*ﭖﭗ﴾ ،قال :الصمد
ُ
الذي ﴿ﭙﭚﭛﭜ*ﭞﭟﭠﭡﭢ﴾؛ ألنه ليس يشء يولد
إال سيموت وليس يشء يموت إال سيورث ،وإن اهلل تبارك وتعاىل ال يموت وال يورث،

﴿ﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ مل يكن له شبيه وال عدل ،وليس كمثله يشء» .اهـ(((.
ـ وروى البيهقي أيض ًا يف «شعب اإليامن» عن ابن عباس ريض اهلل عنه يف قوله:

﴿ﭚﭛﭜﭝ﴾ [مريم « :]65 :هل تعلم له عز وجل مث ً
ال أو شبه ًا» .اهـ(((.

ِ
نفي الشبيه عن اهلل
إذن نفي الشبيه وارد يف السنة ،خالف ًا لـمن زعم أنه مل ِير ْد ُ

تعاىل ،وال يلتفت إىل من قال إنه مل يرد نفي التشبيه يف الرشيعة.

ُّ
الكثري ـ فيها دالل ٌة عىل نفي الشبيه عن اهلل سبحانه
كل هذه النصوص ـ وغريها
ُ

وتعاىل.

هناك بعض الناس يشكّكون يف هذا القول ويقولون :مل يرد يف الكتاب والسنة نفي

الشبيه وما ورد هو نفي املثيل ،ونفي املثيل ال يستلزم نفي الشبيه ،فهذه النصوص فيها
نفي الشبه بني اهلل وخملوقاته.

قال ابن تيمية« :وإنام املقصود هنا :أن جمرد االعتمـاد ىف نفي ما ُينفى عىل جمرد

نفي التشبيه ال يفيد؛ إذ ما من شيئني إال يشتبهان من وجه ،ويفرتقان من وجه ،بخالف

االعتامد عىل نفي النقص والعيب ونحو ذلك؛ مما هو سبحانه مقدَّ س عنه؛ فإن هذه
طريقة صحيحة»(((.

((( باب اإليامن باهلل عز وجل (.)100

((( باب أسامي صفات الذات (.)121
((( «جمموع الفتاوى» (.)75 :3
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ٍ
رشعي؛ إذ مل تأت الرشيع ُة به وال ورد عن
غري
ٍّ
هو يعترب نفي التشبيه من كل وجه َ
السلف ،فإن كل شيئني موجودين ال بدّ ـ عنده ـ من وجه ٍ
شبه بينهام ،وال ُيسلم أنه إن
َ

إثبات التساوي يف األحكام هلام ،ولذلك ترا ُه إذا
قال بالتشبيه من بعض الوجوه يلزمه
ُ

نفى التشبيه ُيق ّيده ببعض اجلهات ،وال ينفيه مطلق ًا ،ويز ُعم يف بعض املواضع أنه إنام ينفي

فنفي التمثيل من اآلية ،ونفي التكييف من
َ
التكييف والتمثيل لورود الدليل عىل ذلكُ ،

السلف .وينسى أنه يقول يف بعض كتبه :وحاصل كالم هؤالء أن الكيف ثابت هلل تعاىل،
ولكنا ال نستطيع تعيينه ومعرفة صورته حلقيقية ،ولذلك يفرسون نفي السلف للكيف

بنفي علمهم به أما هو يف نفسه فثابت!

إنكار أن السلف
وهذا مغالطة وخمالفة للقرآن والسنة والسلف ،وملا مل يستطع
َ

نفي املثيل من كل وجه،
َذ ُّموا ا ُمل َش ِّب َهة جلأ إىل التأويل بقوله بأن مرادهم بنفي الشبيه ُ
تم حرص نفي التشبيه فيام ال يمكن لعاقل أن يقول بإثباته.
وبذلك ّ

فس بعضها ببعض ،أما يف
يف اللغة :الشبيه واملثيل والعدل ..ك ُّلها ألفاظ متقاربة ُي ّ

التدقيق فيوجد بعض الفروقات بينها سنأيت عىل ذكرها قريب ًا بإذن اهلل.

قال الطحاوي( :حي ال يموت)
قال تعاىل﴿ :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ﴾ [البقرة ،]255 :وقـال تعـاىل :امل﴿ﭑ * ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ * ﭛ ﭜ

اآلي
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [آل عمران ،]3-1 :وهـذه ُ
وغريها يف القرآن الكريمُّ ،
تدل عىل أن اهلل تعاىل متصف باحلياة.
ُ
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ومما ُّ
يدل عىل ذلك أيض ًا قوله تعاىل﴿ :ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮ﴾ [غافر.]64 :

قال البابريت« :ففي هذه اآلية دالئل من حيث العقل والسمع عىل حياته؛ ألنه بدأ

بذكر الصانع وأتبعه بذكر الصنع بقوله﴿ :ﮚ﴾ ثم ذكر املصنوع بقوله﴿ :ﮜ﴾

ثم ذكر دالئل الصنع بقوله﴿ :ﮚ﴾ ،ثم ذكر املصنوع بقوله﴿ :ﮜ﴾ ،ثم ذكر
ِ
تقرون
داللة املصنوعية بقوله﴿ :ﮝ﴾ ،أي :جعلها مع َس َعتها وعظمها عىل هيئة ُّ
وشق األهنار فيها،
عليها ،وتفرتشوهنا وتتعيشون فيها ،وهي مذ َّللة ال تدفع عن نفسهاّ ،
وأنبت أنواع الثامر منها ،ثم قال﴿ :ﮞﮟ﴾ أي :سقف ًا حمفوظ ًا قائ ًام يف اهلواء بال

عمد وال عالقة ،ثم خاطب العقال َء يف تصوير جواهرهم وتركيب أبداهنم؛ لينظروا يف
آيات ألوهيته ،وكمـال قدرته وحكمته ،فقال﴿ :ﮠﮡﮢ﴾

وهم يعلمون أهنم كانوا أموات ًا نُطف ًا ُس ّلت من ُصلب الرجل وترائب األنثى ،ثم صارت
النطفة يف قرار مكني يف ظلامت ثالث ،انقطع عنها تدبري األبوينّ ،
فدلم عىل ربوبيته

بآثار صنعه ،بقوله﴿ :ﮠ﴾؛ إذ ال صنع إال بالصانعّ ،
ودلم عىل معرفة حكمته

وعلمهم بآثار اإلتقان واإلحكام بقوله﴿ :ﮡﮢ﴾ ،أي :أحسن تركيبها

منتصب ًة قامتُها غري منكبة ،وأبدع يف بدنكم من القرن إىل القدم أشيا َء يتحري العقل يف

الدراك ،ثم ذكرهم بنعمه عليهم فيام تقوم به
إدراك كنه ُحسنها ،وركّب فيكم العقل ّ
أنفسهم فقال﴿ :ﮣﮤﮥ﴾ أي :رزقكم من أطيب ما أخرج من األرض؛
ألنه أخرج منها نبات ًا خمتلف ًا ،فجعل أطيبه وألينه رزق ًا للبرش ،وسائره رزق ًا للدواب ،ثم

رب سواه ،ثم قال:
قال﴿ :ﮧﮨﮩ﴾ أي :الذي صنع بكم هذا هو ربكم ال َّ
﴿ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾ علمهم االستدالل أن الفعل املحكم ال يتأتى إال من حي
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قادر عامل؛ إذ من ينسب مثل هذه املصنوعات إىل ما ليس بحي يكون جمنون ًا خارج ًا عن

عداد العقالء .وكام يستدل بالفعل املحكَم عىل كون الفاعل قادر ًا ،يستدل به عىل كونه

ُ
احلي
ح ّي ًا؛ إذ احلياة
رشط ثبوت القدرة ،ويف قوله﴿ :ﮰ ﮱ﴾ إشار ٌة إىل أنه هو ّ
ٍ
غريه عارضة مستفادة من ِ
املط َلق الذي حياتُه بذاته ،وإىل أن حيا َة ِ
بحياة
فيضه ،فهم أحيا ٌء
هي غريهم ،فلذلك حيل فيهم املوت ٍ
بآف ،فأما حياته بذاته فيستحيل أن حيله املوت؛ إذ
ُ
الواجب بذاته األز ٌّيل ال يزول ،وإليه اإلشارة بقوله سبحانه﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ﴾ [الفرقان.(((»]58 :

ُ
اقرتان احلياة بالقيومية يف قوله تعاىل:
وهذا كالم نفيس من هذا املح ّقق ،ويناسبه

املقيم
﴿ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ﴾ ،والقيوم :هو القائم بذاته
ُ
لغريه ،أو هو القائم بتدبري أمر اخللق.
فكون اهلل ح ّي ًا ورد يف القرآن والسنة ،واألد ّلة عىل ذلك كثرية ،والعقل يوجب َ
كون

اخلالق هلذا العا َلـم ح ّي ًا ال ميت ًا ،فكل دليل َّ
دل عىل علم اهلل تعاىل وقدرته وإرادته ،فهو
ِ
بعينه ٌّ
حي.
حي؛ الستحالة عالـ ٍم ُمريد قادر غري ٍّ
دال عىل أن اهلل تعاىل ٌّ
بعض ،بل احليا ُة هي صف ٌة
وليس املقصو ُد باحلياة احلركة ،وال
النمو كام يتوهم ٌ
ّ

ثابتة ملن قام به العلم واإلدراك واإلرادة والقدرة ،فهذا فرق ما بني احلي وامليت ،وليس
فكثيـر من األموات الذين ليس فيهم حياة يتحركون ،كالكواكب
الفرق يف احلركة،
ٌ

واألشجار والرياح.

االتصاف
ُصحح
َ
واحلياة ليس هلا أمر يالزمها وتقـتضيه لذاهتا ،ولكنها صف ٌة ت ّ

متحرك؛ ألن احلركة
بصفات اإلدراك ،كام مىض ،فال يقال :إذا كان اهلل تعاىل حي ًا ،فهو
ّ
((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،ص.43
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الـمتحرك متحيز ًا فعال بنفسه،
احلي ،بل هي مشـروطة بكون
ّ
ليست من مقتضيات ّ
ُّ
ولكن اهلل تعاىل ليس متحيز ًا ،وال فاع ً
فمحل فعله ليس ذاته ،كمـا
ال يقوم فع ُله بنفسه،
يترصف
يقول بذلك بعض املنتسبني إىل السلف ،ويقولون :إن ذلك هو معنى أن اهلل تعاىل ّ
ٍ
َ
حادثة بإرادته وقدرته ،فاإلله عندهم
أفاعيل
بذاته ،بمعنى :أنه يفعل فيها ما يشاء من
ٌ
وهذا حمال عند أهل السنة رشع ًا وعقالً.
ويغي من أحوال ذاته وصفاتِه كام يشاء،
يزيدُ ّ

قال الطحاوي( :ق ُّيو ٌم ال ينام)

املقيم لغريه ،أي :ال ِقيام ألحد من
الق ُّيو ُم :هو القائم عىل شؤون خلقه ،وهو
ُ

املخلوقات إال بإقامة اهلل له .قال ابن منظور يف «اللسان»« :ابن األعرايب :ال َق ُّيوم والق ّيام

وا ُملد ِّبر واحد .وقال الزجاج :الق ُّيوم والق َّيام يف صفة اهلل تعاىل وأسامئه احلسنى :القائم
ور ْزقهم وعلمه بأ ْم ِكنتهم ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭒﭓﭔﭕ
بتدبري أمر َخلقه يف إنشائهم َ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ﴾ [هود.»]6 :
قال البابريت« :القيوم :هو القائم عىل كل نفس بمـا كسبت ،وقيل :هو احلافظ،

نفي
وقيل :القائم بتدبري أمر اخللق ،وقيل :القائم بذاته املقيم لغريه .وقوله( :ال ينام) ٌ
والسنة والسهو والغفلة عنه»(((.
للنوم ِّ

لو مل ُي ِ
لـزلنا﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾
ـرد اهلل إدامة وجودنا ُ
ـق قدرة اهلل وإرادتِه ببقاء الساموات
[فاطر ]41 :ـ والزوال هو الفناء ـ أي :لوال َت َع ُّل ُ
واألرض َل َفنِـيتا ،فال تقوم املخلوقات مجيع ًا بأن ُفسها ،والوجود احلادث م ِ
ستم ٌّر بإجياد
َ
ُ
اهلل جل شأنه.
ملاذا قال« :ال ينام»؟ ألن النوم يستلزم غيبوبة النائم عن الغري ،وهذا يستلزم
عم هو نائم عنه.
انقطاع تع ُّلقات القيوم من حيث ما هو قيوم و ُمدَ ِّب ٌر ّ
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لـ«حي»؛ ألن األحياء متوت إال اهلل سبحانه،
ومتييز
وقوله« :ال يموت» تفصيل
ٌ
ٌّ

فهو حي ال يموت ،وكذلك «ال ينام» تفصيل ومتييز لـ«قيوم» ،فقيوم ّية بعض الناس
أي انقطاع.
تنقطع عام هم مد ِّبرون له ،أما قيومية اهلل فال ِير ُد عليها ُّ
«قيوم» :صفة مبالغة ،فاهلل سبحانه موصوف بالغاية يف قيامه بشؤون خلقه ،فليس

فوق تدبريه تدبري ،فال قيمة وال حقيقة إال بجعل اهلل تعاىل وإبقائه إياهم موجودين.

قال الطحاوي( :خالق بال حاجة)
أي :بال افتقار إىل ما خيلقه مطلق ًا.

جاء يف «لسان العرب»« :اهلل تعاىل وتقدَّ س اخلالِ ُق واخلَ ُ
ألق ،ويف التنزيل ﴿ﯣ

ﯤﯥﯦﯧ﴾ [احلشـر ،]24 :وفيه ﴿ﯥﯦﯧﯨ﴾ [يس،]81 :
وإِنام ُقدّ م َّأول َو ْهلة؛ ألنه من أسامء اهلل جل وعز.
األزهري :ومن صفات اهلل تعاىل اخلالق واخلالق ،وال جتوز هذه الصفة باأللف

والالم لغري اهلل عز وجل ،وهو :الذي أوجد األشياء مجي َعها بعد أن مل تكن موجودة،
ِ
لإلجياد عىل و ْف ِق
وجو ُدها وباالعتبار،
وأصل اخللق :التقدير ،فهو ـ باعتبار تقدير ما منه ُ

خالق.
التقدير ـ ٌ

والـخ ْل ُق يف كالم العرب :ابتِـداع اليشء عىل ِم ٍ
َ
ثال مل ُيس َبق إليه ،وكل يشء
خ َلـقه اهلل فهو ُم ْبـت َِدئه عىل غيـر مثـال ُسبق إِليـه﴿ ،ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ﴾ [األعراف ،]54 :قال أبو بكر بن األنباري اخللق يف كالم العرب عىل وجهني:
أحدمهاِ :
اإلنْشا ُء عىل مثال أ ْبد َعه ،واآلخر :التقدير ،واخللق هو :اإلجياد بعد العدم ،قال
اليشء ي ُلقه خلق ًا :أحدثه بعد ْ
أن مل يكن».
ابن سيدهَ :خلق اهلل
َ
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واحلاجة يف اللغة بمعنى االفتقار والطلب والعوز ،قال ابن منظور« :قال اللحياين:
جت ِ
ُ
َجت.
حاج
جت أي :احت ُ
وح ُ
يج ،وقد ُح ُ
وج َ
وي ُ
ـح ُ
الرجل َي ُ
َ
ِ
وأحو َجه اهلل وا ُمل ِ
اويج».
حل ْو ُج :ال َف ْق ُر.
حو ُج :ا ُملعد ُم من قو ٍم َم َ
َ
وج :ال َّط َل ُ
حل ُ
ب ،وا ُ
وا َ
ويمكن أن نعرفها بأن نقول :احلاجة :هي تو ُّقف كامل الواحد عىل غريه.

ُ
كمـال اهلل تعاىل عىل غريه! فاهلل تعاىل هو الغني احلميد،
ويستحيل أن يتوقف
ِ
املخلوقات ليس حلاجته إليهم ،بل ليعقب
وتعاىل اهلل عن أن حيتاج إىل غريه ،وخل ُقه تعاىل
أمره وهن ُيه عىل ما سبق يف علمه تعاىل﴿ :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
خل َقه هلم ُ

* ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ * ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ [الذاريات:

 ،]58-56أي :إال آل ُمرهم بالعبادة ،والعبادة ٌ
كامل للعابد ال للمعبود.

وقال تعاىل﴿ :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ﴾ [فاطر.]15 :

وجد املادة وصورة املادة ،أو م ِ
وجد ،إما م ِ
﴿ﭚ﴾ :اسم فاعل معناه :م ِ
وجد
ُ
ُ
ُ
الصورة من ماد ّة قد أوجدها سابق ًا .واهلل تعاىل هو ِ
موجد الصورة واملادة ،فهام حادثتان.

معنى
وعندما نقول :إن معنى «احلاجة» :تو ُّقف كامل اليشء عىل غريه ،فهذا
ً
ومهم جد ًا ،حيسن بالناظر أن يتو ّقف عنده ليتأمل فيه تأم ً
ال كبري ًا ،وحاصله :أنه إذا
دقيق
ٌ
ٌّ
ف كام ُل َك عىل غريك فأنت حمتاج إليه .فخ ْل ُق اهلل أي ٍ
يشء ليس الستكامل ذاته تعاىل،
تو َّق َ
َّ
ٌ
ِ
املخلوقات هو كامل
وال الستكامل كامالته من الصفات التي يتصف تعاىل هبا ،بل خل ُقه
للمخلوق ال لذاته العل َّية.

أن ال خيلق َلـم خلق؟ هل هناك م ِ
أال يستلزم هذا أنه تعاىل لو شاء ْ
أوجب
ب
َ
وج ٌ
ُ
َ
عىل اهلل أن خيلق شيئ ًا؟ ال بالطبع!
ملجر ِد إرادته ال حلاجته ،وتع ُّل ُق إرادته األزلية بذلك هو السبب
إذن َخ ْل ُق ُه لألشياء َّ

ِ
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ِ
أنقص ذلك من صفاته
األول يف إحداث اخللق ،ولو أراد أن ُيعدم هذه املخلوقات لـام َ

الكاملية شيئ ًا ،كام أن خ ْل َقه إياها ال يزيد من كامالته َّ
جل شأنه ،وهذا املعنى ال خالف فيه
املجسمة ،فا َّد َعوا َّ
أن
بني أحد من أهل احلق ،وإن خالف فيه بعض الفالسفة واحلشوية
ّ
خلق اهلل تعاىل هو كامل له أو من كامله ،وأطلقوا العبارة األخرية إلفادة لزوم كونه خالق ًا
َ

بالفعل ،وأنه ال يكون خالق ًا إال إذا خلق بعض اخللق بالفعل ،فصار تعبريهم (من كامله)

مقارب ًا لتعبري املتفلسفة بأنه علة للعامل ،غاية األمر أن هؤالء املجسمة ادعوا أن هذا كله
يكون بإرادة اهلل واختياره ،مع قوهلم بعدم إرادة قديمة هلل! وهذا ال يستقيم مع نفيهم
االضطرار عنه ّ
جل وعال.

أي :زعموا أن كون اهلل تعاىل ّ
خلق ًا بالفعل من كامالت اهلل ،وهذا معناه عندهم:

تنقيص لكامل اهلل تعاىل ،ويدّ عون أن يف ذلك
أي خملوق فهذا فيه
ٌ
أنه إذا مل يصدر عنه ُّ

بخالً ،وأن كون اهلل تعاىل جواد ًا يستلزم أن ُيوجد ّ
كل ما ل ُه القابلية لإلجياد ،وقد اشرتك

ونفي إرادته ،وج ْع َل ُه جمرد علة أو
يف هذا األصل اخلطري الذي يستلزم
َ
تعجيز اهلل تعاىل َ
ِ
ال بالطبيعة ،اشرتك فيه ٌّ
فاع ً
وبعض احلشوية الذين
وأهل الفيض،
كل من الفالسفة
ُ
يدّ عون التمسك بكالم السلف ،فا ّد َعوا أن كون اهلل تعاىل خالق ًا بالفعل ٌ
كامل هلل ،وأنه

حال مقدَّ ر وال حم َّق ٌق كان فيه وحدَ ه ،فلم ْ
يمر عىل اهلل تعاىل ٌ
يزل عندَ هم مع اهلل تعاىل
مل َّ
بعض خملوقاته ،ثم يدّ عي هؤالء أهنم خيالفون الفالسفة!
ُ

وقد تعرض لنحو هذه العثرات بعض الصوفية الذين زعموا أن كون اهلل تعاىل

قادر ًا ،يستلزم إعطاء كل يشء ما يقبله ،وأن اإلعطاء واجب ألجل القبول ،وهو موافقة

للمتفلسفة ،وإن َّ
وشحوا ألفاظهم وز َّينوها ببعض عبارات صوفية أهل السنة ،فالصوفية
يرضون أن ينتسب إليهم أحدٌ يقول هبذه
من أهل السنة ال يقولون بذلك أصالً ،وال َ
العقيدة  الباطلة.
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قال الطحاوي( :رازق بال مؤنة)
ُ
مغاليق كثرية! قال صاحب
اإلنسان األصل اللغوي انفتحت أما َمه
إذا َف ِه َم
ُ

ال يمز فالفعل مانَـ ُه ،وما
«القاموس»« :مان القو َم :احتمل ُمؤنتَهم أي :قوهتم ،وقد ُ
ْت َم ْأنَـ ُه :مل أكرتث له ،أو مل أشعر به ،أو ما هتيأت له ،وال أخذت عدّ ته و ُأهبته ،وال
مأن ُ
طلبته ،وال أطلت التعب فيه».

ِ
خلق اخللق بال ِ
ـم ُ
سبق
يقول علامء أهل السنة :إن اهلل َ
من هنا نستطيع أن نعلم ل َ

ٍ
ملجرد تع ُّلق إرادته تعاىل
بتعمل ،وال باكتساب يشء ،بل خ َل َقهم ّ
نظر ،وال سبق فكر ،وال ُّ
بإجيادهم.

الـمؤنة ترجع إىل املش ّقة يف التدبري ،وهذا يصدُ ق عىل املخلوقات ،ولكن ال
ُ

يصدُ ق عىل اهلل تعاىل ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮ﴾

[النحل ،]40:فال يلحقه املؤنة والكُلفة يف ذلك لكامل قدرته ،ومن هنا أخذ املاتريدية
مصطلح «التكوين».

وال جيوز أن يفهم من قوله ﴿ :ﯭ﴾ أن اخللق يكون ب َعني الكالم ،بل هذا عبارة
ٍ
أسلوب ُيراد به تقريب إنجاز اهلل تعاىل لِـام يريده من املخلوقات ،فاستعمل هذا
عن

ـفهم عد ُم ختلف مراده عن إرادته ،وعدم
األسلوب اللغوي املعروف عن العرب ،ل ُي َ
خت ّلف مقدوره عن تعلق قدرته.

قال اإلمام النسفي يف تفسريه هلذه اآلية ﴿« :ﯭﯮ﴾ من «كان» التامة التي

بمعنى احلدوث والوجود .أي :إذا أردنا وجود يشء ،فليس إال أن نقول لهُ :احدُ ث
فهو حيدث بال تو ُّقف ،وهذه عبارة عن رسعة اإلجياد ،يبني أن مراد ًا ال يمتنع عليه ،وأن

وجوده عند إرادته غري متوقف ،كوجود املأمور به عند أمر اآلمر املطاع؛ إذ أورد عىل

ِ
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أن إجياد ِّ
املأمور املطيع املمتثل ،وال قول َث َّم .واملعنىَّ :
كل مقدور عىل اهلل هبذه السهولة،
ُ
البعث الذي هو من بعض املقدورات».
فكيف يمتنع عليه

وقال اإلمام البيضاوي يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﯪﯫﯬﯭ﴾« :وهو بيان

ف له عىل سبق املوا ّد وا ُملدد،
إمكانية وتقريره أن تكوين اهلل بمحض قدرته ومشيئته ال تو َّق َ
التسلسل فكام أمكن له تكوي ُن األشياء ابتدا ًء بال سبق مادة ومثال ،أمكن له
وإال لزم
ُ
تكوينُها إعادة بعد».

وقال أبو السعود يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [آل عمران« :]47 :وهو كمـا
ِ
ِ
ِ
ترى ٌ
وتصوير
املقدورات حسبام تقتضيه مشيئتُه
حصول
وسهولة
متثيل لكامل قدرته تعاىل
ٌ
ِ
ِ
ٌ
وبيان ألنه
القوي املطاعِ،
لآلمر
املأمور املطي ِع
لرسعة حدوثِها بام هو علم فيها من طاعة
ّ
ِ
معتادة ِ
ٍ
ِ
يقدر عىل خلقها دفع ًة من
درج ًا بأسباب وموا َّد
تعاىل كام يقدر عىل خلق األشياء ُم َ
غري حاجة إىل يشء من األسباب واملواد».

وكذلك قال اإلمام أبو منصور املاتريدي يف تفسريه« :وقوله﴿ :ﯪﯫﯬﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ [يس.]82 :

حيتمل :إنام حاله إذا أراد شي ًئا ﴿ﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ ،قد ذكرنا معنى هذه

اآلية فيام تقدم أن كل ما كان ويكون أبدً ا آلبدين إنام يكون بـ﴿  ﯲ﴾ الذي كان من غري
أن كان منه كاف أو نون أو يشء من ذلك ،إنام هو إخبار عن رسعة نفاذ أمره ومشيئته ،أو
لل أعلم ـ :كام ال يثقل عليكم قول  ﴿ :ﯲ﴾؛ فعىل
إخبار عن خفة ذلك عليه؛ يقول ـ وا َّ

ذلك ال يثقل عىل اهلل ابتداء خلق وال إعادته وال يشء من ذلك».

وقال اإلمام الرازي« :واملراد من قوله    ﴿ :ﯲ﴾ نفاذ قدرته يف املمكنات ،ورسيان

مشيئته يف الكائنات ،بحيث يمتنع أن يعرض له عائق ومانع».
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وقال اإلمام الرازي« :أما قوله تعاىل﴿ :ﮥﮦﮧﮨ﴾ [البقرة ]243 :ففي

تفسري ﴿ﭤﭥ﴾ وجهان األول :أنه جار جمرى قوله﴿ :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

إثبات قول ،بل املراد :أنه
ﯫﯬﯭ ﯮ﴾ [النحل ]40 :وقد تقدم أنه ليس املراد منه
ُ
رف مشهور يف اللغةُّ ،
تعاىل متى أراد ذلك وقع من غري من ٍع وتأخريُ ،
ويدل
ومثل هذا ُع ٌ

عليه قوله﴿ :ﮩﮪ﴾ فإذا صح اإلحياء بالقول ،فكذا القول يف اإلماتة.

والقول الثاين :أنه تعاىل أمر الرسول أن يقول هلم :موتوا ،وأن يقول عند اإلحياء

ما رويناه عن السدّ ي ،وحيتمل أيض ًا ما رويناه من أن امللك قال ذلك ،والقول األول

أقرب إىل التحقيق».

وقد ّبي اإلمام الرازي يف تفسريه هلذه اآلية َّ
أن قول من قال :إن «الكون» يتوقف

عىل كلمة «كن» بالفعل قول ضعيف ،ويستلزم أمور ًا باطلة ال يقول هبا أهل العلم فانظره

يف تفسريه لقوله تعاىل﴿ :ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ﴾.

ولذلك قال أهل السنة :إن اهلل تعاىل خالق بال كسب ،وال عالج ،وال استعانة

بسبب.

قال الطحاوي( :مميت بال خمافة)
بعض املوجودات فهو ال خياف من هذا الذي ُيميته وال من غريه؛
إذا أمات اهللُ َ

ألن اخلوف ٌ
دليل عىل النقص ،ومبعث اخلوف :هو أن هذا الذي ختاف منه يمكن أن

يضك ،وهذا يعني أنه يمكن أن ُيفيدك ،وقد سبق القول بأن اهلل خالق بال حاجة ،فإذا
ُ ّ
خالق اجلميع بال حاجة فكيف خياف من إماتتهم؟ واحلاجة :إما حاجة إىل دفع
كان َ
مرضة ،أو جلب منفعة.

وليس املوت أمر ًا عدمي ًا حمض ًا عند أهل السنة ،بل هو وجودي؛ ألن املوت إنام

ِ
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فاملوت حيصل عند قبض الروح من اجلسد والبدن
هو انتقال من حال إىل حال أخرى،
ُ
املشاهدْ ،
فإن حصل ذلك مات اجلسد ،وال متوت الروح! ومعنى موت
املادي الكثيف
َ
وسائر الصفات األخرى املرتتبة عىل احلياة ،ولكن تبقى
إحساسه
اجلسد هنا :أنه ينعدم
ُ
ُ

الروح حي ًة؛ ألهنا تتعلق نوع تعلق باجلسد بعد ذلك ،وحيصل هلا من األمل واللذة بحسب

أعامهلا يف احلياة الدنيا ،وهو املقصود بعذاب القرب ،وأما اجلانب العدمي يف املوت فمن
جهة كونه انفصاالً خاص ًا بني اجلسد والروح ،واالنفصال عدمي.

واستدل بعض العلامء عىل كون املوت وجودي ًا بقول اهلل تعاىل﴿ :ﭛﭜﭝ

صحيح بنا ًء عىل التصور السابق
ﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [امللك ،]2 :وهو استدالل
ٌ
ُ
وجودي وليس عدمي ًا.
واملخلوق أمر
للموت ،وجه ُة االستدالل :أن املوت خملوق،
ٌّ

تصورنا للموت ،فكثري من الناس يعتقدون أن املوت انعدام
فيلزم تصحيح ُّ

ِ
مراحل
لإلنسان ،واحلقيقة :أنه انتقال لإلنسان من حياة إىل أخرى ،ومن مرحلة من
وجوده ،إىل مرحلة أخرى هي مرحلة حياة الربزخ ،ثم تليها احلياة اآلخرة.

فاإلنسان يمر إذن يف ثالث مراحل :احلياة الدنيا ،وحياة الربزخ ،واحلياة اآلخرة.

ٌ
(باعث بال َم َش َّقة)
قال الطحاوي:
قوله« :باعث بال مشقة» فيه إشارة إىل البعث ،واحلياة األخرى ،ونفي املشقة

عن اهلل تعاىل يف البعث كام هو يف اخللق األول؛ ألن املش ّقة توجد يف من تن ُقص قدرته
ِ
يستنفذه ِ
املوجد ،فأنت مث ً
ال عندما
وجد إال بجزء
غريه ال ُي َ
وطاقتُه إذا َ
غريه ،فيكون ُ
أوجدَ َ
ُ
تستنفذ قدر ًا من اجلهد الذي كان خمبوء ًا فيك،
حتمل محالً ،فإنك مل تكن لتحمله إال عندما

ُّ
ولذلك َّ
والتعب حيلن فيك عند العمل ،فيكون صدور الفعل منك مرشوط ًا
فإن املشقة
ٍ
إثبات النقص فيك ولك.
بفناء جزء منك يف املفعول ،وهذا كام ترى يستلزم َ
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واهلل تعاىل يفعل ال كفعلك ،ولذلك ،فال تأخذه املشقة ،وال يالقي التعب يف ِ
خلقه

باملرة ،فافهم هذا املعنى؛ فإنه نفيس!

فيتعاىل اهلل يف البعث واإلعادة عن حلوق املشقة والتعب؛ إذ اإلعاد ُة أهون من

تصور اإلنسان ،وإليه اإلشـارة بقوله﴿ :ﭳﭴﭵ﴾ [الروم،]27 :
اإلنشاء يف ُّ
حق اهلل تعاىل فال فرق بني االبتـداء واإلعادة! وبقوله﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ﴾
أما يف ِّ

[ق ،]15 :أي :ما عجزنا باخللق األول ،فكيف نعجز باخللق الثاين؟! وبقوله ﴿ :ﭯ

ﭰﭱﭲﭳ﴾ [األنبياء ،]104 :وبقوله﴿ :ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ﴾
[الروم ،]27 :وقال جواب ًا ملن أنكر البعث﴿ :ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ * ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ * ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ * ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘ*ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨ﴾ [يس.]81-77 :

قال البابريت« :وألزم احلجة منكري النشأة الثانية فقال﴿ :ﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ﴾ [احلج ،]5 :أي كيف تشكُّون يف البعث وتُنكرونه وقد خلقكم اهلل من الرتاب
يف أطوار خمتلفة ،ومعنى ﴿ﮣ﴾ أي :خملوقة خلق ًا تام ًا ،ومعنى ﴿ﭯﮣ﴾ ،أي:

مرتوكة نطف ًة عىل حاهلا ،وقوله ﴿ﮤﮥ﴾ أي :لنبني لكم قدرته وسلطانه ،فإن من

قدر عىل حتويلكم من حال الرتابية إىل حال اإلنسانية وحال النطفة إىل العلقة ،ثم إىل
املضغة ،فهو قادر عىل البعث واإلحياء بعدما تصريون تراب ًا وتتالشى أجزاؤكم ،فليس

يف موتكم إال هذا ،وقد أنشأكم ابتدا ًء بال مشقة ،فكذا يعيدكم»(((.
((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،ص.46

ِ
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وكالم اإلمام الطحاوي فيه إشارة إىل ذلك كله ،فهو يقول رمحه اهلل :إن اهلل فاعل

كل فاعل من املخلوقات هو ٌ
أن ّ
بال مشقة ،أي :مع َّ
فاعل باملشقة والتعب ،إال أن اهلل تعاىل
ال يشبه شيئ ًا من ذلك ،وال يشبهه يشء ،فهو فاعل بال مشقة.

املشقة :هي التعب ،واهلل سبحانه حني يبعث اخللق ال يستلزم ذلك منه أي تعب،

هل يتصور أحد أن اهلل يمكن أن يتعب؟ اليهود كانوا يعتقدون هذا؛ ألهنم ُيشبهونه
الرب حتى الصباح .وقالوا :إنه حني خلق الساموات
باملخلوقات ،قالوا :يعقوب صارع َّ
النبي ر َّبه بنا ًء عىل أن اإلله
واألرض ارتاح يف اليوم السابع((( ،فقد ّ
جوزوا أن يصارع ُّ

عىل شكل إنسان((( ،كام يقول السلفيون املجسمةَ :خ َل َق اهلل آدم عىل صورته ،ويريدون
((( جاء يف «العهد القديم» ،سفر التكوين:

 2 :2وفرغ اهلل يف اليوم السابع من عمله الذي عمل فاسرتاح يف اليوم السابع من مجيع عمله الذي
عمل.

 3 :2وبارك اهلل اليوم السابع و قدسه ألنه فيه اسرتاح من مجيع عمله الذي عمل اهلل خالق ًا.

((( جاء يف «العهد القديم»:

 24 :32فبقي يعقوب وحده ،وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر.

 25 :32وملا رأى أنه ال يقدر عليه رضب حق فخذه ،فانخلع حق فخذ يعقوب يف مصارعته معه.
 26 :32وقال :أطلقني؛ ألنه قد طلع الفجر فقال :ال أطلقك إن مل تباركني.
 27 :32فقال له :ما اسمك فقال :يعقوب.

 28 :32فقال :ال يدعى اسمك يف ما بعد يعقوب ،بل إرسائيل؛ألنك جاهدت مع اهلل والناس
وقدرت.

 29 :32وسأل يعقوب وقال :أخربين باسمك فقال :ملاذا تسأل عن اسمي وباركه هناك.
 30 :32فدعا يعقوب اسم املكان فنيئيل ً
قائال :ألين نظرت اهلل وجه ًا لوجه ونجيت نفيس.
 31 :32وأرشقت له الشمس؛ إذ عرب فنوئيل و هو خيمع عىل فخذه.

 32 :32لذلك ال يأكل بنو إرسائيل عرق النسا الذي عىل حق الفخذ اىل هذا اليوم؛ ألنه رضب
حق فخذ يعقوب عىل عرق النسا.
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بالصورة اهليئة املعروفة ،ولكن هلل صورة تليق بذاته! كام هي قاعدهتم ،وهم يتشبثون

يف ذلك بحمل احلديث النبوي املعروف (إن اهلل خلق آدم عىل صورته) وجيعلون معنى
الصورة املتبادر للذهن من الصورة ،وهم يوافقون يف ذلك طريقة اليهود يف فهم التوراة،
إذ حيملون ذلك عىل التشبيه.

لو مل يكن اإلنسان القائل ذلك َ
القول ُم َش ِّبه ًا الستحال أن يطرأ يف باله أصل نسب

التعب إىل اهلل سبحانه!

الحظوا دق َة كالم اإلمام الطحاوي للر ّد عىل من قال بأن اهلل يتو ّقف كامل صفاته

«خالق بال حاجة ،رازق بال مؤنة ،مميت بال خمافة ،باعث
عىل بعض خملوقاته ،فقال هلم:
ٌ
بال مشقة».

متى يتعب اإلنسان؟ حني يبذل جهد ًا!

ما معنى هذا؟ أيَّ :
إن هناك شيئ ًا كان كامن ًا به فخرج منك ،أو كان فاقـد ًا له
فاكتسبه ،لو أمكن أن تفعل فِ ْع َل َك دون ُمالمسة ومعاجلة لـام تَف َع ُل ُه فال يستلزم ذلك
منك جهد ًا.
أي إنسانَّ :
يمس املخلوقات،
إن اهلل يمكن أن يتعب إال إذا قال :إن اهلل ّ
ال يقول ُّ
فله يدان ِ
توهم َّ
أن اهلل سبحانه شبي ٌه
ورجالن! إذن أصل القول بالتـعب
صادر عن ُّ
ٌ

ومسه ،كمـا قال هبذا رصاحة
باملخلوقات ،بحيث إذا أراد أن خيلق شيئ ًا عاجله بيده ّ
أبو سعيد الدارمي يف «الرد عىل برش املرييس» لـام تكلم عىل خلق آدم ،قال« :فيقال هلذا

الـمرييس اجلاهل باهلل وآياته :فهل علمت شيئ ًا مما خلق اهلل و َيل خلق ذلك غريه ،حتى

فمسه؟ وإال فمن ادعى أن اهلل مل
َّ
خص آدم من بينهم أنه ويل خل َقه من غري مسيس بيده َّ
ِ
يل خلق يشء صغر أو كرب فقد كفر .غري أنه ويل خلق األشياء بأمره وقوله ،وإرادته،
وويل خلق آدم بيده مسيس ًا» ،وقال رد ًا عىل برش املرييس« :وأما قولك[ :تأكيد ًا للخلق]

ِ
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فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته ،إنام هو تأكيد اليدين وحتققهام ،وتفسريمها ،حتى
يعلم العباد أنه تأكيد مسيس بيد» ،وقال« :فيقال هلذا التائه الذي سلب اهلل عقله وأكثر

جهله :نعم هو تأكيد لليدين ،كام قلنا ،ال تأكيد للخلق ،كام أن قوله (تلك عرشه كاملة)
تأكيد للعدد ال تأكيد للصيام ،ألن العدد غري الصيام ،ويد اهلل غري آدم ،فأكد اهلل آلدم
الفضيلة التي كرمه ورشفه هبا ،وآثره عىل مجيع عباده ،إذ كل عباده خلقهم بغري مسيس

بيد ،وخلق آدم بمسيس»((( ،هذا غاية التشبيه ،ومن يعتقد مثل هذه االعتقادات قد يطرأ

احتياج اهلل إىل خملوقاته ،وأما من ينفي ذلك من أصله ،فال يمكن
عنده بعد ذلك إمكانية
ُ
طرو ُء ذلك عنده.

ويمكن أن يكون السبب ـ الذي من أجله قال اليهود عن رهبم :إنه اسرتاح ـ أهنم

كانوا من املشبهة ،ولذلك جلأ رؤساؤهم((( من املتقدمني واملتأخرين إىل حماولة تأويل
النصوص التي وردت بنحو هذه املعاين التي ال تليق باهلل تعاىل.

إذن ،فالتنزيه فيه عصم ٌة للمرء عن الوقوع يف مثل هذه الفضائح.
وبعد بيان هذه القواعد العامة ،نستطيع أن نرشع يف رشح ما تبقى من كالم اإلمام

الطحاوي ،فإن له تع ُّلق ًا بام ّقررناه.

قال اإلمام الطحاوي( :ما زال بصفاته قدي ًام قبل خلقه)
أي :إن اهلل تعاىل قديم بذاته وصفاته ،فلم يتّصف ّ
وعز بيشء حادث ،وال
جل ّ

بصفة حادثة ،ومعنى احلادث :هو املوجود بعد العدم.

((( انظر هذه النصوص الثالثة التي نقلناها عن الدارمي يف رده عىل برش املرييس ص .26-25وهي
نصوص بال دليل من كتاب وال سنة ،يريد هبا التشنيع عىل املرييس ويوهم الناس أنه يقول أمرا
قطعي ًا ،وهو حيرف معاين كالم اهلل.

((( مثل موسى بن ميمون.
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فاهلل قديم وصفاته قديمة ،واعلم أن لفظ «القديم» ال ُيطلق إال عىل األمر الوجودي،

فكأن اإلمام الطحاوي أشار بكالمه هذا إىل أن صفاته تعاىل وجودي ٌة خالف ًا للمعتزلة
ومن وافقهم يف قوهلم بأن صفاته تعاىل ليست وجودية ،وباألَوىل أن يكون إشار ًة إىل
مجيع الصفات الوجودية عىل
الر ّد عىل قول الفالسفة الذين يبالغون يف هذا األمر فينفون َ

اإلطالق ،وخيالفون حتى املعتزلة!

وعبارة اإلمام الطحاوي رصحي ٌة يف أن مجيع صفات اهلل تعاىل الوجودية قديم ٌة
ال بداية لـها يف ِ
نفسها ،وال بداية التصاف اهلل تعاىل هبا ،وأنه مل حتدث له صفة حادثة،

وال حتدُ ث ،فهذا عني النقص؛ ألنه قبل حدوث الصفة يكون عاري ًا عنها ،فهو يف أحد

احلالتَني يكون ناقص ًا لذلك الكامل املزعوم حدو ُثه له؛ الستحالة كون تلك الصفات
احلادثة نقص ًا.

وانتبه إىل قوله« :ما زال بصفاته قدي ًام قبل خلقه» ،فقوله« :قبل خلقه»ٌ ،
دليل عىل

أنه يعتقد أن اهلل تعاىل كان ومل يكن يشء معه ،وإشار ٌة إىل الر ّد عىل من خالف يف ذلك

كابن تيمية الذي يتحصل من مذهبه أن اهلل مل ْ
بعض خملوقاته((( ،فلم تتح ّقق
يزل ومعه ُ

قط احلال ُة التي يقال فيها :إن اهلل قبل خلقه.

تصح إال عىل قول أهل السنـة واجلمـاعة
فعبارة اإلمام الطحاوي هذه إذن ال
ُّ

األشاعرة ومن وافقهم ،أما ابن تيمية فإنه ينفيها بال تو ُّقف ،ويعترب القول هبا بدعة
مبني عىل قوله ِبقدم العامل
يف الدين وخمالفة لـام تقتضيه دالئل العقول؟! وكالمه هذا ٌّ
النوعي.
ّ
((( بينا ذلك يف كتاب الكاشف الصغري ،يف مسألة القدم النوعي للعامل ،ويف تعليقاتنا عىل رسالة
اإلمخيمي التي رد فيها عىل ابن تيمية يف مسألة القدم النوعي ،ويف تعليقنا عىل رشح ابن تيمية

حلديث عمران بن حصني.

ِ
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ِ
الحظوا دقة العبارة :فقد استعمل حرف «الباء» أيَّ :
صفات اهلل قديم ٌة وال
إن
توجد صفة من صفاته حادثة ،والباء هنا لإللصاق واملالبسة ،أي :ما زال متصف ًا بصفاته

القديمة قبل خلقه ،أي :إن اهلل موجود قبل خملوقاته ،هذا هو مذهب أهل السنة.

إذن يوجد للمخلوقات قبل ،أي :هلا بداية ،إذن يستحيل أن تكون موجودة منذ

الطحاوي.
نص عليه اإلمام
ّ
األزل ،هذا ما َّ

بعض خلقه،
هل يمكن بعد ذلك أن يقول قائل :إن اهلل مل َيزل موجود ًا ومعه ُ
ويدّ عي َّ
أن العلامء والسلف وأهل السنة اتفقوا عىل هذا ومل خيالف فيه أحد؟!
َّ
إن ابن تيمية قد ادعى ذلك ،وذكره يف «جمموعة الرسائل واملسائل» يف رشح حديث

عمران بن حصني يف تفسريه لقوله تعاىل﴿ :ﭣﭤﭥ ﭦﭧ﴾ [النحل.]17 :

وقد كنت كتبت «رسالة» يف الرد عىل رشح ابن تيمية حلديث عمران بن حصني،
ٍ
بكثري من عقيدته مما يتع ّلق بالقدم النوعي ،وأن خالق ّية اهلل تعاىل بالفعل ٌ
كامل
رصح فيها
ّ

له ،وسننقل منها شيئ ًا قلي ً
ال كافي ًا لـام نحن فيه:

(((
قديم معه((( ،ال
فمام ورد فيها  :قال« :فليس مع اهلل تعاىل يشء من مفعوالته ٌ
خالق ّ
كل يشء ،وكل ما سواه خملوق له ،وكل خملوق حمدَ ٌ
ث كائن بعد أن مل يكن،
بل هو ُ

وإن قدر أنه مل َيزل خالق ًا ف ّعاالً(((.

((( يف صفحة  ،362وذلك يف الوجه الثالث عرش.

((( صحيح أن ابن تيمية يقول :إنه ليس يوجد يشء معني من املخلوقات قديم مع اهلل تعاىل.

ولكن هذا ليس لنفيه التسلسل يف القدم ،بل ألنه يقول به ،ألن هذا هو التسلسل يف القدم ،فمع

أنه ال يوجد مع اهلل تعاىل يشء ـ أي :يشء معني واحد ـ قديم مع اهلل تعاىل ،إال أنه مل يزل اهلل تعاىل
مع يشء من خلقه ،وهذا ال يفرتق كثري ًا عن األمر األول.

((( ليس هذا األمر تقدير ًا فقط ،بل هو ما يقول به ابن تيمية كام توضح لنا حتى اآلن ،وسيزداد
وضوح ًا فيام ييل=               							 .
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وإذا قيل :إن اخللق صفة كامل لقوله تعاىل﴿ :ﭣﭤﭥ ﭦﭧ﴾((( ،أفال

أمكن أن تكون خالق ّيـته دائمة((( ،وكل خملوق له مسبوق بالعدم ،وليس مع اهلل يشء
= وهذه العبارة ترصيح منه بالتسلسل يف القدم؛ ألنه يقول :إن اهلل تعاىل مل يزل خالق ًا منذ األزل ،أي:
خالق ًا بالفعل ،مما يلزم عنه وجود املخلوق بالفعل أيض ًا ،ويتسلسل.

خالق منذ األزل ،ولكن ليس عىل املعنى الذي يريده هذا الرجل،
وأهل السنة يقولون :إنه تعاىل ٌ
بل عىل معنى :أن اهلل تعاىل قادر عىل اخللق.

نص عليه صاحب «العقيدة الطحاوية» التي يدعي هؤالء أهنم يقولون بام فيها ،وهم
وهذا ما ّ

يف احلقيقة خيالفوهنا مجلة وتفصيالً ،ففي «العقيدة الطحاوية» فرس معنى أن اهلل تعاىل خالق منذ
ٍ
ٌ
مستحيل لِـام
خملوقات يف األزل ،فهذا
األزل :بأنه قادر عىل اخللق ،ال عىل معنى أنه تعاىل خلق

قدمناه يف كالمنا .فتدبر.

((( صحيح أن اآلية خترب أن اخللق صفة كامل ،ولكن ال يلزم للمتصف بصفة اخللق لكي يكون حائز ًا
هلذا الكامل أن يكون خالق ًا بالفعل عىل الدوام ،بل يكفي أن يكون قادر ًا عىل اخللق لكي يكون
حائز ًا لصفة الكامل هذه.

وهذا يتم توضيحه كام ييل ،نسأل القائل :أليس اهلل تعاىل متصف ًا باخللق حتى ولو مل خيلق اخللق؟
فال بد أن يقول :نعم.

فنقول له :أي :أنه لو شاء أن ال خيلق اخللق فهل يكون ناقص ًا أم كامالً؟ فيجب أن يقول بالثاين،

وإال خرج من ربقة اإلسالم؛ ألن قوله عند ذاك يعني أن اهلل تعاىل جيب أن خيلق البرش ،وال ُيمكن
أن ال خيلقهم ،بل جيب أن خيلق مجيع ما خلقه ،وإال لزم كونه ناقص ًا ،والقائل بذلك كافر كام هو

معلوم.

وعىل هذا يكون معنى اآلية :أفمن يمكنه أن خيلق كمن ال يمكنه أن خيلق.

أي هاوية هيوي ابن تيمية
وعىل هذا املعنى فقط يلزم التناسق يف قول أهل السنة ،فتدبر لتعرف يف ّ

بكالمه هذا.

((( نقول :نعم يمكن أن تكون خالقيته دائمة ،ولكن ليس منذ األزل؛ لِـام قدمناه من لزوم النقص هلل
تعاىل؛ لعدم كونه هو األول ،وخمالفة النص الوارد بذلك ،ولِـام أن الوجو َد يف األزل ال يعني إال
واجب الوجود ،وهذه هي النقطة التي ال يستطيع ابن تيمية أن يتنبه اليها.
أن املوجو َد
ُ
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قديم ،وهذا أبلغ يف الكامل من أن يكون مع ّط ً
غري قادر عىل الفعل ثم يصري قادر ًا(((،
ال َ
املعي مقارن ًا له أزالً وأبد ًا ،فهذا ـ يف
والفعل ُمـمكن ًا له بال سبب .وأما جعل املفعول َّ
ٌ
خمالف
تعطيل خللقه وفعله ،فإن كون الفاعل مقارن ًا لِـمفعوله أزالً وأبد ًا
احلقيقة ـ
ٌ

لرصيح املعقول» .ا .هـ.

يرصح ابن تيمية بالقول بالتسلسل يف القدم،
أقول :يف القسم األول من هذه الفقرة ّ

أي :ما من حادث إال وقبله حادث.

وأما قوله« :وهذا أبلغ يف الكامل من أن يكون »...فهذا هو االهتام الذي يشنع

به عىل من خالفه يف هذا املوضع ،وهم ال يقولون هبذا وال يلزمهم ،وإنام ضل ابن تيمية
وزاغ؛ ألنه حيسب أن اهلل تعاىل جيري عليه ٌ
زمان كام يعتقد أنه جيري عليه املكان ،ومها

باطالن ،وأصل كل تشبيه(((.

ولنرجع إىل تفسري كالم املصنّف.
ما معنى احلدوث؟ إنه الوجود بعد عدم ،اهلل سبحانه ال توجد صف ٌة من صفاته
حادثة ،أي ال توجد صف ٌة من صفاته اتَّصف هبا بعد أن مل يكن ُمت َِّصف ًا هبا ،وال يوجد يش ٌء
يف ذات اهلل طارئ.
((( الحظ أنه ال معنى لعبارتـه هذه؛ ألن األزل املقصود به هنا هو الزمان األزيل ،ومعلوم عند
املوحدين :أنه ال يوجد يشء اسمه زمان أزيل.
ّ

وأما قوله :إنه يلزمهم أن يكون اهلل تعاىل مع َّط ً
ال يف األزل عن الفعل ،ثم يصري قادر ًا عىل الفعل،
فهذا ما هو إال حمض افرتاه عىل العلامء القائلني بذلك ،وهم أهل السنة من األشاعرة واملاتريدية،

بل هم كل علامء املسلمني ،فاملعلوم أنه مل خيالف أحد يف هذه املسألة من فرق اإلسالم ال املعتزلة

وال الشيعة وال غريهم ،ومل خيالف يف ذلك إال ابن تيمية هذا.
((( إىل هنا انتهى ما أردنا نقله من النقد القويم لِـام كتبه ابن تيمية عىل حديث عمران بن حصني.
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ولنعرض بعض أقوال التيم ّية يف صفات اهلل تعاىل ،ليتضح احلال ،فبضده تتميز

األشياء:

قسم ابن عثيمني الصفات إىل قسمني:
القسم األول :صفات ذاتية ،وهو قسامن اثنان :األول :معنوية ،والثاين :خربية.
والقسم الثاين :يسميه صفات فعلية.
فلننقل كالمه بلفظه الذي يبني به مقصوده من األقسام املذكورة((( ،قال« :عموم

كالم املؤلف يشمل كل ما وصف اهلل به نفسه من الصفات الذاتية املعنوية واخلربية
والصفات الفعلية.

فالصفات الذاتية هي التي مل ْ
يزل وال يزال متصف ًا هبا وهي نوعان :معنوية وخربية:
فاملعنوية ،مثل :احلياة ،والعلم ،القدرة ،واحلكمة ...وما أشبه ذلك ،وهذا عىل

سبيل التمثيل ال احلرص.

واخلربية ،مثل :اليدين ،والوجه ،والعينني ...وما أشبه ذلك مما سامه ،نظريه أبعاض

وأجزاء لنا(((.

فاهلل تعاىل مل يزل له يدان ووجه وعينان مل حيدث له يشء من ذلك بعد أن مل يكن،

ولن ينفك عن يشء منه ،كام أن اهلل مل يزل حي ًا وال يزال حي ًا ،مل يزل عامل ًا وال يزال عامل ًا،
((( هذا النص ذكره ابن عثيمني يف بداية رشحه عىل الواسطية وذلك عند قول ابن تيمية« :ومن
اإليامن باهلل اإليامن بام وصف به نفسه يف كتابه ،وبام وصفه به رسوله».

((( تأمل كيف يقول :إن مفهوم ما يسميه بالصفات اخلربية هي يف ح ّقنا أجزاء وأبعاض ،وهذه
معاين قائمة بالذات
الصفات يسميها ابن تيمية صفات أعيان ،أي :صفات هي أعيان ،وليست
َ

اإلهلية.
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ومل يزل قادر ًا وال يزال قادر ًا ...وهكذا ،يعنى ليس حياته تتجدد ،وال قدرته تتجدد ،وال
سمعه يتجدد بل هو موصوف هبذا أزالً وأبد ًا ،وجتدد املسموع ال يستلزم جتدد السمع،
فأنا مث ً
ال عندما أسمع األذان اآلن فهذا ليس معناه أنه حدث يل سمع جديد عند سامع

األذان بل هو منذ خلقه اهلل َّيف لكن املسموع يتجدد وهذا ال أثر له يف الصفة.

واصطلح العلامء رمحهم اهلل عىل أن يسموها الصفات الذاتية ،قالوا :ألهنا مالزمة

للذات ،ال تنفك عنها.

والصفات الفعلية هي الصفات املتعلقة بمشيئته ،وهي نوعان:
صفات هلا سبب معلوم((( ،مثل :الرىض ،فاهلل عز وجل إذا ُوجد سبب الرىض،

ريض ،كام قال تعاىل﴿ :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉ﴾ [الزمر.]7 :

وصفات ليس هلا سبب معلوم((( ،مثل :النزول إىل السامء الدنيا حني يبقى ُ
ثلث
الليل ِ
اآلخر.
((( تأمل كيف يرصح بأن بعض ما يقول :إنه صفات هلل تعاىل ،له سبب ،أي :لوجوده والتصاف اهلل
تعاىل به سبب معلوم ،وهذا السبب حادث بالطبع ،ويقصد بالسبب يف نحو صفة الرىض التي
رضهبا مثاالً ،طاعة املؤمنني مثالً ،ومعلوم أن طاعة املؤمن حادث ٌة ،ال قديمة ،وكذلك يقولون يف

سخط اهلل تعاىل وغضبه ،فإنه حيدث يف ذات اهلل تعاىل بسبب حدوث معصية الكافر مثالً .فهؤالء
وتنزه عن هذا البهتان.
صيوا أعامل املخلوقات أسباب ًا لصفات اهلل تعاىل ،فتعاىل اهلل ّ
َّ

((( يعني أن هذا القسم من الصفات الفعلية احلادثة القائمة بذات اإلله ،هلا سبب ولكنه غري معلوم
منا ،ولكن اهلل تعاىل يعلمه بال ٍّ
سبب معلوم أو غري معلوم
شك .وال تغفل عن أن كون الصفة هلا ٌ

ليس هو مدار احلديث هنا ،بل مدار الكالم والعلة املؤثرة يف اخلالف بني أهل السنة (األشاعرة
واملاتريدية) من جهة والتيمية من جهة أخرى هو أن لصفات اهلل تعاىل أسباب ًا حادثة عند التيمية،

وليس هلا أسباب أص ً
ال عند أهل السنة .فأي الفريقني أصدق حديث ًا؟
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ومن الصفات ما هو صفة ذاتي ٌة وفعلية باعتبارين ،فالكال ُم صفة فعلي ٌة باعتبار

آحاده ،لكن باعتبار أصله صفة ذاتية؛ ألن اهلل مل َيزل وال ُ
يزال متكل ًام ،لكنه يتكلم بام شاء
متى شاء ،كام سيأيت يف بحث الكالم إن شاء اهلل تعاىل.

اصطلح العلامء رمحهم اهلل أن يسموا هذه الصفات :الصفات الفعلية؛ ألهنا من

فعله سبحانه وتعاىل.

وهلا أدلة كثرية من القرآن ،مثل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [الفجر،]22 :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [األنعـام﴿ ]158 :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ﴾ [الـامئدة﴿ ،]119 :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾ [التـوبة﴿ ،]46 :ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ﴾ [املائدة.]80 :

نقص بوجه من الوجوه ،بل هذا من كامله أن يكون فاع ً
ال
وليس يف إثباهتا هلل تعاىل ٌ

لِـام يريد(((.

إثباتا من النقص! وهلذا ُينكرون مجيع الصفات
املحرفون يقولونُ :
وأولئك القوم ّ

الفعلية ،يقولون :ال جييء ،وال يرىض((( ،وال يسخط ،وال يكره ،وال حيب ،ينكرون
((( يزعم هنا أن من كامل اهلل تعاىل أن يكون ً
فاعال لصفاته يف ذاته ،ولعمري ،إن من يقول :إن من
كامل اهلل أنه يفعل ،أي :يوجد صفات لنفسه ،فقد سفه نفسه .وهذا املعنى هو املعنى الذي يريده
كبريهم الذي علمهم هذا اجلنون عندما قال إن اهلل تعاىل يترصف بنفسه ،أي يفعل أفعاال تكون
ذاته حم ً
ال هلا.

((( هذا من مبالغات التيمية القريبة من الكذبَّ ،
فإن من خالفهم يف القول باتصاف اهلل تعاىل بالصفات

وارتضوا مذهبهم ،مل
احلادثة ،وهم أهل السنة وسائر فرق اإلسالم إال املجسمة ممن وافقوهم
َ
رصيح لِـام جاء يف القرآن الكريم ،ولكنه يقول :إن
يقل :إن اهلل تعاىل ال جييء؛ ألن نف َيه هذا نفي
ٌ
املجيء نُسب هلل تعاىل و ُقصد به مث ً
قرب الثواب =
ال جميء حسابه ،وكذلك نزولهُ :أطلق و ُأريد به ُ
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ُ
واحلادث ال يقوم إال بحادث ،وهذا باطل(((؛ ألنه
كل هذه ،بدعوى أن هذه حادث ٌة،
يف مقابلة النص ،وهو ٌ
ُ
حدوث الفاعل(((.
باطل بنفسه ،فإنه ال يلزم من حدوث الفعل

وموضع االستشهاد الذي نريده :هو يف بيانه ملفهوم ما سامه بالصفات الفعلية،

الصفات احلادثة ،كام أشار يف كالمه
صفات مل تكن ،ثم كانت هلل تعاىل ،وهي عينُها
وهي
ُ
ٌ
املنقول ،ومل ِ
ينف أهنا حادثة ،ولكنه زعم أن سبب نفي األشاعرة للصفات احلادثة ،هو
= وقبول الطاعة ،وكذلك يقولون :إن املراد بسخط اهلل تعاىل :إرادته عقاب العايص ،وكذلك
كراهيته ،وحمبته :إرادته ثواب املطيع ،أو طلبه لألفعال املأمورة .وهكذا.

ولكن هؤالء التيمية أبعد من أن ينصفوا اآلخرين ،فلذلك تراهم ينسبون إليهم ما هو رصيح

رصيح القرآن ،فيتوصلوا بعد ذلك إىل
املخالفة للقرآن الكريم ،ليقولوا للناس :إن هؤالء خيالفون
َ
ِ
تكفريهم ،ومع ذلك فإهنم حياولون قدر ما يستطيعون إخفاء حقيقة ما يعتقدون به هم أن ُفسهم،
أي :إهنم ال جيرؤون عىل الترصيح بحقيقة اعتقادهم ،ولكن ُيومهون الناس بألفاظ حمتملة ،كام

يكفرون اآلخرين بألفاظ حمتملة كذلك ،فإهنم يقولون يف املجيء :إنه بحركة وانتقال من مكان إىل
مكان ،وكذلك النزول ،وأما الغضب ،فإنه أمر حادث يقوم بذات اهلل تعاىل نتيجة تأثره بمعصية
املخلوق ،وكذلك حمبته تأثر منه ـ عز شأنه وجل عام يقولون ـ بطاعة املخلوق ،وهكذا ،فأنت

يبي مذهب من خيالفهم عىل وجهه ،وال ّبي مذهبه عىل حقيقته ،بل أوهم أنه إنام يقول
ترى أنه مل ّ
بام جاء به القرآن ،وإنام جاء القرآن بنسبة املجيء هلل تعاىل والرضا وغريها ،ومل يقل القرآن :إن
املراد باملجيء املنسوب هلل تعاىل هو أن يتحرك من مكان بعيد إىل مكان قريب ،ومل يقل القرآن :إن

حمبة اهلل تعاىل وغضبه ونحومها تأثر وانفعال منه ـ عز شأنه ـ بأحوال تطرأ عىل املخلوقات ،فهذا
الترصف الصادر من هؤالء التيمية إذن من أعظم الفرية عىل اهلل تعاىل ،ومن أشد ما يكون ظل ًام
ُّ

للمخالف.

((( تنبه إىل أن الباطل ـ الذي يريد ابن عثيمني هنا ويشري إليه هبذه العبارة ـ هو قول أهل السنة
(األشاعرة واملاتريدية) ومن وافقهم :احلادث ال يقوم إال بحادث ،هذا هو األمر الباطل عند ابن
عثيمني ،وال يريد َ
إبطال أن تلك الصفات يف نفسها حادثة كام قد يتوهم.

((( «رشح العقيدة الواسطية ابن عثيمني» ص.79
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أهنا حادثة ،واحلادث ال يقوم إال بحادث ،ولكنه مل يس ّلم بذلك ،ومل ِ
ينف حدو َثها يف
ُ
نفسها ،ولكنه مل ُيس ّلم أن حدو َثها يدُّ ل عىل حدوث من قامت به.

َ
حدوث بعض صفات اهلل
رصيح يف اعتقادهم
وهذا الكال ُم الذي ذكره ابن عثيمني
ٌ
وحدوث اتصافِه هبا بعد أن مل يكن متصف ًا ،وز َع َم أن القرآن ٌّ
َ
دال عليه ،وز َع َم أن
تعاىل
نف َيها باطل عقالً.
وكالمه باطل ،فال القرآن ٌّ
دال عىل اتصاف اهلل تعاىل بالصفات احلادثة ،وقد بني

العلامء أن مجيع النصوص التي يستدلون هبا عىل إثبات حدوث الصفات ليست دا ّلة
عليها ،بل ُتمل عىل ٍ
وجه آخر مالئم لإلله.
َ
ٍ
ٍ
واضح تا ِّم
بلفظ
نفسه رصح
وما ال نريد أن نـنساه هنا ،أن اإلمام الطحاوي َ
ٌ ِ
ٍ
يزعمه التيمية
بصفات حادثة ،وهذا الكالم
الوضوح أن اهلل تعاىل ال يتصف
مناقض لـام ُ

كام رأيناه من كالم ابن عثيمني.

ِ
أن زعمه أن َ
كام ّ
جمرد دعوى بال
العقل ُيبطل نفي اتصاف اهلل تعاىل باحلوادث ،هو ّ
ِ
ِ
دليل ِ
احلادثة ُ
دليل ،بل العقل ُّ
سبق
بالصفات
يدل دالل ًة تامة عىل أن اتصاف اهلل تعاىل
نقص اهلل تعاىل ،كام أن عدم ِ
ٍ
بقاء الصفة احلادثة ٌ
دليل عىل نقصان اهلل تعاىل؛ ألن تلك
َ
الصفة احلادثة ال بد أن تكون كامالً هلل تعاىل ،فال أحدَ من العقالء بقائل :إن اإلله يتصف
بصفة نقص ،فإن كان اتصاف اإلله بتلك الصفة حادث ًا ،فهذا دليل عىل أنه مل يكن متصف ًا

عني النقصُّ ،
فكل كامل جيب أن يتصف به اإلله ،كام أن
بذلك الكامل الالئق به ،وهذا ُ
زوال الصفة كام يقولون بعد حدوثها دليل آخر عىل نقصان اإلله عندهم؛ ألن ما كان

كامالً له قد زال عنه وفني واندثر.

هذا هو حكم العقل ال ما يزعمه العثيمني تبع ًا البن تيمية.

ِ
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الصيغة الثانية لنص ابن عثيمني:

نورد هنا ما وعدنا به من الصيغة األخرى لكالم العثيمني يف هذا املوضع ،ففيه

بعض االختالفات ،والفروقات التي حيسن معرفتها من قبل طالب العلم.

قال العثيمني يف املحارضات السنية يف رشح العقيدة الواسطية« :املبحث الرابع:

نفسه من الصفات الالزمة ،والطارئة،
عموم كالم املؤلف يشمل كل ما وصف اهلل به َ
والصفات املعنوية ،والصفات اخلربية.

أ) الصفات الالزمة :التي مل يزل وال يزال متصف ًا هبا ،مثل احلياة والعلم والقدرة

واحلكمة وما أشبه ذلك ،وهذا عىل سبيل التمثيل ال احلرص ،فاهلل مل يزل حي ًا وال يزال،
مل يـزل عالـ ًام وال يزال عالـ ًام ،مل يزل قادر ًا وال يزال قادر ًا ،وهكذا .يعني ما فيه حياة

تتجدد هلل ،ما فيه قدرة تتجدد ،وال فيه سمع يتجدد ،بل هو موصوف هبذا أزالً وأبد ًا،
وجتدد املسموع ال يستلزم جتدد السمع .فأنا مثالً :عندما أسمع األذان اآلن فهذا ليس

معناه أنه حدث يل سمع جديد عند سامع األذان ،بل هو منذ خلقه اهلل ّيف ،لكن املسموع
يتجدد ،وهذا ال أثر له يف الصفة ،والصفات الالزمة :اصطلح العلامء رمحهم اهلل عىل أن
سموها الصفات الذاتية ،قالوا ألهنا مالزمة للذات ال تنفك عنها.

ب) الصفات الطارئة :هي الصفات التي هلا أسباب مقرونة مثل الرىض ،وهذا
ِ
ض كام قال تعاىل﴿ :ﭺﭻﭼﭽﭾ
صفة طارئة وذلك إذا وجد سبب الرىض َر َ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ﴾ املحبة من الصفات الطارئة ،الكالم
متكلام ،لكنه
طارئ باعتبار آحاده لكن باعتبار أصله الزم((( ،ألن اهلل مل يزل وال يزال
ً
يتكلم إذا شاء متى شاء ،كام سيأيت يف بحث الكالم إن شاء اهلل تعاىل .اصطلح العلامء

((( يعني :نوعه قديم ال أول له.
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رمحهم اهلل عىل أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية ،وهي الصفات الطارئة مثل
الرىض ،واملحبة والكراهة ،والبغض واالستواء عىل العرش ،والنزول إىل السامء الدنيا،

واإلتيان للفصل يوم القيامة ،ألهنا من فعله سبحانه وتعاىل ،وهلا أدلة كثرية من القرآن

مثل ﴿ﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ ...هذه تسمى الصفات الفعلية ألهنا تتجدد وحتدث
بحسب مقتضياهتا ،هل يف هذا نقص هلل عز وجل؟ أبد ًا هذا من كامله أن يكون فاع ً
ال ملا

يريد((( .وأولئك القوم املحرفون يقولون هذا من النقص ،وهلذا ينكرون مجيع الصفات

الفعلية ،يقولون ال جييء ،وال يرىض ،وال يسخط ،وال يكره ،وال حيب ،ينكرون كل

هذه وحيرفون معناها.

ج) الصفات املعنوية :هي التي تثبت عن طريق اخلرب ،وكل ما ثبت من صفات اهلل

فهو عن طريق اخلرب ،لكن هذه مسامها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض ،فهل نقول إهنا جزء
من اهلل أو بعض من اهلل! ال! أهل السنة يتحاشـون هذا يقولون :ال جيوز أن نصف اهلل

بأن له بعض ًا أو جزء ًا ،ألن هذا ما جاء يف القرآن .نقول بأن له يدا يقبض هبا ويبسطها،

وإن له قدم ًا يضعه عىل جهنم وتقول قط قط ،وبأن له عين ًا يبرص هبا ،هذه تسمى عندهم
الصفات اخلربية ،وضابطها هي التي مسامها أبعاض وأجزاء بالنسبة إلينا.

د) الصفات املعنوية :تدخل يف الصفات الذاتية ويف الصفات الفعلية ،فمثالً:

الرىض معنوي والسمع ومعنوي ،لكن اليد ليست صفة معنوية بل هي صفة خربية

مسامها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء»((( .اهـ.

((( معنى ذلك أن كامالت اهلل عند هؤالء حتدث عىل التدريج ،وتكون مس َّببة عن أفعال للعباد ،واهلل
تعاىل يفعل كامالت نفسه بإرادته وقدرته ،وهذا هو معنى أن اهلل تعاىل عام يقولون يترصف بنفسه،
ما ورد يف كالم ابن تيمية يف غري موضع ،وقد وضحت ذلك كله يف الكاشف الصغري عن عقائد
ابن تيمية.

((( الـمحارضات السنية يف رشح العقيدة الواسطية ،البن تيمية ،رشحه :الشيخ حممد الصالح =

ِ
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ال نريد التعليق عىل الصفات الذاتية ،ولكنا نركـز قليال عىل ما ذكره يف قسم

الصفات الطارئة ،واخلربية! ونضيف إىل ما علقناه عىل النص السابق:

أوالً :مل يرد يف كتاب وال سنة أن هلل تعاىل صفات طارئة! وأن هلذه الصفات أسباب

مقرونة هبا! وكيف جييز العقالء ألنفسهم أن يقولوا إن بعض صفات اهلل هلا أسباب
مقرونة هبا ،ثم يقولون إن هذه األسباب هي بعض أفعال العباد كاإليامن والكفر ،فإيامن
زيد يصري سبب ًا يف وجود صفة هلل تعاىل ،وكفره يصري سبب ًا حلدوث صفة هلل تعاىل! هذا

عبث حمض ،وخيال سخيف ال يقول به إال نحو هؤالء!

ثاني ًا :يقول إن هذه الصفات من فعل اهلل تعاىل ،يعني أن اهلل تعاىل يفعل لذاته صفات

معينة يف أوقات معينة نتيجة ألسباب خارجة عن ذاته ،عىل حد تعبريهم ،وهذه الصفات

(تـتجدد وحتدث بحسب مقتضياهتا) فهناك ما يقتيض تـجدد صفات هلل تعاىل ،والذي
يقتيض هذه الصفات املتجددة منها أمور وأفعال للعباد ،أفال يصري العباد واملخلوقات

أسباب ًا لبعض صفات اهلل تعاىل ،وإذا عرفنا أن هؤالء يقولون إن كل صفات اهلل تعاىل
كامالت له ،أفال تصبح أفعال العباد أسباب ًا لبعض كامالت اهلل! من الذي يقرأ مثل هذا

الكالم وال يستغرب؟ عىل أقل تقدير ،من الذي يفهم هذا الكالم ويقول إنه مقتىض

الكتاب والسنة ،أو إنه العقيدة السليمة وما يدل عليه العقل الصحيح.

= العثيمني ،مع تعليقات للشيخ عبد العزيز بن باز ،حقق نصوصه أبو حممد أرشف بن عبد املقصود
ابن عبد الرحيم ،)55-53 :1( ،ط ،1مكتبة طربية ـ الرياض.

وال نريد أن نخصص هنا حم ً
ال للتساؤل عن سبب التغيـري بني النص املطبوع ورقي ًا ،واملطبوع
إلكرتوني ًا ،فربام يكون العثيمني قد قرر األمر بطريقتني ،وربام يكون هناك سبب آخر .ولذلك
اعتربنا ما ذكر يف املوضعني منسوب ًا له ،فهو ال يتعارض بعضه مع بعض ،ولكن خيتلف يف األسلوب

والتعبري كام رأينا.
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ثالث ًا :أما ما سامه بالصفات اخلربية ،فقد أدخل فيها ما يدل عىل أجزاء وأبعاض

بالنسبة لنا ـ عىل حد قوهلم ـ ،واحلقيقة أن الصفات اخلربية يدخل فيها كل ما ال سبيل

للعقل يف إثباتهَّ ،
ودل عليه اخلرب .ولكن هؤالء متعلقون بالتجسيم والتبعيض لدرجة
غفلتهم عن هذا املعنى العام للصفات اخلربية .واحلاصل أهنم يثبتون هلل تعاىل صفات ال

نفهم نحن منها إال عني ما نفهمه من األبعاض واألجزاء! ولكن العثيمني يمنع َ
(قول)
لفظ (األبعاض واألجزاء) فيقول إن أهل السنة ـ يعني طائفته امللتزمة هبذا النحو من
التجسيم والتشبيه ـ يتحاشون هذا ،يعني يتحاشون أن (يقولوا) لفظ البعض واجلزء

هلل تعاىل ،فالتحايش املزعوم منهم إنام هو عن القول فقط يعني عن اللفظ ،ال عن حقيقة

املعنى ،ولذلك فإن ابن تيمية يسمي هذه األمور التي يثبتها صفات أعيان ،كمـا وضحته
يف الكاشف الصغري ،والعني مقابل للمعنى ،يريد بذلك أن هلل نوعني من الصفات األول

صفات هي يف نفسها أعيان ،يعني ذوات قائمة بنفسها ،وهي تـامثل األجزاء واألبعاض
ٍ
معان كالقدر والعلم
فينا ،ولكنا ال نسميها أجزاء ،ونتحاشى عن ذلك!! وصفات هي
وهذا ال نزاع فيه.

ولو سألنا هذا الرجل :كيف تتكلف التقوى والورع فتتحاشى أنت ومن تسميهم

أهل سنتك عن نسبة األجزاء واألبعاض هلل تعاىل ،وأنت ترصح بملء فيك بأن هلل
صفات طارئة ،وتقول إن هلل صفات هلا أسباب! وأن هلل تعاىل صفات هي أفعال له! فهل

ورد يف الكتاب والسنة أن هلل تعاىل صفات طارئة وأن بعض صفاته هلا أسباب تنشأ من
ٍ
صفات!!
املخلوقات ،وأنه يفعل لذاته
وكيف يزعمون أهنم ال يقولون إال ما ورد يف الكتاب والسنـة وها نحن نراهم

خيرتعون كل هذه املعاين ،أفكل ذلك وارد يف الكتاب والسنة!

إن هذا تناقض مفضوح ،وتقوى كاذبة ،تظهر من ورائها تناقض هؤالء ،وحماوالهتم

ِ
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املستمرة يف سرت عقائدهم ،ولكنهم ال ينجحون ،ومن وظيفتنا الكشف عن أخطائهم

لعلهم يرجعون عنها ،وكشفنا عن أغالطهم وانحرافاهتم لعله يكون سبب ًا يف منع الناس
من االغرتار هبم ،فإهنم هبذه الطريقة الساذجة السخيفة من التحليل الفاشل ألحكام
التوحيد ،يتسببون يف انفضاض الناس عن الدين من حيث ال يعلمون.

وأخريا فال بدَّ أن نقول إن من أثبت اليد والعني واجله من أهل السنة األشاعرة
ٍ
معان ال أعيان ،وقالوا إهنا صفات خربية ألنا مل نعلم هبا إال عن
قال إن هذه الصفات

طريق اخلرب ،ولكن األكثر محلوا هذه األلفاظ الوادة يف القرآن عىل املجاز واالستعارة،
كام هو معلوم ،ألهنا ال متثل دلي ً
ال قاطع ًا يف إثبات هذه املعاين صفات زائدة عىل ما ثبت

بالقطع .ولذلك فال يصح ألتباع ابن تيمية أن يتهموا خمالفيهم بأهنم حيرفون النصوص
عن معانيها ،أو أهنم ينكرون ما ثبت بالكتاب والسنة ،فهذه املعاين التي يريدوهنا مل تثبت
بالكتاب والسنة ،بل ثبتت معانياه يف أوهام املجسمة ،ونحن ننفي ما أثبته املجسمة
واملشبهة ومن تبعهم ،أما ما َّ
دل عليه الكتاب والسنة فال أحد من أعالم أهل احلق ينفيه.
املرصح بنفي حدوث
وأما ابن أيب العز احلنفي؛ فإنه بعد أن َّ
أقر بظاهر لفظ املتن ِّ

سميته
املرصح بنفي حدوث ّ
أي أمر يف الذات اإلهلية سواء ّ
الصفات يف الذات اإلهلية ،بل ّ
ُ
حدوث قيامها باهلل تعاىل ،قال
فمطلق هذه األمور ال ُيمكن
صف ًة متجددة أو صفة طارئ ًة،
ُ

ابن أيب العز شارح ًا كالم الطحاوي« :أي :إن اهلل سبحانه وتعاىل مل يزل متصف ًا بصفات
ٍ
بصفة بعد أن
الكامل ،صفات الذات وصفات الفعل ،وال جيوز أن ُيعتقد أن اهلل ُوصف
صفات كامل ،وفقدُ ها صفة نقص ،وال جيوز أن
مل يكن متصف ًا هبا؛ ألن صفاته سبحانه
ُ

ُ
الكامل بعد أن كان متصفا بضده»(((.
يكون قد حصل له
((( انظر« :الرشوح الوافية عىل العقيدة الطحاوية» (.)200 :1
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نوع مغالطة ،فإنه ـ وإن كان تعبريه بصفات
وال خيفى أن يف كالم ابن أيب ّ
العز هذا َ

الفعل يوافقه عليه املاتريدي احلنفي ـ ولكنه ال يريد بصفات الفعل ما يريده املاتريدي
العز هذا
احلنفي امللتزم باملذهب املاتريدي
احلنفي ،كام سنُوضحه يف حمله ،ولكن ابن أيب ّ
ّ

يريد أن الصفة نفسها تكون فع ً
مر
ال ُمدَ ث ًا بإرادة اهلل تعاىل وقدرته ،وقائمة بذات اهلل ،كام َّ
يف كالم ابن عثيمني.
ُ
الفعل
أما املاتريدية األحنـاف فرييدون بصفة الفعل صف ًة قديمة يصدر عنها

فنفس الصفة قائم ٌة بالذات ،ولكن متع ّلقها ليس
احلادث غري القائم بذات اهلل تعاىلُ ،
حالًّ بالذات؛ ليكون صفة هلل تعاىل.

والتيمية يزعمون :أن صفة الفعل هي نتيجة تع ُّلق الصفة التي هبا يفعل اهلل تعاىل

أفعا َله ،وهي اإلرادة والقدرة ،ولكن عني هذا املتع ّلق ـ الذي هو املفعول احلادث ـ حمل
ِ
َ
باختياره وقدرته،
بعض صفاتِه
عني ذات اهلل تعاىل ،فاهلل تعاىل
أحدث َ
قيامه ووجوده هو ُ
ولذلك فإن الفرق عظيم بني التيمية واملاتريدية ،فوجب التنبه لذلك؛ ألن التيمية حياولون
أكثر من موضع إهيام الناس أهنم يوافقون املاتريدي َة يف قوهلم ِبقدم صفات األفعال،
يف َ
واحلقيق ُة أهنم يناقضوهنم ،كام رأينا يف التفريق ،ويناقضوهنم يف قوهلم ـ أي :التيمية ـ بأن

تلك الصفات احلادثة قديمة بالنوع ،حادثة بالفرد ،أي :إن اهلل تعاىل مل َيزل ُيدث يف ذاته
صف ًة حادثة ،وقب َلها صف ًة حادثة أخرى ،وهكذا ال إىل بداية...

مفعوالت فعل اهلل تعاىل القائمة بذاته اإلله ـ
فـنوع الصفات احلادثة ـ التي هي
ُ

قديم ،مع حدوث أفراده.

وهكذا يظنون أهنم يتخلصون من اإلشكال العظيم الذي ُيلزمهم به كالم اإلمام

َ
االنـفكاك عنـه ،فالطحاوي يقول :إنه ال
الطحاوي ،ومهمـا حاولوا فلن يستطيعوا

ِ
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توجد هلل تعاىل صف ٌة بعينها مل تكن له ،وال تنعدم له صفة بعينها كانت له ،وهذا نقيض ما
يرصح هؤالء به.
ّ
لـم الحظ هذا اإليراد الذي أرشنا إليه ،حاول أن يتخ ّلص
ولذلك فإن ابن أيب العز ّ
ٍ
سقطات لتنبيه طالب العلم الصحيح.
منه ،وننقل كال َمه هنا؛ لنورد ما فيه من

قال ابن أيب العـز« :وال يرد عىل هذه صفات الفعل والصفات االختـيارية(((

ُ
والطي واالستواء
ونحوها ،كاخللق والتصوير واإلماتـة واإلحياء والقبض والبسط
ّ
نفسه ووص َفه
واإلتيان واملجيء والنزول والغضب والرىض ونحو ذلك مما وصف به َ

متأولني
به رسوله ،وإن كنا ال نُدرك كُنهه وحقيقتَه التي هي تأوي ُله ،وال ندخل يف ذلك ّ
ّ
متوهني بأهوائـنا ،ولكن أصل معنا ُه معلوم لنا ،كمـا قال اإلمام مالك
بآرائنا ،وال

ريض اهلل عنه لـام سئل عن قوله تعاىل﴿ :ﮏﮐﮑﮒ﴾ [األعراف ]54 :وغريها:
ُ
األحوال حتدُ ث
كيف استوى؟ فقال :االستواء معلوم والكيف جمهول .وإن كانت هذه
يف ٍ
وقت دون وقت((( ،كام يف حديث الشفاعة« :إن ريب قد غضب اليوم غضب ًا مل يغضب

قبله مثله ولن يغضب بعده مثله»؛ ألن هذا احلدوث ـ هبذا االعتبار ـ غري ممتنع ،وال
ُيطلق عليه أنه حدَ َ
ث بعد أن مل يكُن(((»(((.
(((
(((

(((
(((

صفات حادثـ ٌة قائم ٌة بذات اهلل تعاىل
وما يسميه بصفات الفعل والصفات االختـيارية هي
ٌ
ُيوجدها اهلل تعاىل بقدرته وإرادته؛ تبع ًا ألسباب معينة حادثة ،إما من املخلوقات أو ال.
تأمل كيف يرصح هنا :أن هذه الصفات واألحوال حتدُ ث يف وقت دون وقت ،ويف آن دون آن،
يقررونه.
لتعلم حقيق َة ما ّ
واحلقيقة أن ما يريدونه هنا ليس جمرد أحوال ،بل معان حقيقية وأمور وجودية حادثة بعد أن مل
تكن موجودة ،حيدثها اهلل تعاىل يف ذاته ،بسبب أفعال بعض املخلوقات كام رأينا العثيمني يرصح،
وليس هو فذ ًا يف ذلك ،بل ما قرره مذهبهم ومرصح به يف كالم كبريهم ابن تيمية مرار ًا.
ال أدري كيف يمنع اآلن ـ بعدما مىض تقريره من كالمه ـ أن ُيقال عىل هذه الصفات احلادثة :إهنا
آخر من التالعب.
حدثت بعد أن مل تكن؟ إال أن يكون رضب ًا َ
الرشوح الوافية ،رشح ابن أيب العز (.)200 :1
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ِ
الصفات حادثة فع ً
ال
يرصح هبا ابن أيب العز :أن أفراد هذه
واحلقيقة التي جيب أن ّ
بعد أن مل تكن ،ولكن نو َعها قديم مل يزل اهللُ تعاىل يتصف ٍ
بفرد منها وقب َله فرد إىل ال هناي َة
ٌ
وال بداي َة ،هذا هو حقيق ُة ما يعتقدون ،ولذلك تراه هنا حياول إهيا َم الناس أنه ال يقول
َ
قديم،
احلدوث عنده باعتبار األفراد ،أما
بحدوثها بعد أن مل تكن حادثة؛ ألن
ُ
النوع فهو ٌ
ولكن العارف يعلم متام ًا أنه ال حت ُّقق للنوع إال يف ضمن األفراد ،وخصوصا يف هذه

احلال.

فإذا قلت :إن األفراد ك َّلها حادث ٌة واحد ًا بعد آخر ،فال معنى لقدم النوع يف اخلارج

الكيل الذي ال يوجد خارج ًا بل يف الذهن ،فال معنى لقوله هنا« :إنه
إال بمعنى املفهوم
ّ

ال يقال :إهنا حد َثت بعد مل تكن» ،بل إهنا تكون عىل مذهبهم حادثة بعد أن مل تكن.
وبعضهم قد يقول إن نوعها وجنسها مل يزل موجود ًا ،ولكن وهذا هو املوجود بأهنا مل

حتدث بعد عدم ،فإن أرادوا ذلك املذهب فليقولوا إن نوعها غري حادث ،وال يطلقوا

العبارة بأهنا غري حادثة ،ومع ذلك فال يتسنى هلم ذلك إال أن يعرتفوا بالقدم النوعي الذي
هيربون منه املرة تلو األخرى ،فبعضهم ينفيه وبعضهم يثبته ،والكل يقول إن ما يقررونه
هو ما يثبته السلف!

يرصح
وإنام أجلأه إىل الترصيح هبذه العبارة املضطربة؛ ألنه رأى اإلمام الطحاوي ّ

أن اهلل تعاىل ال يتصف بصفة حادثة ،ونفي اإلمام الطحاوي عام ،شامل للنوع واألفراد،
فهو رصيح يف خمالفة مذهب هؤالء التيمية الذين يزعمون بال حق أهنم موافقون للسلف،
لـم كان يتابع اب َن تيمية يف القول
وال يقولون إال ما هو وارد يف الكتاب والسنة! ولكنه ّ
بحدوث صفات اهلل تعاىل ،مل يستطع إال أن يوهم من يقرأ كالمه أن ِ
القدم متح ّقق عىل
ُ
َ
كالمه عن طريق القول بأن النوع قديم ،وإن كانت أفراد الصفات حادثة ،وهذه املغالطة

ال ختفى عىل القراء.

ِ
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ُ
املنفي يف علم الكالم املذموم((( لـم
بالرب تعاىل
«وحلول احلوادث
ثم قال:
ّ
ُّ

ُّ
َي ِرد نف ُيه وال إثباتُه يف كتاب وال سنة ،وفيه ٌ
ال حيل
نفي أنه سبحانه
إمجال :فإن أريد بالنفي ُ
يف ذاته املقدّ سة يشء من خملوقاتِه املحدثة((( ،أو ال حيدث له وصف متجدّ د مل يكن(((،
(((
نفي الصفات االختيارية من أنه ال يفعل ما يريد وال
فهذا نفي صحيح  ،وإن أريد به ُ

((( تأمل كيف يطلق القول بأن علم الكالم مذموم ،ويطلق ذلك إطالق ًا ،كأن الذم وارد يف كتاب
أو سنة ال حتتمل التخصيص وال النظر أبد ًا ،أو كان ،ذلك أمر من املحكامت ،وهذا هو أسلوهبم
يف تلفيق املعاين عىل الناس ،وقد بينا نحن أن علم الكالم ال يصح ان يكون مذموما عىل اجلملة

هكذا ،فإن وردت عبارات من بعض املتقدمني فيها إطالق ،محلناها عىل ما يقيدها باعتبار الزمان
والعرف املشهور آنذاك ،وإن مل يمكن ختصيصها ببعض املتكلمني أو ببعض املسائـل الباطلة،

فيجب أن نرد هذه الكلمة عىل قائلها.
((( ُّ
ٌ
وصفات اهلل تعاىل احلادث ُة عند التيمية
خملوق هلل تعاىل،
كل ما مل يكن ثم كان من املوجودات ،فإنه
ُ
مل تكُن ثم كانت ،وهي موجودةٌ ،فهي ـ بالرضورة ـ من خملوقات اهلل تعاىل ،وإن مل يعرتفوا هبذا

فاملهم املعنى ،وهم يقولون :إهنا قائمة بذات اهلل تعاىل ،إذن يلزمهم ـ بالرضورة ـ قيا ُم
اإلطالق،
ُّ
املخلوق باخلالق ،وهو الذي حياول إهيا َم نفيه.
((( لقد رأينا أنه يرصح بأن صفات اهلل تعاىل من حيث أفرا ُدها مل تكن ثم كانت ،وها هو اآلن حياول
ِ
رصح به الطحاوي .وهيهات .وقد بينا أن كالم الطحاوي
ُّ
التهرب من كون هذا الكالم خمالف ًا لـام ّ
شامل للنوع واألفراد ،فكل أمر حادث ،فمن املحال أن يكون قائ ًام باهلل تعاىل ،وال أن يكون صفة
له ،والنوع يف اخلارج ال وجود له ،وال معنى ألن تقول إن اهلل تعاىل موصوف بنوع من املعاين
واحلال أن النوع غري متحقق خارج ًا ،فلم يبق إال األفراد ،وقد رصح هو وغريه أن أفراد النوع
حادثة ،فلم يبق هناك شك وال جمال يف أن مذهبهم خمالف ملا ينص عليه اإلمام الطحاوي.
((( وهذا النفي الرصيح خيالفه التيمية ّ
يتالعب باأللفاظ
بكل ما استطاعوا من قوة ،ولكن هذا الشارح
ُ
كام ترى.

فهو بني أن خيالف ابن تيمية ،وبني أن خيالف برصيح العبارة ما رصح به اإلمام الطحاوي ،وهو
ال يعدل بابن تيمية أحد ًا ،فلذلك تراه حياول َ
تأويل كالم الطحاوي ليكون حمتم ً
ال للقدم النوعي
للصفات كام ّقرره سيده ابن تيمية.
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يتكلم بام شاء إذا شاء ،وال أنه يغضب ويرىض ال كأحد من الورى ،وال يوصف بام

وصف به من النزول واالستواء واإلتيان كام يليق بجالله فهذا نفي باطل»(((.

وهذا الكالم ـ بعد التعليقات التي ع ّلقناها عليه ـ عرف املراد منه ،وتبني أنه

خمالف ملراد اإلمام الطحاوي ،فغاية مراد ابن أيب العز هنا :أن يثبت أن اهلل تعاىل تقوم به
ٌ ِ
يرصح
يتم له هذا األصل ،وهو
صفات حادث ٌة مل تكن ثم كانت،
َ
ٌ
وهيهات أن ّ
خمالف لـام ّ
به أئمة أهل السنة كالطحاوي وغريه.
أما ما يزعمه من أن هذا القول قد قرره القرآن الكريم فمجرد دعوى بال دليل،

وقائمة عىل ما يتومهونه من معان حيملون القرآن عليها.

ولنا أن نتساءل بعد ذلكَّ :
إن أبن أيب العز حياول هنا التفريق بني أمرين:

األول :سامه بحلول احلوادث الذي ينفيه املتك ّلمون ،وز َعم أنه مل يأت ِ
كتاب
بنفيه ٌ
وال سنّة.
والثاين :قيام الصفات االختيارية بذاته.
فام الفرق الذي يمكن أن يراه احلاذق بني األمرين :بني ما يثبته ابن أيب العز ،وبني

ما يزعم أن نف َيه صحيح ،وهو حدوث وصف متجدد هلل تعاىل؟

َ
احلاذق ال يرى ْفرق ًا إال يف األلفاظ والكلامت ،أما حقيقة املعاين فال فرق أبد ًا،
إن

وذلك أن النوع غري موجود اتفاق ًا من حيث هو نوع يف اخلارج ،فال يصح أن نقول إن اهلل

تعاىل متصف باخلارج ،فلم يبق من املتحقق خارج ًا إال أفراد النوع ،وهي حادثة اتفاق ًا،
فال يصح له بعد ذلك أن يقول إن اهلل تعاىل مل يتصف بوصف متجدد!

((( «رشح العقيدة الطحاوية» البن أيب العز ،طبعة األلباين ،ص ،128وانظر رشحه يف جمموعة
رشوح الطحاوية املسامة بالرشوح الوافية عىل العقيدة الطحاوية (.)201-200 :1
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زعمه أن الشيخ الطحاوي قصد بقوله:
ومـام غالط فيه اب ُن أيب العز يف رشحه ُ

«ما زال بصفاته قدي ًام قبل خلقه »...إلخ« :الر َّد عىل املعتزلة واجلهمية ومن وافقهم من

الشيعة؛ فإهنم قالوا :إنه تعاىل صار قادر ًا عىل الفعل والكالم بعد أن مل يكن قادر ًا عليه؛
لكون الفعل والكالم ممكن ًا بعد أن كان ممتنع ًا عليه ،وأنه انقلب من االمتناع الذايت إىل

يت! وعىل ابن كالب واألشعري ومن واف َقهام ،فإهنم قالوا :إن الفعل صار
اإلمكان الذا ّ

يدخل حتت املشيئة والقدرة،
ممكن ًا له بعد أن كان ممتنع ًا منه ،وأما الكالم عندهم فال
ُ

ُ
وأصل هذا الكالم من اجلهمية ،فإهنم قالوا :إن دوا َم
بل هو يش ٌء واحدٌ الز ٌم لذاته،
َ
حوادث ال أول هلا ،فيمتنع
احلوادث ممتنع ،وإنه جيب أن يكون للحوادث مبد ٌأ المتناع

أن يكون الباري عز وجل مل يزل فاع ً
ال متكل ًام بمشيئة ،بل يمتنع أن يكون قادر ًا عىل
ذلك؛ ألن القدرة عىل املمتنع ممتنع ٌة ،وهذا فاسد ،فإنه ّ
يدل عىل امتناع حدوث العا َلـم،

ُ
واحلادث إذا حدث بعد أن مل يكن ُمدَ ث ًا ،فال بدَّ أن يكون ممكن ًا ،واإلمكان
وهو حادث،

واإلمكان ثابت فيه ،وليس إلمكان الفعل
وقت حمدود ،وما من وقت ُيقدَّ ر إال
ليس له ٌ
ُ
وجوازه وصحته مبد ٌأ ينتهي إليه ،فيجب أنه مل يزل الفعل ممكن ًا جائز ًا صحيح ًا ،فيلزم أنه
َ
حوادث ال هناي َة ألوهلا»(((.
جواز حدوث
الرب قادر ًا عليه ،فيلزم
ُ
مل يزل ُّ

احلكم عىل املمكن بأنه ممك ٌن هو أز ٌّيل ،أي :ليس له بداية
وخالصة ما يزعمه :أن
َ

يف نفسه ،ويريد أن يستنتج من ذلك :أنه ما دام اإلمكان أزلي ًا ،فيلزم أن جيوز أن يكون
املمكن أزلي ًا.
ُيبني.

يقرره ،ولكنه يتكلم كالعجم بني العرب ،فال يكاد
هذا هو خالصة ما حياول أن ّ

((( «رشح العقيدة الطحاوية» البن أيب العز ،يف جمموع رشوح العقيدة الطحاوية ،الرشوح الوافية
(.)203-202 :1
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ثم إنه يفرتض من عند ِ
نفسه ّ
أن الزمان قديم ،وأن احلكم عىل املمكن باإلمكان
ٍ
معي من هذا الزمان املمتدّ من األزل إىل األبد ،فيلزم عىل
يكون يف وقت معني أو غري ّ
ذلك أن جيوز وجود املمكن يف األزل.
ِ
املمكن يف األزل،
هذا خالصة دعواه ،ويستنـتج من ذلك :أن من نفى وجو َد

فإنه يقول :إن اهلل تعاىل مل يكن قادر ًا ،ثم صار قادر ًا ،وتراه بكل صالفة ينسب ذلك إىل

األشاعرة وغريهم ،كذب ًا من عند نفسه.

ولو ناقشناه يف دعاويه هذه ،لقلنا له :أما انتـقالك من فرض أزلية اإلمكان إىل
ِ
انتقال فاسدٌ ُّ
املمكن ،فهذا ٌ
يدل عىل ضعف قوة تع ُّقلك ،فإنه يوجد فرق بني
إمكان أزلية

أن يقال :إن كون املمكن ممكن ًا أز ٌّيل له يف نفسه ،وهذا حكم صحيح ،وبني أن يقال :جيوز
وجو ُد املمكن أزالً ،فال يوجد استلزا ٌم بينهام كام يعلم العاقل.

َ
يت
يعلم أن القول بأن احلكم عىل اإلمكان بأنه أز ّيل معناه :أن
اإلمكان ذا ٌّ
فالعاقل ُ

للمكن ،وليس معناه :أن هذا املمكن موجود منذ األزل.

فإن املمكن املحكوم عليه يف حدِّ ذاته ال حت ُّقق له يف اخلارج ،حتى يقال ـ إذا حكمنا

احلكم بجواز وجود املمكن أزالً،
عىل املمكن بأنه ممكن الوجود منذ األزل :يستلزم ذلك
َ

فإنا أسندنا األزلية يف العبارة األوىل إىل املمكن ،وقلنا :إنه هذا احلكم أزيل ،ونريد به :أن

ثابت للممكن لذاته ال لغريه.
حكم ٌ
كونه ممكن ًا هو ٌ

ِ
املمكن حمالة ،معناها :أن وجود املمكن يف اخلارج أزالً
ولكن قولنا :إن أزلية

حمالة ،وال عالق َة بني هذه العبارة وبني العبارة السابقة ،كام قلنا ،فالوجود أزالً معنا ُه:

لـم كان ممكن ًا ،فإن ذاته يستحيل أن تكون
الوجود بال بداية ،وبال مسبوقية ،واملمكن ّ
ٍ
وجد لذاته ،بخالف الواجب،
غري مسبوقة بغريها؛ ألن املمكن ال يمكن أن ُي َ
موجودة َ
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ولذلك لو فرضنا وجو َد املمكن ،فإنه جيب أن يكون مسبوق ًا بغريه ،إذن يستحيل أن يكن

املمكن أزلي ًا ،وهذه االستحالة ذاتي ٌة للمكن ،ال تتغري أبد ًا وال أزالً ،وال عاقل يرىض

لنفسه أن خيلط كام فعله صاحبنا هذا.

وهؤالء عندما يقولون بإمكان فرض وقت قبل أي وقت مفروض ،بال توقف يف
الفرض ،يظنون أن جمرد هذا اإلمكان والتقدير ٍ
كاف للداللة عىل صحة وجود الزمان
بال انقطاع يف املايض ،وغاية األمر أن ما فعلوه إنام هو تقدير الزمان األزيل ،والتقدير جمرد

فرض ،ونحن قد نفرض املحال ،ثم نربهن عىل استحالته ،ولكنهم يفرضون األوقات

األزلية بال انقطاع يف املايض ،أي الزمان األزيل ،ولو فرض ًا ،يعتقدون أن جمرد ذلك
كاف لتصحيح وقوعه خارج ًا .ونحن نقول هلم إن جمرد الفرض غري ٍ
ٍ
كاف للداللة عىل

اإلمكان اخلارجي ،بل نحتاج بعد الفرض لدليل يثبت اإلمكان الوقوعي ،وأنتم مل تأتوا
بيشء غري جمرد الفرض .وأما نحن فقد أتينا بأدلة متكاثر عىل استحالة الزمان األزيل ،وما
زال األعالم حتى اآلن يعرتفون بأنه ال يوجد دليل عىل أن الزمان أزيل ،بل أكثر العلامء

يميلون إىل أن للزمان بداية مل يكن قبلها يشء ال زمان وال مكان.

زعم ال نحتاج إىل
وبناء عىل ذلك ،نقول :أما زعمه أن الزمان أز ُّيل الوجود ،فهو ٌ

دليل إلبطاله؛ ألنه ال دليل عليه أصالً ،وألنه يعارض حقيق َة الزمان ،وحقيق َة كون اهلل
تعاىل خالق ًا لكل يشء ،وحقيقة كون اهلل تعاىل قبل كل يشء ،وهذا ك ّله مقرر يف حمله من

كتب علامء التوحيد.

أما املجسمة فإهنم لـام كانوا يعتقدون أن التغريات أزلي ٌة ما دام اإلل ُه موجود ًا؛ ألن

يصح عليه اتصافه باحلوادث ،بل هذا واجب له؛ ألن الكالم ال يوجد إال شيئ ًا بعد
اإلله ُّ

يشء ،والفعل ال يوجد إال شيئ ًا بعد يشء ،وهذا ثابت هلل تعاىل منذ األزل ،وهكذا ُيثبتون
ِ
التغي عىل اإلله واملخلوقات.
قدم الزمان
ُّ
لتصورهم قدَ م ُّ
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ُ
اخليال الواهم الذي ال ينفع إال
وهذا كله غري مس َّلم هلم ،وال دليل هلم عليه إال

لألوهام واألحالم ،ال لتقرير عقائد اإلسالم.

وأما قوهلم :إن ما مىض يستلزم أن يكون اإلله عاجز ًا يف األزل ،ثم إنه صار قادر ًا

فيام ال يزال ،فهذا القائل جيعل من نفسه حم ً
ال لالستخفاف.

ِ
املمكن أزالً كام قلنا ،ثم
وإنام بناه عىل قوله ِبقدم الزمان ،وعىل قولِه بإمكان وجود

اخلصم عىل مذهبه هو ال
توهم أن املخالف يس ِّلم له هباتني املقدمتني ،ولذلك فإنه يلزم
َّ
َ
عىل مذهب اخلصم.

ُ
وفاعل ذلك ال يعقل كثري ًا من األمور ،بل يربع يف املغالطات ،فإن وجود املمكن
ِ
األزل ُمال لذاته ،فال تتع ّلق به القدرة اإلهلية أبد ًا وال أزالً؛ ألن معناه :أن املمكن
يف
ٍ
ٌ
فاعل خمتار
وهذا حمال ،مع كون املمكن متوقف ًا عىل
موجود أزالً أنه موجود بال بداية،

وجد ،إال إذا كانوا يقولون :إن اإلله عل ٌة موجبة لذاته لوجود العامل ،فإن كان اإلله
لكي ُي َ
نفي اإلرادة
قدي ًام جيب أن يكون املخلوقات قديم ٌة ،وهذا قول الفالسفة ،وهذا يستلز ُم َ

كام هو واضح.

نفي اإلرادة واالختيار ،فكيف يمكن
ولكن التيمية املجسمة ير ُّدون عن أنفسهم َ

نتصور أزلي َة العالـم مع كون اإلله خمتار ًا؟
لنا وهلم أن
ّ

دعوى سخيفة ،حاصلها :أن املخلوقات قديم ٌة بالنوع،
جلأ أولئك القوم إىل
ً
ِ
ٍ
للمخلوقات يف
آخر ،وال بداي َة
ويقصدون بذلك :أنه ما من خملوق إال وقب َله خملوق ُ
اخلارج؛ حياولون بذلك التوفيق بني هذه املقدّ مات التي قالوا هبا.
أما أهل السنة (األشاعرة واملاتريدية) فيقولون :لـام امتنع وجو ُد املمكن أزالً ،فإن

قدرة اإلله يستحيل أن تُوجد املمك َن أزالً ،ألن ال معنى لوجود املمكن أزالً ،إال أنه
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موجود بال بداية ،وهذا الوجود بال بداية يتناقض مع كونه ممكن ًا حمتاج ًا إىل فاعل يفعله،
فإن كل حمتاج إىل فاعل يفعله ال بد أن يكون له بداية مل يكن قبلها موجود ًا ،فإن القدرة ال

ممتنع عقالً ،ولذلك فإن اإلله إذا خلق املمك َن
تتع ّلق إال باملمكنات ،وهذا املفروض هنا ٌ
خ َل َقه حادث ًا بعد أن مل يكُن ،ويستحيل عليه خل ُقه أزلي ًا؛ فإن املمكن ال ُيمكن أن يقبل
لذاتِه أن يكون أزلي ًا ،كام ال يمكن لذاته أن َ
ال يعل جعالً؛ ألن
يقبل كونه إهل ًا ،فاإلله ُ
ٍ
كون االلوهية متو ّقفة عىل ِ
قادح يف األلوهية نفسها.
جعل
جاعل ٌ

ولذلك ،فإن أهل السنة ال َي ْل َز ُمهم ما ألزمهم به هذا املدَّ عي املجازف الذي يقع يف

أعراض العلامء بغري فهم وال علم ،من أن اهلل تعاىل كان عاجز ًا ثم صار قادر ًا ،فإن هذا
القول إنام يلزمه هو إذا قال :إن اإلله يتو ّقف كام ُله عىل اإلجياد بالفعل ،وأن املمكن يمكن

حت ُّققه يف األزل ،إذا قال مل ُيوجد ممك ٌن أزالً.

كام اتضح ،فإن هذا ُيلزم اآلخرين بنا ًء عىل مذهبِه هو ،وال يراعي يف تشنيعه أن
ِ
ُ
الكلامت من
يسوق
يكون اإللزا ُم مبني ًا عىل مذاهبهم هم ،وال يبايل بتحقيق املعاين ،بل
غري مراعاة معناها احلقيقية.
فيتبني من ذلك أن ما قرره اإلمام الطحاوي موافق ملذهب أهل السنة من األشاعرة

واملاتريدية ،وخمالف ملذهب احلشوية واملجسمة.

املمتنع يبقى
ال يوجد انقالب اجلنس من االمتناع إىل اإلمكان كام يتومهون ،بل
ُ

ممتنع ًا ،واملمكن يبقى ممكن ًا ،كام يبقى الواجب واجب ًا.

ومهي ال حت ُّقق له يف اخلارج ،فالزمان ال يمكن أن
تقدير
وتقدير الزمان يف األزل
ٌّ
ٌ
وجود ٍ
ِ
بداية ّ
َ
الزمان وجود ّي ًا ،لكان حادث ًا،
لكل حادث ،ولو فرضنا
يكون أزلي ًا؛ للزوم
واحلادث غري أز ّيل.
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األمر املوهوم موجود ًا ،ثم بنَوا عقائـدَ هم عليه ،وتراهم
ولكن التيمي َة جعلوا
َ

حياولون إلزا َم اآلخرين هبا أيض ًا ،وهذا ظلم ٌة فوق ظلمة.

وصار هؤالء يقولون موغلني يف املغالطات :العالـم ُوجد يف زمان معني ،فهل

كان من املمكن أن يوجد العالـم يف زمان قبل هذا الزمان الذي وجد فيه؟

فمن غفل عمـا أرشنا إليه من أن الزمان أص ً
ال الوجود له إال بحدوث التغري
ِ
مساو ٌق هلذا العامل ،وأنه أمر
يف العامل ،وأن الزمان ليس ظرف ًا وال سابق ًا للعامل ،بل هو
التغيات من حركات وغريها.
ّ
اعتباري ُيؤخذ بمالحظة ُّ

أقول :من يغفل عن ذلك يندرج معهم يف كالمهم ،فيقول :نعم ،كان من املمكن

أن يوجد َ
قبل ذلك الزمان الذي ُوجد فيه.

ثم تراهم بعد ذلك يسوقون الكال َم إىل ما َ
قبل ذلك ـ مما يفرضونه زمان ًا قبل ذلك

الزمان ـ إىل ما ال هناي َة له وال بداي َة له من الزمان الذي يتومهونه.

جمرد وه ٍم يف نفوسهم بنا ًء عىل سوء
واحلقيقة :أن الزمان املذكور يف كالمهم ّ

ظرف
تصورهم حقيق َة الزمان ،وبنا ًء عىل دعواهم الضمن ّية بأزلية الزمان ،وأن الزمان
ٌ
ُّ
ِ
لوجود العامل،وهذا يستلزم وجو َد الزمان َ
قبل العامل ،ولوال اعتقا ُدهم ذلك ما جاز هلم
أن يقولوا ما قالوه.
واجلواب املحقق عن هذا الوهم :أن يقال هلم :إن ما سميتموه زمان ًا ما قبل زمان

متوهم ال وجو َد له وال حت ُّقق يف اخلارج ،بل ال وجو َد له إال يف
أمر َّ
وجود العالـم هو ٌ
الوهم ،بنا ًء عىل ما مىض من زع ِم أزلية الزمان ،فام تقدّ رونه زمان ًا قبل زمان وجود العالـم

ال وجود له إال يف الفرض الذهني ،وليس كل ما فرضه الذهن كان متحقق ًا يف اخلارج،

بل وال يشرتط فيه أن يكون ممكن ًا يف ذاته.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 243
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وخالصة األمر :أن تلك األزمنة ـ من حيث التحقيق ـ مرج ُعها إىل حلظة وجود
العالـم ِ
وتكرارها من ِ
وهم.
نفسها،
قبل ذلك إىل ما ال هناي َة له ما هو إال ٌ
ُ
والوهم واخليال ـ الذي من هذا الباب ـ ال ُيمكن حت ُّققه يف اخلارج ،فهؤالء ـ كام

جمرد الوهم ال عىل العقل والرشع.
قلنا ـ يبنون عقائدهم عىل ّ

مبني عىل الوهم ال حت ُّق َق له
فالزمان َق ْب َل العالـم ـ هو عند أهل السنة ـ جمرد ٌ
فرض ٌّ

العدمي» ال حت ُّقق
سموه «املكان
ّ
يف اخلارج ،وكذلك املكان املفروض ورا َء العالـم الذي َّ

له ،بل هو متوهم ،أما عند التيمية فهام ثابتان.

وكام وقع التيمية يف الوهم يف الزمان أزالً ،وقعوا كذلك يف حفرة الوهم وضاللته
فيام يتعلق باملكان الذي فرضوه وراء العامل ،ثم تصوروا أن العالـم موجود يف ٍ
جهة من
ٌ
ّ
َ
َ
ٍ
اإلله ،وكذلك اإلله موجو ٌد يف جهة من العا َلـمُّ ،
وكل هذا ال أساس له.

*

*

*
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التسلسل يف املايض والتسلسل يف املستقبل
يلزمنا هنا بيان مفهوم الـامالهناية ،والتسلسل يف املايض ،والتسلسل يف املستقبل،
ِ
بنفس ما نحكم به عىل
وبيان الفرق بينهام ،ثم معرفة :هل جيوز احلكم عىل أحدمها

املجسمة وغريهم خ َلطوا بني
اآلخر؟ ومن املهم توضيح ذلك هنا؛ ألن كثري ًا من
ِّ
فاآلخر جائز،
املفهو َمني وجعلوا أحدَ مها مساوي ًا لآلخر ،وقالوا :إذا كان أحدُ مها جائز ًا
ُ

والفرق بينهام حتكّم.

نصه ـ وغفل هؤالء عن وجود
هذا ما ادعاه بعض املجسمة ـ كابن تيمية و َمن َ

حقيقي بني هذين املفهومني بحيث يستحيل التسوية بينهام يف األحكام:
فرق
ٍّ

أمور مقدَّ رة ـ أو موجودة ـ واحد منها بعد آخر ،أو
التسلسل :هو أن يكون هناك ٌ

واحد منها قبل آخر.

تكوهنا ـ من حيث املجموع ـ من أفراد
وس ّميت بالتسلسل؛ ألهنا تشبه السلسل َة يف ُّ
ُ
اسم التسلسل ال إىل هناية؛ ألن هذه احللقات
كاحللقات التي تؤ ّلف السلسلة ،ومنها ُأخذ ُ
ٍ
وجزء ال يكون بعده جز ٌء ،أو إىل جزء ال يكون
أو أجزاء السلسلة إما أن تنتهي إىل َحدٍّ
ُ
التسلسل ،وإال
انتهت إىل حدٍّ فالسلسلة قد انقط َعت ،أو يقال :انقطع
قب َلـه جزء ،فإذا َ
فالتسلسل إىل ما؛ ال هناية هو املدَّ عى.

ومش ُينا وتقديرنا لألجزاء واحللقات :إما أن يكون باعتبار املكان والبعد املكاين،

وإما أن يكون باعتبار البعد الزماين.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 245
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فباعتبار املكان :إذا فرضنا شيئ ًا موجود ًا ،وله مكان ،وهو متألف من أجزاء ولو

ُ
نفرتضه ،ويلزم أن
القول بعدم حمدودية هذا الذي
مقدرة ال هناي َة هلا ،فيلزم عىل ذلك
ُ

يكون ال هناي َة له يف االمتداد املكاين بالفعل ،ال باإلمكان والقوة ،بمعنىّ :
أن بعده املتح ّقق
بالفعل هو ِ
ال ناية له ،وليس أنه حمدو ٌد بالفعل ،ولكن ُيمكن أن ُيزاد عليه ،فهذا املعنى
ليس بالفعل بل بالقوة.
وأما باعتبار الزمان :فإما أن نفرض االمتـداد باعتبار الزمان الـاميض ،فيكون

التسلسل يف املايض ،وإما أن نفرض االمتداد يف املستقبل فيكون التسلسل يف املستقبل.

ـه ّمنا الكالم عليه هنا هو التسلسل باعتبار الزمان؛ ألنه ال أحد من العقالء
وما َي ُ

ـ بحسب ما نعلم ـ يقولّ :
حق
إن التسلسل باعتبار املكان متح ِّقق بالفعل ،سواء أكان يف ِّ

العالـم املخلوق أم يف حق اخلالق.

ٍ
هنايات وحدود ألبعاده،
فاجلميع اتفق عىل وجود
فأما بالنسبة للعالـم املخلوق،
ُ

فالعالـم حمدود هبذا االعتبار من حيث املكان.

احلق يقولون بعدم كونه ُمـمتدّ ًا يف األبعاد أصالً،
وأما بالنسبة للخالق ،فأهل ِّ

فهم ينفون عنه املعنى السابق؛ لعدم حتقق رشطه ،أو جزء
وعدم كونه متح ّيز ًا ،وبذلك ْ

مفهومه.

وأما املجسمة الذين قالوا بأن اهلل تعاىل متح ّيز ،فهؤالء اختلفوا؛ فمنهم َم ْن قال:

ـحدُّ ه العرش الذي جيلس عليه،
هو غري حمدو ٌد من مجيع اجلهات إال جهة التحت حيث َي ُ
يف زعمهم الباطل!

وأما ابن تيمية ومن وافقه من املجسمة ،فقالوا :إن اهلل تعاىل متح ّيز وله قدْ ٌر يف

الست ،وقد
ذاته ،ولكنه ليس ممتدّ ًا يف األبعاد ال إىل هناية ،بل هو حمدود من مجيع اجلهات
ِّ
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نت هذه األقوال يف كتاب «الكاشف الصغري» ،وذلك يف مسألة احلدَّ واحليز ،فلريجع
ب َّي ُ
إليه من شاء.

بعض املتفلسفة كابن رشد احلفيد الذي يروج
وقد اتبع ابن تيمية يف هذا القول َ

لفلسفة أرسطو بحذافريها بني املسلمني ،وكغريه من الفالسفة كصاحب «املعترب» أيب
الربكات.

هيمنا هنا هو الكالم عىل التسلسل باعتبار الزمان ،والزمان ينقسم :إىل
قلنا :ما ُّ

ٍ
ماض ومستقبل.

ومن املعلوم :أن الزمان املايض :هو إشارة إىل ٍ
وترصم
أمر ُو ِجدَ وانقىض وانتهى
َّ

ُ
واملستقبل ليس
وزال ،وأما املستقبل :فهو إشارة إىل أمر ُي َقدَّ ُر حصولـُه يف الوهم تقدير ًا،

بحاصل وال واق ٍع اآلن.

ولذلك فإذا قلنا :التسلسل يف املايض ،فإننا نعني :بأن شيئ ًا قد تسلسل وجو ُده

وانقضاؤه شيئ ًا بعد يشء يف الزمان املايض ،أي :نشيـر بذلك إىل أمر ندّ عي أنه ُوجد
أمر م َقدَّ ٍر يف ذهنِنا ِ
نفرتضه
وومهنا
ُ
بالفعل يف اخلارج وانقىض وانتهى وجو ُده ،وال نشري إىل ٍ ُ
افرتاض ًا ،بحيث ال يوجد له مصداق يف اخلارج.

فإذا قلنا :إن هذا التسلسل يف املايض ال هناي َة له أو ال بداي َة له ،فمعنى ذلك :أننا

نقول بأنه قد حت ّقق وجو ُد أشيا َء بالفعل يف اخلارج شيئ ًا بعد يشء وشيئ ًا قبل يشء ،وأن

هذه األشياء ال هناي َة هلا يف املايض ،أي :ال يوجد هلا بداي ٌة ،وال يشء قبلها ،أي :مهمـا

قدَّ ْرنا حلق ًة من احللقات ،فإننا جيب علينا ُ
القول بأنه يوجد قبل هذه احللقة حلق ٌة أخرى،
وهكذا ال إىل بداية.

وهذا هو املقصود من قول من قال بالتسلسل يف العا َلـم ،أو التسلسل يف املخلوقات

أو املوجودات احلادثة ،أو التسلسل يف احلوادث.

ِ
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يتضمن هذا القول أن أشيا َء وجودي ًة حقيقي ًة قد حت ّققت
فعىل كل هذه التعبريات:
ّ

يف اخلارج شيئ ًا بعد يشء ،وأن هذه ال هناي َة لعددها بالفعل ال بمجرد التقدير واالفرتاض،
ٍ
انتهت ،أي :انتهى حتقق مجيع
وأن هذه السلسلة املؤ َّلفة من أشيا َء وجودية خارجية قد َ
حلقاهتا وأجزائها الوجودية حتى وصلنا إىل الزمان املعارص احلايل.
وجود وانقضاء ٍ
ٍ
عدد
فنحن مل نصل يف الوجود إىل الزمان احلارض إال بعد انتهاء

ال هناي َة له من املوجودات ،أيَّ :
إن املوجودات احلارض َة اآلن قد س َبـ َقها بالفعل عد ٌد ال
هناية له بالفعل من املوجودات.

التسلسل يف املايض ،ويمكن التعبري عنه بإجياز« :ما ِمن
هذا هو خالصة مفهوم
ُ

موجود حمقق إال قد سبقه موجود حمقق آخر ال إىل بداية».

وأما التسلسل يف املستقبل :فإذا عرفنا ّ
أن املستقبل مل يوجد بعد ،بل إننا عندما
ِ
ِ
وجوده يف ومهنا وذهننا ،أي :ال يوجد
باعتبار تقدير
نتك ّلم عىل املستقبل ،فإنام نتك ّلم عليه
غري موجود بالفعل
يف اخلارج والعالـم احلقيقي يش ٌء اآلن ُ
اسمه املستقبل؛ ألن املستقبل ُ
اآلن.

إذا عرفنا ذلك ،فإن عبارة التسلسل يف املستقبل يتضح معناها باملقارنة مع مفهوم

التسلسل يف املايض ،فالتسلسل يف املايض يتألف من أشيا َء ُوجدت بالفعل وانقضت
وهي ال هناي َة هلا ،فيتضمن هذا وقوع املاالهناية يف اخلارج ،كام قلنا.

تقدير
وأما التسلسل يف املستقبل فيعني :أنه ال يوجد موجو ٌد حم َّقق إال و ُيمكن
ُ
متوه ٍم َبعدَ ه.
موجود َّ
أي :إذا قلنا :إن زيد ًا موجود اآلن ،فنقولُ :يمكن أن ُيوجد ابنُه يف املستقبل ،ولكن

غري موجود ،وإذا اعتربنا ابنَه ـ الذي قدّ رنا وجوده برشط وجود املستقبل ـ فإننا
ابنه اآلن ُ
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نقول :يمكن أن يوجد هلذا االبن اب ٌن أيض ًا يف املستقبل الثاين الذي ليس موجود ًا بالفعل

اآلن ،وال يف املستقبل األول ،وهكذا ال إىل هناية.

التسلسل يف املستقبل هي حلقات ُم َقدَّ َر ٌة
فنالحظ :أن احللقات التي يتألف منها
ُ
ٍ
ٍ
َّ
حلقات
حلقات موجود ًة بالفعل ،بخالف التسلسل يف املايض املتأ ّلف من
متوهة وليست
هلا وجو ٌد يف اخلارج قد انقىض وانعدم بالفعل ،وبنا ًء عىل ذلك نعلم أنه باعتبار مفهوم
التسلسل يف املستقبل ال يلز ُم مطلق ًا وجود املاالهناية بالفعل خارج ًا ،بل هي مقدَّ رة ذهن ًا
واعتبار ًا ،بخالف املاالهناية يف التسلسل يف املايض؛ فإهنا موجود ٌة بالفعل ،أو ُوجدت

وانقضت بالفعل.

التسلسل يف املايض وحقيقته عن
اختالف ماهية
ومن هذا الرشح نعلم عل ًام قطعي ًا
َ
ُ

بعضها تقديرية
حقيقة التسلسل يف املستقبل؛ ألن أجزا َء األول ك َّلها وجودي ٌة ،والثاين ُ
ومهية ،وبعضها وجودية.

ِ
وم ْن هذا ،إذا قلنا :التسلسل يف املايض مستحيل التحقق؛ ألنه يلزم عنه وقوع

احلكم ال يلزم عنه أن يقال:
املاالهناية يف الوجود ،وانقضاؤها بالفعل ،وهذا حمال؛ فهذا
ُ

ٌ
املستقبل حمال أيض ًا؛ ألننا مهام قدّ رنا واحد ًا بعدَ ه واحد وبعدَ ه واحد يف
إن التسلسل يف

يقع بالفعل
املستقبل ،فإنه ال يلزم عىل ذلك
مجيع ما ُ
وقوع ما ال هناية بالفعل خارج ًا؛ ألن َ
ُ
حمدود ،وإن أمكن الزيادة عليه فسيبقى حمدود ًا.

ٌ
جائز.
وبنا ًء عىل ذلك ،نقول :التسلسل يف
املايض حمال ،والتسلسل يف املستقبل ٌ

ٌ
تساهل؛ ألن
والتحقيق :أن إطالق اسم «التسلسل»هنا ـ أي يف املستقبل ـ فيه

منها حمصور ،وما ُيقدّ ر حت ُّققه ـ ومل
سلسلة احلوادث مل تتح ّقق بالفعل فيه ،بل ما حت ّقق
ٌ
يتح ّقق بالفعل ـ هو املتسلسل إىل ما ال هناية.

ِ
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ٌ
املايض حمال ،والتسلسل بمعنى
واألوضح أن يقال :التسلسل الذي ال هناية له يف

جائز ،وهذا ال يقال عنه :إنه ال هناي َة له بالفعل ،بل
حصول يشء بعد يشء يف املستقبل ٌ
بالتقدير واإلمكان فهو جائز.

بعضها بعض ًا،
فاجلائز إنام هو
تقدير حصول ما ال هناي َة له من احلوادث التي يبتع ُ
ُ
ٍ
هنائي ،أما مع حصول ذلك فهو حمال ،فاألمر لن يزال ُيزاد فيه
بحيث ال تصل إىل عدد ال ٍّ
عىل كل قدر حت ّقق بقدر حمدود آخر ،وهكذا؛ ففي كل ٍ
يتحصل أن ما حت ّقق
آن فرضتَه،
ّ
حمدو ٌد حمصور.

ويم ّثلون عىل التسلسل يف املستقبل بنعيم أهل اجلنة وعذاب أهل النار.

وال يوجد ٌ
مثال صحيح للتسلسل يف املايض الستحالـته ،ولكن ابن تيمية من
املجسمة القائلني ِبقدم العالـم بالنوع ،والقائلني بحدوث صفات حادثة هلل تعاىل منذ
ّ
مثال ٌ
األزل؛ يدّ عون ذلك مثاالً للتسلسل يف املايض ،وهو ٌ
باطل حمال.
ُ
التسلسل يف املستقبل
وبنا ًء عىل هذا التوضيح ،يكون قد بان أن من قال :إذا جاز

ٌ
تساوي
حلكم بني أمرين ال
فيجوز التسلسل يف املايض ،فهو
َ
غالط قطع ًا؛ ألنه َّ
سوى يف ا ُ
زعمه أجاز ِ
بينهام ،وبناء عىل ِ
النوعي للمخلوقات ،كابن تيمية والفالسفة.
القدَ َم
ّ
ً

ُ
وكذلك يتضح ُ
التسلسل
غلط من قال :إذا كان التسلسل يف املايض حماالً ،فيستحيل
ِ
حركات أهل اجلنة والنار ،كاجلهم وبعض الفرق
يف املستقبل ،وبنا ًء عليه َحك ََم بانتهاء
البائدة.
ُ
احلاصل مما مىض ثالثة أقوال يف التسلسل من حيث جوازه وإحالته:
فصار
القول األول :أن التسلسل يف املايض حمال ،ويف املستقبل ـ باملعنى املوضح ـ جائز،

وهو قول أهل السنة ،ومعهم مجاهري املتكلمني من فرق اإلسالم كاملعتزلة وغريهم.
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القول الثاين :أن التسلسل يف املايض جائز قياس ًا عىل جواز التسلسل يف املستقبل،

وهذا هو قول ابن تيمية وغريه من املتفلسفة واملتأثرين هبم.

القول الثالث :أن التسلسل يف املستقبل ممتنع قياس ًا عىل امتناع التسلسل يف املايض،

وهو قول بعض املبتدعة ،ومنهم اجلهم بن صفوان كام نقله عنه غري واحد من العلامء،

فقال الشهرستاين بعد أن نقل بعض أقواله« :ومنها قوله :إن حركات أهل ُ
الـخلدين
تنقطع ،واجلنة والنار تفنَيان بعدَ دخول ِ
وتلذذ أهل اجلنة بنعيمهاُّ ،
أهلهام فيهامُّ ،
وتأل أهل

حركات ال تتناهى
ُتصو ُر حركات ال تتناهى آخر ًا ،كام ال تتصور
ٌ
النار بجحيمها؛ إذ ال ت َّ
أوالً ،ومحل قوله تعاىل﴿ :ﯲﯳ﴾ عىل املبالغة والتأكيد دون احلقيقة يف التخليد ،كام
يقال :خ ّلد اهللُ َ
ملك فالن»(((.

َ
القول بدوام نوع احلوادث يف املايض واملستقبل
وقد نسب ابن أيب العز احلنفي

إىل أئمة أهل احلديث((( ،وقال« :ال شك َّ
أن مجهور العالـم من مجيع الطوائف يقولون:
ِ
خملوق كائ ٌن بعد أن مل يكن ،وهذا ُ
ٌ
وأتباعهم من
قول الرسل
إن كل ما سوى اهلل تعاىل
ِ
وغريهم ،ومن املعلوم بالفطرة :أن كون املفعول مقارن ًا
املسلمني واليهود والنصارى

تسلسل احلوادث يف املستقبل ال يمنع
ممتنع حمال ،وملا كان
لفاعله مل َيزل وال يزال معه ٌ
ُ
أن يكون الرب سبحانه هو ِ
َ
احلوادث
اآلخر الذي ليس بعدَ ه يشء ،فكذلك تسلسل
ّ
الرب
األو َل الذي ليس قب َله يشء ،فإن ّ
يف املايض ال يمنع أن يكون سبحانه وتعاىل هو ّ
سبحانه وتعاىل مل َيزل وال ُ
يزال يفعل ما يشاء ويتكلم ،إذا يشاء»(((.
((( «امللل والنحل» ،ص ،99وانظر كتابنا :أصحاب النار ومصريهم يف الكتاب والسنة وآراء الفرق

اإلسالمية ،فقد بينت موقف اجلهم ،ص ،106-101وموقف غريه كابن تيمية وسائر الفرق
اإلسالمية.

((( «رشح العقيدة الطحاوية من جمموعة الرشوح الوافية» (.)204 :1
((( «رشح الطحاوية» (.)204 :1

ِ
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وإن هذا الكالم ليتبني لنا فسا ُده بعدما بيناه ،وقوله« :إن هذا القول هو قول أهل

احلديث واألثر وأنه قول األنبياء والرسل »...إلخ ،جمرد ا ّدعاء كاذب ،فأين ورد يف

الكتب الساموية أن اهلل تعاىل مل َيزل ومع ُه بعض خلقه؟ وأين ورد أن نوع املخلوقات

قديم وأفرا َدها حادثة؟
ٌ

بل الوارد يف الرشائع كلها :أن اهلل تعاىل ابتدأ خلق العالـم ال من يشء ،وأنه مل يكُن

يشء ثم كان بإذن اهلل تعاىل.

جمسمة
والذي يريده ابن أيب العز بأهل احلديث الذين قالوا بذلك ال يتعدى بعض ّ

املحدثني مثل :عثامن بن سعيد يف كتابه «الرد عىل برش املرييس» ،وهذا هو الذي يتعلق به

ٌ
ل حمال
التسلس
املشهور عند الكرامية أن
هؤالء دائ ًام ،وقد بينت يف «الكاشف الصغري» أن
ُ
َ
يف املايض ،وقد خالفهم ابن تيمي ُة وصح ُبه يف ذلك.

يفرقون بني قدم النوع وقدم الفرد والشخص ،فيز ُعمون أنه ال يثبت
والتيمية ّ

ِ
القدم إال للنوع ،أما للفرد فال ،وعندنا :أنه ال قدم للنوع وال للفردّ ،
وأن كل يشء من

املخلوقات مبتدأ بعد أن مل يكن ،وأن للمخلوقات بداي ًة ،مل يكن قب َلهم يشء ،ثم كان
بتكوين اهلل تعاىل.

َ
التسلسل إىل واجب ،وممكن ،وحمال ،قال« :فالتسسلسل يف
قسم ابن أيب العز
ثم َّ

رين حمال ممتنع لذاته ،وهو أن يكون مؤ ِّثرون ُّ
ٌ
تأثريه ممن قبله
املؤ ِّث
كل واحد منهم استفاد َ
ال إىل غاية.

والتسلسل الواجب :ما ّ
الرب تعاىل يف األبد،
دل عليه العقل والرشع من دوام أفعال ّ

التسلسل يف
نعيم أحدث هلم نعي ًام آخر ال نفاد له ،وكذلك
ُ
وأنه كلام انقىض ألهل اجلنة ٌ
كل ٍ
وأن َّ
ٌ
أفعاله سبحانه من طرف األزلّ ،
واجب يف كالمه،
مسبوق بفعل آخر ،فهذا
فعل
ٌ
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فإنه مل يزل متكل ًام إذا شاء ،ومل حتدُ ث له صف ُة الكالم يف وقت ،وهكذا أفعا ُله التي هي من
حي ف ّعال ،والفرق بني احلي وامليت الفعل ،وهلذا قال غري واحد
لوازم حياته ،فإن كل ٌّ
احلي الف ّعال ،وقال عثامن بن سعيدُّ :
حي ف ّعال ،ومل يكن ر ُّبنا تعاىل قط
كل ّ
من السلفُّ :
يف وقت من األوقات مع َّط ً
ال عن كامله من الكالم واإلرادة والفعل.

التسلسل املمكن ،فالتسلسل يف مفعوالته من هذا الطرف ،كام تتسلسل يف
وأما
ُ

طرف األبد ،فإنه إذا مل يزل حي ًا قادر ًا مريد ًا متكل ًام ،وذلك من لوازم ذاته ،فالفعل ممك ٌن
ُ
بموجب هذه الصفات له ،وأن َ
أكمل من ّأل يفعل ،وال يلزم من هذا أنه مل يزل
يفعل
كل ٍ
فرد من خملوقاته تقدُّ م ًا ال أول لهّ ،
اخللق معه ،فإنه سبحانه متقدِّ ٌم عىل ّ
فلكل خملوق
ُ
ُ
ٌ
خملوق كائن بعد أن
أول ،واخلالق سبحانه ال أول له ،فهو وحدَ ه اخلالق ،وكل ما سواه
مل يكن»(((.

بالتسلسل يف العلل ،بمعنى:
التسلسل األول الذي حكم بامتناعه هو ما يسمى
ُ
أنه ما من علة إال وهي معلول ٌة لِـام قبلها ،وهكذا ال إىل هناية ،وهذا األمر اجتمع ُ
أهل

اإلسالم عىل إبطاله وإحالته.

التسلسل يف أفعال اهلل
وأما النوع الثاين من التسلسل الذي قال بوجوبه ،وهو
ُ

تعاىل أزالً وأبد ًا ،ماضي ًا ومستقبالً.

وقد عرفنا أن التيمية يقولون بأن األفعال :إما الزمة وإما متعدية ،وأفعال اهلل تعاىل

عندهم من كامل هلل ،ومن لوازم كونه حي ًا ،وأفعاله القائمة به ـ كالكالم ـ ثابتة له أزالً

وغريها من الصفات احلادثة.
وأبد ًا ،ولكن عىل سبيل التسلسل ،وهكذا إرادتُه ُ

وحياول ابن أيب العز أن يفرق بني التسلسل يف األفعال ،فيقول :إنه واجب ،وبني

((( رشح الطحاوية ،من جمموع الرشوح الوافية (.)205-204 :1

ِ
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التسلسل يف املفعوالت ليقول ،إنه ممكن ،ويعني باملفعوالت :املخلوقات املنفصلة عن
يفرق بني القسمني ،فإهنام كليهام
ذات اإلله ،أو آثار األفعال املتعدية ،ولكن كان ينبغي ّأل ّ
واجب له.
ـ عند التيمية ـ من كامل اهلل تعاىل ،وكامل اهلل
ٌ

فاحلاصل :أن ك ً
واجب لكامله
ال من التسلسل يف أفعال والستلسل يف مفعوالته
ٌ

عندهم.

فانظر إليه يقول« :أن يفعل أكمل من أن ال يفعل» فتح ُّقـق املفعوالت بالفعل

ُ
أكمل هلل من عدم ذلك.

مر اإلشارة إىل هذا املعنى عندهم ،وهو يستلزم ـ بالرضورة ـ تو ُّقف كامل
وقد َّ

اإلله عىل املخلوقات كام هو واضح.

ولكنهم حياولون دائ ًام أن يغالطوا ليتخلصوا من اإلعالن عن لوازم هذا القول

الفاسدة ،فلذلك تراه يقول« :ال يمنع أن يكون الرب سبحانه هو اآلخر الذي ليس بعده
تسلسل احلوادث يف املايض ال يمنع أن يكون سبحانه وتعاىل هو األول
يشء ،فكذلك
ُ

الذي ليس قبله يشء» ،واألمر ليس كام يقول ،بل إن هناك أمرين:

ٍ
ِ
معي بالذات مع اهلل.
األول :أن اهلل تعاىل قبل كل يشء ،والثاين :عدم قدم يشء َّ

فالذي يمكن أن يتخلصوا منه بقوهلم بالقدم النوعي من هذا اجلانب ،هو أن
يرصحوا بأنه ال يلزمهم ِقد ُم َّ ٍ
معي بالذات مع اإلله ،ولكن أنّى ينفكون عن معارضة
ّ
القاعدة املقررة يف الرشع ،وهي أن اهلل تعاىل قبل كل ٍ
يشء؟ وأنى أن يتخلصوا ما ورد يف
ّ
القرآن من أن اهلل ﴿ﯴﯵ﴾ [احلديد ،]3 :واألول :هو الذي ليس قبله يشء ومل يكن
معه يشء أزالً ،فلو قدرنا ـ كام يقولون ـ أنه مل َيزل مع اهلل يشء من خملوقاته؛ َلـام أمكننا

أن نقول :إن اهلل تعاىل هو األول.

 254ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

وفض ً
ظاهر يف أن اهلل تعاىل ال حيوز كامالتِه إال بأن
ال عن ذلك ،فإن قوهلم الفاسد
ٌ

بعض خملوقاته ،ألن هذا أكمل له من أن يكون قادر ًا عىل ذلك وال خيلق.
خيلق بالفعل َ

وهذا يف توقيف كامل اهلل عىل خلقه اعرتفوا بذلك أم مل يعرتفوا.

فظهر لك أن كل ما يقررونه جمرد مغالطات مبنية عىل أوهام باطلة ،ولذلك تراهم

حائرين يف مقاالهتم ،حائرين فيام ينسوبنه إىل خمالفيهم ،وخصوص ًا أهل السنة األشاعرة.
(((
وكرره من بعده
وقد أ ّثـر هذا الكالم ـ الذي ّقرره ابن تيمية يف كثري من كتبه ّ ،

يتصورون وجود أزمنة قبل أن يوجد اهلل تعاىل شيئ ًا،
اب ُن أيب العز هذا ـ يف التيمية فصاروا
ّ
ويقولون :إنه ال بد أن يكون اهلل قد خلق شيئ ًا يف تلك األزمنة ،وينسبون إىل األشاعرة أنه

ٌ
أزمان طويل ٌة مل يفعل فيها شيئ ًا ،ثم فعل!
مر عىل اهلل تعاىل
قد َّ

رشاح «الطحاوية»:
فتأمل فيام قاله صالح آل الشيخ أحد ّ

«املذهب الثاين :هو مذهب األشاعرة واملاتريدية ومذهب طوائـف من أهل

آثار
الكالم :يف أن الرب جال وعال كان متصف ًا بالصفات ،وله األسامء ،ولكن مل تظهر ُ
ال((( مع َّط ً
ال طوي ً
صفاته وال آثار أسامئه ،بل كان زمن ًا طوي ً
ـال عن األفعال جل وعال ،له

صف ُة اخللق وليس ثم ما خيل ُقه ،له صفة الفعل ومل يفعل شيئ ًا ،له صفة اإلرادة وأرا َد أشيا َء
غري منجزة ،وهكذا»(((.
كوني ًة َّ
مؤجلة َ
مر بيانه من مذهب أهل السنة ـ إال أنا نراهم
ومع سخافة هذا القول ـ بعدما َّ

((( وعىل هذا تنبني مسألة القدم النوعي للعامل ،وقد كتبنا فيها بتفصيل ٍ
كاف يف الكاشف الصغري،

أثبتنا فيه قول ابن تيمية هبذا القول الباطل ،وكذلك فيام علقناه عىل رد اإلمخيمي عىل ابن تيمية،
ويف ردنا عىل رشح ابن تيمية حلديث عمران بن حصني ،فلتنظر.

((( تكرار طوي ً
ال منه.

((( انظر رشحه عىل العقيدة الطحاوية يف جمموعة الرشوح الوافية عىل العقيدة الطحاوية (.)215 :1
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فمن أخربهم أن اهلل تعاىل مل يزل خي ُلق
يقولون ما يقولون ،كأهنم يقررون أمر ًا مقطوع ًا بهَ ،
ٌ
برهان أو خرب قاطع من كتاب
ـهم هبذا
شيئ ًا قبل يشء ،وأنه ال بداي َة لنوع خملوقاته؟! أ َل ُ
أو سنة؟!

إننا لنتعجب فع ً
غريهم
ال عندما نقرأ كالمهم ،ويزداد العجب إذ نراهم يلزمون َ

بنا ًء عىل مذهبهم ،وهم ال ُيراعون يف ذلك أدب ًا من آداب البحث ،فتأ ّمل كيف يزعمون

ٌ
أزمان متطاولة
مر عليه
أن اهلل تعاىل ـ بنا ًء عىل مذهب أهل السنة األشاعرة واملاتريدية ـ قد ّ
ِ
ترصحيات أعالم األشاعرة بأن
عمي ال ُيبرصون
مل يكن فيها فاعالً ،إىل أن فعل ،وكأهنم ٌ
ٍ
ٌ
أزمان عىل اإلله تعاىل مل يكن
ميض
ما قبل هذا العالـم مل يكن ثم
زمان؛ لنفرض فيه َّ
فيه فاع ً
ال ليشء ،وكأهنم ال يعرفون أن األشاعرة من أعظم الناس تنزهي ًا هلل تعاىل عن

املكان والزمان! بل هم يعرفون ذلك ك ّله ،ولكنهم قو ٌم غرقت قلوهبم يف حمبة التشنيع
ِ
وترويج ما يقولون به
ملجرد رصف الناس عنهم،
عىل اآلخرين ّ
واتامهم بام ليس فيهم ّ

من آراء شا ّذة غريبة مل ينزل اهلل تعاىل هبا من سلطان.

ٍ
خملوقات ال بداي َة هلا قد خلقها اهللُ تعاىل وأفناها ،فقد قال
ثم
وهم يعتقدون أن َّ
ِ
املخلوقات
أعم من أن تكون هذه
صالح آل الشيخ:
ُ
ُ
«فجنس خملوقات اهلل جل وعال ُّ
ٍ
أوجدَ ها اهلل جل وعال وأفنـاها ،ظهرت
ثم خملوقات َ
املوجودة اآلن ،فال بدّ أن يكون ّ

فيها آثار أسامئه وصفاته جل وعال ،فإن أسامء الرب جل وعال ،وإن صفات الرب جل
أثرها ،ألنه سبحانه ف ّعال لِـام يريد ،فام أراده اهلل سبحانه ف َع َله،
وعال ال بد أن يكون هلا ُ
نفسه هبذه الصفة عىل صيغة املبالغة الدا ّلة عىل الكامل بقوله﴿ :ﯷﯸﯹ﴾
ووصف َ
ٌ
متسلسل؛ كام سيأيت بيانه يف الزمن األول ،يعني
[هود ،]107 :فام أراده سبحانه كان ،وهذا

يف األولية ،ويف اآلخرية»(((.

((( «الرشوح الوافية» (.)215 :1
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إذن هؤالء يعتقدون أن اهلل تعاىل ملجرد كونه متصف ًا بصفات فال بد أن تظهر آثار

يرصحون هبا وال خيجلون ،فإهنم يقولون مغالط ًة؛
هلذه الصفات ،ومع هذه الالبدِّ ية التي ّ
يرصحون هبا؟!
ألنه فعال ملا يريد ،فأين تذهب اإلرادة مع الالبدِّ ية التي ّ

ومذهبهم هذا ال يفرتق عن مذهب الـمتفلسفة وأهل الفيض القائلني بأن آثار

األسامء والصفات ال بدّ أن تـتجىل وتظهر آثارها بمجايل الذات ،أو من يقول :إن اهلل
ٍ
أن ّ
ال بد أن يعطي كل حسب استحقا َقه ،وذلك ألنه اجلواد ،وال خيفى ّ
مذهب من
كل

يزوقوا ألفا َظهم بتكرار
هذه املذاهب يستلزم إنكار اإلرادة واالختيار ،ومهام حاولوا أن ّ
لفظ «الفاعل املختار» ،فإن حقيقة مذهبهم تنايف إثبات اإلرادة.

إثبات التسلسل يف املايض ،ويف املستقبل؛ بزعم أن هذا هو الكامل
ويف كالمه
ُ
ِ
ملجرد أنه قادر عىل
اإلهلي ،وحقيقة ذلك :أهنم ُيلزمون اإلل َه بأن ُيوجد املخلوقات ّ
فأنت لست ٍ
تستحق األلوهية،
بإله وال
ّ
إجيادهم ،وكأهنم يقولون له :إن مل ختلق املخلوقات َ
أو إنك تكون إهل ًا ناقص ًا ،والنقص عىل اإلله باطل حمال.
وهذا تعدٍّ عىل األلوهية.

هذا املعنى هو حقيق ُة معتقدهم ،ومعتقد من ي ِ
قاس ُم ُهم هذا القول.
ُ

وأما أهل السنة واألشاعرة بل معهم أكثر املتكلمني يقولون ال جيب عىل اهلل تعاىل

أن خيلق العامل ،ولو مل خيلقه مل يلحقه نقص ،وال ينايف ذلك حكمته ،مع مالحظة وجود

تفاصيل أخرى لألحكام الالحقة بعد خلق العامل .واألشاعرة يقولون :إن اهلل تعاىل لو
وخلق
خلق العامل فال يستفيد كامالً من خلقه للعامل ،ولو مل خيلقه فكذلك ال يلحقه نقص،
ُ

العامل يكون بإرادة اهلل تعاىل واختياره التا ّم.

ِ
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الطحاوي( :مل َي ْز َد ْد بكوهنم شيئ ًا مل يكن قبلهم من صفته)
قال
ُّ

ِ
الح ْظ ِد ّق َة ِ
ِ
بارات( :كوهنم) أي :وجودهمِ ،من «كان يكون كون ًا» ،وهي تا ّم ٌة
الع
ٍ
هنا ،واألفعال التا ّمة تدل عىل ٍ
الزمة للفاعل ،وليس عىل فعل أو صفة طارئة.
أمور
والبا ُء سببية ،أي :مل يزدد بسبب وجود خملوقاتِه شيئ ًا مل يكُن قبلهم.

والضمري يف «كوهنم» للمخلوقات ،أيِ :
كون املخلوقات ،واملقصود بذلك

وجو ُدهم ،ووجو ُد املخلوقات هو صفة من صفاهتم هم ال من صفات اخلالق ّ
جل شأنه.

ِ
فإذا خلقهم ّ
أي صفة له ،بل َّ
إن صفاته
جل وعز فإنه ال يستفيد من خلقه إ ّياهم َّ
ِ
تبقى كام كانت َ
أي صفة،
قبل أن خيلقهم ،وذلك ألن اهلل لو استفاد بخلقه للمخلوقات ّ
لكانت هذه الصفة :إما نقص ًا أو كامالً ،ويستحيل أن تكون نقص ًا؛ ألن كل ما يتصف
به اإلله فهو كامل ،فيبقى أن تكون كامالً ،ولكن إذا كان ما استفاده اهلل بسبب ِ
خلقه هلم
كامالً له ،للزم عن ذلك َّ
احتياج اهلل تعاىل
أن كام َله مستفا ٌد من املخلوقات ،وهو يستلزم
َ

للمخلوقات ،وهذا باطل؛ ألنه قد سبق بيان أن اهلل تعاىل ال حيتاج إىل املخلوقات ،بل
غني عنهم ،ومعنى
غني عن غريه،
ُ
واملخلوقات غري اهلل تعاىل ،فاهلل إذن ٌّ
هو جل شأنه ٌّ

غني عن املخلوقات أي:أنه ال حيتاج إليهم ،ومعنى ذلك :أن كامله ال يتوقف
أنه تعاىل ٌّ
ٌ
حاصل عىل مجيع كامالته الواجبة له تعاىل بذاتِه ال بتوسط وجود
عىل وجودهم ،بل هو
ِ
ذوات غريه.

قال العالمة أكمل الدين البابريت« :أراد هبذا الكالم أن اهلل تعاىل موصوف بأسامئه

احلسنى وصفاته ال ُعال أزالً وأبد ًا ،سوا ٌء كانت صفات الذات كاحلياة والقدرة والعلم
واإلرادة واملشيئة والسمع والبرص ،أو صفات األفعال كالتخليق والتكوين واإلحياء
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قديمـات َمصونات عن الزوال»(((.
صفات له قائم ٌة بذاته
واإلماتة ،فإن ك ّلها
ٌ
ٌ

يريد البابريت بذلك اإلشار َة إىل عدم اكتساب اهلل تعاىل صف ًة بعد أن خلق اخللق،

ٌ
اخللق بالفعل؛ ألنه
أي :أنه ال توجد صف ٌة هلل تعاىل ثابت ٌة له
مرشوط اتصا ُفه هبا بأن خيلق َ
مجيع صفاته قديمة.
لو كان كذلك ،لكان مفتقر ًا يف كامله إىل خلقه ،وهذا باطل؛ إذن ُ

وأما ما أشار إليه البابريت من صفات األفعال ،فإنه بنى كالمه عىل أن صفة الفعل،
هي الصفة القائمة باهلل تعاىل التي ِ
يوجدُ اهلل تعاىل هبا أفعا َله ،كالقدرة عند األشاعرة،

الصفات ك ُّلها عند
وكالتكوين واإلحياء واإلماتة وغريها عند املاتريدية األحناف ،فهذ
ُ
ِ
بأحدها عندهم مرشوط ًا بوجود
من ُيثبتها قديم ٌة وليست حادثـ ًة ،وليس االتصاف
املخلوقات بالفعل ،خالف ًا للمبتدعة.
ونحن سوف نشيـر إىل أن التحقيق ّ
أن صفة الفعل ـ هبذا املعنى ـ تنحرص يف
ٍ
صفات زائدة عىل القدرة هبا يكون الفعل
قطعي عىل ثبوت
القدرة ،وأنه ال يوجد دليل
ٌّ
غري القدرة ،كام ذكره السادة املاتريدية ،وسوف نبني التحقيق يف معنى صفة الفعل ،يف
حم ّله املناسب بإذن اهلل تعاىل.

ولكن قد سبق أن أرشنا إىل أن التيمية حياولون إهيا َم الناس أهنم يوافقون املاتريدية

اللفظي يف قو َليهام :إن صفة الفعل قديمة،
يف صفات األفعال ،معتمدين عىل االشرتاك
ّ
غري املعنى الذي يريده
ولكنهم ـ أعني :التيمية ـ يتجاهلون أهنم يريدون بصفة الفعل َ

املاتريدية ،أما ما يريده املاتريدية ،فقد اتضح ،وأما ما يريده التيمية من صفة الفعل :إهنا
صفة وفعل مع ًا ،صفة من حيث إهنا قائمة بذات اهلل ،وفعل من حيث إن اهلل تعاىل أحدَ ثها

بعد ان مل تكن موجودة.

((( «رشح العقيدة الطحاوية» للبابريت ،ص.47

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 259
عىل

عني
وهذا خالف ما عليه اإلمام الطحاوي رمحه اهلل تعاىل ،وما عليه الطحاوي هو ُ

ما يقوله أهل السنة األشاعرة واملاتريدية ،فإنه كان من أئمتهم.

هذه هي إذن عقيدة أهل السنة يف اهلل عز وجل ،وهي ثابت ٌة هلل تعاىل من حيث هو

غني عن العاملني ،فال يصح مطلق ًا القول بأن اهلل تعاىل ملا كان موجود ًا قبل خلقه مل يكُن
ٌّ

متصف ًا بصفة معينة ،ثم ملا أوجد خلقه اتصف بصفة جديدة.

ُ
القول بافـتقار اهلل تعاىل إىل خملوقاته،
فإن كل من يقول بمثل ذلك ،فإنه يلز ُمه

ومعلوم أن هذا ال يقول به ٌ
عاقل.

وأما وجه لزو ُم االفتقار عند القول بذلك؛ فإن وجود املخلوقات ـ إذا لزم عنه

اتصاف اهلل تعاىل بأمر مل يكن َ
قبل وجودهم من صفته ـ يصبح رشط ًا يف اتصاف اهلل
ُ
تعاىل هبذا األمر ،وهذا األمر ال بدّ أن يكون كامالً كام سبق بيانه ،فاحلاصل :أن يكون

املخلوقات رشط ًا يف كامل اهلل تعاىل إذن.

احتياج اهلل إىل
والقول برشطية املخلوقات للكامل الذي يتصف به اهلل تعاىل معناه:
ُ

خملوقاته ،والقول بذلك حمال باطل.

ولذلك قال ابن أيب العز يف «رشحه عىل الطحاوية»« :وأما دوام الفعل فهو أيض ًا

الفعل إذا كان صفة َ
من الكامل ،فإن َ
كامل ،فدوا ُمه دوام الكامل»((( ،وهذه مغالط ٌةّ ،
فإن
الكامل يف ال ُقدرة عىل الفعل ،ال يف الفعل نفسه ،وإال لكان اإلله معتمد ًا يف ٍ
كامل عىل
فعله ،وهذا ٌ
باطل بالرضورة عند أهل السنة.

يتعجب بعض الناس فيقولون :وهل يوجد بالفعل َمن اشتـرط وجو َد  
وقد
ّ
ٍ
بكامل له؟ أي :هل يوجد ٌ
عاقل يقول بذلك؟!
املخلوق التصاف اهلل تعاىل
((( انظر« :رشح العقيدة الطحاوية» ،الرشوح الوافية عىل العقيدة الطحاوية (.)204 :1
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بعض ِ
الفرق التي تنتمي إىل اإلسالم قد قالت بذلك!
ونقول له :نعم ،إن َ

َ
االستدالل عىل ذلك،
بعض أفرادها واملن ّظرون لتعاليمها وحاولوا
بل لقد جادل ُ

وأتَوا ّ
عيب ملحاولة تقريب ذلك إىل الذهن البرشي ،ولكن أنّى هلم أن
بكل ما هو َم ٌ
تعاىل حمتاج إىل خلقه! وأن
ُيفلحوا يف قلب الباطل ح ّقـ ًا! ويف إثبات ما يلزمهم من أن اهلل
ٌ

النقص ٌ
النقص يف حق الواحد كامالً يف حقه؟!
كامل له ،فهل يمكن أن ينقلب
هذا
ُ
َ
فمن هم هؤالء الذين قالوا بمثل هذا القول الشنيع؟
وقد يقول قائلَ :

نقول :بعض الناس مـمن ينتمون إىل الدين اإلسالمي يعتقدون أن اهلل تعاىل

معي ويطلقون عىل ذلك اسم «القدْ ر املعني»((( ،ويريدون بالقدْ ر :نفس معنى
له
حجم ّ
ٌ

احلجم.

وهؤالء الذين يقولون بذلك أثبتوا احلدود هلل تعاىل ،بمعنى النهايات المتداد

وإثبات احلدود
ذات اهلل تعاىل بعد أن آمنوا بأن هلا امتداد ًا ،فجسموا اهلل تعاىل وحدّ دوه!
ُ

واضح لقوهلم السابق.
لذاته جل شأنه عن هذا اهلراء ،الز ٌم
ٌ

((( وقد تكلمت عىل إثبات ابن تيمية للحيز والقدر واملقدار هلل تعاىل يف الكاشف الصغري ،فلريجع

إليه يف مسألة التحيز ،ومما ذكرته هنا قوله يف تأسيس التقديس (« :)544 :1ويقال له :أتعني باحليز
ما هو من لوازم املتحيز وهنايته وحده الداخل يف مسامه ،أم تريد باحليز شيئ ًا موجود ًا منفص ً
ال عنه

كالعرش؟ فإن أريد باحليز املعنى األول وهو ما هو من لوازم كل متحيز ،فإن حيزه هبذا التفسري
داخل يف مسمى ذاته ونفسه وعينه ـ إىل أن قال ـ وال نسلم أنه ممتنع ،والقدر واحليز الداخل يف
مسمى املتحيز الذي هو من لوازمه أبلغ من صفاته الذاتية» .اهـ ،ويقول ابن تيمية بعد كالم ساقه

يف التأسيس (« :)88 :1فلو مل يباين الباري خلقه إال بمجرد االختالف يف احلقيقة والصفة دون

اجلهة واحليز والقدر ،لكانت مباينته خللقه من جنس مباينة العرض لعرض آخر حال يف حمله،
أو مباينة اجلسم للعرض احلال يف حمله» .اهـ .ويوجد نصوص أخرى يف الكاشف تبني مراد ابن
تيمية باحليز واحلد واجلهة واملقدار أو القدر .وليس املقام مقام تفصيل.
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وقدر معني ،فإنه ال يستحيل عليه أن
حجم معني
ثم قالوا :بام أن اهلل تعاىل له
ٌ
ٌ

ُ
ّ
يترصف يف ذاته باحلركة واالنتقال كام
من حمل إىل آخر ،وال
يتحرك
ّ
يستحيل عليه أن ّ

يترصف الواحدُ من البرش بذاته كذلك .فجواز الترصف ـ هبذا املعنى ـ الزم واضح من

رصح به كبريهم ابن تيمية((( .وما دام اهلل عند هؤالء
لوازم مذهبهم القبيح ذلك ،بل لقد ّ
ٍّ
من حمل إىل آخر.
متحرك ًا بإرادته ،فإنه جيوز أن ينتقل

هذه كانت املقدّ مات التي اعتمد عليها هؤالء ليقولوا بجعل املخلوقات رشط ًا

لكامالت اخلالق.

لـم أراد اهلل أن خيلق العامل ،وكان اهلل حمدود ًا،
فحاصل مذهبهم املفهوم من كتبهمّ :

واملحدو ُد له جهات يف نفسه ،فله يمني وشامل وأعىل وأسفل ،وهكذا ،اختار أن خيلق
فوق العامل ،وجهة الفوق ُ
العالـم حتته ،فخلقه حتته ،فصار هو َ
أكمل من جهة التحت،

((( قال ابن تيمية يف منهاج السنة ( )225 :1خياطب الشيعة« :والفالسفة الدهرية قالوا بقدم العامل
وأن احلوادث فيه ال إىل أول وأن الباري موجب بذاته للعامل ليس فاع ً
ال بمشيئته وقدرته وال
يترصف بنفسه ،وأنتم وافقتموهم عىل طائفة من باطلهم حيث قلتم أنه ال يترصف بنفسه ،وال
يقوم به أمر خيتاره ويقدر عليه وجعلتموه كاجلامد الذي ال ترصف له وال فعل ،وهم جعلوه

كاجلامد الذي لزمه وعلق به ما ال يمكنه دفعه عنه وال قدرة له عىل الترصف فيه ،فوافقتموهم عىل
بعض باطلهم.

ونحن قلنا بام يوافق العقل والنقل من كامل قدرته ومشيئـته وأنه قادر عىل الفعل بنفسه كيف

يشاء» .اهـ.

وقد بينت مذهب ابن تيمية يف هذا املعنى يف الكاشف الصغري فقلت« :واعلم أن اتصاف اهلل
بالفعل الالزم ،هو معنى كون اهلل مترصف ًا بنفسه ،فاهلل يترصف بنفسه بمعنى يوجد يف ذاته أفعاالً
يلزم عنها تغري يف أحوال الذات وهذا التغري نتيجة ترصف اهلل بذاته ،وترصفه بذاته يلزم عنه أن
الذات حتصل عىل كامالهتا بالتدريج ،فاحلالة الالحقة كامل واحلالة السابقة كامل ،كل منهام ٌ
كامل

يف الوقت املعني».
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ولذلك ّ
فإن اهلل تعاىل اختار جه َة التحت للعامل ،واختار جه َة الفوق لذاته ،فصار اهلل تعاىل
يف جهة الفوق التي هي ٌ
كامل له ،وذلك بعد أن خ َلق العامل.

فكون اهلل تعاىل يف جهة الفوق ـ الذي هو ٌ
ُ
كامل له عىل رأهيم وزعمهم ـ أمر مل
جيز حصو ُله له إال بعد ِ
ٌ
رشط يف حصول هذا
خلقه املخلوقات .فوجو ُد املخلوقات إذن
ُ
الكامل.
تعاىل حيتاج إىل املخلوقات يف االتصاف بكامالته،
فهذا هو ما يلزمهم بأن اهلل
ُ

وذلك أن اتصافه بالصفات احلادثة متوقف عىل خلقه للمخلوقات عىل صدور أفعال
معينة من املخلوقات.

نص عليه اإلمام الطحاوي يف املتن أعاله ،ملا
وأنت ترى أن ذلك ك َّل ُ
ه يالف ما ّ

قال« :مل يزدد بكوهنم شيئ ًا مل يكن قبلهم من صفته».

جالس ،وأن
أال ترى أن هذا يعارض قول املجسمة بأن اهلل تعاىل عىل العرش
ٌ

كونه عىل العرش ُ
ٌ
ُ
خملوق ،إذن فاحلاصل ـ عىل
والعرش
أكمل من كونه ال عىل العرش،
مذهبهم ـ :أن كون اهلل تعاىل عىل العرش ٌ
ٌ
مرشوط بوجود العرش الذي هو
كامل هلل
خملوق .وهذا غاية القبح.

وكذلك نفس قوهلم يف نزول اهلل تعاىل بذاتِه إىل السامء الدنيا ،فإهنم ال شك أهنم
ِ
يقولون :إن هذا ٌ
املخلوقات موجودة؛ إذ
كامل له ،وهذا الكامل مل يكن ليحصل لوال أن
بال سامء ُيمكن النزول إليها ،كيف يمكن النزول؟!

وكذلك يقولون يف كونه خالق ًا ،فإهنم يقولون :ال يكون اهلل خالق ًا بالفعل إال بعد

إجياده املخلوقات .وقبل ذلك فليس بخالق بالفعل ،ولكن كونه خالق ًا بالفعل كامل له،
فيلزم من ذلك ـ عىل مذهبهم ـ وجوب أن خيلق اهلل تعاىل املخلوقات ،فاشرتطوا بذلك
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ٍ
يف حمظور َ
آخ َر هنا ،وهو إجياب ذلك
حلصول الكامل هلل تعاىل وجود املخلوقات ،ووقعوا
عىل اهلل تعاىل ،وسوف يأيت مزيد توضيح هلذه النقطة قريب ًا.

وكذلك قوهلم بحدوث الصفات يف ذاتِه اهلل تعاىل :إما لسبب معلوم ،أو غري

معلوم كام نقلنا عن بعضهم ،كالغضب الذي حيدُ ث يف ذات اهلل تعاىل بعد أن يفعل

ُ
املخلوق معصي ًة ،أو الرىض الذي حيدث يف ذات اهلل تعاىل و ُيصبح صف ًة له نتيج ًة لفعل
املخلوق طاع ًة ،فجعلوا املخلوق سبب ًا حلدوث بعض صفات اإلله.

ومذهب هؤالء مل جيرؤ الفالسفة عىل القول به؛ لقبحه وسخافته! ولكنك ترى

هؤالء ينسبون ذلك أيض ًا إىل الصحابة والتابعني بل إىل أهل السنة ،وليس ذلك إال افرتاء
رصحي ًا.

قال اإلمام الطحاوي من قبل« :ما زال بصفاته قدي ًام قبل خلقه» ،وكان من األمور

التي استنتجناها من هذا الكالم :أن اهلل سبحانه كان يف األزل وحدَ ه ،كان ومل يكُن يشء
كل ٍ
قبل ِّ
معه ،كان ومل يكن يشء قب َله ،كان ومل يكن يش ٌء غريه ،وكان َ
يشء.
وصف اهلل تعاىل قبل أن خيلق
تبي
َ
النص ُي َ
ما دام هذا ُّ
فه ُم منه هذه األصول ،وهي ّ

َ
اخللقّ ،
املسلم :ما احلال إذن بعد اخللق؟ أي :بعد
يتساءل القارئ
فإن من الطبيعي أن
ُ

وجود املخلوقات ،هل يطرأ عىل اهلل تعاىل يشء بعد أن خ َل َقهم؟

لذلك َّ
فإن اإلمام الطحاوي تن ّبه إىل هذا املعنى فقال تقدير ًا :قد يرد عىل الذهن

سؤال وهو :هل اهلل سبحانه بعد أن خلق املخلوقات اكتسب شيئ ًا من املخلوقات ،أو
ٍ
بصفة زائدة مل يكن من قبل متصف ًا هبا؟
من نفس فعله ،أي :هل اتَّصف
الطحاوي قاعد ًة عظيمة يف علم التوحيد ،قال يف
هذا السؤال يبني عليه اإلمام
ّ
ِ
جوابه :ال ،مل يز َدد بكوهنم شيئ ًا مل يكن قب َلهم من صفته ،أيَّ :
صفات اهلل سبحانه قبل
أن
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إجياد املخلوقات هي صفاتُه بعد إجياد املخلوقات ،أي :أنه مل َيدُ ْ
ث ومل يطرأ عليه ص َف ٌة
حادثة ،وال حالة عارضة ،وال هيئة طارئة بعد إجياد املخلوقات.

َ
رصيح يف منع
حدوث التغري عىل اهلل ،فهو
هذا كال ٌم من اإلمام الطحاوي ينفي به
ٌ

التغي عىل اهلل؛ سواء يف الذات ،أو يف الصفات احلقيقية ،وهذه هي عقيدة أهل السنة
ُّ

وأهل احلق.

ولكن يقول ابن تيمية خالف ًا هلم :مل َي ُم َّـر عىل اهلل زم ٌن مل يكُن معه يشء من

خملوقاته ،والزمن عند ابن تيمية أز ّيل .ويقولَّ :
إن اهلل تعاىل صار بعد أن خلق العرش يف
ٍ
جهة الفوق ،وأن هذه اجلهة ٌ
بنسبة بني اثنني،
كامل هلل تعاىل ،ومعلو ٌم أن اجلهة ال تثبت إال
إىل حمل ،إىل غري ذلك مما وضحناه يف كتابنا عنهُّ ،
ّ
ّ
وكل
من حمل
وقال :إن اهلل تعاىل ينتقل
هذا الكالم ُينايف القاعد َة السابقة.

وأما ما ورد عن بعض املتقدمني« :كان اهلل وال مكان وهو اآلن عىل ما عليه كان»،

وجاء يف احلديث« :كان اهلل ومل يكن يشء غريه»((( ،فزاد بعضهم« :وهو اآلن عىل ما

صحيح كام نوضحه.
معنى
ٌ
عليه كان» ،وهذه الزيادة ليست من احلديث ،وإن كان هلا ً

وقد ن ّبه عىل ذلك ابن عريب يف «الفتوحات املكية» فقال« :فاهلل سبحانه مل يزل يف

أزله بذاته وصفاته وأسامئه ،مل يتجدّ د عليه حال ،وال ثبت له وصف من خلق العامل ،مل
يكن قبل ذلك عليه ،بل هو اآلن عىل ما كان عليه قبل وجود الكون ،كام وصفه ﷺ حني

فاندرج يف
قال« :كان اهلل وال يشء معه» ،وزيد يف قوله« :وهو اآلن عىل ما عليه كان»،
َ
((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث عمران بن حصني ريض اهلل عنه ،كتاب بدء اخللق،
باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [الروم:

 .)3191( ،]27وكتاب التوحيد ،باب ﴿ﭬﭭﭮﭯ﴾ [هود﴿ ،]7 :ﯩﯪ

ﯫﯬ﴾ [التوبة.)7418( ،]129 :

ِ
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احلديث ما مل ي ُقله ﷺ ،ومقصو ُدهم أي :الصفة التي وجبت له َ
قبل وجود العامل ،هو
عليها والعالـم موجود ،وهكذا هي احلقائق عند من أراد أن يقف عليها»(((.

ومع أن هذه العبارة ليست حديث ًا ،إال أن معناها صحيح ،وهو موافق لكالم

الطحاوي يف هذا املوضع ،أي :مل يستفد اهلل تعاىل من خملوقاته صف ًة تُضيف إليه كامالً

مل يكن له قبل ذلك.

وورد يف «نظم الدرر» للبقاعي يف تفسري سورة الصمد« :قال اإلمام جعفر بن

األمر إىل ما كان ،وأشعر العالـم
الزبري :ملا انقىض مقصو ُد الكتاب العزيز بجملته عاد ُ

بحاهلم من تر ُّددهم بني عدمني ﴿ﮬﮭﮮﮯﮰ﴾ [العنكبوت ،]20 :فوجودهم
((( وهذا من كالم ابن عريب اللطيف املنيف ،يف «الفتوحات املكية» ،يف ذكر بعض مراتب احلروف
من حماذير أيض ًا ،ولذلك ن ّبه أكابر أهل السنة
من اجلزء األول ،وكم يف كتبه من فوائدَ  ،مع ما فيها
َ
أنه ال ينبغي بطلبة العلم املبتدئني أن ينظروا يف كتبه ،وهو ما عليه العمل اآلن يف بالد اإلسالم كافة،

وقد سمعت ذلك من أكابر العلامء يف مرص والشام والعراق واليمن وعلامء احلرمني وغريهم يف
املرشق واملغرب.

والغريب :أن أكابر املحدثني يعزون التنبيه دائ ًام إىل أن هذه زيادة عىل احلديث إىل ابن تيمية ،وح ُّقه

رأيت؛ ألنه قبله ،وأنا أكيدٌ أن ابن تيمية قرأها من
أن ُيعزى إىل ابن عريب احلامتي الصويف ،كام َ
كتابه! ولكنا نرى علام َء احلديث يعزون التنبيه إىل ذلك البن تيمية ،فقد قال العيني يف «رشحه عىل
البخاري»« :ويف رواية غري البخاري« :ومل يكن يشء معه» ،ووقع هذا احلديث يف بعض املواضع:

«كان اهلل وال يشء معه» ،وهو اآلن عىل ما عليه كان وهي زيادة ليست يف يشء من كتب احلديث.
نبه عليه اإلمام تقي الدين ابن تيمية».

ِ
بعض الكُتب يف هذا احلديث:
وكذلك قال ابن حجر العسقالين يف «فتح الباري» أيض ًا« :وقع يف
«كان اهللُ وال يشء معه ،وهو اآلن عىل ما ِ
عليه َ
َ
كان» ،وهي زيادة ليست يف يشء من كُتب احلديث،
َُ
ذلك ّ
ن ّبه عىل َ
تقي الدِّ ين ابن تيم ّي َة».
العلمة ّ

عزو التنبيه عىل أهنا زيادة عىل احلديث إىل ابن تيمية.
وتداول الناس من بعد ذلك َ
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منه سبحانه وتعاىل ،وبقاؤهم به ،وهم ومجيع ما يصدر عنهم من أقواهلم وأفعاهلم ُّ
كل
ذلك خل ُقه واخرتاعه ،وقد كان سبحانه وتعاىل وال عالـم وال َ
زمان وال مكان ،وهو اآلن
عىل ما عليه كان ،ال يفتقر إىل أحد ،وال حيتاج إىل ُمعني ،وال يتق ّيد بالزمان ،وال يتح ّيز
باملكان ،فاحلمد هلل رب العاملني ،أهل احلمد ومستح ِّقه مطلق ًا».
يفس به البقاعي هذه العبارة «وهو اآلن عىل ما عليه كان» تفسري
وهذا الذي ّ

والتغي عن اهلل تعاىل ،وليس املراد
نفي املكان والزمان
ُّ
صحيح ،فاملراد هبا ـ كام قررناه ـُ :

هبا نفي خلق اإلله ،أو إثبات أهنم جمر ُد مظاهر تقو ُم بعني الذات ،وال وجو َد هلم فقريغري
وجوده جل شأنه الغني(((.

((( وبعضهم محل هذه العبارة عىل حممل وحدة الوجود كام سنشري ،قال اآللويس يف تفسري قوله
تعاىل﴿ :ﭿﮀﮁﮂ﴾ من سورة البقرة [« :]20ويف اآلية دليل عىل أن املمكن احلادث

َ
حال بقائه مقدور؛ ألنه يشء ،وكل يشء مقدور له تعاىل ،ومعنى كونه مقدور ًا :أن الفاعل إن
شاء أعدمه وإن شاء مل يعدمه ،واحتياج املمكن َ
حال بقائه إىل املؤثر مما أمجع عليه من قال :إن

علة احلاجة هي اإلمكان رضور َة أن اإلمكان الز ٌم له حال البقاء ،وأما من قال :إن علة احلاجة
حينئذ ومتسك يف ذلك ِ
ٍ
ُ
ببقاء البناء
احلدوث وحدَ ه ،أو مع اإلمكان ،قال باستغنائه؛ إذ ال حدوث

بعد فناء البناء ،وملا رأى بعضهم شناعة ذلك قالوا :إن اجلواهر ال ختلو عن األعراض ،وهي ال
األشعري ،ولِـام
يتصور االستغناء عن القادر سبحانه بحال ،وهذا مما ذهب إليه
تبقى زمانَني ،فال
ّ
ّ
فيه من مكابرة احلس ظاهر ًا أنكره ُ
أهل الظاهر ،نعم يس ّلمه العارفون من أهل الشهود ،وناهيك

هبم! حتى إهنم زادوا عىل ذلك فقالوا :إن اجلواهر ال تبقى زمانني أيض ًا ،والناس يف لبس من خلق
جديد ،وأنا أس ّلم ما قالوا ،وأفوض أمري إىل اهلل الذي ال يتقيد بشأن ،وقد كان وال يشء معه،
وهو اآلن عىل ما عليه كان»» .روح املعاين» (.)182 :1

فها أنت تراه حيمل قوهلم« :وهو اآلن عىل ما عليه كان» :أنه ال َ
كون إال هلل تعاىل ،وأن اجلواهر

خالف مذهب أهل السنة؛
واألعراض ال بقا َء هلا ،بل هي شؤون احلق تعاىل ،ومع أن ذلك
ُ
ّ
املحال ،غري مستغنية عن الفاعل
فاجلواهر ال تقو ُم يف ذات اإلله ،ولذلك قالوا :إهنا مستغنية عن

املطولة=                 	.
نظر تفصي ُله يف كتب علم الكالم ّ
ّ
واملخصص ،وأما تعلي ُله لقول األشعري ففيه ٌ

ِ
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خالف ذلك ،فقال :إن اهلل تعاىل استفاد أوصاف ًا كاملية ال يمكن
ولكن ابن تيمية
َ

تقدير ثبوهتا إال بعد وجود املخلوقات ،مثل اجلهة واملكان واحلركة ،ولذلك :فإما أن ال
ِ
الكامالت املزعومة هلل تعاىل ،أو يقول :مل يكن اهلل تعاىل وحدة ُّ
قط،
ُيثبت ابن تيمية هذه
بعض خملوقاته! هذا هو مذهب ابن تيمية.
متوهم إال وكان مع اهلل تعاىل ُ
أي :ما من زمان ّ

وأما القائلون بوحدة الوجود ،فخالفوا هذه العبارة ـ أعني :عبارة اإلمام الطحاوي
لـم قالوا ْ
بأن ال وجو َد لغري اهلل تعاىل،
املذكورة ـ ومعناها من جهة أخرى ،وذلك أهنمّ ،
ِ
تصور وجو ُد غريه ،ال للعالـم وال لغري العا َلـم ،بل ُّ
سب
كل ما نشاهده ،فإنام هو ن ٌ
وال ُي َّ
واعتبارات قائمة بعني ذات اهلل تعاىل ،ال وجود هلا يف ِ
نفسها ،ولكن وجو ُدها هو عني
ٌ
َ
َ
وجود اهلل تعاىل!

ٍ
بوجود
ملا قال هؤالء هبذه العقيدة الفاسدة ،لزمهم أن يقولوا بعدم وجود العالـم

= وقال أيض ًا﴿« :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ [فصلت ،]53 :فيه إشارة إىل أن اخللق
شمت رائح َة
ال َيرون اآليات إال بإراءته عز وجل ،وهي كشف احلجب ليظهر أن األعيان ما ّ

عز وجل هو األول واآلخر ،والظاهر والباطن ،كان اهلل وال يشء
الوجود وال تشمه أبد ًا ،وأنه ّ

معه ،وهو سبحانه اآلن عىل ما عليه كان ،وإليه اإلشارة عندهم بقوله تعاىل﴿ :ﯴﯵﯶﯷ
رسه:
ﯸ﴾ [فصلت ]53 :ومن هنا قال الشيخ األكرب ُقدّ س ُّ

بلقيس
إبليس         ما ملك سليمـان وما
ُ
ما آد ُم يف الكون ما ُ
ُّ
مغناطيس
الكل إشـار ٌة وأنت املعنى         يا من هو للقلوب
ُ

رسه ـ من هذا القبيل ،بل هو أ ُّم وحدة الوجود ،وأبوها وابنها وأخوها».
وأكثر كالمه ـ ُقدّ س َّ

أن ال وجود إال هلل تعاىلّ ،
فهو يبني ـ كام ترى ـ عىل ْ
شمت رائح َة الوجود ،وليت
وأن األعيان ما ّ

شعري! إن يف ذلك خمالفة رصحية لـمذهب أهل السنة ،وال يكفي للقول هبا أن يقول هبا و ٌّيل أو
غريه؛ إذ العقائد ال تُؤخذ من كالم األولياء ،بل من الرباهني النقلية والعقلية ،عىل أنا ال نس ّلم ّ
أن
ِ
يتوهم
كثري من األولياء والصوفية قائلون
بنقيض وحدة الوجود ،ال ما ّ
كل و ٍّيل قد قال بذلك ،بل ٌ
كثري من الناس ّ
صويف؛ فإنه قائل بوحدة الوجود.
أن كل
ٍّ
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ٍ
مغاير له ،فلذلك قالوا« :وهو اآلن عىل ما عليه كان» ،أي :كام كان
زائد عىل وجود اإلله

وحده موجود ًا ،فهو اآلن موجود وحدَ ه أيض ًا ،فلم ُيدث اهلل تعاىل شيئ ًا موجود ًا هو
ِ
ب اعتباري ٌة طارئة عىل ذاته العل َّية ،هذا ما زعمه هؤالء.
العامل ،بل غاية ما أوجده إنام هو ن َس ٌ
ونحن عرفنا أن كلًّ من املجسمة وأهل الوحدة الوجودية ،خمطئون يف قوهلم هذا،

مذهب أهل السنة الذين قالوا :إن اهلل تعاىل كان ومل يكن يشء غريه وال معه ،ثم
ويبقى
ُ
غري وجود اهلل
أوجد العالـم ال يف ذاته ،وال كنسبة عدمية قائمة بذاته ،بل وجو ُد العالـم ُ

تعاىل يف احلقيقة ،وال نسبة بني اهلل تعاىل وبني العالـم إال كون العالـم خملوق ًا ،واهلل تعاىل
خالق ًا له.

فتحصل أن مذهب أهل احلق ٌ
قائـل باحلق يف هذه املسألة ،متميز عن مذاهب
ّ

املبطِلني.

أين كان اهلل قبل أن خيلق املخلوقات؟ كان بال مكان ،اهلل ال حيده مكان ألن من صفة

املكان املحدودية ،ولكن ال يمكن أن تفرتض عند ابن تيمية أن اهلل كان قبل خملوقاته؛
بعض خملوقاته.
ألنه عىل مقتىض مذهبه يف القدم النوعي للعامل :كان اهلل ومل يزل ومعه ُ
قبل ِ
أما عند أهل السنة :كان َ
خلقه املخلوقات ،ثم أوجد بإرادتِه املخلوقات.
صحيح ـ ثم سألنا :أين كان اهلل؟
صحيح ـ وهو
الفرض
ٌ
ٌ
إذا فرضنا أن هذا ْ

فاجلوابَ :
كان وال مكان.

وسألنا :أي َن اهلل بعد أن خلق املخلوقات؟

فاجلواب :هو عىل ما عليه :كان بال مكان.

ألنه لو َ
كان قبل املخلوقات بال مكان ،ثم صار بعد أن خلق املخلوقات عىل

مكان ،لطرأ عليه صف ٌة مل تكن قبلهم من صفاته ،وهي املكان.

ِ
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خالف ما ّقرره اإلمام الطحاوي ،ووافقه عليه مجاهري أهل السنة.
وهذا
ُ

قرب األجسام ،كام
قال اإلمام الغزايل« :وهو عىل كل يشء شهيد؛ إذ ال ُيامثل قر ُبه َ

ال متاثل ذاتُه ذات األجسام.

ّ
ّ
وال حيل فيه يشء ،تعاىل عن أن حيو َيه مكان ،كام تقدّ س عن
ال حيل يف يشء،
وإنه

 حيدّ ه زمان ،بل كان َ
قبل أن خلق الزمان واملكان ،وهو اآلن عىل ما عليه كان ،وإنه
أن ُ
التغي
بائ ٌن من خلقه بصفاته ،وليس يف ذاته سواه ،وال يف سواه ذاته ،وإنه مقدَّ س عن ُّ
ِ
منزه ًا
واالنتقال ،ال حت ُّله احلوادث ،وال تعرتيه العوارض ،بل ال يزال يف
نعوت جاللِه َّ

عن الزوال ،ويف صفات كامله مستغني ًا عن زيادة االستكامل ،وإنه يف ذاته معلو ُم الوجود
مرئي الذات باألبصار ،نعم ًة منه ولطف ًا باألبرار يف دار القرار ،وإمتام ًا للنعيم
بالعقولٌّ ،

بالنظر إىل وجهه الكريم»(((.

قال ابن مجاعة« :نقول هلؤالء :أين كان اهلل تعاىل قبل أن خيلق العرش والفرش

ست؟
والسامء واألرض ،وقبل أن خيلق الزمان واملكان ،وقبل أن تكون
جهات ّ
ٌ
فإن قالوا :مل يكن له جه ٌة وال مكان.
فنقول :قد اعرتفتُم بام نقول نحن به ،وهو اآلن عىل ما عليه كان.

داء ٍ
أن العالـم قديم ِبقدم اهلل تعاىل ،فقد تداووا من ٍ
وإن زعموا ّ
بداء ،واستجاروا
َ ْ
ٌ

من الرمضاء بالنار ،ووجب أن ننتقل هبم إىل إثبات حدوث العامل ،واهلل هو ويل اهلداية

والتوفيق»(((.

((( «قواعد العقائد» ،التنزهيات ،اإلمام أبو حامد الغزايل ،ص 53وما بعدها.

((( «إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل» ،حممد بن إبراهيم بن مجاعة ،حتقيق شيخنا العالمة
وهبي الغاوجي ،ص.68
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الرب
وقال أيض ًا« :واتفق السلف وأهل التأويل عىل أن ما ال يليق من ذلك بجالل ّ
تعاىل غري مراد :كالقعود واالعتدال.
ِ
كالقصد واالستيالء،
واختلفوا يف تعيني ما يليق بجالله من املعاين املحتملة،

الرب عن سامت
فسكت
ُ
وأوله املؤولون عىل االستيالء والقهر؛ لتعايل ّ
السلف عنهّ ،
األجسام من احلاجة إىل احليز واملكان.

ٍ
بحركة أو سكون ،أو اجتمـاع وافرتاق؛ ألن ذلك ك َّله من
وكذلك ال ُيوصف

والرب تعاىل مقدَّ س عنه.
سامت املحدَ ثات ،وعروض األعراض،
ّ

فقوله تعاىل﴿ :ﯵ﴾ يتعني فيه معنى االستيالء وال َقهر ،ال ال ُقعود واالستقرار؛
إذ لو كان وجوده تعاىل مكاني ًا أو زماني ًا للزم ِقد ُم الزمان واملكان ،أو تقدُّ مهام عليه ،وكالمها
صح يف احلديث «كان اهلل وال يشء معه» ،وللزم حاجتُه إىل املكان ،وهو تعاىل
باطل؛ فقد ّ
الغني املط َلق املستغني عام سواه ،كان اهلل وال َ
زمان وال مكان ،وهو اآلن عىل ما عليه
ُّ
 حمتاج
ّب
ٌ
كان ،وللزم كونه حمدود ًا مقدّ ر ًا ،وكل حمدود ومقدّ ر جسم ،وكل جسم مرك ٌ
َ
مكان االستقرار ـ لو ُقدِّ َر ـ
إىل أجزائه ،ويتقدّ س من له الغنى املط َلق عن احلاجة ،وألن
ٌ
ٌ
خملوق ،فكيف حيتاج إليه َمن أوجدَ ه بعد عدمه ،وهو القديم األزىل قبله»(((.
حادث

ٍ
ٍ
وأما ابن تيمية فحاصل مذهبه :هو اآلن يف ّ
مكان ـ بزعمه ـ
مكان وأعىل
أجل

اتصاف اهلل
بمامسة ،وهذا معنا ُه
مستقر عليه
وهو العرش ،أي :إنه جالس عىل العرش
ُ
ّ
ٌّ
ٌ
حادث بال ريب وال ٍّ
شك ،أو يقول ِبقدمه ،وهو إشكال
بصفة حادثة؛ ألن وجود العرش
خطري ،وال يقول ابن تيمية كام هو معلوم بقدم يشء معني برصيح عبارته ،ألنه دائام يرصح

بأن كل يشء غري اهلل تعاىل فهو حادث العني ،واإلشكال عنده يف القدم النوعي كام بيناه.
((( «إيضاح الدليل» ،ص.104
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النص.
واملعنى الذي يقول به ابن تيمي َة نفاه
الطحاوي يف هذا ِّ
ُّ

فاحلاصل :أنه عىل طريقة املجسمة احلشوية املنتسبني ظل ًام للسلفّ :ملا كانوا
مكان ويف ٍ
ٍ
جهة من املخلوقات؛
يعتقدون أن اهلل تعاىل حمدو ٌد ،وأنه ال بد أن يكون يف
ألن وجو َده له خصائص وجود املخلوقات من احلد واحليز واجلهة وقيام احلوادث بذاته

وغري ذلك ،وإن زعموا ـ بعد ذلك ـ أنه خيالفهم يف احلقيقة! فقد ور َد يف أذهاهنم هذا
األليق باهلل :وجوده فوق العرش أم حتت العرش؟
السؤال :ما هو
ُ

َ
ومن الطبيعي أن يكون ُ
أفضل بالنسبة هلم ـ أي :يف عقيدهتم يف اهلل تعاىل ـ
فوق
فيصري عندهم وجو ُده فوق العرش صف َة كامل هلل تعاىل.
والتـصور
يتصورون اإللـه! وهكذا حيكمون بأحكام مبنية عىل الوهم
هكذا
ُّ
ّ

والكيفية عىل اإلله ،ثم بعد ذلك يقولون :إهنم ال خيوضون يف ذات اإلله ،وال يتكلمون

خوض يف ذات اإلله ،وقياس لإلله
يف الذات ،واحلقيقة :أن كل كالمهم يف هذا الباب ٌ

عىل ذوات املخلوقات.

أما يف ُع ْرفِنا ـ أي :ما نعرفه ونعلمه ـ نحن ،ويف عقيدتنا ،فال هذا وال ذاك؛ ألن
معنى هذا :وجوده بمكان؛ ألن اهلل موجود قبل الفوق و َقب َل التَّح ِ
ت ،اهلل موجود َ
قبل
ْ
ْ
خلقه العرش بال مكان ،وهو اآلن عىل ما عليه كان.

منفي عندنا ،فال خيطر يف
فأصل هذا السؤال ـ إذا أريد به احلقيقة العرفية احلسية ـ ٌّ
ومبني
مبني عندنا عىل نفي التشبيه،
بالنا ُّ
ٌّ
تصو ٌر فيه نسب ُة املكان هلل تعاىل أصالً ،وذلك ك ُّل ُه ٌّ
ِ
ِ
حقيقة اهلل تعاىل َ
حقيقة املخلوقات.
مثيل أو تشبه ـ
عىل نفي كون
ٍ
مكان هلل تعاىل
الضمني بوجود
فإيراد السؤال ـ عىل سبيل احلقيقة ـ يستلزم اإلقرار
ّ
ٍ
آخر
معنى َ
وحمدودية له ،وهذا باطل ،ولكن السؤال بـ«أين» ـ إذا ورد ـ فإنه ُيمل عىل ً
الئق باإلله ،غري املعنى اجلسامين ِ
ٍ
يرس به التيمية واملجسمة.
اجل َه ّ
وي احليس الذي ّ
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وبنا ًء عىل كالمهم :وجود اهلل فوق العرش صف ُة كامل ،إذن اتصاف اهلل تعاىل

يتصف به قبل أن خيلق
ـ عندهم ـ هبذا الكامل أي :كونه فوق العرش؛ هل يمكن أن
َ
َ
العرش لكي يتصف هبذا الكامل ،إذن صار اتصا ُفه
خيلق
العرش؟ مستحيل ،إذن جيب أن َ

هبذا الكامل مرشوط ًا بخلقه العرش ،فهو بحاجة إىل املخلوقات لكي يتصف هبذا الكامل،

فإن هذا هو معنى االحتياج كام وضحناه.

فإن اتصاف اهلل تعاىل بكونه فوق العرش ـ الذي هو ٌ
كامل عندهم ـ متوقف عىل
بعض خملوقاته ،وهو قول ٍ
بيان تو ُّق ِ
ِ
خلق العرش ،فهذا ُ
مناف للتوحيد
ف كامل اهلل عىل

كام هو واضح.

بأن اهلل ٍ
وهلذا قال أهل السنة :إن القول َّ
مستو عىل العرش ـ أي :أنه جالس ـ يستلزم

وضحناه عىل كثري من الناس.
خفي وج ُه االستلزام الذي ّ
حاجته للمخلوقات ،وقد َ

رصح ابن تيمية بقول بعض املجسمة بتأثر اهلل تعاىل بمخلوقاته يف «كتاب الرد
َّ

(((
مـر ذكر ذلك يف كالم ابن عثيميـن،
عىل أساس التـقديس»  ،ومل يمنـع ذلك ،وقد َّ

((( قال ابن تيمية يف الرد عىل تأسيس التقديس للرازي ( )566 :1وما بعدها« :الوجه الثاين أن
الطائفة األخرى متنع املقدمة الثانية فيقولون ال نسلم أن العرش ومحلته إذا كانوا حاملني هلل لزم
أن يكون اهلل حمتاج ًا إليهم فإن اهلل هو الذي خيلقهم وخيلق قواهم وأفعاهلم فال حيملونه إال بقدرته
ومعونته كام ال يفعلون شيئ ًا من األفعال إال بذلك فال حيمل يف احلقيقة نفسه إال نفسه كام أنه
سبحانه إذا دعاه عباده فأجاهبم وهو سبحانه الذي خلقهم وخلق دعاءهم وأفعاهلم فهو املجيب

ملا خلقه وأعان عليه من األفعال وكذلك إذا فرح بتوبة التائب من عباده أوغضب من معاصيهم
وغري ذلك مما فيه إثبات نوعتحولعن أفعال عباده فإن هذا يقوله كثريمن أهل الكالم مع موافقة
مجهورأهل احلديث وغريهم فيه مقامان مشكالن:

أحدمها مسألة حلول احلوادث والثانية تأثري املخلوق فيه وجواب املسألة األوىل مذكور يف غري

								                =
هذا املوضع.

ِ
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= وجواب السؤال الثاين :أنه ال خالق وال بارئ وال مصور وال مدبر ألمر األرض والسامء إال هو
فال حول وال قوة إال به وكل ما يف عباده من حول وقوة فبه هو سبحانه فيعود األمر إىل أنه هو

املترصف بنفسه سبحانه وتعاىل الغني عام سواه.

وهؤالء يقولون هذا الذي ذكرناه أكمل يف صفة الغني عام سواه والقدرة عىل كل يشء مما يقوله

النفاة فإن أولئك يقولون ال يقدر أن يترصف بنفسه وال يقدر أن ينزل وال يصعد وال يأيت وال
جييء وال يقدر أن خيلق يف عباده قوة حيملون هبا عرشه الذي هو عليه ويكونون إنام محلوه وهو

فوق عرشه بقوته وقدرته من كونه ال يقدر عىل مثل ذلك وال يمكنه أن يقيم نفسه إال بنفسه كام أنه
سبحانه إذا خلق األسباب وخلق هبا أمور ًا أخرى ودبر أمر الساموات واألرض كان ذلك أكمل
وأبلغ يف االقتدار من أن خيلق اليشء وحده بغري خلق قوة أخرى من غريه خيلقه هبا فإن من يقدر
عىل خلق القوى يف املخلوقات أبلغ ممن ال يقدر عىل ذلك وهلذا كان خلقه للحيوان وملا فيه من
القوى واإلدراك واحلركات من أعظم اآليات الدالة عىل قدرته وقوته قال اهلل تعاىل﴿ :ﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊ﴾ [الذاريات ]58 :إن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني قال عثامن بن سعيد
الدرامي يف نقضه عىل املرييس وصاحبه :وأعجب من هذا كله قياسك اهلل بقياس العرش ومقداره

ووزنه من صغري أو كبري وزعمت كالصبيان العميان إن اهلل أكرب من العرش أو أصغر منه أو مثله
فإن كان اهلل أصغر فقد صريتم العرش أعظم منه وإن كان أكرب من العرش فقد ادعيتم فيه فض ً
ال
عن العرش وإن كان مثله إذا ضم إىل العرش الساموات واألرض كانت أكرب مع خرافات تكلم

هبا وترهات يلعب هبا وضالالت يضل هبا لوكان من يعمل هلل لقطع قرشة لسانه واخليبة لقوم
هذا فقيههم واملنظور إليه مع التمييز كله وهذا النظر وكل هذه اجلهاالت والضالالت فيقال هلذا
البقباق النفاج إن اهلل أعظم من كل يشء وأكرب من كل خلق ومل حيمله العرش عظ ًام وال قوة وال
محلة العرش محلوه بقوهتم وال استقلوا بعرشه ولكنهم محلوه بقدرته وقد بلغنا أهنم حني محلوا

العرش وفوقه اجلبار يف عزته وهبائه ضعفوا عن محله واستكانوا وجثوا عىل ركبهم حتى لقنوا ال
حول وال قوة إال باهلل فاستقلوا به بقدرة اهلل وإرادته ولوال ذلك ما استقلبه العرش وال احلملة وال

الساموات وال األرض وال من فيهن ولو قد شاء الستقر عىل ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته

ولطف ربوبيته فكيف عىل عرش عظيم أكرب من الساموات واألرض وكيف تنكر أهيا النفاج أن

عرشه يقله والعرش أكرب من الساموات السبع واألرضني السبع ولو كان العرش يف الساموات

واالرضني ما وسعته ولكنه فوق السامء السابعة ...إلخ» فلينظره من شاء=               		 .
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حيث قال :إن بعض صفات اهلل تعاىل تكون بسبب(((.

السبب املذكور هو طاع ُة العباد أو معصيتهم ،وابن تيمية يذكر هذه
ونحن ب ّينا أن
َ

يترصف بنفسه ،ويدعي أن
املسألة ـ أعني :تأثر اهلل تعاىل وانفعاله ـ حتت عنوان أن اهلل ّ
يترصف بنفسه أكمل من الذي ال يترصف بنفسه(((.
الذي ّ

وهو حياول بكالمه هذا أن خي ّفف من ظهور الشناعة التي تصدُ ر عن قوله،
وواضح ـ لدى أدنى نظر ـ أن كالمه ال يكفي ِ
ِ
إثبات االحتياج إىل الذات اإلهلية؛
لدرء
ٌ
َ
ألن ما احتاج إىل يشء من جهة معينة ،وكان هذا اليشء حمتاج ًا إليه من جهة أخرى،

غري حمتاج إليه ،فيلزم أن اهلل تعاىل ـ عند ابن تيمية ـ
فاحتياج اليشء إليه ال يستلزم أنه ُ
حمتاج إىل العامل ،يف كونه يف جهة ،مع أن العالـم حمتاج إىل اهلل تعاىل يف وجوده ،فأصل

منفي عند ابن تيمية.
غري ٍّ
االحتياج ُ

ٍ
مستو عىل العرش استوا َء تدبري ،ال استواء جلوس ،بل
أما نحن فنقول :إن اهلل

استواء خلق وتدبري وأمر وهني .أي :إن استواء اهلل تعاىل معناه :متا ُم تدبريه للعرش
العرش ال ِ
ِ
يتصور
لفعله يف نفسه ،كام
وصف لفعل اهلل تعاىل يف
وما دونه ،فاالستواء
ٌ
ّ

ُّ
املجسمة؛ فإهنم يقولون :إن االستواء هو ٌ
أي :حمل الفعل هو
فعل ف َع َل ُه اهلل تعاىل بنفسه،
ذات اهلل تعاىل ،وكذلك عندهم الكالم والنزول والضحك ،قال ابن عثيمني« :وال يصح
ُ
= وابن تيمية يسوق كالم هؤالء وال يعرتض عليهم وال يردهم ،بل نقوالته تدل عىل أنه يرتيض هذا
املذهب.

((( ارجع إىل الفقرة التي نقلناها عن العثيمني يف تقسيم الصفات عىل مذهبهم.

((( من أراد التفصيل يف بيان هذه املسألة ،فلريجع تفض ً
ال إىل كتاب «الكاشف الصغري» عن عقائد ابن
تيمية ،فقد رشحت فيه كالمه ،وبينت مرامه ،يف التأثر والتأثري ،واالنفعال ،والترصف بالذات،

التي ينسبها هلل تعاىل ويعتربها كامالً له جل شأنه.
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أن ُينسب ُ
فعل العبد إىل اهلل تعاىل عىل سبيل املبارشة؛ ألن املبارش للفعل اإلنسان ،ولكن

يصح أن ُينسب إىل اهلل عىل سبيل التقدير واخللق ،أما ما يفعله اهللُ بنفسه كاستوائه عىل
ّ
ِ
وكالمه ونزوله إىل السامء الدنيا وضحكه ،وما أشبه ذلك فهذا ُينسب إىل اهلل تعاىل
عرشه
فع ً
ال مبارشةً»(((.
فعل يفع ُله اهلل تعاىل ِ
فأنت ترى كيف يقول :إن االستواء هو ٌ
بنفسه مبارشةً ،أي:
احلادث بذات اهلل تعاىل ،وكذلك الكال ُم وسواه مما ذكره ،بخالف ِ
ُ
فعل
يقوم هذا الفعل
اإلنسان؛ فإن اهلل تعاىل خي ُلق هذا الفعل ،وال يقوم هذا الفعل بذات اهلل بل بذات العبد(((.
وقد رصح العثيمني بأن االستواء ـ عندَ هم ـ هو استقرار عىل العرش ،فقال عندما

أراد ذكر مثال عىل التأويل املمنوع الذي هو رصف اللفظ عن ظاهره« :مثاله قوله تعاىل:

ظاهر اللفظ أن اهلل تعاىل استـوى عىل العرش:
﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [طه]5 :
ُ

استقر عليه ،و َعال عليه ،فإذا قال قائل :معنى ﴿ﮌ﴾ :استوىل عىل العرش ،فنقول:
ّ

هذا ٌ
هذا حتريف يف احلقيقة؛ ألنه ما
رصفت اللفظ عن ظاهره ،لكن
تأويل عندك؛ ألنك
ٌ
َ
دل عليه دليل ،بل الدليل عىل خالفه ،كام سيأيت إن شاء اهلل».

وقال أيض ًا« :فإن سألت :ما معنى االستواء عندهم؟ فمعناه :العلو واالستقرار.
وقد ورد عن السلف يف تفسريه أربعة معاين :األول« :عال» ،والثاين« :ارتفع»،

والثالث« :صعد» ،والرابع« :استقر».

لكن «عال» و«ارتفع» و«صعد» معناها واحد ،وأما «استقر» ،فهو خيتلف عنها»(((.
((( «رشح العقيدة الواسطية» (املحارضات السنية) ،مكتبة طربية (.)170 :1

((( وقد تكلمت عىل مفهوم الترصف بالذات عند ابن تيمية يف كتاب «الكاشف الصغري» ،فمن أراد
تفصيل ذلك ،فلريجع إليه.

((( املحارضات السنية يف رشح العقيدة الواسطية ،حممد الصالح العثيمني ،مكتبة قرطبة (.)333 :1
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وأثبت لالستـواء كيف ًا ،ولكن قال :إن هذا الكيف ال نعلمه« :أيض ًا قال بعض

العلامء جواب ًا لطيف ًا :إن معنى قولنا« :بدون تكيـيف» :ليس معناهّ :أل نعتقد هلا كيفية،
علمنا بالكيفية؛ ألن استواء اهلل عىل العرش ال ّ
شك أن له
بل نعتقدُ هلا كيفي ًة ،لكن
املنفي ُ
ّ
كيفية ،لكن ال تُعلم ،نزو ُله إىل السامء الدنيا له كيفية ،لكن ال تُعلم؛ ألن ما من موجود إال
وله كيفية ،لكنها قد تكون معلوم ًة ،وقد تكون جمهولة(((».

وقال :إن استواء اهلل تعاىل ٌ
مر« :أما ما يفعله اهلل
فعل يفعله هلل تعاىل بذاته؛ كمـا َّ

بنفسه ،كاستوائه عىل عرشه ،وكالمه ،ونزوله إىل السامء الدنيا ،وضحكه ...وما أشبه

ذلك ،فهذا ينسب إىل اهلل تعاىل فع ً
ال مبارشة»(((.

ُ
جلوس عىل العرشَّ ،
أفضل من
وأن هذا
وقوهلم :االستواء :هو استقرار ،أي:
ٌ

كونه حتت العرش ،أما نحن فنقول :سوا ٌء خلق املخلوقات أم ال ،فإن هذا لن يزيده كامالً
وال ينقصه.

وإن القسمة ليست منحرص ًة يف كونه :إما فوق العرش أو حتته ،بل هو َّ
جل شأنه

ليس يف مكان أصالً ،وال هو يف كل مكان ،بل إن وجو َده ال يتق ّيد بمكان.

يتضمن رصاح ًة أن
وقوهلم :إن كونه فوق العرش أفضل من كونه حتت العرش،
ّ

وجود اهلل تعاىل من جنس وجود العرش ،وهلذا يوجد نسب ٌة بينه وبني العرش ،فإن كان
ُ
أفضل له من كونه ليس فوقه وعليه.
فو َقه فهذه احلال

إذن فاهلل تعاىل يكون يف حالة َ
أكمل وأفضل بعد وجود العرش منه قبل وجوده،

احتياج اهلل تعاىل
املجسمة من قوهلم بام يقولون ،وهو يستلزم
هذا هو الذي يريده هؤالء
َ
ّ
((( املحارضات السنية يف رشح العقيدة الواسطية (.)72 :1

((( املحارضات السنية يف رشح العقيدة الواسطية ،ابن عثيمني (.)170 :1

ِ
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يصح
يف كامله إىل العرش الذي هو ُ
بعض خملوقاته ،وقد ذكرنا نحن أن هذا قول باطل ال ُّ
ٍ
بحال.
فقد تبني لنا َّ
أن عبارة الطحاوي« :مل يز َدد »...عىل صغرها إال أهنا جامعة لقواعد

كثرية من عقائد أهل السنة.

التغيات وكون اهلل تعاىل وحد ُه قبل أن خيلق خلقهٌ ،
أصل كبري من
مر من نفي ُّ
وما َّ

أصول علم التوحيد ،ينبغي عىل العاقل االهتام ُم به وإتقانه.

ُ
التسلسل
نفي التسلسل يف القدم ،ومعنى
وكون اهلل تعاىل قبل خملوقاته
ُ
يتضمن َ
ّ

املنفي هنا :هو أن يكون َ
آخر ،وقبله عالـم ثالث ،وقبله عالـم
قبل هذا العا َلـم عا َلـم ُ

رابع ،وهكذا ال إىل بداية ،فال وجو َد ـ عىل القول بالتسلسل ـ للحادث األول ،بل ال

َ
جمرد أنه مل يزل
أول للحوادث بالفعل ،ومعنى ذلك :أن اهلل تعاىل مل يزل خالق ًا بالفعل ،ال ّ
قادر ًا عىل اخللق.

وكون اهلل تعاىل خالق ًا بالفعل منذ األزل هو قول ابن تيمية ،وقول الفالسفة ،مع
ٍ
اختالف يسري بني قو َليهام يف األصول التي يبنونه عليها.
ومن يريد التوسع بذلك فلريجع إىل كـتابنا «الكاشف الصغري» ،وتعليقنا عىل

«رسالة اإلمخيمي».

قال الطحاوي( :وكام كان بصفاته أزلي ًا ،كذلك ال يزال عليها أبدي ًا)
ها نحن نرى أن اإلمام الطحاوي َرك ََّز مرة أخرى عىل هذا املعنى ،وهو أن اهلل ال
البعض عن درك
آخر بعبارة ثانية ،لئال يعجز
ُ
يتصف بصفة حادثة ،ووضحه توضيح ًا َ

مراده بعبارته السابقة.

تفريع عىل ما سبق ،فاهلل تعاىل كام كان موصوف ًا بصفاته منذ األزل ،فإنه
هذا القول
ٌ
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تغي
يبقى موصوف ًا هبذه الصفات عينها ـ ال َبدَ الً منها وال مثلها ـ إىل األبد ،وال يطرأ عليه ُّ
حدوث صفة .فال يتّصف اهلل تعاىل ِ
ُ
بغري ما كان منذ األزل موصوف ًا به.
وال
وتنبـه أننا ال نريد بقول :إن اهلل تعاىل متصف بالصفات أزالً وأبد ًا ،أي ٍ
زمان مع َّين ًا
َّ
َّ ْ

سلب البداية ،ونريد باألبد :سلب
معي ،هو األزل أو األبد ،بل نريد باألزل:
َ
أو غري َّ
النهاية ،كام ن ّبهنا عليه من قبل ،فال َ
تغي عىل
يمر عىل اإلله؛ ألن الزمان متغري ،وال ُّ
زمان ّ

اإلله.

نفي رصيح من اإلمام الطحاوي حلدوث صفة حادثة يف اهلل تعاىل.
وهذا كام ترى ٌ
خالف لِـام تفوه به ابن تيمية ومن اتبعه من املجسمة ،يف قوهلم باتصاف اهلل تعاىل
وهو
ٌ
بالصفات احلادثة.

جيوز اتصا ُفه باحلادث لكان حمتاج ًا إىل احلادث ،ولكان ناقص ًا منذ
ولو كان اهلل ُ

والتحوالت ،ولكان
التغيات
ُّ
األزل حتى حني اتصافه بذلك احلادث ،ولكانت ذاته تقبل ُّ
مؤ ِّثر ًا يف ذاته ،وقد رصح ابن تيمية بكل هذه القبائح يف كتبه(((.

رت باألسمـاء
فالالزم عىل اإلنسان العاقل :أن يعرف ممن يأخذ عقيدته ،وال يغ ّ
الالمعة ،فكثري من املشهورين ال قيم َة لِـام يكتبون يف موازين العقول ،كمـا أن الشهرة

ـ بحدّ ذاهتا ـ ليست دلي ً
ال ُيتج هبا عىل احلق والباطل.

الطحاوي( :ليس بعد خلق اخللق استفاد اسم اخلالق)
قال
ُّ
ويف نسخة الغنيمي والبابريت« :ليس منذ خلق اخللق استفاد اسم اخلالق» وهي

بمعنى النسخة األوىل.

((( نرجو ملن أراد معرفة األدلة عىل ما نسبناه البن تيمية ،أن يرجع للكاشف الصغري ففيه ما يكفي
إلثبات مدعانا.

ِ
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و«اخلالق» يستعمل بمعنى «البارئ» ،وكذلك «اخللق» و«الربية» ،إال أن «اخللق»

«البء» املنبه إىل أصل اإلخراج من
فيه إشارة أيض ًا إىل التقدير احلاصل للخلق ،بخالف َ ْ
عدَ م ،فيشتمل إثبات كونِه «خالق ًا» عىل «البارئ» و«املصور».
ويفهم من عبارة الطحاويَّ :
أن للخلق بداية مل يكونوا موجودين قبلها ،أي:

أهنم مل يكونوا ثم كانوا ،وهذا معناه :أن اهلل تعاىل كان قبل اخللق ،ومل يكن معه يش ٌء من
املخلوقات ،ثم أوجد اهلل تعاىل املخلوقات.

وهذا ٍ
ناف ـ عىل سبيل القطع ـ للتسلسل النوعي للمخلوقات الذي يزعم التيمية

أنه الصواب ،وأنه ُ
قول السلف ،فها هو الطحاوي ينفيه كام ترى.

أيَّ :
خالق منـذ األزل ،ولكن ،هل كان يف األزل َث َّم خملوق؟ ال ،فكيف
إن اهلل ٌ

ٌ
خملوق موجود؟
خالق منذ األزل ومل يكن
نقول إذن :إنَّه ٌ

أن وص َفه َّ
مبني عىل َّ
اجلوابَّ :
غري متوقـف
جل شأنه بأنه خالق ،ذا ٌّ
إن هذا ٌّ
يت له ُ

قادر عىل اخللق متى شاء ،وهذا
عىل وجود خملوق بالفعل أو ال ،وهو ُّ
يصح إذا أثبتنا أنه ٌ

ٌ
خملوق ،أي :وقبل
صحيح ،وذلك يعني :أنه قادر عىل اخللق ،وإن مل يكن ـ يف األزل ـ
ٌ
خلقهللمخلوقات.

ٌ
األزل،
إن اهلل تعاىل خالق ،أي :متصف بكونه خالق ًا ،وكونه خالق ًا هو
حاصل منذ َ

خالق ،وقبل وجود املخلوقات.
ويف األزل مل يكن َث ّم خملوق ،إذن فاهلل تعاىل ٌ

خالق ،وقبل أن خيلق
واملخلوقات مل تكن لتـوجد إال بخلقه هلا ،إذن هو تعاىل ٌ
ُ

بأصل ِ
ِ
فعل اخللق
اخللق ،والسبب يف ثبوت هذا الوصف أزالً له جل شأنه ،هو اتّصافه
و َم َ
نشئ اخللق واملخلوقات.
نشئه ،وهو صف ُة القدرة ،فبقدرة اهلل تعاىل ُي ُ

وكونه خالق ًا صف ُة كامل له تعاىل ،وال جيوز أن يقال :إنه ال يكون خالق ًا إال بعد
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وجود املخلوقات ،إال عىل معنى :أنه ال يسمى خالق ًا ـ باحلقيقة اللغوية بالفعل ـ إال بعد
َ
جمرد
وجود املخلوقات ،فإن من يقول بذلك يشرتط الس ِم الفاعل
حصول الفعل ،ال ّ
القدرة عىل حتصيله.

فمن أراد هذا املعنى فهو صحيح ،وهذا راجع إىل اللغة.

ومن قال بذلك ،فإنه يقول بأن اخللق بالفعل ليس كامالً هلل تعاىل؛ ألنه تعاىل مل
اخللق موجودين ،بل َخ ْل ُق املخلوقات ٌ
يزل كام ً
كامل هلم ال
ال تا ّمـ ًا ،ويف األزل مل يكن ُ

للخالق.

وحترير الكالم يف مسألة إطالق اسم اخلالق عىل اهلل تعاىل يف األزل وفيمـا ال يزال

ـ أي قبل أن خيلق اخللق ،وبعد أن خيلقهم ـ أن يقال:

ِ
املخلوقات هلا بداي ٌة ،وأن اخللق ك َّله له بداية،
لقد اتفق األشاعرة واملاتريدية عىل أن
وينفون ِ
الشخيص والنوعي بال تر ُّدد .وهذا حمل اتفاق بني األهل السنة مجيع ًا من
القدم
ّ
الفريقني.

أما ابن تيمية فقد قال :إن اخللق موجودون مع اهلل أزالً بالنوع .بمعنى أنه ال يزال
ودائم الكَون
قديم
ُ
بعض خملوقات اهلل تعاىل معه أزالً وأبد ًا ،ال بمعنى أن أحد ًا منها بعينه ٌ
والوجود مع اهلل تعاىل .هذا املعنى هو األساس الذي ينبغي أن ننطلق منه لفهم املسألة

املذكورة.

املشتق إطالق ًا حقيقي ًا لغ ًة؛ هل
واألصل الثاين لفهم هذه املسألة :هو أن إطالق
ّ
رتط له حت ُّقق املعنى الذي هو أصل االشتقاق ،أو يكفي فيه اإلمكان القريب؟
ُيش َ

«الرزاق» ،فهو مشتق من «الرزق» ،فهل إطالق اسم
بمعنى :أنا إذا نظرنا يف اسم ّ
ٌ
جمازي
حقيقي لغ ًة ،أم
إطالق
«الرزاق» عىل اهلل تعاىل أزالً ـ حيث ال موجود ُلي َزق ـ
ٌّ
ٌّ

قادر عىل خلق الرزق متى ذاء لو شاء؟
باعتبار ما سيكون ،أو باعتبار أن اهلل تعاىل ٌ

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 281
عىل

فمن قال :إن إطالق «الرزاق» حقيقة يشرتط فيه وجود الرزق واملرزوق بالفعل

بالرضورة ،فإنه قطع ًا ال يقول :إن إطالق هذا االسم عىل اهلل تعاىل أزالً
ٌ
حقيقي،
إطالق
ٌّ
بل ينبغي أن يكون جمازي ًا ،بأحد االعتبارات التي أرشنا إليها.

وهذا ال يعود بالنقص عىل اإلله؛ ألن أهل السنة اتّـفقوا عىل أن اإلله ال يستمدّ

كام َله من خملوقاته أبد ًا.

فمن قال :إن اإلطالق جمازي؛ فإنه يبني عىل األصل الذي ذكرناه ،وهو :أن صحة

اإلطالق احلقيقية مرشوطة بتح ُّقق منشأ االشتقاق بالفعل.

حقيقي أزالً؛
وبعض أهل السنة يقول :إن إطالق صفات األفعال عىل اهلل تعاىل
ٌّ

ألن املعترب يف االشتقاق هو ُ
أصل حت ّقق منشأ األفعال ،وهو القدرة كام هو املشهور عند

األشاعرة ،أو التكوين عند املاتريدية.

إذن فمن أطلق القول :إن اهلل تعاىل خالق ورازق حقيقة ،فإنام يطلقه بناء عىل هذا

األصل ،وليس يريد :أن اخللق مع اهلل تعاىل أزالً ال بالنوع وال بالفرد.

ِ
اعتبار ٍ
أصل
فهذا اخلالف بني القائلني ال يرجع إىل اخلالف العقائدي إذن ،بل إىل

لغوي هو رشط اإلطالق احلقيق واملجازي .فهذا هو خالصة رأي أهل السنة من الفريقني.
ّ
وقد نقل أبو َع َ
ـذبة عن ابن الغرس((( خالصة القول يف مسألة التكوين ،فقال:

املعب عنه بالتخليق واإلجياد والفعل ونحو ذلك :صفة نفسية((( قائم ٌة بذاته
«والتكوين َّ
لكل ٍ
تعاىل ،يعني :إن إجياد اهلل تعاىل ّ
جزء من أجزاء العا َلـم إنام هو يف الوقت املقدّ ر

البتداء وجود ذلك اجلزء يف علمه تعاىل عىل الوجه املخصوص الذي تع ّلقت به اإلرادة،
((( يف «رشحه عىل العقائد النسفية» ،وهو رشح ما يزال خمطوط ًا.
((( أي :صف ُة معنى كام هو ظاهر.
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باملكون حادث ،كام يف اإلرادة .وال يقال :ال وجو َد للتكوين
فالتكوي ُن قديم ،وتع ُّلقه
ّ

املكون ،كام ال وجود للرضب بدون املرضوب ،بخالف العلم والقدرة ونحو ذلك؛
بدون َّ

ألنا نقول :التـكوين له معنيان :أحدمها :الصفة النفسية التي هي مبدأ اإلجياد بالفعل،
والثاين :التكوين بالفعل ،وهو عبارة عن تعلق الصفة النفسية باملكون ،فهو نسبة بني

واملكون ،كالرضب ،والذي تقول املاتريدية بقدمه إنام هو الصفة ال التعلق ،والذي
املكون
َّ
ِّ

املكون إنام هو النسبة ،والتع ُّلق والتكوين بالفعل ،وأسامؤه ختتلف
ال بدّ من حت ُّقـقه يف ّ
بحسب اختالف املتع ّلقات ،كام يسمى تع ّلق الصفة بإجياد الرزق ـ مث ً
ال ـ :ترزيق ًا ،فهو
تكوين بالفعل املخصوص ،وهكذا اإلحيا ُء واإلماتة واإلعزاز واإلذالل ونحو ذلك...

إىل أن قال :ومذهب األشاعرة :أن التـكوين من اإلضافات والنسب وصفات

األفعال ال من الصفات النفسية ،فإذا نظرنا يف التكوين واملكون عىل هذا ،ال يثبت إال

املكون.
وجود املكون حقيقة ،وأما وجود التكوين فهو اعتباري ،فليكن هو وجود َّ

والتلخيص :إن مبدأ إجياده تعاىل لِـام ب ّيـنَّاه إنمـا هو صفة القدرة واإلرادة عند

األشعرية ،وال حتقق لصفة نفسية هي التكوين عندهم ،ومبدأ اإلجياد عند املاتريدية هي

صفة التكوين األزلية واإلرادة»(((.

وقال شيخ زادة« :ذهب مشايخ احلنفية إىل أن التكوين صفة أزلية هلل تعاىل ،كام يف

«التأويالت» للشيخ أيب منصور املاتريدي ،و«تعديل العلوم» للصدر العالمة ـ أي :صدر

ُ
أمر
الرشيعة ـ وغريمها ،وذهب
مشايخ األشاعرة إىل أن التكوين ليس صف ًة له تعاىل ،بل ٌ
اعتباري حيصل يف العقل من نسبة املؤثر إىل األثر ،كام يف «رشح اجلوهرة» و«املسايرة»
ٌّ
و«املقاصد» وغريها»(((.

((( «الروضة البهية» ،أبو َ
عذبة ،دار ابن حزم ،عناية بسام اجلايب ،ص.125-124
((( «نظم الفرائد ومجع الفوائد» ،شيخ زاده ،ص.191
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صفات
ثم قال« :ويف «تعديل العلوم» للصدر العالمة (صدر الرشيعة األصغر):
ُ

األفعال ليست نفس األفعال ،بل منشؤها ،فالصفات قديمة واألفعال حادثة.

ويف «التبرصة» لإلمام أيب املعني النسفي :إن «اخلالق» وصف له تعاىل إمجاع ًا،
ِ
معنى يكون به خالق ًا ،ويتصف به كسائر صفاته العلية»(((.
فال بدّ من وجود ً
وال يصح إلزام املاتريدية بأنه يكون اهلل ُموجب ًا بالذات بنـا ًء عىل اتصافه بصفة

التكوين ،وقد أجاب عن ذلك شيخ زاده فقال« :ال يلزم ذلك؛ إذ ذلك الوجوب ليس
بمعنى :أنه كان واجب ًا عليه تعاىل أن يوجد ،بل بمعنى :أنه إذا أراد إجياد يشء كان حصول

ذلك اليشء واجب ًا.

وحتقيق املقام :أن التعلق مبدأ التكوين ليس إال عىل سبيل اجلواز ،واختياره تعاىل،

خلق ،ومتى شاء مل خيلق ،وتأثريه عىل سبيل الوجوب ،بمعنى:
بمعنى :أنه تعاىل متى شاء َ
أنه متى تعلق بوجود ٍ
يشء وجب وجو ُده ،وإال جلاز خت ُّلفه عن الوجود ،ف ُيوجب العجز،
تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا»(((.

ومن الـمعلوم ـ عند القايص والداين ـ :أن القدرة عند األشاعرة لـها تع ُّلقان

باملمكنات:

واجب ال يكون حادث ًا ،وال يرتتب عليه إال
أحدمها :تع ُّلق صلوحي قديم ،وهذا
ٌ

جواز الفعل وصحته ،وهذا ال يتو ّقف ـ كام هو واضح ـ عىل حصول املمكنات بالفعل،

بل ال يستلزمه أبد ًا.

ٌ
حادث ،به يكون إجياد املمكن يف اخلارج.
والتعلق الثاين :هو تع ُّلق تنجيزي

والتعلق التنجيزي احلادث مرتتّب عىل تع ُّلق اإلرادة املرتتّب عىل تع ُّلق العلم.
((( «نظم الفرائد ومجع الفوائد» ،شيخ زاده ،ص .194
((( املصدر السابق ،ص.193

 284ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

فتح ّقق أنه عند األشاعرة واملاتريدية ال يلزم أبد ًا القول ِبقدَ م املفاعيل واملخلوقات،

اإلجياب هلل تعاىل ،وال يلزم تو ُّقف كامل اهلل تعاىل عىل وجود احلوادث ،كام يلزم
وال يلزم
ُ
ذلك التيمي َة ومن وافقهم.

وهؤالء التيمية يقولون إن اهلل تعاىل له صفات ،وأنه ال بد أن تظهر آثار الصفات،

وأن ذلك واجب ،ولذلك يعتقدون أن اهلل تعاىل يف األزل إن مل خيلق العامل يف األزل،
فإنه يكون معطالً ،والتعطيل نقص ،قال ابن أيب العز« :والقول بأن احلوادث هلا أول،

يلزم منه التعطيل قبل ذلك ،وأن اهلل سبحانه مل يزل غري فاعل ثم صار فاع ً
ال(((» .اهـ،
وهذا يفهم منه أنه إذا كان اهلل تعاىل خالق ًا ،فيجب أن يكون لكونه خالق ًا آثار يف اخلارج،
أي خملوقات ،وال يعقل هؤالء أن يوصف اهلل تعاىل بكونه خالق ًا وال خلق له ،ولذلك

يزعمون أن هذا تعطيل للصفة ،وكأن وجود آثار الصفة واجب عىل اهلل تعاىل ،وغفلوا
عن أن ذلك يعارض كونه فاع ً
ال خمتار ًا! وحق هلم أن يغفلوا عن ذلك فإهنم ال يثبتون
إرادة قديمة.

وهذا الفهم رصح به بعض الرشاح التيمية كام سيأيت بعدُ  ،وإنام نقول ذلك لئال

يسبق إىل بعض الناس الذين اعتادوا الدفاع عنهم ولو دون أن يعرفوا ما يقولون ،ولكنهم
يبادرون عىل نفي ما يرون أنه غري صحيح عنهم.

ومن هـؤالء الذين رصحوا هبذا الفهم الشيخ صالح آل الشيخ يف رشحه عىل

الطحاوية بعد ذكر مذهبي املعتزلة واألشاعرة يف هذه املسألة ،وألزمهم بإلزامات غري
سديدة ،قال« :واملذهب الثالث هو مذهب أهل احلديث واألثر والسنة ،أعني عامة أهل

السنة ،وهو أن الرب أول بصفاته وصفاته سبحانه وتعاىل قديمة ،يعني هو أول سبحانه
((( «الرشوح الوفية» ،رشح ابن أيب العز (.)209 :1

ِ
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وتعاىل بصفاته وأنه سبحانه كان من جهة األولية بصفاته ،كام عرب املاتن هنا بقوله كان

بصفاته ،وأن صفات الرب جل وعال ال بد أن تظهر آثارها((( ،ألنه سبحانه فعال

لـام يريد((( ،والرب جل وعال له صفات الكامل املطلق ،ومن أنواع الكامل املطلق أن
يكون ما أراد سبحانه وتعاىل((( ،فام أراده كون ًا ال بد أن يكون ما شاء اهلل كان وما مل
يشأ مل يكن.

((( تأمل كيف يقرر أن آثـار صفات الرب جيب أن تظهر آثارها ،ومن أين يأخذ الوجوب وهم
يزعمون أهنم يقولون بأن اهلل تعاىل خمتار يف أفعاله ،فمن أين علموا أن للرب أفعاالً ال بداية وال

أول هلا ،ومن أين يقولون إن هذا من كامل اهلل تعاىل ،وأن كون اهلل تعاىل مل يزل خالقا أكمل من
كون مفعوالته حادثة هلا أول؟ لو سألتهم عن أي نقطة من هذه التساؤال فإهنمال يستطيعون عنها
جواب ًا إال ما يقوله هنا مما يدل عىل ركيك فهمه ،كام نبينه.

((( هذا هو التعليل الذي يركن إليه هذا املصنف وغريه من التيمية يف زعمهم أن اهلل تعاىل مل يزل
فاع ً
ال من األزل وال يزال كذلك ،وأنه لو فرضناه غري فاعل فإن ذلك الفرض يستلزم النقص
عىل اهلل ويستلزم نفي صفاته أو نفي آثار صفاته التي جيب أن تظهر يف اخلارج .ولو تأملنا يف هذا
االحتجاج ،فإنا نعرف بأول النظر أن اآلية ال تدل عىل ذلك ،بل تدل عىل خالف ما يقررونه.

فهو جل وعز فعال ملا يريد ،ومل يقل إنه أراد أن يكون خملوقاته من األزل إىل األبد ،ويفهم من
اآلية أنه لو أراد عدم الفعل ،فإنه ال يفعل شيئ ًا ،وال تدل اآلية عىل أنه فعال دائ ًام ،من األزل إىل

األبد كام يفهم هؤالء املجسمة احلشوية ،بل إن فعله مرتتب عىل إرادته ،هذا غاية ما تدل عليه

اآلية الكريمة ،وأما ما يزعمونه من لزوم وجود آثار لصفاته ،كاخلالقية ،والرازقية منذ األزل ،فال
داللة لآلية عىل يشء منه.

((( نعم يكون ما أراده اهلل ،هذا ال شك وال ريب فيه ،ولكن من أخربك أن مراد اهلل أزيل أبدي ،وأنه
واجب ،يعني لو قلنا :هل يمكن أن يريد اهلل تعاىل أن ال يفعل شيئ ًا؟ فامذا تقول ...إن قلت إن

ذلك جائز ،اهندم كل ما تعللت به أنت وشيخك وأتباعه ،وإن قلت إن ذلك غري جائز ،فإن هذا
عني القول بالوجوب ،ولكنه مع التسرت بلفظ اإلرادة من دون اختيار ،فال إرادة مع وجوب الفعل
عىل سبيل الدوام ،وال اختيار مع ذلك.
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ومن مذهب أهل السنة واحلديث واألثر أنه سبحانه جيوز أن يكون خلق أنواع ًا

من املخلوقات وأنواع ًا من العوامل غري هذا العامل الذي نراه ،فجنس خملوقات اهلل جل

وعال أعم من أن تكون هذه املخلوقات املوجودة اآلن ،فال بد أن يكون َثم خملوقات
أوجدها اهلل جل وعال وأفناها ظهرت فيها آثار أسامئه وصفاته جل وعال((( ،فإن أسامء
الرب جل وعال وإن صفات الرب جل وعال ال بد أن يكون هلا أثرها ،ألنه سبحانه فعال
ملا يريد ،فام أراده سبحانه فعله((( ،ووصف نفسه هبذه الصفة عىل صيغة املبالغة الدالة
عىل الكامل بقوله (فعال ملا يريد) ،فام أراده سبحانه كان ،وهذا متسلسل كام سيأيت بيانه

يف الزمن األول يعني يف األولية ،ويف اآلخرية فهو سبحانه كام كان بصفاته أزلي ًا كذلك

ال يزال عليها أبدي ًا(((.

((( الحظ طريقة هذا االستدالل السقيم ،ينتقل من قوله« :جيوز أن يكون خلق أنواع ًا من املخلوقات
وأنواع ًا من العوامل غري هذا العامل الذي نراه» ،إىل النتيجة التي يبينها بقوله« :فال بد أن يكون َثم
خملوقات أوجدها اهلل جل وعال وأفناها ظهرت فيها آثار أسامئه وصفاته جل وعال» ،فهل جمرد
اجلواز يستلزم الوجوب والالبدية؟ نعم عندهم يستلزم ،ألن الصفات يلزم عنها آثارها بدون

مدخلية من اإلرادة ،فاإلرادة عندهم حادثة أيض ًا ،وال يثبتون إرادة قديمة كام رصح ابن تيمية يف

غري كتاب من كتبه ،ومنها رشح عقيدة األصفهاين ،تبع يف ذلك ابن رشد الفيلسوف يف مناهج
األدلة.

((( الحظ كيف يكرر ما ذكره سابق ًا ،من دون توجيه معقول ،وال بيان وجه استلزام بني املقدمة
والنتيجة ،وهو حياول جاهد ًا أن يصل ملا يوجب ذلك ،من دون فائدة .ولذلك حاول أن يتمسك

بام تفوه به بعد من الزمان املنسوب والزمان املطلق ،وأن اهلل تعاىل ليس يف زمان منسوب ،يعني
مقيد ،وما دام يف زمان مطلق ،ال أول له وال آخر ،فال بد أن تكون معه دائ ًام بعض خملوقاته.

((( يعني إهنم ملا كانوا يقولون إن الزمان ممتد أز ً
ال وأبد ًا ،فيستحيل يف نظرهم أن يكون اهلل موجود ًا
منذ الزمان األزيل ،وال يكون فاع ً
ال إال بعد فرتة طويلة طويلة من األزمان .وهذا كله مبني عىل
وهم يتعلقون به بال فهم وهم قدم الزمان.

ِ
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وهذا منهم (يعني من أهل احلديث واألثر والسنة((() هذا القول منهم ألجل

إثبات الكامل للرب جل وعال ،وقول املعتزلة واجلهمية فيه تعطيل للرب عن أسامئه
وصفاته ،يعني أن اهلل جل وعال كان بال صفات وبال أسامء ،وأنه ملا فعل وجدت صفات

الرب جل وعال ،وهذا نسبة النقص هلل جل وعال ،ألن الصفات هي عنوان الكامل ،واهلل
سبحانه وتعاىل كامالته بصفاته.

وأما قول األشاعرة واملاتريدية ومن نحا نحوهم ،هذا أيض ًا فيه وصف الرب جل

وعال بالنقص ،ألن أولئك يزعمون أنه متصف وال أثر للصفة((( ،ومعلوم أن هذا العامل
املنظور الذي تعلقت به عندهم األسامء والصفات هذا العامل إنام وجد قريب ًا ،فوجوده
وإن كانت مدته أو عمره طويل لكنه بالنسبة إىل الزمن بعامة الزمن املطلق((( ال شك

أنه قريب ،هلذا قال ﷺ« :إن اهلل قدر مقادير اخلالئـق قبل أن خيلق الساموات واألرض
بخمسني ألف سنة وكان عرشه عىل املاء» جل وعال ،فالتقدير كان قبل أن خيلق هذه
اخلالئق قبل أن خيلق الساموات واألرض بخمسني ألف سنة ،وهي مدة حمدودة ،واهلل

جل وعال ال حيده زمان ،فهو أول سبحانه وتعاىل ليس قبله يشء جل وعال ،ويف هذا
إقرار ألنه من جهة األولية يتناهى الزمان يف إدراك املخلوق ،وننقل من الزمان املنسوب

((( ال يغيب عنك أن نسبة ذلك كله إىل أهل السنة ،وإىل أهل احلديث ال دليل عليه .ومن أوضح
الواضحات يف الداللة عىل ما نقول أن اإلمام الطحاوي يناقض ذلك ويدل برصيح كالمه عىل أن

ملخلوقات اإلله بداية ،خالف ًا لقول هؤالء املشبهة.

((( قد بينا أهنم يقولون إن أثر الصفة ال يمكن أن يوجد أزالً ،ولكنه يوجد بعد أن مل يكن ،فكون اليشء
أزلي ًا يعني أن املوجود اليشء بال بداية ،وال مسبوقية بعدمه ،وهذا حمال بالنسبة للمخلوقات ،ألهنا
من حيث كوهنا خملوقة ال بد من بداية هلا.

((( تأمل كيف يتكلم عىل الزمن املطلق ،فهم يثبتون زمان ًا ال بداية له ،وهو الزمان املطلق الذي
يتصورون اهلل تعاىل موجود ًا فيه ،وهو يقابل املكان املطلق كام بيناه سابق ًا.
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إىل الزمان املطلق((( ،وهذا تتقارص عقولنا عنه وعن إدراكه ،وأما هذا العامل املنظور فإنه
حمدث وحدوثه قريب.

وهلذا نقول إن قول األشاعرة واملاتريدية بأنه كان متصف ًا بصفات وله األسامء،

ولكن مل تظهر آثارها ومل يفعل شيئ ًا إال بعد أن وجد هذا العامل ،نقول معناه أن ثم زمان ًا

ال جد ًا ومل يكن الرب جل وعال فاع ً
ال طوي ً
مطلق ًا طوي ً
ال((( ،ومل يكن لصفاته أثر وال

ألسامئه أثر يف املربوبات ،وال أن اهلل جل وعال له سبحانه من يعبده جل وعال من
َخ ِ
لقه((( ،وال بد أن يكون له جل وعال خملوقات ،ألنه سبحانه فعال ملا يريد ،وهذه صفة
مبالغة مطلقة يف الزمن كله((( ،ألن ما اسم موصول وأسامء املوصول تعم ما كان يف حيز
صلتها(((» .اهـ.

وظهر لك مما سقناه وعلقناه يف اهلوامش أهنم يعتقدون أن آثار صفات اهلل تعاىل
((( الزمان املطلق الذي يوجد اهلل تعاىل فيه.

((( الحظ هنا كيف يرصح أن زمان ًا طوي ً
مر عىل اهلل
ال طويالً ،وهو الزمان املطلق األزيل يف اعتقادهمَّ ،
تعاىل ،ويلزمون األشاعرة الذين ينفون هذا الزمان املطلق املوهوم أن اهلل تعاىل مل يكن فاع ً
ال يف هذا
الزمان الطويل الطويل عىل حد تعبريه.

((( يعني أهنم يعتقدون أنه ال بد أنه كان يف كل حلظة من حلظات الزمان من يعبد اهلل تعاىل ،قبل هذا
العامل ،عامل ،وقبله عامل ،وهكذا ال إىل بداية يف األزل .وإن هذا كله واجب ال بد من وجوده ،فعدم
وجود ٍ
مناف لكامل اهلل!

((( هذا من أسخف االستدالالت التي رأيتها ،ولكن العجب من أقواهلم ومن استدالالهتم صار
معتاد ًا لكثرة ما نعانيه من قراءه أقواهلم .ومل يعرف هذا الفحل اللغوي أن ما يف حيز صلة (فعال)

هنا هو ما يريد ،واإلرادة مل يوجد دليل عىل أهنا تعلقت باألشياء تعلق إجياد تنجيزي أزالً .فيبطل
استدالله من أصله ،ألنه يف احلقيقة مصادرة عىل املطلوب.

((( انظر« :الرشوح الوفيه عىل العقيدة الطحاوية» ،رشح الشيخ صالح آل الشيخ (.)216-214 :1

ِ
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الفعلية كاخلالق والرازق ونحوها ،جيب أن تظهر أزال وأبدا ،وأنه يستحيل أن يوجد

اإلله يف زمان مقدر من دون أن يكون موجودا بعض خملوقاته ،وأن هذا الذي يقررونه
نقص.
كامل هلل تعاىل ،ألنه مل مل يكن كذلك لصار اهلل تعاىل معطالً ،وهذا ٌ

ومن الظاهر أن كل ما قرروه خمالف ملا وضحه اإلمام الطحاوي ،وقد اعرتفوا

الطحاوي
بأنه خمالف هلم يف هذه املسألة األصلية األساسية ،وممن اعرتف بذلك وغلط
َّ

يف ذلك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ فقد قال« :املسألة الثانية أن الطحاوي رمحه الل
كأنه يميل إىل املذهب الثاين ،وهو مذهب املاتريدية ،وهذا من أغالط هذه العقيدة التي
خالف فيها مؤلفها منهج أهل احلديث واألثر ،هذا ظاهر كالمه كام اعرتف به الشارح».

اهـ ،يشري إىل كالم ابن أيب العز« :ظاهر كالم الشيخ رمحه اهلل ،أنه يمنع تسلسل احلوادث
يف املايض ،ويأيت يف كالمه ما يدل عىل أنه ال يمنعه يف املستقبل» ،ثم قال« :والقول بأن

احلوادث هلا أول ،يلزم منه التعطيل قبل ذلك ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل مل يزل غري فاعل،
ثم صار فاعالً» .اهـ ،ومراده بقبل ذلك ،أي الزمان األزيل السابق عىل وجود هذا العامل

املشاهد ،ففي رأهيم أن هناك زمان ًا أزلي ًا ،يسمونه زمان ًا مطلق ًا ،غري مقيد بحد ،وال بداية
له ،وأن اهلل تعاىل موجود يف هذا الزمان! وال يعقل يف اعتقادهم أن يكون اإلله موجود

يف زمان أزيل وال يكون فاع ً
ال منذ األزل ،إىل حلظة معينة هي حلظة وجود هذا العامل
املشاهد ،فهذا تعطيل للصفات! وقد صار ذلك واضح ًا .ولكن أهل السنة األشاعرة
واملاتريدية يقولون إن ما يزعمه الناس زمان ًا أزلي ًا كهؤء املجسمة ،والفالسفة القائلني

بقدم العامل جمرد وهم يتومهونه ،فال دليل عىل زمان أزيل ،وجمرد تومهه أو فرضه ليس

دليال عىل وجوده ،ثم إهنم يقولون إن من املحال أن توجد حلظات زمانية متعاقبة ال
أول هلا يف املايض ،وقد بينا ذلك سابق ًا .ولذلك ال يلزمهم تعطيل الرب كام يزعم هؤالء
املجسمة!
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ومن املفيد أن يعلم القارئ أنه ليس مجيع املجسمة يقولون بالقدم النوعي للعامل،

وال كلهم جييزون التسلسل يف املايض كام يقول به ابن تيمية ،فبعض الكرامية يرفضون
ذلك ،ويقولون مع اجلمهور بحدوث العامل بعد أن مل يكن شيئ ًا.

َ
إطالق اسم اخلالف والرازق ونحومها
وعودة إىل مناقشة كالم التيمية نقول :إن
ٍ
ٍ
مرزوقة
خملوقات
عىل اهلل تعاىل أزالً ـ عىل مذهب ابن تيمية ـ حيقق رضورة وجود
مصورة ...إلخ بالفعل؛ ألن وجودها بالفعل بقدرة اهلل تعاىل ٌ
كامل له.
ّ

وال خيفى أن اخلالف بني ابن تيمية من جهة وبني أهل السنة عموم ًا من جهة
ٍ
خالف يف اإلطالق ،بل ليس هو خالف ًا
لغوي أو
جمرد خالف
أخرى،
ٌ
ٍّ
خالف أصيل ال ّ
فرعي ًا.
هذا هو احلاصل من هذه املسألة.
وأما من قال :إن كونه خالق ًا ال يكون إال بإجياد املخلوقات بالفعلَّ ،
وأن كونه

خالق ًا ٌ
كامل له تعاىل ،فهذا القائل يريد أن يقولَّ :
واجب عىل اهلل تعاىل؛
إن إجياد املخلوقات
ٌ

ألن َّ
َّ
واجب؛ ألن كامل ،وكونه خالق ًا ال
كل ما كان كامالً فهو واجب ،وما دام كونه خالق ًا
ٌ
حيصل إال بإجياد املخلوقات ،فإجياد املخلوقات واجب.

فهذا هو من جيعل املخلوق رشط ًا لكامل اخلالق ،وقد بينا شيئ ًا من ذلك زيادة عىل

ما هنا يف الكاشف الصغري ،ويف ردنا عىل رشح ابن تيمية عىل حديث عمران بن احلصني.
وهذا القول من ابن تيمية هو أصل قوله بالتسلسل للحوادث يف القدم ،وقد ا ّدعى

بكل جرأة أن هذا ما كان عليه السلف ،وتبعه عىل ذلك مقلدوه كام رأينا بعض شواهد.

ورصيح كالم اإلمام الطحاوي :أن احلوادث يف األزل منقطعة ،فإن اهلل تعاىل كان
ُ

َ
وكان وال خملوق ،وهذه العقيد ُة هي التي اتّفق عليها أهل السنة ،ومل
ومل يكن يشء معه،

ِ
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يرصح بأن هذا القول
خيالف فيها من هو معتدٌّ بأقواله ،وبعد ذلك ك ّله ترى ابن تيمية ّ
وتنزه عام يقول .ويدّ عي ّ
الالئق
أن كون احلوادث مع اهلل تعاىل هو
ُ
ال يليق باهلل تعاىل ّ
بجالله وكامله ،وهذا كال ٌم ساقط ،ال يميل إليه إال من يف قلبه زيغ .وهذه هي إحدى

املسائل التي خالف فيها اب ُن تيمية متن اإلمام أيب جعفر الطحاوي ،فاحفظها.

تنبيهَ :
حاول اب ُن تيمية أن يقرب قوله بأن احلوادث متسلسلة يف القدم ،أي :ال أول

هلا يف القدم ،بأن قال :ما دام قد جاز بقاء احلوادث يف املستقبل إىل األبد ،وهو بقاء اجلنة
والنار ،عند القائل ببقاء النار ،وهم أهل السنة ،وأما ابن تيمية فإنه يقول بفنائها ،يقول:

التسلسل يف القدم؛ ألنه ال فرق بني األبد واألزل ،فام
ما دام جاز البقاء إىل األبد ،فيجوز
ُ
جاز عليه أحدُ مها جيوز يف اآلخر.

القدم والبقاءِ ،
ففرق كبري بني ِ
وهذا الكالم عبار ٌة عن مغالطة واضحةٌ ،
فالقدم ال

يصدُ ق إال عىل معنيني ،األول :عدم األولية ،والثاين :الدوا ُم أزمن ًة ال هناية هلا يف املايض،

فمعناه :أنه مهام وجد زمان فإنه يوجد قبله زمان آخر ال إىل هناية ،وهذا يستلز ُم وجو َد
ٍ
سلسلة ال هناية هلا من احلوادث الزمانية يف القدم.
واملعنى األول هو الثابت يف حق اهلل تعاىل ،كمـا أرشنا إليك يف حمله ،وأما املعنى

متصور ،ويستلزم أزلية الزمان ،وهو ٌ
باطل؛ للزوم
غري جائز مطلق ًا؛ ألنه غري
ّ
الثاين فهو ُ

كونه خملوق ًا ،وما كان خملوق ًا يمتنع أن يكون أزلي ًا.

وكذلك البقا ُء يف األبد ،فإنه صادق عىل معنيني ،األول :هو عدم اآلخرية ،والثاين:

البقاء أزمن ًة متناهية أو ال هناية هلا يف املستقبل.

فأما املعنى األول فهو الثابت هلل تعاىل ،فبقاؤه يف املستقبل ،ليس معناه :دوامه
أزمنة ال هناية هلا ،بل معناه :إنام هو عدم وجود ِ
آخ ٍر له تعاىل.
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تصور
وأما املعنى الثاين ـ بقيد الالتناهي ـ فمعناه :أنه مهام وجد زمان حارض ،ف ُي ّ
ٍ
الحق له ،والحظ أن هذا املعنى ال يلز ُم عنه وجو ُد أزمنة ال هناي َة هلا بالفعل،
وجود زمان

جواز وقوع زمان ٍ
تال لزمان حارض ،وهكذا ،وهذا ال يستلز ُم وقوع زمان ال
بل يستلز ُم
َ
هناي َة له بالفعل كام ترى؛ ألنا لو فرضنا ّ
أن كل ما ُيمكن من األزمان قد حصل بالفعل ،فإنه
ُ
يصبح ما كان مستقب ً
املستقبل من أصله ،وينتهي التسلسل وينقطع.
ال حارض ًا ،وينتفي

جمرد حتليل هاتني احلالتني ،أنه يوجد ٌ
التسلسل يف
فرق كبري بني
ُ
فأنت ترى من ّ

وقوع ما ال هناية له بالفعلّ ،
املايض ،والتسلسل يف املستقبلَّ ،
وإن الثاين
فإن األول يستلزم
َ

ال يستلزمه مطلق ًا.

وبذلك يتبني لك مدى سخافة من أجاز القياس بينهام ،وقال :إنه ما دام جاز

التسلسل يف املستقبل ،فيجوز إذن يف املايض! فال توجد علة مشرتكة بني األمرين ـ كام
ٍ
واحد مؤ ّثر
معنى
ترى ـ حتى جيوز
ُ
القياس بينهام بناء عىل دعوى التامثل ،وال يشرتكان يف ً
حتى يقال :إنه إذا جاز أحدُ مها جاز اآلخر.

وأدى ُ
قبائح عديدة،
قول ابن تيمية هبذا القول ـ أي :وقوع التسلسل يف املايض ـ إىل َ

وضحناها يف كتاب «الكاشف الصغري عن عقائد ابن تيمية».

ُ
املجال مناسب ًا هنا ألوسعنالك يف بيان مدى غلطِه ومدى خطورة هذا
ولو كان

القول عىل عقائد الدين.

الطحاوي( :وال بإحداث الربية استفاد اسم الباري)
قال
ُّ
الطحاوي عىل التفصيل يف الكالم لبيان هذه املسألة هو وجود
الذي محل اإلما َم
َّ
واملجسمة من احلنابلة ِ
وغريهم يف زمانه ،فهم الذين يقولون بخالف قولِه وقول
الكرامية
ّ

أهل السنَّة.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 293
عىل

وهؤالء موجودون اآلن يف زماننا ،وهم موجودون يف ّ
تفاوهتم قو ًة
كل زمان ،مع ُ

يصح السكوت
وضعف ًا يف األزمنة ،ولذلك فال بد من التفصيل يف هذه املسائل ،وال
ُّ

عليها.

يتـقربوا إىل عامة الناس؛
وقد تس ّلق املجسمة تسلق ًا عىل متـن الطحاوية حتى ّ

وذلك ألن متن الطحاوية ُعرف عند القايص والداين أنه عقيدة أهل السنة واجلامعة،
فنرشوا «رشح ابن أيب العز احلنفي» ،وهو يف احلقيقة َقدْ ٌح يف عقيدة أهل السنة ،وخمالف

للطحاوي يف فروع وأصول.

ثم ما فتئوا لـام استطاعوا أن يفهموا قدْ ر ًا من معانيها ،أن بارشوا بكتابة بعض

لتبدو للناس موافق ًة
تغيري معانيها َ
التعليقات والرشوح عليها من عند أنفسهم ،حياولون َ

هلم ولعقائدهم ،ولكن هيهات.

وقد سمعت من بعض املشايخ ال ُفضالء كلمة وقعت يف نفيس موقع ًا ،فقد قال:

عرص الفتن والبدع،
«انتهى عرص اإلمجال ،وهذا عرص التفصيل» ،أي :ألن هذا العرص ُ

يتم عىل وجهه املطلوب
جيب أن ُت َف ِّص َل؛ ألن البيان للناس مع وجود البدع والشبهات ال ُّ
إال بالتفصيل ،فالتفصيل يف هذه احلال يكون أوقع يف النفس غالب ًا ،واملطلوب عند الشك

نفيه بالطريق األقرب حتصي ً
ال له.

الطحاوي( :له معنى الربوبية وال مربوب ،ومعنى اخلالق وال خملوق)
قال
ُّ
يتصف هبا اهلل سواء
رب وقبل أن خيلق املخلوقات ،الربوبي ُة صفة
ُ
اهلل سبحانه ٌّ

أوجدَ املخلوقات أم مل يوجدها.
َ

ثابت ،أي :يف حال ال يوجد مربوب ثابت،
قوله« :وال مربوب» ،أي :وال
مربوب ٌ
َ

وكذلك له معنى «اخلالق» وال خملوق ،إذن اهلل كان موجود ًا وليس معه خملوق.
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فكيف ُيقال :إنه ال يمكن أن يكون اهلل خالق ًا إال بعد إجياده املخلوقات؟ فهذا

وانحراف عن عقيدة أهل السنة.
هتا ُف ٌت
ٌ

قول الطحاوي« :له معنى الربوبية وال مربوب» أصل عظيم قال به أهل السنة،

والطريقة التي ُيورده هبا هي طريقة األحناف ريض اهلل تعاىل عنهم.

فالربوبية هلا معنى ،ومعناها :هو القدرة عىل اخللق ،والتدبري ،وسائر خصائص
وضحنا بعضها يف أول تعليقاتنا هذه ،وهذه املعاين ثابت ٌة هلل تعاىل قبل وجود
الربوبية كام ّ

أي :مربوب مطلق ًا.

يرصح فيها بأن اهلل تعاىل كان موجود ًا يف
وتن َّبـ ْه إىل عمق ودقة عبارته هذه ،فهو ّ

حال مل يكن معه فيها أي :خملوق ،وال أي :مربوب ،وهو معنى قوله« :وال مربوب»،
فاهلل تعاىل موجود قبل املخلوقات ك ِّلها ،ومعنى الربوبية مل يكتسبه اهللُ تعاىل من وجود
املخلوقات ،ومل يطرأ عليه بعد ِ
خلقه للمربوبني؛ فإن هذا ينايف كام َله وغناه املط َلق ،كام
وضحناه لك فيام سبق.
ّ

وقول الطحاوي« :ومعنى اخلالق وال خملوق» له معنى قريب من معنى العبارة
أخص منها ،فاخلالق هو اهلل تعاىل ،ومل يتصف بكون خالق ًا بعد أن أوجد
السابقة ،بل هو ُّ
خالق قبل اخللق ،وذلك ألن صفة اخللق صف ٌة ثابتة له جل شأنه،
املخلوقات ،بل هو تعاىل ٌ

قبل وجود املخلوقات ،فبهذه الصفة أوجد املخلوقات ،ويستحيل أن يكون قد اكت ََسبها
ِ
املخلوقات بإجياده ،الذي
منهم ،بل هم اكتسبوا وجودهم منه جل شأنه ،فاهلل تعاىل أوجد
هو التع ُّل ُق التنجيزي للقدرة.

قوي
وتـأمل أيض ًا يف قوله« :وله معنى اخلالق وال خملوق» ،فإن هذا
تصـريح ٌّ
ٌ
بوجود اهلل تعاىل قبل وجود املخلوقات كلها ،وهو تصـريح بأن سلسلة املخلوقات
منقطعة يف األزل ،خالف ًا البن تيمية الذي يقول بأن اهلل تعاىل مل َيزل ومعه بعض خملوقاته،
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بعض خلقه ،وهذا ينايف متام ًا ما يرصح به
فلم يكن موجود ًا أبد ًا وحده ،بل مل يزل ومعه ُ
الطحاوي من عقيدة أهل السنة بأن اهلل تعاىل سابق جلميع املخلوقات ،فهو موجو ٌد قبلها

مجيعها ،فلجميع املخلوقات وسلسلة اخللق بداية وال شك ،وهذه عقيدة أهل السنة،
ٍ
جرأة ّ
يصح إال
أن كون اهلل تعاىل خالق ًا ال يمكن أن
وابن تيمي َة خيالفها ويدّ عي بكل
ّ

بأن يوجد بالفعل املخلوقات ،ويدّ عي أن وجود املخلوقات ٌ
كامل هلل تعاىل ،وهو يف هذا
خيالف َ
كون اهلل تعاىل غني ًا بالذات ،ال بالغري ،وكام ً
ال بالذات ال بالغري ،وخيرج يف هذا

أيض ًا عن عقيدة أهل السنة أهل احلق ،وخيرج أيض ًا عن ما يدل عليه العقل.

ومعنى «اخلالق» هو غري نفس اخللق؛ ألن اخللق ٌ
فعل من أفعال اهلل تعاىل ،وأما
معنى اخللق :فهو الصفة التي يتصف هبا اهلل تعاىل وهبا خيلق املخلوقات مجيع ًا ،وهي:
كون اهلل تعاىل قادر ًا عالـام مريد ًا .فهذه الصفات ثابتة هلل تعاىل قبل وجود املخلوقات،

رب وقبل وجود املربوبني.
فهو تعاىل ٌ
خالق وقبل اخللق ،كام أنه تعاىل ٌّ

ُ
والفرق بني
والسادة املاتريدية يقولون :إن مرجع فعل اخللق إىل صفة التكوين،

صدور املخلوقات ،والتكوين:
تصحح
القدرة والتكوين عندهم :هو أن القدرة صفة
ّ
َ
املكونات فعالً.
هي الصفة التي ينشأ عنه َّ

ولكن األشاعرة يقولون :ال معنى للتفريق بني هذين املعن َيني ،فكالمها مندرج
يف صفة القدرة ،ولذلك ينفي األشاعرة َ
االختالف
كون التكوين صف ًة مستقلة ،وهذا
ُ

يرجع اختالف ًا لفظي ًا بينهم؛ ألنه ال يرتتب عليه أي :اختالف معنوي.

قال العالمة البابريت« :وحاصل هذا الكالم لنفي قول األشاعرة حيث قالوا :إن

صفات الذات قديمة ،وصفات الفعل كاخللق واإلجياد والتكوين حمدَ ثة ،وهو قول عامة
املعتزلة والنجارية والكرامية»(((.

((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،ص.50
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والتحقيق يف هذه املسألة أن مفهوم صفة الفعل يراد به أمران:

األول :الصفة التي عنها ينشأ الفعل ،وهي عند األشاعرة القدرة ،وعند املاتريدية،

التكوين.

يسمون نفس الصفة بصفة الفعل ،وهي عندهم ـ عىل هذا املصطلح ـ قديمة
وهم ّ

ال فرق بينهام.

الثاين :صفة الفعل ُيراد به الوصف الذي صدر عليه الفعل ،فالفعل الصادر عن

القادر من حيث كونه قادر ًا ،هو جمرد أمر موجود ،ولكن هذا املوجود ،إما أن يكون

رزق ًا ،فيسمى هذا الفعل الوجودي التـرزيق ،ويسمى اهلل تعاىل بأنه رازق ،وإما موت ًا،
فيوصف فعل الرب بأنه إماتة ،ويسمى الرب بأنه مميت ،وإما عذاب ًا ،فيوصف الفعل بأنه
الرب بأنه منتقم ،وإما أن يكون صورة ،فيوصف الفعل بأنه تصوير،
انتقام ،ويوصف ُّ
الرب باملصور ...وهكذا.
ويسمى ّ

وصف للفعل الذي أنشـأه اهلل تعاىل بقدرته،
فصفة الفعل هي ـ يف احلقيقة ـ:
ٌ
ُوجد أو ت ِ
والقدرة إما أن ت ِ
ُعدم.
مجيع صفات األفعال
ومعلوم :أن مجيع األفعال يف هذه احلالة حادثـة ،فتكون ُ

حادثة قطع ًا ،وبنا ًء عىل هذا املفهوم ،فصف ُة الفعل ليست أمر ًا قائ ًام باهلل تعاىل ،بل هي
عني
إضايف للفعل احلادث ،وال مانع من أن تكون
وصف
ٌ
ُ
صفات األفعال حادثة،ألن َ
ٌّ

الفعل حادثة ،وال إشكال يف ذلك.

فهناك ثالثة أمور :الفاعل ،والفعل ،واملفعول.
فالفاعل واحدٌ قديم ،وهو اهلل اخلالق.

والفعل :هو النسبة احلادثة الصادرة عنه جل شأنه من حيث كونه قادر ًا.
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واملفعول :هو عني املخلوق.

ويتجوز البعض أحيان ًا فيطلق اسم ِ
َ
مفعول
الفعل عىل املفعول؛ ألنه يالزمه ،فال

ُ
ُ
إطالق اسم الفعل عىل املفعول من باب
سبب وجود املفعول ،فيكون
بال فعل،
فالفعل ُ
إطالق اسم السبب عىل املس َّبب.

فنخلص إىل أن قول العالمة البابريت ّ
أن قول الطحاوي يستلزم الر َّد عىل األشاعرة

أرجع
متوافـق مع قول األشاعرة؛ ألنه
ليس دقيق ًا ،بل إنني أرى أن قول الطحاوي
ٌ
َ
عني مذهب األشاعرة ،خالف ًا
كون اهلل تعاىل خالق ًا وبارئـ ًا ،إىل كونه قادر ًا ،وهذا هو ُ
للامتريدية ،الذين أرجعوا ذلك إىل التكوين ،وعىل كل حال فاألمر سهل؛ لِـام ذكرنا.

آيات فيها بيان معنى اخللق:
وهذا املعنى استفاده اإلمام الطحاوي من عدة نصوص يف الكتاب والسنة ،كام

املجسمة.
استفاده أهل السنة مجيع ًا ،بل سائر الفرق اإلسالمية املعتدّ هبا ،إال
ّ

قـال اهلل تعاىل يف سـورة البقرة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻ﴾ [.]164
وقال تعاىل يف آل عمران﴿ :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓ﴾ [.]190

ففي هاتني اآليتني ٌ
دليل عىل أن اخللق هو املخلوق؛ ألن ما نراه بأع ُيننا إنام هو

املخلوق ،وليس الفعل املصدري ،الذي هو نسب ٌة بني القدرة اإلهلية وبني املخلوقات،
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املعب عنه بصفات األفعال ،والدليل عىل وجود اهلل تعاىل وعىل صفاته هو العامل املخلوق،
َّ
بعض املعلومات التي تد ُّلنا عىل اهلل تعاىل،
وبواسطة تع ُّقل هذا العالـم يمكن أن نعرف َ

وهذه هي طريقة املتكلمني ،إهنا النظر يف العا َلـم ،لالنتقال بواسطة هذا النظر إىل معرفة
خالق العا َلـم.

املوجد هو صورة العالـم أم كان عني
واخللق :هو اإلجياد من العدم ،سواء كان َ

خالق الصورة واجلوهر ،فهام
جوهر العامل ،فعىل احلالتني يسمى إجياده خلق ًا؛ فاهلل تعاىل ُ

مل يكونا موجو َدين ،فأوجدمها اهلل تعاىل بقدرته.

وقال تعاىل يف سورة غافر﴿ :ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎ﴾ [.]62

ويف سـورة األنعـام﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ﴾ [.]102

وقال تعاىل يف سورة يونس﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ﴾ [.]34

فاخللق :هو اإلجياد بعد العدم سواء إجياد صورة أم ذات كام قلنا ،وتُثبت هاتان

خالق ِّ
كل يشء ،وكلمة «كل يشء» عامة ،تشمل األفعال والذوات،
اآليتان أن اهلل تعاىل ُ
بال ٍّ
وجوب عبادته عىل
يستحق أن ُيعبد ،ولذلك رتّب اهلل تعاىل
شك وال ريب ،واخلالق
ّ
َ

جمرد كونه خالق ًا.
ّ

وقوله تعاىل يف سورة النحل﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [.]17

الفعل املضارع يفيد االستمرار ،ما معنى َّ
أن اهلل خيلق؟ أي :من شأنه أنه متصف

خيلق مل خي ُل ْق.
خيلق ،وإذا أراد أن ال َ
خيلق ُ
باخللق ،أي :إذا أراد أن َ
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يتحدّ ث اهلل يف اآلية عن األصنام واملعبودات غري اهلل  ﴿ :ﭥﭦﭧ﴾ :يعني
كمن من شأنه أن ال خيلق ،فال توجد يف هذه املوجودات ـ ِ
غري اهلل تعاىل ـ صف ٌة يمكنهم

هبا أن خيلقوا شيئ ًا ،ولذلك نفى عنهم التمكُّن من اخللق مطلق ًا ،كام أثبت ذلك لنفسه
مطلق ًا.

فاهلل سبحانه ليس خالق ًا بالفعل ،بمعنى :أنه كان قبل خلقه ،ثم أوجد اخللق،

ِ
فلخلقه بداية ،وموجودية املخلوقات ليس عىل الدوام؛ ألنه كان يف األزل وال يشء معه،

سائر ما سوى اهلل ال خيلق وإن شاء ،واهلل إن شاء خلق ،وإن
ومع ذلك كان خالق ًا ،ولكن َ
شاء ترك.

ومعنى كونه خالق ًا يف األزل ،أي :متصف ًا بالقدرة التي يصدر عنها اخللق.
وهذه اآلية دليل عىل أن اإلنسان ال قدرة له أص ً
ال عىل اخللق؛ ألن الفعل املضارع

يدل عىل امل َلكة ،وقد نفى اهلل تعاىل م َلكة اخللق عن اإلنسان ،وأثبتها لنفسه العل ّية؛ فال

يصح أن يقال بعد ذلك :إن اإلنسان قادر عىل اخللق ،بل اخللق خمصوص باهلل تعاىل.

قال تعاىل يف سورة العنكبوت﴿ :ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝﮞﮟﮠﮡ﴾ [.]19

هذه آية رصحية عىل أن اهلل يبدأ اخللق ،أي :أن اخللق له بداية ،فكيف يسوغ ألناس

قطعي عىل جواز ابتداع
أن يقولوا بعد ذلك :إن العالـم قديم بالنوع؟ وهذه اآلية دليل
ّ
الوجود من العدم ،ثم إفنائه ،ثم إعادته إىل الوجود مرة أخرى ،خالف ًا ملن أنكر ذلك من
املبتدعة والفالسفة.

وقال تعاىل يف سورة اجلاثية﴿ :ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ

ﰑﰒﰓﰔ﴾ [.]13
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ٍ
أصل سابق عليها ،أي :الساموات
اهلل خلق الساموات ابتـدا ًء ﴿ﰍ﴾ :ال ِمن
واألرض ُخلقت من عدم ،هذا ٌ
دليل عىل أن اهلل كان يف األزل وحده ،ومعنى ﴿ﰍ﴾

أي :من اهلل سبحانه ،أيَّ :
إن اهلل تعاىل ابتدأ اخللق ال عىل مثال سابق ،وأوجدهم بال أصل
ٍ
بإرادة وقدرة منه ّ
جل شأنه.
وما ّدة سابقة ،بل إجيا ُدهم كان
وقد أبدع اإلما ُم البيهقي يف بيان هذا املعنى ،فقال« :وأخربنا حممد بن عبد اهلل

احلافظ :حدثني أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه :أنا برش بن موسى :ثنا معاوية بن عمرو:
ثنا أبو إسحاق الفزاري :عن األعمش :عن جامع بن شداد :عن صفوان بن حمرز :عن

عمران بن حصني قال:

َ
رسول اهلل ﷺ ،فجاءه نفر من أهل اليمن ،فقالوا :يا رسول اهلل ،أتيناك لنتفقه
أتيت

يف الدين ،ولنسألك عن أول هذا األمر :كيف كان(((؟

عرشه عىل املاء ،ثم كتب يف ِّ
قال« :كان((( اهلل ومل يكُن يشء غريه ،وكان((( ُ
الذكر

ّ
كل يشء ،ثم خلق الساموات واألرض»(((».

قال األستاذ رمحه اهلل« :قوله« :كان اهلل ومل يكن يشء غريه» ،يدل عىل أنه مل يكن

أغيار.
يشء غريه ال املاء وال العرش وال غريمها ،وكل ذلك ٌ

وقوله« :وكان عرشه عىل املاء »يعني به :ثم خلق املاء ،وخلق العرش عىل املاء.

((( قوهلم« :لنتفقه» ،يستفاد منه :أن السؤال عن مثل هذه األمور من الدين .وقوهلم« :عن أول هذا
األمر» :لو مل يكن يعتقد هؤالء الناس أن للمخلوقات ُ
أول لـام سألوا هذا السؤال.
((( «كان» تامة« .و» حالية :كان اهلل واحلال أنه مل يكن يشء معه.
((( «كان» ناقصة هلا مبتدأ وخرب ،و«كان» الناقصة تفيد الصريورة واالبتداء والتحول ،كقولك :كنت
جالس ًا.
«كان عرشه عىل املاء» :أي :وجو ُد العرش له أول.

((( أخرجه يف «األسامء والصفات» ،باب بدء اخللق ،كان اهلل عز وجل ومل يكن يشء غريه.)769( ،
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وبيان ذلك يف حديث أيب رزين العقييل عن النبي ﷺ حني قال« :ثم خلق عرشه

عىل املاء»(((.

أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ أنا أبو زكريا العنبي :ثنا حممد بن عبد السالم :ثنا إسحاق

ابن إبراهيم :أنا عبد الرزاق :عن عمر بن حبيب املكي :عن حبيب بن قيس األعرج :عن
طاوس قال:

مم ُخلق اخللق؟ قال :من املاء
جاء رجل إىل عبد اهلل بن عباس فسأله ،فـقالّ :

والنور والظلمة والريح والرتاب .فقال الرجل :فمم خلق هؤالء؟ فـتال عبد اهلل بن

عباس﴿ :ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ﴾ [اجلاثية.(((]13 :

قال :فأخربنا اب ُن عباس :أن املاء والنور والظلمة والريح والرتاب مما يف الساموات
ِ
وما يف األرض ،وقد أخرب اهلل عز وجل أن مصدَ ر اجلميع منه ،أي :من ِ
وإبداعه
خلقه

واخرتاعه فهو خالق كل يشء ،خلق املاء أوالً ،أو املاء وما شاء من خلقه ال عن أصل
ال لـام خلق بعده ،فهو ِ
وال عىل مثال سبق ،ثم جعله أص ً
املبدع ،وهو الباري ال إله غريه،
وال خالق سواه»(((.

ويف بعض الروايات« :كان اهلل ومل يكن يشء قبله»((( ،ويف رواية« :كان اهلل قبل

كل يشء»(((.

((( أخرجه أمحد يف «مسنده» (.)117 :26( ،)16200

((( أخرجه احلاكم يف «مسنده» .)453 :2( ،)3687( ،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه.

((( «االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد» ،ص.55

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث عمران بن حصني ،كتاب التوحيد ،باب ﴿ﭬ

ﭭﭮﭯ﴾ [هود﴿ ،]7 :ﯩﯪﯫﯬ﴾ [التوبة.)7414( ،]129 :

((( أخرجه أمحد يف «مسنده» ،من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.)347 :15( ،)9566( ،
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وهذه الروايات رصحي ٌة يف بيان أن اهلل تعاىل كان قبل كل يشءّ ،
وأن كل يشء سواه

قديم بالنوع وال بالشخص.
خملوق بعد عدم نفسه ،فال يشء من املخلوقات ٌ

وقد خالف يف ذلك ابن تيمية فقال إن العالـم قديم بالنوع ،بمعنى :أنه ما من
ٍ
خملوق إال وكان خملوق قبله ،إىل ال بداي َة له ،فال
ـم قبله ،وما من
عالـم إال وكان عا َل ٌ

يوجد بداية للمخلوقات.

ظاهر ـ خمالف لنص احلديث ،ولنصوص اآليات الكثرية
وهذا الكالم ـ كام هو
ٌ
ِ
املخلوقات ك َّلها وجدت بعد عدم.
التي تثبت أن اهلل تعاىل هو األول ،وأن
وقد أشار احلافظ ابن حجر لذلك يف «فتح الباري» فقال« :قوله« :كان اهلل ومل

يكن يشء قبله» .تقدّ م يف «بدء اخللق» بلفظ« :ومل يكن يشء غريه» ،ويف رواية أيب معاوية:
«كان اهلل قبل كل يشء» ،وهو بمعنى« :كان اهلل وال يشء معه» ،وهي أرصح يف الرد عىل
حوادث ال َ
َ
أول هلا من رواية الباب ،وهي من مستشنَع املسائل املنسوبة البن
من أثبت

ووقفت يف كالم له عىل هذا احلديث يرجح الرواي َة التي يف هذا الباب عىل غريها،
تيمية،
ُ
مع أن قضية اجلمع بني الروايتني تقتيض محل هذه عىل التي يف بدء اخللق ال العكس،
واجلمع يقدم عىل الرتجيح باالتفاق»(((.

وقد ذكر اب ُن تيمية كال َمه هذا الذي أشار إليه اب ُن حجر يف رشح حديث عمران
َ
كتبت ر ّد ًا كام ً
بطالن مجيع ما قاله.
نت فيه
ال عليه ب ّي ُ
ابن احلصني ،وقد ُ
لو مل يكن للمخلوقات ُ
أول مل يكُن السؤال عنها بـ«كيف» جائز ًا؛ ألن السؤال
ِ
حق اهلل؛ ألنه
سبق
ثبوت وجوده ،ولذلك فهذا السؤال ال جيوز يف ّ
عن الكيف يستلزم َ
رصيح يف ّ
ُ
أن العرش له بداية ،ثم خلق الساموات واألرض،
واحلديث
ال أول له،
ٌ
فالساموات واألرض هلام بداية يف الوجود أيض ًا.

((( «فتح الباري» (.)410 :13

ِ
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قال األستاذ البيهقي ـ رمحه اهلل ـ« :قوله« :كان اهلل ومل يكن يشء غريه» يدل عىل أنه

مل يكن يشء غريه ال املاء وال العرش وال غريمها وكل ذلك أغيار ،وقوله« :وكان عرشه

عىل املاء» يعني به :ثم خلق املاء وخلق العرش عىل املاء».

يعني :املاء ليس أزلي ًا أيض ًا ،بل هو خملوق ،لو قال الرسول ﷺ« :كان اهلل» فقط

لكان هناك احتامل وجود يشء معه ،ولكنه أكّد عدم وجود يشء آخر معه بقوله« :ومل
يكن يشء غريه».

وقال البيهقي رمحه اهلل :وبيان ذلك يف حديث أيب رزين العقييل عن النبي ﷺ حني

قال« :ثم خلق عرشه عىل املاء».

مم ُخلق
أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ ...جاء رجل إىل عبد اهلل بن عباس فسأله ،فقالّ :

اخللق؟ قال :من املاء والنور والظلمة والريح والرتاب .فقال الرجل :فمم خلق هؤالء؟
فتال عبد اهلل بن عباس﴿ :ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ﴾ [اجلاثية.]13 :

قال :فأخربنا اب ُن عباس :أن املاء والنور والظلمة والريح والرتاب مما يف الساموات
ِ
وما يف األرض ،وقد أخرب اهلل عز وجل أن مصدَ ر اجلميع منه ،أي :من ِ
وإبداعه
خلقه

واخرتاعه فهو خالق كل يشء ،خلق املاء أوالً ،أو املاء وما شاء من خلقه ال عن أصل
ال لـام خلق بعده ،فهو ِ
وال عىل مثال سبق ،ثم جعله أص ً
املبدع ،وهو الباري ال إله غريه،
وال خالق سواه»(((.

ينص رصاح ًة وبوضوح تا ٍّم عىل املعنى الذي فهمناه،
هذا كالم اإلمام البيهقي ّ

نص عليه أهل السنة واجلامعة ،وهو رضورة انقطاع سلسلة املخلوقات يف
وهو الذي ّ

األزل ،وعىل ما قاله النبي ﷺ« :كان اهلل ومل يكن يشء غريه» .وكال ُمه واألدلة التي
((( «االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد» ،ص.55
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أوردها قاطع ٌة يف أن اهلل تعاىل مل خيلق العالـم من مادة سابقة له ،كام قال به الفالسفة

ومال إليه بعض املجسمة يف كالمه ،فبطل ُ
َ
قول كل من قال بخالف ذلك من املجسمة
والفالسفة القائلني بأن اهلل تعاىل ع ّلة للعامل ،والقائلني بوحدة الوجود؛ لِـام يلزم عندهم
من رضورة استمرار مظاهر اإلله أزالً وأبد ًا ،املنايف لوجود بداية للخلق.

وبام أننا أوردنا مسأل َة التسلسل يف األزل ونفيها ،فال بأس هنا أن نذكر بحث ًا خمترص ًا

يوضح هذا األصل بحسب ما يالئم هذا الكتاب.

*

*

*

ِ
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بيان

الفرق بني التسلسل يف املايض والتسلسل يف املستقبل
مفهوم التسلسل :هو عبارة عن موجودات متتالية أو جمتمعة ،ال هناي َة لعددها وال

ملقدارها ،ومعنى أنه ال هناية لذلك أي :يف نفس األمر ،وال نريد أننا نحن ال نقدر عىل
نفسها غري موجودة يف نفس األمر.
تع ُّقل وإدراك هذه الالهناية مع وجودها ،بل إهنا َ

والتسلسل يف اخلارج معناه :أن يوجد هذا املفهوم مصداق ًا يف اخلارج ،بمعنى:
أنه يوجد يف اخلارج موجودات ال هناية لعددها أو لكميتها بالفعل ،وقد حت ّققت وثبت

وجو ُدها ،وال فرق بني أن يكون وجو ُدها يف اخلارج مع ًا أو عىل التعاقب ،فالتسـلسل
ـ هبذا املفهوم ـ مستحيل؛لِـام يلزم عليه من انتهاء ما ال ينتهي؛ ألن كل ما ثبت يف الوجود
اخلارجي جيب أن يكون قد انتهى حصو ُله ،وإذا فرضنا ّ
أن ما يف اخلارج ال متناهي ،فيلزم

اجتامع التناهي والالتناهي يف اخلارج ،وهو حمال.

ِ
فع ّلة استحالة هذا األمر :هو لزو ُم انقضاء ما ال هناية له ،وهذا مستحيل! واالنقضاء
معناه هنا :أن يقع يف الوجود ما ال هناي َة له من املوجودات عىل الوصف السابق.
و ُيع َلم من مفهوم التسلسل املايض أن ّ
تكون مفهو َمه
كل أجزائـه املعقولة التي ّ

الكامل تصدُ ق عىل أمور وجودية وموجودة يف نفسها ويف اخلارج.

يتكون منها مفهوم التسلسل هي كام ييل:
ومعنى ذلك :أن األجزاء التي ّ

أمور موجود ٌة متتابعة يف الوجود أو جمتمعة فيه ،وهذه األمور يمكن أن ُت َعدَّ
أوالًٌ :
أو تقدَّ ر بمقادير وكم ٍ
يات؛ إ ّما متصلة ،أو غري متصلة.
َ ّ
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ثاني ًا :هذه األمور املعدودة باملعنى الذي ب ّيناه ،ال هناي َة لعددها يف نفس األمر ،أي:

أمر ال
ال يمكن
حرص عددها بأن يقال :هي أقل من كذا ،وأكثر من كذا! بل كلام ُفرض ٌ
ُ

رب منها؛ ألن األصل يف كل ما هو سواها أن يكون حمدود ًا ،وهي ـ يف
ُيمكن أن يكون أك ُ
ٍ
آخر؛ ألن األصل فيها أن تكون ال هناية هلا.
نفس األمر ـ ال يمكن الزيادة عليها
بمقدار َ

َ
وكنت
أعطيك تفاح ًة إال إذا كنت قد أعطيتُك تفاح ًة قبلها،
قلت :لن
َ
وهكذا فإن َ
القدَ م ،فإنك لن تعطيه تفاح ًة أبد ًا؛ ألنك رشطت عىل ِ
جتوز وقوع التسلسل يف ِ
نفسك أنه
َ
ّ
مهام كانت هناك إمكاني ٌة ِ لن تعط َيه تفاح ًة قبل هذه التفاحة احلالية ،فإن لن تُعط َيه احلال ّية،

وهذه اإلمكانية ُـ عىل فرض صحة التسلسل ـ لن تزال موجودة وقائمة أبد ًا ،ولذلك
فإنك لن تعطيه أ ّيتفاحة!

وأما هذه األمور املتتابعة التي فرضناها فهل ُيمكن أن تتحقق يف املستقبل؟

اجلواب :ال يمكن أن تتحقق ك ُّلها يف املستقبل أيض ًا؛ ألن املستقبل يكون ظرف ًا
ِ
تصور أن الزمان يف
لوجودها ،واملستقبل غري موجود اآلن يف نفسه ،وال يمكن أن ُي َّ
ُكونه ويتألف هو منها عد ٌد ال هناية له؛ ألن ّ
كل
املستقبل سوف يتحقق من وحداته التي ت ّ
ُ
عدد يقع يف الوجود ،فإنه يمكن أن ُيزاد عليه،
والعقل ال يتوقف يف جتويز ذلك عند حدٍّ

معني وال غري معني.

إذن فمفهوم املستقبل ال يكون إال أمر ًا عدمي ًا ال وجودي ًا؛ ألنه إذا كان وجودي ًا،

فال خيلو:

إما أن يكون واقع ًا اآلن فيكون هو عني احلارض ال املستقبل ،وهو حمال.
وإما أن يكون قد وقع قبل اآلن ،فيكون هو عني املايض ،وهو حمال أيض ًا.
وال يمكن تصور أمر وجودي هاهنا إال املايض من حيث إنه كان موجود ًا يف
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بعض اآلنات ،واحلارض من حيث إنه موجود اآلن ،وأما املستقبل فال يمكن أن يقال

وجودي باملعن َيني السابقني.
عليه :إنه
ٌّ

يتحصل من هذا :أننا لو فرضنا التسلسل يف املستقبل ،يلزم التناقض؛ ألن
إذن
ّ
ِ
أمور وجودية ،فإذا قلنا :إن هذه األجزا َء واقع ٌة يف
رشط التسلسل وأجزاء مفهومه هي ٌ
املستقبل ،فيصبح ُ
احلال كام لو قلنا :إن املوجودات ـ أو الوجوديات ـ واقعة يف العدم،
ٍ
تناقض رصيح؛ إذ العدم ال يكون
وأن العدم ظرف هلا .ومعلوم ما يف هذا الكالم من
ظرف ًا للوجود.

ُ
مستحيل احلصول يف املستقبل
فالنـتيجة :هي أن التسلسل ـ باملفهوم السابق ـ

أيض ًا ،كام هو مستحيل احلصول يف املايض.
السنة؟

ولكن إذا كان التسلسل يف املستقبل مستحي ً
جتويزه عند علامء أهل
ال فكيف اشتُهر ُ
اجلواب :لـام كانت استحال ُة ذلك املعنى للتسلسل أمر ًا واضح ًا ال خيفى عىل كثري،

غري املعنى
معنى َ
علمنا أهنم ال بدَّ أن يكونوا قد أرادوا ً
آخر للتسلسل يف املستقبل ،هو ُ
التناقض الرصيح ،وهو حمال ،وهذا هو احلاصل
املراد للتسلسل يف املايض ،وإال لزمهم
ُ

بالفعل.

غري معناه
رصحوا بأهنم يريدون من التسلسل يف املستقبل ً
معنى آخر َ
وأيض ًا فقد ّ

حادث حمصل ،إال
يف املايض ،وقد بينوا أن معنى التسلسل اجلائز يف املستقبل :هو «ما من
َّ
وس َي ِليه حادث مقدَّ ر».
َ
وأنت خبري بأن هذا املفهوم ملعنى التسلسل املستقبيل يتألف من ٍ
بعضها
أمورُ :
ّ

وبعضها وجودي ،وجمموع هذه األمور يؤلف ماهية األمر.
عدميُ ،
ٌّ
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فاحلادث املقدَّ ر معناه :احلادث الذي مل حيصل بعد ،ولكن يمكن حدوثه يف الزمان

عدمي كام وضحناه.
التايل .وهذا املعنى
ٌّ

وقد سبق أن ذكرنا لك ّ
امليض ومفهو َمه يتأ ّلف من أمور كلها
أن معنى التسلسل يف ّ
ٍ
ٌ
حادث حاصل
حادث حاصل بالفعل ،إال ويوجد قب َله
وجودية؛ ألن معناه :أنه ما من
آخر ،وهكذا ال إىل بداي َة للحوادث احلاصلة بالفعل.

وبعضه وجودي ،وبني ما ك ُّله وجودي.
بعضه عدمي ُ
وأنت تعلم الفرق بني ما ُ

امليض ،وهذا
التسلسل يف
والفرق بينهام :هو املعنى الوجودي الزائد يف مفهوم
ُ
ّ
األمر الزائد هو ـ بعينه ـ ع ّل ُة استحالة هذا النوع من التسلسل ،وهو غري موجود يف
منفي وال ممتنع.
التسلسل يف املستقبل ،ولذا فهو غري ٍّ

احلكم
التسلسل باملعنى املعلوم يف املايض ،ال ُيناقض
وعىل ذلك ،فاحلكم بامتناع
َ
ُ
وضحناه يف املستقبل؛ الختـالف ِ
أحدمها عن اآلخر،
بتجويز التسلسل باملعنى الذي ّ
وألن ع ّلة استحالة التسلسل املايض ليست موجود ًة وال متحققة يف التسلسل املستقبيل.

أدلة نقلية عىل بطالن التسلسل:
عقيل ،ومنها ما
وقد قامت أدل ٌة عديدة عىل بطالن التسلسل يف القدم ،منها ما هو ٌّ

هو نقيل.

فأما األدلة العقلية فام ذكرناه سابق ًا يكفي عند ذي العقل السليم ،وقد تك ّفلت

التسلسل يف املايض.
املطولة بإبطال
العلامء يف كتبهم ّ
ُ
وأما األدلة النقلية فهي كثرية أيض ًا:

منها قوله تعاىل﴿ :ﯴﯵ﴾ [احلديد ،]2 :واألولية ال يمكن ثبوهتا هلل تعاىل إال إن

كان موجود ًا وحده ال يشء معه ،وال يساوق وجوده وجود.
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ويدل لذلك قوله تعاىل﴿ :ﮦﮧﮨﮩ﴾ [الرعد ]16 :فإن اخللق معناه :إجياد
ٌ
صادق عىل الصورة واملادة.
بعد عدم ،وهو

سابقة.

ِ
الـموجد ال عىل مثال سابق وال من مادة
ومثله اسم اهلل تعاىل «البارئ» ،فمعناه:

وقد سبق أن أوضحنا بعض األدلة عىل ذلك.

أحاديث ُّ
ُ
تدل عىل هذا املطلب اجلليل.
ومنها

أوالً :حديث عمران بن حصني:
روى البخاري يف «صحيحه» عن عمران بن حصني ريض اهلل عنهام قال :دخلت

ناس من بني متيم فقال« :اق َبلوا البرشى يا
عىل النبي ﷺ،
ُ
وعقلت ناقتي بالباب ،فأتاه ٌ
ِ
مرتني ،ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال:
بني متيم» قالوا :قد َّ
بشتَنا فأعطناّ .
«اقبلوا البرشى يا أهل اليمن؛ إذ مل يقبلها بنو متيم» قالوا :قد قبلنا يا رسول اهلل ،قالوا:
جئناك نسألك عن هذا األمر؟ قال«:كان اهلل ومل يكن يشء غريه ،وكان عرشه عىل املاء،

وكتب يف الذكر كل يشء ،وخلق الساموات واألرض» ،فنادى مناد :ذهبت ناقتُـك يا
كنت تركتُها(((.
الرساب ،فواهلل
فانطلقت فإذا هي يقطع دوهنا
ابن احلصني!
لوددت أين ُ
ُ
ُ
ُ

ويف «صحيح البخاري» عن عمران بن حصني قال :إين عند النبي ﷺ إذ جاءه
بشتَنا فأعطِنا ،فدخل ناس
قو ٌم من بني متيم ،فقال« :اقبلوا البرشى يا بني متيم» قالواّ :
من أهل اليمن فقال« :اقبلوا البرشى يا أهل اليمن إذ مل يقبلها بنو متيم» قالوا :قبِلنا! جئناك
لنتفقه يف الدين ،ولنسألك عن أول هذا األمر ما كان؟ قال« :كان اهلل ومل يكن يشء قبله،

((( كتاب بدء اخللق ،باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل﴿ :ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ﴾ [الروم،]27 :
رقم .3191
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وكان عرشه عىل املاء ،ثم خلق الساموات واألرض ،وكتب يف الذكر كل يشء» ثم أتاين
ْ
أدرك ناقتَك فقد ذهبت ،فانطلقت أطل ُبها فإذا الرساب ينقطع
رجل فقال :يا عمران

لوددت أهنا قد ذه َبت ومل أ ُقم(((.
دوهنا ،وأيم اهلل
ُ

جلالس عند رسول اهلل
ويف «صحيح ابن حبان» عن عمران بن حصني قال :إين
ٌ

بشتـنا ـ يا
ﷺ إذ جاءه قوم من بني متيم فقال« :اقبلوا البرشى يا بني متيم» قالوا :قد َّ

رسول اهلل ـ فأعطنا ،فدخل عليه ناس من أهل اليمن ،فقال« :اقبلوا البرشى يا أهل
اليمن؛ إذ مل يقبلها بنو متيم» ،قالوا :قد قبلنا يا رسول اهلل ،جئنا لنتف ّقه يف الدين ونسألك

عن أول هذا األمر :ما كان؟ فقال« :كان اهلل ومل يكن يشء قبله ،وكان عرشه عىل املاء ،ثم
خلق الساموات واألرض ،وكتب يف الذكر كل يشء» ،قال :ثم أتاه رجل فقال :يا عمران
فانطلقت أطل ُبها ،فإذا الرساب ينقطع دوهنا،
ابن حصني راحلتك أدركْها ،فقد ذه َبت،
ُ

وأيم اهلل لوددتُأهنا ذهبت ومل أقم(((.

دخلت عىل رسول اهلل
ويف «سنن البيهقي الكربى» عن عمران بن حصني قال:
ُ

ﷺ ...فذكر احلديث قال فيه :قالوا :جئناك نسألك عن هذا األمر؟ قال« :كان اهلل ومل

يكن يشء غريه ،وعرشه عىل املاء ،وكتب يف الذكر كل يشء وخلق الساموات واألرض».
البخاري يف «الصحيح» عن عمر بن حفص بن غياث ،والـمراد به ـ واهلل
رواه
ُّ

أعلم ـ :ثم خلق املا َء ،وخلق العرش عىل املاء ،وخلق القلم وأ َم َره فكتب يف الذكر ّ
كل
يشء(((.

((( كتاب التوحيد ،باب ﴿ﭬﭭﭮﭯ﴾ [هود﴿ ،]7 :ﯩﯪﯫﯬ﴾
[التوبة.)7414( ،]129 :

((( كتاب اإليامن بالقرآن املنزل عىل نبينا حممد ﷺ ،ذكر حديث مجع القرآن.)179( ،
((( كتاب السري ،باب مبتدأ اخللق (.)18156

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 311
عىل

ويف «املعجم الكبري»عن عمران بن حصني قال :أتيت رسول اهلل ﷺ عىل ناقة،

فعقلتُها بالباب ثم دخلت ،وأتاه ناس من بني متيم فقال« :اقبلوا البرشى» فقالوا :قد قبلنا
ِ
فأعر َض عنهم ،ثم أتاه ناس من اليمن فقال« :اقبلوا البرشى وال تقولوا كام قال
فأعطناَ ،
بنو متيم» ،فقالوا :قد قبلناِ ،
فأخبنا عن أول هذا األمر؟ فقال« :كان اهلل ومل يكن غريه،
وكان عرشه عىل املاء» ،فجاء رجل فقال :يا ابن حصني ِ
فذهبت فلحقتُها
أدر ْك ناقتَك،
ُ
كنت تركتها(((.
بالرساب ،وأيم اهلل
لوددت أين ُ
ُ

ويف «فتح الباري»« :حديث عمران بن حصني:
[ ]3018قوله« :اقبلوا ال ُبرشى» بضم أوله وسكون املعجمة والقرص ،أي :اق َبلوا

مني ما يقتيض أن تُبرشوا إذا أخذتُم به باجلنة ،كالفقه يف الدين والعمل به».

ثم قال« :قوله :فأخذ النبي ﷺ حيدّ ث بدء اخللق والعرش ،أي :عن بدء اخللق،

ضمن «حيدّ ث» معنى «يذكر» ،وكأهنم سألوا عن أحوال هذا
وعن حال العرش ،وكأنه ّ
العالـم ،وهو الظاهر ،وحيتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس املخلوقات ،فعىل األول
يقتيض السياق :أنه أخرب ّ
أن أول يشء خلق منه الساموات واألرض ،وعىل الثاين :يقتيض

أن العرش واملاء تقدّ م خل ُقهام قبل ذلك ،ووقع يف قصة نافع بن زيد :نسألك عن أول
هذا األمر»(((.
قال ابن حجر ]3019[« :قوله« :قالوا«:جئنا نسألك» كذا للكشميهني ،ولغريه:

«جئناك لنسألك» ،وزاد يف التوحيد« :ونتفقه يف الدين» ،وكذا هي يف قصة نافع بن زيد

أرشت إليها آنف ًا.
التي
ُ

((( (.)204 :18( ،)498

((( «فتح الباري» (.)288 :6
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قوله« :عن هذا األمر» أي :احلارض املوجود ،واألمر ُيطلق ويراد به املأمور ،ويراد

ّ
واحلث عىل الفعل غري ذلك.
به الشأن ،واحلكم،

قوله« :كان اهلل ومل يكن يشء غريه» يف الرواية اآلتية يف التوحيد« :ومل يكن يشء

قبله» ،ويف رواية غري البخاري« :ومل يكن يشء معه» ،والقصة متحدةٌ ،فاقتىض ذلك أن
راويا أخذها من قوله ﷺ يف دعائه يف صالة الليل ،كام
الرواية وقعت باملعنى ،ولعل َ

أرصح
تقدم من حديث ابن عباس« :أنت األول فليس قبلك يشء» لكن رواية الباب
ُ
يف العدم ،وفيه دالل ٌة عىل أنه مل يكن يش ٌء غريه ال املاء وال العرش وال غريمها؛ ألن كل
ذلك غري اهلل تعاىل ،ويكون قوله« :وكان عرشه عىل املاء» معناه :أنه خلق املاء سابق ًا ،ثم

خلق العرش عىل املاء.

وقد وقع يف قصة نافع بن زيد احلمريي بلفظ« :كان عرشه عىل املاء ،ثم خلق

فرصح برتتيب
القلم ،فقال :اكتب ما هو كائ ٌن ،ثم خلق الساموات واألرض وما فيهن»ّ ،
املخلوقات بعد املاء والعرش.

قوله« :وكان عرشه عىل املاء وكتب يف الذكر كل يشء وخلق الساموات واألرض»

ومل يقع بلفظ «ثم» إال يف ذكر خلق الساموات واألرض.

وقد روى مسـلم من حديث عبد اهلل بن عمرو مرفوع ًا« :أن اهلل قـدر مقادير

اخلالئق قبل أن خيلق الساموات واألرض بخمسني ألف سنة ،وكان عرشه عىل املاء»،

وهذا احلديث يؤيد رواية من روى «ثم خلق السمـاوات واألرض» باللفظ الدال عىل
الرتتيب.

تنبيه :وقع يف بعض الكتب يف هذا احلديث« :كان اهلل وال يشء معه ،وهو اآلن

عىل ما عليه كان» وهي زياد ٌة ليست يف يشء من كتب احلديث .نـ ّبه عىل ذلك ّ
العلم ُة
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تقي الدين ابن تيمية((( ،وهو مس َّل ٌم يف قوله«:وهو اآلن »...إىل آخره ،وأما لفظ «وال
ُّ

يشء معه» ،فرواية الباب بلفظ «وال يشء غريه» بمعناها.

ِ
غريه» بغري واو.
ووقع يف ترمجة نافع بن زيد احلمريي املذكور« :كان اهلل ال يشء ُ

قوله« :وكان عرشه عىل املاء» قال الطيبي :هو فصل مستقل؛ ألن القديم :من مل

يسبقه يشء ،ومل يعارضه يف األولية ،لكن أشار بقوله« :وكان عرشه عىل املاء» إىل ّ
أن املاء
والعرش كانا مبد َأ هذا العا َلـم؛ لكوهنام ُخلقا قبل خلق الساموات واألرض ،ومل يكن

حتت العرش ـ إذ ذاك ـ إال املاء.

وم َّص ُل احلديث :أن ُمط َل َق قوله« :وكان عرشه عىل املاء» مق َّيدٌ بقوله« :ومل يكن
ُ
ِ
ُ
احلدوث بعد العدم.
األول :األزلي ُة ،ويف الثاين:
يشء غريه» ،واملراد بـ«كان» يف
وصححه ـ من حديث أيب رزين العقييل مرفوع ًا« :أن
والرتمذي ـ
وقد روى أمحدُ
ّ
ّ

املاء ُخلق قبل العرش».

السدّ ُّي يف تفسريه بأسانيدَ متعدِّ دة :أن اهلل مل خيلق شيئ ًا مما خلق قبل املاء.
وروى ُّ

وصححه ـ من حديث عبادة بن الصامت مرفوع ًا:
والرتمذي
وأما ما رواه أمحدُ
ّ
ُّ

جمع بينَه
«أول ما خلق اهلل القلم ،ثم قال :اكتُب ،فجرى بام هو كائ ٌن إىل يوم القيامة» ،ف ُي َ
وبني ما قب َله بأن ّأولية القلم :بالنسبة إىل ما عدا املاء والعرش ،أو :بالنسبة إىل ما منه صدر
َ
من الكتابة ،أي :أنه قيل له :اكتُب؛ َ
أول ما ُخلق.

طريق ث ْب ٌت ،وعىل تقدير ثبوته،
وأما حديث «أول ما خلق اهلل العقل» فليس له
ٌ

فهذا التقدير األخري هو تأويله ،واهلل أعلم.

((( وقد نبه عىل ذلك ابن عريب احلامتي الصويف الشهري قبل ابن تيمية ،وقد نقلنا كالمه من الفتوحات
سابق ًا يف بعض اهلوامش ،فانظره.
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وحكى أبو العالء اهلمداين أن للعلامء قولني يف ّأيام ُخلق أوالً :العرش أو القلم؟

قال :واألكثر عىل سبق خلق العرش ،واختار ابن جرير و َمن تبعه الثاين.

وروى ابن أيب حازم من طريق سعيد بن جبري :عن ابن عباس قال :خلق اهلل اللوح

املحفوظ مسرية مخس مئة عام ،فقال للقلم ـ قبل أن خيلق اخللق وهو عىل العرش ـ:
اكتب ،فقال :وما أكتب؟ قال :علمي يف خلقي إىل يوم القيامة.
ْ

ذكره يف تفسري سورة ﴿ﮜ﴾ ،وليس فيه سبق خلق القلم عىل العرش ،بل فيه

سبق العرش.

وأخرج البيهقي يف «األسامء والصفات» من طريق األعمش :عن أيب ظبيان :عن

أكتب؟ قال:
اكتب ،فقال :يا رب وما ُ
ابن عباس قال :أول ما خلق اهلل القلم ،فقال لهْ :
ُاكت ِ
ُب القدر ،فجرى بام هو كائ ٌن من ذلك اليوم إىل قيام الساعة.
وأخرج سعيد بن منصور :عن أيب عوانة :عن أيب برش :عن جماهد قال :بدء اخللق

العرش واملاء واهلواء ،وخلقت األرض من املاء.
واجلمع بني هذه اآلثار واضح.
ُ

قوله« :وكتب» أي« :قدّ ر»« ،يف الذكر» أي :يف حمل الذكر ،أي :يف اللوح املحفوظ،

َّ
«كل يشء» أي :من الكائنات.

جواز السؤال عن مبدأ األشياء ،والبحث عن ذلك ،وجواز جواب
ويف احلديث
ُ

الكف إن خيش عىل السائل ما يدخل عىل معتقده،
العالـم بام يستحرضه من ذلك ،وعليه
ُّ
ٌ
حادث ،وأن اهلل أوجد هذه املخلوقات بعد أن مل تكن ال عن
وفيه أن جنس الزمان ونو َعه
ٍ
عجز عن ذلك ،بل مع القدرة.
بعضهم من سؤال األشعريني عن هذه القصة :أن الكالم يف أصول الدين
واستنبط ُ
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ِ
ذريتهم ،حتى ظهر ذلك منهم يف أيب احلسن األشعري.
وحدوث العلم
مستمران يف ّ
ّ

أشار إىل ذلك ابن عساكر.

قوله« :فنادى ُمناد» ،يف الرواية األخرى« :فجاء رجل فقال :يا عمران» ،ومل أقف

عىل اسمه يف يشء من الروايات.

قوله« :ذهبت ناقـتك يا ابن احلصني» أي :انفلتت ،ووقع يف الرواية األوىل:
ْ
«أدرك راحلتَك» فهو بالنصب ،أو «ذهبت
«فجاء رجل فقال :يا عمران راحلتَك» أي:
راحلتُك» فهو بالرفع ،ويؤيده الرواية األخرى ،ومل أقف عىل اسم هذا الرجل ،وقوله:

«تفلتت» بالفاء ،أي :رشدت.

بالضم أي :حيول بيني وبني
السـراب»
قوله« :فإذا هي يقطع» بفتح أوله «دوهنا
ُ
ّ
رؤيتها ،والرساب ـ باملهملة ـ معروف ،وهو :ما ُيرى هنار ًا يف الفالة كأنه ماء.
لوددت أين كنت تركتها» يف التوحيد« :أهنا ذهبت ومل أ ُقم» يعني:
قوله« :فواهلل
ُ
النبي ﷺ حدي َثه يف ظنِّه ،فتأسف عىل ما فاته من ذلك.
ألنه قام قبل أن ُيكمل ُّ
وفيه :ما كان عليه من احلرص عىل حتصيل العلم.

كنت كثري التط ُّلب لتحصيل ما ظ ّن عمران أنه فاته من هذه القصة إىل أن
وقد ُ
فقوي يف ظنّي أنه مل ي ُفت ُه يشء من هذا القصة
وقفت عىل قصة نافع بن زيد احلمريي
ُ
َ
ِ
بخصوصها؛ ل ُل ِّو قصة نافع بن زيد عن ٍ
قدر زائد عىل حديث عمران ،إال أن يف آخره
بعد ِ
قوله« :وما فيهن»« :واستوى عىل عرشه عز وجل».
احلديث الثاين :حديث عمر ،قال :قام فينا رسول اهلل ﷺ مقام ًا ،فأخربنا عن بدء

اخللق حتى دخل أهل اجلنة منازهلم ...احلديث»(((.

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» ،كتاب بدء اخللق ،باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل﴿ :ﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲ﴾ [الروم« .)3192( ،]27 :فتح الباري» (.)289 :6
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وقال «فتح الباري»((( أيض ًا:

بشتَنا فأعطِنا» ،زاد يف رواية حفص «مرتني» وزاد يف رواية الثوري
قوله« :قالوا ّ

وجهه» ،ويف
بشتنا فأعطنا» ،وفيها:
عن جامع يف «املغازي»« :فقالوا :أما إذا ّ
«فتغي ُ
ّ

النبي ﷺ كره ذلك،
رواية أيب عوانة عن األعمش عند أيب نعيم يف «املستخرج» :فكأن َّ
«فرؤي ذلك يف وجهه» ،وفيها« :فقالوا:
ويف ُأخرى يف املغازي من طريق سفيان أيض ًاُ :
بشتنا» ،وهو ٌّ
وسبب غضبه ﷺ
دال عىل إسالمهم ،وإنام راموا العاجل،
يا رسول اهلل ّ
ُ
استشعاره ِبق ّلة علمهم؛ لكوهنم ع ّلقوا َ
آمالم بعاجل الدنيا الفانية ،وقدّ موا ذلك عىل
ُ

التف ُّقه يف الدين الذي حيصل هلم ثواب اآلخرة الباقية.

قال الكرماين :دل ُ
«بشتنا» عىل أهنم قبلوا يف اجلملة ،لكن طلبوا مع ذلك
قولمّ :

هيتموا
شيئ ًا من الدنيا ،وإنام نفى عنهم ال َقبول
َ
املطلوب ال ُمط َلق ال َقبول ،وغضب حيث مل ُّ
بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيد واملبدأ واملعاد ،ومل يعتَنوا بضبطها ،ومل يسألوا عن
واملوص ِ
ِ
ِ
الت إليها.
وجباتا
ُم
قال الطيبي :لـام مل يكُن ّ
جل اهتاممهم إال بشأن الدنيا قالوا« :برشتنا فأعطنا» ،فمن

ثم قال« :إذ مل يقبلها بنو متيم».

قوله« :فدخل ناس من أهل اليمن» ،يف رواية حفص« :ثم دخل عليه» ،ويف رواية

أيب عاصم« :فجاءه ناس من أهل اليمن».

قوله« :قالوا :قبلنا» ،زاد أبو عاصم وأبو نعيم« :يا رسول اهلل» ،وكذا عند ابن حبان

من رواية شيبان بن عبد الرمحن عن جامع.

قوله« :جئناك لنتفقه يف الدين ،ولنسألك عن أول هذا األمر ما كان؟»
((( «فتح الباري» (.)289 :6

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 317
عىل

هذه الرواية أتم الروايات الواقعة عند املصنّف ،وحذف ذلك ك َّله يف ِ
بعضها،
ُّ

بشتَنا
بعضه ،ووقع يف رواية أيب معاوية عن األعمش عند اإلسامعييل« :قالوا :قد َّ
أو َ
ِ
اسم ِ
قائل ذلك من أهل اليمن ،واملراد
فأخبنا عن أول هذا األمر كيف كان؟» ومل أعرف َ
بـ«األمر» يف قوهلم« :هذا األمر» تقدم بيانه يف بدء اخللق.

قوله« :كان اهلل ومل يكن يشء قبله» تقدم يف بدء اخللق بلفظ «ومل يكن يشء غريه».
ويف رواية أيب معاوية« :كان اهلل قبل كل يشء» وهو بمعنى« :كان اهلل وال يشء
حوادث ال َ
َ
أول هلا من رواية الباب ،وهي من
أثبت
معه» ،وهي أرصح يف الر ّد عىل من َ

رجح الرواية
ُمستشنَع املسائل املنسوبة البن تيمية،
ُ
ووقفت يف كال ٍم له عىل هذا احلديث ُي ّ
التي يف هذا الباب عىل غريها ،مع أن قضية اجلمع بني الروايتني تقتيض َ
محل هذه عىل التي

يف بدء اخللق ،ال العكس ،واجلمع ُيقدَّ م عىل الرتجيح باالتفاق» .اهـ(((.

ٍ
نقضت فيها مجيع ما ذك ََره يف
رسالة خاصة،
نت الر ّد عىل ابن تيمية يف
ُ
أقول :وقد ب ّي ُ
رشحه هلذا احلديث مما يتعلق هبذه املسألة ،فلين ُظرها من شاء.
وقول ابن حجر «املنسوبة» أي :التي اشتهر نسبتها إىل ابن تيمية ،وال يريد بذلك

التـشكيك يف نسبتـها إليه ،فإنه ُيـخرب أنه رأى رسالتَـه يف حديث عمران بن حصني،
وابن تيمية قد قرر رأيه يف ِ
النوعي يف تلك الرسالة كام ّقرره يف غريها.
القدم
ُ
ّ
ّ
ثم قال ابن حجر« :قال الطيبي :قوله« :ومل يكن يشء قبله» ٌ
حال ،ويف املذهب
َ
دخول
جوز األخفش
رب ،واملعنى يساعده؛ إذ التقدير :كان اهلل منفرد ًا ،وقد ّ
الكويف خ ٌ

ِ
جعل اجلملة خرب ًا مع
الواو يف خرب «كان» وأخواهتا نحو «كان زيد وأبوه قائم»؛ عىل
الواو تشبيه ًا للخرب باحلال ،ومال التوربشتي إىل أهنام مجلتان مستق ّلتان ،وقد تقدم تقريره

يف بدء اخللق.

((( «فتح الباري» (.)410-409 :13
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وقال الطيبي :لفظة «كان» يف املوضعني بحسب حال مدخوهلا؛ فاملراد باألول:
األزلية ِ
والقدم ،وبالثاين :احلدوث بعد العدم.
ُ
فاحلاصل :أن عطف قوله« :وكان عرشه عىل املاء» عىل قوله« :كان اهلل»
ثم قال:

من باب اإلخبار عن حصول اجلملتني يف الوجود وتفويض الرتتيب إىل الذهن.

قالوا :و«فيه» بمنزلة« :ثم» ،وقال الكرماين :قوله« :وكان عرشه عىل املاء» معطوف

االجتامع يف أصل
عىل قوله« :كان اهلل» وال يلزم منه املعية؛ إذ الالزم من الواو العاطفة
ُ
غريه :ومن ثم جاء «يشء غريه» ،ومن ثم جاء
الثبوت وإن كان هناك
ٌ
تقديم وتأخري ،قال ُ

توهم املعية.
قوله« :ومل يكن يشء غريه» لنفي ُّ

قال الراغب« :كان» عبارة عام مىض من الزمان ،لكنها يف كثري من وصف اهلل

تعاىل تنبئ عن معنى األزلية ،كقوله تعاىل﴿ :ﯴﯵﯶﯷﯸ﴾ [األحزاب،]40 :
قال :وما استعمل منه يف وصف ٍ
يشء متع ّلق ًا بوصف له هو موجو ٌد فيه؛ فللتنبيه عىل
أن ذلك الوصف الز ٌم له أو ُ
قليل االنفكاك عنه؛ كقوله تعاىل﴿ :ﯿﰀﰁ
ﰂ﴾ [اإلرساء ،]27 :وقـوله﴿ :ﭢﭣﭤ﴾ [اإلرساء ،]67 :وإذا استُـعمل يف
تغي؛ نحو :كان
الزمن املايض جاز أن يكون
املستعم ُل عىل حاله ،وجاز أن يكون قد ّ
َ

فالن كذا ثم صار كذا.

واست ّ
ظاهر يف ذلك؛
ُدل به عىل أن العالـم حادث؛ ألن قوله« :ومل يكن يشء غريه» ٌ

فإن كل يشء سوى اهلل ُوجد بعد أن مل يكن موجود ًا.

قوله« :أدرك ناقتَك فقد ذهبت» يف رواية أيب معاوية« :انح ّلت ناقتُك من ِ
عقاهلا»،

وزاد يف آخر احلديث« :فال أدري ما كان بعد ذلك» أي :مما قاله رسول اهلل ﷺ تكمل ًة

لذلك احلديث.

ِ
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قلت :ومل أقف يف يشء من املسانيد عن ٍ
أحد من الصحابة عىل نظري هذه القصة
ُ

التي ذكرها عمران ،ولو ُوجد ذلك ألمكن أن ُيعرف منه ما أشار إليه عمران ،وحيتمل
أن يكون اتفق ّ
أن احلديث انتهى عند قيامه»(((.
ثم قال« :وقوله هنا« :وعرشـه عىل املاء» وقـع يف رواية إسحاق بن راهويه:

«والعرش عىل املاء» ،وظاهره أنه كذلك حني التحديث بذلك ،وظاهر احلديث الذي
قبله ّ
وي َمع :بأنه مل َيزل عىل املاء،
أن العرش كان عىل املاء قبل خلق الساموات واألرضُ ،

وليس املراد باملاء ماء البحر ،بل هو ما ٌء حتت العرش كام شاء اهلل تعاىل» .اهـ(((.

ثاني ًا :حديث أيب هريرة وأنس بن مالك

يف «صحيح البخاري» :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه :قال رسول اهلل ﷺ« :يأيت
ُ
خلق ر َّب َك؟ فإذا
الشيطان أحدَ كم فيقول :من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقولَ :من َ
ْ
فليستعذ باهلل ،ولينت َِه»(((.
ب َل َغه،
خلق
ورواه
مسلم ،ولفظه« :فيقول :من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول لهَ :من َ
ٌ
ِ
ْ
ولينته»(((.
فليستعذ باهلل
ر َّب َك؟ فإذا بلغ ذلك

يف «مسنـد اإلمام أمحد بن حنبل» عن املحرر بن أيب هريرة :عن أبيه قال :قال
رسول اهلل ﷺ« :ال يزال الناس يسألون حتى يقولوا :كان اهلل َ
قبل كل يشء ،فام كان
قبله»(((.

((( انظر :ابن حجر« ،فتح الباري» (.)410 :3
((( املصدر السابق.

((( كتاب بدء اخللق ،باب صفة إبليس وجنوده (.)3276

((( كتاب اإليامن ،باب بيان الوسوسة يف اإليامن وما يقوله من وجدها (.)214
((( (.)347 :15( ،)9566
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ويف «صحيح مسلم» عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ال يزال الناس

يتساءلون حتى يقال :هذا خلق اهلل اخللق ،فمن خلق اهلل؟ فمن وجد من ذلك شيئ ًا،
آمنت باهلل»(((.
فلي ُقلُ :

أقول :وال ريب أن من يقول« :هذا خلق اهلل اخللق ،فمن خلق اهلل؟» ال يريد

باخللق إال اإلجياد بعد عدم.

ُّ
أقر القائل :إن اهلل خلق اخللق،
وحمل استداللنا هبذا احلديث :أن النبي عليه السالم ّ

هبذا املعنى ،ولكنه اعرتض عليه يف قوله« :فمن خلق اهلل؟» ،وهذا دليل عىل قط ِع سلسلة

اخللق يف املايض.

وقوله يف حديث أمحد« :حتى يقولوا :كان اهلل قبل كل يشء» ،دليل رصيح عىل

قطع سلسلة اخللق يف املايض.

ويف هذه األحاديث ـ وما سيأيت ـ دليل أيض ًا عىل قطع التسلسل يف الذهن أيض ًا،

افرتاض ذهني ،فوجب قط ُعه ،وأقر النبي عليه
ليس فقط يف اخلارج؛ ألن القول هو
ٌ
السالم ذلك القطع ،واعرتض عىل إدامة التسلسل.
قال ابن حجر يف «فتح الباري»:

ِ
ْ
ولينـته» أي :عن
فليستـعذ باهلل
«[ ]3102قوله« :من خلق ر َّبـك؟ فإذا بلغه

االسرتسال معه يف ذلك ،بل يلجأ إىل اهلل يف دفعه ،ويعلم أنه يريد إفسا َد دينه وعقله هبذه
الوسوسة ،فينبغي أن جيتهدَ يف دفعها باالشتغال بغريها.

الشخص
قال اخلطايب :وج ُه هذا احلديث :أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ
ُ
تعرض أحدٌ من
باهلل منه
ّ
وكف عن مطاولته يف ذلك اندفع ،قال :وهذا بخالف ما لو ّ
((( كتاب اإليامن ،باب بيان الوسوسة يف اإليامن وما يقوله من وجدها (.)212
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البرش بذلك؛ فإنه ُيمكن قط ُعه باحلجة والربهان ،قال :والفرق بينهام :أن اآلدمي يقع

منه الكال ُم بالسؤال واجلواب واحلال معه حمصور ،فإذا راعى الطريق َة وأصاب احلج َة
انق َط َع ،وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء ،بل ك ّلـام ُألزم حج ًة زاغ إىل غريها إىل أن

ُيفيض باملرء إىل احلرية ،نعوذ باهلل من ذلك.

قال اخلطايب :عىل أن قوله« :من خلق ر َّبك؟» كال ٌم متهافت ين ُق ُض آخره أوله؛

ألن اخلالق يستحيل أن يكون خملوق ًا ،ثم لو كان السؤال متجه ًا الستلزم التسلسل ،وهو
إىل حمد ٍ
ِ
ثات مفتقر ٌة إىل ُم ِد ٍ
العقل أن املحدَ ِ
ُ
ث
ث ،فلو كان هو مفتقر ًا
حمال ،وقد أثبت
لكان من املحدَ ثات .انتهى.

والذي نحا إليه من التفرقة بني وسوسة الشيطان وخماطبة البرش فيه نظر؛ ألنه ثبت

يف مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه يف هذا احلديث« :ال يزال الناس يتساءلون

آمنت
حتى يقال :هذا خلق اهلل اخللق ،فمن خلق اهلل؟ فمن وجد من ذلك شيئ ًا فلي ُقلُ :
برش ِ
كل سائل عن ذلك من ٍ
الكف عن اخلوض يف ذلك بني ّ
وغريه.
فسوى يف
ّ
باهلل»ّ ،
ويف رواية ملسلم عن أيب هريرة قال« :سألني عنها اثنان» ،وكان السؤال عن ذلك

بالكف عن اخلوض يف
الكف عن ذلك نظري األمر
لـام كان واهي ًا مل يستحق جواب ًا ،أو
ِّ
ُّ
الصفات والذات.

قال املازري :اخلواطر عىل قسمني :فالتي ال تستقر وال جيلبها شبه ٌة هي التي تندفع

ُ
احلديث ،وعىل مثلها ينطلق اسم «وسوسة» ،وأما
نـزل
باإلعراض عنها ،وعىل هذا ُي َّ
املستقرة الناشئة عن الشبهة فهي التي ال تندفع إال بالنظر واالستدالل.
اخلواطر
ّ

ِ
ِ
واالشتغال ٍ
آخر ومل يأ ُمر بالتأمل واالحتجاج؛
باالستعاذة
وقال الطيبي :إنام أمر
بأمر َ
ِ
ضـروري ال يقبل املناظرة ،وألن
أمر
ٌّ
ألن العلم باستغناء اهلل جل وعال عن املوجد ٌ
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عالج له إال امللجأ
االسرتسال يف الفكر يف ذلك ال يزيد املرء إال حرية ،ومن هذا حا ُله فال َ
إىل اهلل تعاىل واالعتصام به»(((.

ثالث ًا :حديث أنس بن مالك
ويف «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك يقول :قال رسول اهلل ﷺ« :لن يربح

الناس يتساءلون حتى يقولوا :هذا اهلل خالق كل يشء ،فمن خلق اهلل؟»(((.
ُ

يتوصل إىل أن اهلل
وجه داللة احلديث عىل قطع التسـلسل يف القدم :أن السائل ّ

أقر الرسول عليه الصالة والسالم هذه النتيجة ،ولكنه
تعاىل هو ُ
خالق كل يشء ،وقد ّ

اعرتض عىل القسم الثاين منها كام يتبني من األحاديث السابقة.

ويف هذا احلديث ويف غريهٌ :
أمر ال
دليل عىل أن التفكري يف مثل هذه املواضيع ٌ

اجلواب عليه حتى نقطع تر ُّددهم فيه ،وأما
يمكن أن ننز َع ُه عن قلوب الناس ،بل جيب
ُ
وغريه؛
جمرد ذ ّمهم عن ذلك ،ومن ُعهم منه ،فال يفيد يف هذا املقام شيئ ًا ،كام ّ
ّ
وضحه املازري ُ
بعضه سابق ًا.
مما نقلنا َ

وهذا الذي قلنا هنا هو الذي قرر علامء أصول الدين من ِ
َ
مباحث علم
أجله
ّ
استفرغوا
وبوبوها وتفنّنوا يف تَعداد الشبهات التي يمكن أن ت َِر َد عىل الناس ،ثم
الكالمّ ،
َ
جهدَ هم يف إبطاهلا ،فكيف يقال يف هذا العلم :إنه علم مذموم؟!
قال ابن حجر يف «فتح الباري»:
«[ ]6866قوله« :لن يربح الناس يتساءلون» يف رواية املستميل« :يسألون» ،وعند

مسلم يف رواية عروة عن أيب هريرة« :ال يزال الناس يتساءلون».
((( «فتح الباري» (.)340 :6

((( كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب ما يكره من كثرية السؤال وتكلف ما ال يعنيه (.)7296

ِ
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قوله« :هذا اهلل خالق كل يشء» يف رواية عروة« :هذا خلق اهلل اخللق» ،وملسلم

ُ
الشيطان العبدَ »
أيض ًا ـ وهو يف رواية البخاري يف بدء اخللق من رواية عروة أيض ًا ـ« :يأيت

ـ أو «أحدَ كم» ـ «فيقول :م َن خ َل َق كذا وكذا؟ حتى يقول :من خلق ر َّبك؟ ويف لفظ
األرض؟ فيقول :اهللُ».
ملسلم« :من خلق السام َء؟ من خلق
َ

وألمحد والطرباين من حديث خزيمة بن ثابت مث ُله ،وملسلم من طريق حممد بن

سريين عن أيب هريرة« :حتى يقولوا هذا اهلل خ َل َقنا» ،وله يف رواية يزيد بن األصم عنه:

«حتى يقولوا اهلل خلق كل يشء».

إن
ويف رواية املختار بن فلفل عن أنس عن رسول اهلل ﷺ« :قال اهلل عز وجلَّ :

أمتك ال تزال تقول :ما كذا وكذا؟ حتى يقولوا :هذا اهلل خلق اخللق».

وللبزار من وجه آخر عن أيب هريرة« :ال يزال الناس يقولون :كان اهلل قبل كل

يشء ،فمن كان قبله».

قال التوربشـتي :قوله« :هذا خلق اهلل اخللق» ،حيتمل أن يكون هذا مفعوالً،
واملعنى :حتى يقال هذا ُ
ربه ،أي :هذا األمر قد ُعلم!
القول ،وأن يكون مبتد ًأ ُحذف خ ُ

وعىل اللفظ األول ـ يعني رواية أنس عند مسلم ـ« :هذا اهلل» مبتدأ وخرب ،أو «هذا» مبتدأ

اخللق» خربه.
و«اهلل» عطف بيان
و«خلق َ
َ

ُ
مقـر ٌر معلوم ،وهو أن اهلل خلق
قال الطيبي:
واألول أوىل ،ولكن تقديره :هذا َّ

فمن خلقه؟ فيظهر ترتيب ما بعد الفاء عىل ما
اخللق ،وهو يشء ،وكل يشء خملوقَ ،

قبلها.

فليست َِع ْذ
قوله« :فمن خلق اهلل يف رواية بدء اخللق «من خلق ربك» وزاد« :فإذا بلغه ْ
باهلل و ْل َينْـت َِه».
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ويف لفظ ملسلم «فمن وجد من ذلك شيئا فليـقل آمنت باهلل» وزاد يف أخرى

«ورسله».

وأليب داود والنسائي من الزيادة «فقولوا اهلل أحد اهلل الصمد السورة ،ثم ليتفل
عن يساره ثم ل َي ْست َِع ْذ».
وألمحد من حديث عائشة «فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت باهلل ورسوله فان

ذلك يذهب عنه» وملسلم يف رواية أيب سلمة عن أيب هريرة نحو األول وزاد «فبينام انا يف
املسجد إذ جاءين ناس من األعراب فذكر سؤاهلم عن ذلك وانه رماهم باحلصا ،وقال:
صدق خلييل».

وله يف رواية حممد بن سريين عن أيب هريرة «صدق اهلل ورسوله» قال ابن بطال:

يف حديث أنس اإلشارة إىل ذ ِّم كثرة السؤال؛ ألهنا تفيض إىل املحذور كالسؤال املذكور؛
فإنه ال ينشأ اال عن جهل مفرط.

وقد ورد بزيادة من حديث أيب هريرة بلفظ «ال يزال الشيطان يأيت أحدكم فيقول

َم ْن َخ َلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق اهلل فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت

باهلل».

ويف رواية« :ذاك رصيح اإليامن».
ولعل هذا هو الذي أراد الصحايب فيمـا أخرجه أبو داود من رواية سهيـل بن

أيب صالح :عن أبيه :عن أيب هريرة قال :جاء ناس إىل النبي ﷺ من أصحابه فقالوا :يا
ِ
ِ
رسول اهلل إنّا ِ
ب ّ
أن لنا الدُّ نْيا وأنا تك ّلمنا
نجدُ يف أن ُفسنا اليشء يع ُظ ُم أن نتك ّلم به ،ما نُح ُّ
ُ
وجدتوه؟ ذاك رصيح اإليامن».
«أو َقدْ
به! فقالَ :
والبن أيب شيبة من حديث ابن عباس :جاء رجل إىل النبي ﷺ فقال :إين أحدّ ث

ِ
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نفيس باألمر الن َ
أمره إىل
أكون َ َ
 ح َم ًة ُّ
أحب ايل من أن أتك ّلم به! قال« :احلمد هلل الذي ر ّد َ

الوسوسة».

ثم نقل اخلطايب :املراد برصيح اإليامن :هو الذي يع ُظم يف نفوسهم إن تكلموا

به ويمنعهم من َقبول ما يلقي الشيطان ،فلوال ذلك مل يتعا َظم يف أنفسهم حتى أنكروه،
وليس املراد أن الوسوسة نفسها رصيح اإليامن ،بل هي من ِقبل الشيطان ِ
وكيده.
َ
ُ
َ
وقال الطيبي :قوله« :نجد يف أنفسنا اليشء» أي :القبيح؛ نحو ما تقدم يف حديث

أنس وأيب هريرة ،وقوله« :يعظم أن نتكلم به» أي :للعلم بأنه ال يليق أن نعتقده ،وقوله:

وامتناع َقبولكم ووجو ُدكم
علمكم بقبيح تلك الوساوس
ُ
«ذاك رصيح اإليامن» أيُ :
النُّفر َة عنها ٌ
الـمحال وال
يرص عىل ما يف قلبه من ُ
دليل عىل خلوص إيامنكم؛ فان الكافر ُّ

ينفر عنه.

وقوله يف احلديث اآلخر« :فليستعذ باهلل ولينته» أي :يرتك التفكّر يف ذلك اخلاطر،

ويستعيذ باهلل إذا مل يزل عنه التفكُّر ،واحلكمة يف ذلك :أن العلم باستغناء اهلل تعاىل عن

ّ
رضوري ال حيتاج لالحتجاج واملناظرة ،فإن وقع يش ٌء
كل ما يوسوسه الشيطان أمر
ٌّ
من ذلك فهو من وسوسة الشيطان ،وهي غري متناهية فمهام ُعورض بح ٍ
جة جيد مسلك ًا
ُ
آخر من املغالطة واالسرتسال فيضيع الوقت إن س ِلم من فتنتِه ،فال تدبري يف ِ
دفع ِه أقوى
َ َ
َ
من اإلجلاء إىل اهلل تعاىل باالستعاذة به كام قال تعاىل﴿ :ﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ﴾ [األعراف.]200 :

وقال يف رشح احلديث الذي فيه «فليقل اهلل األحد» :الصفات الثالث منبهة عىل

«أحدٌ » فمعناه :الذي ال ثاين له وال مثل ،فلو
أن اهلل تعاىل ال جيوز أن يكون خملوق ًا :أما َ
أحد ًا عىل اإلطالق ،وسيأيت مزيدٌ هلذا يف رشح حديث عائشة يف
ُفرض خملوق ًا مل يكن َ
أول كتاب التوحيد.
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وقال املهلب :قوله« :رصيح اإليامن» يعني :االنقطاع يف إخراج األمر إىل ما ال هناية

خالق له؛ ألن املتفكر العاقل جيد للمخلوقات
له ،فال بد عند ذلك من إجياب خالق ال َ
ِ
ك ِّلها خالق ًا؛ ِ
واخلالق بخالف هذه الصفة،
واحلدث اجلاري عليها،
ألثر الصنعة فيها،
ُ
فوجب أن يكون ٍّ
خالق له ،فهذا هو رصيح اإليامن ،ال البحث الذي
خالق ال َ
لكل منها ٌ
هو من كيد الشيطان املؤ ّدي إىل احلرية.

وقال ابن بطال :فإن قال املوسوس :فام املانع أن خيلق اخلالق نفسه؟
وأوجبت وجوده ،ثم قلت:
أثبت خالق ًا
َ
بعضه بعض ًا؛ ألنك َّ
قيل له :هذا ينقض ُ

خيلق نفسه فأوجبت عد َمه! واجلمع بني كونه موجود ًا معدوم ًا فاسد لتـناقضه؛ ألن
كون ِ
الفاعل يتقدّ م وجوده عىل وجود ِ
فعله فيستحيل ُ
نفسه فع ً
ال له .قال :وهذا واضح يف
ُ
حل هذه الشبهة ،وهو يفيض إىل رصيح اإليامن .انتهى َّ
ملخص ًا موضح ًا.
وحديث أيب هريرة أخرجه مسلم ،فعزوه إليه أوىل ولفظه« :إنّا نجد يف أنفسنا ما

يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال« :وقد وجدمتوه؟» قالوا :نعم قال« :ذاك رصيح اإليامن»،

وأخرج بعده من حديث ابن مسعود :سئل النبي ﷺ عن الوسوسة ،فقال« :تلك حمض

اإليامن» ،وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.

خمرتع لتسلسل ،فال بد من
وقال ابن التني :لو جاز ملخرتع اليشء أن يكون له
ٌ

االنتهاء إىل موجد قدي ٍم ،والقديم :من ال يتقدمه يشء ،وال يصح عدمه ،وهو فاعل ال
مفعول ،وهو اهلل تبارك وتعاىل.

فرض عني أو كفاية ،والطريق إليها
وقال الكرماين :ثبت أن معرفة اهلل بالدليل ُ

بالسؤال عنها متعني؛ ألهنا مقدّ متها ،لكن لـام ُعرف بالرضورة ّ
أن اخلالق غري خملوق ،أو

بالكسب الذي يقارب الصدق كان السؤال عن ذلك تعنت ًا ،فيكون الذ ّم يتعلق بالسؤال

ِ
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رصيح
الذي يكون عىل سبيل التعنت ،وإال فالتوصل إىل معرفة ذلك ،وإزالة الشبهة عنه
ُ
خالق؛ دفع ًا للتسلسل ،وقد تقدم نحو هذا
اإليامن؛ إذ ال بد من االنقطاع إىل من يكون له ٌ

يف صفة إبليس من بدء اخللق» .اهـ(((.

ثم قال« :ويقالَّ :
إن نحو هذه املسألة وقعت يف زمن الرشيد يف قصة له مع صاحب
اهلند وأنه كتب إليه :هل يقدر اخلالق أن خيلق مثله؟ فسأل َ
شاب فقال:
أهل العلم فبدر ٌّ

ٌ
السؤال حمال؛ ألن املخلوق حمدَ ث ،واملحدَ ث ال يكون مثل القديم ،فاستحال أن
هذا
يقال :يقدر أن خيلق مث َله أو ال يقدر؛ كام يستحيل أن يقال يف القادر العالـم :يقدر أن
يصري عاجز ًا جاهالً» .اهـ(((.

وتوجد أدلة نقلي ٌة أخرى عىل هذا املطلب اجلليل ،وما أوردناه هنا يكفي اللبيب.

وبعد ذلك ،فلك أن تتعجب من ابن رشد احلفيد عندما ا ّدعى أنه ال يوجد دليل
رشعي واحدٌ يدل عىل أن اهلل كان وحدَ ه َ
يتوسل بذلك
قبل أن خيلق املخلوقات ،وهو ّ
واجب الفعل عىل أنه
القول إىل إثبات ما يدعيه الفالسفة ـ وهو منهم ـ من أن اهلل تعاىل
ُ
عل ٌة ملخلوقاته ،وما كان كذلك؛ فإنه يستحيل أن يكون موجود ًا قبل خلقه ،أو أن يقال
خمالف لِـام
فيه :إنه موجود وال يشء غريه وال يشء معه .ومن الواضح أن هذا الزعم
ٌ

تقرر يف الرشيعة والعقل الربهاين ،وقد ّقررنا الر َّد عليه وبيان خ َطله يف ر ّدنا عىل كتاب
ّ
«مناهج األدلة» له ،فانظره هناك.

استحق هذا االسم َ
قبل إحيائهم)
قال الطحاوي( :وكام أنه حميي املوتى بعدما أحيا
ّ
ورد يف القرآن أنه تعاىل حييي املوتى كقوله تعاىل يف سورة البقرة﴿ :ﮊﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ﴾ [.]73
((( «فتح الباري» (.)274-272 :13
((( املصدر السابق (.)274 :13

 328ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

فاهلل تعاىل بعد أن أحيا املوتى ُيسمى ألنه ُميي املوتى ،وكذلك استحق هذا االسم

قبل إحيائـهم ،عىل نفس األسلوب السابق وتفريع ًا عىل ما سبق قال« :وكمـا أنه حميي
املوتى »...أي :إن استحقاق االسم مرتتّب عىل قدرته تعاىل عىل إحياء املوتى ،ال عىل
ي ِي ِ
ـهم ،فإنه تعاىل يسمى «حميي
إحيائهم بالفعل،
فمجرد كونه قادر ًا عىل ذلك ،ولو مل ُ ْ
ّ

املوتى».

قال الطحاوي( :كذلك استحق اسم اخلالق قبل إنشائهم)
خالق قبل أن خيلق .ما هو السبب
ال ُيسمى اهلل خالق ًا بعد أن خي ُلق فقط ،بل هو ٌ

الذي من أجله كان اهلل سبحانه خالق ًا منذ األزل حتى قبل أن خيلق املخلوقات؟

ِ
هذا ٌ
إكامل من الطحاوي لتوضيح القاعدة السابقة ،وهي ُ
صفات اهلل ليست
كون
مستمدّ ًة من أفعاله جل شأنه ،فإن أفعا َله حادثة وصفاتِه قديمة ،ولذلك فإنه يتصف بأنه

حميي املوتى قبل إجياد املخلوقات بل وقبل إماتتهم ،وكذلك يسمى خالق ًا قبل أن خيلقهم.
والسبب يف تسميته هبذه األسامء :هو قيام الصفات التي هبا يكون منشأ اخللق،

وهي القدرة واإلرادة والعلم ،وقيا ُم هذه الصفات بذاته جل شأنه أز ٌّيل ،وال يعتمد عىل
إجياد اهلل تعاىل هلذه املخلوقات؛ ألن نفس ِ
ٌ
مرشوط بوجود هذه الصفات له.
إجياده
معنى يف غاية اإلفادة وهو :أن اهلل تعاىل ال يستفيد اتصا َفه بالصفات
ومن هذا نستفيد ُ

وال تسميتَه باألسامء من األفعال التي يفع ُلها ،بل من الصفات التي يتصف هبا ،وهلذا فإن
أسامءه وصفاتِه تعاىل أزلي ٌة ،مع كون أفعالِه حادث ًة ،فأفعاله ناشئ ٌة عن الصفات ،وليست
صفاته ناشئة عن أفعاله.

يصح
وهذا األصل قد خالف فيه ابن تيمية أيض ًا ،فادعى أن كونه تعاىل خالق ًا إنام ّ
ِ
املخلوقات ،وإجيا ُده تعاىل للمخلوقات هو ٌ
كامل له ،وا ّدعى أيض ًا أنه
بأن يوجد اهلل تعاىل
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تعاىل يفعل الكال َم يف ذاته ،ف ُيصبح هبذا الكالم الذي هو ٌ
فعل له متكل ًام ،فجعل الفعل
ٍ
ِ
ُ
حادث ،وهذا معنى قوله:
بصفات
والفعل حادث ،فجعل اهلل تعاىل موصوف ًا
قائ ًام باهلل،
يترصف يف نفسه كام يترصف املخلوق بنفسه متام ًا.
إن اهلل ّ

وابن تيمية خرج يف هذا الكالم عن ما يقول به أهل السنة ،وأهل احلق ،وهو
خالف لِـام ينص عليه اإلمام أبو جعفر الطحاوي رمحه اهلل تعاىل ،وهذا أصل عظيم من
ٌ

أصول أهل السنة ينبغي عىل القارئ االعتناء بتحصيله.

كل ٍ
قال اإلمام أبو جعفر( :ذلك بأنه عىل ِّ
يشء قدير)
السبب يف ّ
خالق قبل أن خيلق اخللق؛ ألنه متّصف بصفة القدرة.
يبي
أن اهلل ٌ
َ
ّ

وضحه سابق ًا ،وهو كون اهلل تعاىل خالق ًا وقبل
قوله« :ذلك» تعليل للحكم الذي ّ

املخلوقات ،ور ّب ًا وقبل املربوبات.

الطحاوي بذلك احلكم،
َـم
ُّ
فكلمة «ذلك» تدل عىل الع ّلة التي من أجلها حك َ
والع ّلة ـ كام تراها ـ هي :كون اهلل تعاىل متصف ًا بأنه عىل كل يشء قدير ،فالقدرة ُ
منشأ كل
تلك الصفات ،وهي صف ٌة قديم ٌة قائمة باهلل تعاىل ،وألجل اتصافه تعاىل بالقدرة فهو

واخلالق والرازق واملحيي واملميت ...إلخُّ ،
فكل هذه الصفات راجع ٌة إىل القدرة
الرب
ُ
ُّ
بأي من هذه الصفات.
صح اتصا ُفه ٍّ
كام ترى ،فلو مل يكن تعاىل قدير ًا َلـام ّ

وهذا الكالم يوافق ما عليه أهل السنة من إرجاع مجيع هذه الصفات إىل القدرة

كل ٍ
متام ًا كام نص عليه اإلمام الطحاوي ،وال جيعلون َّ
فعل من هذه األفعال ناشئ ًا عن
ٍ
ٍ
ٍ
قائمة باهلل تعاىل كام يدّ عيه بعض املجسمة ،بل ُّ
كل هذه األفعال ناشئ ٌة عن
خاصة
صفة
صفة واحدة ،وهي القدرة.
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واآليات التي تنص عىل أن اهلل عىل كل يشء قدير كثرية منها:

قوله تعاىل يف سورة البقرة﴿ :ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ﴾ [.]20

وقوله تعاىل يف سـورة البقرة﴿ :ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾ [.]109

وقوله تعاىل يف سورة النحل﴿ :ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ﴾ [.]77

وقوله تعاىل يف سـورة العنـكبوت﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ﴾ [.]20

قال الطحاوي( :وكل يشء إليه فقري ،وهو ليس فقري ًا إىل يشء ،وكل أمر عليه يسري)
وميي ًا للموتى ورازق ًا إىل كونه قدير ًا،
أرجع اإلمام الطحاوي كون اهلل خالق ًا ور ّبـ ًا ُ
َ
أال يوافق هذا َ
قول األشاعرة َّ
بأن أكثر األسامء احلسنى راجع ٌة إىل بعض الصفات؟ بىل،

راجع لقدرته ،أي :أنه قادر عىل الرزق ،وكونه منتق ًام :أي :قدرة اهلل عىل إيقاع
كونه رازق ًا
ٌ
العذاب والعقاب يف بعض الناس ،وعىل نـفس النسـق فمعنى «حميي» :أي :قادر عىل
اإلحياء ...فكل هذه األسامء راجعة ومشتقة من كون اهلل قدير ًا.
وضحناه من كالم اإلمام الطحاوي هو األساس يف مسألة
وهذا األصل الذي ّ
اختالف ال يؤ ّثر
صفة التكوين التي اختلف عليها األشاعر ُة واملاتريدية ،واختال ُفهم فيها
ٌ

عىل األصول التي ذكرناها :من كون اهلل تعاىل هو اخلالق وحده ،وأن اهلل تعاىل هو القديم

وحدة ،ومن ّ
أن اخللق ك َّلهم له بداية ،ال كام يقول الفالسفة بقدم العالـم بامدته قدم ًا
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شخصي ًا ،وبصورته قدم ًا نوعي ًا ،وال كام يقول ابن تيمية بأن العا َلـم بام ّدته وصورته قديم
قدم ًا نوعي ًا ،وإن ظهر يف بعض كالمه موافقته للفالسفة.

وقوهلم يلزم عنه أنه ال ُيمكن التصديق بأن اهلل تعاىل هو األول ،وال يمكن التصديق

بأنه تعاىل كان قبل خلق ،وال يمكن التصديق بأنه تعاىل كان ومل يكن يشء غريه كام ورد يف

القرآن والسنة ،وقامت عليه احلجج العقلية.

واملسألة التي اختلف فيها األشـاعرة واملاتريدية ،وهي صفة التكوين ،أي :هل
ِ
املخلوقات
اسمها التكوين؛ هبا ُيوجد اهلل تعاىل
توجد صفة هلل تعاىل زائد ٌة عىل القدرة ُ
كام قال املاتريدية ،أم إن مجيع املخلوقات ُيوجدها اهلل تعاىل من حيث هو قادر ،كام قال
السادة األشاعرة ،وال حاجة إىل إثبات صفة أخرى هي التكوين؟

ابتدا ًء.

ظاهر كالم اإلمام الطحاوي موافق ُة األشاعرة بإرجاع األفعال ك ِّلها إىل القدرة

قال الغنيمي« :واعلم أنه قد اشتهر اخلالف يف صفات الفعل من اخللق والرزق

صفات
املعب عنها بالتكوين ،فذهب املاتريدية إىل أهنا
ٌ
واإلحياء واإلماتة ونحو ذلك َّ
قديم ٌة؛ بدليل َّ
مكو َن األشياء
مكو ُن األشياء ومنشئها إمجاع ًا ،وكونه تعاىل ِّ
أن البارئ تعاىل ِّ
ِ
آثار حتصل عن تع ُّلقاهتا هبا ٌ
استحالة
ـ حمال رضور َة
املكو ُ
بدون صفة التكوين ـ التي َّ
نات ٌ
وجود األثر بدون الصفة ،التي حيصل هبا األ َثر كالعالِـم بال علم ،وال بدّ أن تكون صفة
التكوين أزلي ًة؛ المتناع قيام احلوادث بذاته تعاىل.
قال ـ أي :اإلمام السعد التفتازاين ـ يف «رشح املقاصد»ُ :أسنِدَ القول بالتكوين إىل

الشيخ أيب منصور املاتريدي وأتباعه ،وهم ينسبونه إىل قدمائهم الذين كانوا قبل الشيخ
أيب احلسن األشعري حتى قالوا :إن قول أيب حنيفة والطحاوي ِ
رحهمـا اهلل« :له معنى
الربوبية وال مربوب ،واخلالقية وال خملوق» ،إشار ٌة إىل هذا ،ثم أطبقوا عىل إثبات أزلية
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ِ
املكونات ،وذهب
املكون ،وأزليته ال تستلزم أزلية َّ
التكوين ومغا َيرته للقدرة ،وكونه غري َّ
األشاعرة إىل أهنا حادثة؛ ألهنا عبارة عن تعلقات القدرة ،والتعلقات كلها حادثة.

ويف «املسايرة» للمحقق الكامل ابن اهلامم :اختلفت مشايخ احلنفية واألشاعرة
صفات ُّ
تدل عىل تأثري ،هلا أسام ٌء غري اسم القدرة؛ باعتبار
يف صفات األفعال ،واملرا ُد:
ٌ
ُّ
والكل جيم ُعها اسم التكوين ْ
فإن كان ذلك األثر خملوق ًا ،فاالسم اخلالق،
أسامء آثارها،
والصفة اخللق ،أو األثر رزق ًا فاالسم الرازق ،والصفة الرتزيق ،أو حياة ،فهو املحيي ،أو

صفات قديم ٌة زائدة
موت ًا ،فهو املميت ،فا ّدعى متأخرو احلنفية من عهد أيب منصور أهنا
ٌ

ترصيح بذلك
عىل الصفات املتقدمة ،وليس يف كالم أيب حنيفة ريض اهلل عنه واملتقدّ مني
ٌ
أوجه ًا
سوى ما أخذوه من قوله :كان خالق ًا قبل أن خيلق ورازق ًا قبل أن يرزق ،وذكروا له ُ
من االستدالل.

واألشاعرة يقولون :ليست صفة التكوين ـ عىل فصوهلا ـ سوى القدرة باعتبار
والرتزيق تع ُّلقها
فالتخليق القدر ُة باعتبار تعلقها باملخلوق،
خاص،
تع ُّلقها بمتع َّل ٍق
ُ
ُ
ٍّ
بإيصال الرزق ،وما ذكروه ـ يعني متأخري احلنفية ـ يف معناه ال ينفي هذا ،وال يوجب
ٍ
صفات أخرى ال ترجع إىل القدرة املتعلقة بام ذكر ،وال يلزم يف دليل هلم ذلك ،وأما
كونا
َ
نسبتُهم ذلك للمتقدمني ففيه نظر ،بل يف كالم أيب حنيفة ريض اهلل عنه ما يفيد أن ذلك عىل
ما فهم األشاعر ُة من هذه الصفات عىل ما نقله عنه الطحاوي ،وساق العبارة املتقدمة يف
املتن بحروفها ،ثم قال :فقوله« :ذلك بأنه عىل كل يشء قدير»ٌ ،
تعليل وبيان الستحقاق
ُ
َ
خملوق يف األزل لِـمن له قدرة
واحلال ال
اسم اخلالق قبل املخلوق ،وأفاد أن معنى اخلالق
اخللق يف األزل ،وهذا ما يقوله األشاعرة ،واهلل املوفق .اهـ .ويف «املطالب» :وأما صفة

التكوين فمذهب أهل احلق رجوعها لتعلقات القدرة واإلرادة» .اهـ(((.
((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،للعالمة الغنيمي ،ص.57

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 333
عىل

احلق هو رجوع مجيع صفات
ونحن نقول بام قال به اإلمام اهلام ُم اب ُن اهلامم ،من أن ّ
األفعال إىل القدرةَّ ،
وأن ذلك هو معنى كالم اإلمام الطحاوي ،ال عىل ما ا ّدعاه بعض
املتقدمني من األحناف من أنه ٌ
دليل عىل إثبات صفة أخرى هي التكوين.

هذا ما ذكره أهل السنة واجلمـاعة ،وهو أن أصول الصفات معدودة ،وباقي
أن ّ
األوصاف واألسامء راجعة إليها ،ال َّ
مصور ًا :أي:
كل اس ٍم له صف ٌة خاصة ،فكون اهلل ّ
ِ
اسمها
أنه قادر عىل التصويرُ ،ينشئ الصور بقدرته وإرادته ،ال أن هناك ص َف ًة هلل تعاىل ُ
صور ّي ُة».
«ا ُمل ِّ
ال َّ
وكثري من األسامء
خاص ًة ،فاألسامء ختتلف عن الصفات،
أن لكل اسم صف ًة َّ
ٌ

راجعة إىل بعض الصفات :مث ً
ال العلم ،القدرة ،اإلرادة :تنبع منها أسامء كثرية :الرمحة،

االنتقام ،الغضب.

قال الطحاوي( :ال حيتاج إىل يشء)
نقر لإلمام الطحاوي برباعته عندما شدّ د من الرتكيز عىل هذا
ال نستطيع إال أن َّ

األصل ،وهو :عد ُم احتياج اهلل تعاىل إىل يشء من خلقه ،سوا ٌء بصورة واضحة رصحية
ٍ
مستغن عن كل ما سواه ،وبذلك
أخص خصائص اإلله أنه
أو ضمنية خف ّيـة ،فإن من ّ
رصح العلام ُء من أهل السنة سوا ٌء املتاخرون منهم واملتقدمون ،فمن قال :إن اخللق مل

يزالوا موجودين مع اهلل منذ األزل ،وأن وجودهم معه اهلل تعاىل سواء بالنوع ـ كام قال

التيمية ـ أو بالشخص ـ كام قال الفالسفة ـ وأن ذلك ٌ
يلز ُم ُه
كامل هلل تعاىل ،فإن هذا القائل َ
ٍ
مهم بني االثنني ،وهو أن
ُ
نفي اإلرادة عن اإلله تعاىل ،مع فارق ٍّ
احتياج اهلل خللقه ،ويلز ُم ُه ُ
ِ
ٌ
واجب
تابع لكامل اهلل
الفالسفة قائلون بأن وجو َد املخلوقات
معلول لوجود اإلله ،فهو ٌ

الوجود ،أما التيمية فقد قالوا :إن ن ْف َس ِ
خلق املخلوقات هو كامل هلل؛ ألن اخلالق بالفعل

أي يشء.
أكمل من القادر عىل اخللق ،ومل خيلق بإرادته ّ
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وكذاك ّ
فإن من قال بحدوث بعض الصفـات وتو ُّقـف حدوثـها عىل وجود

املخلوقات ،يلز ُمه أيض ًا احتياج اهلل خللقه.

ُّ
خالـف قاعد ًة من القواعد السابقة يلز ُمه كون اهلل حمتاج ًا ،وكون اهلل
فكل من
َ

حمتاج ًا ينايف كون اهلل غن ّيـ ًا ،وكون اهلل غني ًا وار ٌد وثابت يف القرآن والسنة كقوله تعاىل

يف سورة لقامن﴿ :ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [ ،]26وقال تعاىل:
﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ [فـاطر ،]15 :وقـال تعاىل:
﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ﴾ [حممد.]38 :

ْ
تنص عىل
الحظ كيف ع ّقب اإلمام الطحاوي القواعدَ السابقة هبذه العبارة التي ُّ

أن اهلل تعاىل ال حيتاج إىل يشء ،وهذا يعني بوضوح :أن اإلمام الطحاوي يريد أن يقول:
إن من خيالف العقائد السابقة ـ عىل ما تقدم رشحها ـ فإنه يلزمه أن اهلل تعاىل حمتاج إىل

غريه من املخلوقات ،ومن التز َم ذلك ك َف َر باهلل ،ال شك وال ريب.
وأدلة كون اهلل تعاىل غني ًا كثرية منها:

قوله تعاىل يف سورة آل عمران ﴿ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾ [.]97
وقوله تعاىل يف سورة النساء﴿ :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ﴾ [.]131
وقوله تعاىل يف سورة األنعام﴿ :ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾ [.]133

ِ
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وقوله تعاىل يف سورة يونس﴿ :ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫ﴾ [.]68

واآليات الدا ّلة عىل هذا املعنى يف القرآن كثرية.

ٍ
قاعدة عظيمة هي:
إذن فاإلمام الطحاوي متنب ٌه النبناء هذه القواعد املذكورة عىل
استغناء اهلل تعاىل عن كا ّفة خلقه ،ولكنك ترى بعض املجسمة يذكُر ـ بكل جرأة بل بكل
احتاج إىل خملوقاتِه ـ بمعنى توقف بعض كامالته عىل وجود
شناعة ـ أن اهلل تعاىل إذا
َ
خملوقاته ـ فهذا ال ينايف كام َله؛ ألن خملوقاته حمتاج ٌة إليه ،فهو إن احتاج إليها فإنه حيتاج إىل
هو حمتاج إليه ،فكأنه ال حيتاج إال إىل نفسه.
من
ٌ

وهذا كالم ٌ
باطل بال ريب ،فإن اهلل إذا احتاج إىل خملوقاته فإنه يكون فقري ًا إليهم

وافتقاره إىل غريه ـ وهم املخلوقات ـ ينايف كامله بالذات.
بال ريب،
ُ

قال الطحاوي﴿( :ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [الشورى)]11 :
بعد أن أشار اإلمام الطحاوي إىل بعض القواعد يف العقائد ،كام سبق بيانه ،ون ّبه

ال نقلي ًا حم َك ًام ال ّ
إىل أدلتها العقلية اإلمجالية ،ذكر هنا دلي ً
شك يف داللته عىل ما سبق بيانه

وتفصيله ،وهو قوله تعاىل يف سورة الشورى﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ﴾ [ ،]11فهذه اآلية من أقوى اآليات يف تنزيه اهلل تعاىل عن مشاهبة املخلوقات

من كل الوجوه.

وهي آية حمكَمة كام ترى ،فلو كان اهلل تعاىل َ
مثل يشء من خملوقاته لكان حمتاج ًا إىل

من ُيوجده ،ولكنه تعاىل ﴿ﭡﭢﭣ﴾ ،فال يمكن أن يكون حمتاج ًا إىل غريه.
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عني ما جتده يف كبار كتب األشاعرة من الداللة
وهذا األسلوب من االستدالل هو ُ

ذكره من النقائص بوجوب الكامل له ،ويستد ّلون
عىل وجوب ُّ
تنزه اهلل تعاىل عن ما مىض ُ

عىل ذلك بالعقل والنقل.

مثل غريه ـ من ٍ
وجه من الوجوه ـ لكان حمتاج ًا َ
فلو كان َ
مثل غريه؛ ألن األمثال

حكم االحتياج لكل ما سواه تعاىل ،فلو قيل:
تتساوى يف األحكام ،وقد ثبت ـ بالعقل ـ
ُ
مفتقر
إن اهلل تعاىل ُيشبه غريه ـ ولو من وجه من الوجوه ـ للزم عىل ذلك قولنا :إنه تعاىل
ٌ
إىل غريه كافتقار ما يساويه إىل غريه ،ولكن هذا باطل ،إذن فاهلل تعاىل ال ُيمكن أن يكون

مماث ً
ال لغريه وال بوجه من الوجوه ،وهذا سبق بيانُه يف تفسري قوله« :وال يشبهه يشء».

قال اإلمام البيضاوي يف تفسري هذه اآلية﴿« :ﭡﭢﭣ﴾ أي :ليس
مثله يشء ُيزاوجه ويناسبه ،واملرا ُد ِمن «مثله» ذاتُه،كام يف قوهلم :مثلك ال يفعل كذا ،عىل
قصد املبالغة يف نفيه عنه ،فإنه إذا نفى عمن يناسبه ويسدُّ مسدَّ ه كان نف ُيه عنه أوىل ...ثم
قال :ومن قال :الكاف فيه زائدة؛ لعله عنى :أنه يعطي معنى «ليس مثله» ،غري أنه آ َكدُ لـام

ذكرناه .وقيل« :مثله» :صفته ،أي :ليس كصفته صفة».

وقال الراغب يف «املفردات» يف معنى املثل« :عبارة عن املشاهبة لغريه يف معنى من

أعم األلفاظ املوضوعة للمشاهبة ،وذلك أن «النّـدّ » ُيقال فيام
املعاين ِّ
معنى كان ،وهو ُّ
أي ً

ِّ
و«الشبه» يقال فيام يشارك يف الكيفية فقط ،و«املساوي» يقال فيام
يشارك يف اجلوهر فقط،
يشارك يف الكمية فقط ،و«الشكل» يقال فيام يشاركه يف القدر واملساحة فقط ،و«املِ ْثل»
كل ٍ
عام يف مجيع ذلك ،وهلذا لـام أراد اهلل تعاىل نفي التشبيه من ِّ
وجه خصه بالذكر فقال:

﴿ﭡﭢﭣ﴾».

مطلق املشاهبة بني اهلل تعاىل وبني خملوقاته،
نص عليه العلامء تنفي َ
وهذه اآلية كام َّ

املخلوقات ال يمكن أن يتصف به اخلالقُّ ،
ُّ
وكل ما هو من صفاته
فكل ما يتصف به
ُ

ِ
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عز وجل فال يمكن أن يتصف به املخلوقات ،وهي تنفي املشاهبة من مجيع اجلهات ،ال
من حيث الذات فقط ،وهذا ما أراده البيضاوي واألصفهاين من قوهلام :إن الكاف تفيد
املبالغة يف النفي.

يف هذه اآلية داللة عىل القواعد السابقةُّ ،
وكل َمن خالف القواعد السابقة يلزمه

خمالفة هذه اآلية ،والقول بأن اهلل مثله يشء يلزمه التشبيه ،فكل من قال بحدوث الصفات

أو حاجته ملخلوقاته بأن يتو ّقف عليه كامل بإجياده ملخلوقاته يلزمه تشبيه اهلل بمخلوقاته.

العبارات التي رشحناها يف متن العقيدة الطحاوية هي قواعدُ مهم ٌة يف عقيدة
ٍ
أهل السنة واجلامعة؛ َّ
خالصة ،عبارة عن كتاب ،أو رسالة ،أو أمر
ألن املتن :عبار ٌة عن

نتائج البحوث يف
حيتوي عىل خالصة املفاهيم واملعاين بعد كثرة البحوث ،ف ُيودع العلامء َ
ٍ
َ
صغرية تسهي ً
ال عىل الناس.
رسائل

ٍ
كخالف لفظي مثالً ،أو
اخلالف فيها إال من جهة مع ّينة
هذه القواعدُ ال جيوز
ُ
ِ
ٍ
ترجيح أمر يف فروع علم التوحيد أو الفقه إن ُذكر يشء
معتب ،أو
ختصيص عا ٍّم بدليل َ
منها بصورة القطع واجلزم ،أو نحو ذلك ،أما أن خيالف أص ً
نص عليه اإلمام
ال كبري ًا ّ

غريه من علامء أهل السنة فال جيوز.
الطحاوي أو ُ

ينص فيها اإلمام الطحاوي عىل أن اهلل
وعىل مدى صفحة ونصف من هذا املتن ّ
ٍ
يصح اتصا ُفه بصفات حادثة ،ولكنا نرى اب َن تيمية واب َن أيب
يتصف بصفات أزلية ،وال ُّ
صفات حادثة ،فمثل
العز وأتباع ابن تيمي َة كابن عثيمني خالفوا هذا وذكروا أن له تعاىل
ٌ

يتصور أن يكون أمر ًا من األمور التي
الطحاوي ال
هذا املعنى الذي شدّ د عليه اإلمام
ّ
ّ
أصيل بال شك وال
تصور فيها اخلالف جائز ًا أو توسع ًة عىل املسلمني ،بل هو خالف
ُي ّ
ٌّ
ريب ،ولذلك نرى الطرفني كال منهام يرمي اآلخر بالبدعة واملخالفة للكتاب والسنة.

 338ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

قوله( :ال حيتاج إىل يشء) االحتياج :هو تو ُّقف كمـال الذات عىل غريها ،سواء
أكان هذا الغري موجود ًا بإجياد الذات أو من ذات أخرى ،فإذا كان ُ
كامل هذا املوجود
ٌ
والنقص حمال
ناقص،
متوقف ًا عىل غريه بأي وجه كان،
فهو حمتاج إىل هذا الغري ،واملحتاج ٌ
ٌ

عىل اهلل تعاىل.

لذلك إذا قلنا :إن كون اهلل عىل العرش ٌ
فهو حمتاج إليه ،فاستواؤه تعاىل
كامل له،
ٌ

استواؤه تعاىل عىل
عىل العرش كناية عن تدبري اهلل سبحانه وتعاىل للمخلوقات ،فيكون
ُ
َ
ينقصه هذا
عرشه كامالً للمخلوقات ال لذاته ،ولو أنه مل خيلق
العرش واملخلوقات ال ُ
من كامله شيئ ًا ،ولكن كون االستواء عىل العرش كامالً للمخلوقات ال كامالً هلل تعاىل ال

واستقرار اهلل تعاىل عىل العرش،
جلوس
تصور عىل مذهب من يقول :إن االستواء هو
ُ
ُي ّ
ُ
العرش ُّ
 حمل ذاتهّ ،
َ
وإن كونَه عىل العرش كامل ل ٌه؛ ألنه ال يليق أن يكون يف مكان
وإن

آخر ،أو بال مكان.
َ

ٍ
ارتياب
أقر بذلك ك َف َر بال
كل من قال هبذه األقوال يلزمه ـ قطع ًا ـ االحتياج ،فإن ّ

النظر فيام إذا مل
يرص ْح بالتزام ذلك ،ويبقى
ُ
وال تر ُّدد ،وال شك يف كونه مبتدع ًا وإن مل ّ
يرصح بااللتزام وال بعد االلتزام ،وعىل كل األحوال ال ّ
أقل من البدعة يف االعتقاد.
وأتى الطحاوي بنص من القرآن عىل أن اهلل سبحانه وتعاىل ال حيتاج إىل يشء وليس

غري اهلل
غريه ،فالصفات التي يتصف هبا ُ
متصف ًا بأي صفة من الصفات التي يتصف هبا ُ

فالعلم
يتصف هبا الواحد بعد أن مل يكُن متصف ًا هبا،
صفات حادثة وطارئ ٌة تأيت وتزول،
ُ
ٌ
ُ
عند اإلنسان أمر طارئ؛ ألنه عند والدته مل يكن عامل ًا ،وبواسطة بعض األدوات كالسمع
والبرص والفؤاد أصبح عالِـ ًام ،هذه صفة طارئة ،وهذه الصفة بالنسبة لإلنسان صفة كامل.
اتصاف اهلل هبا؛ ألن هذا يعني أنه قد سبق هذه الصف َة
مثل هذه الصفات ال جيوز
ُ

والنقص يستلزم االحتياج؛ ألن النقص يعني أنه بذاته ناقص ويكتمل بغريه.
نقص،
ُ
ٌ

ِ
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واستدل اإلمام الطحاوي بقوله﴿ :ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾،

شك فيها وال َ
هذه اآلية ـ كام قلنا ـ من اآليات املحكَمة الواضحة التي ال ّ
إمجال ،وال

وهم حيتجون
حتتاج إىل بيان أكثر من ذلك .هذا الكالم هو ما عليه أهل السنة واجلامعة،
ّ
املجسمة الذين ادعوا أن هذه اآلية
وحيتجون هبا عىل
مفصلة حمكَمة،
ّ
هبذه اآلية؛ ألهنا َّ
ِّ
جممل ٌة حتتاج إىل بيان!
َ

وسنحاول فهم بعض ما تشتمل عليه هذه اآلية من ٍ
معان:

من حيث اللغة :لو
أردت أن تصف إنسان ًا بالشجاعة ،يمكن أن تـقول« :زيدٌ
َ

شجاع» ،ويمكن أن تقول« :زيدٌ أسد» ،ويمكن أن تقول« :زيدٌ مثل األسد» ،ويمكن
أن تقول« :زيد ِ
كش ْبه األسد» ،أو «كمثل األسد»! ُّ
وكل أسلوب من هذه األساليب أعىل
بالغ ًة من غريه.
جعلت ن ْف َس زيد
وأقوى أسلوب« :زيد أسدٌ » ألنك جعلت زيد ًا أسد ًا ،كأنك
َ

عني األسد ،وهذا تشبي ٌه بليغ ،بعد هذه املرتبة يأيت قولك« :زيد مثل األسد» وقو ُلك:
هو َ

«زيد كاألسد» أقوى من حيث إثبات الصفة املطلوبة للموضوع ،وهي أقوى من قولك:
«زيد كشبه األسد».

وصف ٍ
ٍ
هذه ُ
األدوات تض ُعف درج ُة
لذات ،وكلـام زادت
مراتب يف إثبات
ثالث
ُ
َ

اإلثبات( :الكاف و«مثل» ،والكاف أو «مثل» ،بال أداة) ،وكلـام ق ّلت األدوات بني املش َّبه

قوي التشبيه ،هذا يف حال اإلثبات ،وبتوضيح:
واملشبه به َ

1ـ ما فيه أداتان :الكاف و«مثل» ،أو :الكاف و«شبه» ،ونحو ذلك.

2ـ ثم ما فيه أداة واحدة :الكاف ،أو «مثل» ،أو «شبه» ،ونحو ذلك.
3ـ ما كان بال أداة.
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تتطرق إىل املرتبة الثانية« :زيد
وأما يف حال النفي ،فتقول« :زيد ليس أسد ًا» ،ثم َّ

فأي هذين األسلوبني أقوى؟ «ليس كاألسد أقوى» ،وأقوى منهام:
ليس كاألسد»ُّ ،

«ليس كمثل األسد».

من حيث اإلثبات ُّ
تقل قوة التشبيه بزيادة األدوات بخالف النفي ،فكلـام نفيت

النفي أقوى.
شيئ ًا فيه
ٌ
أكثر يكون ُ
أدوات ُ

نأيت اآلن لآلية؛ حيث قال اإلمام البيضاوي يف تفسري هذه اآلية« :أي :ليس مثله

يشء يزاوجه ويناسبه ،واملثل الذات ،كقولك« :مثلك ال يفعل كذا» ،عىل قصد املبالغة يف
نفيه عنه ..إذن هذه اآلية املراد هبا املبالغة يف النفي .ثم قال :ومن قال :الكاف فيه زائدة،

لعله عنى :أنه يعطي معنى« :ليس مثله» ،غري أنه آكد لـام ذكرناه» .يريد :آكَد يف النفي.
ما وجه املبالغة يف النفي؟ إنه ما بيناه سابق ًا.

تثبت التشبيه ،تقول« :هو كيشء» ،كقولك :زيد كاألسد :هذا
ولو
أردت أن َ
َ

تشبيه (هو) بيشء :أي تشبيه زيد باألسد.

«اهلل عني العامل» :هذا وحد ُة وجود.

«اهلل مثل املخلوقات» :تشبي ٌه من حيث الذات.

«اهلل كمثل املخلوقات» :تشبيه من حيث الصفات عىل األقل ،أو من جهة من

اجلهات.

ليس وحد َة وجود ،وال تشبي َه من حيث
حني تقول﴿ :ﭡﭢﭣ﴾َ :

الذات وال من حيث الصفات.

نفي
نفيت
هذا الكالم من ناحية أصولية ُي َع َّب عنه كالتايل :إذا َ
ّ
األخص ال يستلزم َ
األخص،
نفي
فنفي
األعم يستلزم نفي
األعم ،ولكن إذا نفيت
ّ
ّ
األعم يستلزم َ
ّ
األخصُ ،
َّ

وال عكس.

ِ
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غريه.

األعم معناه :الذي يشمل غريه ،واألخص :الذي يكون مشموالً حتت يشء مع
ُّ
إذا قلت« :هذا هو هذا» :يشمل التشبيه يف الذات والصفات وكل أنواع التشبيه.
وإذا قلت« :هذا مثل هذا» :يشمل قس ًام من أقسام التشبيه.

إذا قلت« :هذا كمثل هذا» :يشمل شيئ ًا واحد ًا من معاين التشبيه.
إذا قلت« :هذا ليس كمثل غريه» :يشمل نفي التشبيه يف الذات والصفات وكل

أنواع التشبيه ،فهذا هو املقصود من اآلية يف قوله تعاىل﴿ :ﭡﭢﭣ﴾ :من
أي جهة من اجلهات ليس كمثله يشء ،لذلك قال العلامء املتقدمونُّ :
كل ما خطر ببالك
ّ
تعم.
فاهلل بخالف ذلك .وكلمة ﴿ﭣ﴾ نكرة يف سياق النفي ّ
إذن أبلغ أساليب النفي موجو ٌد ومتح ّقق هبذه اآلية.

إذن ال جيوز مط َلق ًا القول َّ
بأن اهلل ُيشبه خل َق َه ولو بجهة من اجلهات ،وقول من
إثبات التشبيه من ٍ
ٍ
جهة من
منفي بال مثنوية؛ ألن فيه
قال :إنه
ُ
َ
يتصف بصفات طارئةٌّ ،
اجلهات.
اتضح إذن ملاذا استشهد اإلما ُم الطحاوي هبذه اآلية بعد قوله« :ال حيتاج إىل
فقد
َ
إن َّ
يشء» ،إنه يريد أن يقولّ :
فهو حمتاج إىل غريه ،ويتوقف كام ُله عىل
غري اهلل،
ٌ
كل يشء ُ

كامل غريه ،ويتصف بصفات حادثة ،واهلل ليس فيه يشء من ذلك.

رس يف النفي،
ومن جهة أخرى ،فإن وجود الضمري بدالً من االسم الظاهر له ٌّ

وكذلك الكاف ،فقولك« :هذا مثل هذا» أقوى من قولك« :هذا كهذا»؛ ألن «مثل»

تقتيض التامثل ،ولو من جهة معينة عىل األقل.

﴿ﭡ ﭢ ﭣ﴾ :الضمري يرجع إىل الذات العلية ،و«مثل» تدل عىل
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الصفات ،والكاف ُّ
والنفي يقتيض عمو َم النفي ،فاهلل سبحانه ليس
تدل عىل اإلضافة،
ُ
كمثله يشء ،وال كمثل صفاته يشء ،وال كمثل تع ُّلقات صفاته يشء.

ضمري ،وهذا الضمري للغائب ،ففيها إشارة إىل أن اهلل سبحانه
وفائدة اهلاء :أن اهلاء
ٌ

غائب عن كل يشء يمكن أن تتع ّقلوه ،وهذا فيه معنى عظيم :فكيف تش ّبهون
وتعاىل
ٌ

شيئ ًا بيشء ،وهو غائب عنكم؟

ولذلك فقوله تعاىل يف سورة البقرة﴿ :ﭝﭞﭟ﴾ [البقرة ]3 :قلنا :إن أقوى

ٍ
درجات كثرية من القوة
تفسري هلا :أن الغيب :هو اهلل سبحانه وتعاىل ،فهذه اآلية فيها
ٌ
واملبالغة يف النفي.

ثم قال تعاىل﴿ :ﭥﭦﭧ﴾ مع أنه ليس كمثله يشء إال أنه موصوف
َ
التامثل وال املشاهبة.
بصفات ،وهذه الصفات ال تقتيض
وتقديم النـفي عىل اإلثبات يف اآلية؛ ألنه جيب ُ
أن تيل نفسك من الشـوائب
ُ

اإلنسانية املادية ،قبل أن ُتيل وتُثبت هلل ما يليق باأللوهية :التخلية قبل التحلية!واآلية
ـ بعد ذلك كله ـ فيها ٍ
معان عظيمة جد ًا ،واملقام ال يتسع هلذا كله.
يقول التيميون :هلل تعاىل يد ليس كمثلها يد.

منزهة عن معنى اجلارحة واجلزئية
نسأهلم :هل تريدون بذلك
َ
إثبات اليد صف ًة ّ
إثبات ِ
ِ
العضو واجلارحة واجلزء والبعض؟
اليد
والبعضية ،أم تريدون َ
حاصل مذهبهم :ال نتلفظ هبذا اللفظ (يعنون :العضو واجلارحة...إلخ)؛ ألنه مل

صحيح.
ِيرد ،ولكن معناه
ٌ

فتأمل قول ابن عثيمني« :فكل ما وصف اهلل به نفسه ُيثبتونه عىل حقيقته ،فال ينفون

نفسه ،سواء كان من الصفات الذاتية ،أو الفعلية ،أو اخلربية.
عن اهلل ما
َ
وصف اهلل به َ

ِ
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الصفات الذاتية ،كاحلياة والقدرة ،والعلم ...وما أشبه ذلك ،وتنقسم إىل :ذاتية

ٌ
أبعاض لنا وأجزاء ،كاليد ،والوجه ،والعني،
سمها
معنوية ،وذاتية خربية ،وهي التي ُم ّ
فهذه يسميها العلامء :ذاتية خربية:

ذاتية :ألهنا ال تنفصل ،ومل يزل اهلل وال يزال متصف ًا هبا .خربية :ألنه متلقاة باخلرب.

فالعقل ال ُّ
يدل عىل ذلك ،لوال أن اهلل أخربنا أن ل ُه يد ًا ،ما علمنا بذلك ،لكنه أخربنا

بذلك ،بخالف العلم والسمع والبرص ،فإن هذا نُدركه بعقولنا مع داللة السمع ،هلذا

نقول يف مثل هذه الصفات اليد والوجه وما أشبهها :إهنا ذاتية خربية ،وال نقول :أجزا ٌء
والبعض:
مسمها لنا أجزاء وأبعاض؛ ألن اجلز َء
َ
وأبعاض ،بل نتحاشى هذا اللفظ لكن ّ
تصور أن شيئ ًا من هذه الصفات التي
ما جاز انفصاله عن الكل،
فالرب عز وجل ال ُي ّ
ّ
وصف هبا نفسه ـ كاليد ـ أن تزول أبد ًا؛ ألنه موصوف هبا أزالً وأبد ًا ،وهلذا ال نقول :إهنا

أبعاض وأجزاء.

والصفات الفعلية :هي املتع ّلقة بمشيئته إن شا َء فعلها ،وإن شاء مل يفعلها ،وقد

سبب ،ومنها ما ليس له سبب ،ومنها ما
ذكرنا أن هذه الصفات الفعلية :منها ما يكون له ٌ
يكون ذاتي ًا فعلي ًا»(((.
يرصح بذلك ،وال أن يعرتف به جهرةً،
ونحن ال ننـتظر ممن وقع يف التشبيه أن ّ

ولكنا ننظر يف قوله لننتبه ونن ّبه الناس إىل خطورة ما فيه.
ِ
الصفات الذاتية املعنوية ،وبني ما يسميه بالصفات
يفرق بني
فابن عثيمني هنا ّ
الصفات الذاتية اخلربية معنوي ًة ،فيقول :إن معناها
الذاتية اخلربية ،ويرفض أن تكون
ُ
حق اهلل تعاىل
بالنسبة للبرش أجزاء وأبعاض ،ولكنه ال يطلق اللفظ ،فال يقول :إهنا يف ّ

(أجزاء وأبعاض).

((( «رشح العقيدة الواسطية» (.)87 :1
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فاملسألة لفظية عندهم ،ال معنوية ،أي عدم إطالق اللفظ املذكور ال عالقـة له

بمعناه ،فهم ال يعارضون يف معنى اللفظ ،بل يف عني اللفظ ،أو إذا عارضوا يف معناه،
فإنام يتعلقون ببعض العوارض عىل املعنى ال عىل نفس املعنى.

َ
(اللفظ) عىل صفات اهلل تعاىل الذاتية اخلربية :أن
والسبب يف عدم إطالقه هذا

تصور أن تنفصل هذه (الصفات الذاتية
اجلزء :ما جاز انفصاله عام هو جزء له،
والرب ال ُي ّ
ّ
اخلربية) عنه! فهو إذن يعرتف اعرتاف ًا ضمني ًا يف هذا الكالم بأن اليد التي يثبـتوهنا هلل
تقارب معنى اليد الثابتة للبرش ،ال صورهتا
معنى كالقدرة والعلم ،بل هي
ُ
تعاىل ليست ً

بالرضورة ،لكنه ال يطلق عليها لفظ اجلزء والبعض ،وال خيفى أن عدم إطالقه ذلك

عني من األعيان.
عليها ال يعني مطلق ًا أنه ينفي أهنا ٌ

ٍ
ِ
ٍ
وأعيان،
معنوية
الصفات :إىل
رصح به ابن تيمية يف كتبه ،فقسم
وهو اللفظ الذي ّ
فكان أجر َأ من ابن عثيمني يف الترصيح بحقيقة معتقده.
أن اجلزء :هو ما انفصل بالفعل عن ّ
هذا مع أننا ال نسلم البن عثيمني ّ
الكل ،بل
الكل ،فمجرد ِ
ُصور ـ ولو ومه ًا ـ أنه ينفصل عن ّ
ذات ح ّي ٍز غري ح ّيز
كون اليد َ
اجلزء :ما ت ّ
ّ
الوجه ،وغري ح ّيـز الساق وغري ح ّيـز األصابع ـ التي ُيثبتوهنا هلل تعاىل عىل هذا النحو

عني،
عني ال معنى والوجه الذي هو ٌ
أيض ًا ـ يثبت بكل وضوح أهنم يثبتون اليد التي هي ٌ
ال معنى ،أي :أجزا ٌء ،ولكنها ال تنفصل عن ذات اهلل تعاىل.

جيرؤ
فأصل املعنى الباطل ـ وهو اجلارحة والعضو ـ ٌ
ثابت يف كالمهم ،وإن مل ُ

بعضهم عىل الترصيح هبذه األلفاظ ،مع أن العربة يف هذه املسائل باملعاين ال باألسامء
ُ
واأللفاظ ،وهم هبذا الكالم أي :قوهلم :إن اليد عني وليست صفة معنى كالقدرة ـ ولو
يرصحوا باللفظ ويلتزموه ـ خيالف اآلية الكريمة﴿ :ﭡ
من حيث املعنى وبدون أن ّ

ﭢﭣ﴾ ،فام بالك مع الترصيح بذلك! ألن اآلية تستلز ُم نفي املامثلة يف الذات

ِ
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ِ
الذات ومن
والصفات واألحوال ،أي :نفي مطلق التشابه ،وهم أثبتوا التشاب َه يف أصل

يمس املخلوقات مسيس ًا ،ويقولون :إن اهلل عالج
حيث الصفات؛ ألهنم يقولون :إن اهلل ّ

آدم معاجل ًة.

وإنام املقصو ُد :العناية اخلاصة ،فقوله تعاىل يف سورة الذاريات﴿ :ﯰﯱ

ﯲﯳﯴ﴾ [ ]47أي :بعناية وقوة ،وقال عن آدم عليه السالم يف سورة ص:
﴿ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ﴾ [ ]75فأضاف

خ ْل َق آدم عليه السالم إىل نفسه هبذا التعبري ﴿  ﯤ﴾ ّ
اخلاصة يف خلقه،
ليدل عىل العناية
ّ
وذلك من حيث اخلصائص التي أود َعها يف آدم وذريته ،وإال فعناية اهلل تعاىل شامل ٌة مجيع

املخلوقات ٌّ
كل بحسبه الذي أراده اهلل تعاىل منه ،وهو إشار ٌة إىل الغاية اخلاصة منه ،فال
جيوز مطلق ًا مح ُلها عىل اجلارحة كام فعل املجسمة.

وكل املواضع التي وردت فيها اليد لـها سياقات خاصة كـقوله تعاىل﴿ :ﯯﯰ

ﯱ﴾ [املائدة ]64 :وردت يف الرد عىل ما قاله اليهود﴿ :ﯥﯦﯧ﴾ ،فهي تنفي

َ
املجسمة هلل تعاىل ،فاليهو ُد مل يريدوا بقوهلم﴿ :ﯧ﴾ أي:
البخل الذي نسبه اليهو ُد
ّ
َ
البخل عن
مربوطة ،بل أرادوا نسب َة البخل إليه سبحانه وتعاىل عن ذلك ،فنفى اهلل تعاىل

نفسه بنفي هذا التعبري ـ مع التثنية ـ للمبالغة يف نفي معنى البخل بإثبات الكرم بصيغة
املثنى!

فإنه قد يقال« :يد فالن مبسوطة» ،أي :هو كريم ،فيقال عىل سبيل املبالغة« :بل

يداه كلتامها مبسوطتان»؛ لزيادة تأكيد وتكثري نسبة ما يصدق الكرم عليه.

وقد ال يكون هناك ٌ
بسط حقيقي وال يدٌ حقيقة ،بل ربمـا تكون يداه كلتـامها
اخلاص ،وال َ
يبخ ُل عىل أحد ،وهو
مقطوعتَني ،ولكنه يأ ُمر باإلنفاق عىل غريه من ماله
ّ

قادر عىل ذلك.
ٌ
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سؤال :ما هو االعتقاد الصحيح :التفويض أم التأويل؟

اجلواب :ال بدَّ أوالً من معرفة معنى التفويض والتأويل:

التفويض :أن تقرأ هذه اآليات وال تسأل مثل هذه األسئلة ،فحني تقرأ﴿ :ﭬ

ّ
ليس حمل شك ،فهذا
ﭭﭮ﴾ [طه ]39 :ال خالف يف أن املرا َد العناي ُة ،معنى العناية هنا
ٍ
إلنسان أن ينفيه .اآلن اتفقنا عىل ّ
أن هذا املعنى مفهوم قطع ًا من هذه
ُمتَـ َيـ َّق ٌن ،وال جيوز
اآلية.
قطعي
لو قال أحدٌ  :هذه اآلية فيها دالل ٌة عىل إثبات العني .هل هذا القول
ُّ
الداللة كداللة اآلية عىل العناية؟ بالطبع ال؛ ألن العناية هو ما يتبادر للفهم ،وهذا هو
املعنى املناسب لألسلوب البليغ الراقي.

األشاعرة ال يقولون :إن املفهوم من اآلية إثبات العني؛ ألن األصل أن نأخذ
بإثبات ٍ
ِ
قطعي ،فينبغي إذن عد ُم االلتفات إىل هذا
صفة هلل تعاىل بال دليل
باملتي َّقن وال نقو َم
ّ
األمر غري القطعي.
عد ُم االلتفات إىل هذا األمر معناه :عدم االلتفات إىل نفيه ،أو إثباته ،وكأنه مل يكن.
هذا هو التفويض ،أي :حني تقرأ هذه اآلية ِ
اجز ْم أن اهلل أراد العناي َة ،ثم ِ
ف
ارص ْ

ذهنك عن ما سوى ذلك.

ٌ
إنسان ،فال خالف
القدر لو فعله
مذهب التفويض عند األشاعرة ،وهذا
هذا هو
ُ
ُ

الواجب عىل عامة الناس ،وهو املقصود من قول السلف:
يف صحته عندَ هم ،بل هو
ُ
ِأم ُّروها كام جاءت.
تفهمها ،ولكن املقصود :أن
التـفويض إذن ليس معناه :أن تقرأ اآلية دون أن َ

ِ
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املقطوع به ،وترتك املعنى املشكوك فيه ،ولذلك أوجب العلام ُء عىل العوا ّم
تأخذ املعنى
َ
التفويض ،ال بمعنى اجلهل باملعنى.
َ
وكذلك فإن قوله تعاىل يف سورة الفتح﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ﴾ [ ]10فنحن نفهم من قوله تعاىل﴿ :ﭗﭘﭙﭚ﴾َّ :
أن اهلل تعاىل َي ِعدُ نا أننا
إذا أوفينا بعهودنا فسينرصنا ،وسوف يكون معنا بقدرته ومعونته ،وال نفهم مطلق ًا إثبات
ِ
مهنا عن أن يذهب إىل أبعدَ من هذا
اجلارحة هلل تعاىل،
اليد
فالتفويض :أن َنك َّ
ُ
ُف ذهنَنا وو َ
املعنى ،نفي ًا أو إثبات ًا.
املفوض
املؤول مع ِّ
أما التأويل :فهو رتب ٌة أخرى وزياد ٌة عىل التفويض ،فقد اتفق ّ

املفوض سكت بعد هذا ،ومل ُيثبت
من أهل السنة عىل أن املقصود من اآلية العناي ُة ،ولكن ِّ
ومل ي ِ
نف.
َ
رب حتتاج إىل علم أكثر ،فهو يقول :بام أن هناك َمن
أما املؤول فهو يزيد مرتب ًة أك َ

ٍ
بدليل
إثبات صفة هلل
الفهم ليس قطعي ًا ،وال جيوز
إثبات العني هلل ،وهذا
َف ِه َم ِم َن اآلية
ُ
َ
ُ
ِ
ُ
داللة اآلية عىل العني ،وكذلك
جيب نفي
يصح
األخذ بداللته ،بل ُ
غري قطعي ،إذن ال ُّ

ظهور ملعنى
يقول :ال يوجد يف اآلية معنى زائـد عىل املعنى الظاهر الذي ذكرناه ،وال
َ
ِ
ِ
ِ
املحتملة
بعض املعاين
والعضو الذي يزعمه
اجلارحة
اليد
املؤول َ
عي ّ
َ
املجسمة ،وربام َّ
ّ
ورجحها عىل بعض.
الصحيحة ّ

املؤول هو النفي ،خاص ًة بام يتعلق باهلل سبحانه وتعاىل؛ ألنه
إذن املعنى الذي يزيده ّ

ال جيوز التك ُّلم عىل اهلل بالظن.

هذه املرتبة ال يليق أن يسيـر فيها ُّ
كل الناس ،فاملرتبة الالئـقة بعامة الناس هي
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ِ
الظاهر املقطو ِع به إىل اهلل
التفويض؛ ألن التفويض :إنام هو ترك العلم باملعاين ما ورا َء

تعاىل؛ ألن مرتب َة النفي حتتاج إىل علام َء راسخني؛ ألن النفي ال بد له من التأكُّد.

القطع بنفي معنى اليد اجلارحة ،ولكن نحن
وبعض علامء أهل السنة ،قالوا :جيب
ُ

نثبت يد ًا هي صف ٌة هلل تعاىل ليست بجارحة ،وال عضو ،وهي قائم ٌة باهلل تعاىل كقيام
القدرة باهلل تعاىل ،وهؤالء وإن مل يقعوا يف التجسيم والتشبيه ،إال أهنم أثبتوا هلل تعاىل صف ًة

بال دليل قطعي ،بل اعتامد ًا عىل ما ظهر هلم من النصوص ،وهذا األسلوب ـ يف نظرنا ـ
ليس بأسلوب سديد ،مع أن بعض العلامء قالوا به ،ولكنه أيض ًا ال يؤدي إىل جتسيم وال
به حيتاج إىل أدلة قطعي ًة ،ال تدلنا عليها هذه اآليات.
والقطع
تشبيه،
ُ
ُ

ٌ
إنسان :هلل يد ،ينبغي أن ال يسكت عند هذا احلدّ  ،ولكن جيب أن يقول :هلل
فإذا قال

يدٌ هي صف ٌة له ال جارحة.

كونا جارحة ،وال ينفون كوهنا عضو ًا
واملجسمة الذين يقولون هلل يد ،ال ينفون َ
ّ

وركن ًا من اهلل تعاىل ،ولكنهم فض ً
فهم
ال عن ذلك يرصحون بمعاين واصفني اليدَ بام ال ُي َ

يرصح
العضو والركن ،وإن مل يتلفظ
منه إال
ُ
ُ
مجهورهم هبذه األلفاظ ،إال أن بعضهم ّ

يرصحون هبذه املعاين الباطلة واأللفاظ املنبوذة ،وال
هبا وال ّ
يلوح ،وكم رأينا من أناس ّ
احلق!
خيشى اهلل تعاىل ،وهو يظ ُّن نفسه هبذا الفعل جريئ ًا يف قول ِّ

وأما ما فعله ابن تيمية وتبعه عليه ابن عثيمني وغريه من أتباعهم عندما َق َّسموا
ِ
ٍ
سموه:
سموه :صفات معان كالقدرة والعلم ،والثاين َّ
صفات اهلل تعاىل إىل قسمني :األول َّ
صفات أعيان كاليد والعني والوجه وغريها.
ٌ
عدول منهم عن طري َقي
ترصيح بإثبات اجلوارح واألركان واألعضاء ،فهذا
وهذا
ٌ

ٌ
وسقوط منهم يف أوحال التجسيم والتشبيه.
التفويض والتأويل الصحيح،

ِ
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فابن عثيمني يقول :هلل عينان ،ويستدل باحلديث« :إن الدجال أعور وربكم ليس

بأعور» ،فقال :هلل عينان اثنتان ،ولكن ليست إحدامها عورا َء.

َ
نفي النقص
هذا االستـدالل ضعيف ظاهر الضعف ،فإن
احلديث إنمـا أراد َ

عن اهلل تعاىل ،وهو ال َع َو ُر ،وهو ين ّبه املجسمة الذين قد ختتلط عليهم األمور عندما يرون
ربم ،فيقول هلم :إن اهلل تعاىل ليس بأعور وهذا الدجال أعور.
الدّ جال ،وحيسبون أنه ُّ

نص بأن هلل تعاىل عينني ،إال أن يظ َّن هؤالء اجلهل ُة أن الفرق
وليس يف احلديث ٌّ

عني هذا عورا ُء! فإن ظنوا ذلك فقد
الوحيد الذي يميز بني اهلل تعاىل وبني الدجال هو أن َ
ِ
الكفر والضالل ،وإال فليقولوا :إن املراد من احلديث هو تنزي ُه اهلل تعاىل عن
بالغوا يف
عز اسمه.
النقص كام قلنا ،وال دالل َة فيه عىل إثبات اجلوارح واألعضاء له َّ

وليت شعري ،فإن هذا احلديث يشري إىل َّ
أن أكثر الناس قرب ًا إىل اتّباع الدجال

املجسمة؛ ألهنم الوحيدون الذين يعتقدون أن اهلل
واالغرتار به يف آخر الزمان ،إنام هم
ّ
ٍ
فارقة للتمييز بينه وبني اهلل
جسم ،وعىل شكل إنسان ،وهلذا حيتاجون إىل عالمة
تعاىل
ٌ
جسم وله شكل
غريهم فال يتوقف يف نفي كون الدجال إهل ًا؛ ملجرد التفاته أنه
ٌ
تعاىل ،وأما ُ

وصورة.

قال العلامء :إن ما يظهر عىل يدَ ي الدجال من أمور خارقة للعادة ،ال جيوز أن يفهم

صدق دعواه؛ ألنه ال يدعي النبوة مثالً ،حتى يكفي ُ
منها اإلنسان َ
خرق العادة عىل الداللة
عىل صدقه ،بل يدّ عي األلوهية ،وهذه ال ّ
يدل عليها خرق العادة ،مع خمالفة املدّ عي
ُ
والعقل ينفي
جسم،
لألحكام العقلية ال العادية فقط ،وذلك ألنه يدعي أنه إله ،وهو
ٌ
ويقطع باستحالة كون اهلل تعاىل جس ًام ،فمهام أتى من خرق للعادات بعد ذلك ،فال يمكن

أن ّ
تدل هذه عىل صدق دعواه املخالفة للقوانني العقلية ،ولذلك فإن من كانت عقيدته

صحيحة ،ال حيتاج إىل أكثر من هذا الكالم للخروج من فتنة الدجال بتوفيق اهلل تعاىل.
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مبحث يف نسبة اليدين هلل تعاىل
فوضوا والذين ّأولوا،
وسنورد هاهنا مثاالً عىل طريقة العلامء من أهل السنة الذين ّ

َ
اللفظ عىل ظاهره.
وطريقة الذين ش ّبهوا وأخذوا

يفوضون منهم والذين يؤولون ـ
سنرى يف هذا املبحث أن أهل السنة ـ الذين ّ

ذهبوا إىل تنزيه اهلل تعاىل عن مشاهبة احلوادث ،وقطعوا بنفي التشبيه عن اهلل تعاىل،
ُ
َ
اإلنسان استظهاره منه ،ثم بقي بعد ذلك
اللفظ عىل غري ما يعتاد
ولذلك فإهنم محلوا هذا
معنى ٍ
وعي ما ظهر له
الئق باهلل تعاىلُ ،
ُ
فبعضهم سكتوا عن ذلك ،وبعضهم اجتهدَ ّ
تعيني ً

ـ بحسب قواعد اللغة ـ أنه قد يكون مراد ًا دفع ًا للتشبيه والتجسيم عن األوهام.

أجر ُوا اآليات عىل ما ور َدت عليه،
ولذلك فإن بعض أهل السنة الذين فوضواَ :

معنى حمدّ د لكلمة «اليدين» سوى ما ُيفهم من السياق من معنى
ولكن بدون تعيني
ً

غري جارحتني،
االعتناء والعناية والتامم ،وبعضهم قالوا :إن هلل تعاىل صف َة اليدين ومها ُ
بعض العلامء يعتربونه تفويض ًا أيض ًا؛ ألن فيه
نوع من التأويل ،كام ترى ،ولكن َ
وهذا ٌ

جري ًا عىل الظاهر من لفظ القرآن ،واحلديث النبوي الرشيف.

ولكنا نرى أن هذا القول ليس بالرضورة قوالً بام يظهر من القرآن واحلديث،
ٍ
واحد منهام :إن اليدين صف ُة معنى ،مع
فإهنام إنام أسندا اليدين هلل تعاىل ،ولكن مل يرد يف

ٍ
ٍ
أعيان كام يقول
جوارح أو
معان ال
االتفاق عىل أهنام لو ثبتَـتا ،فيجب أن تكونا صفات
َ
املجسمةوالتيمية.
ّ

ِ
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وأما الفريق اآلخر من أهل السنة (السنة الذين أولوا) فإهنم بعد أن رفضوا إجرا َء
ٍ
واحدة منهام يف جهة اليمني من اهلل
اللفظ عىل ما يتعارف عليه الناس من إثبات يدَ ين
تعاىل ،واألخرى تقابلها ويف جهة اليسار من اهلل تعاىل ،وذلك ألن اهلل تعاىل وصفاتِه ال
وجتسيم بال
يصح أن يكون له أبعا ٌد وجهات وال حت ُّي ٌـز يف مكان وجهة ـ فهذا كله تشبي ٌه
ُّ
ٌ

فبعضهم
معنى مالئ ٍم هلذا اللفظ املنسوب إىل اهلل تعاىلُ ،
ريب ـ اجتهدوا يف حماولة تعيني ً
ٍ
معان أخرى ظهرت لبعضهم،
محلوا عىل النعمة والقدرة ،أو اإلرادة والقدرة ،أو عىل

اجلوارح إليه؛ ّ
ِ
جل
وكل ذلك يف سبيل االبتعاد بذهن اإلنسان عن تشبيه اهلل تعاىل ونسبة

وعز وتعاىل عن مشاهبة املخلوقات.
ّ

صارف عن محل اللفظ
أما الذين مل يدفعوا التشبي َه والتجسيم ،فلم يرصفهم
ٌ

عىل ظاهره املعتاد عندهم ،فحملوا اليدين عىل يدَ ين اثنتنيُّ :
كل واحدة منهام يف مقابلة

األخرى ،وأن واحدة منهام تسمى اليمني ،والثانية يسار ًا أو شامالًّ ،
وأن كال منهام ليست
يف ِ
مر ـ سمى هذه مثل الصفات بالصفات الذاتية
نفس موضع األخرى ،وبعضهم ـ كام ّ

ٌ
أعيان،
عرفناك أهنم أرادوا بذلك الصفات األعيان ،أي :الصفات التي هي
اخلربية ،وقد ّ
ال ٍ
معان.
فهاتان طريقتان ألهل السنة يف مقابل طريقة اتبعها املجسمة واملشبهة ،وباملقارنة

احلق يف املسلك الذي سلكوه.
اللب والفهم سدا ُد طريقة أهل ّ
بني الطريقتني يتبني لذي ّ

*

*

*
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مبحث يف نسبة اليدين هلل تعاىل وأقوال العلامء
حديث مسلم يف ذكر اليدين:
روى مسلم يف «صحيحه» قال :حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن

نمري قالوا :حدثنا سفيان بن عيينة :عن عمرو (يعني ابن دينار) :عن عمرو بن أوس :عن

عبد اهلل بن عمرو .قال ابن نمري :وأبو بكر يبلغ به النبي ﷺ ،ويف حديث زهري قال :قال
رسول اهلل ﷺ« :إن املقسطني عند اهلل عىل منابر من نور عن يمني الرمحن عز وجل وكلتا
يديه يمني الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا»(((.

ورواه اإلمام النسائي يف «سننه الكربى» من طريق قتيبة بن سعيد :عن سفيان،

وطريق حممد بن آدم بن سليامن :عن ابن املبارك :عن سفيان(((.

وأخرجه ابن حبان يف «صحيحه» ثم قال معلق ًا عليه« :قال أبو حاتم ريض اهلل
عنه :هذا اخلرب من ألفاظ التعارف ُأطلق لفظه عىل حسب ما يتعارفه الناس فيام بينهم،
ال عىل احلقيقة؛ لعدم وقوفهم عىل املراد منه إال هبذا اخلطاب املذكور ،واملقسط :العدل،

والقاسط :العادل عن الطريق»(((.

وقد روى هذا احلديث غريهم كاإلمام أمحد يف «مسنده» واإلمام البيهقي يف «سننه

الكربى» و«الصغرى»((( ،وغريهم.

((( كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل ،وعقوبة اجلائر ،واحلث عىل الرفق بالرعية ،والنهي عن
إدخال املشقة عليهم (.)18

((( كتاب القضاء ،باب فضل احلاكم العادل يف حكمة (.)5885
((( كتاب السري ،باب يف اخلالفة واإلمارة (.)4484

				                  =
((( أخرجه أمحد يف «مسنده» (.)32 :11( ،)6492
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أقوال علامء أهل السنة يف هذا اللفظ:

أوالً :طريقة التأويل والتفويض:

قال اإلمام العيني يف رشح حديث رسول اهلل ﷺ« :من تصدّ َق بعدْ ِل ٍ
مترة ِمن
َ
َ
ِ
كسب ط ّي ٍ
ٍ
بّ ،
فإن اهلل يتق ّب ُلها بيمينه ثم ُير ّبيها لصاحبه كام
ب ،وال يصعدُ إىل اهلل إال الط ّي ُ
تكون َ
َ
مثل اجل َب ِل»« :قوله «بيمينه» فيه معنى ُحسن ال َقبول؛ فإن
رب أحدُ كم َف ُل َّو ُه حتى
ُي ّ

مس األشياء الدنية ،وليس فيام يضاف إليه تعاىل من
العادة جارية بأن تُصان اليمني عن ّ
ُّ
ألهنا حمل النقص والضعف ،وقد روي «كلتا يديه يمني» ،وليست
صفة اليد شمـال؛

بمعنى اجلارحة ،إنمـا هي صف ٌة جاء هبا التوقيف ،فنطلقها وال نكيفها ،وننتهي حيث
انتهى التوقيف»(((.

وقال« :قوله «بيمينه» قال اخلطايب :جرى ذكر اليمني ليدل به عىل حسن القبول؛
ألن يف ُعرف الناس ّ
رصد ٌة لِـام عز من األمور؛ وقيل :املراد رسعة ال َقبول.
أن أيامهنم ُم َ
اليمني ملناسبة بينهام يف الرشف ،ومن ثمة
ولـم قيد الكسب بالطيب ،أتبعه
َ
وقال الطيبيّ :
كانت يده اليمنى للطهور.
ويف رواية سهيل «إالَّ أخذها بيمينه» ،ويف رواية مسلم بن أيب مريم اآليت ذكرها:
«فيقبضها» ،ويف حديث عائشة عند البزار« :فيتلقاها الرمحن بيده» ،ويقال :لـام كانت
عرفنا الشارع بقوله« :وكلتا يديه يمني»،
الشامل عاد ًة تنقص عن اليمني بطش ًا وقوةّ ،

الرب حمال»(((.
فانتفى النقص تعاىل عنه ،واجلارحة عىل ّ

= وأخرجه البيهقي يف«سننه الكربى» كتاب آداب القايض ،باب فضل من ابتىل بيشء من األعامل
فقام فيه بالقسط وقىض باحلق (.)20657
وأخرجه أيض ًا يف «سننه الصغرى» ،باب آداب القايض وفضله (.)4145

((( «عمدة القاري» (.)118 :25
((( املصدر السابق (.)269 :8
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قـال ابـن عطيـة« :وقـوله تعـاىل﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾

[الزمر ]67 :معناه :يف قبضته .وقال ابن عمر ما معناه :أن األرض يف قبضة اليد الواحد،

﴿ﯰﯱ﴾ باليمني األخرى؛ ألنه كلتا يديه يمني ،ورواه عن النبي ﷺ.
وقال ابن عباس :األرض مجيع ًا قبضته ،والساموات وكل ذلك بيمينه .وقرأ عيسى بن
ٍ
والناس عىل رفعها.
«مطويات» بكرس التاء املنونة،
عمر:
ُ
وعىل كل وجه ،فـ«اليمني» هنا و«القبضة» وكل ما ورد :عبار ٌة عن القدرة والقوة،
وما اختـلج يف الصدور من غري ذلك ٌ
صفات
باطل ،وما ذهب إليه القايض من أهنا
ٌ

زائدة عىل صفات الذات ٌ
قول ضعيف ،وبحسب ما خيتلج يف النفوس التي مل حيضنها

العلم»(((.

وقال اآللويس يف أثناء تفسيـره قوله تعاىل﴿ :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾« :وقد صح عن النـبي ﷺ أنه أثبت هلل
رو عن أحد من أصحابه ﷺ أنه ّأول
عز وجل يدين ،وقال« :وكلتا يديه يمني» ومل ُي َ

ذلك بالنعمة ،أو بالقدرة ،بل أبقوها كام وردت وسكتوا ،ولئن كان الكالم من فضة،
فالسكوت من ٍ
ذهب ال سيام يف مثل هذه املواطن»(((.
وقال اإلمام البغوي يف تفسري اآلية نفسها« :وقال النبي ﷺ« :كلتا يديه يمني»

واهلل أعلم بصفاته ،فعىل العباد فيها اإليامن والتسليم.

أمروها كمـا جاءت بال
وقال أئمة السلف من أهل السنة يف هذه الصفاتُّ :

كيف»(((.

((( «تفسري ابن عطية» (.)541 :4
((( «تفسري اآللويس» (.)347 :3
((( «تفسري البغوي» (.)67 :2
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قال اخلازن يف تفسري قوله تعاىل ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ﴾ [املائدة« :]42 :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال :قال رسول اهلل
ﷺ« :إن املقسطني عند اهلل عىل منابر من نور عن يمني الرمحن ،وكلتا يديه يمني ،الذين

يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا».

ِ
أحاديث الصفات ،فمن العلامء من قال فيه ويف أمثاله« :نؤمن هبا وال
هذا من

ظاهرها غري مراد ،وأن هلا معنى يليق
نتكلم يف تأويلها ،وال نعرف معناها ،لكن نعتقد أن َ

باهلل» .هذا مذهب مجاهري السلف وطوائف من املتكلمني.

ٍ
بتأويل يليق هبا ،وهذا قول أكثر املتكلمني.
ُؤول
ومنهم من قال :إهنا ت ّ

فعىل هذا قال القايض عياض :املراد بكونه عن اليمني :احلالة احلسنة واملنزلة

الرفيعة ،والعرب تنسب َ
الفعل املحمود واإلحسان إىل اليمني ،وضدَّ ه إىل اليسار ،قالوا:
واليمني مأخوذة من ال ُيمن.

مبني عىل أنه ليس املراد باليمني اجلارحة ـ تعاىل اهلل عن
وقوله« :وكلتا يديه يمني» ٌّ

ذلك ـ؛ فإهنا مستحيلة يف حقه تعاىل ،وقوله« :وما ولوا» بفتح الواو وضم الالم املخففة؛
هكذا ذكره الشيخ حميي الدين يف «رشح مسلم» قال :ومعناه :وما كانت له عليه والية
وهذا الفضل ملن عدَ َل فيام تق ّلده من األحكام ،واهلل أعلم»(((.

وقال اخلازن يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ﴾« :وقوله

تعاىل﴿ :ﯯﯰﯱ﴾ يعني :أنه تعاىل جواد كريم ينفق كيف يشاء ،وهذا جواب
رتوه واختلقوه عىل اهلل تعاىل عن قوهلم علو ًا كبري ًا ،وإنام أجيبوا
لليهود ور ٌّد عليهم ما اف َ
هبذا اجلواب عىل قدر كالمهم.

((( «تفسري اخلازن» ،لباب التأويل يف معاين التنزيل ،)460 :1( ،دار الفكر.
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وأما الكالم يف اليد فقد اختلف العلامء يف معناها عىل قولني:

مذهب مجهور السلف وعلمـاء أهل السنـة وبعض املتكلمني:
أحدمها :وهو
ُ

ُ
اإليمـان هبا
فيجب علينا
أن «يد اهلل» صفة من صفات ذاته كالسمع والبرص والوجه،
ُ
ٍ
والتسليم ،ونُمرها كام جاءت يف الكتاب والسنة بال ٍ
ٍ
تعطيل ،قال اهلل
تشبيه وال
كيف وال
ُّ
تعاىل﴿ :ﯢﯣﯤ﴾ [ص ،]75 :وقال النبي ﷺ« :عن يمني الرمحن ،وكلتـا يديه

يمني».

والقول الثاين :قول مجهور املتكلمني وأهل التأويل ،فإهنم قالوا« :اليد» تذكر يف

اللغة عىل وجوه :أحدها :اجلارحة وهي معلومة .وثانيهام :النعمة؛ يقال :لفالن عندي
يد أشكره عليها.

فسوه بذوي
وثالثها :القدرة؛ قال اهلل تعاىل﴿ :ﭳﭴﭵ﴾ [صّ ]45 :

القوى والعقول ال يدَ َل َك هبذا األمر واملعنى سلب كامل القدرة.

ورابعها :امللك؛ يقال :هذه الضيعة يف يد فالن ،أي :يف ملكه ومنه قوله تعاىل:

﴿ﯰﯱﯲﯳ﴾ [البقرة ]237 :أي :يملك ذلك.

أما اجلارحة فمنتفية يف صفة اهلل عز وجل؛ ألن العقل ّ
دل عىل أنه يمتنع أن تكون

«يد اهلل» عبارة عن جسم خمصوص وعضو مركب من األجزاء واألبعاض تعاىل اهلل عن

اجلسمية والكيفية والتشبيه علو ًا كبري ًا ،فامتنع بذلك أن تكون يد اهلل بمعنى اجلارحة،
وأما سائر املعاين التي ُف ّست اليد هبا فحاصلة؛ ألن أكثر العلامء من املتكلمني زعموا أن

اليد ـ يف حق اهلل ـ عبارة عن القدرة ،وعن امللك ،وعن النعمة»(((.
وقال اإلمام النووي يف رشح حديث مسلم:
((( «تفسري اخلازن» ،لباب التأويل يف معاين التنزيل ،)471 :1( ،دار الفكر.
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«قوله ﷺّ :
منابر من نور عن يمني الرمحن ،وكلتا يدَ ِيه
«إن ا ُمل
َ
قسطني عند اهلل عىل َ
يمني ،الذين ِ
يعدلون يف ُحكمهم وأهليهم وما َو ُلوا»:
ِ
الصفات ،وقد سبق يف أول
أ ّما قوله ﷺ« :عن يمني الرمحن» فهو من أحاديث ِّ

هذا الرشح بيان اختالف العلامء فيهاّ ،
وأن منهم من قال :نؤمن هبا وال نتك َّلم يف تأويله،
أن ِ
ظاهرها غري ُمرادّ ،
وال نعرف معنا ُه ،لكن نعتقدُ ّ
معنى يليق باهلل تعاىل ،وهذا
وأن هلا ً
مني.
الس َلف
َ
وطوائف من املتك ّل َ
مذهب مجاهري ّ

ِ
مني ،وعىل هذا قال
ُـؤول عىل ما
يليق با ،وهذا قول أكثر املتك ِّل َ
والثاينّ :أنا ت َّ
ِ
الرفيعة،
القايض عياض ريض اهلل عنه :املراد بكونم عن اليمني :احلالة احلسنة واملنزلة ّ
قال :قال ابن َعرفة :يقال :أتاه عن يمينه :إذا جاءه من اجلهة املحمودة ،والعرب ِ
تنسب
َُ
ُ
َ ُ
الفعل املحمود واإلحسان إىل اليمنيِ ،
وضدّ ه إىل اليسار .قالوا :واليمني مأخوذ من
ِ
باليمني جارحة ـ تعاىل
ال ُي ْمن .وأ ّما قوله ﷺ« :وكلتا يديه يمني» فتنبي ٌه عىل أنه ليس املراد

اهلل عن ذلك ـ فإهنا مستحيل ٌة يف ح ّقه سبحانه وتعاىل ،وأ ّما قوله ﷺ« :الذين يعد ُل َ
ون يف
ُحكمهم وأهليهم وما َو ُلوا» فمعناهّ :
أن هذا الفضل إنام هو لِـمن عَدَ َل فيام تق ّلدَ ُه ِمن
يلزمه من
خالفة أو إمارة أو قضاء أو ِحسبة أو نظر عىل يتيم أو صدقة أو وقف ،وفيام َ
حقوق أهله وعياله ،ونحو ذلك .واهلل أعلم»(((.

وقال اإلمام أبو الوليد الباجي يف «رشح املوطأ»:

بن ٍ
قول ُمسل ِم ِ
ِ
«[ ]1395ـ (ش)ُ :
اخلطاب عن هذه
عمر بن
يسار اجلُ َهنيُ :سئل ُ

ِ
اآلية﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﴾...اآلي َة [األعراف.(((»]172 :
((( (.)212 :12

((( (=                  							 .)278 :4( ،)1395
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«(فصل) ُ
ٌ
وقول النبي ﷺّ :
ظهر ُه بيمينِه»:
ثم قال:
«إن اهلل تعاىل خلق آد َم ثم مسح َ

موصوف بأن له يمين ًا ،قال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ﯰ
الباري تعاىل
يقتيض أن
ٌ
َ
الـز ِ
ناد :عن األعرج :عن أيب هريرة :أن
ﯱ ﯲ﴾ [الزمر ]67 :وروى أبو ِّ

َغيضها نف َق ٌة».
رسول اهلل ﷺ قال« :يدُ اهلل مألى ال ت ُ

«يمني اهلل مألى
عم ٌر :عن هشا ٍم :عن أيب هريرة :عن النبي ﷺ أنه قال:
ُ
ورواه َم َ
ِ
غيضها يش ٌءَ ،س ّحا ُء َ
أنفق ُ
الساموات واألرض،
خلق
الليل
منذ َ
والنهار ،أرأيتُم ما َ
ال َي ُ
َ
ِ
فإنه مل ين ُقص ِ ما يف ِ
ُ
الفيض ـ «يرفع
يد ِه،
وعرش ُه عىل املاء ،وبيده األُخرى ال َق ْب ُض» ـ أو ُ
ْ
ُ
وخيفض».

ٍ
سعيد اخلُدْ ري ّ
وروى ٌ
أن النبي ﷺ قال يف
مالك :عن صعصع َة :عن أبيه :عن أيب
الذي يقرأ ﴿ﭑﭒﭓﭔ﴾ [اإلخالص« :]1 :والذي نفيس بيده ،إهنا َلـت ِ
َعد ُل ُث َ
لث

ِ
القرآن» ،وقال اهلل َع َّز َو َج َّل﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ﴾.

عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
= وقال اإلمام الباجي يف هذا املوضع ،معلق ًا عىل سؤال مسلم بن يسار َ
عن هذه اآلية« :إنه ٌ
وتبح ُث
دليل عىل أن الصحاب َة كانت تتك ّل ُم يف هذه املعاين من االعتقاداتَ ،
عن حقائقها وتعتني بذلك حتى تُظهره وتسأل عنه األئم َة واخللفاء ِ
ف عىل الصواب منه،
لتق َ
َ
ّ
َ
ِ
وأن َ
وتن ُق َل عن النبي ﷺ من ذلك ما حفظته عنهّ ،
التابعني :كانوا يكرهون
قول من قال من علامء
َ
عمل ،إنام ِ
الكال َم فيام ليس حتته ٌ
أمرين:
ينرص ُ
ف إىل أحد َ
بش ٍ
خياف أن ِتز َّل قدَ ُمه ويتع ّلق قل ُبه ُ
بهة
املنع يف ذلك إىل َمن ليس ِمن أهل العلم ممن ُ
يتوجه ُ
إما أن ّ
ال ي ِ
قد ُر عىل التخ ّلص منها.
َ
مالك رمحه اهلل :كان ُ
يقالُ :
ال تكّن َ
قال ٌ
زائغ القلب من ُأذنِك؛ فإنّك ال تدري ما ُيقل ُقك من ذلك،
ِ
ولقد سمع ٌ
األنصار من أهل املدينة شيئ ًا من بعض أهل القدَ ِر فعلق قل َب ُه ،فكان يأيت
رجل من
علمت ّ
لقي
علق قلبي؟ لو
َـه َر ُه قال :فكيف بام َ
ُ
إخوانَه الذين يستصحبهم فإذا ن َ
أن اهلل ريض أن ُأ َ
ن ْفيس ِمن ِ
فعلت.
فوق هذه املنارة
ُ
ِ
السن ِّة».
يتوجه املنع يف ذلك أن يتك ّلم يف ذلك
والوج ُه الثاين :أن ّ
بمذاهب أهل البِدَ ِع وخمالفي ُّ

ِ
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َ
فأخذ ُه
«أول يشء خل َق ُه اهلل َع َّز َو َج َّل القلم ،خل َق ُه
وروي عن النبي ﷺ أنه قالّ :
ُ
أن ِ
ِ
ِ
يمني» ،وأمجع ُ
السنة عىل ّ
بجوارح كجوارح
يديه صف ٌة ،وليست
أهل
بيمينه ،وكلتا يديه ٌ
َ
املخلوقني؛ ألنه سبحانه ﴿ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾.

ٍ
ُ
جربيل إىل رسول اهلل ﷺ فقال:
مسعود ريض اهللُ عنه :جاء
وروى عبد اهلل ب ُن
ِ
َ
يا حممدُ ّ ،
واجلبال عىل أصب ٍع
واألرضني عىل أصبعٍ،
الساموات عىل ُأص ُبعٍ،
إن اهلل َي َض ُع
َ
والشجر عىل أصبعٍ ،واألهنار عىل أصبعٍ ،وسائر اخللق عىل أصبعٍ ،ثم يقول ِ
بيده :أنا
َ
ّ َ
ِ
ُ
ُ
تعجب ًا منه وتصديق ًا له ،ثم قال ﷺ:
ملوك األرض؟ فضحك
املل ُك ،أين
رسول اهلل ﷺ ُّ

﴿ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
صبع :النعم ُة»(((.
ﯲ﴾ [الزمر .]67 :وقال مجاع ٌة من أهل العلم :األُ ُ

ويف شـرح باب «فـضل الصدقة والتعفـف» عنـد قول رسـول اهلل ﷺ« :إن
ِ
َغيضها نف َق ٌةَ ،س ّحا ُء ال ّليل والنّهار ،أرأيتم ما أنفق ُ
الساموات
منذ خلق
يمني اهلل َم ْلى ال ت ُ
َ
ِ
َ
وكان ُ
القبض
واألرض؟ فإن ُه مل َي ِغ ْض ما يف يمينِه ،قال:
عرش ُه عىل املاء وبيده األُخرى ُ
َ
وخيفض» ذكر اإلمام العراقي فوائدَ  ،نورد منها الفائدة الثالثة ،قال:
يرفع
ُ
ُ

عياض :قال اإلما ُم ِ
تـأو ُل؛ ّ
اليمني
ألن
َ
«الثالث ُة :قال القايض ٌ
املازري :هذا مما ُي ّ
ِ
لش ِ
البارئ عز ّ
املناسبة لِ ّ
تتضم ُن إثبات
ألنا
وصف هبا
إذا كانت بمعنى
ُ
امل ،ال ُي َ
ّ
وجل؛ ّ
الش ِ
ّ
يتضمن التحديدَ  ،ويتقدّ س اهلل سبحانه عن التجسي ِم واحلدِّ  ،وإنام خاطبهم
امل ،وهذا
ّ
اإلنفاق ،وال ي ِ
ُ
ُ
اإلخبار ّ
مسك
بأن اهلل تعاىل ال َين ُق ُص ُه
رسول اهلل ﷺ بام يفهمونه ،وأرا َد
ُ
َ
ِ
اإلمالقّ ،
مني؛
خشي َة
يصح ال َي ُ
وعب ﷺ عن توايل النِّ َعم ُّ
جل اهلل تبارك وتعاىل عن ذلكّ ،
يمني» ،فأشار ِ
َ
ّ
عليه الصال ُة
ألن
الباذل منا يفعل ذلك بيمينِه ،وقد قال ﷺ« :وكلتا يديه ٌ
ِ
ِ
والسال ُم إىل أهنام :ليستا بجارحت ِ
ٌ
وشامل.
يمني
اليدان
َني؛ إذ
اخلارجتان ٌ
((( أبو الوليد الباجي «شرح الموطأ» (.)27804( ،)1395
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ِ
األشياء عىل وجه
قال :وحيتمل أن يريد بذلك :أن قدر َة اهلل سبحانه وتعاىل عىل
ٍ
ٍ
وقوةًّ ،
قو ًة
تقع هبا عىل جهة واحدة ال ختتلف ّ
وأن املقصورات ُ
واحد ال خيتلف ضعف ًا ّ
ِ
والشامل؛ تعاىل اهلل عن ِص ِ
ِ
شاهبة
املخلوقني و ُم
فات
وضعف ًا كام خيتلف فع ُلنا باليمني
َ
الـمحدَ ثني» .اهـ(((.
ُ

عن حمل عطائه ،ووص َفها ِ
ِ
ّ
بالمتالء
هاهنا ـ :كناي ٌة
وقال
صاحب «النهاية»« :اليمني ـ ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
متياح،
لكثرة منافعها ،فج َع َلها
كالعني ال ّث ّـر ِة التي ال َي ُ
غيضها االستقا ُء وال ُينق ُصها ال ُ
ِ
املجاز ِ
ِ
والتّساعِ» .اهـ.
العطاء عىل طريق
اليمني؛ ألهنا ـ يف األكثر ـ َمظِنّ ُة
وخص
َ
ّ
وقال ابن األثري يف «النهاية يف غريب احلديث» مادة (يمن)« :ومنه احلديث

نقص يف واحدة
اآلخر «وكلتا يديه ٌ
يمني» أي :أن يديه تبارك وتعاىل بصفة الكامل ال َ
وكل ما جاء يف القرآن واحلديث من إضافة ِ
ص عن اليمنيّ ،
اليد
منهام؛ ألن الشامل تن ُق ُ
ِ
ِ
املجاز
واليمني وغري ذلك من أسامء اجلوارح إىل اهلل تعاىل؛ فإنام هو عىل سبيل
واأليدي
منز ٌه عن التشبيه والتجسيم»(((.
واالستعارة ،واهللُ ّ

وقال املال عيل القاري يف «رشح املشكاة»« :وقد قال الطيبي قوله« :وكلتا يدي ريب

يمني» كالتتميم؛ صونا ملا يتوهم من إثبات اجلارحة من الكالم السابق.

قلت :هذا غري ظاهر ،بل إنه تذييل وتكميل احرتاس ًا لِـام يتوهم من قول آدم:

اخرتت يمني ريب ،أن له سبحانه يسار ًا وشامالً ،فتكون أحدمها أقوى من األخرى ،أو
ُ
أبرك وأيمن وأحرى.

ثم قال :وللشيخ أيب بكر حممد بن احلسن بن فورك كالم متني فيه ،قال :واليدان
((( النووي« ،رشح صحيح مسلم» (.)80 :7
((( «النهاية يف غريب احلديث» مادة (يمن).

ِ
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صح؛
صح،
ُ
ُ
وإن حلتا عىل معنى النعمة واألثر احلسنَّ ،
إن حلتا عىل معنى القدرة وامللك َّ

ألن ذلك مما حدث يف ملكه بتقديره وعن ظهور نعمته عىل بعضهم.

قلت :ال ارتياب يف صحة هذا الكالم يف نفسه ،وأما إرادة هذا املعنى من هذا

املبنى يف هذا املقام ،فيحتاج إىل بسط يف الكالم ليظهر املقصود ويتضح املرام.

بعض مشاخينا أن اهلل عز وجل هو املوصوف بيد الصفة
ثم قال ابن فورك :قد ذكر ُ
ال بيد اجلارحة ،وإنام تكون يدُ اجلارحة يمين ًا ويسار ًا؛ ألهنام يكونان ملتب ّعض ومتح ّي ٍز

الرب به يد جارحةّ ،بي ـ بام قال ـ أن ليست هي يد
ذي أعضاء ،ولـام مل يكن ما ُوصف ُّ
جارحة.

وقيل :املراد :أن اهلل عز وجل لـام وصف باليدين ،ويد اجلارحة تكون إحدامها

يمين ًا واألخرى يسار ًا ،واليرسى ناقصة يف القوة والبطش ،عرفنا عليه السالم كمـال
صفة اهلل عز وجل ،وأنه ال نقص فيها.

يمني
«اخت أ َّيتهام شئت .فقال:
ُ
اخرتت َ
وحيتمل أن آدم عليه السالم لـام قيل لهْ َ :

ريب وكلتا يدي ريب يمني» ،أراد به :لسان الشكر والنعمة ال لسان احلكم واالعرتاف
فضل و َط ٌ
مجيع ما يبديه عز وجل من ِمنَنِه ٌ
ول ُمبتد ٌأ،
بامللك ،فذكر الفضل والنعمة؛ ألن َ
ِ
قصدَ الشكر والتعظيم للمنة.
فمن منفو ٍع ينف ُعه ،ومن مدفو ٍع
فقصدَ ْ
عنه حير ُسهَ ،
ُ
وصف اهلل تعاىل بغاية اجلود والكرم واإلحسان والتفضل ،وذلك
وقيل :أراد به
َ

أن العرب تقول ملن هو كذلك« :كلتا يديه يمني» ،وإذا نقص ُّ
ّ
وخس نصي ُبه
حظ الرجل
ّ

قيل« :جعل سهمه يف الشامل» ،وإذا مل يكن عنده اجتالب منفعة وال دفع مرضة قيل:
«ليس فالن باليمني وال بالشامل».

آخر نحوهّ :
إن ذلك كان من م َل ٍك أ َم َر ُه اهلل عز وجل
وقال ابن فورك أيض ًا يف حديث َ
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بجمع أجزاء الطني من مجلة األرض أ َم َره بخلطِها بيديه ،فخرج كل طيب بيمينه ،وكل
اليمني والشامل للم َلك ،فأضاف إىل اهلل تعاىل من ُ
حيث كان عن
خبيث بشامله ،فتكون
ُ
أمره ،وجعل كون ِ
ِ
بعضهم يف يمني امللك عالم ًة ألهل اخلري منهم ،وكون بعضهم يف
الرش منهم ،فلذلك ينا َدون يوم القيامة بأصحاب اليمني وأصحاب
شامله عالمة ألهل ّ

الشامل.

قال الطيبي :وأقول وباهلل التوفيق :وتقرير ُه عىل طريقة أصحاب البيان :هو أن

إطالق اليد عىل القدرة تارة ،وعىل النعمة أخرى؛ من إطالق السبب عىل املسبب؛ ألن

القدرة والنعمة صادرتان عنها ،وهي منشؤمها ،وكذا القدرة منشأ الفعل ،والفعل إما
القدرة حلتا عىل خلق
إذا حلتا عىل
ُ
رش ،وهداية وإضالل ،واليدان ـ يف احلديث ـ ُ
خري أو ٌّ

والرش ،واهلداية واإلضالل ،فاليمني :عبار ٌة عن خلق اهلدى واإليامن ،وإليه أشار
اخلري
ّ

بقوله« :فإذا فيهم ٌ
الشكة ،والشامل
أضو ُؤهم» عىل «أفضل التفضيل» الذي يقتيض ِّ
رجل َ
عىل عكسها ،ومعنى «كلتا يديه يمني» :أن ك ُّل من ِ
والرش واإليامن والكفر
خلق اخلري
ّ
من اهلل ٌ
يترصف يف ملكه كيف يشاء ال مانع له فيه وال منازع،
عدل وحكمة؛ ألنه عزيز ّ

حكيم يعلم بلطف حكمته ما خيفى عىل اخللقُ ،ي ّ
ضل من يشاء وهيدي من يشاء ،وهو
العزيز احلكيم ،فمعنى «اليمني» :كام يف قول الشاعر:
ٍ
ِ
لـمجد
إذا ما راي ٌة ُرفعت
باليميـن
تل َّقـاها َع َرا َبـ ُة
األصوب.
وحتريه
َ
أي :بتدبريه األحس َن ّ

اليمني املبسوطة :عبار ًة عن منح األلطاف وتيسري
وإذا حلتا عىل النعمة كان
ُ
ُ

ال ُيرسى عىل أهل السعادة من أصحاب اليمني ،والشامل املقبوضة عىل عكسها ،ومعنى
«كلتا يديه يمني» عىل ما سبق»(((.

((( القاري« ،مرقاة املفاتيح» (.)449 :13

ِ
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نفي إثباهتا عىل ظاهرها:
نفي ورود الشامل أو ُ
قال الـخازن يف تفسيـر قـوله تعاىل﴿ :ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾
[الزمر:]67 :

«قال أبو سليامن اخلطايب :ليس فيام ُيضاف إىل اهلل عز وجل من صفة اليدين شامل؛

ألن الشامل َم َم ُل النقص والضعف ،وقد روي «كلتا يديه يمني» وليس عندنا معنى
التوقيف ،فنحن نُطلقها عىل ما جاءت وال نُـك ّيفها،
اليد :اجلارحة ،إنام هي صف ٌة جاء هبا
ُ
وننتهي إىل حيث انتهى الكتاب واألخبار املأثورة الصحيحة ،وهذا مذهب أهل السنة
واجلامعة ،وقال سفيان بن عيينة :كل ما وصف اهلل به نفسه يف كتابه فتفسريه :تالوتُه

والسكوت عليه»(((.
ُ

وقال ابن اجلوزي يف «الباز األشهب املنقض عىل خمالف املذهب»:
«ويف حديث آخر« :املقسطون يوم القيامة عىل منابر من نور عىل يمني الرمحن»،

وقد صح عن رسول اهلل ﷺ أنه قال« :وكلتا يديه يمني مباركة»((( ،وهذا ُيوهن ذكر

الشامل.

وقال أبو بكر البيهقي :وكأن الذي ذكَر الشامل روا ُه عىل العادة يف ّ
أن الشامل يقابل

اليمني»(((.

((( ختريج «تفسري اخلازن» (.)64 :4

((( أخرجه البيهقي يف «األسامء والصفات» من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام،
باب ما جاء يف إثبات الوجه.)707( ،

((( باب ما جاء يف إثبات الوجه.)706( ،
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وقال احلافظ البيهقي يف «األسامء والصفات»« :ذكر ِّ
«الشامل» فيه ،تفرد به عمر

ابن محزة عن سامل ،وقد روى هذا احلديث نافع وعبيد اهلل بن مقسم عن ابن عمر؛ مل

وروي ذكر ِّ
يذكرا فيه ِّ
الشامل يف حديث آخر يف غري هذه القصة؛ إال أنه ضعيف
الشاملُ .
تفرد بأحدمها :جعفر بن الزبري ،وباآلخر :يزيد الرقايش .ومها مرتوكان ،وكيف
بمرةّ ،

سمى كلتَي يديه َيمين ًا» .اهـ.
ذلك؟!
ٌ
وصحيح عن النبي ﷺ أنه َّ

وقال ابن بطال يف رشح ما روته عائش ُة ريض اهلل عنها قالت :أن النبي كان ُيعج ُب ُه
ِ
وترج ِله و ُطهوره ويف شأنه ك ِّله:
ّيم ُن يف تن ُّعلهُّ ،
الت ُّ
«قال املهلب :فيه ُ
فضل اليمني عىل الشمـال ،أال ترى قو َله ﷺ حاكي ًا عن ربه:

«وكلتا يديه يمني» ،وقال تعاىل﴿ :ﮘﮙﮚﮛﮜ﴾ [احلاقة ،]19 :وهم أهل

اجلنة ،وقال ﷺ« :ال يبصق أحدٌ يف املسجد عن يمينه» ،فهذا ك ُّله يدل عىل فضل امليامن،

واستحب مجاع ُة فقهاء األمصار أن يبدأ املتوضئ بيمينه َ
قبل يساره ،فإن بدأ بيساره قبل
بأي يديك
عيل وابن مسعود أهنام قاال :ال تبايل ّ
يمينه فال إعاد َة عليه ،وقد ُروي عن ٍّ

ابتدأت.

وبدؤه ﷺ بامليامن يف شأنه كله ،واهلل أعلم ،هو عىل وجه التفاؤل من أهل اليمني

باليمني؛ ألنه ﷺ كان يعج ُبه الفأل احلسن.

وقوله ﷺ« :وكلتا يديه يمني» ،أراد نفي النقص عنه عز وجل؛ َّ
أنقص
ألن الشامل ُ
من اليمني»(((.
وقال ابن بطال يف رشح باب «الصدقة من كسب طيب»:

«وقال ابن األنباري :الزكاة ـ يف اللغة ـ أص ُلها :الزيادة ،سميت بذلك؛ ألهنا
((( « رشح صحيح البخاري» (.)261 :1
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تزيد يف الـامل الذي خيرج منه .يقال :زكا اليشء زكاة :إذا زاد ،والزكا ـ بالقرص ـ معناه:
زوجان ذكر وأنثى ،أو شيئان مصطحبان جيريان جمرى الذكر واألنثى ،واملراد بذكر

اليمني يف هذا احلديث :التحفي بالصدقة ،والرضا عنها ،واحلض عليها ،واهلل تعاىل ال
ُيوصف باجلوارح فيكون له يمني وشامل .قال أبو بكر بن فورك :املراد بوصف اهلل تعاىل

باليمني :أنه لـام ُوصف باليدين ،ويدا اجلارحة تكون إحدامها يمين ًا ،واألخرى شامالً،

عرفنا النبي ﷺ بقوله:
واليرسى تنقص أبد ًا يف الغالب عن اليمني يف القوة والبطش؛ ّ
«وكلتا يديه يمني» َ
كامل صفة اهلل تعاىل أنه ال نقص فيها ،وأن ما ُوصف به من اليدين

ميارسه عن ميامنه»(((.
ليس كام ُيوصف به ذو اجلارحة التي تنقص
ُ

ثاني ًا :طريقة التشبيه والتجسيم ،هي طريقة القائلني بإثبات اليدين ،ومنهمـا الشمـال

(اليسار) عىل ظاهرمها:

قال أبو سعيد الدارمي يف «رده عىل برش املرييس»:
الثلجي اجلاهل فيام ادعى تأويل حديث رسول اهلل ﷺ:
«وأعجب من هذا قول
ّ

«املقسطون يوم القيامة عىل منابر من نور عن َيمني الرمحن وكلتا يديه َيمني» ،فا ّدعى

الثلجي َّ
أن النبي ﷺ تأول «كلتا يديه َيمني» :أنه خرج من تأويل الغلوليني أهنا َيمني
ٌّ
األيدي ،وخرج من معنى اليدين إىل النعم ـ يعني بالغلوليني :أهل السنة ـ يعني :أنه ال
ٍ
ٌ
وشامل بزعمه.
مني
يكون
ألحد َيمينان ،فال يوصف أحدٌ ب َيمينني ،ولكن َي ٌ
ُ
رسول اهلل ﷺ ما قد أطلق عىل
قال أبو سعيد :ويلك أهيا املعارض! إنام عنى

التي يف مقابلة ال َيمني ِّ
الشامل ،ولكن تأويله« :وكلتا يديه َيمني»؛ أيُ :من ََّـزه عىل النقص
الشامل من النقص وعدم البطش ،فقالِ :
والضعف؛ كام يف أيدينا ِّ
«كلتا يدي الرمحن
((( «رشح صحيح البخاري» (.)412 :3
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بالشامل ،وقد ُوصفت يداه ِّ
َيمني»؛ إجالالً هلل ،وتعظي ًام أن ُيوصف ِّ
بالشامل واليسار،
جيز إطالق ِّ
جيز أن ُيقال:
الشامل واليسار؛ َلـام َ
أطلق رسول اهلل ﷺ ،ولو مل ُ
وكذلك لو مل ُ
جوزه الناس يف اخللق؛ فكيف ال
كلتا يدي الرمحن َيمني؛ مل يقله رسول اهلل ﷺ ،وهذا قد ّ

جيوز ابن الثلجي يف يدَ ي اهلل أهنام مجيع ًا َيمينان ،وقد ُس ّمي من الناس ذا ِّ
الشاملني ،فجاز
ّ
نفي دعوى ابن الثلجي أيض ًا ،وخيرج ذو ِّ
الشاملني من معنى أصحاب األيدي»(((.

الفـراء يف «إبطال التـأويالت» بعد أن ذكر حديث أيب الدرداء
وقال أبو يعىل ّ

ريض اهلل عنه« :واعلم َّ
جواز إطالق القبضة عليه ،وال َيمني واليسار
أن هذا اخلرب يفيد
َ
واملسح ،وذلك غري ممتنع؛ لِـام ب َّيـنّا ـ فيام قبل ـ من أن ُه ال حييل صفاته؛ فهو بمثابة اليدين
والو ْجه وغريمها»(((.
َ
وقال حممد بن عبد الوهاب يف آخر باب من «كتاب التوحيد» يف املسألة السادسة:

«الترصيح بتسميتها ِّ
الشامل»؛ يعني :حديث ابن عمر ريض اهلل عنه عند مسلم.
قال عبد العزيز بن باز يف «تعليقه عىل كتاب التوحيد»:

«ويف هذا إثبات الصفات ،وأنه سبحانه له يمني وشامل ،وأن كلتا يديه يمني ،كام
يف احلديث اآلخر ،وسمى إحدامها يمين ًا واألخرى شامالً من حيث االسم ،ولكن من
ُ
حيث املعنى والرشع كلتامها يمني ،وليس يف يشء منهام نقص»(((.

وقال صديق حسن خان يف كتابه «قطف الثامر»« :ومن صفاته سبحانه :اليد،

وال َيمني ،والكف ،واإلصبعِّ ،
والشامل.(((»...
((( «الرد عىل برش املرييس» ص.155
((( «إبطال التأويالت» ص .176

((( «التعليقات البازية عىل كتاب التوحيد» ص.78
((( «قطف الثامر» ص.66
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هراس يف تعليقه عىل «كتاب التوحيد» البن خزيمة:
قال حممد خليل ّ

عز ّ
«يظهر َّ
وجل إنمـا هو عىل جهة التأ ُّدب
أن املنع من إطالق اليسار عىل اهلل ّ

فقط؛ ّ
فإن إثبات ال َيمني وإسنا َد بعض الشؤون إليها؛ كام يف قوله تعاىل﴿ :ﯰ

ﯱﯲ﴾ [الزمر ،]67 :وكام يف قوله عليه السالمّ :
سحا ُء
«إن يمني اهلل مألى ّ
َ
أن اليد األخرى املقابلة هلا ليست يمين ًا»(((.
الليل والنهار»؛ يدل عىل ّ
وقال عبد اهلل الغنيامن يف «رشحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري»:
النصوص من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله ﷺ عىل إثبات
تنوعت
ُ
«هذا؛ وقد ّ
اليدين هلل تعاىل ،وإثبات األصابع هلام ،وإثبات القبض ،وتثنيتِهامَّ ،
وأن إحدامها َيمني
يبسط
كام مر ،ويف نصوص كثرية ،واألخرى شامل؛ كام يف «صحيح مسلم» ،وأنه تعاىل ُ
يده بالليل ليتوب ُميسء النهار ،وبالنهار ليتوب ميسء الليل ،وأنه تعاىل يتق ّبل الصدقة

من الكسب الطيب ب َيمينه ،فري ّبيها لصاحبهاَّ ،
منابر من نور عن َيمني
وأن املقسطني عىل َ
ثابت عن اهلل ورسوله»(((.
الرمحن ،وكلتا يديه َيمني ،وغري ذلك مما هو ٌ

وهبذا انتهى ما أردنا التمثيل به عىل القاعدة السابقة؛ أعني :التفويض والتأويل،
الفرق العظيم بني أهل السنة وبني املجسمةٌّ ،
ُ
فكل ِمن طريقة التأويل
وبذلك يظهر
وطريقة التفويض تُفيض إىل التنزيه اهلل تعاىل ،وأما طريق ُة التشبيه والتجسيم ـ وهي التي

يسموهنا أحيان ًا باإلثبات أو األخذ بالظاهر ـ فإهنا تفيض إىل التشبيه والتجسيم.

قال الطحاوي( :خلق اخللق بعلمه)
الباء يف قوله« :بعلمه» لإللصاق ،واملعية ،ومعنى ذلك :أن اهلل تعاىل خلق اخللق،
((( «كتاب التوحيد» البن خزيمة ص.66

((( «رشح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» لعبد اهلل الغنيامن (.)311 :1
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ٍ
ِ
وجد ُ
واحد بال كونه عالـ ًام
فعل اخللق من
ـم بام خلق ،وذلك ألنه ال يمكن أن ُي َ
وهو عال ٌ
بمخلوقاته ،فكونه خالق ًا يستلزم كونه عامل ًا ضمن ًا ،ولذلك قال اهلل تعاىل يف سورة امللك:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ * ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾

ينص اهلل تعاىل عىل أنه يعلم املخلوقات ،وال تظنّ ّن أنه
[ ،]14-13ففي هذه اآلية املباركةُّ ،

ُيفهم من اآلية أنه تعاىل ال يعلم إال ما خيلق ،بل إهنا ّ
تدل عىل أنه بعدما ثبت أن اهلل تعاىل

هو اخلالق ،فإنه جيب أن يثبت أيض ًا أنه عامل بام خلق.

عالـم هبا
ونقول :لو فرضنا أيض ًا أن اهلل تعاىل ليس خالق ًا لبعض املوجودات ،فهو
ٌ

فثبوت اخللق ٌ
شك ،فاخللق ليس عل ًة عىل العلم ،بل إنه ٌ
بال ّ
دليل
ويتضمنه،
دليل عليه،
ُ
ّ
عىل ثبوت العلم ،وليس عل ًة لوجوده.

البعض من قول الطحاوي« :خلق اخللق بعلمه» أنه تعاىل خي ُلق ِ
بعلمه،
وقد يفهم ُ

مبني عىل أن الباء سببية ،بل املراد ـ كام ن ّبهناك ـ :أن علم اهلل تعاىل
ُ
وهذا حمض ُّ
توهم ٍّ
ِ
ِ
رشط كون القادر قادر ًا أن
املخلوقات بقدرته ،ومن
مصاحب خللقه ،وإنام خيلق اهللُ تعاىل
ٌ
عالـم بام يريد.
يكون عالـ ًام؛ ألن كل قادر ُمريدٌ  ،وكل ُمريد
ٌ
قال تعاىل يف سورة البقرة﴿ :ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ﴾ [.]33

وقال تعاىل يف سورة البقرة﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾
[.]216

هذه اآلية ُّ
واخلري قبل وقوعه ،ويعلم اخلري من
الرش
َ
تدل عىل أن اهلل تعاىل يعلم ّ
ِ
العلم سابق ًا عىل املعلوم،
وقوعه يستلزم أن يكون
الرش ،ومعلو ٌم :أن العلم باليشء قبل
ُ
بعض احلمقى.
ال تالي ًا له ،وال مصاحب ًا له كام ا ّدعى ُ

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 369
عىل

وقال تعاىل يف سورة النساء﴿ :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ﴾ [.]17

يدل عىل أزلية ِ
علمه الـمتع ّلق ّ
قوله تعاىل﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ُّ ،
بكل
األمور اجلزئية والكلية ،فهو تعاىل يعلم التائب من غري التائب ِ
بعلمه األز ّيل.
َ

وقال تعاىل يف سورة النساء﴿ :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ﴾ [.]127
وهذه اآلية أيض ًا تدل عىل أسبق ّية علم اهلل تعاىل للمعلوم ،وهذا معنى كون علم اهلل

تعاىل أزلي ًا.

والحظ أنه ال جيوز أن يقول ٌ
الطحاوي بذلك َ
كون علم اهلل
قائل :إنه ربام أراد
ُّ

جمرد كون علمه تعاىل سابق ًا للمعلوم ،وهذا ال
قدي ًام ،ولكن ليس أزلي ًا ،أي :أنه أراد ّ
يستلزم األزلية.

فاجلواب :إن اإلمام الطحاوي ال يمكن أن يكون قد أراد هذا املعنى؛ ألنه نفى
ٍ
بصفة ِ
التفسري لقوله ال
غري قديمة ،أو حادثة ،وهذا
سابق ًا أن يكون اهلل تعاىل قد اتصف
ُ
منفي عند أهل السنة؛ كام
يصح إال عىل القول بأنه تعاىل ُ
جيوز اتصافه باحلوادث ،وهو ٌّ
رصح به الطحاوي ،فلزم أن يكون أرا َد أزلي َة علم اهلل تعاىل.

وقال تعاىل يف سورة التوبة﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹ﴾ [.]42
هذه اآلية ٌ
دليل عىل تع ُّلق علم اهلل األز ّيل باجلزئيات فض ً
ال عن الكليات؛ ألنه

ينص هنا أنه يعلم أن هؤالء كاذبون ،أي :إهنم لن خيرجوا معك! وهذا أمر جزئي.
ُّ
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وقال تعاىل يف سورة هود﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [.]6

وهذه اآلية دليل رصيح عىل تع ُّلق علم اهلل تعاىل األزيل ّ
بكل األمور الكلية واجلزئية،
فهو يعلم ّ
بالدواب بالتفصيالت منذ األزل.
جل شأنه كل ما يتع ّلق
ّ

وقال تعاىل يف سورة إبراهيم﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ﴾ [.]9

ينص اهلل تعاىل عىل أنه يعلم َمن جييء من بعد تلك األقوام املذكورة،
تأ ّم ْل كيف ُّ
وهذا ُّ
يدل عىل تع ُّلق علمه تعاىل األز ّيل باملستقبالت من األمور واحلوادث.
وتنبه إىل أن قولنا« :باملستقبالت» ،فإنام تكون احلوادث من األمور املستقبلة
حارض دفع ًة
فعلمه هبا علم أز ٌّيل حضوري ،أي:
بالنسبة للمخلوقات ،وأما بالنسبة هلل ُ
ٌ

ال عىل التعا ُقب كعلم البرش.

وقال تعاىل يف سورة احلجر﴿ :ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [.]4
وقال تعاىل يف السورة نفسها﴿ :ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ﴾ [.]21

عالـم ّ
هذا ُّ
بكل ما خيلقه وقبل أن خيلقه.
يدل عىل أن اهلل تعاىل
ٌ

[.]52

وقال تعاىل يف سـورة طه﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾
وقال سبحانه يف سورة لقامن﴿ :ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ

ِ
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ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ﴾ [.]34

ِ
وهذه اآلية املشهورة ُّ
تدل دالل ًة قاطعة عىل ّ
املستقبالت من
أن اهلل تعاىل يعلم
األمور علـ ًام تفصيلي ًا ال يتغري وال يتبدل ،وأن إحاط َة علمه تعاىل بالتفصيالت خاصي ٌة
خواصه.
من
ّ

وقال تعاىل يف سورة فاطر﴿ :ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ
ﰛﰜﰝﰞ﴾ [.]11

ٍ
كتاب من قبل
مكتوب يف
ويف هذا دالل ٌة عىل أن كل ما يتع ّلـق بآجال الناس
ٌ

وجودهم.

الحظِوا ّ
أكثر كالم اإلمام الطحاوي املايض إىل هذا املوضع عبار ٌة عن تنزيه هلل
أن َ

سبحانه وتعاىل.

نص عىل هذا يف
ثم نراه بعد ذلك قال« :خلق اخللق بعلمه» :اخللق هلم بداية ،وقد ّ
ّ
من حمل ،والباء هنا تعني املالبسة واالستصحاب ،أي :خلق اخللق وهو عامل هبم.
أكثر
ِ
َ
تفاصيل ما
املخلوقات بالفيض دون أن يعلم
خالف ًا ملن يقول من الفالسفة :إن اهلل خلق
خلق وما فاض وصدر عنه.

االسمي ،وهو
مصدر ،والـمراد به :احلاصل باملصدر ،أي :املعنى
«اخللق» هنا
ّ
ٌ

املخلوق.

علم اهلل
يعلم منذ األزل ما سيحصل ،بل ُ
وبعض النـاس يقولون :إن اهلل ال ُ
ُمستأنَف ،أي :حيدُ ث بعد وجود املخلوقات ،وهؤالء هم الذين يقولون :ال َقدَ َر ،واألمر
ُأنُف ،والعلم مستأنف.
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علم اهلل األزيل الـمتع ّلق بكل
وأهل السنـة قاطبـة يقولون :يوجد قـدر ،أيُ :

املعلومات.

الطحاوي أن يبني عليه ما
وضحنـاه هو األصل الذي يريد
وهذا املعنى الذي ّ
ُّ

سيأيت من كال ٍم عن القدر والقضاء واألفعال اإلهلية؛ فإنه ـ رمحه اهلل تعاىل ـ بعد أن انتهى
من الكالم عىل صفات اهلل تعاىل الذاتية وما يتعلق هبا ،رشع يف توضيح بعض القواعد
ِ
املتع ّلقة بأفعاله وما يتع ّلق هبا ،وال َّ
بعض اجلوانب بأفعاله
القدر مما له تعاىل من
شك أن
َ

َّ
جل شأنه.

صـرح هناّ :
أن كل ما خلقه اهلل تعاىل ـ وهو مجيع املخلوقات ،ومجيع
ولذلك َّ

عالـم به ،وهذا هو أصل القدر ،ولذلك قال:
املوجودات احلادثة ـ فإنام خ َل َقه وهو
ٌ

قال الطحاوي( :وقدّ ر هلم أقدار ًا)

كثري من العقائد.
بنا ًء عىل علمه! وهذه الصفة ُيبنى عليها ٌ

بنا ًء عىل علم اهلل ،فإنه قدّ ر للخلق أقدار ًا ،واألقدار :مجع « َقدْ ر» ،وال َقدْ ر :هو حدّ
اليشء ،أي :وضع لكل ٍ
يشء صفتَه املالئمة له؛ بنا ًء عىل علمه األزيل.

َ
اخللق يكون
حني نقول :إن اهلل خلق اإلنسان وخلق هذا
اإليامن يف اإلنسان ،هذا ُ

خيتار أن يكون مؤمن ًا ،وهذا اإليامن صف ٌة لإلنسان
بنا ًء عىل تع ُّلق علم اهلل األزيل بأنه سوف ُ
ِ
وفعل خملوق هلل ،ال ٌ
ال صفة هللٌ ،
ٌ
كسب اإلنسان ال من
خملوق لإلنسان ،بل هو من
فعل
خلقه.

ومعنى كون هذا املخلوق ـ أي :اإليامن ـ صف ًة لإلنسان بنا ًء عىل علم اهلل األزيل:

َّ
أن اإلنسان اكتسب هذه الصفة ،فصارت هذه الصف ُة كسب ًا لإلنسان وخلق ًا من اهلل.

ِ
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قال الطحاوي( :ورضب هلم آجاالً)
رضب هلم ،أي :حدّ د هلم .واآلجال :مجع أجل ،واألجل :إما اللحظة ،أو حدّ
أج ُل ِّ
كل
الزمان الذي يموت عنده اإلنسان ،أو هو الفرتة التي يعيشها اإلنسان ،وكذلك َ
ٍ
يشء.
حدَّ َد اهلل للخلق اللحظة الزمنية التي يموتون عندها ،أو حدَّ َد الفرتة الزمنية التي

يعيشون فيها ،ال َ
فرق يف النتيجة ،فالواحدة تستلزم األخرى أو
تتضمنها ،هذا التحديدُ
ّ
بنا ًء عىل العلم األز ّيل املحيط بكل املعلومات.

الحظ أن اإلمام الطحاوي وضع أص ً
علم اهلل األز ُّيل ،ثم ك ُُّل األمور بعد
ال وهو ُ

ذلك مرتتبة عىل علمه سبحانه.

«وهذا حتقيق بأن األجل املرضوب ّ
رب ٌم ُمك ٌَم ال
قال البابريت:
ٌ
لكل واحد منهم ُم َ

حيتمل التقدُّ م والتأخر ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ﴾  
[األعراف ،]34 :وقوله تعاىل  ﴿ :ﮚﮛ﴾ [آل عمران ،]145 :فيه معنيان:

أحدمها :كتاب ًا مؤ َّقت ًا ال يتقدم وال يتأخر ،والثاين :كتاب ًا مبين ًا يف اللوح املحفوظ

مكتوب ًا فيه كقوله تعاىل﴿ :ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ﴾ [يس .»]12 :اهـ.

وقد رأيت أحد املعارصين يف ٍ
كتاب له أ ّلفه للرد عىل األشاعرة ،يقول :إن األشاعرة

جعلوا األجل سبب ًا للموت(((.

وهذا ا ّدعا ٌء بال دليل ،واألصل :التث ُّبت عند نسبة األقوال ،خصوص ًا يف مسائل

((( وهو أمني نايف ذياب ،يف كتاب جدل األفكار ،حيث ذكر يف ص :67إن األشاعرة يقولون :إن
األجل هو سبب املوت ،وحتى لو ذبحت حيوان ًا ّ
فإن سبب املوت عند األشاعرة كام يدعي هو إنام
هو األجل وليس شيئ ًا آخر.
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االعتقاد؛ ألن األشاعرة مل يقولوا بأن األجل هو سبب املوت ،بل قالوا :إن األجل هو

أسباب عادية أخرى ،كالقتل والدهس
وقت املوت و َظ ْرفه ،أو َط َر ُفه ،ولك ْن للموت
ٌ
واملرض ،وغريها.

فمع قوهلم باألسباب العادية ،إال أن هذا ال يستلزم انتفا َء كون اهلل تعاىل قد قدّ ر

تقدير ُه ّ
وعلم ُه متع ّلق بالفرتة التي يعيشون فيها ،وبالسبب
وعز
هلم آجاالً؛ ألن
جل ّ
َ
َ
العادي الذي يع ُق ُبه املوتٌّ ،
فكل من هذين األمرين مقدَّ ٌر ومعلوم ومرا ٌد هلل تعاىل.

وأنقل هنا بعض ما بينته يف الرد عليه ،وذلك يف الكتاب الذي سميته (االنتصار

لألشاعرة) :قال الشيخ زكريا األنصاري يف كتابه املفيد غاية الوصول(« :وال يموت
أحد إال بأجله) وهو الوقت الذي كتب اهلل يف األزل انتهاء حياته فيه بقتل أو غريه،

وذلك بأن اهلل حكم بآجال العباد بال تردد وبأنه إذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال
يستقدمون» .اهـ.

هذا هو مذهب األشاعرة كام يوضحه الشيخ زكريا فهو يرصح أن األجل ليس

هو السبب الذي به يموت امليت ،بل ما هو إال الظرف الذي يموت عنده اإلنسان ،وفرق

كبري بني السبب والظرف ،وقول الشيخ زكريا« :بقتل أو غريه» الباء هنا سببية أي بسبب
القتل أو بسبب غريه ،أي إن السبب عند األشاعرة ليس هو األجل بل هو غريه ،وما
األجل إال الظرف الذي يموت فيه أو عنده.

حاصل املعنى الذي يقولون به هو أن اهلل تعاىل قد علم منذ األزل أن فالن ًا سوف

يعيش كام تقتضيه طبيعة وجوده وقابليته وتأهله للوجود احلادث عىل ما يليق به وعىل

حسب الظروف التي حتيط به ،ألنه يوجد انفعال مكتسب بني احلادث من سائر األمور

التي تؤثر يف طبيعته مما حييط به ،وقد قال السادة األشاعرة أن اهلل تعاىل قد علم ما سوف

يؤول إليه كل عبد من العبيد ،وعلم متى سوف يموت ،فكتب ذلك ال حلاجة لكتابته بل

ِ
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حلكمة يستفيد منها العباد أنفسهم وذلك من حيث هم مكلفون ،فاألجل إما هو املدة أو
هو هنايتها ،أي هو الظرف الزماين ـ عىل القول األول ـ الذي يعيش فيه العبد ،وال يمكن
أن يتجاوزه فيمتد عمره أكثر من ذلك وال أن ينقص عنه.

وأما املوت فقد أوضح شيخ اإلسالم زكريا أن سببه إما القتل أو غريه ،فأبان

بذلك أن األجل ليس هو السبب بل هو الظرف ،هذا هو حاصل قول األشاعرة بال

تطويل.

وزيادة يف التعريف بمذهب األشاعرة وإلظهار عقالنيتهم التي ال يعرفها الكثري
خصوص ًا من الباحثني يف هذا العرص ،بل يظنون أن العقل واملنهج العقيل ال يتصف به

إال املعتزلة ومن مشى عىل نسقهم ،بل إن كثري ًا من الكتاب يفضل اإلسامعيلية من حيث
االلتزام بالعقل واملنطق عىل األشاعرة ،وهذا يظهر اجلهل العظيم الذي يتصف به هؤالء

حتى أصبح صفة الزمة لذاهتم إذا انفكوا عنها فكأهنم يعدمون أنفسهم ،وأنى هلم ذلك.
واحلق أن إعدام الذات أهون مصاب ًا من الوقوع يف كل هذا األغاليط واجلهاالت.

قال العالمة املحقق السعد التفتازاين يف رشح العقائد النسفية(« :واملقتول ميت

بأجله) أي بالوقت املقدر ملوته» .اهـ.

وقال صاحب النبـراس« :األجل يطلق عىل املدة وعىل آخرها ،وكال املعنيـني

صحيح يف كالم املصنف ،أي بانقضاء مدة حياته ،أو بحصول آخرها ،أو يف آخرها ،عىل

أن الباء للظرفية ،والشارح محله عىل الثاين عىل وفق قوله تعاىل ﴿ﮢﮣﮤ﴾ وألنه
أظهر ،واختلف يف أنه لو مل يقتل لعاش أم ال ،فذهب األشاعرة إىل أنه جيوز أن يموت

يف ذلك الوقت وأن ال يموت ،وذهب مجهور املعتزلة إىل أنه لو مل يقتل لعاش ،وإال فال
يؤاخذ قاتله ،وأجيب بأن األخذ لكسبه املنهي عنه(((» .اهـ.

((( «النرباس» للعالمة حممد عبد العزيز الفرهاري ،ص ،192نرش مكتبة إمدادية باكستان.
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فظهر هنا أن األجل عند السادة األشاعرة واملاتريدية ليس إال ظرف ًا حيدث فيه

املوت.

وورد هنا السؤال التايل« :إذا حاول إنسان قتل إنسان آخر ،فلم يمت املغدور،

فهل يبقى املغدور حي ًا أو إنه يموت؟؟».

وهذا السـؤال يوضح اجلواب عليه أص ً
ال وقدر ًا كبيـر ًا من معنى األجل عند

األشاعرة ،وهذا هو اجلواب الصحيح الظاهر عىل غريه.

وقد اخترصت معنى قول األشاعرة يف مسألة األجل يف متن التحصيل ،فقلت:

ٌ
«فصل :اهلل تعاىل مقدِّ ُر اآلجال ،واألجل هو املدة املقدرة التي يموت احليوان عقبها ،أو
اللحظة التي علم اهلل تعاىل حصول املوت فيها سوا ًء بسبب ظاهر كالقتل أو ال .ولو مل

يقتل جلاز أن يموت وأن يبقى حي ًا» .اهـ.

فاألشاعرة ال يلغون األسباب مطلق ًا ،ومن يدعي هذا من الناس ما هو إال كاذب

عليهم ،ولكن الذي ينفونه هو تأثري األسباب ،أي كون السبب موجد ًا لنتيجته ،وأما

الرتتب احلاصل بني السبب والنتيجة فال ينكرونه مطلق ًا ،بل يقولون به ويرصحون أن
هذا الرتتب اسمه الرتتب العادي ،وأن العادة تفيد القطع والعلم األكيد.

قال الطحاوي( :ومل َ
خيف عليه يشء من أفعاهلم قبل أن خيلقهم ،وعلِ َم ما هم
عاملون قبل أن خيلقهم ،وأمرهم بطاعته ،وهناهم عن معصيته)
ِ
علم اهلل أز ٌّيل.
قبل أن خيلق اهلل املخلوقات كان عالـ ًام هبم ،إذن ُ

«و َع ِل َم ما هم عاملون قبل أن خيلقهم ،وأمرهم بطاعته ،وهناهم عن معصيته»:

ْ
ب اخللق باألمر؛ ليشري إىل قوله تعاىل﴿ :ﭳﭴ
الحظ كيف أن اإلمام الطحاوي ع ّق َ

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 377
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ﭵﭶﭷﭸ*ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ*ﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊ﴾ [الذاريات.]58-56 :

ّب عىل اخللق
أي يرتت ُ
ب خل َقهم أ ْم ُرهمْ :
فقوله تعاىل﴿ :ﭷﭸ﴾ أي :إال ل َيع ُق َ

ويتب ُعه تع ُّل ُق األمر والنهي.

التخليق بالعلم بكل املعلومات؛ ألن العلم
قال العالمة البابريت« :وإنام قرن
َ

باملخلوق من رشط التخليق ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭜﭝﭞﭟ﴾ [امللك ،]14 :وقال تعاىل:

﴿ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [يس ،]81 :وقـال تعاىل﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ [يس،]79 :

اخللق بالعلم.
فقرن ـ يف مجيع هذه اآليات ـ َ

علم أنه تعاىل إنام خ َل َقهم لالستعباد باألمر
األمر والنهي بعد ذكر اخللق ل ُي َ
وإنام قرن َ

والنـهي ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ﴾ [الذاريات ،]56 :أي:
آل ُمرهم بعباديت ،وأهناهم عن معصيتي»(((.

ومما ُّ
عالـم باخللق ،وبام هم عاملون قبل أن خيلقهم بعد أن
يدل عىل أن اهلل تعاىل
ٌ

ُيميتهم ،قوله تعاىل﴿ :ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ﴾ [األنعام.]28 :

*
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ذكر بعض األد ّلة عىل عل ِم اهلل تعاىل باألشياء َ
قبل وجودها
ُ

ِ
تضافرت األدل ُة العديدة عىل كون اهلل عالـ ًام باألشياء قبل وجودها ،وأنه تعاىل ال

علم مل يكن يعلم به قبل ،وهذا هو املقصود بالعلم األزيل ،فال معنى هلذا إال ّ
أن
حيصل له ٌ

وعلمه بذلك ك َّله مل يزل،
عالـم مل يزل عالـ ًام بام كان وبام يكون وبام سيكون،
اهلل تعاىل
ُ
ٌ
علم مل يكن له.
وال يطر ُأ له ٌ

علم اهلل قديم ،ال يريدون أكثر من هذا املعنى.
وعلـامء أهل السنة عندما يقولونُ :
وأما اخلالف الشهري بني أهل السنة وبني املعتزلة وغريهم يف الصفات املعاين،

خالف ال مدخل ّية له بكون اهلل تعاىل عالـ ًام باألمور،
وأهنا زائدة عن الذات أو عينها ،فهو
ٌ
وضحناه ،وهو خالف يف مسألة أخرى ،وإن حاول
وأنه مل يزل عالـ ًام هبا عىل النحو الذي ّ

بعض اجلهلة اخللط بني األمرين عمد ًا أو غفلة وجه ً
ال منهم بالفرق بينهام.
ُ

كون املعلومات قديمة ،أي :ال يستلزم َ
بأن علم اهلل قديم ال يستلزم َ
وقولنا ّ
كون ما

تعلق به العلم كشف ًا ومتييز ًا له قدي ًام ،بل قد يكون قدي ًام ـ كذات اهلل وصفاته ـ وقد يكون

حادث ًا ،وقد يكون ُماالً أصالًُّ ،
يصلح ْ
علم اهلل تعاىل.
وكل ذلك
ُ
ألن يتع ّلق به ُ

أوالً :الداللة العقلية عىل كون اهلل تعاىل عالـ ًام ،مل يزل عالـ ًام بام كان وبام سيكون:
تم
تغيه
ٌ
أنه حمتاج إىل صانع ،فثبت ـ كام ّ
تقرر بالنظر يف العا َلـم من جهة ُّ
لقد ّ
ووجوب كون الصانع قدي ًام مل يزل موجود ًا،
تفصي ُله يف كتب الكالم ـ وجو ُد الصانع،
ُ

وثبت ـ عىل سبيل القطع ـ أن قدرته قديمة أيض ًا ،وثبت له الصفات السلبية.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 379
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وتقرر ـ بالنظر يف العا َلـم املخلوق ِمن جهة كونه موجود ًا ذا روعة وهبجة عىل

أن اهلل ـ وهو خالق العا َلـم ـ متصف بالعلمّ ،
نظام متكامل متناسق ـ ّ
وأن هذه الصفة

أن تكون ثبتت له َ
يستحيل ْ
حال إجياد العا َلـم ،وإالّ لزم أن يكون جاه ً
ال قبل ذلك ،فهي

إذن ثابت ٌة هلل ـ ّ
وعز ـ من قبل ذلك ،فهي إذن قديمة.
جل ّ

وصفة العلم الثابتة هلل ُّ
يدل عليها الدليل السابق ،وهو دليل النِّظام ،أيُ :
كون

العا َلـم عىل نظام معني دون غريه من النُّ ُظم التي يمكن وجود العا َلـم عليها.

فالشمس ـ مث ً
ال ـ تُرشق من املرشق ،ويمكن عند العقل أن تُرشق من املغرب؛ إذ

تم الرشوق من املرشق دون املغرب علمنا
كلتا اجلهتني متساويتان يف نفس األمر ،فلـام ّ
ِ
ّ
ـم بام يفعله قبل أن يفعله لِـام ذكرنا.
خمتار عال ٌ
قادر مريدٌ ٌ
أن الفاعل لذلك ٌ
ويستحيل ـ اتفاق ًا بيننا وبني املعتزلة وأكثر الفرق اإلسالمية ـ ْ
أن حتدُ ث هلل تعاىل

صف ٌة من الصفات ،فاهلل ـ ّ
يتصف بالصفات احلادثة.
وعز ـ ال
ُ
جل ّ

وصف هلل تعاىل مل يزل ثابت ًا له؛
إذن صف ُة العلم قديمة ،وكونه عالـ ًام بكل األشياء
ٌ

فالعقل إذن يدل دالل ًة قطعي ًة عىل ما ذكرناه.

ومل خيالف يف هذا أحد من البرش ،فلم ي ُقل أحد ممن ُيعتدُّ به بنفي علم اهلل األز ّيل
بعض الناس خالفوا يف ذلك من جهات:
عىل اجلملة ،لكن ظهر ُ
أما الفالسفة ـ أو طائفة منهم ـ فزعموا ّ
أن اهلل عالِـم باألشياء عىل سبيل اإلمجال،

أي :بالكليات ،ال باجلزئيات احلادثة التي حتدث وتنعدم ،وزعموا ّ
أن ما أجلأهم إىل نفي
وعز باجلزئيات ،هو أنه إن كان عالـ ًام هبا يلزم قيام احلوادث بذاته ـ ّ
علمه ّ
وعز ـ
جل ّ
جل ّ

وهو حمال ،فلذلك قالوا ما قالوا.

ِ
والرد عليهم واضح بي ،بل صار صغار ِ
األشاعرة يعلمون الر ّد،
طلبة العل ِم عند
ُ
ّ
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ِ
يعلم اليش َء َ
وجوده بأنه معدوم،
قبل
تغي العلم ،بل اهلل تعاىل ُ
فتغي املعلوم ال يلزم عنه ُّ ُ
ُّ ُ
ِ
وجوده بأنه موجود ،وكال هذين األمرين معلو ٌم هلل تعاىل أزالً ،وليس املعنى :أنه
وبعد
ُ
علمه بأنه ُوجد ،فهذا
عند عدم
علم اهلل بأنه ان َعدَ م ،وعند وجوده حيصل ُ
اليشء حيصل ُ
تصور ساذج للعلم القديم.
ُّ
عليه.

قات قديمة تع ّلقت تنجيز ًا بام كان وما سيكون عىل ما هو
فعلم اهلل القديم له تع ُّل ٌ
ُ

ِ
العقل عىل إثبات كون اهلل عالـ ًام ْ
فأنت ترى ّ
إن كانت قطعية ـ وهي
أن دالل َة

نفسها الدا ّلة عىل كون علمه باألشياء قبل وجودها.
كذلك ـ هي ُ

ولكنا قد بينّا لك أن القدرية ـ ومنهم هذا املدّ عي ـ يزعمون ّ
أن كون اهلل عالـ ًام

تقرر لدى العقالءّ :
يصلح ْ
أن
معناه :أنه
ُ
يعلم كام يقولون يف السمع والبرص ،ولكن قد ّ
أن َ
ما صلح للعلم ،من دون تعلق تنجيزي للعلم باملعلوم ،فهو ليس بعالِـ ٍم يف ذلك احلال،

ِ
وتنجز باملعلوم.
ولكن العالـم :هو الذي تعلق علمه ّ

ِ
ِ
الفالسفة والقدريةّ ،
فإن فرقة القدرية اند َثرت وانعدَ مت حتى
مذهب
ولضعف

مل ي ُعد أحدٌ من العقالء ُ
يقول بأقواهلا.

أما املعتزلة فقد خالفوا القدرية يف قوهلم بالعلم احلادث ،ونفي العلم القديم،

ووافقوهم يف القول بأن اإلنسان خي ُلق فع َله بنفسه.

وأما قدما ُء الفالسفة الذين قالواّ :
يعلم الكليات دون اجلزئيات ،فقد خالفهم
إن اهلل ُ
العديدُ من متأخري الفالسفة ،وحاولوا إعاد َة رشح قول القدماء عىل ٍ
مذهب
نحو يوافق
َ
ِ
واملروج له
نصري أرسطو
األشاعرة يف العلم ،وممن حاول ذلك :ابن رشد الفيلسوف
ّ
ُ
الشيعي وغريهم كثري ،حتى صار ُيقال
الفيلسوف
بني املسلمني ،ونصري الدين الطويس
ُ
ّ

ِ
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ِ
لكثرة من حاول منهم إعاد َة تفسري قول القدماء وجعله موافق ًا ملذهب األشاعرة :إن
علم اهلل متع ّلق أزالً بام كان وبام سيكونّ ،
حتقيق مذهب الفالسفة :هو ّ
وأن هذا هو
َ
أن َ

أن قول الفالسفة القدماء هو ّ
حقيقة مذهبهم ،وصار بعض العلام ء حياولون ا ّدعاء ّ
أن اهلل
ِ
ـم باألشياء (الكليات واجلزئيات) قبل وجودها ،وليس كام شاع عنهم.
عال ٌ
وهكذا نرى ّ
مذهب عد ِم علم اهلل
ب إليهم
أن العقال َء من البرش ال َ
ُ
ُينس َ
يرضون أن َ
تعاىل باجلزئيات املخالِف للعقل والقرآن والسنّة.

ثاني ًا :داللة القرآن عىل علم اهلل باألشياء قبل وقوعها:
ّ
القرآن دالل ًة قاطعة عىل علم اهلل تعاىل ،وعىل ّ
ُ
متعلق بكل يشء،
علم اهلل
دل
ٌ
أن َ
ِ
ِ
باألشياء َ
وجودها.
قبل
متعلق
وهو
ٌ
وقد اشتهرت هذه العقيد ُة وانترشت حتى صار ِ
الو ْل ُ
دان من الناس ال جيهلوهنا

ويتّهمون َمن ُينكرها ،وال ينكرها إال جاحد.

قال اإلمام البيهقي يف «األسامء والصفات»:
«باب ما جاء يف إثبات صفة العلم:

ّ
وجـل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [البقرة،]255 :
عز
قـال اهلل ّ

يقول :ال يعلمون شيئ ًا من علمه إال بام شا َء أن ُيعلمهم إ ّياه ،ف َيع َلموه بتعليمه.

وقـال جل وعـال﴿ :ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ * ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
ﭳﭴﭵ﴾ [هود.]14-13 :

وقال ّ
جل جال ُلـه﴿ :ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ﴾ [النساء:
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ُ
رسول اهلل! فأنزل اهلل:
 ،]166وذلك حني قالوا لرسول اهلل ﷺ :ال نجدُ أحد ًا يشهد أنك
﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ﴾.

وقال تبارك وتعاىل﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ﴾ [فصلت.]47:

وقال تعاىل﴿ :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ*ﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕ ﮖ﴾ [األعراف.]7-6:

وقال ج ّلت عظمته﴿ :ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ﴾

[طه.]98 :

وقال ج ّلت قدرته فيمـا يقوله محل ُة العرش﴿ :ﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣ﴾ [غافر.]7 :

وقال ج ّلت ُقدْ َرتُه﴿ :ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ

علمه قد أحاط
ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛ﴾ [الطالق ،]12 :أيُ :
ِ
باملعلومات ك ِّلها.
عز وجل﴿ :ﯫﯬﯭﯮﯯ﴾ [لقامن.]34 :
وقال َّ
وقال تعاىل﴿ :ﭺﭻﭼﭽ﴾ [األحقاف .»]23 :اهـ(((.

ٍ ِ
وخضع هلل تعاىل ،وسنزيدُ يف ذكر
ـمن استقا َم
َ
وما نقلناه عن اإلمام البيهقي كاف ل َ
ِ
املطلوب حتّى يطمئ َّن املتشك ُ
ِّك:
بعض اآليات الدالة عىل
((( (.)293 :1

ِ
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ِ
سـورة ّ
الـذاريات [﴿ :]30-24ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
قـال اهلل تعاىل يف

ﯞ * ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ * ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ * ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ * ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ * ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ * ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ
بشوا سيدَ نا إبراهيم بغالم ،أيٍ :
ُ
ويبلغ
ويكب
ولد ُيو َلدُ
ﰔﰕﰖ﴾ فاملالئك ُة َّ
ُُ
َ
ٍ
ٍ
وآثار
برشية
أفعال
إخبار عن
ويصري علي ًام ،ونسبوا هذه ال ُبرشى إىل اهلل تعاىل ،وهذا
ُ
ٌ
قبل حص ِ
ْ
ولا.
األفعال
مل حتصل َبعدُ ؛ فاهلل إذن عامل ٌ هبا َ ُ ُ
وقال تعاىل يف سورة الطور [﴿ :]41ﮝﮞﮟﮠﮡ﴾ قال الزخمرشي يف

«تفسريه»﴿« :ﮝﮞﮟ﴾ أي :اللوح املحفوظ ﴿ﮠﮡ﴾ ما فيه حتى يقولوا:
ال نُب َعث ،وإن ُبعثنا مل ّ
نعذب» .اهـ(((.

وكالمه هذا ُّ
البعث والنرش ،و َمن ُي َّ
ُ
َ
يدل عىل ّ
عذ ُب،
مكتوب فيه
املحفوظ
اللوح
أن
ٌ
َ

و َمن ال ُي َع ّذب.

قال اهلل تعاىل يف سورة القمر [﴿ :]49ﰌﰍ ﰎﰏﰐ﴾.

قال الزخمرشي يف تفسريها« :أي :خلقنا َّ
كل يشء ُم َقدّ ر ًا حمك ًام مرتب ًا عىل َح َسب ما

اقتضته احلكمة .أو ُم َقدّ ر ًا مكتوب ًا يف اللوح ،معلوم ًا قبل كونه ،قد علمنا حاله وزمانه».
اهـ(((.

الترصيح من الزخمرشي عىل ّ
أن اهلل تعاىل يعلم األشيا َء قبل حصوهلا عىل
فهذا
ُ

ما تكون عليه ُّ
يعلم
يدل بوضوح عىل ُبطالن ما يزعمه املدّ عون لالعتزال من أن اهلل ال ُ
((( «الكشاف» (.)26 :4

((( املصدر السابق (.)441 :4
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ومتحالت يف
األشيا َء إال عند وجودها ،ومع ذلك فقد وقع الزخمرشي يف إشكاالت ُّ

املني ،وأشار إىل ذلك ابن عطية يف «تفسريه» فانظره(((.
تفسريه هلذه اآلية ،ور ّد عليه اب ُن ِّ
قـوله تعـاىل﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ

ﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ﴾ [لقامن:

.]34

ِ
َ
تفسري هذه اآلية:
قال الزخمرشي يف

ال من حمارب ـ وهو احلارث ب ُن عمرو ِ
«روي أن رج ً
بن حارثة ـ أتى النبي ﷺ

ألقيت حيايت يف األرض
فقال :يا رسول اهلل! أخربين عن الساعة متى قيامها؟ وإين قد
ُ

وقد أب َطأت عنّا السامء ،فمتى متطر؟ وأخربين عن امرأيت فقد اشتملت ما يف بطنها أذكر أم
أنثى؟ وإين علمت ما علمت ِ
أمس فام أعمل غد ًا؟ وهذا مولدي قد عرفته فأين أموت؟
فنزلت.

وعن النبي ﷺ« :مفاتـح الغيب خـمس» ،وتال هذه اآلية .وعن ابن عباس
اخلمسة فقد كذب ،إياكم ِ
ِ
ِ
والكهانة! فإن الكهانة
لم هذه
ّ
ريض اهلل عنهام :من ا ّدعى ع َ
ُ
مهه معرف ُة مدة عمره ،فرأى
تدعو إىل الرشك،
والرشك وأه ُله يف النار .وعن املنصور :أنه أ َّ

يف منامه كأن خياالً أخرج يدَ ه من البحر ،وأشار إليه باألصابع اخلمس ،فاستفتى العلام َء
فتـأولوها بخمس سنيـن وبخمسة أشهر وبغري ذلك ،حتى قال أبو حنيفة
يف ذلكّ ،
طلبت معرفته ال
رمحه اهلل :تأويلها :أن مفاتح الغيب مخس ال يعلمها إالّ اهلل ،وأن ما
َ
((( «املحرر الوجيز» (.)221 :5

وقد كتبت رسالة خاصة يف تفسري هذه اآلية الكريمة ،فصلت فيها يف أقوال العلامء ،وقد طبعت
هذه الرسالة بفضل اهلل يف كتاب سامه صديقنا العزيز الشيخ جالل اجلهاين التحبري يف تفسري ثالث

آيات من الذكر احلكيم .وطبع الكتاب يف دار النور سنة 2011م	 .

ِ
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سبيل َ
لك إليه﴿ ،ﯭﯮﯯ﴾ أيان مرساها﴿ ،ﯰﯱ﴾ يف إبانه من غري

تقديم وال تأخري ،ويف بلد ال يتجاوزه به﴿ ،ﯲﯳﯴﯵ﴾ :أذكر أم أنثى ،أتام أم

ناقص ،وكذلك ما سوى ذلك من األحوال﴿ ،ﯷﯸﯹ﴾ ّبرة أو فاجرة ﴿ﯺ

ﯻﯼ﴾ من خري أو رش ،وربام كانت عازمة عىل خري فعملت رش ًا ،وعازمة عىل

رش فعملت خري ًا﴿ ،ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ﴾.»...،
ّ

ثم قال« :وجعل العلم هلل والدراية للعبد؛ لِـام يف الدراية من معنى اخلَتْل واحليلة.
تعرف ـ ْ
أعم َلت ِح َي َلها ـ ما يلصق هبا وخيتص وال يتخ ّطاها ،وال
و املعنى :أهنا ال
ُ
وإن َ
طريق إىل معرفتهام كان ِمن معرفة
أخص باإلنسان ِم ْن كسبه وعاقبته ،فإذا مل يكن له ٌ
يشء ُّ
ما عدامها أبعدَ » اهـ(((.

وقال اهلل تعاىل﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ * ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ﴾ [احلديد.]23-22 :

قال الزخمرشي« :املصيبة يف األرض :نحو اجلدب وآفات الزروع والثامر .ويف
ِ
واملوت ف ِك ٍ
تاب يف اللوح ﴿ﯜﯝﯞﯟ﴾ يعني :األنفس
األنفس :نحو األدواء

أو املصائب ﴿ﯡﯢ﴾ ّ
إن تقدير ذلك وإثباته يف كتاب ﴿ﯣﯤﯥ﴾ وإن كان
عسري ًا عىل العباد» .اهـ(((.

مسمى «املصيبة» يف ما ذكره ،فقد ُيطلق عىل
وكالمه جيد ،إالّ أنّا ال نس ّل ُم حرص ّ

ما هو نتيجة عمل اإلنسان أنه مصيبةُّ ،
ويدل عىل ذلك قوله تعاىل﴿ :ﮈﮉﮊ
((( «الكشاف» (.)238 :3

((( املصدر السابق (.)65 :4
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ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ﴾ [القصص ،]47 :وقـوله تعاىل﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆ﴾ [الشورى.]30 :

وقال اهلل تعاىل يف سورة املز ّمل [﴿ :]20ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
أن اهلل تعاىل ِ
عل َم ذلك َ
ﮃﮄﮅﮆﮇ﴾ ،وهذه اآلية ٌ
دليل رصيح عىل ّ
قبل
حصوله ،ومما علمه ُ
أفعال العباد وليس الكون ّيات فقط.

وبعد ،فام ذكرناه من اآليات إنام هو ٌ
قليل من كثري ،واقترصنا عىل هذا القدْ ر؛ ألنه
من الواضحات املشهورات التي ال خيالف فيها إال ُ
أهل اهلوى.

ثالث ًا :داللة السنة عىل علم اهلل تعاىل باألشياء قبل وجودها:
األحاديث التي وردت يف إثبات القدر وعلم اهلل تعاىل بام سيكون ّ
َ
ّ
جتل عن
إن

احلرص واإلحاطة ،فهي عظيمة العدد ،وال يناسب هاهنا إال ذكر بعضها للتنبيه عىل

غريها.

احتج اإلمام البيهقي رمحه اهلل تعاىل يف «األسامء والصفات» بحديث قصة موسى
واخلرض ،وهذا احتجاج باحلديث والقرآن مع ًا(((.
فتأمل قول اهلل تعاىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ*ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ*ﯛﯜﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ
((( أخرجه من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام ،باب ما جاء يف إثبات صلة العلم.)220( ،

ِ
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ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾
[الكهف.]82 - 80 :

فهذه اآليات فيها ترصيح ّ
بأن اهلل تعاىل كان يعلم هبذه األمور وإىل ماذا يؤول إليها

األمر ،وهذا واضح ال حيتاج إىل توجيه وتعليل.

وهبذا جاء حديث البخاري ومسلم((( وإنام فعله اخلرض بعلمه تعاىل ،و كان من

تعليم اهلل تعاىل إياه.

وذكر اإلمام البيهقي يف الداللة عىل ذلك حديث االستخارة املعلوم عن جابر

ابن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال :كان رسول اهلل ﷺ يع ِّلمنا االستخار َة يف األمر كام يع ّلمنا

هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة ،ثم
السورة من القرآن ،يقول لنا« :إذا ّ
لي ُقل :اللهم إين أستخريك بعلمك ،وأستقدرك بقدرتك ،وأسألك من فضلك العظيم،
اللهم ْ
فإن كنت تعلم هذا
فإنك تقدر وال أقدر ،وتعلم وال أعلم ،وأنت عالّم الغيوب.
ّ

األمر» ـ يسميه بعينه الذي يريد ـ «خري ًا يل يف ديني ومعايش ومعادي وعاقبة أمري»
ِ
ويسه يل ،وبارك يل فيه ،اللهم ْ
وإن كنت
ـ أو قال« :يف عاجل أمري وآجله» ـ «فاقدره يل ِّ
رش ًا يل» ـ مثل األول ـ «فارصفه عني وارصفني عنه ،واقدر يل اخلري حيث كان ثم
ُ
تعلمه ّ
َر ِّضني به» .رواه البخاري يف «الصحيح»» .اهـ(((.

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام ،كتاب العلم ،باب ما ذكر
يف ذهاب موسى ﷺ يف البحر إىل اخلرض .)74( ،وكتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث اخلرض
مع موسى عليه السالم .)3400( ،وكتاب التفسري ،باب تفسري سورة الكهف ،)4449( ،وباب

قوله﴿ :ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ﴾ [الكهف.)4726( ،]61 :
ومسلم يف «صحيحه» كتاب من فضائل اخلرض عليه السالم.)174 ،172( ،

			                  =
((( «األسامء والصفات» ،باب ما جاء يف إثبات صفة العلم.)240( ،
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ومما ّ
يدل عىل علم اهلل باألشياء قبل حدوثها ما رواه اإلمام البخاري يف «صحيحه»

ـ ويف ألفاظ احلديث بعض اختالف ال يؤثر ـ عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،عن النبي ﷺ
قال« :احتج آدم وموسى فقال له موسى :يا آدم! أنت أبونا خ َّيبتَنا وأخرجتنا من اجلنة،
ّ
وخط لك بيده ،أتلومني عىل أمر قدّ ره اهلل
قال له آدم :يا موسى! اصطفاك اهلل بكالمه،

عيل قبل ْ
فحج آدم موسى ثالث ًا»(((.
فحج آد ُم موسىَّ ،
أن خيلقني بأربعني سنة؟ ّ
ّ

ومما يدل عىل ذلك ما رواه ابن حبان يف «صحيحه» عن عبد الرمحن بن قتادة

السلمي ،وكان من أصحاب النبي ﷺ ،قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :خلق اهلل
آدم ثم أخذ اخللق ِمن ظهره ،فقال :هؤالء يف اجلنة وال أبايل ،وهؤالء يف النار وال أبايل»،
قال قائل :يا رسول اهلل! فعىل ماذا نعمل؟ قال« :عىل مواقع القدر»(((.

وروى اإلمام أمحد يف «مسنده» عن أيب نرضة :أن رج ً
ال من أصحاب النبي ﷺ

يقال له :أبو عبد اهلل ،دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي ،فقالوا له :ما ُيبكيك؟ أمل

سمعت
أقره حتى تلقاين؟ قال :بىل! ولكني
ُ
يقل لك رسول اهلل ﷺ« :خذ من شاربك» ثم ّ
عز ّ
رسول اهلل ﷺ يقولّ :
قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد األخرى ،وقال:
وجل َ
«إن اهلل ّ
= ورواه البخاري يف «صحيحه» ،كتاب التطوع ،باب ما جاء يف التطوع مثـنى مثـنى .وكتاب
الدعوات ،باب الدعاء عند اإلستخاره .)6382( ،وكتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﮧ

ﮨﮩ﴾ [األنعام.)7390( ،]65 :

((( كتاب أحاديث األنبياء ،باب وفاة موسى وذكره بعده .)3409( ،وكتاب تفسري القرآن ،باب
قوله﴿ :ﮂﮃﮄﮅﮆ﴾ [طه .)4783( ،]117 :وكتاب القدر ،باب تـحاج آدم
وموسى عند اهلل.)6614( ،

وأخرجه مسلم يف «صحيحه» ،كتاب القدر ،باب حجاج آدم وموسى عليهام السالم-13( ،
.)15

((( كتاب الرب واإلحسان ،باب ما جاء يف الطاعات وثواهبا.)338( ،

ِ
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أي القبضتني أنا!(((.
هذه هلذه ،وهذه هلذه وال أبايل» ،فال أدري يف ّ

وروى اإلمام البخاري يف «صحيحه» :كتاب التفسري :باب قوله﴿ :ﮧﮨﮩ

ﮪ﴾ [الليل ]5 :عن عيل ريض اهلل عنه قال :كنا مع النبي ﷺ يف بقيع الغرقد يف جنازة

فقال« :ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده من اجلنة ومقعده من النار» ،فقالوا :يا

رسول اهلل! أفال نتكل؟ فقال« :اعملوا فكل ميرس» ،ثم قرأ﴿ :ﮧﮨﮩﮪ*ﮬ
ﮭ﴾ إِ َل َق ْولِ ِه ﴿ﯜ﴾ [الليل.(((]10-5 :
ورواه يف باب ﴿ﯛﯜ﴾ [الليل :]10 :عن عيل ريض اهلل عنه ،وفيه زيادة:

قالوا :يا رسول اهلل! أفال نتكل عىل كتابنا وندع العمل؟ قال« :اعملوا ،فكل ميرس ملا
خلق له ،أما من كان من أهل السعادة فييرس لعمل أهل السعادة ،وأما من كان من أهل
الشقاء فيـيرس لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ * ﮬ ﮭ ﴾ اآلية

[الليل.(((]6 :

ورواه اإلمام مسلم يف «صحيحه» كتاب القدر :باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن

أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ( )2647عن عيل ريض اهلل عنه قال:
ِ
ـخصةٌ،
كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد ،فأتانا رسول اهلل ﷺ ،فقعد وقعدنا حوله ،ومعه م َ َ
بمخرصته ،ثم قال« :ما منكم من ٍ
ُت ِ
أحد ،ما من نفس منفوسة،
فنكس ،فجعل ينك ُ
مكانا ِمن اجلنة والنار ،وإال وقد كُتبت شقية أو سعيدة» .قال:
إال وقد كتب اهللُ
َ
((( ( ،17593و .)135 -134 :29( ،)17594و(.)267 :34( ،)20668

قال الشيخ شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح ،رجاله رجال الصحيح.اهـ ،ويف الثالث :إسناده

صحيح .اهـ.

((( كتاب التفسري ،باب قوله ﴿ﮧﮨﮩﮪ﴾ (.)4661
((( كتاب التفسري ،باب قوله ﴿ﯛﯜ﴾ (.)4666
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فقال رجل :يا رسول اهلل! أفال نمكُث عىل كتابنا وندَ ُع العمل؟ فقالَ « :من كان ِمن
أهل السعادة فسيصري إىل عمل أهل السعادة ،و َمن كان ِمن أهل الشقاوة فسيصري إىل
يسون لعمل أهل
ميس ،أما أهل السعادة ف ُي َّ
عمل أهل الشقاوة» ،فقالَ :
«اعملوا فكل َّ ٌ
يسون لعمل أهل الشقاوة» ،ثم قرأ﴿ :ﮧﮨﮩﮪ
السعادة ،وأما أهل الشقاوة ف ُي ّ

*ﮬﮭ*ﮯﮰ*ﯓﯔﯕﯖ*ﯘﯙ*ﯛﯜ﴾
[الليل.]10-5 :

وروى اإلمام مسلم يف «صحيحه» عن أيب هريرة قال :جاء مشـركو قريـش

ُياصمون رسول اهلل ﷺ يف القدر ،فنزلت﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ*ﰌﰍﰎﰏﰐ﴾ [القمر.(((]49-48 :

وروى اإلمام أمحد يف «مسنده» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن َجدِّ ه (عبداهلل

ابن عمرو بن العاص) قال :خرج رسول اهلل ﷺ ذات يو ٍم والناس يتك ّلمون يف القدَ ر،
حب الرمان من الغضب ،قال :فقال هلم« :ما لكم ترضبون
قال :وكأنام تف ّقأ يف وجهه ُّ

ٍ
بمجلس فيه
غبطت نفيس
كتاب اهلل بعضه ببعض؟! هبذا هلك َمن كان قبلكم» ،قال :فام
ُ
َ

ِ
املجلس أين مل أشهده(((.
رسول اهلل ﷺ مل أشهد ُه بام غبطت نفيس بذلك

األحاديث الصحيحة واحلسنة كلها ُّ
تدل عىل ّ
ُ
أن اهلل تعاىل يعلم األشياء
فهذه

مجيع ًا قبل وجودها ،ومن األشياء ُ
أفعال البرش ،ويعلم خامتتَهم قبل كوهنم ،ويعلم ما هم
صائرون إليه؛ إىل اجلنة أوالنار ،وداللتُها عىل هذه املعاين ك ُّلها واضحة ب ّينة ال ُيامري فيها
أحد ،وهي ال ّ
يصي األمور جرب ًا؛ بدليلَّ :
أن كل واحد يرى
تدل عىل اجلرب،
فالعلم ال ّ
ُ

((( كتاب القدر ،باب كل يشء بقدر.)19( ،
((( (.)250 :11( ،)6668

ِ
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مضطر ًا يف بعض الظروف؛
أحوا َله عىل االختيار يف أغلب األوقات ،وأما ما كان فيه
ّ
فإن اهلل تعاىل ال حياسبه عليه لرمحته وفضله.

إنكار
فإنكار القدر ـ وهو علم اهلل تعاىل ،أو إرادته لألشياء عىل حسب علمه ـ
ٌ
جلميع هذه األحاديث واآليات التي ُسقناها ،وقد ترى أن َ
مقطوع به،
مبلغ داللتها
ٌ
ِ
النظر يف هذه األمور قبل أن يزعموا ـ كام زعم هذا املدّ عي ـ ّ
أن هذه
حاذر أصحاب
فل ُي ْ
ٍ
ٍ
َ
افرتاء
وأعظم
رب
األحاديث قد وضعها العلامء
َ
ُ
لسالطني ظلمة لتسويغ الظلم ،فإن هذا أك ُ
جتاس بغيض عىل رفض األحاديث بأدنى شبهة ،وال يستقيم ُ
حال
عىل علامء األمة ،وفيه ُ ٌ
َمن هذا حاله.

ِ
توهـم
وليس ال َقدَ ر مأخوذ ًا فقط من حديث سؤاالت جربيل ـ عليه السالم ـ كام ّ
ٍ
عديدة رواها عظام ُء املحدِّ ثني وح ّف ُ
َ
اظ األ ّمة.
بأحاديث
بعض اجلهلة ،بل إنه ُمدَ ّعم
وأرجو أن يكون ما أوردناه من األحاديث واآليات كافي ًا للبيان للقارئ بصحة
عارضهم فأنكر ِع ْل َم اهلل بام سيكون معتمد ًا
قول أهل السنّة و َمن وافقهم ،وببطالن َمن
َ
عىل جمّرد شبهات وحمض أهواء وجهاالت.

إشارة إىل حتقيقات العلامء يف مسألة علم اهلل تعاىل:
قال اإلمام البيهقي ـ رمحه اهلل تعاىل ـ يف «األسامء والصفات»:
«أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ،أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ،ثنا حممد بن

اجلهضم ،ثنا حييى بن زياد الفراء يف قوله عزوجل﴿ :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾
أي :حجة يضلهم به﴿ ،ﯞ﴾ أنا س ّلطناه عليهم ﴿ﯟﯠﯡﯢ﴾ [سبأ.]21 :
قال :فإن قال قائل :إن اهلل خربهم بتسليط إبليس وبغري تسليطه.
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قلت :مثل هذا يف القرآن كثري ،قال اهلل عز وجل﴿ :ﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥ﴾ [حممد ،]31 :وهو يعلم املجاهدين والصابرين بغري ابتالء .ففيه وجهان:
أحدمها :أن العرب تشرتط للجاهل إذا كلمته شبه هذا رشط ًا تسنده إىل أنفسها،

وهي عاملة ،وخمرج الكالم كأنه ملن ال يعلم ،من ذلك أن يقول القائل :النار حترق احلطب،
فيقول اجلاهل :بل احلطب حيرق النار .فيقول العامل :سنأيت بحطب ونار لنعلم أهيام يأكل
بي.
صاحبه ،أو قال :أهيام حيرق صاحبه ،وهو عامل ،فهذا وجه ِّ ٌ

والوجه اآلخر :أن يقول﴿ :ﭠﭡﭢﭣ﴾ [حممد ،]31 :معناه:

حتى نعلم عندكم ،فكأن الفعل هلم يف األصل.

ومثله ما يدلك عليه قوله﴿ :ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ﴾

[الروم ]27 :عندكم يا كفرة ،ومل يقل :عندكم ،وذلك معناه.

ومثله﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [الدخان ]49 :أي :عند نفسك إذ

كنت تقوله يف دنياك.

ومثله :قال اهلل لعيسى﴿ :ﮂﮃﮄ﴾ [املائدة ]116 :وهو يعلم ما يقول

وما جييبه .فر ّد عليه عيسى ،وعيسى يعلم أن اهلل ال حيتاج إىل إجابته.

فكام صلح أن يسأل عام يعلم ،ويلتمس من عبده ونبيه اجلواب ،فكذلك يشرتط

ما يعلم من فعل نفسه ،حتى كأنه عند اجلاهل ال يعلم.

وحكى املزين عن الشافعي ـ ريض اهلل عنه ـ يف قوله تعاىل﴿ :ﭷﭸﭹﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ﴾ [البقرة ]143 :يقول :إال لنعلم أن قد علمتم من
يتبع الرسول ،وعلم اهلل تعاىل كان قبل اتباعهم وبعده سوا ًء.
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يتبعه.

وقال غريه :إال لنعلم من يتبع الرسول بوقوع االتباع منه كام علمناه قبل ذلك أنه

أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو ،قاال :ثنا أبو العباس حممد بن

يعقوب ،ثنا حممد بن إسحاق الصاغاين ،أنا أبو نعيم ،ثنا إرسائيل ،عن عبد األعىل ،عن

عز ّ
وجل﴿ :ﯖﯗﯘ
سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ريض اهلل عنهام يف قوله ّ

ﯙﯚ﴾ [يوسف ]76 :قال :يكون هذا أعلم من هذا ،ويكون هذا أعلم من هذا ،واهلل

فوق كل عامل.

أخربنا أبو نرص بن قتادة ،أنا أبو حممد عبد اهلل بن حممد الرازي ،أنا إبراهيم بن زهري

احللواين ،ثنا مكي بن إبراهيم ،أنا خالد َّ
احلذاء ،عن عكرمة يف قوله عز وجل﴿ :ﯖ

ﯗﯘﯙﯚ﴾ قال :ذلك اهلل ـ عز وجل ـ ،و َمن الناس فمنهم من هو أعلم.

وذكر األستاذ أبو نرص البغدادي ـ رمحه اهلل ـ :إنا ال نقول :إن اهلل ذو علم عىل

التنكري ،وإنام نقول :إنه ذو العلم عىل التعريف ،كام نقول :إنه ذو اجلالل واإلكرام عىل
التعريف ،وال نقول :ذو جالل وإكرام عىل التنكري.

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر ببغداد ،أنا احلسني بن حييى ابن عياش،

ثنا أبو األشعث ،ثنا الفضيل بن عياض ،ثنا عطاء بن السائب ،عن سعيد بن جبري ،عن
الرس يف نفسك ويعلم
ابن عباس ريض اهلل عنهام﴿ :ﮟﮠﮡ﴾ [طه ،]7 :قال :يعلم ّ

ما تعمل غد ًا» .اهـ(((.

وهذا كله كالم مفيد ،وإن كانت املسألة حتتمل املزيد من التفصيل ،ولكنا نكتفي

به؛ ألنا ال نريد التطويل.

((( باب ما جاء يف إثبات صفة العلم.)312 -310 :1( ،)238-235( ،
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وقال القايض عبد اجلبار املعتـز ُّيل يف الر ّد عىل من قال بحدوث علم اهلل تعاىل

وتش َّبث ببعض املنقوالت:

«وأما ُشبههم من جهة السمع:
فقد تع ّلقوا بقوله تعاىل﴿ :ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [حممد:

 ]31و«حتى» إذا دخل عىل الفعل املضارع أفاد االستـقبال ،وهذا ُّ
يدل عىل أنه تعاىل
حصل عالـ ًام بعد إذ مل يكُن عالـ ًام ،ويف ذلك ما نريده.

وتع ّلـقوا أيض ًا بقـوله تعاىل﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾

العلم ،فيجب أن
[األنفال ]66 :قالوا :فع ّلق التخفيف عنهم هبذا الوقت ،ثم عطف عليه
َ

يكون عالـ ًام بعلم ُمدَ ث.

وتع ّلقوا أيض ًا بقوله تعاىل﴿ :ﯷﯸﯹ﴾ [يونس ]14 :قالوا :وهذا ُّ
يدل

عىل أنه تعاىل سيحصل عالـ ًام بعد إذ مل يكن.

ولنا يف اجلواب عن هذا طريقان اثنان:
إحدامها :أن نقول :إن االستدالل بالسمع عىل هذه املسألة مما ال ُيمكن؛ ألن

صحة السمع تنبني عىل هذه املسألةُّ ،
وكل مسألة تنبني صح ُة السمع عليها فاالستدالل
عليها جيري َمرى اليشء عىل ِ
نفسه ،وذلك مما ال جيوز.
القديم تعاىل
وإنام قلنا :إن صح َة السمع موقوف ٌة عىل هذه املسألة؛ ألننا ما مل نعلم
َ

عالـم بقبح القبائح واستغنائه
عدالً حكي ًام ال ُيمكننا معرفة السمع ،وما مل نعلم أنه تعاىل
ٌ
عنها ،مل نعلم عَدْ َله ،وما مل نعلم كونه عالِـ ًام لذاته؛ مل نعلم ِعلمه ب ُقبح القبائح أمجع ،فقد
يصح االستدالل بالسمع عليها.
ترتّب السمع عىل هذه املسألة ،فال ُّ

والطريقة الثانية :هي أن يقال :إن «العلم» قد ورد بمعنى «العالـم» وبمعنى
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«املعلوم» ،يقال« :جرى هذا بعلمي ،أي« :وأنا عامل به» ،وكذلك فإنه يقال« :هذا علم

أيب حنيفة وعلم الشافعي» ،أي« :معلومهام».

وإذا ثبت هذا فقوله تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [حممد ،]31 :املراد به:

حتى يقع اجلهاد املعلوم من حالكم ،وقوله﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ﴾ [األنفال ]66 :أي :وقع الضعف املعلوم من حالكم وقوعه ،وقوله﴿ :ﯷ

ﯸ ﯹ﴾ [يونس ،]14 :أي :يقع العمل املعلوم وقوعه من حالكم .فهذه مجلة
يستحق هذه الصفات لِـم ٍ
عان ُمدَ ثة» .اهـ(((.
الكالم يف أنه ال جيوز أن
ّ
َ
وال خيفى أن االستـدالل العقـيل ـ وهي الطريقة األوىل التي اتبعها القايض

لوجهني:
عبد اجلبار يف االستدالل عىل بطالن قوهلم ـ ال تكفي
َ

األول :أهنا تعتمد عىل التحسني والتقبيح العقليني ،ومها غري ُمس َّل َم ِ
ني.

معنى من النص املنقول واملؤ َّلف َحسب قواعد اللغة
والثاين :أن اإلشكال يف فهم ً

ال ُيقال فيه :إنه ليس بإشكال؛ ألنه خيالف قاعد ًة عقلية؛ ألنه جيب أن ال ُيكتفى بذلك،
بل ُيضاف إليه ّ
حل هذا اإلشكال باالعتامد عىل قواعد اللغة والنحو ،أ ّما االكتفا ُء بام قال
يصح.
واعتبارها طريقة فال ّ
ُ

وبعد أن َع َرفت كيف ُّ
حيل القايض عبد اجلبار املعتزيل هذا اإلشكال ،فسننقل لك

خالصة كالم القونوي يف «حاشيته» عىل «تفسري اإلمام البيضاوي» ـ رمحه اهلل تعاىل ـ عىل

آية ﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾ [آل عمران]140 :؛
لنرى كيف يعالج أئمة أهل السنة ذلك.

((( «رشح األصول اخلمسة» ص .194
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تأ ّمل يف قوله تعاىل﴿ :ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ﴾.

قال القونوي« :إن قيل بأن علمه تعاىل أز ٌّيل ال يتو ّقف عىل وقوع يشء».
فأجاب بطريقتني:

«أوالً :بالتسليم ،أي :س ّلمنا أن املراد يف أمثاله :العلم األزيل ،لكن القصد ليس
إىل إثبات العلم حتى يلزم تو ُّقف ِ
علمه تعاىل بوقوع األشياء مع كونه أزلي ًا واليشء الواقع
حادث ًا ،بل إىل إثبات املعلوم بالربهان ،فكأنه قيل :املعلو ُم ثابت؛ ّ
ألن العلم به واقع،
ُّ
ثابت ،وكذا يف نقائضه ،كقوله تعاىل﴿ :ﭝﭞﭟﭠﭡ
وكل ما هذا شأنه فهو ٌ

نفي املعلوم مع دليله ،فكأنه قيل:
ﭢﭣﭤ﴾ [آل عمران ،]142 :املقصو ُدُ :
وكل ما هذا شأنه ،فهو م ٍ
اليشء الفالين ٍ
العلم بوجودهّ ،
نتف.
منتف؛ ألنه مل يتع ّلق
ُ
ُ
ُ
وأما الطريقة الثانية فهي« :جواب باملنع ،أي :ال نس ِّلم َ
كون املراد بالعلم هنا العلم
األزيل ،بل املراد :العلم عىل ٍ
وجه يتع ّلق به اجلزاء من الثواب أو العقاب ،وهو العلم
ُ
ُ
وقت التع ّلق احلادث ،وهو تع ُّلق العلم ّ
بأن اليشء ُوجد اآلن
باليشء موجود ًا ،وهذا هو ُ
أو قبل ،أو ُع ِدم اآلن أو قبل ،فهذا العلم جيوز أن يكون ُم َع َّل ً
ال باليشء احلادث ،والتع ُّلق
قديم أز ٌّيل غري ّ ٍ
متغي
األزيل هو التع ُّلق باعتبار أن اليشء س ُي َ
وجد أو س ُيعدَ م ،وهذا التع ُّلق ٌ

أصالً ،وال يتوقف عىل اليشء قطع ًا.

وهذا اجلواب األخري هو املناسب للمقام.
رصح
عر ُ
وال ُي َ
ف وج ُه متريضه؛ ألن للعلم تع ُّلقني :قديم وحادث ،كام أوضحناهّ ،

ُ
الفاضل اخليايل ،وأشار إليه «صاحب املواقف» ،والرشيف اجلرجاين ،وال ريب يف أن
به

املناسب هنا هو التعلق احلادث» .اهـ(((.

((( «تفسري اإلمام البيضاوي» وعليه «حاشية القونوي» (.)334 :6

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 397
عىل

لطيف ومفيدٌ ال إشكال فيه ،وأما الوجه الثاين فهو
وال شك أن الوجه األول
ٌ

ٌ
حادث تنجيزي ،وهذا القول
قديم أزيل ،والثاين
ينبني عىل أن للعلم تعلقني :األول
ٌ
ِ
َ
ضعيف ال ّ
احلادث
بنفس العلم القديم ـ كام قلنا ـ
شك يف ضعفه ،فاهلل تعاىل يعلم
ٌ
يتغيان:
بتع ُّلقني ال ّ

األول :حال عدمه يعلمه معدوم ًا ،والثاين :يعلمه حال وجوده موجود ًا.

وهذان التع ُّلقان قديامن أزليان ،وال حاجة إىل إثبات تع ُّلق حادث تنجيزي للعلم

القديم ،فبعد وجود املخلوق ،ال ينعدم تع ُّلق علم اهلل القديم بأن هذا املخلوق كان

معدوم ًا.

فعلم اهلل بوجود هذا املخلوق يف هذا الزمان ،تع ُّلقه قديم ،ال يتو ّقف عىل
وكذلك ُ

نفس ظهور ُو َجود املخلوق.

وقال املحيش ابن التمجيد يف هذا املوضع تعليق ًا عىل الوجه الثاين:

مبني عىل أن ُيراد بالعلم حقيقتُه ،بخالف الوجه األول ،فإنه عىل
«هذا الوجه ٌّ

التجوز ،وهذا الوجه األخري مرج ُعه إىل تعلق العلم ال إىل نفس العلم ،وإال يلزم حدوث
ُّ
علمه تعاىل؛ ألن العلم تابع للمعلوم؛ إذا كان املعلوم قدي ًام كان العلم به قدي ًام ،وإذا كان
حادث ًا كان العلم به حادث ًا ،فالعلم باليشء موجود ًا خارجي ًا غري العلم به قبله ،فوجب أن

ُيراد بالعلم باليشء موجود ًا تع ُّل ُق العل ِم به موجود ًا.

قال بعضهم :ال ّ
عالـم بجميع األشياء قبل وجودها ،لكن العلم
شك أن اهلل تعاىل
ٌ

علم بطريق املشاهدة ،وهو
علم بالغيب ،والعلم هبا يف زمان الوجود ٌ
هبا قبل الوجود ٌ

الذي يتع ّلق به اجلزاء؛ رضور َة أن اجلزاء يرتتّب عىل وجود األفعال ،وهو ال ُينايف إحاط َة

علم اهلل بجميع األشياء.
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العلم الذي يتع ّلق به اجلزاء إذا مل يكن حاص ً
ال له تعاىل ثم حيدُ ث
و ُأورد عليه بأن
َ

ال للحوادث ،وهو ٌ
بعد ذلك واتصف به ،كان ذاته حم ًّ
حمال.

واحلق الرصيح الذي ال حميدَ عنه ،أن علم اهلل تعاىل ال يتغري أصالً ،وأنه
ثم قال:
ُّ

متع ّل ٌق بالكائنات مشاهد ًة وإن مل توجد؛ ألهنا موجودة يف أزمنتها حارض ٌة هلل تعاىل سوا ٌء
علمه إال املشهود املحض،
كانت موجودة يف الزمان املايض أو احلال أو املستقبل ،فليس ُ
علمه بتغريها(((.
ونسبة األزمنة إىل اهلل تعاىل عىل السو ّية ال يتغري ُ

وقال بعض األفاضل :صفات الباري تعاىل منها إضافات ال وجود هلا يف األحيان،

وهي متبدِّ لة ومتغرية ،وتغريها ال يستلزم تغري العلم والقدرة واإلرادة ،فال يلزم كون

ذاته حم ًّ
ال للحوادث((( ،وإنام يلزم ذلك أن لو كانت اإلضافة من الصفات املتقررة يف

ذاته تعاىل.

ويؤيده ّ
آخر،
أن العلم
بالكيل ال يكفي للعلم باجلزئي ،فال ُبدَّ للجزئي من عل ٍم َ
ّ
ِ
فتعي أن يكون التغا ُير بحسب التع ُّلق ال حمال َة ،وهذا ال
والعلم يف نفسه واحدٌ ليس إالّ ،
خالف فيه ألحد» .اهـ(((.
َ

قول مشهور ُياب يف مواضع م ِ
قال ابن التمجيد« :هذا ٌ
وه ٍة ـ بحسب الظاهر ـ
َ ُ
حدوث علمه سبحانه وتعاىل! وأما القول األول الذي نقلنـاه قب َله عن صاحبهٌ ،
َ
قول

متني غريب لقطع عرق اإلشكال من أصله ،ويملك القلوب ،ويملؤها انرشاح ًا ،لكي
((( يعني :أن تعلقات علم اهلل باألشياء قبل وجودها وبعد وجودها ،ك َّلها قديمة ،أي :التعلقات
قديمة ،وهذا هو احلق كام ذكرنا.

((( نعم ،ال يلزم قيام احلوادث ،ولكن ال يقال عىل تعلقات العلم :إهنا تتغري وتتبدل بتغري احلوادث،
وكذا اإلرادة عىل املشهور ،وأما القدرة فال إشكال يف ذلك ،فالتعلقات التنجيزية ال إشكال يف

تغريها.

((( «تفسري اإلمام البيضاوي» وعليه «حاشية ابن التمجيد» (.)334 :6

ِ
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مبني عىل جتدُّ د
ّ
يصح تفسري ما يف اآلية هنا بذلك ،وعىل الوجه الثاين؛ ألن الوجه الثاين ٌّ
املبني
التع ّلق ،وتع ُّلق علم اهلل عىل ذلك املعنى قديم ،كالعلم،
ُّ
ويصح عىل الوجه األول ِّ

التجوز؛ ألن املرا َد بالعلم ـ عىل ذلك الوجه ـ التمييز» .اهـ.
عىل
ُّ

أقول :قول ابن التمجيد :إن الطريقة الثانية مبنية عىل تع ُّلق العلم ال عىل العلم

ِ
رش َحه،
نفسه صحيح ،وتوضيحه :ببناء ذلك عىل أن العلم ٌ
تابع للمعلوم عىل الوجه الذي َ
ليس بصحيح! فإن معنى ت َبع ّية العلم للمعلوم ليس ّ
أن وقوع حصول العلم أو تع ُّلقه

العلم نفسه يكشف عن املعلوم ْ
كشف ًا أزلي ًا ال بداي َة له،
يكون تابع ًا حلصول املعلوم ،لكن
َ
انكشاف سبق ِ
ثابت هلل
فإن كان املعلوم معدوم ًا ثم صار موجود ًا ،فإن
َ
عدمه لوجوده ٌ

تعاىل أزالً بال بداية ،وهذا هو معنى كون اهلل عالـ ًام باألشياء قبل وقوعها بعلم أز ٍّيل ال
بداي َة له.
ُ
وكون ذلك التعلق زائد ًا عىل
وأما التع ُّلق احلادث للعلم عىل وجه املشاهدة،
التعلق القديم ،فال دليل عليه ،كام ذكرنا ،أما إذا قيل بأن هذا التع ُّلق عىل وجه املشاهدة

هو تع ُّلق لصفة أخرى ـ كالبرص ـ فال إشكال ،أو ُي َع ُل وصف ًا اعتباري ًا لنفس التع ّلق
العلمي القديم ،كام ذكرناه يف بعض كتبنا القديمة.

فهم منه وجو ُد األشياء ُدفع ًة واحد ًة مع أزماهنا املرتتبة ،فهي
وأما ما ذكره مما ُي َ
حارض ٌة ُدفع ًة واحدة مع حرضة اهلل ،فال قبل وال بعد بالنسبة له ّ
جل شأنه؛ حلضور مجيع

املوجودات بجميع أزمنتها عنده ُدفعة واحدة ،فهو يعلمها مجي َعها باملشاهدة؛ فهو كال ٌم
ال دليل عليه.

التوضيح يشتمل
تقريب كون اهلل عالـ ًام بام سيكون أزالً ،فإن هنا
وإذا ُقصد منه
َ
ُ
عىل أمور ِ
فرض وجود املعلوم الذي سيحدُ ث يف املستقبل اآلن،
غري صحيحة ،وهي ُ
ِ
عب به« :ألهنا موجودة يف أزمنتها حارضة هلل تعاىل»،
لكن بقيد كونه يف املستقبل ،وهذا ما ّ
يعلمها بأزماهنا مع عدم وجودها.
بل الصحيح أن يقول :إن اهلل تعاىل ُ
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ِ
ٍ
ِ
حدوث احلوادث
صفات اهلل أو
حدوث
بعض األفاضل من عدم لزوم
وأما ما قاله ُ

بالذات اإلهلية ،فهو صحيح ،إال ما قاله من أن ال بدَّ للجزئي من علم آخر؛ إن قصد :أنه
ٍ
حادث للعلم القديم؛ فهو باطل.
ال بدّ من علم حادث ،أي :ال بدّ من تع ُّلق
وإن قصد :أنه ال بدّ من تع ُّلق قديم بالكيل ٍ
زائد عىل التعلق القديم باجلزئي احلادث

يف هذا الزمان أو املستقبل؛ فهو صحيح.

وما قاله ابن التمجيد أخري ًا من املقارنة بني الطريقني لطيف.
:]140

وقال العالمة أبو السعود يف تفسريه لآلية﴿ :ﯤﯥﯦﯧ﴾ [آل عمران:

«وقـوله عز وجل﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ ،إما من باب التمثـيل ،أي:

ليعاملكم معامل َة َمن يريد أن يعلم املخلصني الثابتني عىل اإليامن من غريهم.

ِ
بطريق إطالق اسم السبب عىل املس َّبب ،أي :ليميز
جماز عن التمييز
أو
العلم فيه ٌ
ُ

الثابتني عىل اإليامن من غريهم ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
َ

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ﴾ [آل عمران.]179 :

رب من حيث تع ُّلقه باملعلوم من حيث إنه موجو ٌد بالفعل؛
أو هو عىل حقيقته ،معت ٌ

إذ هو الذي يدور عليه ُ
فلك اجلزاء ،ال من حيث إنه موجود بالقوة» .اهـ(((.

وال ريب أنه يشري باالحتامل الثالث إىل ما نقلناه عن القونوي وغريه ،وب ّينا ما فيه،

فهم منه أنه َّنزل ُح َ
ٌ
دوث ُمتَع َّلق العلم منزلة
وليس فيه أن ذلك التعلق
حادث ،بل قد ُي َ
حدوث التع ُّلق نفسه ،والتع ُّلق يف نفسه قديم.

((( «تفسري أيب السعود» (.)89 :2

ِ
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وقال الزخمرشي:

«﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ :فيه وجهان؛ أحدمها :أن يكون املع َّلل حمذوف ًا،
معناه :وليتميز الثابتون عىل اإليمـان ِمن الذين عىل حرف ،فعلنا ذلك ،وهو من باب

التمثيل ،بمعنى فعلنا ذلك فِ ْع َل َمن ُيريدُ أن َي ْع َلم َمن الثابت عىل اإليامن منكم من غري
الثابت ،وإال فاهلل عز َّ
وجل مل يزل عالـ ًام باألشياء قبل كوهنا .وقيل :معناه :ليعلمهم عل ًام
يتعلق به اجلزاء ،وهو أن يعلمهم موجود ًا منهم الثبات» .اهـ(((.

رصح َّ
بأن اهلل مل َيزل عالـ ًام باألشياء قبل
وهذا كالم حم َّق ٌق كام ترى ،والحظ كيف َّ

وتعبريه بـ«قيل» يف الوجه الثاين إشار ٌة إىل ضعف هذا القول ،وهو كذلك؛ ألن
كوهنا.
ُ
نفس اجلزاء فهو يرتتّب عىل نفس
قديم أيض ًا ،وأما ُ
علم اهلل الذي يرتتّب عليه اجلزاء ٌ
َ

وجودهم كذلك.

رجعت إىل «حاشية» اإلمام التـفتازاين عىل «الكشـاف» ـ وهي ما تزال
وقد
ُ

ّ
وألن
عالـم ،ولذلك أحببنا أن نورده هنا،
خمطوطة((( ـ وكالم السعد ال يستغني عنه
ٌ
ذكره يفيد يف تعليقنا عىل كالم العالمة ابن عاشور الذي سيأيت:
قال اإلمام سعد الدين التفتازاين يف «حاشيته»:
جماز
«قوله( :معناه وليتميز الثابتون) :بيان حلاصل املعنى لإلشارة إىل أن العلم ٌ

عن التم ُّيز بطريق إطالق اسم السبب عىل املسبب ،عىل ما ذكره يف سورة البقرة؛ ليكون
ِ
املبني عىل تشبيه احلال باحلال.
منافي ًا لكونه من باب التمثيل ّ
فغاية األمر أن يقال :معناه :فعلنا ذلك فِ َ
عل من يريد أن يتميز الثابت عنده من
((( «الكشاف» (.)419 :1

يس اهلل من يطبعها من أهل العلم واالهتامم.
((( َّ
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جتوز ال حاجة إليه؛ إذ يكفي أن يقالَ :ف َ
عل من
غري الثابت .لكن يرد عليه أن هذا زياد ُة ُّ
يريد أن حيصل له حقيق ُة العلم ،وإنام مل حيمل الكالم عىل حقيقته؛ لداللته عىل أن العلم

حيصل بعد الفعل ،وعلم اهلل أز ٌّيل ال يتصف باحلدوث ،ولو ُس ِّلم فالعلم باملؤمن والكافر
ِ
حاص ٌل قبل ذلك الفعل.

علمهم موجود ًا
فأجاب ُ
علم ال حيصل إال بالفعل ،وهو أن َي َ
بعضهم بأن املرا َد ٌ
ُ
وكون ذاته حملّ للحوادث؛ ألن
التغيري يف علم اهلل تعاىل،
منهم الثبات ،وال يلزم منه
ُ
احلدوث إنام هو يف تع ُّلق العلم ،كام ُق ِّرر يف كثري من املواضع ،وهلذا املعنى زيادة حتقيق يف

كتب احلكمة والكالم» .اهـ.

فها هو اإلمام السعد قد نسب هذا القول إىل بعضهم ،فليس إذ ًا قوله ،غاية األمر

أنه نفى لزوم التغيري يف نفس صفة العلم هلل ولزوم حدوث احلوادث ،وهو صحيح.

وأما الشيخ ابن عاشور فبعدما ذكر قول الفالسفة قال:
«وقال املسلمون ك ُّلهم :إن اهلل يعلم الكلي ِ
ـات واجلزئيات َ
قبل حصوهلا وعندَ
ّ
حصوهلا.

وأجابوا عن شبهة الفالسفة ّ
بأن العلم صف ٌة من قبيل اإلضافة ،أي :نسب ٌة بني

واالعتباريات عدميات ،أو هو من قبيل الصفة
اعتباريات،
واإلضافات
العامل واملعلوم،
ُ
ٌ
ُ
ذات اإلضافة ،أي :صف ٌة وجودية هلا تع ُّلق ،أي :نسب ٌة بينها وبني معلومها.

تغي موصوفها ،وهو العالـم ،ون َّظروا
فإن كان العلم إضاف ًة ُّ
فتغيها ال يستلزم ُّ َ
ذلك بالقديم ُيوصف بأنه قبل احلادث وم َعه وبعدَ ه ،من غري تع ُّلق يف ذات القديم.

فالتغي يعرتي تعلقها ،وال
ذات إضافة ،أي :ذات تع ُّلق،
وإن كان العلم صف ًة َ
ُّ

تتغري الصفة فض ً
ال عن تغري املوصوف.

خاسف اآلن ،وعلمه بأنه كان خاسف ًا
وعلمه بأنه
خسف،
ٌ
ُ
فعلم اهلل بأن القمر س ُي َ
ُ

ِ
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علم واحدٌ ال يتغيـر موصو ُفه ،وإن تغ َّيـرت الصف ُة ،أو تغ َّيـر متع َّلقها عىل
باألمسٌ :

الوجهني(((.

الترصيح بتغري التع ُّلق ،ولذلك مل ي َقع يف
إال أن سلف أهل السنة واملعتزلة أ َب ُوا
َ

واآلخر حادث ،كام ذكروا ذلك يف
ذكر تع ُّل َقني للعلم اإلهلي ،أحدُ مها قديم
ُ
كالمهم ُ
جتاوز ًا حمسوس ًا ،فلذلك
اإلرادة والقدرة ،نظر ًا لكون صفة العلم ال تتجاوز غري الذات ُ

قال سلفهم :إن اهلل يعلم يف األزل أن القمر س ُيخسف يف سنتنا هذه يف بلد كذا ساعة
علم اهلل أنه ُخسف بذلك العلم األول؛ ألن ذلك العلم
كذا ،فعندَ خسوف القمر كذلك َ

حيصل يف وقته فيام ال يزال.
حيصل يف األزل ،ومن كونه ُ
جمموع من كون الفعل مل ُ
ٌ

قالوا :وال يقاس ذلك عىل ِ
علمنا حني نعلم أن القمر س ُيخسف بمقتىض احلساب،
ُ

نعلم أنه حتقق خسو ُفه بعلم جديد؛ ألن احتياجنا لعل ٍم متجدّ د إنام هو
ثم عند خسوفه ُ

لطريان الغفلة عن األول.
َ

ِ
ـم يف
وقال بعض املعتزلة ـ مثل جهم بن صفوان وهشام بن احلكم ـ :إن اهلل عال ٌ

ٌ
فحاصل بعد
علمه باجلزئيات واألشخاص واألحوال
األزل بالكليات واحلقائق ،وأما ُ

حدوثها؛ ّ
ألن هذا العلم من التصديقات ،ويلزم عد ُم سبق العلم(((.

((( الصحيح أن هذه التعلقات ال يطلق عليها أهنا تغريت؛ ألن التعلقات ثابتة فيام مل يزل وفيام ال يزال
وفيام لن يزال ،فال يتغري التعلق ،فاهلل تعاىل عالـم اآلن أن الطوفان حصل وقت حصوله ،عىل

سبيل املثال ،وقبل حصوله ،فعلمه جل شأنه متعلق بأنه سيحصل يف وقت حصوله .فالصحيح
أن املتغري هو تعبرينا عن هذه التعلقات باعتبار حال دون حال ،وأما التعلق يف نفسه فال تغري فيه.
ٌ
حادث ،تعلق علم اهلل به أزالً ،ورفع عيسى عليه السالم حادث آخر
فوالدة املسيح عليه السالم
تعلق به علم اهلل فيام مل يزل ،فهذان تعلقان اثنان ،وال رضورة لتغري األول عند حصول احلادث

الثاين كام ترى.

ً
جاهال به قبل احلدوث.
((( إن هذا باطل ملا تقدّ م ،وللزوم كونه
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علم اهلل
وقال أبو احلسني البرصي من املعتزلة ،را ّد ًا عىل السلف :ال جيوز أن يكون ُ

عني علمه بعد ذلك بأنه ُخسف؛ ألمور ثالثة:
بأن القمر س ُيخسف َ

ِ
حقيقة كونِه وقع،
غري
األول :التغا ُير بينهام يف احلقيقة؛ ألن حقيق َة كونه سيقع ُ
ِ
اختالف العالِـم
العلم باآلخر(((؛ ألن اختالف املتع َّلقني يستدعي
يغاير
َ
َ
فالعلم بأحدمها ُ
هبام.
الثاين :التغا ُير بينهام يف الرشط ،فإن رشط العلم بكون اليشء سيقع هو عد ُم الوقوع،
ورشط العلم بكونه وقع الوقوع ،فلو كان ِ
ُ
الع ْلامن شيئ ًا واحد ًا مل خيتلف رشطامها(((.
ُ
َ
ُ
و«غري املعلوم»
اجلهل بأنه سيقع ،وبالعكس،
العلم بأنه وقع
الثالث :أنه ُيمكن
ُ
ُ

غري «املعلوم»(((.
ُ

باملتغيات،
التغي يف علم اهلل تعاىل
ّ
ولذلك قال أبو احلسني البرصي بالتزام وقوع ُّ
ِ
برشط وقوعها،
وأن ذاته تعاىل تقتيض اتصا َفه بكونه عالـ ًام باملعلومات التي ستقع
آخر ،وهذا
فيحدث
علم ُ
العلم بأهنا ُوجدت عند وجودها ،ويزول عند زواهلا ،وحيصل ٌ
ُ

عني مذهب جهم وهشام.

ور َّد عليه بأنه يلزم أن ال يكون اهلل تعاىل يف األزل عالـ ًام بأحوال احلوادث ،وهذا
ُ

جتهيل.

وأجاب عنه عبد احلكيم يف «حاشية املواقف» بأن أبا احلسني ذهب إىل أنه تعاىل

احلادث سيقع عىل الوصف الفالين فال َ
َ
جهل فيه ،وأن عد َم شهوده
يعلم يف األزل أن
ُ
((( كالم أيب احلسني البرصي غري صحيح كام نبهناك سابق ًا ،فاملختلف هو التعبري عن التعلق أما عني
التعلق فهو واحد.

((( هذا غري صحيح أيض ًا كام سبق ،فاالختالف إضايف ،والفرق موهو ٌم.
ب أبو احلسني البرصي ،أي :الغري املعلوم مغاير للمعلوم.
((( هكذا ع ّ
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ٍ
بجهل؛ إذ هي معدوم ٌة يف الواقع ،بل لو َع ِل َمهام تعاىل
تعاىل للحوادث قبل حدوثها ليس

َ
خمالف للواقع،
اجلهل؛ ألن شهود املعدوم
العلم هو
شهودي ًا حني عدمها لكان ذلك
ٌ
ُ
املتغي احلادث هو العلم ُّ
الشهودي» .اهـ(((.
فالعلم ّ

أقول :هذا الكالم كله استفاده اب ُن عاشور من «املواقف» و«رشحه» ،ككالم

القونوي الذي نقلناه سابق ًا ،واملنقول عن أيب احلسني ليس فيه ٌ
شهودي وعلم
قول بعلم
ٍّ

أزيل ،بل فيه ُ
القول بعلم حادث!

الشهودي عىل السمع
ختريج عبد احلكيم فلم ال ُيمل هذا العلم
صح
ُّ
ُ
ولكن إذا ّ

والبرص؟ فال يلز ُم إثبات تع ُّلق جديد للعلم بجانب التع ُّلق األزيل القديم! ومل ال ُيعل

هذا التع ُّلق عبارة عن وصف إضايف لعني التع ُّلق القديم برشط وجود املتع ّلق به؟ وهذا

راجع إىل كون السمع والبرص عني التع ُّلق العلمي القديم كام ُح ّقق يف علم الكالم ،وإال
ٌ
نظر كبري.
فقوله بتع ُّل ٍق حادث سوا ٌء سامه شهودي ًا أو مل ُي َس ِّمه ،فيه ٌ
وعىل ّ
كل حال ،فإن كان هذا هو مر َّد كالم أيب احلسني؛ فأه ً
ال بالوفاق ،وإال ففيه

إشكال.

ثم قال الشيخ ابن عاشور« :فاحلاصل أن ثمة علمني :أحدمها قديم ،وهو العلم

واآلخر حادث ،وهو العلو ُم احلاصلة عند حصول الرشوط ،وليست
املرشوط بالرشوط؛
ُ

بصفة مستقلة ،وإنام هي تعلقات وإضافات ،ولذلك جرى يف كالم املتأخرين من علامئنا
وعلامء املعتزلة إطالق إثبات تعلق حادث لعلم اهلل تعاىل باحلوادث(((.

وقد ذكر ذلك الشيخ عبدُ احلكيم يف «الرسالة اخلاقانية» التي جعلها لتحقيـق
((( «التحرير والتنوير» (.)101 :3

((( نسبة هذا القول للمتأخرين من علامئنا فيه نظر كبري ،خصوص ًا مع إطالقه الذي يوهم العموم
أو األغلبية.
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التفتازاين جرى عىل
عب عنه بـ«قيل» ،وقد رأيت
غري منسوب لقائل ،بل ّ
َّ
علم اهلل تعاىل َ

ذلك يف «حاشية الكشاف» يف هذه اآليةّ ،
فلعل الشيخ عبد احلكيم نيس أن ينسبه(((».
اهـ(((.

موجب ُيوجبه كام قلنا.
داعي له وال
أقول:
ُ
َ
إثبات علمني ـ أو تع ُّلقني للعلم ـ ال َ

َ
احلادث للسمع والبرص ،ففيه وج ٌه كام أملحنا عىل ما يرد عليه
أما إذا أرجعنا التع ّلق

نص التفتازاين يف
من تدقيق بلزوم إرجاعه إىل التع ُّلق العلمي ،ويا َ
ليت ابن عاشور نقل َّ

«حاشيته» عىل «الكشاف»! ولعله يشري إىل ما نقلناه عن القونوي ،بام ذكرنا عليه.

وعىل كل األحوال ،فليس مقصو ُدنا هنا حتقيق هذه املسألة ،بل املقصو ُد تفسري

اآليات املشار إليها ،وكذلك قال ابن عاشور يف:
«وتأويل اآلية عىل اختالف املذاهب:

َ
إطالق احلدوث عىل تع ُّلق العلم فقالوا يف قوله﴿ :ﯤ ﯥ
فأما الذين أ َبوا
ﯦﯧ﴾ [آل عمران :]140 :أطلق العلم عىل ِ
ثبوت املعلوم ،أي :مت ُّيزه
الزمه ،وهو ُ
عىل طريقة الكناية؛ ألهنا كإثبات اليشء بالربهان ،وهذا كقول إياس بن قبيصة الطائي:
ِ
ــر بيننا
ُ
وأقبلــت واخلَ ِّط ُّي خيَط ُ

ألع َلم من جبانا ِمن ُش ِ
جاعها
َ َ َ ُ

ُ
اجلبان والشجاع ،فأطلق العلم وأريد ملزومه(((.
أي :ليظهر

((( نسبة ذلك إىل اإلمام التفتازاين ليست صحيحة ،كام سبق بيانه .ويبدو أن العالمة ابن عاشور
قد وهم ،فقد رجعنا إىل احلاشية املذكورة ،فوجدنا اإلمام التفتازاين ينقل هذا عن غريه بقوله:

(فأجاب بعضهم) ،وما ذكره هبذا السياق ال يصح نسبته إليه .راجع ما نقلناه عن السعد التفتازاين.

((( «التحرير والتنوير» (.)103 :4
((( ولو قال« :متعلقه» لصح.
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ومنهم من جعل قوله﴿ :ﯤﯥ﴾ متثيالً ،أي :ف َع َل ذلك فِ َ
عل َمن يريد أن

يعلم ،وإليه مال يف «الكشاف».

ومنهم من قال :العل ُة هي تع ُّلق علم اهلل باحلادث ،وهو تع ُّل ٌق حادث ،أي :ليعلم اهلل

الذين آمنوا موجودين .قاله البيضاوي والتفتازاين يف «حاشية الكشاف»(((.

ليعلم َمن اتصف باإليامن؛
ظاهره ،أي:
وإن كان املرا ُد من قوله﴿ :ﯤﯥ﴾
َ
َ
ِ
ِ
علم اهلل باملؤمنني
تعي التأويل يف هذه اآلية ،ال
ألجل حدوث عل ِم اهلل تعاىل ،بل ألن َ
َّ
يمس ُهم القرح.
من أهل ُأ ُحد حاصل من قبل أن َّ

ثباتم عىل اإليامن،
الزجاج :أراد
العلم الذي يرتتّب عليه اجلزاء ،وهو ُ
فقال َّ
َ

تزلزهلم يف حالة الشدة.
وعدم ُ

وأشار التفتازاين إىل أن تأويل صاحب «الكشاف» ذلك بأنه وار ٌد مور َد التمثيل

ال من ُ
ناظر إىل كون العلم باملؤمنني حاص ً
التحرز عن لزوم حدوث العلم».
قبل ،ال ألجل
ُّ
اهـ(((.

وضحنا يف نقلنا عن القونوي وابن التمجيد هذه االحتمـاالت ،وما هو
وقد ّ
أصحهاِ ،
فارج ْع إليه ومت َّع ْن.
ُّ

ٍ
وجب له ،و َي ِر ُد عليه
حادث للعلم ال ُم
واحلاصل من هذا كله :أن القول بتع ُّل ٍق
َ

إشكاالت عديدة ،ونسب ُة ذلك للمتأخرين من أهل السنّة ال أراه صحيح ًا.

وعىل ّ
التنجيزي
كل األحوال ،فمن نسب إىل بعض علامء أهل السنة التع ُّلق
َّ
َ
ب إليهم أيض ًا تع ُّلق ًا قدي ًام بكل ما كان وبكل ما يكون ،حتى
نس َ
احلادث للعلم ،فهو َ
((( ولكن قد مىض يف نقلنا عن القونوي أن هذا عىل إرادة املعلوم ال العلم.
((( «التحرير والتنوير» (.)103 :3
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بنفس ما يتعلق به احلادث ،فهو مل ِ
ـق القديم الشامل ،بل كأنه قال بتع ُّل ٍق
ينف التع ُّل َ
ٍ
ٍ
مغاير لنوع التع ُّلق القديم؛ بالنظر لكون املتع َّلق موجود ًا صاحل ًا للعقاب
حادث نو ُعه
والثواب.

فهذا القول ـ عىل ما فيه ـ ال يوافق َ
قول القدَ رية الذين ن َف ُوا التع ُّلق القديم أصالً،

فيلزمهم القول بكون اهلل جاه ً
ال عىل كل األحوال ،خالف ًا ألهل احلق.

قال الطحاوي( :وكل يشء جيري بتقديره ومشيئته)
ويف نسخة الغنيمي« :وكل يشء جيري بقدرته ومشيئته» ،وال فرق يف املعنى.
علمه األزيل ،وتكلمنا عىل املشيئة بتفصيل عند قوله« :وال يكون إال
تقديره :هو ُ
ُ
ما يريد» ،فكل ما حيصل يف الكون ال خيالف ما قدَّ ره اهلل تعاىل و َع ِلمه منذ األزل ،مهام

علم ٌ
حميط باألشياء كل ِّيها وجزئ ِّيها.
كان هذا األمر ،كلي ًا أو جزئي ًا ،فعلم اهلل تعاىل القديم ٌ
ٍ
أن ّ
قال البابريت« :اع َلم ّ
حادث بإرادة اهلل ومشيئته وقدرته ،خري ًا كان أو رش ًا
كل

عند أهل السنة واجلمـاعة ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﯖﯗﯘ﴾ [الصافات ،]96 :أي:

وعم َلكم مطلق ًا ،قال تعاىل﴿ :ﭚﭛﭜ﴾ [األنعام ،]102 :وروى مسلم يف
َ
«صحيحه» عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه :بينام نح ُن عند رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله سلم إذ طلع علينا ٌ
رجل شديدُ بياض الثياب ...إىل قوله :فقال« :اإليامن أن تؤمن
ِ
ورشه احلديث .»»..اهـ(((.
باهلل ،ومالئكتهُ ،
ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خريه ِّ
ٍ
بصورة مبكرة بني املسلمني بنا ًء عىل زعمهم أن اهلل تعاىل
وقد ظهرت القدري ُة
أفعال املك َّلفني َ
لو كان يعلم َ
رب ،فزعموا ـ جلهلهم ـ
قبل وقوعها ،فإن ذلك يستلزم اجل َ
((( «رشح عقيدة أهل السنة واجلامعة العقيدة الطحاوية» ،تأليف أكمل الدين البابريت786-712 ،هـ.
ص .54حتقيق د .عارف آيتكن ،مراجعة د .عبد الستار أبو غدة ،ط1409 ،1هـ1989-م.
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غري عالـم بأفعال املك ّلفني َ
قبل وقوعها ،ليصري اإلنسان قادر ًا خمتار ًا ،لكن
أن اهلل تعاىل ُ
التالزم نابع من جمرد ِ
ومههم ال بنا ًء عىل أصول عقلية كام عرفه الصحابة األوائل،
ذلك
ُ َ ٌ
وعارضوا من
رصح بعض الصحابة أن ذلك الرأي
ٌ
انحراف عن دين اإلسالمَ ،
بحيث ّ
لوحوا ،كام فعله عبد اهلل بن عمر عندما أعلن
ورصحوا عن موقفهم ومل ُي ِّ
قال بذلكّ ،
ٍ
ٍ
حديث صحيح.
أكثر من
جل َهني كام ورد يف َ
براءته من َمعبد ا ُ

حديث سيدنا جربيل عليه السالم
(اإلسالم واإليامن واإلحسان)

لقد ورد اإليامن بالقدر يف العديد من األحاديث يف «الصحيحني» ويف غريمها من

ُ
بمن
اإليامن بأن ما أصاب اإلنسان مل ُيكن ل ُيخطئه ،وأن اهلل
كتب السنة ،وورد
عالـم َ
ٌ

ٌ
حادث وما
عالـم بكل ما هو
بمن سيكون يف النار ،وأن اهلل
سيكون يف اجلنة،
ٌ
وعالـم َ
ٌ

سيحدث إىل يوم القيامة.

ووردت النصوص يف السنة الرشيفة الدا ّلة عىل علم اهلل بام سيكون َ
قبل كونه.

ِ
نص احلديث:
ذك ُْر ِّ

مسـلم عن عمر بن اخلطاب ـ ريض اهلل عنه ـ يف
أخرج هذا احلديث اإلمام
ٌ

«صحيحه» قال:

َهم ٍ
س :عن عبد اهلل بن ُبريدة:
حدثنا أبو خيثم ُة زهري بن حرب :حدثنا ٌ
وكيع :عن ك َ

يعمر:
عن حييى بن َ

كهمس،
ح وحدثنا عبيد اهلل بن معاذ العنربي ـ وهذا حديثه ـ :حدثنا أيب :حدثنا
ٌ

جل َهني،
يعمر قال :كان أول من قال يف القدر بالبرصة معبدٌ ا ُ
عن ابن بريدة ،عن حييى بن َ
معتمرين ،فقلنا :لو ِلقينا أحد ًا
حاجني أو
ُ
فانطلقت أنا ُ َ
وحيد بن عبد الرمحن احلمريي َّ
َ
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فو ِّفق لنا عبدُ اهلل بن عمر
من أصحاب رسول اهلل ﷺ فسألناه عام يقول هؤالء يف القدر! ُ
ابن اخلطاب داخ ً
واآلخر عن شامله،
ال املسجد ،فاكتنفتُه أنا وصاحبي ،أحدُ نا عن يمينه
ُ
ِ
ِ
ناس
ُ
فظننت أن صاحبي س َيك ُل الكال َم إ ّيل ،فقلت :أبا عبد الرمحن! إنه قد ظهر ق َب َلنا ٌ
القرآن ويف َت ّقرون العلم ...وذكر من شأهنم ،وأهنم يز ُعمون ْ
َ
أن ال قدَ َر ،وأن
يقرؤون

فأخبهم أين بري ٌء منهم ،وأهنم ُبرآ ُء مني ،والذي
لقيت أولئك
األمر ُأنُف ،قال :فإذا َ
ِْ
مثل ُأ ٍ
أن ألحدهم َ
حيلف به عبد اهلل بن عمر! لو ّ
حد ذهب ًا فأن َف َقه ما َقبِل اهلل منه حتى يؤمن
ُ
بالقدر.

ذات يوم،
عمر بن اخلطاب قال :بينام نحن عند رسول اهلل ﷺ َ
ثم قال :حدثنا أيب ُ

إذ طلع علينا ٌ
أثـر السفر،
رجل شديدُ بياض الثياب ،شديدُ سواد الشعر ،ال ُيرى عليه ُ
النبي ﷺ ،فأسند ُركبتَيه إىل ركبتيه ،ووضع ك َّفيه عىل
وال يعر ُفه منا أحدٌ حتى جلس إىل ّ
ِ
أخبين عن اإلسالم ،فقال رسول اهلل ﷺ« :اإلسال ُم أن تشهدَ
فخ َذيه ،وقال :يا حممد! ِ ْ

يت الزكاة ،وتصو َم رمضان،
ُقيم الصالة ،وتُؤ َ
أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل ،وت َ
صدقت! قالِ :
فعج ْبنا له يسأله ويصدّ قه،
استطعت إليه سبيالً» ،قال:
و ُحت َّج البيت إن
َ
َ

فأخبين عن اإليمـان .فقال« :أن تؤمن باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم
قال:
ِْ
ِ
فأخبين عن اإلحسان ،قال:
ورشه» ،قال:
َ
صدقت ،قالْ ِ :
اآلخر ،وتؤمن بالقدر خريه ِّ
فأخبين عن الساعة .قال« :ما
«أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكُن تراه فإنه يراك» ،قالْ ِ :
ُ
فأخبين عن أمارهتا .قال« :أن تلدَ األ َم ُة ر َّبتها،
املسؤول عنها
بأعلم من السائل» .قالْ ِ :
َ
وأن ترى احلفا َة العرا َة العال َة ِرعا َء ّ
فلبثت
الشاء يتطاولون يف البنيان».قال :ثم انطلق،
ُ

قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قال« :فإنه
مل ّي ًا ،ثم قال يل« :يا عمر! أتدري من السائل؟» ُ
ُ
جربيل ،أتاكم ُيع ِّلمكم دينكم»(((.

((( كتاب اإليامن ،باب معرفة اإليامن ،واإلسالم ،والقدر وعالمة الساعة.)1( ،
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ورواه من حديث أيب هريرة ،قال اإلمام مسلم:

حدثني ُزهري بن حرب ،حدثنا جرير ،عن ُعامرة ـ وهو ابن ال َقعقاع ـ عن أيب

زرعة ،عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :سلوين» ،فهابوه أن يسألوه ،فجاء ٌ
رجل

ُ
وتقيم
ترشك باهلل شيئ ًا،
فجلس عند ركبتَيه ،فقال :يا رسول اهلل! ما اإلسالم؟ قال« :ال
ُ
صدقت ،قال :يا رسول اهلل! ما اإليامن؟
الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان» قال:
َ

ورسله ،وتؤمن بالبعث ،وتؤمن بالقدر
قال« :أن تؤمن باهلل ،ومالئكته ،وكتابه ،ولقائهُ ،
صدقت ،قال :يا رسول اهلل! ما اإلحسان؟ قال« :أن ختشى اهلل كأنك تراه،
ك ِّله» قال:
َ

فإنك ْ
صدقت ،قال :يا رسول اهلل! متى تقوم الساع ُة؟
إن ال تكن تراه ،فإنه يراك» قال:
َ
قال« :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل ،وسأحدّ ثك عن أرشاطِها :إذا رأيت املرأة
َ
ملوك األرض فذاك
كم
ربا فذاك من أرشاطها ،وإذا َ
رأيت احلفا َة العرا َة ُّ
الص َّم ال ُب َ
تلد َّ
ٍ
من أرشاطها ،وإذا رأيت ِرعا َء ال َب ْهم يتطاولون يف البنيان َ
مخس
فذاك من أرشاطها ،يف

من الغيب ال يعلمهن إال اهلل» ،ثم قرأ﴿ :ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ُ
عيل» ،فالتُمس
ﰈ﴾ [لقامن .]34 :قال :ثم قام
الرجل ،فقال رسول اهلل ﷺُ :
«ر ُّدوه َّ
ُ
جربيل أراد أن تَع َّلموا إذ مل تَسألوا»(((.
فلم جيدوه ،فقال رسول اهلل ﷺ« :هذا

ورواه غري اإلمام مسل ٍم كالبخاري وابن حبان وأيب داود واإلمام أمحد وغريهم،

كام سنشري إىل بعض ذلك بحسب ما يالئم.

رصيح لقول
ذكر
ٌ
أورد اإلمام مسلم أسانيدَ و ُط ُرق ًا عديد ًة للحديث ،وك ُّلها فيها ٌ

ٍ
معبد اجلهني ،ونص احلديث كام ساقه ،ولكنه كان يشري إىل ّ
أن يف بعض الروايات اختالف ًا
((( كتاب اإليامن ،باب اإلسالم ما هو وبيان خصاله.)7( ،
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ٍ
ُ
ونقصان
بعض زياد ٌة
يسري ًا فيقول يف بعضها« :بمعنى حديث كهمس وإسناده ،وفيه
ِ
«بنحو
أحرف» ،ويف بعضها« :وفيه يشء من زيادة ،وقد نقص منه شيئ ًا» ،وبعضها:

حديثهم».

وهذه هي طريق ُة اإلمام مسلم املشهورة؛ ُيورد االختالفات ،ويبني ْ
ترض يف
إن مل َّ

واالختالف يسري كام ترى من تعبريه.
معنى احلديث،
ُ

واإلمام مسلم مل ينفرد ِ
َ
وهاك بيان بعض َمن ذكره ِمن احل ّفاظ
بذكر معبد اجلهني،

باسمه:

1ـ ذكره باالسم اإلمام أبو داود يف «سننه» يف روايته هلذا احلديث عن حييى بن

يعمر قال« :كان أول من تكلم يف القدر بالبرصة معبد اجلهني.(((»...

2ـ وذكره باالسم أيض ًا اإلمام الرتمذي يف «سننه» يف روايته للحديث عن حييى

ابن يعمر قال« :أول من تكلم يف القدر معبد اجلهني.(((»...

3ـ وذكره باسمه اإلمام البيهقي يف «السنن الكربى» :أن حييى بن يعمر قال« :كان

(((
ورصح باسمه كذلك يف «شعب
أول من قال يف القدر يف البرصة معبد اجلهني» ّ ،

اإليامن»(((.

وأما الروايات التي مل ينص فيها عىل اسم ٍ
معبد اجلهني رصاح ًة ،بل ُأشري إليه
ّ
إشارةً ،فهي عديدة ،وقد اشتهر يف كتب الفرق واملذاهب وامللل أن معبد ًا اجلهني ٌ
قائل

بالقدر ،فعبار ُة هذا املدّ عي ساقط ٌة ّ
بكل وجه.
((( كتاب السنة ،باب يف القدر.)4697( ،

((( كتاب اإليامن ،باب وصف جربيل للنبي ﷺ لإليامن واإلسالم .)2610( ،وقال :هذا حديث
حسن صحيح.

((( كتاب الشهادات ،باب ما ترد به شهادة أهل األهواء.)21393( ،
((( باب يف اإليامن باملالئكة ،فصل يف معركة املالئكة.)149( ،
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َ
وأخرج اإلمام ٌ
أحاديث دال ًة عىل وجوب اإليامن بالقدر كام هو معلو ٌم
مالك عد َة
مشهور.

أسري مع
ففي «املوطأ» :عن مالك ،عن عمه أيب سهيل بن مالك أنه قال :كنت ُ

عمر بن عبد العزيز ،فقال :ما رأ ُيك يف هؤالء القدرية؟ فقلت :رأيي أن تستتي َبهم ،فإن

تابوا وإال عرضتَـهم عىل السيف ،فقال عمر بن عبد العزيز :ذلك رأيي .قال مالك:

وذلك رأيي(((.

«حتاج
وروى اإلمام مالك عن أيب هريرة ريض اهلل عنه :أن عن رسول اهلل ﷺ قال:
َّ
أغويت الناس وأخرجتَهم
فحج آد ُم موسى ،قال له موسى :أنت الذي
َ
آد ُم وموسىّ ،

علم ّ
كل يشء واصطفا ُه عىل الناس
من اجلنة؟ فقال له آدم :أنت موسى الذي أعطاه اهلل َ
برسالته؟ قال :نعم ،قال :أفتلو ُمني عىل ٍ
عيل قبل أن ُأخلق؟»(((.
أمر قد ُقدِّ ر َّ
وأخرج اإلمام مالك عن مسلم بن يسار اجلهنيّ :
أن عمر بن اخلطاب ُسئل عن

هذه اآلية﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾ [األعراف،]172 :

َ
رسول اهلل ﷺ ُيسأل عنها ،فقال رسول اهلل ﷺ« :إن اهلل
سمعت
فقال عمر بن اخل ّطاب:
ُ

خلقت
ذر ّيـ ًة ،فقال:
ُ
ظهره بيمينه ،فاستخرج منه ّ
تبارك وتعاىل خلق آد َم ،ثم مسح َ
ذري ًة ،فقال:
ظهره فاستخرج منه ّ
هؤالء للجنة ،وبعمل أهل اجلنة يعملون ،ثم مسح َ

ففيم العمل؟
ُ
خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون» ،فقال رجل :يا رسول اهلل! َ

استعم َله بعمل أهل اجلنة ،حتى
قال :فقال رسول اهلل ﷺ« :إن اهلل إذا خلق العبدَ للجنة
َ
يموت عىل ٍ
استعم َله
عمل من أعامل أهل اجلنة ،ف ُيدخله به اجلن َة ،وإذا خلق العبدَ للنار
َ
َ

((( رواية حييى الليثي ،كتاب القدر ،باب النهي عن القول بالقدر.)1597( ،
((( رواية حييى الليثي ،كتاب القدر ،باب النهي عن القول بالقدر.)1592( ،
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يموت عىل ٍ
ِ
النار»(((.
بعمل أهل النار حتى
َ
عمل من أعامل أهل النار ،ف ُيدخله به َ

أدركت ناس ًا من أصحاب رسول اهلل ﷺ
وأخرج عن طاوس اليمـاين أنه قال:
ُ
كل ٍ
يقولونُّ :
وسمعت عبد اهلل بن عمر يقول :قال رسول اهلل
يشء بقدَ ر .قال طاوس:
ُ
«كل ٍ
ﷺُّ :
العجز وال َك ْيس» ـ أو «الكيس والعجز»(((.
يشء بقدَ ٍر حتى
ُ
ُ
أحاديث أخرى دا ّل ٌة عىل القدر.
وتوجدُ

َ
احلديث يف مسند عمر بطريقني ،وهذه هي الروايات:
وقد روى اإلما ُم أمحد

األوىل :طريق أيب نعيم ،حدثنا سفيان :عن علقمة بن َم ْرثد :عن سليامن بن ُبريدة:

عن ابن َي ْع َمر قال :قلت البن عمر :إنا نسافر يف اآلفاق فنلقى قوم ًا يقولون :ال َقدَ ر .فقال
ابن عمر :إذا لقيتُموهم ِ
فأخبوهم أن عبد اهلل بن عمر منهم بري ٌء وأهنم منه ُبرآ ُء ،ثالث ًا،

ثم أنشأ حيدِّ ُ
ث ...ويف الرواية« :وتؤمن بالقدر» ،قال سفيان :أراه قال« :خريه ورشه»(((.
سألت اب َن عمر ـ أو سأله ٌ
رجل ـ :إنا نسري يف
والرواية الثانية :عن ابن يعمر قال:
ُ
فأخبهم أن
هذه األرض ،فنلقى قوم ًا يقولون :ال َقدَ ر ،فقال ابن عمر :إذا َ
لقيت أولئك ِ ْ

عبد اهلل بن عمر منهم بري ٌء وهم منه ُبرآ ُء.((( ...

فـنحن نالحظ أنه يف الروايتني يف مسند عمر بن اخلطاب ـ ريض اهلل عنه ـ ذكر
قصة معبد اجلهني بعينِها ،وإن مل يذكُر اسمه ،ولكنّا علمنا أنه هو املقصو ُد من الروايات
األخرى.
((( رواية حييى الليثي ،كتاب القدر ،باب النهي عن القول بالقدر.)1593( ،

((( رواية حييى الليثي ،من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب القدر ،باب النهي عن القول بالقدر،
(.)1595

((( (.)440 - 439 :1( ،)374
((( (.)441 :1( ،)375

ِ
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ورواه قبل من طريق حييى بن سعيد :عن ابن يعمر ومحيد احلمريي قاال :لقينا

عبد اهلل بن عمر ،فذكرنا القدَ َر وما يقولون فيه ،فقال :إذا رجعتُم إليهم فقولواّ :
إن
ابن عمر منكم بري ٌء وأنتم منه ُبرآ ُء ،ثالث ِم ٍ
رار ،ثم حدّ ث باحلديث ...وفيه« :وال َقدَ ِر
ُك ِّله.((( »...

قلت البن عمر:
ورواه اإلمام أمحد يف مسند عبد اهلل بن عمر عن حييى بن يعمرُ :
ّ
إن عندنا رجاالً يزعمون أن األمر بأيدهيم ،فإن شاؤوا عملوا ،وإن شاؤوا مل يعملوا؟
فقال :أخبِ ْـرهم أين منهم بري ٌء ،وأهنم مني ُبرآ ُء ...ثم روى احلديث وفيه« :والقدر

كله»(((.

ورواه أيض ًا عن حييى بن يعمر :عن ابن عمر :عن النبي ﷺ بمثله ،قال :وكان

ُ
النبي ﷺ يف صورة دحية(((.
جربيل ـ عليه السالم ـ يأيت َّ

وال ّ
يدل وجو ُد رأي معبد يف البرصة أن هذا املذهب كان منتشـر ًا فيها ،بل غاي ُة

ما ُّ
يدل عليه ،وجود رجال يقولون بذلك الرأي ،وليس األمر كام زعمه بعض املدّ عني

وتـفوقه عىل رأي أهل السنّـة الذي يمثله قول ابن عمر
من انتشار املذهب القدَ ري
ُّ
ريض اهلل عنه.

قال الطحاوي( :ومشيئته تنفذ ،وال مشيئة للعباد إال ما شاء هلم ،فام شاء كان،
وما مل يشأ مل يكن).
تنفذ :أي :تقع وحتصل؛ ألنه ال يقع يش ٌء إال بإرادة اهلل تعاىل ،فام ال يقع مل ُي ِرد اهلل

تعاىل حصوله.

((( (.)315 :1( ،)184

((( (.)102 - 101 :10( ،)5856
((( (.)102 :10( ،)5857
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قال تعاىل﴿ :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ﴾ [التكوير.]29 :

وقول الطحاوي« :ال مشيئ َة للعباد إال ما شاء هلم» ،أي :إال ما شاء هلم أن يشاؤوه،

كس َب ُه
نفس إرادة العباد ،اهلل سبحانه يشاؤها هلم .واهلل تعاىل يريدُ إجياد ما ُيريد العباد ْ
متأهلني لذلك الكسب ،فإراد ُة اهلل يرتتّب عليها وجو ُد املراد بواسطة القدرة،
إن كانوا ّ
املعتبة يرتتُّب عليها اكتساب املراد ،بعد ْ
أن خي ُلقه اهلل تعاىل.
وإراد ُة العبد برشوطها َ

قال اهلل تعاىل﴿ :ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ﴾ [اإلنسان،]30 :

وقـال تعـاىل﴿ :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ﴾ [التـكوير ،]29 :وقال تعاىل:

﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣﭤ﴾ [األنعام.]111 :

وكون اهلل تعاىل مريد ًا لكل يشء ،ال يستلز ُم معذر َة الناس الكافرين يف كفرهم،
ٍ
بكسب
إرادتم التي خيل ُقها اهلل تعاىل فيهم ـ وما يتب ُعها من أعامل ـ إنام هي
وذلك ألن َ

منهم ،وغاية األمر أن اهلل تعاىل خلقها هلم.

وإنه ّ
فالكفر احلاصل فيهم باكتساهبم ،ليس
حذرهم من الرضا بالكفر واكتسابه،
ُ

ريض عنه عند اهلل تعاىل ،ولذلك أخرب اهللُ عن الكفار قوهلم﴿ :ﭟﭠ ﭡ ﭢ
َ
بم ٍّ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [األنعام ،]148 :وقال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾

[النحل ،]35 :وقال تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ

ﯭﯮﯯ﴾ [الزخرف.]20 :

االحتجاج لعذرهم بنفس إرادة اهلل تعاىل؛ ألن ذلك كان
فهؤالء ال جيوز هلم
ُ

باكتساهبم ،وهم مذمومون عىل اكتساهبم للكفر ورضاهم به ،ال عىل خلق نفس الكفر،
نفس الكسب ال عىل ِ
والعذاب إنام يرتتب عىل ِ
اخللق.
ُ

ِ
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ِ
وقد أمجع ُ
إثبات الكسب لإلنسان ،ومسؤوليته عنه ،وإن اختلفوا
أهل السنة عىل

يف طريقة تقريره عىل أقوال مشهورة.

أثر لقدرة اإلنسان يف ِ
أي ٍ
خلق األفعال بعد أن
وحاصلها يرجع إىل :عدم مدخلية ّ
مل تكن موجودة ،بل يف إضافتِها إليه عىل سبيل الكسبّ ،
وأن اهلل تعاىل ـ وإن كان خالق ًا

ِ
وعزمه عليها بعد أن يكون قاب ً
ال
ألفعال العبد ـ إال أنه خيلقها له عندَ إرادة العبد إياها

لكسبها.

وأما قول الطحاوي« :فام شاء هلم كان وما مل يشأ مل يكن» فقد حتدّ ثنا عن هذا

املعنى بتفصيل فيام سبق.

صحيح؛ ألن معناه :أن ما مل َ
يشأِ اهللُ تعاىل وجو َده من
وقوله« :وما مل يشأ مل يكن»
ٌ

َ
املمكنات ،يستحيل أن يوجد؛ َّ
جحان له من ذاته ،بل ال بد لوقوعه من
ألن املمك َن ال ُر
ّ
املستقل.
املرجح
إرادة ِّ

قال الطحاوي( :هيدي من يشاء ويعصم ويعايف؛ فضالً)
أي :فض ً
ال منه هذه اهلداية؛ ألن اهلداية أمة خيلقه اهلل تعاىل يف من يشاء من عباده،

فاهلداية حادثة ،فال شك أن وجودها يرتتّب عىل تع ُّلق إرادة اهلل تعاىل هبا ،واهلل تعاىل
يوجد اهلداية لِـمن أراد أن يكسب اهلداية.
واملقصود بقوله« :فضالً» :أنه ال جيب عىل اهلل تعاىل اهلداي ُة للناسِ ،
ومن ذلك

ُ
ال جيب عليه أص ً
الناس وتركهم ،ومل ُيرسل
ال
إرسال الرسل عليهم السالم ،فلو خلق َ
ٍ
ظلم هلم ،ومل يكن يف ذلك ٌ
لواجب عليه َّ
جل
ترك
إليهم أحد ًا من رسله ،مل يكُن يف ذلك ٌ

جيب عليه يشء مطلق ًا.
شأنه ،فال ُ

قال تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ [إبراهيم ،]27 :وقال تعاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
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ﮢ﴾ ،قال البابريت« :وفيه ر ٌّد لقول املعتزلة حيث قالوا :جيب عىل اهلل أن يفعل بعباده
ما هو األصلح هلم(((» .اهـ.

قدَّ ره.

إرسال الرسل وهداي َة الناسُّ ،
َ
كل ذلك بإرادته تعاىل وعلمه ،أو َق َعه حسبام
ولك ّن
ال من العدم ،فليس خلق املخلوقات أص ً
وكذلك يقال يف خلق الناس أص ً
ال واجب ًا

اخللق جو ٌد ،وك ُ
بعض الفالسفة ،متع ِّللني يف ذلك ّ
َون اهلل
بأن َ
عىل اهلل تعاىل ،كام يقول ُ
واجب عليه تعاىل.
واجب ،فإجيا ُد اخللق
تعاىل جواد ًا
ٌ
ٌ

ومل يعلموا أهنم بذلك يرشطون لكون اهلل تعاىل جواد ًا إجيا َده خملوقاته ،وقوهلم:

واجب ،ورش ُطهم اجلو َد بإجياد املخلوقات ،يستلزم أن صف َة اهلل
كون اهلل تعاىل جواد ًا
ٌ

تتم إال بوجود بعض املخلوقات ،وهذا هو عني النقص؛ ألن يف هذا
تعاىل باجلود ال ُّ
رشط ِ
كامل اهلل تعاىل ِ
َ
بغري اهلل تعاىل.
ولك ّن َ
يت له ،وليس مرشوط ًا باإلجياد بالفعل؛ ألن اجلواد
كون اهلل تعاىل جواد ًا ذا ٌّ

يقلب مفهو َم اجلود،
غري واجبة عليه ،وقوهلم :كونُه خالق ًا واجبُ ،
هو الذي خيلق نعم ًة َ

َ
َ
الفاعل للواجب ال جيوز أن يوصف باجلود؛
الفاعل للواجب! ولكن
فيجعل اجلوا َد:
ألنه إنام فعل ما وجب عليه ،بل اجلواد :هو ما يفعل من اخلري ما مل ِ
جيب عليه.
تفضالً ،أي :ال عىل سبيل
ولذلك قال اإلمام الطحاوي :إن اهلل تعاىل يـهدي ُّ

الوجوب.

وهذا كله ال ينايف الكسب ومسؤولية اإلنسان عن أفعاله ،ألن اهلل تعاىل جعل

لإلنسان اختيار ًا وقدرة عىل ما يكتسبه.

((( «رشح الطحاوية» ،أكمل الدين البابريت ،ص.5

ِ
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قال الطحاوي( :و ُي ِض ُّل َمن يشاء وخيذل ويبتيل عدالً)

نفى املعتزلة أن يكون اإلضالل بمعنى خلق الضالل بناء عىل كسب العبد فع ً
ال

هلل تعاىل ،وأثبت ذلك أهل السنة ،وقالوا إنه ال ينايف عدل اهلل تعاىل ،ولكنه حيقق كونه
اخلالق عىل اإلطالق ،قال البابريت« :ومما ير ُّد قوهلم ـ أي املعتزلة ـ ما رصح يف كثري من
اآليات باإلضالل كام يف قوله تعاىل﴿ :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ [النحل،]93 :

وقوله﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [البقرة ،]26 :وقـوله ﴿ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [يونس ،]99 :وقوله﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [األنعام:

 ]149فلو كان األصلح عىل اهلل واجب ًا لـام كفر أحد وال عىص يف العامل ،ألن الكفر
والعصيان ليسا بأصلح للعباد ،فمن أراد منه اإليامن فهو بفضله ال باستحقاق ،ومن

أراد كفره فهو بعدله ال يكون بذلك ظامل ًا ،ألن الظلم هو الترصف يف غري ملكه ،وهو
مترصف يف ملكه ال يسأل عام يفعل ،وألن يف إجياب األصلح إبطال قوله تعاىل﴿ :ﯹ
ٍ
واجب عليه ،وكذا فيه
حق
ﯺ ﯻ﴾ [البقرة ]105 :ألنه ال فضل يف قضاء ٍّ
إبطال اسم املحسن واملنعم واملجمل واملنان إذ ال إحسان وال إفضال وال ِمـنَّـة يف أداء

ما هوواجب عليه(((» .اهـ.

قد َي ِر ُد عىل الذهن َّ
أن هذا ظلم ،وهو أنه هيدي من يشاء ويضل من يشاء.

واجلواب :هذا ليس بظلم؛ ألن اهلل تعاىل خيلق الضالل ملن أراد أن يكستب هذا

الضالل ،وال خيلق الضالل ملن أراد اكتساب اإليامن واهلدى .وكل ذلك ليس واجب ًا

عليه جل شأنه.

ولكن :هل يريد ما ال يعلم أنه يكون؟ إرادة اهلل أليست مرتتب ًة عىل علمه األزيل؟
((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،أكمل الدين البابريت ،ص.55
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ولـم علم ـ منـذ
لـم علم اهلل سبحانه أنك سوف تكون مؤمن ًا أراد لك اإليمـانّ ،
ّ
الظلم بل هو
األزل ـ أنك ستكون من الضا ّلني أرا َد لك الضالل ،فهذا ال يرتتّب عليه
ُ

عني العدل!

فإرادة اهلل تعاىل للهداية مرتتب ٌة عىل علمه تعاىل بأن هذا الرجل سيختار االهتداء،
ِ
البعض
الكفر والضالل مرتتب ٌة عىل علمه األزيل بأن هذا
اخللق
وإرادته تعاىل لبعض
َ
َ

َ
ظلم من اهلل تعاىل ألحد﴿ ،ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
سيختار
الضالل والكفر؛ فال َ

ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [آل عمران﴿ ،]108 :ﯦﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ﴾ [غافر.]31 :

قلنا :إن صفة اإلرادة للتخصيص ال دخل هلا باملحبة ،فدليل املحبة والرضا األمر
ٍ
وأحب لذاك
أحب له اهلداية،
َّ
ال اإلرادة ،أي :أنه إذا أراد ألحد اهلداية ،فهذا ال يعني أنَّه َّ
يرض بكُفر
الضالل .بل جيب اجلز ُم بأنه تعاىل ـ مع ما قلناه ـ قد أمر
الكافر باإليامن ،ومل َ
َ
وأحب منه ذلك.
أمر املؤم َن باإليامن،
َّ
الكافر ،وأنه تعاىل َ

ُ
يتم التَّـكليفُّ ،
وصول
وأقل قدْ ٍر :هو
وعىل قدر التبليغ ـ أعني :بلوغ الدعوة ـ ُّ

قطعي ،فلو مل تصل إليه الدعو ُة بالتواتر فليس عليه
أصول الدعوة تواتر ًا إليه أو بطريق
ٍّ
تكليف.
ٌ

ولو أن منطق ًة من املناطق مل تصل إليها الدعوةُ ،فحكمها حكم أهل الفرتة﴿ :ﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭ﴾ [اإلرساء ،]15 :حتى لو كان لإلنسان مثل ِ
عقل أذكى إنسان ،فال يكفي
ذلك ليتعلق به التكليف ،حتى تبلغه الرشيعة.

ولكي ُتب ّلغ جيب أن يتح ّقق الفهم من املب ِّلغ واملب َّلغ ،وهذا القدر ربام مل ِ
نص ْل فيه إال
َ
ُ
ُ

مستويات ضعيفة يف هذا الزمان؛ ألن الفهم يستلزم إقام َة البيان واحلجة عىل اآلخرين،

ِ
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فيجب أن نتساءل :هل استطعنا أن نقيم احلج َة ونقيم األدل َة الواضحة القطعية عىل ديننا

أمام املخالفني؟

ٍ
وجود خالف بني السـادة األشـاعرة واملاتريدية يف وجوب
هذا مع مالحظة
اإليامن باهلل تعاىل يف ِ
حال عدم ورود الرشيعة أو بلوغها؛ فإن القول السابق هو الذي قال

فصلوا وقالوا :إن اهلل تعاىل قد أقام أدل ًة كثرية
به األشاعر ُة بال تر ُّدد ،أما املاتريدية فقد ّ
ِ
أنكر وجوده وإن مل تصل ُه الرشيع ُة ومل تب ُلغه الدعوة،
عىل وجوده وتنزهيه ،وال ُيعذر من َ
ِ
ِ
ولذلك فقد قالوا بوجوب اإليامن باهلل تعاىل َ
املعتزلة
موافقة
قبل البعثة ،وليس هذا من
نشئ
يف التحسني والتقبيح؛ فإن التحسني والتقبيح ـ أو احلسن والقبح عند املعتزلة ـ ُم ٌ
كاشف عن بعضها.
لألحكام ،بخالفه عن املاتريدية؛ فإنه
ٌ

متعلق بموضوع القدر،
وقول الطحاوي« :فام شاء هلم كان وما مل يشأ مل يكن»
ٌ

والكسب ،وحري ُة اإلنسان أو مسؤوليته عن أفعاله ،وموضوع
وخلق األفعال
والقضاء
ُ
ُ
القدر واهلداية سيأيت الكال ُم عليه عند احلديث عن الكسب.

جاءت مناسب ُة هذه العبارة هنا ل ُيب ّيـن كيف أن اهلل تعاىل ع ّقب األمر والنهي:
«وكل ٍ
«وأمرهم بطاعته »..عىل اخللق الذي مىض بيانه ،ومن ضمن اخللقُّ :
يشء جيري
ٍ
ِ
ِ
نص عىل َّ
أن
خفي إىل أفعال العباد؛ ألنه يف السابق َّ
بتقديره ومشيئته» :أشار من َط ْرف ٍّ

كل يشء خملوق هلل.

نص هنا فقال:
وبعد ذلك ملا قال :إن اهلل سبحانه بعد أن خلق اخللق أ َمرهمَّ ...

«وكل يشء» مما يستتبع األمر والنهي «جيري بتقديره ومشيئته ،ومشيئته تنفذ وال مشيئة

عمم
للعباد إال ما شاء هلم» ،إذن حمل الكالم هنا هو
ُ
التخصيص بعد التعميم ،بعد أن ّ

خصص الكالم عن مشيئة العباد ،حتى إرادة العباد فهي
القول بأن كل يشء خملوق هللّ ،

علمه القديم.
خملوقة هلل تعاىل ،عىل حسب ما تع ّلق به ُ
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بنا ًء عىل ذلك :فهو جل شأنه هيدي من يشاء ويعصم و ُيعايف فضالً ،وسنذكر هذه
نفص ُل فيام بعد مع ذكر االستدالالت.
املسألة بإمجال هنا ،ثم ِّ

إذن فاهلل سبحانه هيدي من يشاء بنا ًء عىل َّ
أن اهلل خالق الكون ك ِّله وما فيه ،وأفعال
ِ
وإرادتم ك ِّلهم خملوق ٌة هلل ،فإذا
ضمن ما يف الكون ،فأفعا ُلـهم خملوق ٌة هلل،
العباد من
ُ
خلق اهلل للعبد إراد َة اإليامن يصري العبدُ مؤمن ًا ،وإذا خلق له إراد َة الكفر يصري العبد
كافر ًا ،ومن هنا تك ّلم عن اهلداية والضالل ،فقال« :هيدي من يشاء ويعصم ويعايف فضالً».

«فضالً» :أي ليس عىل سبيل الوجوب عليه سبحانه ،فإذا خلق اهلل إراد َة اإليامن
ِ
فإنه خيل ُقه فض ً
اإليامن والضالل
خلق
جيب عليه يشء ،حتى ُ
ال منه دون إجياب ،فاهلل ال ُ

فال جيب عليه ،ف ُك ُّله بمحض فضله﴿ ،ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [احلجرات:

التفض َل ال الوجوب.
 :]17املِنَّة
تستتبع ّ
ُ

قال الطحاوي :هذا ليشيـر إىل من قال :إن اهلداية واجبة عىل اهلل .أي :مطلق
الـمعن َيني (اإلرشاد ،وخلق اهلدى يف نفس العبد) ٌ
فضل من اهلل.
اهلداية عىل َ

يصح القول َّ
بأن الكالم عن اهلداية هنا سو ُء ترتيب يف السياق؛ بحجة أن
إذن ال ُّ

الطحاوي سيتحدث عن اهلداية يف موضوع الحق؛ ألنه هنا تكلم عن اهلداية
اإلمام
َّ
خلق اهلل لكل يشء ِ
بمناسبة حديثه عن ِ
بعلمه (أي عامل ًا هبم) ومل خيلقهم حلاجته هلم،
ُ
أفعال العباد ،واهلل َخ َل َقها كام خلق غريها،
ثم ِم ْن ِض ْم ِن األمور املوجودة يف العالـم
َّ

ختصيص وتفصيل بعد التعميم.
فالكالم إذن
ٌ

خاص ـ عن مشيئة اإلنسان؛ ألن هناك نزاع ًا كبري ًا بني الناس يف
وتك ّلم ـ بشكل ٍّ

خلق أفعال العباد ،هل اهلل خيلقها أم اإلنسان؟ فالكالم منسجم ومتناسق.

قال الطحاوي( :ويضل من يشاء وخيذل ويبتيل؛ عدالً)

« ُي ِض ُّل» ،أي :خيلق الضاللة يف العبد .و«هيدي» ،أي :خيلق اإليامن واهلدى يف العبد.

ِ
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كيف خيل ُقهمـا؟ بعلمه األزيل ،فإن اهلل تعاىل قد علم أزالً من يكون مؤمن ًا ومن
يكون كافر ًا ،فخلق يف ٍّ
ب ويقرس العبدَ عىل اإليامن أو الكفر،
كل حسبام علم منه ،ال بأن ُي ِ َ

التكليف بحسب وضع اهلل تعاىل واختياره.
يرفع
َ
فإن ذلك ُ

زيد مع ِ
خلق اإليامن يف نفس ٍ
علمه بأنه سيكون من املؤمنني؛ ألن إرادة اهلل تتع ّلق

عىل وفاق علمه ،فلام علم اهلل منذ األزل أن فالن ًا سيكون مؤمن ًا خلق اإليامن يف قلبه.
والتفصيل سيأيت الحق ًا إن شاء اهلل.

«عدالً» :وهو غري ظالـ ٍم هلم« .فضالً» :بال ِ
سبق وجوب.

«عدالً» :دون ظلم ،لو مل يعلم اهللُ أن هذا سيكفر َل َـم خلق الضالل يف قلبه ،إذن

وضع اليشء يف موضعه.
وضع للضالل يف موضعه ،فالعدل :هو
هذا
ُ
ٌ

كاشف عن املعلوم،
وعلم ُه تعاىل سابق وليس سائق ًا ،والعلم ُمط َل ٌق عند أهل السنة
ٌ

وليس مؤثر ًا فيه؛ َّ
ألن اهلل تعاىل موصوف باإلرادة أيض ًا وبالقدرة ،املرتتِّبتَني عىل العلم،
صفات أزلية ،فال يلزم ُ
موجب ًا ـ أي :فاع ً
ال بال اختيار ـ بل هو
وكلها
ٌ
كون اهلل تعاىل َ

الفاعل املختار.

وعلمه ال يتعلق إال بالكليات
وأما عند بعض الفالسفة فعلم اهلل مؤ ِّثر يف املعلوم،
ُ

عند بعضهم ،ولذلك فهم يقولون :إن اهلل تعاىل عل ٌة يف مفعوالته ،فال إراد َة له ـ عىل
ط ِ
علمه بال توس ِ
عني فعله الصادر ُة عن جمرد ِ
صفة اإلرادة،
التحقيق ـ عندهم ،بل إرادتُه ُ
ُّ
ّ
ٍ
بعض الفرق اإلسالمية،
وقد أرشنا إىل هذا املعنى ،وهذا املعنى أيض ًا قالت
بقريب منه ُ
وهو باطل.

قال الطحاوي( :وكلهم يتق ّلبون يف مشيئته بني فضله وعدله)
وجوب
«بي هبذا الكالم أن العباد ال يستح ّقون عىل اهلل
َ
قال العالمة البابريتّ :
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مراعاة األصلح ،بل يترصف فيهم كيفام يشاء؛ ألن العا َلـم ملكه ِ
وملكُه وللاملك أن
ُ
ّ
يترصف يف ملكه كيفام يريد؛ قال اهلل تعاىل﴿ :ﭽﭾﭿﮀ﴾ [إبراهيم ،]27 :وقال:

﴿ﮞﮟﮠﮡﮢ﴾ [املائدة .»]1 :اهـ(((.

أكثر من موض ٍع يف رشحنا هذا ،فتأ ّم ْل
وهذا كال ٌم عظيم املعنى قد ب ّيـنّا أطرا َفه يف َ

فيه
واحرص عليه تَـ ُف ْـز(((.
ْ

قال الطحاوي( :وهو م ٍ
تعال عن األضداد واألنداد)
ُ
العيل عن األضداد واألنداد ،واملستفا ُد من العلو هنا ليس العلو املكاين؛
اهلل تعاىل هو ٌّ

علو جهة وال مكان.
علو يليق بذاته ،وهو ليس َّ
ألنه ال عالق َة للمكان باملدح ،بل هو ٌّ

ف،
والضديدُ  :املِ ْث ُل ،وا ُملخالِ ُ
«الضدُّ  ،بالكرسَّ ،
قال الفريوزآبادي يف القاموسِّ :
وضدَّ ه يف اخلصوم ِ
ُ
ـة:
ضدٌّ ،
جع ًا ،ومنه﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [مريمَ .]82 :
ويكون َ ْ
ُ َ
َغ َلبه ،وـ عنه :ص َفه ،ومنَعه ِبر ْف ٍق ،وـ ِ
ِ
الق ْرب َةَ :م َ
ب .وبنو ِضدٍّ  ،بالكرس:
ألهاَ .
وأضدَّ َ :غض َ
َ َ
َ
َ َ
قبيل ٌة من ٍ
عاد .وضاده :خا َل َفه .ومها متضاد ِ
ان».
َّ
َّ
ُ
تقول :الكبري ضدّ الصغري ،القوي ضدّ الضعيف ،واألسود ضدّ األبيض...

تطلق عىل يشء أنه ضدّ اآلخر إال إذا كانا مشرتكَني يف اجلنس ،فال تقول:
وهكذا ،فال ُ

البياض ضد احلركة ،وال تقول :العلم ضد السكون؛ ألن ك ًّ
نوع وجنس،
ُ
ال منهام له ٌ
فيجب أن يكون الضدّ ان شبيهني من ٍ
وجه ما.
َ
((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،أكمل الدين البابريت ،ص.55

ب حلكمه،
((( تنبيه :زاد اإلمام البابريت يف أصله هنا ص  55قول الطحاوي« :وال را َّد لقضائه وال مع ِّق َ
وال غالب ألمره ،آمنا بذلك كله ،وأيقنا أن كال من عنده» .اهـ .وهي عندنا ثابت ٌة بعد العبارة
اآلتية.

ِ
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أقوال عن أهل السنة :اهلل سبحانه ال ضدَّ له ،م ٍ
لذلك وردت ٌ
تعال عن األضداد...
ُ

بمعنى :أن ّ
فالعلو هنا
كل واحد له ضد فهو ليس عل ّيـ ًا؛ ألن ضدّ ه يشاهبه يف يشء ما،
ُّ
تصور الضد يف املكان ،بمعنى نسبة اجلسم إىل املكان ،فإن
علو مكان ،فإنه ُيمكن ُّ
ليس َّ

كان املوجد يف أعىل مكان وغريه يف أدنى مكان ،فقد يقال :إن هذا ضد ذاك يف املكان
باعتبار العلو واالنخفاض املكاين ،ولذلك فإن قوله« :ال ضدَّ له» ُيفهم منه أنه ال يقال

علو املكان عىل اهلل تعاىل.
ُّ

وأما النِّدُّ  :فقد فرسه األصفهاين فقال :فقال« :نديد اليشءُ :م ِ
شاركُه يف جوهره

فكل ندٍّ ٌ
أي مشاركة كانتُّ ،
مثل ،وليس
وذلك
رضب من املامثلة ،فإن امل ْث َل يقال له يف ِّ
ٌ
ُّ
كل م ْث ٍل ندّ ًا ،ويقال :نِدُّ ه ونديده ونديدته ،قال تعاىل﴿ :ﯛﯜﯝﯞ﴾ [البقرة:

 ]22وقال تعاىل﴿ :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ﴾ [البقرة ]165 :وقال تعاىل:
﴿ﮨﮩﮪ﴾ [فصلت .»]9 :اهـ.

فبني الند ونديده متاثل ،ولكن كلمة «األنداد» تُشعر بالتامنع بينه وبني ندّ ه ،من

حيث القدرة.

قال الزبيدي يف رشح القاموس« :والنِّدُّ ـ بالكرس ـُ :
املثل ،والنظري ،مج ُعه :أنداد،
وظاهره ترا ُدف النِّدِّ واملثل ،ون َق َل شيخنا عن القايض زكريا عىل البيضاوي :نِدُّ اليشء:
ِ
أخص مطلق ًا .وقال غريه :نِدُّ
أي يشء كان ،فالندُّ
ُّ
مشاركه يف اجلوهر ،ومث ُل ُه :مشاركه يف ّ
اليشء :ما يسدُّ مسدَّ ه .ويف «املصباح» :الندُّ  :املثل ،كالنديد ،وال يكون النِّدُّ إال خمالف ًا...،
قال ابن األثري :األنداد :هو مجع ند ،بالكرس ،وهوُ :
مثل اليشء الذي ُيضا ُّد ُه يف أموره

فأردت وجه ًا تذهب به
و ُينا ُّد ُه ،أي :خيالفه .وقال أبو اهليثم :يقال للرجل إذا خالفك
َ
خالف الوجه الذي تُريد ،وهو
ونازعك يف ضدِّ ِه :فالن ندِّ ي ونَديدي ،للذي يريد
َ
ُّ
ٌّ
تستقل به» .اهـ.
مستقل من ذلك بمثل ما

 426ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

وتناز ٌع مع ندِّ ه ،بخالف الضدّ  ،فإنه يفيد َ
أصل املخالفة ولكن
فالندُّ إذن فيه خمالف ٌة ُ

بال منازعة ،ويرشط لكونه منازع ًا أن تكون قدرتُه مستقل ًة عنك ل ُيمكنه التنازع.

فإن قلنا :إن اهلل تعاىل ال ندَّ له ،فذلك يعني :أن قدرته تعاىل ُّ
أجل وأعىل من أن

يرشكه فيها أحد ،ولذلك فال ُيمكن أن يساويه فيها أحدٌ  ،فال ُينازعه أص ً
ال أحد.

قال الطحاوي( :ال را ّد لقضائه ،وال مع ِّقب حلكمه ،وال غالب ألمره ،آمنا بذلك
ك ِّله ،وأيقنّـا أن ك ًّ
ال من عنده).
ساق هذا البيان خاتـم ًة لِـام سبق من قوله« :خلق اخللق بعلمه» ،فقال« :ال را َّد

لقضائه»؛ ألن القضا َء :كام ذكره البابريت« :يذكر ويراد به احلكم واألمر والفعل(((» .اهـ.
و«ال معقب حلكمه»؛ ألنه ال ندَّ له وال ضدَّ له ،وال يع ِّقب أحدٌ عىل حكم ٍ
أحد
ُ ُ

إال إذا كان ندّ ًا أو ضدّ ًا له ،وقوله إشار ٌة إىل نفي األنداد واألضداد.

إشعار بالتنازع،
و«ال غالب ألمره» وهذا الزم بناء عىل نفي األنداد؛ ألن األنداد فيه
ٌ

متانع! فالبياض والسواد متضا ّدان ولكن ال يتنازعان ،أما
بخالف األضداد ،فال يوجد ٌ
الندان فبينهام اشرتاك من ٍ
جهة ،وبينهام تدا ُف ٌع من جهة.
ٍ
ألحد أن ير َّد
فيتبي أن اهلل تعاىل ـ بعدَ إثبات اتصافه بالصفات السابقة ـ ال يمكن
ّ
غالب له عىل
كم بعد ُحكم اهلل تعاىل ،وال
َ
قضاءه ،وال يع ّق ُ
ب عىل حكمه أحدٌ  ،فال ُح َ

ما أراده.

قال البابريت« :حيتمل أن يراد باألمر التكوين ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ﴾ [النحل ]40 :وفيه نفي الربوبية عن غريه وإثبات الوحدانية
((( «رشح الطحاوية» ،البابريت ،ص.56
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له ،وحيتمل أن يراد باألمر القضاء فيكون معناه ال يقيض عليه أحد قهر ًا ألنه هو الواحد
القهار(((» .اهـ ،ويبدو أن املعنى الثاين هو األليق هنا.

وجيب عىل الناس أن يؤمنوا بذلك كله ،إيامن ًا يقيني ًا ،وهذا اإليامن ينبغي أن يكون

عىل أدلية يقينية مبنية عىل الدالئل السمعية واألدلة العقلية ليكون راسخ ًا غري متذبذب،
وال تلق سمع ًا ملن يزعم من املالحدة املعارصين أنه ال يمكن إقامة الدليل العقلية عىل

وجود اهلل تعاىل ،أو أن األدلة النقلية ال توجب شيئ ًا عىل أحد من اخللق ،فهذا كله حتريف

بل ختريف.

ٍ
ـجم ٍل ُم َ ٍ
تص لِـام ُيسمى يف عرف املتأخرين
هبذه القاعدة يكون قد انتهى من بيان ُم َ

ُـحدِّ َ
ث فيها عن الذات والصفات ،والقدرة
من العلامء بـ«اإلهليات» ،وهي :قواعدُ كلي ٌة ت ُ
واملشيئة.

ثم اآلن يرشع يف الكالم عىل النبوات.

*

*

((( «رشح العقيدة الطحاوي» ،البابريت ،ص.56

*
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الكالم يف النبوات
قال الطحاوي( :وأن حممد ًا عبدُ ه املصطفى ،ونب ُّيه املجتبى ،ورسو ُله املرتىض).
يف نسخة البابريت« :وأن حممد ًا عبده املصطفى وأمينه املجتبى ورسوله املرتىض».

اهـ((( ،وفيها إثبات صفة األمانة للنبي عليه الصالة السالم.

وقال البابريت« :لـام فرغ من إثبات وحدانية اهلل وصفاته رشع يف إثبات نبوة سيد

ُ
اإليامن هو :معرف ُة اهلل بأسامئه وصفاته،
املرسلني حممد ﷺ؛ إمتام ًا لإليامن بالشهادتني؛ إذ
َ
وتصديق الرسول بام جاء به من الرشيعة ،وهلذا َ
اإليمـان بالرسول مع
قرن اهللُ تعاىل
ُ

اإليامن به حيث قال﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ﴾ إىل قوله:

﴿ﯘﯙﯚﯛﯜ﴾ [األعراف.»(((]158 :

ف سيدنا حممد ًا عليه الصالة والسالم بأنه عبدٌ هلل ،والعبودية من أرقى املراتب؛
وص َ
َ
فعل من العبد صادر ًا موافق ًا إلرادة ِ
كل ٍ
ألهنا تستلزم أن يكون ُّ
سيده ،بل تقتيض ما هو

ذرة من وجود النبي عليه الصالة والسالم راضي ًة
أعىل من ذلك ،وهو :أن يكون كل ّ

بحكم اهلل تعاىل وقضائه وتقديرهُّ ،
يسري عىل وفق إرادة اهلل وأمره
مطمئنة ُ
وكل واحد ُ
الناس يأ ُمرهم إعال ًء
وهنيه ،فإنه ال بد أن يكون حائز ًا أعىل املراتب ،فاهلل حني يأمر
َ
لِـمراتبهم يف الوجود.

((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،البابريت ،ص.57
((( املصدر السابق ص.57
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ولذلك قال العلامءَّ :
إن العبودية أرفع املراتب عىل اإلطالق ،ومن هنا اختار
ُ
الرسول أن يكون عبد ًا هلل؛ ألنه يعلم أن العبودية أسمى املراتب.
العز بن عبد السالم يف «بداية السول يف تفضيل الرسول»:
قال اإلمام ُّ

معرف ًا لقدره
«قال اهلل تعاىل لنبينا حممد صلوات اهلل عليه وسالمه ،متمنِّـن ًا عليهِّ ،

لديه﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
بعض الرسل عىل بعض فقال:
ﰀﰁﰂ﴾ [النساء ،]113 :وقد فضل اهلل تعاىل َ

رصيح يف أصل
﴿ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ﴾ [البقرة ،]253 :والتفضيل األول
ٌ
ٍ
ِ
درجات
تنكري التعظيم بمعنى
تضعيف املفاضلة بدرجات ،ونكّرها
املفاضلة ،والثاين يف
َ
أي درجات!(((» .اهـ.
ّ
ذكر وجوه التفضيل لسيدنا ٍ
العز يف ِ
حممد عىل باقي الرسل واألنبياء.
ثم رشع اإلمام ّ
قال البابريت« :وإنام قدّ م وص َف ُه بالعبود ّية عىل وصفه بالنبوة؛ دفع ًا ُّ
للشبهة العارضة

للناس عند ظهور املعجزات اخلارقة للعادة التي يعجز عنها البشـر ،بأن فيه معنى
األلوهية ،كمـا اعرتضت الشبه ُة للنصارى حيث اعتقدوا يف عيسى اإلهلي َة بسبب ما

وجدوا منه فع ً
ال إهلي ًا من إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص ،وكان أول آياته تكلمه

يف املهد بأن قال﴿ :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [مريم ،]30 :فبدأ بعبوديته
قطع ًا للشبهة العارضة لقومه ،ومع ذلك أخرجوه من العبودية ،وأثبتوا له الربوبية»(((.

واختاره
وكلمة «مصطفى» :اسم مفعول ،كأن اهلل سبحانه اصطفى سيدَ نا حممد ًا
َ
ليكون مب ِّلغ ًا لرسالته.
واالجتباء معناه :االختيار ،واملجتبى هو :املختار ،واملرتىض :الذي ريض اهلل عنه
((( «بداية السول يف تفضيل الرسول» ،ص ،33حتقيق حممد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي.
((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،البابريت ،ص.57
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وصفه باالجتباء ليعلم أن اهلل تعاىل ال يظهر املعجزة إال عىل األمني
ليحمل الرسالة ،وإنام َ

املختار ،ال الكاذب الذي هو من ال ُف ّجار.

ٌ
ورسول ،وليس
نبي
ثم قال« :ورسوله املرتىض» أي :سيدنا حممد عليه السالم ٌّ

نب ّي ًا فقط.

اتفاق بني العلامء املتقدّ مني واملتأخرين عىل َّ
ويوجد ٌ
أن الرسول مأمور بالتبليغ،

النبي :فإن كان ُّ
غري مأمور
وأما ُّ
كل مك َّلف مأمور ًا بالتبليغ ،فهل ُيعقل أن يكون النبي َ

بالتبليغ ،عىل ّ
األقل لرشع الرسول الذي يتبعه؟

الظاهر أن التبليغ هبذا املعنى األعم واجب ،فاالختالف يف ّ
النبي هل ُيؤمر
أن َّ

بتبليغ رش ٍع جديد أم يكون مأمور ًا باتباع رشع من سبقه؟ ...إىل غري ذلك من جهات
االختالف ،وسنتكلم عىل هذا الحق ًا.

مل ي ُقل واحد من العلامءَّ :
إن النبي ـ عىل احلقيقة ـ ال يكون مأمور ًا بالتبليغ ،لكن
التعريف الذي اشتُهر عند املتأخرين وهو« :إنسان ُأوحي إليه برشع ْ
وإن مل يؤمر بالتبليغ»

كام سننقله قريب ًا من بعض املصادر.

قد يتوهم منه البعض أنه يفيد عدم كون النبي مب ّلغ ًا مطلق ًا ،ولكن ال دالل َة هلم

عىل ذلك؛ َّ
ألن كلمة «وإن مل يؤمر بالتبليغ» معناها :حتى وإن مل ُيؤ َمر بالتبليغ.

وحى إليه ـ ال مدخلية لكونه
نبي أيُ :م ً
النبي ـ من حيث هو ٌّ
وذلك يستلزم :أن َّ
نبي قبل أن يب ّلغ قومه بسبب ما أنزل اهللُ إليه ،وإن ُأ ِمر بذلك،
مب ِّلغ ًا بكونه نبي ًا ،فهو ٌّ

ُ
للنبي ،وال هي من اللوازم الذاتية له ،ولكن من
فالتبليغ ليست من الصفات الذاتية
ِّ

احلق مط َلق ًا ،ونبوة النبي تتحقق حال اإلنباء،
ف فهو
مأمور بتبليغ الدين ِّ
حيث هو مك َّل ٌ
ٌ
وقبل التبليغ ،فلو فرضنا أنه مل يؤمر بالتبليغ مطلق ًا ،فهذا ال يرض نبوته.
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فإذا أنبأ اهلل تعاىل نب ّي ًا من األنبياء بأمور ووحي من عنده ،فإن هذا النبي يكون
رسول ِ
ٍ
قبله إىل بقية الناس ،أما هذه األمور التي أوحى اهلل تعاىل هبا
مأمور ًا بتبليغ رشيعة

إليه ،فإهنا تكون له خصيص ًة ،وهي التي هبا صار نبي ًا.

وأما الرسولَّ ،
فإن التبليغ يف ح ِّقه ـ من حيث كونه رسوالً ـ جز ٌء من حقيقته
ألن َأصل الرسالة إنام هوُ :
وماهيته؛ َّ
محل ما أوحى به اهلل تعاىل إليه ،وتبلي ُغه للناس.
فقال:

والعز بن عبد السالم يف هناية «القواعد الكربى» تكلم عىل معنى النبوة والرسالة
«فإن قيل :أيام أفضل النبوة أم اإلرسال؟
قلت :النبوة أفضل ،ألن النبوة إخبار عمـا يستحقه الرب سبحانه من صفات

أمر باإلبالغ
اجلالل ونعوت الكامل ،وهي متعلقة باهلل من طرفيها ،واإلرسال دوهنا ٌ

إىل العباد ،فهو متعلق باهلل من أحد طرفيه ،وبالعباد من الطرف اآلخر ،وال شك أن ما
يتعلق باهلل من طرفيه أفضل مما تعلق به من أحد طرفيه .والنبوة سابقة عىل اإلرسال ،فإن

قول اهلل سبحانه ملوسى عليه السالم﴿ :ﭼﭽﭾﭿﮀ﴾ [القصص]30 :

متقدم عىل قوله﴿ :ﮰﮱﯓﯔﯕ﴾ [طه ،]24 :فجميع ما حتدث به معه َ
قبل

قوله﴿ :ﮰﮱﯓ﴾ نبوة ،وما أمره بعد ذلك من التبليغ فهو إرسال.

واحلاصل أن النبوة راجعة إىل التعريف باإلله ،وبام جيب لإلله ،واإلرسال راجع

إىل أمر الرسول بأن يبلغ عنه إىل عباده أو إىل بعض عباده ما أوجبه عليهم من معرفته

وطاعته واجتناب معصيته.

وكذلك رسول اهلل ﷺ ملا قال له جربيل عليه السالم﴿ :ﭻﭼﭽﭾﭿ﴾

أمره بالقراءة ،وعرفه
[العلق ]1 :إىل قوله﴿ :ﮝﮞﮟﮠ﴾ [العلق ،]8 :كان هذا نبوةَ ،
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الربوبية ،وبأنه خلق َّ
كل يشء ،وبأنه خلق اإلنسان من ع َلق ،وبأنه األكرم الذي علم

بالقلم ،وعلم اإلنسان ما مل يعلمَّ ،
وأن رجوع العباد كلهم إىل جزائه ،فهذا كله نبوة.
.]2-1

وكان ابتداء الرسالة حني جاءه جربيل وقال له﴿ :ﮬﮭ*ﮯ ﮰ﴾ [املدثر:

وكذلك موسى عليه السالم عرفه الربوبية بقوله﴿ :ﯫﯬﯭ﴾ [طه ،]12 :وأمره

بخلع نعليه ليقوم باألدب بني يديه ،وعرفه طهارة املكان الذي ّ
حل فيه ،وأنه اختاره

يوحى إليه ،ثم أوحى اهلل قوله﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
لنبوته ورسالته ،وأمره أن يستمع ملا َ

ﭞﭟﭠﭡ﴾ [طه ،]14 :وعرفه بأن الساعة آتية لتجزى كل نفس

بام كسبت ،كام أخرب حممد ًا ﷺ بذلك بقوله﴿ :ﮝﮞﮟﮠ﴾ .وكذلك ما ذكر بعده

كان نبوة ،إىل أن قال له﴿ :ﮰﮱﯓﯔﯕ﴾»((( ،أحببت ان أنقل كالمه ك َّله ،ملا
فيه من حماسن وفوائد.

ُ
ُ
أفضل من الرسول.
النبي
فقد قال :النبوة
أفضل من الرسالة ،ومل يقلُّ :

النبي أفضل
هناك فرق بني القول :إن النبوة أفضل من الرسالة ،وبني القول :إن َّ

نبي ،وليس ُّ
من الرسول؛ التفاق املسلمني عىل أن َّ
نبي رسوالً ،فالرسالة
كل ٍّ
كل رسول ٌّ
متضمن خلصائص األنبياء بالرضورة ،ال العكس،
عظيم حسن يف نفسه؛ فالرسول
أمر
ّ
ٌ
ٌ

النبي أفضل من الرسول.
فيبعد القول بأن َّ

تتضمن النبو َة وال
العز بن عبد السالم يقول :إن الرسال َة
ولكن لو فرضنا اإلما َم َّ
ّ

العز يكون مردود ًا ،بال شك.
تنبني عليها فقط ،فإن قول ِّ

((( «قواعد األحكام يف مصالح األنام» ،العز بن عبد السالم ،)386 :2( ،حتقيق دنزيه كامل أمحد،
د .عثامن مجعة ضمريية ،دار القلم1421 ،هـ2000-م.

ِ
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إن َّ
والنبوة يف حد ذاهتا أمر جليل يف ذاته ،فإذا قلناّ :
نبي فقد زاد عىل
كل رسول ٌّ

ألمرين ٌّ
كل منهام جليل ،بخالف النبي الذي
النبي بالرسالة ،فيصبح الرسول جامع ًا َ
انفرد ٍ
بأمر عظيم واحد ،وهو ُ
أصل النبوة ،فال ُيع َقل أن يقول أحد العلامء :إن النبي

أفضل من الرسول ،بل ما قاله هو أن النبوة أفضل من الرسالة.

معنى الرسالة :سيدُ نا حممد ﷺ أوحي إليه عند األربعني ،حيث نزل عليه سيدنا

جربيل ،فأنزل عليه اهلل﴿ :ﭻ﴾.

بتوسط امل َل ِك
أمر بالتبليغ ،بل فيها
للنبي ،وإحيا ٌء ُّ
تعليم ّ
ٌ
ال يوجد يف كلمة ﴿ﭻ﴾ ٌ

لِـمن اصطفاه اهلل تعاىل نب ّي ًا.

يف تلك املرحلة مل يكن سيدنا حممد ﷺ قد ُأمر بالتبليغ بعدُ  ،فلم يكن قد ُأ ْر ِس َل

بعد ،ثم ُع ِّلم أصل الوجود يف أول سورة أنزلت عليه وهي سورة العلق:

﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ * ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ * ﮆ ﮇ ﮈ * ﮊ ﮋ ﮌ * ﮎ

ﮏﮐﮑﮒ*ﮔﮕﮖﮗ * ﮙﮚﮛ * ﮝﮞﮟﮠ﴾ [العلق.]8-1 :

النبي عليه السال ُم هذه املعلومات ،ففيها ُ
بيان أن اهلل تعاىل هو
َع َّل َم اهلل تعاىل َّ

ٌ
خملوق من علق ،وأن اهلل تعاىل قد وهب اإلنسان ُطرق ًا للعلم،
اخلالق ،وأن اإلنسان
جتاو ُز احلدّ
وعىل اإلنسان أن يتعلم ،وفيها تنبي ٌه لإلنسان ،وحتذير له من الطغيان ـ وهوُ :
الذي حدَّ ه اهلل تعاىل له ـ ثم يذكّره أن مصري اإلنسان إىل ِ
اآليات فيها ٌ
بيان
خالقه ،فهذه
ُ
َ
بوجه إمجايل ،ولكنه ٍ
ٍ
ِ
كامل الرشيعة.
كاف ،ليرتتّب عليه بنا ُء
ألصل الوجود
ّ

النبي مل يؤمر بتبليغ هذه األمور بعد إىل الناس ،فهو مل يتصف بعدُ بصفة
وما دام ُّ
أوامر وأحكا ٌم ُأمر بتبليغها إىل الناس يف ذلك احلال.
الرسالة؛ ألنَّه ال توجدُ
ُ
ِ
وحى إليه قبل أن ُيؤ َم َر بالتبليغ ،وبعد
وبقي النبي عليه السالم عدَّ َة شهور وهو ُي َ
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ثامنية عرش شهر ًا نزلت﴿ :ﮯ ﮰ﴾ [املدثرُ ،]2 :فأمر بالتبليغ يف هذه اآلية ،ولـام ُأمر

بالنذارة صار رسوالً.

من هنا قال العلامء ـ ومنهم العز بن عبد السالم ـ :إن النبوة متع ّلقة باهلل من
ٌ
ألوامر
فإنزال من اهلل
النبي ور ّبه بالتعليم عل ًام بربه ،أما الرسالة
َ
طرفيها ،أي :العالقة بني ّ
عىل ِ
أحد أنبيائه ليب ّلغها إىل الناس ،فهي متعلق ٌة باهلل من أحد األطراف ،وهو اإلنزال ،أما
الطرف الثاين فهو التبليغ ،وهو متعلق بالناس.

أما النبوة فهي متعلقة باهلل من الطرفني :اإلحياء ،والتعليم؛ ألن املعلومات متعلق ٌة
باهلل تعاىل ،ومن هذا الباب جاء التفصيل ،ومل يقل العلامءّ :
النبي أفضل من الرسول.
إن َّ
مأمور باتِّباع
والنبي
كثري من الناس ومل يؤمر بتبليغها،
ٌ
ُّ
النبي يعلم أمور ًا ال ُ
يعلمها ٌ
ٍ
رسول َقب َل ُه ،ولكن هل يعقل أن الرسول الذي قب َله مل ُي ِ
لز ْم أتبا َع ُه بالتّبليغ؟ قطع ًا
رشع

ال؛ َّ
واجب عىل كل قادر.
احلق
ألن التبليغ ودعو َة الناس إىل ّ
ٌ

مأمور بالتبليغ من هذه اجلهة عىل األقل ،هو مأمور بالتبليغ من حيث
النبي
ٌ
إذن ُّ

ومأمور باتباع رشيعة َمن قبله.
مأمور باتباع رش ِع َمن قبله،
إنه
ٌ
ٌ

معلومات خاصة هي حقيقة نبوته،
لو نظرنا إىل النبي من حيث أنه ُأ ِنز َلت إليه
ٌ

هل هو مأمور بتبليغها إىل مجيع الناس؟

ما معنى نبي؟ هو من اإلعالم :أنبأتك ،أو أعلمتك ،أو من َّبـأ ...ال جيب عليه أن
الناس َّ
نص النبي حممد ﷺ عىل ذلك فقال:
كل يشء ُي َع ِّل ُمه إ ّياه سيدُ نا جربيل ،وقد َّ
يبلغ َ

«لو علمتُم ما أعلم لضحكتم قلي ً
ال ولبكيتم كثري ًا».

ُ
رسول اهلل ﷺ ذات
وذلك كام ورد يف حديث مسل ٍم عن أنس قال :ثم صىل بنا

يوم ،فلام قىض الصال َة أقبل علينا بوجهه فقال« :أهيا الناس ،إين إمامكم ،فال تسبقوين
بالركوع وال بالسجود ،وال بالقيام وال باالنرصاف ،فإين أراكم أمامي ومن خلفي» ،ثم

ِ
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رأيت لضحكتُم قليالً ،ولبكيتُم كثري ًا» قالوا:
قال« :والذي نفس حممد بيده ،لو رأيتُم ما ُ

«رأيت اجلن َة والنار»((( .وهذا حديث عظيم املعنىَ ،من
رأيت يا رسول اهلل؟ قال:
ُ
وما َ

تد َّبر فيه استفاد فوائدَ جليلة.

نبي له معجز ٌة ُّ
ُّ
ومعجزات نبينا حممد ﷺ كثرية،
تدل عىل صدقه عند الناس،
ُ
وكل ٍّ
مذكورة يف ٍ
تبي َ
دالئل نبوته.
كتب خاصة ّ

بحث يف تعريف النبي والرسول والفرق بينهام:
قال األستاذ عبد القاهر البغدادي (ت 429هـ):
«النبي يف اللغة مهموز وغري مهموز ،فاملهموز مأخوذ من النبأ الذي هو اخلرب،

وغري املهموز حيتمل وجهني :أحدمها :التخفيف بإسقاط مهزته ،والثاين :أن يكون
الرفعة ،وهي :ما ارتفع من األرض ،وكذلك النباوة :ما ارتفع من
من النَّ ْب َوة التي هي ّ
األرض ،ويقال :نبا اليش ُء ،إذا ارتفع.

الرفيع املنزلة عند اهلل تعاىل ،والرسول هو :الذي يتتابع عليه
فالنبي عىل هذا هو:
ُ
ٍ
نبي ،وليس ُّ
الوحي ،من َر َس َـل اللبن ،إذا تـتابع َد ُّرهُّ ،
كـل
وكـل رسول هلل عـز وجل ٌّ
نبي رسوالً.
ٍّ
والفرق بينهام :أن النبي :من أتاه
عز وجل ونزل عليه امللك
الوحي من عند اهلل ّ
ُ
ٍ
ِ
ِ
رشيعة قبله»(((.
بعض أحكا ِم
بنسخ
بالوحي ،والرسول :من يأيت عىل االبتداء ،أو

املالحظ أن اإلمام البغدادي مل يذكر مت ُّيز الرسول عن النبي ـ يف القول الذي
ومن
َ

ذكره للفرق بينهام ـ ّ
بأن أحدمها يكون مأمور ًا بالتبليغ ،واآلخر يكون غري مأمور بالتبليغ.
((( كتاب الصالة ،باب النهي عن سبق اإلمام بركوع أو سجود ونحومها.)426( ،
((( كتاب «أصول الدين» ،ص.153
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ولكنه ذكر أن النبي هو :من ُأوحي إليه ابتدا ًء من اهلل تعاىل بالوحي النازل إليه

للنبوة أن يكون النبي مأمور ًا بتبليغ
عن طريق امل َلك ،فأخرج
الوحي باملنام ،ومل يشرتط ّ
َ
جمرد اإلحياء جيع ُله نب ّي ًا.
ما أوحي إليه ،بل إن ّ

غري مأمور بالتبليغ مطلق ًا ،وقد ُيؤمر
وهذا ال يستلزم ـ كام هو ظاهر ـ أن النبي ُ

بعد ذلك أن يبلغ ما أوحي إليه ،وقد ال يؤمر.

غري مأمور بالتبليغ
فإن مل يكن مأمور ًا بتبليغ ما أوحي به إليه ،فهل يمكن أن يكون َ

مطلق ًا؟

أن َّ
من البدهيي عند ّ
كل عالِـم بالنبوات واألنبياء ّ
كل مك َّلف ـ فض ً
ال عن كل

نبي ـ يكون مأمور ًا بتبليغ رسالة اهلل تعاىل بحسب قدرته ،وليس من رضورة التبليغ أن
ٍّ

يكون ما يؤمر املك َّلف بتبليغه قد أوحى اهللُ تعاىل به إليه.

أن كل من عرف ّ
النبي بتبليغه؟ ال شك ّ
أن النبي يكون
وعىل ذلك :فام الذي ُيؤمر ُّ
ِ
ٍ
رسول ِ
غريه ،فإنه يعلم عل ًام قاطع ًا أن النبي يكون مأمور ًا بتبليغ ما ُأوحي
لرسالة
متابع ًا

من رشيعة الرسول الذي يتبعه ،فهو إذن
مأمور بالتبليغ ،ولكن ال بتبليغ ما أوحي إليه
ٌ
ِ
رسالة رسول غريه ،أي :بتبليغ
عىل سبيل اخلصوص ـ وهو الذي صار به نبي ًا ـ بل بتبليغ
خاص ًا به.
ما أوحي إىل رسول غريه ،ال تبليغ ما أوحي به إليه ،فيكون ما ُأوحي به إليه ّ
خاص ًا به؟ وما فائدة ذلك!
فإن قيل :كيف يكون ما أوحي به ّ
فاجلواب :قد عرفنا ّ
أن ما أوحي به أمران قطع ًا:

خاص ًا به فقط ،بل يتعلق بعموم
األول :تبليغ ما أوحي به إىل نبي غريه ،وهذا ليس ّ

الناس.

خص ُه اهلل هبا ،وهذا ال مانع منه رشع ًا وال عقالً.
والثاين :علو ٌم
ُ
ومعارف ّ
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أما عقالً ،فهو واضح ،وأما رشع ًا ،فإنا نعلم أن نبينا عليه الصالة والسالم قد
ٍ
ِ
بعض ما أوحي
بأمور ،ومل ُيؤمر بتبليغ مجي ِع ما ُأوحي به إليه ،ولكنه ُأمر بتبليغ
أوحي إليه
إليه ،وهذا هو الرشيعة اإلسالمية ،وما ُأمر بتبليغه فقد ب ّلغه كامالً ،وما سوى ذلك فهو

دالئل عديدة ُّ
ُ
تدل عىل ذلك ،وسوف يأيت
خمصوص به من عند اهلل تعاىل ،وقد جاءت
ٌ

بعض ما ُّ
يدل عىل ذلك يف موضعه إن شاء اهلل.
ُ

وأما اإلمام أبو عبد اهلل احلليمي رمحه اهلل (ت 403هـ) فقد قال:
رب
«إن النبوة اسم
ٌّ
مشتق من النبأ ،وهو اخلرب ،إال أن املرا َد به يف هذا املوضع خ ٌ
خاص ،وهو الذي ُيلزم اهلل عز وجل به أحد ًا من عباده ،ف ُيم ّيزه بإلقائه إليه عن غريه،
ٍ
و ُيوقفه به عىل رشيعته بام فيها من ٍ
ووعظ وإرشاد ،ووعد ووعيد ،فتكون
أمر وهني،

املخب
خبات املوصوفة التي
ُ
ذكرتا ،والنبي :هو َ ُ
بالـم َ
النبوة عىل هذا :اخلرب واملعرفة ُ
هبا.

فإن انضاف إىل هذا التوفيق أمر ِ
تبليغه إىل الناس ودعائهم إليه ،كان نب ّي ًا رسوالً،
ُ

خاصته ،ومل ُيؤمر بتبليغه والدعاء إليه كان نبي ًا ومل
وإن ُألقي إليه ما ذكرنا ليعمل به يف ّ
ٍ
ً
نبي ،وليس كل نبي رسوالً»(((.
يكن
رسوال ،فكل رسول ٌّ
نص رصيح يف الفرق بني النبي والرسول ،واإلمام احلليمي من
وهذا الكالم منه ٌّ

املتقدّ مني ،بل هو أقدم من اإلمام عبد القاهر البغدادي ،وقد اعتمد اإلما ُم البيهقي يف

يرصح هبذا التعريف الذي اختاره
كتبه كثري ًا عىل اإلمام احلليمي كام هو معلوم ،وها هو ّ
العديد من املتأخرين أيض ًا ،وقد ب ّيـنّا سابق ًا أنه ال غضاضة يف التعريف وال مناقض َة بينه
وبني قواطع الرشيعة.

((( «املنهاج يف شعب اإليامن» (.)239 :1
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وقال اإلمام السنويس رمحه اهلل تعاىل (ت 895هـ):

النبي ،ومعنى النبوة رشع ًا ،ومعنى الرسول أيض ًا ،وبيان
«وال بدَّ من بيان معنى ّ

ما قيل يف الوص َفني من التساوي والفرق.

النبوة ـ يف لغة َمن مهز ـ ِمن النبأ أي :اخلرب ،وقد ال
قال القايض عياض رمحه اهللّ :

ُتمز تسهيالً ،فسمي النبي ـ عىل هذا ـ نب ّي ًا بمعنى :أن اهلل تعاىل أطلعه عىل غيبه وأعلمه

ٌ
رب عن اهلل
فنبي:
«فعيل» بمعنى «مفعول ،أيُ :منَـبـأ» ،أو بمعنى «فاعل» أي ُم ٌ
نبيٌّ ،
أنه ٌّ

تعاىل بام بعثه به وأطلعه عليه.

وعند من مل هيمز :من النَّ ْب َوة أي :ما ارتفع من األرض ،ومعناه :املرتبة الرشيفة،

فالنبي له مرتب ٌة رشيفة منيفة عند مواله ،فالوصفان مؤتلفان.

رسل ،ومل يأت «فعول» بمعنى «مفعول» إال نادر ًا،
الـم َ
وأما الرسول ،فمعناه ُ

أمر اهلل تعاىل بالبالغ للخلق ،واشتقا ُقه من التتا ُبع ،يقال :جاء الناس أرساالً:
وإرسا ُله ُ
تكرير التبليغ ،و ُأ ِلز َمت األم ُة اتبا َعه.
يتبع بعضهم بعض ًا ،كأنه ُألزم
َ
وقيل :النبي والرسول مرتادفان.

ُ
الرسول باألمر باإلنذار.
وقيل :اجتمعا يف النبوة باملعن َيني املتقدّ َمني ،وزاد
ِ
ٍ
غري رسول ،وإن ُأمر بالبالغ
فنبي ُ
وقيل :زاد بمجيئه برش ٍع مبتدأ ،ومن مل يأت به ٌّ
واإلنذار.
ومذهب األكثرين أن ّ
نبي ،وال عكس»(((.
ُ
كل رسول ٌّ

ثم نقل اإلمام السنويس عن القرايف فقال:

جمرد الوحي ،وهو ٌ
باطل؛ حلصوله لِـمن ليس
كثري أن ّ
النبوة ّ
«وقال القرايف :يعتقد ٌ
((( «رشح العقيدة الوسطى» ص.32
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بنبي؛ كمريم وأم موسى ،وليستا بنب ّيتَني عىل الصحيح ،مع أن اهلل تعاىل يقول﴿ :ﮂ
ٍّ

ﮃﮄ﴾ [مريم ،]17 :ويف مسلم« :بعث اهلل ملك ًا لرجل عىل مدرجته كان خرج
له يف زيارة أخ له يف اهلل تعاىل ،وقال له :إن اهلل ُيعلمك أنه حيبك ،حلبك ألخيك يف اهلل

(((
إنشائي
إحياء اهلل تعاىل للبعض بحك ٍم
ٍّ
تعاىل»  ،وليست بنبوة؛ ألنّها ـ عند املحققني ـُ :
تكليف خيتص به يف الوقت ،فهذه نبو ٌة
خيتص به ،كقوله﴿ :ﭻﭼﭽﭾﭿ﴾ ،فهذا
ٌ
ُّ

ال رسالة ،فلام نزلت ﴿ﮯﮰ﴾ كانت رسال ًة؛ لتع ُّلق هذا التكليف بغريه أيض ًا ،فالنبي
ِ
أخص ُمطلق ًا».
غريه أيض ًا ،فالرسول ُّ
ُك ِّلف بام ُّ
خيصه ،والرسول بذلك ،وتبليغه َ

وهذا ٌ
اجلهلة الذين ّ
توهوا أن من يقول بذلك فهو
نقل عزيز مفيد قاطع ألوهام َ

ٌّ
وتعصبهم هلواهم.
ضال؛ عىل ما زعموا بجهلهم
ُّ
وقال اإلمام السنويس أيض ًا:

«وإنام مرجع النبوة إىل اصطفاء اهلل تعاىل عبد ًا من عبيده بالوحي إليه ،فالنبوة
وحي من اهلل بواسطة م َلك ،أو دونه ،فإن ُأمر بتبليغه
اختصاص بسمـاع
ـ عندنا ـ:
ٍ
ٌ

ٌ
أخص من
فاملختص باألول والثاين
فرسال ٌة،
نبي ،فالرسول إذن ُّ
ُّ
رسول فقط ،وباألول ٌّ

النبي مطلق ًاُّ ،
نبي ،وليس كل نبي رسوالً.
فكل رسول ٌّ
ِّ

ٍ
بوجه ،فيجتمعان يف الرسول
وقيل :مها بمعنى((( ،وقيل :بينهام عموم وخصوص
ُ
الرسول
النبي فيمن ُأوحي إليه من البرش ومل ُيؤمر بالتبليغ ،وينفرد
من البرش ،وينفرد ُّ

فيمن ُأوحي إليه من املالئكة و ُبعث إىل غريه.

((( أخرجه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب يف فضل احلب
يف اهلل.)38( ،

((( علق الشيخ إسامعيل احلامدي هنا شارح ًا هذا القول ،فقال« :هو إنسان أوحي إليه برشع وأمر
بتبليغه» .اهـ.
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َ
الرسل :هم أصحاب الكتب والرشائع ،والنبيون هم
وقيل :مها متباينان ،وإن

بالـم َنزل عىل غريهم مع أهنم ُيوحى إليهم»(((.
الذين حيكمون ُ
وقال اإلمام السنويس يف «رشح أم الرباهني»:

أن الرسول :هو إنسان بعثه اهلل تعاىل ٍ
«اعلم َّ
خللق ل ُيبلغهم ما أوحي إليه ،وقد

خيص بمن له كتاب أو رشيعة أو ٌ
نسخ لبعض أحكام الرشيعة السابقة»(((.
ُّ
وعلق العالمة الدسوقي عىل قوله« :ليبلغهم ما أوحي إليه» فقال:

«أي :إىل الرسول؛ و(ما) يف قوله( :ما أوحي إليه) موصولة ،فهي للعموم ،أي:

كل ما يوحى به إليه ،يعني :من حيث كونه مبعوث ًا به إليهم ،فخرجت األحكا ُم املأمور

بكتامهنا ،واملخرب فيها .واندفع ما يقال :إن الرسول ال يبلغ َّ
كل ما يوحى إليه؛ إذ ما أمر

((( «رشح العقيدة الكربى» ص.436

علق الشيخ إسامعيل احلامدي هنا فقال« :أي بأحكام خيتصون هبا يف أنفسهم ،وانظر هذا القول
مع أن سيدنا حممد ًا ﷺ قد وصفه اهلل يف التنزيل بالنبي والرسول ،وكذا قال يف حق غريه﴿ :ﰔ
ﰕﰖ﴾ [مريم ،]51 :فالقول بالتباين يدافع ما يف التنزيل من اجتامعهام» .اهـ.

((( كذا يف املطبوع يف دار الكتب العلمية ص ،231سنة  ،2001وقد نبه اإلمام الدسوقي يف حاشيته
عليه عىل أنه توجد نسخة أخرى من الكتاب ،والعبارة فيها غري ذلك ،فقال يف حاشيته عليه:

«إذا علمت ذلك فقول الشارح( :وقد خيص بمن له رشيعة وكتاب أو نسخ ...إلخ) ،إشارة

للقولني املقابلني للمعتمد.

وهذا عىل نسخة الواو يف «رشيعة» ،و«أو» يف «نسخ» ،ويف نسخة« :بمن له كتاب أو رشيعة»،

بـ «أو» يف االثنني ،فيكون املقابل للمعتمد ثالثة أقوال :األول :ال بد يف الرسول أن يكون له
كتاب فقط ،والثاين :ال بدَّ أن يكون له رشيعة فقط سواء كان ناسخة لرشيعة من قبله أم ال،

والثالث :ال بدَّ أن يكون له رشيعة ناسخة لرشيعة من قبله .واعرتضت هذه النسخة التي فيها
ـ أو يف املوضعني ـ بأن أحد األقوال الثالثة هو عني املعتمد؛ ألن قولنا :ال بدَّ أن يكون له رشيع ٌة؛

املعتمد» .اهـ.
عني
هو ُ
َ

ِ
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خواصه ـ ال يؤمر بتبليغه ،والتعبري بـ«ما» املوصولة يقتيض أنه يؤمر
بكتامنه ـ أو كان من
ّ
بتبليغ ّ
كل ما يوحى إليه ،وحاصل الدفع :أن قيد احليثية معترب يف الكالم ،وال شك أن ما

مأمور بتبليغ مجيعه.
يوحى إليه ـ من حيث كونه مبعوث ًا به ـ
ٌ

وقوله( :ليبلغهم ..إلخ) أشار به للعلة الغائية ،وليس من متام التعريف.
أعم من الرسول
وأما النبي :فهو إنسان أوحي إليه برشع أمر بتبليغه أم ال .فالنبي ُّ

مطلق ًا ،هذا هو املعتمد .ومقابله قوالن:

األول :أن الرسول :إنسان أوحي إليه برشع وكان له كتاب ،فال بدَّ يف الرسول

من الكتاب والرشيعة ،وال يلزم من كونه له كتاب أن يكون له رشيعة؛ الحتامل أن

َ
مواعظ .واعرتض هذا القول بأن الكتب قليل ٌة والرسل كثريةٌ،
يكون ما يف الكتاب

فكيف يشرتط يف الرسول أن يكون له كتاب؟

والقول الثاين يقول :ال بدَّ يف الرسول من أحد أمرين :إما أن يكون له كتاب ،وإما

أن تكون له رشيعة ناسخة لرشيعة من قبله؛ فإذا نزلت التوراة عىل موسى ،وأوحي إىل

نبي من بني إرسائيل مث ً
كتاب ،ومل تكن رشيعته ناسخة
ال بتبليغ أحكامها ،ومل ينزل عليه ٌ

لرشيعة موسى ،فال يكون رسوالً».

يرصح بأن هذا التعريف هو التعريف املعتمد،
فالعالمة الدسوقي رمحه اهلل تعاىل ّ

رصح بذلك غريه من العلامء.
كام ّ

َ
األقوال األخرى للفرق بني النبي والرسول ،وهي عينُها التي ذكرها العلامء
وذكر

السابقون.

واملراد من قوهلم :بالتبليغ أي :تبليغ ما أوحي به إليه من جهة كونه مبعوث ًا ،فلو

أوحي إىل النبي بأمور ومل يكن مبعوث ًا هبا ،فليس مأمور ًا بتبليغها ،وكذلك لو أوحي إىل
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الرسول بأمور ومل يؤ َمر بتبليغها ،فال جيب عليه تبليغها ،ولذلك يقول العلامء :إن كل ما

أمر الرسول بتبليغه فقد قام بتبليغه ،ومل يكتم منه شيئ ًا.

نبي ـ ليس معترب ًا فيه كونه مبعوث ًا ،بل كونه من ّب ًـأ ،فال
والنبي ـ من حيث هو ٌّ

يشرتط يف النبي ـ من هذه اجلهة ـ أن يؤمر بالتبليغ أو ال يؤمر ،ولذلك يقول العلامء يف

بعض تعبرياهتم« :سواء أمر بتبليغه أو ال» ،وبعضهم يقول« :ومل يؤمر بتبليغه» ،وهذا ال

ألي أمر من أمور الدين ،ولكنه يستلزم أنه
يستلزم مطلق ًا أنه غري مأمور بالتبليغ مطلق ًا ّ
ِ
ٍ
رسول قبله.
رشيعة
غري مأمور بالتبليغ لِـام أوحي به إليه ،ولكنه قد يكون مأمور ًا بتبليغ

وسيتضح هذا األمر فوق ذلك يف النقوالت التي ننقلها قريب ًا بإذن اهلل تعاىل.
تتعجب بعد ذلك ِم َّ ْن استنكر عىل العلامء وقام باحلكم عليهم بالتضليل
ولك أن ّ
قدره ،واعرتف بجهله،
والتشنيع بجهالته ،ولعدم قدرته عىل فهم ما قالوه ،ولو أنه التزم َ
فلم يتعرض هلم لِـام وقع يف الغلط عليهم ،والعلام ُء ـ كام قال النبي عليه السالم ـ هم
ورثة األنبياء(((.
وقال العالمة عبد السالم بن إبراهيم اللقاين (ت 1078هـ) يف تعريف النبوة:

تكليفي ،سواء
حر ذكر بحكم رشعي
ٍّ
«وهي رشع ًا :إحياء اهلل تعاىل إلنسان عاقل ٍّ

أمره بتبليغه أم ال ،كان معه كتاب أم ال ،كان له رشع متجدد أم ال ،كان له نسخ لرشع من
((( أخرجه أبو داود يف «سننه» من حديث أيب الدرداء ريض اهلل عنه ،كتاب العلم ،باب احلث عىل
طلب العلم .)3643( ،والرتمذي يف «سننه» ،كتاب العلم ،باب ما جاء يف فضل الفقه عىل
العبادة .)2682( ،وابن ماجه يف «سننه» ،باب فضل العلامء واحلث عىل طلب العلم.)223( ،
وقال الرتمذي :وال نعرف هذا احلديث إال من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو
عندي بمتصل هكذا حدثنا حممود بن خداش هبذا االسناد ،وإنام يروي هذا احلديث عن عاصم

ابن رجاء بن حيوة عن الوليد بن مجيل عن كثيـر بن قيس عن أيب الدرداء عن النبي ﷺ وهذا
أصح من حديث حممود ابن خداش ورأي حممد بن إسامعيل هذا أصح.

ِ
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قبله أو بعضه أم ال ،وكذا الرسالة إال يف اشرتاط التبليغ؛ فإنه ال بدَّ منه يف مفهومها»(((.
بتفهم ـ ما ذكره من الفرق بني النبي والرسول ،وحاصله :عني ما نقلناه
وتأ ّم ْل ـ ُّ

عن العديد من العلامء قبله ،وهو أن التبليغ ليس داخ ً
ال يف ماهية النبي ،فهو يكون نبي ًا
سواء ُأمر بالتبليغ أو ال ،بخالف الرسول.
وقال اإلمام املاوردي (ت 450هـ) يف «أعالم النبوة»:
فصل :الفرق بني األنبياء والرسل:

فأما الفرق بني األنبياء والرسل ،فقد جاء هبمـا القرآن مجع ًا ومفص ً
ال بقول اهلل

تعاىل﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ﴾ [احلج.]52 :
واختلف ُ
أهل العلم يف األنبياء والرسل عىل قولني:
أحدمها :أن األنبياء والرسـل واحد ،فالنبي رسول ،والرسول نبي ،والرسول
حتمل الرسالة ،والنبي مأخوذ من النبأ ـ وهو اخلرب ،إن ُهـمز ـ ألنه ُمبِ ٌـر
مأخو ٌذ من ُّ
عن اهلل تعاىل ،ومأخوذ من النبوة ـ إن مل هيمز ـ وهو املوضع املرتفع ،وهذا أشبه؛ ألن
حممد ًا ﷺ قد كان ُياطب هبام.

والقول الثاين :أهنام خيتلفان؛ ألن اختالف األسامء ُّ
املسميات،
يدل عىل اختالف ّ

والرسول أعىل منزل ًة من النبي ،ولذلك ُس ّميت املالئكة ُرس ً
ال ومل يسموا أنبياء ،واختلف
من قال هبذا يف الفرق بينهام عىل ِ
َ
أقاويل:
ثالثة
أحدها :أن الرسول :هو الذي تنـزل عليه املالئكة بالوحي ،والنبي :هو الذي

يوحى إليه يف نومه.

((( «إحتاف املريد رشح جوهرة التوحيد» ،ص ،220من طبعة دار الكتب العلمية سنة .2001
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والقول الثاين :أن الرسول :هو املبعوث إىل أمة ،والنبي :هو املحدث الذي ال

ُيبعث إىل أمة .قاله قطرب.

والقول الثالث :أن الرسول :هو املبتدئ بوضع الرشائع واألحكام ،والنبي :هو

الذي حيفظ رشيعة غريه .قاله اجلاحظ»(((.

وقال اإلمام التفتازاين يف «رشح املقاصد يف علم الكالم»:

إنسان بعثه اهلل لتبليغ ما ُأوحي إليه ،وكذا الرسول ،وقد
«املبحث األول :النبي:
ٌ
ٍ
النبيِ ُ ،
حديث
واعت َض بام ورد يف
بم ْن له رشيع ٌة وكتاب ،فيكون
َّ
ُي ُّ
أخص من ِّ
َص َ
كتاب أو ٌ
نسخ لبعض أحكام
من زيادة عدد الرسل عىل عدد الكتب ،فقيل :هو َمن له ٌ
والنبي قد خيلو عن ذلك كيوشع عليه السالم.
الرشيعة السابقة،
ُّ

ويف كالم بعض املعتزلةّ :
والنبي:
صاحب الوحي بواسطة امللك،
أن الرسول:
ُ
ّ

هو املخرب عن اهلل تعاىل بكتاب ،أو إهلام ،أو تنبيه يف املنام»(((.
((( «أعالم النبوة» للاموردي (.)70 :1

((( «رشح املقاصد يف علم الكالم» للتفتازاين ( ،)173 :2وهي الطبعة املصورة عن طبعة مطبعة
احلاج حمرم أفندي البسنوي يف دار اخلالفة العامرة باآلستانة سنة 1305هـ ،وقال اإلمام العالمة

السعد التفتازاين هناك:

«املقصد السادس :يف السمعيات.

وفيه فصول أربعة :مباحث النبوة ،ومباحث املعاد ،ومباحث األسامء واألحكام وما ياليمها،

ومباحث اإلمامة.

قال :الفصل األول :يف النبوة.

احلق إىل اخلَ ْل ِقْ ،
«النبي» مأخوذ ًا من النَّـ ْبوة
فإن كان
وفيه مباحث ،وهو :كون اإلنسان مبعوث ًا من ِّ
ُّ

وهو االرتفاع؛ لعلو شأنه واشتهار مكانه ،أو من النبي بمعنى الطريق؛ لكونه وسيلة إىل احلق

تعاىل ،فالنبوة ـ عىل األصل ـ كاألبوة ،وإن كان من النبأ ،وهو اخلرب؛ إلنبائه عن اهلل تعاىل ،فعىل
روة» .اهـ.
قلب اهلمزة واو ًا ،ثم اإلدغام
كالـم ّ
ُ

ِ
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ومن اآليات التي بذلك العلامء األعالم جهود ًا عظيمة يف ِ
فهمها واستنباط الفرق

بني النبي والرسول منها ،قوله تعاىل﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ
ﮡﮢﮣ﴾ [احلج.]52 :

قال اإلمام الرازي يف «التفسري الكبري»:
«أما قوله تعاىل﴿ :ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮖ﴾ [احلج ،]52 :ففيه مسائل:

والنبي:
املسألة األوىل :من الناس من قال :الرسول :هو الذي ُحدِّ ث و ُأرسل،
ُّ
هو الذي مل ُيرسل ،ولكنه ُأهلم أو رأى يف النوم.
إن َّ
ومن الناس من قالَّ :
نبي ،وليس كل نبي يكون رسوالً ،وهو قول
كل رسول ٌّ

الكلبي والفراء.

وقالت املعتزلةُّ :
نبي رسول ،وال فرق بينهام ،واحتجوا عىل
نبي ،وكل ٍّ
كل رسول ٌّ

فساد القول األول بوجوه:

أحدها :هذه اآلية؛ فإهنا دا ّل ٌة عىل أن النبي قد يكون مرسالً ،وكذا قوله تعاىل:

﴿ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ﴾ [األعراف.]94 :

وثانيها :أن اهلل تعاىل خاطب حممد ًا مرة بالنبي ،ومرة بالرسول؛ فدل عىل أنه ال

منافاة بني األمرين ،وعىل القول األول املنافا ُة حاصلة.
نص عىل أنه خاتم النبيني.
وثالثها :أنه تعاىل ّ

ورابعها :أن اشتقاق لفظ «النبي» إما من النبأ ـ وهو اخلرب ـ أو من قوهلم :نبأ ،إذا

ارتفع .واملعنَيان ال حيصالن إال ب َقبول الرسالة.
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أما القول الثاين((( فاعلم أن شيئ ًا من تلك الوجوه((( ال ُيبطله ،بل هذه اآلي ُة دا ّل ٌة

عليه؛ ألنه عطف النبي عىل الرسول ،وذلك يوجب املغايرة((( ،وهو من باب عطف

العا ّم عىل اخلاص(((.

وقال يف موضع آخـر﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [الزخرف ]6 :وذلك
ُمرسالً ،وهو ُّ
ُّ
يدل عىل قولنا((( ،وقيل لرسول اهلل ﷺ:
يدل عىل أنه كان نبي ًا فج َعله اهلل َ

كم املرسلون؟ فقال« :ثالث مئة وثالثة عرشة» .فقيل :وكم األنبياء؟ فقال« :مئة ألف
وأربعة وعرشون ألف ًا ،اجلم الغفري»(((.
((( وهو قول من قال :كل رسول نبي وليس كل نبي رسوالً.
((( أي :الوجوه التي ذكرها املعتزلة.
((( أي :يوجب املغايرة ال التنايف ،وال يصحح الرتادف كام قال املعتزلة .فاإلمام الرازي يقول :إن
اآلية ُّ
تدل عىل إفساد قول املعتزلة بالرتادف.
((( أي :إن العالقة بني النبي والرسول هي عالقة العام واخلاص املطلق ،كام قرره اإلمام السنويس
وغريه ،وقد تبني لك بام نقلناه لك من األقوال سابق ًا.
((( يعني أن اإلمام الرازي خيتار أن كل رسول نبي ،وليس كل نبي رسوالً ،وهو قول اجلمهور كام
تعلم .ولكنه يريد أن حيقق الفرق بينهام فيام يأيت.

((( أخرجه أمحد يف «مسنده» من حديث أيب ذر ريض اهلل عنه .)432 :35( ،)21546( ،بلفظ طويل.
ولفظه :أتيت رسول اهلل ﷺ وهو يف املسجد فجلست فقال :يا أبا ذر هل صليت قلت :ال قال:

قم فصل قال :فقمت فصليت ثم جلست فقال :يا أبا ذر تعوذ باهلل من رش شياطني اإلنس واجلن

قال قلت يا رسول اهلل ولإلنس شياطني قال :نعم قلت يا رسول اهلل الصالة قال :خري موضوع
من شاء أقل ومن شاء أكثر قال قلت يا رسول اهلل فام الصوم قال فرض جمزئ وعند اهلل مزيد

قلت يا رسول اهلل فالصدقة قال أضعاف مضاعفة قلت يا رسول اهلل فأهيا أفضل قال جهد من

مقل أو رس إىل فقري قلت يا رسول اهلل أي األنبياء كان أول قال آدم قلت يا رسول اهلل ونبي كان
قال نعم نبي مكلم قال قلت يا رسول اهلل كم املرسلون قال ثالث مئة وبضعة عرش مج ًا غفري ًا
وقال مرة مخسة عرش قال قلت يا رسول اهلل آدم أنبي كان قال نعم نبي مكلم قلت يا رسول اهلل
أيام أنزل عليك أعظم قال آية الكريس ﴿ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ﴾ [البقرة.]255 :
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إذا ثبت هذا فنقول :ذكروا يف الفرق بني الرسول والنبي أمور ًا:
والنبي
الكتاب املنزل عليه،
أحدها :أن الرسول ِمن األنبياءَ :من مجع إىل املعجزة
َ
ُّ
يدعو إىل ِ
كتاب َمن قب َله.
غري الرسول :من مل ينزل عليه كتاب ،وإنام ُأمر أن َ

َ
ونسخ رشع من قبله؛
وصاحب الكتاب
صاحب املعجزة
والثاين :أن من كان
َ
َ

(((
غري الرسول(((.
النبي ُ
فهو الرسول  ،ومن مل يكن مستجمع ًا هلذه اخلصال؛ فهو ُّ

((( أي :إن أصحاب القول الثاين يزيدون ـ يف رشط الرسول عن أصحاب القول األول ـ :أنه جاء
بنسخ رسالة من قبله.
((( تالحظ من هذا :أن أصحاب القولني اتفقوا عىل أن ما يميز النبي ،وقد ذكره اإلمام الرازي
رمحه اهلل تعاىل ،بقوله يف األول« :والنبي غري الرسول :من مل ينزل عليه كتاب وإنام أمر أن يدعو
إىل كتاب من قبله».
النبي يدعو إىل
وتأمل يف قوله« :وإنام أمر أن يدعو إىل كتاب من قبله» .أي :إن كليهام اتفق عىل أن ّ
ٍ
رسول غريه.
كتاب من قبله ،فالنبي يكون مأمور ًا بالتبليغ لِـام أوحي به إىل
وعىل القول بأن الكتاب هو الرشيعة مطلق ًا ،وليس من الرضورة أن ينزل معه كتاب له اسم
كالقرآن والزبور واإلنجيل.

فممن قال هبذا الفرق بينهام ـ بعد التسليم بأن العالقة العموم املطلق ـ اإلمام البيضاوي يف

«تفسريه» ،فقد قال (:)133 :4

«﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [احلج ]52 :الرسول :من بعثه اهلل برشيعة جمددة
يدعو الناس إليها ،والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير رشع سابق ،كأنبياء بني إرسائيل الذين كانوا بني

موسى وعيسى عليهم السالم ،ولذلك شبه النبي ﷺ علام َء أمته هبم.
ُّ
ويـدل عليه أنَّه عليه الصالة والسالم سئل عن األنبياء فقال« :مئة ألف
أعم من الرسول،
فالنبـي ُّ
ُّ

مج ًا غفري ًا».
وأربعة وعرشون ألف ًا» .قيل :فكم الرسل منهم .قال« :ثالث مئة وثالثة عرش ّ
وقيل :الرسول :من مجع إىل املعجزة كتاب ًا منزالً عليه ،والنبي غري الرسول :من ال كتاب له.
وقيل :الرسول :من يأتيه امللك بالوحي ،والنبي :يقال له وملن يوحى إليه يف املنام» .اهـ.

وسوف يأيت كالم مستقل عىل ما ذكره اإلمام البيضاوي إن شاء اهلل .ونالحظ أن اإلمام البيضاوي

قد ض ّعف القول الذي اختاره اإلمام الرازي.
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وهؤالء يلزمهم أن ال جيعلوا إسحاق ويعقوب وأيوب ويونس وهارون وداود

وسليامن رسالً؛ ألهنم ما جاؤوا بكتاب ناسخ(((.

والثالث :أن من جاءه امللك ظاهر ًا وأمره بدعوة اخللق؛ فهو الرسول ،ومن مل

يكن كذلك بل رأى يف النوم كونه رسوالً أو أخربه أحدٌ من الرسل بأنه رسول اهلل؛ فهو
النبي الذي ال يكون رسوالً ،وهذا هو األَوىل» .اهـ(((.
((( اعرتض اإلمام الرازي عىل القول الثاين يف متييز الرسول ،فقال :إن من اشرتط فيه أن يكون ناسخ ًا
لرشع من قبله ،فيلزمهم أن ال يكون هؤالء الرسل عليهم الصالة والسالم ـ الذين ذكرهم اإلمام
الرازي ـ رسالً.

((( «التفسري الكبري» للرازي (.)43 :23

وممن قال هبذا القول اإلمام البغوي يف «تفسريه» (:)293 :3

قال اهلل تعاىل﴿ :ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ وهو :الذي يأتيه جربيل بالوحي عيان ًا﴿ ،ﮎ
ﮏ﴾ وهو :الذي يكون نبوته إهلام ًا أو منام ًا ،وكل رسول نبي ،وليس كل نبي رسوالً» .اهـ.

فاإلمام البغوي إذن خمالف ملن خالف بالرتادفٌ ،
وقائل هبذا الفرق الذي اختاره اإلمام الرازي،
ٌ
رسول غريه.
ينص عىل ما لو أخربه بنبوته
ولكن اإلمام البغوي مل َّ

وقال به أيض ًا اإلمام الواحدي يف تفسريه فقال﴿« :ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ ،وهو :الذي

يأتيه جربيل عليه السالم بالوحي عيان ًا﴿ ،ﮎﮏ﴾ وهو :الذي تكون نبوته إهلام ًا ومنام ًا» .اهـ.
الثعالبي أيض ًا هذا القول فقال يف «تفسريه» (:)30 :7
واختار
ُّ

«﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ وهو :الذي يأتيه جربئيل بالوحي عيان ًا وشفاه ًا﴿ ،ﮎ
نبوته إهلام ًا أو منام ًا» .اهـ.
ﮏ﴾ وهو :الذي تكون ّ

ظاهر هذا القول الذي اختاره اإلمام الرازي يف الفرق بني النبي والرسول :أن كليهام مأمور

بالتبليغ ،وال يشرتط يف أحدمها أن يكون معه كتاب أو رشع أو ٌ
نسخ لبعض رشع من قبله ،بل
الضابط يف متييز الرسول عن النبي ـ عنده ـ :أن من جاءه الوحي ظاهر ًا ـ أي :عيان ًا ـ يف حالة
الصحو ال النوم ،وأخربه أنه مأمور بدعوة اخللق إىل اهلل تعاىل؛ فهو رسول ،ومن رأى يف النوم أنه

غريه أنّه رسول وأمره بدعوة اخللق إىل اهلل تعاىل؛ فهو نبي ال رسول=.
رسول أو أخربه أحدُ الرسل َ
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إذن فإن اإلمام الرازي ينفي القول بالرتادف ،وهو يؤكد أيض ًا عىل أن من فرق بني

النبي والرسول بأن النبي مأمور بالتبليغ لرسالة رسوله غريه ،ومل يؤمر بتبليغ ما أوحي به
إليه خاصة ،فهذا أحد أقوال العلامء املعتربين ،خالف ًا ملن فهم األمر غلط ًا جلهله ،واعترب

من قال بذلك خارج ًا عن أقوال أهل السنة .وبقي القول بأن النبي هو الذي أوحي إليه

يف املنام ،فهذه هي األقوال الثالثة التي ذكرها اإلمام الرازي(((.

ويفهم من ذلك كله أنه ال أحد قال إن النبي غري مأمور بالتبليغ مطلق ًا ،ال إىل ما

أوحي إليه وال إىل ما أوحي إىل غريه.

وقال العالمة أبو السعود يف «تفسريه»:
«﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [احلج ]52 :الرسول :من بعثـه اهلل

يعمه و َمن بعثه لتـقرير رشيعة سابقة،
تعاىل برشيعة جديدة يدعو الناس إليها ،والنبيُّ :
كأنبياء بني إسـرائيل الذين كانوا بني موسى وعيسى عليهم الصالة والسالم؛ ولذلك
أعم من الرسول.
ش ّبه ﷺ علام َء أمته هبم؛
فالنبي ُّ
ُّ

ويدل عليه أنه ﷺ ُسئل عن األنبياء .فقال« :مئة ألف وأربعة وعرشون ألف ًا» .قيل:

مج ًا غفري ًا».
فكم الرسل منهم؟ فقال«:ثالث مئة وثالثة عرش ّ

= وقد ر َّد العالمة األلويس هذا القول يف «تفسريه» فقال« :وهذا أغرب األقوال ،ويقتيض أن بعض
األنبياء عليه السالم مل يوح إليه إال منام ًا وهو بعيد ،ومثله ال يقال بالرأي» .اهـ .وسيأيت هذا

النقل قريب ًا.

((( وقد ذكر هذه األقوال الثالثة السمعاين يف «تفسريه» ( )447 :3فقال:

بعضهم بينهام؛ فقال :الرسول:
وفرق ُ
«وأما الكالم يف الرسول والنبي؛ فقال بعضهم :مها سواءّ .

هو الذي يأتيه جربيل عليه السالم بالوحي ،والنبي :هو الذي يأتيه الوحي يف املنام أو يلهم
إهلام ًا .ومنهم من قال :الرسول :الذي له رشيعة حيفظها ،والنبي :هو الذي ُبعث عىل رشيعة غريه

فيحفظها .وقد قالوا :كل رسول نبي ،وليس كل نبي برسول» .اهـ.
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والنبي غري الرسولَ :من
وقيل :الرسول :من مجع إىل املعجزة كتاب ًا منزالً عليه،
ُّ

كتاب له.
ال َ

وقيل :الرسول :من يأتيه امللك بالوحي ،والنبيُ :يقال له ولِـمن ُيوحى إليه يف

املنام» .اهـ(((.

ويمكن أن ُيفهم من كالمه أن املقصود بالرشيعة :ما يعم الكتاب وسواه ،وإن مل

أخص.
اسم كالتوراة واإلنجيل والقرآن ،وأما الكتاب فهو ُّ
يكن له ٌ

ومل يذكر أبو السعود قيدَ النسخ يف القول الثاين ،بخالف األول؛ فإنه ذكره كام
ُيفهم من قوله« :رشيعة جديدة» ،غري أنه قد يقال :إن كلمة «جديدة» ال ُّ
تدل فقط عىل
النسخ ،بل تصدق أيض ًا فيام لو ُأرسل إىل قوم مل ُيرسل إليهم أحدٌ من األنبياء والرسل،

فتكون رشيعتُه جديدة وال يصدُ ق عليها أهنا ناسخة.

يصح لو س ّلمنا أنه يوجد قو ٌم مل ُيرسل إليهم اهللُ تعاىل رسوالً.
فاجلواب :إن هذا ُّ
فاحلاصل من ذلك :أن كل رشيعة جديدة فهي ال بدَّ أن تكون ناسخ ًة لِـام س َب َقها
ِ
بعض ما سبقها .واهلل أعلم.
أو
ونالحظ أن العالمة أبا السعود قد ض ّعف َ
القول الذي اختاره اإلما ُم الرازي.

وقال اإلمام القرطبي يف «تفسريه :اجلامع ألحكام القرآن» (:)80 :12

قال العلامء :إن هذه اآلية مشكلة من جهتني؛

إحدامها :أن قوما يرون أن األنبياء صلوات اهلل عليهم فيهم مرسلون وفيهم غري

مرسلني.

وغريهم يذهب إىل أنه ال جيوز أن يقال نبي حتى يكون مرسال؛ والدليل عىل صحة

((( «تفسري أيب السعود» (.)113 :6
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هذا قول تعاىل وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي فأوجب للنبي ﷺ الرسالة ،وأن
معنى نبي أنبأ عن اهلل عز وجل ومعنى أنبأ عن اهلل عز وجل اإلرسال(((.

بعينه وقال الفراء الرسول الذي أرسل إىل اخللق بإرسال جربيل عليه السالم إليه
عيان ًا والنبي الذي تكون نبوته إهلام ًا أو منام ًا؛ فكل رسول نبي وليس كل نبي رسوالً.
قال املهدوي :وهذا هو الصحيح أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسوالً.

اجلم
وكذا ذكر القايض عياض يف كتاب «الشفا»؛ قال :والصحيح والذي عليه ُّ
الغفري :أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسوالً ،واحتج بحديث أيب ذرَّ ،
وأن الرسل
من األنبياء ثالث مئة وثالثة عرش ،أوهلم آدم ،وآخرهم حممد ﷺ» .اهـ(((.

((( ولكن العطف يف اآلية يدل عىل التغاير بينهام ،وإال النعدم فائدة العطف .وقد ذكرنا أن القول
بالرتادف هو ظاهر كالم السعد التفتازاين ،ولكن النسفي يف تفسريه ضعف القول بالرتادف
وقال﴿« :ﮈﮉﮊﮋ﴾ من البتداء الغاية ﴿ﮌﮍ﴾ ﴿ﮊ﴾ زائدة لتأكيد النفى

﴿ﮎ ﮏ﴾ هذا دليل بني عىل ثبوت التغاير بني الرسول والنبي بخالف ما يقول البعض:
إهنمـا واحد ،وسئل النبي ﷺ عن األنبياء فقال« :مئة ألف وأربعة وعرشون ألف ًا» فقيل :فكم

الرسل منهم؟ فقال« :ثالث مئة وثالثة عرش» ،والفرق بينهام :أن الرسول :من مجع إىل املعجزة
ِ
رشيعة َمن قبله .وقيل:
يدعو إىل
الكتاب املنزل عليه ،والنبي :من مل ينزل عليه كتاب ،وإنام ُأمر أن َ
َ

الرسول :واضع رشع ،والنبي :حافظ رشع غريه» .اهـ.

وقال العالمة األلويس يف تفسريه «روح املعاين» ( )172 :17ذاكر ًا هذه الداللة عىل الفرق بينهام:
«وعطف ﴿ﮏ﴾ عىل ﴿ﮍ﴾ يدل عىل املغايرة بينهام ،وهو الشائع ،ويدل عىل املغايرة أيض ًا
ما روي أنه ﷺ سئل عن األنبياء ،فقال« :مئة ألف وأربعة وعرشون ألف ًا» قيل :فكم الرسل
مج ًا غفري ًا» .وقد أخرج ذلك ـ كام قال السيوطي ـ أمحد
منهم؟ قال« :ثالث مئة وثالثة عرشة ّ
وابن راهويه يف مسندهيام من حديث أيب أمامة ،وأخرجه ابن حبان يف «صحيحه» ،واحلاكم يف

«مستدركه» من حديث أيب ذر ،وزعم ابن اجلوزي أنه موضوع وليس كذلك ،نعم قيل يف سنده
ٍ
رواية الرسل ثالث مئة ومخسة عرش» .اهـ.
ضعف ُجرب باملتابعة ،وجاء يف
((( «تفسري القرطبي» (.)80 :12
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وقال العالمة األلويس يف «تفسريه :روح املعاين»:

(((
واختلفوا هنا يف تفسري ٍّ
حر بعثه اهلل تعاىل برشع
كل منهام ؛ فقيل :الرسول :ذكر ٌّ

والنبي :يعمه ومن بعثه لتقرير رشع سابق ،كأنبياء بني إرسائيل
جديد يدعو الناس إليه،
ُّ

الذين كانوا بني موسى وعيسى عليهم السالم.

حر بعثه اهلل تعاىل إىل قوم برشع جديد بالنسبة إليهم ،وإن مل
وقيل :الرسول :ذكر ٌّ

يعمه ومن
يكن جديد ًا يف نفسه ،كإسامعيل عليه السالم؛ إذ ُبعث جلرهم أوالً،
والنبيُّ :
ُّ
ُب ِع َث برشع غري جديد كذلك.

ُ
حر له ٌ
تبليغ يف اجلملة وإن كان بيان ًا وتفصي ً
ال لرشع سابق،
وقيل:
الرسول :ذكر ٌّ
أعم منه ومن الرسول.
والنبي :من ُأوحي إليه ومل ُيؤمر بتبلي ٍغ أصالً ،أو ُّ
ُّ

وقيل :الرسول من األنبياء :من مجع إىل املعجزة كتاب ًا منزالً عليه ،والنبي غري

الرسول :من ال كتاب له.
نسخ.

كتـاب أو نسخ يف اجلملة ،والنبي :من ال كتاب له وال
وقيل :الرسول :من له
ٌ
وقيل :من يأتيه امللك عليه السالم بالوحي يقظة ،والنبي :يقال له ولِـمن ُيوحى

أن بعض األنبياء عليه السالم مل يوح
إليه يف املنام ال غري؛ وهذا أغرب األقوال ،ويقتيض ّ

إليه إال منام ًا ،وهو بعيدٌ  ،ومثله ال ُيقال بالرأي(((.
((( أي :تفسري ٍّ
كل من لفظ «النبي» و«الرسول».

((( وربام يشري اإلمام األلويس هبذا القول إىل اإلمام الرازي وغريه ممن قالوا باإلهلام واملنام ،وأنت
تعلم أن اإلمام الرازي وغريه ـ كالبغوي ـ مل يقولوا :إن الوحي ال يكون إىل النبي إال باملنام ،بل
قالوا« :إن من جاءه امللك ظاهر ًا وأمره بدعوة اخللق فهو الرسول ومن مل يكن كذلك بل رأى يف

النوم كونه رسوالً أو أخربه أحد من الرسل بأنه رسول اهلل فهو النبي» .اهـ.

=
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وأنت تعلم أن املشهورّ :
أعم من الرسول؛ فإنه :من
النبي ـ يف ُعرف الرشع ـ ُّ
أن َّ
ِ
ِ
يصح
أوحي إليه سواء أمر بالتبليغ أم ال ،والرسولَ :من ُأوح َي إليه و ُأم َر بالتبليغ ،وال ُّ

بالنبي ما
اخلاص ،فمتى أريد
باخلاص ُيراد بالعا ّم ما عدا
إراد ُة ذلك؛ ألنّه إذا قوبل العا ُّم
ّ
ّ
ِّ
عدا الرسول ،كان املراد به :من مل يؤمر بالتبليغ ،وحيث تع ّلق به اإلرسال صار مأمور ًا
ونبي ُمقابِ ٌـل َله،
بالتبليغ ،فيكون رسوالً ،فلم يبق يف اآلية بعد تع ُّلق اإلرسال :رسول ٌّ
فال ُبـدَّ لتحقيق املقابلة أن ُيرا َد بالرسولَ :من ُب ِع َث برشع جديد ،وبالنبي :من ُبعث
وبالنبيَ :من ُبعث بغري كتاب،
لتقرير رشع من قبله ،أو يراد بالرسول :من بعث بكتاب
ِّ

أو يراد نحو ذلك مما حيصل به املقابلة مع تعلق اإلرسال هبام».اهـ(((.

و ْلن ِ
ُناقش َ
اآلن ما قاله العالمة األلويس يف تفسري اآلية ،فإنه ابتدأ بتقرير قاعدة
ٍ
أعم
مشهورة راجحة بني العلامء؛ كام عرفنا من النقول العديدة السابقة ،وهي :أن النبي ُّ
من الرسول مطلق ًا.
ثم قال :إذا كان ذلك صحيح ًا ،فال بدَّ أنه إذا ُذكر يف مقا ٍم األنبيا ُء والرسل،

األخص من
األعم من األنبياء ،وإراد َة املعنى
فإنه نحمل نـفهم من ذلك إراد َة املعنى
ّ
ّ

الرسل.

وحيث إن اآلية الكريمة تتكلم عىل إرسال األنبياء ،فهذا يستـلزم ّ
أن إرساهلم

هو الذي جعلهم رسالً؛ فإن النبي يكون رسوالً باألمر بالتبليغ مطلق ًا؛ فيكون انضامم
ال ملعنى الرسالة ،فيكون املعنى احلاصل مساوي ًا للرسول؛ َّ
حمص ً
ألن
اإلرسال إىل النبوة ِّ

= فكالم اإلمام الرازي ُّ
يدل عىل ّ
الوحي بأنه نبي ،ومل يقل :إنه ال يأتيه
النبي باملنام
ُ
أن الذي يراه ُّ
بأي ٍ
أمر إال منام ًا؛ كام قال األلويس!
الوحي مطلق ًا ِّ
وكالم العالمة األلويس ُّ
رصح به.
يدل عىل أن الوحي مطلق ًا ال يأتيه إال منام ًا ،وهذا مل َأر َمن َّ

((( «تفسري األلويس» (.)172 :17
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الرسول ليس إال :النبي املأمور بالتبليغ ،وهذا يستلزم عد َم الفرق بني النبي والرسول.

يصح إال إذا كان املح ِّقق لِـامهية الرسول هو عني اإلرسال
ولكن ،هذا الفهم ال ُّ

املذكور يف اآلية ،بمعنى :أنه إذا كان اإلرسال بمعنى التبليغ هناُّ ،
فكل نبي أمر بالتبليغ
مطلق ًا((( فهو قد صار رسوالً.

جمرد األمر بالتبليغ،
غري ذلك ،فإن اإلرسال املذكور هنا هوُّ :
ولكن الظاهر من اآلية ُ

عني ما حصل به اإلنباء ،وليس عني األمر الذي حصل به جعل املوحى إليه
وهذا ليس َ

نبي ًا كذلك.

فلو كان كذلكَ ،لـام كان فائدة يف ِذكر الرسول ثم ِذكر النبي ،بل القترص عىل ِذكر

يعم ،ومل يعد.
النبي؛ ألنه ُّ

ألن َّ
ُ
الرسول رسوالً مرتني وأكثر؛ َّ
كل
وأيض ًا :فلو كان هذا األمر صحيح ًا ،لصار
إرسال ٍ
صي املأمور نب ّي ًا أو رسوالً ،وهذا باطل؛ َّ
ألن النبوة
وأمر بالتبليغ ـ إذا فرضناه ـ ُي ّ

ليست أمر ًا منقطع ًا يتجدّ د كل آن وزمان! بل هي حاصل ٌة باإلحياء الذي حصل ألول
مرة؛ فإن سيدنا حممد ًا عليه الصالة والسالم قد صار نب ّيـ ًا لـام نزل عليه جربيل عليه

السالم ألول مرة ،ثم استمرت نبوته بعد ذلك بنفس ذلك النزول والوحي ،ومل تتجدّ د

مرة.
مر ًة بعد ّ
له ّ

ثم لو كان اإلرسال ـ بمعنى األمر بالتبليغ ـ هو املح ّقق لِـامهية الرسول ،وفرضنا

ُ
حتصيل احلاصل ،وهو حمال.
عدم انقطاعها بعد ذلك ،فإنه يلز ُم

النبي
إذن؛ فالتحقيق :أن اإلرسال املذكور يف اآلية ،ليس هو الذي به صار ُّ
رسوالً ،وليس هو الذي صار به الرسول رسوالً ،بل املراد به :اإلرسال اللغوي.
((( أي :سوا ًء كان املأمور بتبليغه هو عني ما أوحي به إليه ،أم كان ما أوحي به إىل غريه من الرسل.

ِ
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نبي أمرناه بتبلي ِغ ما ُأمر بتبليغه((( ،فإنه
فيصري معنى اآلية :إن كل رسول أو ٍّ

حيصل معه ما ُذكر من فعل الشيطان ...إلخ.

املحظور الذي ذكره العالمة
وعىل هذا القول والتوجيه لآلية الكريمة ،فال ينتج
ُ

األلويس.

شبه املنكرين للنبوات:
وغريه من العلامء األعالم من املتقدمني واملتأخرين ـ أن
ذكر اإلمام التفتازاين ـ
ُ

طوائف بحسب األسس التي جعلتهم ينكروهنا.
املنكرين للنبوة
ُ

أوالً :منهم من قال باستحالتها ،قال السعد« :وال اعتداد هبم»(((.
وهؤالء املنكرون ألصل النبوة بنَوا استحالتَها عىل أمور مع ّينة ،منها :أن اإلله

منزه ًا عن اجلهة واحلدّ ـ أن يوحي إىل أي أحد
الواجب الوجود يستحيل ـ إذا كان َّ

ممن هو حمدو ٌد أو له جهة ،أ ّي ًا كان هذا االتصال ،وهذه الدعوى بال بينة وال دليل ،وإن
ٍ
ٍ
وترتيبات ال ختفى عىل
ومتوهيات
بعضهم يف هذا العرص أن يؤكّدها ببعض رسو ٍم
حاول ُ
الفعل ينايف ِ
العاقل ،ز َعم فيها أن ِ
التنزه عن احلدّ واجلهة ،وال ُيمكن أن يأيت
القدَ م ،وينايف ُّ

بدليل عىل ذلك(((.

ولكن العجيب أن بعض اإلسالميني قد يوافقونه عىل هذه الدعوى أعني أن اهلل
((( والذي أمر الرسول بتبليغه هو ما أوحي إليه ،والذي أمر النبي بتبليغه هو ما أوحي به إىل رسول
غريه.

((( «رشح املقاصد» (.)175 :2
((( وقد كتبت كتاب ًا للرد عىل بعض العلامنيني الذين ألفوا يف إثبات هذا األمر كتاب ًا ،سميته (نقض
األسس النظرية والعملية لإلحلاد) أرجو أن يصدر قريب ًا.
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تعاىل إذا كان فاع ً
ال فإنه جيب أن يكون يف جهة ،وأنه إذا مل يكن يف جهة بل كان منزه ًا

عن اجلهات واألمكنة ،فإنه يستحيل أن يكون فاعالً ،وخصوص ًا الذين يقولون :إن اهلل

جسم ويف جهةُّ ،
وكل فاعل جيب أن يكون يف جهة ،وال بد أن يكون يف ح ّيز ،بل
تعاىل
ٌ
ٍ
ُّ
حمدود ،وحقيقة قول هؤالء
كل موجود جيب أن يكون عندهم يف جهة وح ّيز ومكان
ِ
ِ
ألي أمر
ونفي فاعلية اإلله احلق وخلقه ّ
نفي وجود اإلله احلق ،وإن كانوا ال يلتزمون بهُ ،
ُ
املنزهني هلل تعاىل عن اجلهة واحل ّيز معطلون
يف العا َلـم ،ولذلك ترى هؤالء يز ُعمون أن ّ

ألنم يلزموهنم بحقيقة معتقدهم الذي ذكرناه لك.
هلل؛ َّ

مزاعم هؤالء املنكرين للنبوة ـ عىل وجه االستحالة العقلية ـ ال قيم َة
ولـام كانت
ُ

هلا عند العقل ،فقد قال السعد« :إهنم ال اعتدا َد هبم».

ثاني ًا :منهم من قال بعدم االحتياج إليها؛ كالربامهة مجع من الـهند أصحاب

برهام((( ،وهؤالء قالوا :إن ما يأيت به األنبياء:

((( ومن العلامء من يطلق عليه براهم ،والربامهة من فرق اهلنود ،ومنهم من يقول بالتوحيد لكنهم
ينفون النبوات ،وقرر برامها أو براهم استحالة ذلك يف العقول بوجوه:

منها أن قال :إن الذي يأيت به الرسول مل خيل من أحد أمرين :إما أن يكون معقوالً وإما أن ال
يكون معقوالً؛ فإن كان معقوالً فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه ،فأي حاجة لنا

إىل الرسول؟ وإن مل يكن معقوالً فال يكون مقبوالً؛ إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد
اإلنسانية ،ودخول يف حريم اهليمية.

ومنها أن قال :قد دل العقل عىل أن اهلل تعاىل حكيم واحلكيم ال يتعبد اخللق إال بام تدل عليه
عقوهلم ،وقد دلت الدالئل العقلية عىل أن للعامل صانع ًا عامل ًا قادر ًا حكي ًام؛ وأنه أنعم عىل عباده
نع ًام توجب الشكر ،فننظر يف آيات خلقه بعقولنا ونشكره بآالئه علينا ...وإذا عرفناه وشكرنا
له استوجبنا ثوابه ،وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه ،فام بالنا نتبع برش ًا مثلنا! فإنه إن كان

يأمرنا بام ذكرناه من املعرفة والشكر فقد استغنينا عنه بعقولنا ،وإن كان يأمرنا بام خيالف ذلك كان
قوله دلي ً
=
						
ال ظاهر ًا عىل كذبه.

ِ
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ـ إما أن يكون موافق ًا للعقول أو خمالف ًا هلا ،فإن كان موافق ًا هلا ،فال حاج َة لنا إىل

إخبارهم ،وإن كان خمالف ًا ،فال ُيمكن َقبوله؛ َّ
ألن كل ما خيالف العقول مردو ٌد.

وهذه احلجة ـ وإن بدت لبعض الناس قوي ًة ـ إال أهنا مغالطية مبن ّية عىل نوع

وبعضه ال يمكن أن
بعضه تعرفه العقول،
ُ
سفسطة ،فإن ما يأيت به األنبيا ُء الصادقونُ ،

تعرفه إال عن طريقهم ،ولكنها ال ُيمكن أن تُنكره؛ َّ
ألن األنبياء الصادقني ال ُيمكن أن
= ومنها أن قال :قد دل العقل عىل أن للعامل صانع ًا حكي ًام؛ واحلكيم ال يتعبد اخللق بام يقبح يف
عقوهلم ،وقد وردت أصحاب الرشائع بمستـقبحات من حيث العقل :من التوجه إىل بيت
خمصوص يف العبادة والطواف حوله ،والسعي ورمي اجلمـار واإلحرام والتلبية وتقبيل احلجر

األصم ،وكذلك ذبح احليوان ،وحتريم ما يمكن أن يكون غذاء لإلنسان ،وحتليل ما ينقص من

بنيته ...وغري ذلك ،وكل هذه األمور خمالفة لقضايا العقول.

ومنها أنه قال :إن أكرب الكبائر يف الرسالة اتباع رجل هو مثلك يف الصورة والنفس والعقل؛ يأكل

مما تأكل ،ويرشب مما ترشب؛ حتى تكون بالنسبة إليه كجامد يترصف فيك رفع ًا ووضع ًا ،أو

كحيوان يرصفك أمام ًا وخلف ًا ،أو كعبد يتقدم إليك أمر ًا وهني ًا؛ فأي متيز له عليك؟ وأية فضيلة
أوجبت استخدامك؟ وما دليله عىل صدق دعواه؟ فإن اغرترتم بمجرد قوله فال متييز لقول عىل
قول ،وإن انحرستم بحجته ومعجزته فعندنا من خصائص اجلواهر واألجسام ما ال حيىص كثرة،
ومن املخربين عن مغيبات األمور من ساوى خربه.

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [إبراهيم:

 ]11فإن اعرتفتم بأن للعامل صانع ًا وخالق ًا وحكي ًام؛ فاعرتفوا بأنه آمر وناه ،حالك عىل خلقه،
وله يف مجيع ما نأيت ونذر ،ونعمل ونفكر ،حكم ،وأمر .وليس كل عقل إنساين عىل استعداد

ما يعقل عنه أمره ،وال كل نفس برشى بمثابة من يقبل عنه حكمه؛ بل أوجبت منته ترتيب ًا يف

العقول والنفوس ،واقتضت قسمته أن يرفع ﴿ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ﴾ [الزخرف]32 :؛ فرمحة اهلل الكربى هي النبوة والرسالة،
وذلك خري مما جيمعون بعقوهلم املختالة[ .انظر امللل والنحل للشهرستاين ،يف الباب الرابع آراء
اهلند ،الفصل األول ،ص ،575مكتبة فياض].
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يأتوا بام ُتيله العقول ،وقد اتفق عىل ذلك األعالم من املسلمني ،فام يأيت به األنبياء قسم

منه قد ال تدركه العقول استقالالً ،ولكنها ال جتد عندها ما تُنكره به ،فال حتكم عليه
باإلحالة ،بل حتكم عليه باجلواز.

فإن زعموا أنـّا ال نستفيد من القسم األول املعلوم للعقول ،أبطلنا هلم دعواهم

هذه ،وأوردنا هلم أمثلة كثرية عىل ما تشتمل عليه الرشيعة من احلكم األصلية والعقلية

والترشيعية ،ما لو أنفق البرش قرون ًا عديدة فلن يصلوا إليه ،أو لو وصلوا إليه فبعد

جتارب وخسائر تصيبهم حتى يتعلموا عن طريق التجربة واخلطأ ،ولكن املعارف التي
تأتينا عن طريق األنبياء توفر علينا ذلك كله ،ونتمكن من معرفة نجاعتها وفائدهتا لنا
بأقرب سبيل .وبذلك يثبت أنا نستفيد مما تأتينا به األنبياء من هذا القسم.

ِ
أمورهم
والبرش لو تُركوا وحدَ هم
لرتتيب أمورهم وتنظي ِم أمور حياهتم ،لفسدت ُ
ِ
الرشائع
ـم واألهواء كام نراه جل ّيـ ًا يف العامل ،ولكن األنبياء ُيبلغون
َ
وتنازعتـهم املظال ُ
العادلة التي تقود اإلنسان إىل الكامل املالئم له ،وختترص هلم الزمان ،وتَرصفهم عن
الظلامت الدنيوية ،وتساعدهم عىل األخذ عىل يد الظالـم بام تُثبته من أحكام يف غاية

احلكمة.

فإن الطالب املبتدئ ال يستغني عن األستاذ ،مع أن هذا الطالب ُيمكنه أن يعرف

احلق ـ يف كثري
الطرق ملعرفة ّ
ما ُيع ّلمه إياه األستاذ مع ُ
تطاول األزمنة ،فكيف لو انسدّ ت ُ
وجتارب تُودي
من التفاصيل ـ إال عن طريق األنبياء والرسل ،إال بعد قرون متطاولة
َ
باألمم العظيمة واألجيال الكثرية.

ثالث ًا« :منهم َمن لزم ذلك ِمن عقائدهم؛ كالفالسفة النافني الختيار الباري

ِ
وعلمه باجلزئيات ،وظهور امل َلك عىل البرش ونزوله من الساموات»(((.
((( «رشح املقاصد» (.)175 :2

ِ
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فالفالسفة ـ وإن كانوا ال يرصحون بإنكار النبوات ـ لكنهم يلزمهم ذلك بام

يقررونه من قواعدَ يز ُعمون أهنا عقلية ،كقوهلم بنفي اإلرادة عن اهلل تعاىلِ ،
ونفي علمه
ّ

تقرر أحكام ًا جزئية،
تعاىل باجلزئيات ،فكيف ُي ّ
تصور من هؤالء أن يقولوا بالنبوات التي ّ

وتتك ّلم يف معارف تفصيلية ،إخبار ًا عن اإلله تعاىل ّ
وجل.

ٍ
بطريقة تُالئم
ولذلك فقد رأينا الفالسفة حياولون إعاد َة تفسري ظهور النبوات

حقيق َة مذاهبهم ،فكيف لو علمنا أن بعض املتفلسفة ـ وخصوص ًا الصابئة منهم ـ يمنعون

وييلون خماطبتهم معهم ،ونزوهلم من الساموات إىل األرض،
اتصال املالئكة بالبرشُ ،
إثبات نبوة األنبياء ،واحلال أن إثبات النبوة واألنبياء
فكيف يستقيم ـ عىل مذهب هؤالء ـ ُ

ف عىل هذه األمور.
متو ّق ٌ

رابع ًا :بعض الناس ُينكرون األنبياء والنبوات ال بحقيقة أقواهلم ،وال برصائحها،
ِ
الـم َنزلة،
رصين عىل اخلالعة وعدم املباالة بالرشائع ُ
بل بأفعالم التي تظهر منهم ،فرتاهم ُم ّ
وعىل نفي التكاليف وداللة املعجزات ،ولذلك تراهم يشكّكون يف كل ما من شأنه أن
ُيقيم احلجة عليهم.

وما أقرب هؤالء الناس من طائفة العلامنية من املعارصين الذين ال ُيقيمون وزن ًا

يمت للدين من أمور النبوات،
للتكاليف اإلسالمية ،و ُيبالغون يف التشكيك يف كل ما ُّ

فيفسوهنا تفسريات نفسية أو سياسية أو مصلحية ،و ُينكرون اإلعجاز ،ويز ُعمون أنه
ّ

جمرد أمور حكم عليها املتقدمون من البرشبخرق العادة ،وذلك لظروفهم العلمية يف

بعض األزمان ،وهؤالء يزعمون أهنا ممكنة واقع ًا وال يشء فيها من خرق العادات ،وإذا
بطلت صفة خرق العادة فيها ،فال داللة لذلك عىل ٍ
خاص ،ال نبوة وال غريها.
أمر ٍّ
ِ
واألخذ
رؤى ومالقاة املالئكة
بل بالغ ُ
يقرره األنبيا ُء من ً
بعضهم وزعم أن ما ّ
ِ
وخياالتم ،فيتصور األنبيا ُء ـ عىل زعم
عنهم ليس إال تعبري ًا عام يرتاءى هلم يف أوهامهم
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ّ
وحث الناس
واقع خارج ًا ،لذلك يندفعون إىل الدعوة إليه
هؤالء ـ أن ما يف خياهلم ٌ

ٌ
وأوباش من
عليه ،هكذا تراهم يفرسون حقيقة النبوة .قال السعد« :وهؤالء آحا ٌد
الطوايف ال طائف ٌة مع َّينة يكون هلا م ّلة ونِحلة»(((.
واحلقيقة أن هؤالء ال يستـطيعون أن يأتـوا إال بدعاوى واستبعادات ،وجمرد

ـسة ،وأنى هلم أن يأتوا بربهان
الـم َح َّ
الدعاوى العارية عن الرباهني ال تكفي لرد الوقائع ُ
واضح عىل إبطال النبوات أو ر ِّد املعجزات الواردة عىل أيدي األنبياء إىل أمور عادية كام

يزعمون.

ويبي الر ّد عليها ،قال رمحه اهلل تعاىل ورفع
يقرر ُشبههم ّ
فلنستمع لإلمام السعد ّ

درجته:

للمنكرين شبه:
«وباجلملة ُ

ِ
املبعوث بأن الباعث هو اهلل تعاىل ،وال سبيل
األوىل :أن البعثة تتو ّقف عىل علم

إىل ذلك.

واجلواب :املنع؛ جلواز أن ينصب دلي ً
ال له ،أو خيلق عل ًام رضوري ًا فيه.

النبي إما أن يكون موافق ًا للعقل ،حسن ًا
الثانية ـ وهي للربامهة ـ :أن ما جاء به ُّ
رتك وإن جاء به
نبي ،أو خمالف ًا له قبيح ًا عندهُ ،في ُّد و ُي َ
عنده ،ف ُيق َبل و ُيف َعل ،وإن مل يكن ٌّ

النبي ،وأيا ما كان ال حاج َة إليه.
ُّ

فإن قيل :لعله ال يكون حسن ًا عند العقل وال قبيح ًا ،قلنا :ف ُيفعل عند احلاجة؛ ألن

تنجز االحتياج ،و ُيرتك عند عدمها لالحتياط.
جمرد االحتامل ال يعارض ُّ
ّ

ّ
واجلواب :أن ما يوافق َ
النبي ويؤكده بمنزلة
العقل قد
يستقل بمعرفته ف ُيعاضده ُّ
ٍ
يستقلُّ ،
ّ
فيدل عليه ويرشده.
مدلول واحد ،وقد ال
األدلة العقلية عىل
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النبي ،أو يرفع عنه االحتامل.
وما خيالف العقل قد ال يكون مع اجلزم ،فيدفعه ُّ

قبحه قد يكون حسن ًا جيب فع ُله ،أو قبيح ًا جيب تركه.
وما ال ُيدرك حسنُه وال ُ

هذا مع أن العقول متفاوت ٌة ،فالتفويض اليها مظنّـة التنازع والتقاتل و ُم ٍ
فض إىل

اختالل النظام ،وأن فوائد البعثة ال تنحرص يف بيان ُحسن األشياء وقبحها؛ عىل ما تقدم.

الثالثة :أن العمدة يف باب البعثة هي التكليف ،وهو ع َب ٌث ال يليق باحلكيم؛ إذ ال
ٍ
مرض ًة ناجزة ومش ّق ًة ظاهرة ،وال للمعبود لتعاليه
يشتمل عىل فائدة للعبد لكونه يف ح ّقه ّ
عن االستفادة واالنتفاع ،وأيض ًا منه شغل للقلب عام هو غاية األعامل ،وهناية الكامل،
أعني :االستغراق يف معرفته ،والفناء يف عظمته.

مضاره الناجزة قليل ٌة جدّ ًا بالنسبة إىل منافعها الدنيوية واألُخروية
واجلواب :أن
ّ

الظاهرة لدى الواقفني عىل ظواهر الرشيعة النبوية ،فض ً
ال عن الكاشفني عن أرسارها
رصف إىل ما ذكرتُم ،ال ٌ
شغل عنه عىل ما ّ
توهتُم.
اخلفية ،وإذا تأملتُم؛ فالتكليف
ٌ

الرابعة ـ وهي ألهل اخلالعة املنهمكني يف اتباع اهلوى وترك الطاعة ـ :إنا نجد
ٍ
وهيئات ال ُّ
نشك يف أن الصانع احلكيم ال يعتربها وال يأمر
الرشائع مشتمل ًة عىل أفعال

ٍ
آخر ...إىل غري
لتلوث
هبا؛ كام نشاهد يف احلج والصالة ،وكغسل بعض األعضاء ُّ
بعض َ

ذلك من األمور اخلارجة عن قانون العقل.

الشارع ابتال ًء للمك َّلفني ،وتطويع ًا لنفوسهم،
واجلواب :أهنا أمور تع ُّبدية اعتربها
ُ
ِ
ومصالح ال يعلمها إال اهلل
ـم َلكة امتثاهلم األوامر والنواهي ،ولعل فيها ِحك ًام
َ
وتأكيد ًا ل َ
بعض اخلائضني يف بحار أرسار الرشيعة.
والراسخون يف العلم ،وقد أشار إليها ُ
اخلامسة :القدح يف ثبوت املعجزة»(((.
((( «رشح املقاصد» .)175 :2( ،وقد بني اإلمام السعد ما أوردوه عىل املعجزات ورد عليها يف كتابه.
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تعريف املعجزة ووجه داللتها:

املعجزة :مأخوذ من «العجز» املقابل للقدرة ،وحقيقة اإلعجاز :إثبات العجز؛
وجعل اس ًام له ،فالتاء للنقل من
سبب العجزُ ،
استُعري إلظهاره ،ثم ُأسند جماز ًا إىل ما هو ُ
الوصفية إىل االسمية ،كام يف «احلقيقة» ،وقيل :للمبالغة كام يف ّ
«العلمة».

ٌ
مقرون بالتحدي مع عدم املعارضة»(((.
«أمر خارق للعادة
واملعجزة يف ال ُعرفٌ :

و لنُوضح فائدة القيود:

النار.

1ـ قيد (أمر) :ليتناول َ
الفعل؛ كانفجار املاء من بني األصابع ،وعد َم ُه؛ كعدم إحراق
و َمن اقترص عىل الفعل جعل املعجز َة هاهنا َ
كون النار برد ًا وسالم ًا ،أو بقاء اجلسم

عىل ما كان عليه من غري احرتاق.
واحتز ِ
بقيد (املقارنة للتحدي) :عن كرامات األولياء ،والعالمات اإلرهاصية
2ـ ُ
الكاذب معجز َة من مىض من األنبياء حج ًة
التي تـتقدّ م بعثة األنبياء ،وعن أن يتخذ
ُ

لنفسه.

واحتز بقيد (عدم املعارضة) :عن السحر والشعبذة ،ثم املراد بعدم املعارضة:
3ـ ُ
نبي َ
آخ َر ،فال امتناع.
بنبي ،وأما من ٍّ
أن ال يظهر مث ُله ممن ليس ٍّ
4ـ وزاد بعضهم يف تفسري املعجزة قيد ًا آخر ،وهو :أن يكون يف زمان التكليف؛

ألن ما يقع يف اآلخرة من اخلوارق ليس بمعجزة ،وألن ما يظهر عند ظهور أرشاط
الساعة وانتهاء التكاليف ال يشهد بصدق الدعوى؛ لكونه َ
زمان نقض العادات.
وذكر اإلمام التفتازاين بعض التعريفات األخرى للمعجزة ،فقال:
الرشعي ال االجتامعي.
((( «رشح املقاصد» .)176 :2( ،واملراد بالعرف:
ُّ
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«وهلذا قال الشيخ أبو احلسن :هي فعل من اهلل تعاىل أو قائم مقام الفعل يقصد

بمثله التصديق.

وقال بعض األصحاب :هي أمر قصد به إظهار صدق من ادعى الرسالة»(((.

ُ
فرشائـط املعجزة كام قررها
العضد يف «املواقف»،
وهذا التعريف الذي اختاره ُ

العضد سبعة:
ُ

1ـ أن يكون فع ً
ال هلل ،أو ما يقوم مقامه.
2ـ وأن يكون خارق ًا للعادة.

3ـ وأن ّ
يتعذر معارضته؛ فإن ذلك حقيقة اإلعجاز.

تصديق له ،وهل ُيشرتط
4ـ وأن يكون ظاهر ًا عىل يد مدعي النبوة ل ُيعلم أنه
ٌ

كنت نبي ًا
التصديق بالتحدّ ي؟
األصح :ال ،بل يكفي قرائن األحوال ،مثل أن ُيقال :إن َ
ُّ

فأظهر معجزةً ،ففعل.
ْ

آخر،
أحيي ميت ًا ،ففعل خارق ًا َ
5ـ أن يكون موافق ًا للدعوى ،فلو قال :معجزيت أن َ

مل ّ
يدل عىل صدقه.

6ـ أال يكون ما ادعاه وأظهره ِّ
الضب،
مكذب ًا له ،فلو قال :معجزيت أن ينطق هذا
ّ

كاذب ،مل ُيعلم به صد ُقه ،بل ازدا َد اعتقا ُد كذبه.
فقال :إنه
ٌ

7ـ أن ال يكون متقدم ًا عىل الدعوى ،بل مقارن ًا هلا؛ َّ
ألن التصديق قبل الدعوى ال

قبل ،مل ّ
ُيعقل ،فلو قال :معجزيت ما قد ظهر عىل يدي ُ
يدل عىل صدقه و ُيطا َلب به بعدُ ،

فلو عجز كان كاذب ًا(((.

((( انظر« :رشح املقاصد» ( ،)176 :2و«املواقف» ص.339

((( انظر« :املواقف» ،لإلمام عضد الدين اإلجيي ،ص.340-339

 464ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

فائدة :قال اإلمام التفتازاين:

َّ
«إن عدَّ اإلرهاصات من مجلة املعجزات إنام هو عىل سبيل التغليب والتشبيه،
َ
خوارق العادات املتع ّلقة ببعثة النبي :إذا كانت متقدم ًة فإن ظهرت
واملح ّققون عىل أن

منه ،فإن شاعت ـ وكان هو مظنة البعثة؛ كام يف حق نبينا عليه السالم؛ حيث أخرب بذلك

فإرهاص ،أي :تأسيس لقاعدة البعثة ،وإال فكرامة حمضة،
بعض أهل الكتاب والكهنة ـ
ٌ

وإن ظهرت من غريه ،فإن كان من األخبار ،فكذلك ـ أي :إرهاص ـ أو كرامة ،وإال
فإرهاص حمض ،كظهور النـور يف جبني عبد اهلل ،أو ابتالء كام إذا ظهرت عىل ِ
يد من
ٌ
جوزوا
ا ّدعى األلوهية ،فإن األدلة القطعية قائم ٌة عىل كذبه ،بخالف مدعي النبوة ،فلهذا ّ

إظهارها عىل يد املتأ ّله دون املتن ّبي»(((.

إمكان املعجزة:
فعل اهلل تعاىل املختار ،فليس َ
واملعجز ُة ُ
فعل الطبيعة وال عللها ،وال هي بالكسب

واملجاهدة؛ كام يعتقد بعض املتفلسفة ،وال بالرياضة؛ كام يعتقد بعض املتزندقة.

وإمكانُـها رضوري؛ َّ
قادر عندنا عىل كل املمكنات ،ومن ضمنها
ألن اهلل تعاىل ٌ

تصور ذلك ،والتصديق
األمر إىل طلب الدليل عىل اإلمكان بعد ُّ
املعجزات؛ فال حيتاج ُ

به.

مهها:
وقد قدح ُ
بعض املنكرين للنبوة يف املعجزات بوجوه أ ُّ

األول :أن جتويز خوارق العادات سفسطة؛ إذ لو جازت جلاز أن ينقلب اجلبل

آخر عليه ظهرت املعجزة ،إىل غري ذلك من
ذهب ًا ،والبحر ُدهن ًا ،واملدّ عي للنبوة شخص ًا َ

الـمحاالت.
ُ
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أمور ُم ِكنة يف نفسها ،ممتنع ٌة يف العادة،
واجلواب عنهَّ :
بأن املراد بخوارق العاداتٌ :
بمعنى :أهنا مل ِ
جتر العاد ُة بوقوعها ،واملراد بالعادة الصورة التي خلق اهلل تعاىل عليها
الكون كله ،مما يمكن أن نالحظة ونرى اطراده فـنطلق عليه نواميس الكون ،فام كان
خمالف ًا لنواميس هذا الكون املشاهد ،فال يصح عق ً
ال أن يقال عليه إنه حمال عقالً ،ألن
يعرف بأنه ما خالف نواميس الكون ،ألهنا وضعية باختيار اهلل تعاىل ،وال
املحال ال َّ

جيد العقل عند النظر فيها ما يستلزم احلكم عليها بالوجوب ،كام ختيل بعض الفالسفة،

ولذلك نحكم عىل ما خيرج عن نواميس الكون مع استحضارنا كون اهلل تعاىل قادر ًا،

كانقالب العصا حي ًة ،باإلمكان ،بل إمكاهنا رضوري ،وإبدا ُعها ليس أبعدَ من إبداء
خلق األرض والسامء وما بينهام ،واجلز ُم بعدم وقوع بعضها؛ كانقالب اجلبل والبحر،
ِ
َ
اإلمكان الذايت.
وأمثال ذلك ال ُينايف
وهذا الشخص،

وبعض املعارصين من املائلني إىل األفكار احلادثية والعلامنية ُينكرون املعجزات

من هذا الباب((( ،فيقولون :إن جتويز املعجزات يؤ ّدي إىل إنكار العلوم ،وجواب ذلك

ظاهر ،فإن العلوم واملعارف ال ُيشرتط فيها أن تكون مبني ًة عىل الرضورة العقلية التي

مبني عىل العادات والتجريبيات ،والعقل قد ال
ال تنخرم ،بل ُ
بعضها كذلك ،وبعضها ٌّ
َ
وحال وجودها قد
ُيمكنه أن يعلم ِعل َلها يف نفس األمر ،غاية ما يعرف ُه :أهنا موجودة،
تكون دا ّل ًة عىل بعض األمور ،وهذا هو املرا ُد من املعجزات مع القول بإمكاهنا.
((( انظر كتاب جورج طرابييش ،املعجزة أو سبات العقل يف اإلسالم ،ويميل إىل ذلك الدكتور
أبو يعرب املرزوقي ،وال ننسى ما ذكره الفيلسوف اإلنجليزي يف كتابه مقالة يف الفهم البرشي،
حيث تكلم فيه عن املعجزات ونقدها ونـقد االحتجاج هبا ،وأيض ًا توماس بني الفيلسوف
اإلنجليزي وصاحب كتاب عرص العقل .وقد كانت كتابات أكثر املعاصـرين يف هذه املسألة
اجرتار ًا لـام كتبه هؤالء الفالسفة .وقد عرضنا نبذة كافية من ذلك يف كتابنا (موقف ابن رشد

الفلسفي من علم الكالم) ،الصادر عن دار الفتح ،ص.370-254
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يتهم األشاعرة أهنم إن جوزوا املعجزات ـ هبذه الصورة املذكورة ـ فإهنم
فمن ُ

ينكرون الرضورات والعلوم واملعارف ،هو ٌ
غافل عن حقيقة ما يقول.

ألن أقوى ِ
الثاين :بأهنا عىل تقدير ثبوهتا ال تثبت عىل الغائبني؛ ّ
التواتر،
طرق نقلها
ُ
جوازه عىل ّ
وهو ال يفيد اليقني؛ ألن جواز الكذب عىل ّ
الكل؛ لكونه
كل أحدُ ،يوجب
َ
نفس اآلحاد ،وألنه لو أفاده ألفا َد ُه خرب الواحد؛ ألن ّ
كل طبقة ُيفرض عدد التواتر فعند

تبق ،كان
نقصان واحد منه :إن بقيت مفيد ًة لليقني ،وهكذا إىل الواحد ،فظاهر ،وإن مل َ
ٍ
ُ
حصول اليقني،
بعدد ،بل ضاب ُطـ ُه
املفيدُ هو ذلك الواحدَ الزائد ،وألنه غري مضبوط
فإثبات اليقني به يكون دور ًا.

واجلواب عنهَّ :
بأن املتواترات أحدُ أقسام الرضوريات ،فالقدح فيها بمـا ُذكر
مقدوح
ـ مع أنه ظاهر االندفاع ـ ال يستحق اجلواب((( ،يعني :أنا ال نس ّلم أن املتواترات
ٌ
العلم ،بل الذي يقدح فيها هو من مل يعرف وج َه تواترها ،أما
فيها ،ومقدوح يف إفادهتا
َ

من عرفه فال ُيمكنه أن ّ
يرصح بذلك لغريه
ينفك ـ ولو عىل األقل بينه وبني نفسه دون أن ّ

عناد ًا أو لغريه ـ عن العلم هبا.

وجه داللة املعجزة عىل صدق املدَّ عي:
وجه داللة املعجزة عىل صدق الرسالة :أهنا ـ عند التحقيق ـ بمنزلة رصيح

العلم الرضوري بصدقه؛ كام
التصديق؛ لـام جرت العاد ُة به من أن اهلل تعاىل خيلق عقيبها
َ

ُ
إذا قام ٌ
رجل يف جملس ٍّ
رسول هذا امللك إليهم ،فطالبوه
ملك بحضور مجاعة وادعى أنه
باحلجة فقال :هي أن خيالف هذا امللك عادته ،ويقوم عن رسيره ثالث مرات ويقعد،

((( انظر« :رشح املقاصد» ( )177 :2مع رشح وزيادة .وقد بحث اإلمام العضد وجوه التشكيكات
يف املعجزات بطريقة أخرى ،فلتنظر يف حمله مع رشحه للسيد الرشيف ففيها فوائد ،ولكن ما
ذكرناه هنا ٍ
كاف يف املقام.
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ِ
بصدقه من غري ارتياب(((.
ففعل؛ فإنه يكون تصديق ًا له ومفيد ًا للعلم الرضوري

َ
مدخل ملشاهدة القرائن يف إفادة العلم الرضوري؛ حلصوله للغائبني عن هذا
وال
املجلس عند تواتر القضية إليهم ،وللحارضين فيام إذا فرضنا امللك يف ٍ
بيت ،ليس فيه

ب ال يقدر عىل حتريكها أحدٌ سواه ،وجعل ُمـدّ عي الرسالة حجتَه:
غريه ،ودونه ُح ُج ٌ
ّ
حيرك تلك احلجب من ساعته ،ففعل((( ،فإن كل من شاهد ذلك ـ أو َع ِلمه
أن امللك ّ
بالتواتر ـ يعلم قطع ًا أنه رسول ذلك امللك.

وقد يشكّك بعض املشكّـكني يف كون تلك املعجزة من عند اهلل تعاىل ،فيقول:
مل ال تكون من عند غري اهلل تعاىل ،كتأثري الكواكب ،أو لقوة ن ْف ِ
س مدّ عي الرسالة ،فإنه
ٍ
الناس صواب دعواه ،وقد تكون
قد يتمكن عندئذ من التأثري بحسب ما يريد؛ ليوهم َ
ٍ
غرض وال فائدة منها ،أو قد
جمرد احتامل بال
حرك ُة امللك ـ أو املعجزة عقيب التحدي ـ ّ
تكون حصلت توافق ًا.
جمر ُد احتامالت ال َ
فاجلوابّ :
دليل
أن تلك االحتمـاالت والتجويزات العقلية ّ

عليها ،وما كان كذلك يف جمال العلوم العادية ال يقوى عىل معارضة ما يث ُبت هبا من

القطع وطمأنينة النفس بصدق املدّ عي ،فهي إذن ال تُـنايف العلوم العادية الرضورية
ٍ
القطعيةّ ،
بدليل ُيعينها ال تُنايف
وإن جمرد االحتامالت العقلية واالفرتاضات غري املدعمة
نقطع بحصول
وال تُعارض ما يقوم يف النفس من العلوم العادية ،ونحن نجد يف نفوسنا أنا ُ
ٍ
التفات إىل ما ُذكر من االحتامالت ال بالنفي
عقيب ظهور املعجزة من غري
العلم بالصدق
َ
وال باإلثبات ،كام حيصل يف املثال املذكور وإن كان امللك ظلوم ًا غشوم ًا كذوب ًا ال يبايل

بإغواء رع ّيته واالستهزاء برسله(((.
((( «رشح املقاصد» (.)178 :2
((( املصدر السابق (.)178 :2

((( انظر :املصدر السابق ( )278 :2مع رشح وزيادة وتوجيه.
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وجمرد حصول تلك املعجزة عىل يد مدّ عي النبوة ُّ
يدل داللة قاطعة عىل صدقه،

وعىل تصديق اهلل تعاىل إياه بام أظهره عىل يديه من أفعال دا ّلة عىل ذلك ،فإن اهلل تعاىل ال

جتويز الكذب عليه ،فإن أفعاله هذه دا ّل ٌة عىل كالمه النفيس ،والكالم النفيس ال
ُيمكن
ُ

احلق يف نفسه ،فإن َّ
غري
يكون إال مطابق ًا لعلمه الكاشف عن ّ
الدال يستحيل أن يكون َ
ّ
دال ،فلو فرضنا الفعل داالً ،وأنا عرفنا ذلك بالعقل ،فيستحيل ْفر ُض أن داللته عىل ما
ُّ
يدل عليه ليست داللة صحيحة؛ َّ
ألن ما د ّلنا عليه عق ً
ال هو كالم اهلل تعاىل ،وكالم اإلله
ال يكون كذب ًا ُّ
قط.

املعجز كانت الداللة تام ًة قاطع ًة عىل كونه صادق ًا،
فإن كان املدعي صادق ًا وحصل
ُ

ُ
احتامل كذب اإلله؛ المتناع ذلك واستحالته عق ً
ال وعادة.
وال يبقى بعد ذلك

دال عىل ما َّ
تـدل عىل أن ما وقع ،فإنه ٌّ
والداللة العادية من شأهنا أن ّ
دل عليه،

بتوسط العادة ،فالعادة هنا واسط ُة الداللة
ووقو ُعه معلوم
ّ
باحلس ،أما داللته فبالعقل ُّ
ِ
عىل الثبوت ،فهي قاطع ٌة بذلك ،وليس من شأن العادة أن ّ
تقع
تدل عىل استحالة أال َ
املعجزةُ؛ َّ
والقطع
نفس الداللة فبالعادة القاطعة،
ُ
جمرد احتامل عقيل ،أما ُ
ألن عدم وقوعها ّ
ال ينقلب إىل غريه.

والسحر ليس مماث ً
ال حلقيقة املعجزة عند التحقيق ،وإن كان قد يقال عليه :إنه
ُ

ٌ
األعم ،ولكنه يكون
خارق لعادة الناس ،ولكن املراد بذلك :أنه خيرق عادة األغلب
ّ
بكسب الساحر ِ
ِ
وغريه من الذين يتعلمون السحر ،فهو يكون م ّطرد ًا داخ ً
ال يف الصورة

التي خلق اهلل تعاىل عليها هذا العا َلـم ،بخالف املعجزة؛ فإهنا خارج ٌة عن ذلك ك ّله،
وليست بكسب النبي ،وال ُيمكن تع ُّلمها.

تكون املعجزة وظهورها،
وال يرض يف ذلك جه ُلنا بحقيقة السحر ،وال بحقيقة كيفية ُّ

فيكفينا اجلز ُم هبذه األحكام.
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والقاعدة امل ّطردة عند أهل السنة :أنه ال مؤ ِّثر يف الوجود إال اهلل ،وعىل ذلك فال

أي من االحتامالت املذكورة ،والسحر ونحوه :إن مل يبلغ حد اإلعجاز؛ كفلق البحر
ترد ٌّ
مذهب مجيع العقالء ،فظاهر.
وإحياء املوتى ،كام هو
ُ

قدح
وإن بلغ فإ ّما دون دعوى النبوة والتحدّ ي ،فظاهر أيض ًا؛ إذ ال يكون هناك ٌ
يف نبوة النبي.
السحر
أو مع بلوغ حد اإلعجاز ،ففي هذه احلالة فال بدّ أن اهلل تعاىل ال خيلق هذا
َ
غريه عىل معارضته إن خ َلـ َقه ،وإال كان
عىل يد ساحر يدعي النبوة ،وال بدَّ أنه يقدر ُ
تصديق ًا للكاذب ،وإنه ٌ
العضد(((.
نص عليه ُ
حمال ،كام َّ

العلم بصدقه وبتصديق اهلل
قال اإلمام السعد« :جمرد إظهار املعجزة عىل يده ُيفيدنا َ
ٍ
التمسك بخرب النبي يف إثبات
افتقار إىل اعتبار كالم وإخبار ،ومن هنا يصح
إياه من غري
ُّ

مر ،وإىل هذا يشري ما قال إمام احلرمني :إنا
الكالم وامتـناع الكذب والنقص عىل ما ّ
نجعل إظهار املعجزة تصديق ًا بمنزلة أن يقول :جعلتُه رسوالً ،وأنشأت الرسالة فيه؛

كقولك :جعلتُك وكيالً ،واس َتنَبتُك لشأين؛ من غري قصد إىل إخبار وإعالم بام ثبت.

تم لنا نفي الكذب عنه
وحمصوله :أنه ُيعترب القول فيه إنشا ًء ال إخبار ًا ،وأما لو ّ

بغري خرب النبي عىل ما سبق ،فال إشكال»(((.

طرق العلم بنبوة سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم:
طريق االستدالل عىل نبوة النبي عليه الصالة والسالم هو املعجزة الدالة عىل
ُ

نبوته ،وهذا ال ينايف أن ّ
يدل عليها بطرق أخرى ،وبخرب من ثبتَت عصمتُه كنصوص
((( «املواقف» ص.346

((( «رشح املقاصد» (.)179 :2
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ِ
رضوري كعلم الصديق ريض اهلل عنه،
بخلق عل ٍم
حترف ،أو
ٍّ
التوراة واإلنجيل التي مل َّ
َّ
استدل به العلامء عىل نبوته عليه الصالة والسالم بام شاع من أخالقه وأحواله
وأما ما

فعائدٌ إىل املعجزة ،كام يظهر بأدنى نظر.

ٌ
حممول
وأما ما نُقل عن اإلمام اجلويني وغريه :من أن الدليل هو املعجزة فقط ،فهو
عىل ما يصلح دلي ً
نبي،
ال للنبوة ـ عىل اإلطالق ـ وحج ًة عىل املنكرين بالنسبة إىل كل ٍّ

حتى الذي ال نبي قبله وال كتاب.

نصب دليل عىل النبوة سوى املعجزة؛
احتج عىل ذلك بأن قال« :ال يمكن
وقد
ُ
ّ
ألن ما ُيقدّ ر دلي ً
ال إن مل يكن خارق ًا للعادة ،أو كان خارق ًا ومل يكن مقرونا بالدعوى؛ مل

يصلح دليالً؛ لالتفاق عىل جواز وقوع اخلوارق من اهلل تعاىل ابتدا ًء»(((.

فإذا ُس ِّلم لنا ذلك ،وهو مس َّلم من مجاهري اإلسالميني ،أي :إذا ُس ّلم لنا أن املعجزة
ُّ
تدل عىل الصدق ،وثبت لنا ّ
أن سيدَ نا حممد ًا ﷺ ا ّدعى النبوة ،وظهرت املعجز ُة عىل يده،
ٌ
نبي من األنبياء
فإن هذا
لربهان أكيد عىل أن سيدنا حممد ًا عليه أفضل الصالة والسالم ٌّ

الصادقني يف دعوى النبوة.

فمـا بالك إذا انضم إىل ذلك شواهدُ من كتب السابقني ُّ
تدل عىل أن األنبياء

يبشون أقوامهم بنب ّينا عليه
السابقني ـ كموسى وعيسى عليهم الصالة والسالم ـ كانوا ّ
أفضل الصالة والسالم ،ويطلبون منهم أن يؤمنوا به َ
حال ظهوره؟ إن ذلك سيكون

قاطع ًا عىل ثبوت نبوة النبي اخلاتم عليه الصالة والسالم(((.
((( انظر« :رشح املقاصد» (.)180-179 :2

((( وقد قام كثري من العلامء والباحثني قديام وحديث ًا بكتابة كتب خاصة هبذه املطالب التي أرشنا
ٍ
إشارات قوية ـ عىل التحريف الواقع فيها وحماولة
إليها هنا ،فأثبتوا أن الكتب السابقة قد أشارت
أتباع تلك الديانات حتريف هذه الدالئل وطمسها ـ عىل نبوة نبينا عليه أفضل الصالة والسالم،

طالب العلم الراغب باالستزادة.
فلريجع إليها
ُ

ِ
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وال يمكن تصور ٍ
أحد ُينكر ّ
أن سيدنا حممد ًا عليه الصالة والسالم مل يدَّ ِع النبوة
ُّ

لنفسه ،أو أنه مل يقل :إنه خاتم األنبياء ،فإن الشواهد واألخبار متواتر ٌة بذلك ال يمكن

منكر وال متالعب.
أن ُينكرها ٌ

أوالً :طريق املعجزة يف الداللة عىل نبوة سيدنا حممد عليه الصالة والسالم:

أما كون النبي عليه الصالة والسالم قد حتدّ ى الناس وأظهر املعجزة ،فهذا أشهر

من أن حيتاج إىل الدليل.

قال تعاىل﴿ :ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵ﴾ [البقرة.]23 :

﴿ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ﴾ [يونس.]38 :

﴿ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢ ﭣ﴾ [هود.]13 :

﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫ ﭬﭭﭮ﴾ [اإلرساء.]88 :

وبيان ذلك :أنه صىل اهلل عليه تعاىل وسلم حتدّ ى بالقرآن ،ودعا إىل اإلتيان بسورة

ِ
مصاقع البلغاء والفصحاء من العرب ال َعرباء ،مع كثرهتم كثر َة رمال الدهناء،
مثله
َ
وحىص البطحاء ،وشهرهتم بغاية العصبية واحلمية اجلاهلية ،وهتالكهم عىل املباهاة

واملباراة والدفاع عن األحساب ،وركوب الشطط يف هذا الباب ،فعجزوا حتى آثروا

املعارضة ،وبذلوا املهج واألرواح دون املدافعة ،فلو قدروا عىل املعارضة
املقارعة عىل
َ
َ
والعلم بجميع ذلك
لعارضوا ،ولو عارضوا لنُقل إلينا؛ لتو ُّفر الدواعي وعدَ م الصارف،
ُ

ُ
احتامل أهنم تركوا املعارض َة مع القدرة عليها ،أو
قطعي كسائر العاديات ال يقدح فيه
ٌّ
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عارضوا ومل ُين َقل إلينا ملانعٍ؛ كعدم املباالة وقلة االلتفات واالشتغال باملهامت(((.

وأرشاف العرب ـ مع كامل حذاقتهم يف أرسار الكالم ،وفرط عداوهتم لإلسالم ـ
مل جيدوا فيه للطعن جماالً ،ومل يوردوا يف القدح مقاالً ،ونسبوه إىل السحر ـ عىل ما هو
تعجبـ ًا من فصاحته ،وحسن نظمه وبالغته ،واعرتفوا بأنه
دأب املحجوج املبهوت ـ ُّ

ليس من جنس خطب اخلطباء ،أو شعر الشعراء ،وإن له حالوة ،وعليه طالوة ،وإن
أسافله م ِ
غدقة ،وأعاليه مثمرة ،فآثروا املقارعة عىل املعارضة ،واملقاتلة عىل املقاولة ،وأبى
ُ
ٍ
ور ْغم املعاندين(((.
اهلل إال أن يتم نوره عىل كُره من املرشكنيُ ،

وجه اإلعجاز:

اجلمهور عىل أن إعجاز القرآن :لكونه يف الطبقة العليا من الفصاحة ،والدرجة

القصوى من البالغة ،عىل ما يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم ،والعلامء بمهارهتم يف فن

البيان ،وإحاطتهم بأساليب الكالم ،وهذا مع اشتامله عىل اإلخبار عن املغ َّيبات املاضية
واآلتية ،وعىل دقائق العلوم اإلهلية ،وأحوال املبدأ واملعاد ،ومكارم األخالق واإلرشاد

إىل فنون احلكمة العلمية والعملية واملصالح الدينية والدنيوية ،عىل ما يظهر للمتد ّبرين،
ويتجىل عىل املتفكّرين(((.

وقيل :هو ما اشتمل عليه من النظ ِم الغريب املخالف لنظم العرب ونثرهم يف

مطالعه ومقاطعه ومفاصله ،وعليه بعض املعتزلة((( ،وذهب القايض الباقالين إىل أنه

جمموع األمرين(((.
ُ

((( انظر« :رشح املقاصد» (.)183 :2
((( املصدر السابق (.)185 :2

((( «رشح املقاصد» (« ،)183 :2املواقف» ص.349
((( «املواقف» ص.349

((( املصدر السابق ص.350
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وشكّك بعضهم يف وجود ٍ
فرق بني املعنى األول والثاين حتى ُي َعل ٌّ
كل منهام

مذهب اإلمام كون اإلعجاز باألمرين!
وي َعل
مذهب ًاُ ،
ُ

وبي اإلمام السعد الفرق بينهام بأن معنى الثاين :أن نظم القرآن وتركيبه خيالف
ّ

املعتـاد من أساليب كالم العرب؛ إذ مل يعهد فيه كون املقاطع عىل مثل﴿ :ﯙ﴾
و﴿ﮌ﴾ ،واملطالع عىل مثل﴿ :ﮜﮝ﴾ و﴿ﭑﭒ﴾ و﴿ﮯ *ﮱﯓ﴾
و﴿ﭑﭒ ﴾ ،وأمثال ذلك.

ومعنى األول :أن نظمه ٌ
اخلارج عن
بالغ يف الفصاحة واملطابقة ملقتىض احلال احلدَّ
َ

طوق البرش ،وكان معنى النظم ـ عىل األول ـ :ترتُّب الكلامت وضم بعضها إىل البعض،
وعىل الثاين :مجعها مرتتب َة املعاين متناسق َة الدالالت عىل حسب ما يقتضيه العقل؛ عىل

ما قال عبد القاهر :إن النظم هو ّ
توخي معاين النحو فيام بني الكلم عىل حسب األغراض
التي ُيصاغ هلا الكالم(((.

وكثري من املعتزلة واملرتىض من الشيعة إىل أن :إعجازه بالرصفة،
وذهب الن ّظا ُم
ٌ
ِ
ه َم املتحدّ ين عن معارضته ،مع قدرهتم عليها ،وذلك إما
وهي :أن اهلل تعاىل رصف َ
بسلب قدرهتم ،أو بسلب دواعيهم ،أو بسلب العلوم التي ال بدّ منها يف اإلتيان بمثل
القرآن؛ بمعنى :أهنا مل تكن حاصل ًة هلم ،أو بمعنى :أهنا كانت حاصلة فأزاهلا اهلل ،وهذا

هو املختار عند املرتىض.

العلم بنظم القرآن ،والعلم بأنه كيف ُيؤ َّلف كال ٌم ُيساويه
وحتقيقه :أنه كان عندهم
ُ

أو ُيدانيه ،واملعتا ُد :أن من كان عنده هذان العلامن ،يتمكن من اإلتيان باملثل ،إال أهنم
كلام حاولوا ذلك أزال اهلل تعاىل عن قلوهبم تلك العلوم(((.

((( «رشح املقاصد» (.)185 :2
((( املصدر السابق (.)183 :2
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إخباره عن األخبار املاضية ـ كقصص األنبياء واألمم
ومن أنواع املعجزات
ُ

السابقة ـ واملستق َبلة؛ كقوله تعاىل يف سورة الروم﴿ :ﮫ*ﮭﮮ*ﮰﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ * ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ * ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ *
ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [الروم ،]6-1 :وقوله تعاىل:

﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ﴾ [الفتح ،]27 :وغريها كثري ،وقد أ ّلف العلامء يف هذه كتب ًا كثرية ،ومن أشهرها
كتاب اإلمام البيهقي «دالئل النبوة».

ومن دالئل النبوة واملعجزات ٌ
أفعال ظهرت منه عليه السالم عىل خالف العادة،

وهي كثرية جد ًا ،ذكرها العلامء يف كُتب أعالم النبوة ،وهي مشهورة.

أوجه الداللة عىل نبوة سيدنا حممد ﷺ ،ذكره اإلمام التفتازاين
وهناك وج ٌه من ُ

نص اإلمام السعد ،فقد قال:
وغريه من العلامء األعالم ،ونورد ّ

«ما سبق ـ أي :الوجو ُه السابقة يف الداللة عىل نبوة سيدنا حممد عليه الصالة

والسالم ـ هو العمد ُة يف إثبات النبوة وإلزا ِم احلجة عىل املجادل واملعاند ،وقد يذكر
وجوه ُأ َخر تقوي ًة له وتتمي ًام وإرشاد ًا لطالب احلق وتعلي ًام.
والسي
األول :أنه قد اجتمع فيه من األخالق احلميدة ،واألوصاف الرشيفة،
َ
الـمرضية ،والكامالت العلمية والعملية ،واملحاسن البديعة الراجعة إىل النفس والبدن
ْ

ُ
تصنيف عىل
وتفاصيل ذلك
لنبي،
والنسب والوطن ما جيزم العقل بأنه ال
ٌ
ُ
جيتمع إال ٍّ
ِحدَ ة.
الثاينّ :
أن من نظر فيمـا اشتملت عليه رشيعتُه مما يتعلق باالعتقادات والعبادات

ِ
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واملعامالت والسياسات واآلداب و َع ِل َم ما فيها من دقائق احلكمة َع ِل َم ق ْط َع ًا أهنا ليست

إال وضع ًا إهلي ًا ،ووحي ًا ساموي ًا ،واملبعوث هبا ليس إال نب ّي ًا.

الثالث :أنه انتصب ـ مع ضعفه وفقره وق ّلة أعوانه وأنصاره ـ حرب ًا ألهل األرض
ِ
آحادهم وأوساطهم وأكارسهتم وجبابرهتم ،فض ّلل آراءهم ،وس ّفه أحالمهم ،وأبطل
ِ
مر األعصار واألزمان ،وانترش
مللهم ،وهدم ُد َوهلم ،وظهر دينُه عىل األديان ،وزاد عىل ّ
يف اآلفاق واألقطار ،وشاع يف املشارق واملغارب ،من غري أن تقدر األعداء ـ مع كثرة

عددهم وعددهم ،وشدة شوكتهم وشكيمتهم ،وفرط محيتهم وعصبيتهم ،وبذهلم غاية

الوسع يف إطفاء أنواره ،وطمس آثاره ـ عىل إمخاد رشارة من ناره ،فهل يكون ذلك إال
إهلي ،وتأييد ساموي.
بعون ّ

أحوج ما كان الناس إىل من هيدي إىل الطريق املستقيم ،ويدعو
الرابع :أنه ظهر
َ
إىل الدين القويم ،وينظم األمور ،ويضبط َ
الرسل،
حال اجلمهور؛ لكونه زمان فرتة من ُ

وتفرق للس ُبل ،وانحراف يف امللل ،واختالل للدول ،واشتعال للضالل ،واشتغال باملحال:
فالعرب :عىل عبادة األوثان ووأد البنات ،والفرس :عىل تعظيم النريانْ ،
ووط ِء
األمهات ،والرتك :عىل ختريب البالد ،وتعذيب العباد ،واهلند :عىل عبادة البقر ،وسجود
احلجر والشجر ،واليهود :عىل اجلحود ،والنصارى :حيارى فيمن ليس بوالد وال مولود.

سائر الفرق يف أودية الضالل ،وأخبية اخليال واخلبال ،أفيليق بحكمة
وهكذا ُ

امللك احلق املبني أن ال يرسل رمحة للعاملني ،وال يبعث من جيدد أمر الدين؟ وهل ظهر

أحدٌ يصلح هلذا الشأن ،ويؤسس هذا البنيان ،غري حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن

هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن
مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مرض بن نزار بن معد بن
عدنان ،عليه أفضل الصلوات ،وأكمل التحيات»(((.

((( «رشح املقاصد» (.)189-188 :2
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النصوص الوارد ُة يف كتب
ومن أدلة نبوة سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم
ُ

األنبياء املتقدمني املنقولة إىل اللغة العربية املشهورة فيام بني أممهم ،كالتوراة واإلنجيل.

وقد اهتم العلامء يف علم التوحيد ويف علم التفسري ببيان هذه العقيدة املهمة،

أعني كون نبينا حممد ًا عليه الصالة والسالم خاتم األنبياء وأنه ال نبي بعده ،وأنه الرشيعة
التي أظهرها اهلل تعاىل عىل يديه هي خامتة الرشائع ،ملا هلذه العقيدة من أمهية ،بحيث إن

منكرها كافر .ومن هنا قاموا بالرد عىل من ادعى النبوة بعد سيدنا حممد عليه أفضل

الصالة والسالم من لدن مسيلمة الكذاب إىل القادياين وغريه من اخلارجني عن دين

اإلسالم .وحذروا من االغرتار هبم ملا يعلمونه من خطورة االنحراف يف هذا املقام.

قال الطحاوي( :وإنه خاتم األنبياء)
ورد يف القرآن أن نبوة حممد ﷺ خامت ُة الرساالت ،وأنه خاتم األنبياء ،وذلك يف

سورة األحزاب﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [ ،]40وهذا ُم َم ٌع عليهُّ ،
وكل من ا ّدعى النبوة بعد النبي
ٍ
حممد فهو مرتدٌّ وكافر.

وقد ورد يف أحاديث كثرية قال هبا النبي حممد ﷺ هذا املعنى منها« :وأنا العاقب

الذي ليس بعدي نبي»((( ،أي :الذي ال َيع ُقبه أحدٌ من األنبياء ،فكيف جييـز هؤالء

َ
اإليامن هبذا الرسول املدّ عي؟
ألنفسهم

آخر األنبياء ،ال يتوقف عىل العلم هبذا
ثم إن العلم بأن سيدنا حممد ًا عليه السالم ُ

احلديث؛ ألنَّه صار معلوم ًا من الدين بالرضورة.

((( أخرجه الرتمذي يف «سننه» من حديث مطعم ريض اهلل عنه ،كتاب األدب ،باب ما جاء يف أسامء
النبي ﷺ ،)2840( ،بنحوه .وقال :حديث حسن صحيح.

ِ
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وروى البخاري يف «صحيحه» عن حممد بن جبري بن مطعم :عن أبيه ريض اهلل

تعاىل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :يل مخسة أسامء :أنا حممدٌ  ،وأمحدُ  ،وأنا املاحي الذي
الناس عىل قدمي ،وأنا العاقب»(((.
يمحو اهلل يب
الكفر ،وأنا احلارش الذي ُيرش ُ
َ

وزاد الرتمذي والطرباين يف «معجمه الكبري» يف روايتهام عنه« :وأنا العاقب الذي

نبي» ،قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح(((.
ليس بعدي ٌّ

َ
حبان :عن حممد بن جبري بن مطعم :عن أبيه :أن رسول اهلل ﷺ
ويف رواية ابن

قال« :إن يل أسامء :أنا حممدٌ  ،وأنا أمحدُ  ،وأنا املاحي الذي يمحو اهلل يب الكفر ،وأنا احلارش
نبي»(((.
الذي حيرش الناس عىل قدمه ،وأنا العاقب الذي ليس بعده ٌّ

كفر
وقد ادعى
زعيم القاديانية (غالم أمحد) ّ
النبو َة وهناك من اتبعه ،وهذا ٌ
ُ
ِ
ور ّد ٌة عن دين اإلسالم؛ َّ
خاتم األنبياء واملرسلني معلو ٌم من الدين
ألن العلم بأن نب َّيـنا
ُ

ِّ
ومكذ ٌب له ،وإن تع ّلق بام شاء أن يتع ّلق ،ووجود
خمالف للقرآن
وزعمه هذا
بالرضورة،
ٌ
ُ
ٍ
ٍ
أناس يتبعون هذا الكاذب ٌ
جهل عند بعض الناس يف األمور املعلومة
دليل عىل وجود
من الدين بالرضورة.

ٌ
فقلت له:
رسول من عند اهلل تعاىل،
بعض من زعم أنه
ُ
وقد ُ
رأيت قبل سنوات َ

تنص عىل أن سيدنا حممد ًا عليه الصالة والسالم خاتم
أنت ختالف اآلي َة الكريمة التي ُّ
ٌ
بنبي.
األنبياء .فقال :أنا
رسول ولست ّ

كل رسول جيب أن يكون نب ّيـ ًا ،فادعاء كونه رسوالً
أن َّ
ُ
اجلاهل ّ
ومل يعرف هذا

((( كتاب املناقب ،باب ما جاء يف أسامء رسول اهلل ﷺ.)3532( ،

((( أخرجه الطرباين .)121 :2( ،)1522( ،والرتمذي ،كتاب األدب ،باب ما جاء يف أسامء النبي
ﷺ.)2840( ،

((( كتاب التاريخ ،باب من صفته ﷺ وأخباره.)6313( ،
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بعض اجلهلة هبذا
خمالف لإلمجاع ،ولِـام هو
بنبي
ٌ
مقطوع به من القرآن ،وقد تأ ّثر ُ
ٌ
ليس ٍّ

وأظهرت ُحقه هلم.
يت له
ُ
املدّ عي حتى تصدّ ُ

وقد سامه اهلل رؤوف ًا رحي ًام ،فقال جل من قائل﴿ :ﮬﮭﮮﮯ

ﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚ﴾
[التوبة.]128 :

ويف «املستدرك عىل الصحيحني» عن عوف بن مالك األشجعي قال :انطلق

النبي ﷺ ،وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود ،فقال« :يا معرش اليهود ،أروين اثنَي عرش
ُّ
حيط اهلل عن ّ
ال يشهدون أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ّ
رج ً
حتت أديم
كل
هيودي َ
ٍّ
السامء الغضب الذي غضب عليهم» قالُ :فأسكتوا ما أجابه منهم أحدٌ  ،ثم ر ّد عليهم،
فلم جيبه منهم أحد ،فقال« :أبيتُم ،فواهلل ألنا احلارش ،وأنا العاقب ،وأنا النبي املصطفى،
كذبتم» ،ثم انرصف وأنا معه حتى كدنا أن نخرج ،فإذا ٌ
آمنتم أو ّ
رجل من خلفنا يقول:

أي ٍ
رجل تعلموين فيكم يا معرش اليهود؟ قالوا :واهلل
كام َ
أنت يا حممد ،فقال ذلك الرجلَّ :
ما نعلم أنه كان فينا ٌ
أعلم بكتاب اهلل منك ،وال أفقه منك ،وال من أبيك قبلك،
رجل ُ
نبي اهلل الذي جتدونه يف التوراة
وال من جدك قبل أبيك ،قال :فإين أشهد له باهلل إنه ُّ
رش ًا ،فقال رسول اهلل ﷺ« :كذبتُم ،لن
فقالوا:
َ
كذبت! ثم ر ُّدوا عليه قوله ،وقالوا فيه ّ
ُيقبل قو ُلكم ،أما آنف ًا فتثنون عليه من اخلري ما أثنيتُم ،وأما إذا آمن ّ
فكذبتُموه وقلتُم فيه

ما قلتُم ،فلن يقبل قولكم» قال :فخرجنا ونحن ثالثة رسول اهلل ﷺ وأنا وعبد اهلل بن

سالم ،وأنزل اهلل تعاىل فيه﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [األحقاف]10 :

«أي
اآلية.
صحيح عىل رشط الشيخني ومل ُيرجاه ،إنام اتفقا عىل حديث ُ َ
حيد عن أنسّ :
ٌ
رجل عبد اهلل بن سالم فيكم؟» خمترص ًا(((.

((( كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل عنهم ،باب ذكر مناقب عبد اهلل بن سالم اإلرسائييل ريض اهلل

عنه .)5756( ،قال احلاكم :صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه إنام اتفقا عىل حديث محيد =
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ووجود من ينازع فيها من ِ
ِ
امللحدين يف هذا الزمان ،بل
وخلطورة هذه املسألة
ُ

لقد ُوجد من يشكّك يف ّ
نص ًا عىل أن حممد ًا عليه الصالة والسالم خاتم
أن يف اإلسالم ّ
حيرف معنى هذه العبارة الواضحة الدا ّلة عىل ختم النبوة بسيدنا
األنبياءُ ،
وبعضهم صار ّ
حممد عليه الصالة والسالم ،أحببنا أن نفصل قلي ً
ال يف ِذكر أدلة هذه املسألة ،وأن نورد
كال َم العلامء األعالم؛ لكي تزداد جال ًء وثبات ًا يف نفوس الناس.

األدلة عىل أن نبينا حممد ًا عليه الصالة والسالم خاتم النبيني:
ِ
والركن الذي ال يمكن إسقا ُطه يف
توجد أدلة كثرية عىل هذا األصل العظيم،
خمتل ٍ
يشك فيه إال ُّ
اإلسالمي ،بل احلك ِم الذي ال ّ
منحرف كافر به.
عقل أو
الدين
ٌ
ّ
ٍ
كلامت من
ونحرر معناها بنقل
بعض تلك األدلة
وسوف نورد يف هذا املقام َ
ّ

وقع ذلك أشدَّ وأثبت يف النفس.
أعالم األمة؛ ليكون ُ

قال اهلل تعاىل يف سورة األحزاب﴿ :ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ * ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ *
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ * ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

* ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ﴾ [.]40-36

= عن أنس أي رجل عبد اهلل بن سالم فيكم خمترص ًا .وعلق الذهبي عليه يف التلخيص :عىل رشط
البخاري ومسلم.
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نص رصيح يف املعنى الذي
وقوله تعاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ ٌّ

نبي بعد نبينا عليه الصالة والسالمُّ ،
ُّ
فكل دعوى النبوة بعدُ
تدل اآلية عليه ،وهو أنه ال َّ
كفر وضالل ،ولو مل ِ
َ
َ
َ
الباحث عن احلق
الصادق
اإلنسان
نأت بيشء سوى ذلك لكفى
ٌ
الواضح ،ولكن سنورد ما يؤكّد هذا املعنى ويثبته يف النفس ،وذلك لكثرة ما ُيادل
ِ
ُ
واضحات اإلسالم يف نفوس الناس ،وتراهم لذلك
أهل الباطل حماولني أن خيدشوا

باذلني ّ
كل جهد يف القدح يف املس َّلامت والرضوريات؛ ليومهوا أهنا ليست رضوريات،
وقد علمنا ّ
احلس ّيات والرضوريات العقلية كاستحالة
أن بعض الناس قد شكّكوا يف ّ
بعض املنحرفني
اجتامع
يت ُ
َ
النقيضني والضدَّ ين ونحو ذلك ،فليس من املستبعد إذن أن يأ َ

ليشكّكوا يف رضوريات الدين الذي يعادونه بكل وسيلة ،فام تتوقعه مع َمن يقدح يف
يقرره الدين وهو مناقض له؟!
الدين ،أتراه مس ّل ًام لك يف كل ما ّ
قال اإلمام الطربي يف تفسري هذه اآلية:

«يقول تعاىل ذكره :ما كان ـ أهيا الناس ـ حممدٌ أبا زيد بن حارثة ،وال أبا أحد من

نكاح زوجته بعد فراقه إياها ،ولكنه رسول اهلل
رجالكم الذين مل يلده حممد؛ فيحرم عليه ُ
وخاتم النبيني ،الذي ختم النبو َة ف ُطبع عليها ،فال تُفتَح ألحد بعده إىل قيام الساعة،

وكان اهلل بكل يشء من أعاملكم ومقالكم وغري ذلك ذا علم ال خيفى عليه يشء.
وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل»(((.

رسولنا عليه الصالة والسالم خاتَم وخاتِم

وبعضها بكرسها((( ،وكال
بعض القراءات بفتح التاء يف ﴿ﯱ﴾
ُ
وقد وردت ُ
((( «تفسري الطربي» (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ،دار الفكر ،طبعة1405 :هـ.)16 :22( ،
((( قرأ عاصم :وخات ََم النَّبِ ِّي َـني بفتح التاء ،فتكون قراءة غريه بكرسها» ،الوايف يف رشح الشاطبية»
(.)345
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الوجهني ُّ
يدل عىل املعنى نفسه ،قال النيسابوري:

ُ
واألعمـال
ختـمت القرآن،
«قال الفراء :الـختا ُم :آخر كل يشء ،ومنه يقال:
ُ

بخواتيمها ،واخلاتم مثله ،وأنت خاتم النبيني ،والرتكيب يدل عىل القطع واالنتهاء بجميع

معانيه»(((.

وقال اآللويس:

«واخلاتم :اسم آلة لِـام ُيتم به كالطابع لِـام يطبع به ،فمعنى خاتم النبيني :الذي
ختم النبيون به ومآله :آخر النبيني ،وقال املربد« :خاتِم» فعل ماض عىل «فاعل» وهو يف
معنى :خت ََم النبيني ،فـ«النبيني» منصوب عىل أنه مفعول به ،وليس بذاك ،وقرأ اجلمهور

(وخاتم) ـ بكرس التاء ـ عىل أنه اسم فاعل أي :الذي ختم النبيني ،واملراد به :آخرهم
أيض ًا ،ويف حرف ابن مسعود (ولكن نب ّي ًا ختم النبيني)»(((.

وقال اإلمام الطربي يف أثناء تفسريه لآلية الكريمة املذكورة:
«واختلفت القراء يف قراءة قوله﴿ :ﯱﯲ﴾ ،فقرأ ذلك قراء األمصار

سوى احلسن وعاصم بكرس التاء من خاتم النبيـني ،بمعنى :أنه ختم النبيـنيُ .ذكر أن
ني) فذلك دليل عىل صحة قراءة من قرأه
(و َل ِك َّن نَب ّي ًا َخت ََم النَّب ِّي َ
ذلك يف قراءة عبد اهلل َ
بكرس التاء ،بمعنى :أنه الذي ختم األنبياء ﷺ وعليهم ،وقرأ ذلك ـ فيام ُيذكَر ـ احلسن
وعاصم ﴿ﯱﯲ﴾ بفتح التاء ،بمعنى :أنه آخر النبيني ،كام قرأ َ
﴿مْتُو ٌم َخ َات َ ُه
ِ
آخره مسك من قرأ ذلك كذلك».
م ْس ٌك﴾ بمعنىُ :

((( «تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ،نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري
( 728هـ) ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ 1416هـ 1996 -م ،ط ،1ت :الشيخ زكريا
عمريات.)466 :6( ،

((( «روح املعاين» (.)34 :22
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وقال اإلمام البيضاوي يف تفسري اآلية الكريمة:

ِ
ـم النبيني) وآخرهم الذي ختمهم أو ختموا به عىل قراءة عاصم بالفتح:
َ
«(و َخات َ

﴿ﯱﯲ﴾ وآخرهم الذي ختمهم ،أو ُختموا به ،عىل قراءة عاصم بالفتح».
وقال العالمة أبو السعود:

«﴿ﯱ ﯲ﴾ أي :كان آخرهم الذي ختموا به ،و ُقرئ بكرس التاء أي:

كان خامتهم ،ويؤيده قراءة ابن مسعود (ولكن نبي ًا ختم النبيني) ،وأ ّيـ ًا ما كان ،فلو كان

له اب ٌن ٌ
بالغ لكان نب ّيـ ًا ،ومل يكن هو ﷺ خاتم النبيني ،كام يروى أنه قال يف إبراهيم حني

تويف« :لو عاش لكان نبي ًا»((( ،وال يقدح فيه ـ أي :يف كون النبي عليه الصالة والسالم
خامت ًا لألنبياء ـ ُ
نزول عيسى بعده عليهام السالم؛ َّ
ألن معنى كونه خاتم النبيني :أنه ال

ُين َّبـأ أحدٌ بعده((( ،وعيسى ممن نُـ ِّب َئ قبله ،وحني ينزل إنام ينزل ً
عمال عىل رشيعة حممد

ﷺ مصلي ًا إىل قبلته كأنه بعض أمته»(((.

ومما ُّ
يدل عىل أن املرا َد :املنع النبوة الناشئة ال املستأنفة بعد زمان نبوة سيدنا حممد
((( أخرجه ابن ماجه يف «سننه» من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام ،كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف
الصالة عىل ابن رسول اهلل ﷺ وذكر وفاته ،)1511( ،ولفظه« :ملا مات إبراهيم ابن رسول اهلل ﷺ

صىل رسول اهلل ﷺ وقال :إن له مرضع ًا يف اجلنة .ولو عاش لكان صديق ًا نبي ًا .ولو عاش لعتقت

أخواله القبط وما اسرتق قبطي».

((( أي :ال تنشأ نبو ٌة لغريه بعدَ ه يف الزمان ،وسيدنا عيسى عليه السالم كان نب ّيـ ًا قبل نبينا عليهام
الصالة والسالم ،ولكن غاية األمر :أنه يعاد إنزاله بعد رفعه إىل السامء يف آخر الزمان ،ويعود

مؤمن ًا ،بنبينا تابع ًا له ،حيكم برشعة اإلسالم.

((( «إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم» ،أيب السعود حممد بن حممد العامدي(951هـ) ،دار
إحياء الرتاث العريب ـ بريوت.)106 :7( ،
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جمم ٌع عليه ال ُ
عليه أفضل الصالة والسالمّ ،
يقبل النـزاع ،وال حيتمله
وأن هذا األمر َ

أصالً ،ما ّقرره اإلمام القرطبي يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃ﴾ [الكهف ]77 :قال:

«قال بعض العلامء :وال جيوز أن يقال كان [أي :اخلرض] نب ّيـ ًا؛ َّ
ألن إثبات النبوة

ال جيوز بأخبار اآلحاد ،ال سيام وقد روي من طريق التواتر ـ من غري أن حيتمل تأوي ً
ال ـ

بإمجاع األمة قوله عليه الصالة والسالم« :ال نبي بعدي» وقال تعاىل﴿ :ﯱﯲ﴾

غري
[األحزاب ]40 :واخلرض وإلياس مجيع ًا باقيان مع هذه الكرامة ،فوجب أن يكونا َ
نبي ،إال ما
ألنام لو كانا نب َّيني لوجب أن يكون بعد نب ِّينا عليه الصالة والسالم ٌّ
نب َّيني؛ َّ

قامت الدالل ُة يف حديث عيسى أنه ينزل بعده.

قلت((( :اجلمهور ّ
أن اخلرض كان نب ّيـ ًا ـ عىل ما تقدّ م ـ وليس بعد نبينا عليه الصالة

نبي ،أي :يدّ عي النبو َة بعده ابتدا ًء .واهلل أعلم»(((.
والسالم ٌّ

ف ُيستفاد من هذا النص :أن القول بأنه ال يوجد نبوة مبتدأ ًة بعد نبوة نبي حممد

عليه الصالة والسالم ،هذا القول ُّ
حمل إمجاع ال حيتمل التأويل ،وقد ثبت بالنصوص

املتواترة.

وقال اآللويس:
«وكونه ﷺ خاتم النبيني مما نطق به الكتاب ،وصدعت به السنة ،وأمجعت عليه

أرص»(((.
األمة ،فيكفر مدّ عي خالفه ،و ُيقتل إن ّ
((( أي :القرطبي.

((( «تفسري القرطبي» ( )28 :11وما بعدها.

((( «روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين» (.)41 :22
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وقال اإلمام السمرقندي يف تفسري اآلية:

«قوله عز وجل﴿ :ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ يعني :بالتبني ،وليس ٍ
بأب

لزيد بن حارثة﴿ ،ﯮ ﯯﯰ﴾ ،يعني :ولكنه حممد رسول اهلل ﷺ .ويقال :مل يكن
أب الرجال؛ ألن بنيه ماتوا صغار ًا ،ولو كان الرجال بنيه ،لكانوا أنبيا َء وال نبي بعده،
َ
فذلك قوله﴿ :ﯱﯲ﴾»(((.
وقال اخلازن:

«قوله عز وجل﴿ :ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ ،وذلك أن رسول اهلل ﷺ
لـم تزوج زينب قال الناس :إن حممد ًا تزوج امرأة ابنه ،فأنزل اهلل ﴿ﯧﯨ ﯩﯪﯫ
ّ

ﯬﯭ﴾ ،يعني :زيد بن حارثة .واملعنى :أنه مل يكن أبا رجل منكم عىل احلقيقة،
حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بني األب وولده من حرمة الصهر والنكاح.

قلت :قد كان له أبنا ٌء :القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم ،وقال للحسن:
فإن َ

إن ابني هذا س ّيدٌ .

قلت :قد ُأخرجوا من حكم النفي بقوله﴿ :ﯬﯭ﴾ وهؤالء مل يبلغوا مبلغ
ُ

الرجال ،وقيل :أراد بالرجال :الذين مل يلدهم﴿ ،ﯮ ﯯﯰ﴾ أي :إن كل رسول
((( «تفسري السمرقنـدي الـمسمى بحر العلوم» ،نرص بن حممد بن أمحد أبو الليث السمرقندي
(367هـ) ،دار الفكر ـ بريوت ،ت :د.حممود مطرجي.)60-59 :3( ،
ُ
رسول اهلل) بضم الالم ومعناه ولكن هو
ثم قال اإلمام السمرقـندي« :قرأ بعضهم (ولكن

رسول اهلل ومن قرأ بالنصب معناه ولكن كان رسول اهلل وكان ﴿ﯱﯲ﴾ وقرأ عاصم
يف إحدى الروايتني ﴿ﯱ ﯲ﴾ بنصب التاء وقرأ الباقون بالكسـر ،فمن قرأ بالكرس

يعني :آخر النبيني ،ومن قرأ بالنصب فهو عىل معنى إضافة الفعل إليه يعني :أنه ختمهم ،وهو
خاتم ،قال أبو عبيد :وبالكرس؛ نقرأ ألنه رويت اآلثار عنه أنه قال« :أنا خاتم النبيني» فلم يسمع
أحد من فقهائنا يروون إال بكرس التاء».
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هو أبو أمته فيام يرجع إىل وجوب التوقري والتعظيم له ،ووجوب الشفقة والنصيحة هلم

عليه﴿ ،ﯱﯲ﴾ :ختم اهلل به النبوة؛ فال نبوة بعده ،أي :وال معه.

قال ابن عباس :يريد :لو مل أختم به النبيني جلعلت له ابن ًا ويكون بعده نبي ًا ،وعنه

نبي بعده مل ُيعطه ولد ًا ذكر ًا يصري رجالً﴿ ،ﯴﯵﯶ
لـم حكم أن ال َّ
قال :إن اهلل ّ
ِ
نبي بعده.
ﯷﯸ﴾ أي :دخل يف علمه أنه ال ّ
صح أن عيسى عليه السالم ينزل يف آخر الزمان بعده وهو نبي.
فإن َ
قلت :قد ّ

قلت :إن عيسى عليه السالم ممن ن ّب َئ قبله ،وحني ينزل يف آخر الزمان ينزل عام ً
ال
ُ

برشيعة حممد ﷺ ومصلي ًا إىل قبلته كأنه بعض أمته»(((.
قال أبو حيان:

«﴿ﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ ﰓ

الـمب َعث،
ﰔ ﰕ﴾ [األنعام :]165 :أذك ََرهم تعاىل بنعمته عليهم إذ كان النبي ﷺ ُ

وهو حممد ﷺ ﴿ﯱ ﯲ﴾ ،فأ ّمتـه خلفت سائر األمم ،وال جييء بعدها أ ّمـة

النبي ﷺ قال« :توفون سبعني أ ّمة أنتم
ختلفها؛ إذ عليهم تقوم الساعة ،وقال احلسن :إن ّ

خريها وأكرمها عىل اهلل» ،وروي« :أنتم آخرها وأكرمها عىل اهلل»((( ،ورفع الدّ رجات
ُ
هو بالرشف يف املراتب الدنيوية ،والعلم وسعة الرزق ،و﴿ﰒ﴾ متعلق بقوله:

﴿ﰍ﴾﴿ ،ﰓ ﰔ ﰕ﴾ من ذلك جاه ًا وماالً وعلمـ ًا ،وكيف تكونون يف ذلك؟
((( «تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنـزيل» ،عالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم
البغدادي الشهيـر بالـخازن (725هـ) ،دار الفكر ـ بيـروت ـ لبنان ـ 1399هـ = 1979م،

(.)265 :5

((( أخرجه أمحد يف «مسنده» من حديث معاوية ريض اهلل عنه .)219 :33( ،)20015( ،والرواية
الثانية ،)231 :33( ،)20029( :و(.)228 :33( ،)20025
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وقيل :اخلطاب لبني آدم خلفوا يف األرض عن اجلن أو عن املالئكة ،وقيل :خيلف بعضهم

بعض ًا ،وقيل :خلفاء األرض متلكوهنا وتترصفون فيها»(((.
وقال العالمة اآللويس:

«وأما قوله سبحانه﴿ :ﯱﯲ﴾ ،فقد قيل :إنه جيء به؛ ليشري إىل كامل

نصحه وشفقته صىل اهلل تعاىل عليه وسلم ،فيفيد أن أبوته عليه الصالة والسالم لألمة
أبو ٌة كاملة فوق أبوة سائر الرسل عليهم
املشار إليها بقوله :تعاىل﴿ :ﯮ ﯯﯰ﴾ ّ

ٌ
رسول ،ربام ال يبلغ يف الشفقة
السالم ألممهم؛ وذلك ألن الرسول الذي يكون بعده
غايتَها ،ويف النصيحة هنايتَها؛ اتّـكاالً عىل من يأيت بعده ،كالوالد احلقيقي إذا علم أن

لولده بعده من يقوم مقامه.

وقيل :إنه جيء به لإلشارة إىل امتداد تلك األبوة املشار إليها بام قبل إىل يوم

القيامة ،فكأنه قيل﴿ :ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ بحيث تثبت بينه وبينه حرمة
ِ
املصاهرة ،ولكن كان أبا ِّ
وأبناء أبنائكم ،وهكذا إىل يوم
كل واحد منكم وأبا أبنائكم

القيامة بحيث جيب له عليكم وعىل من تناسل منكم احرتا ُمه وتوقريه ،وجيب عليه لكم
ولِـمن تناسل منكم الشفق ُة والنصح الكامل.

يتوهم من قوله تعاىل﴿ :ﯬﯭ﴾ من أنه ﷺ
وقيل :إنه جيء به لدفع ما ّ
ٍ
ذكر فيعيش
يكون أبا أحد من رجاله الذين ُولدوا منه عليه الصالة والسالم ،بأن ُيولد له ٌ
مبلغ الرجال ،وذلك ألن كونه عليه الصالة والسالم خاتم النبيني ُّ
حتى يبلغ َ
يدل عىل
((( «تفسري البحر املحيط» ،حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسـي(745هـ) ،دار الكتب
العلمية ـ لبنان ـ بريوت ـ 1422هـ =2001م ،ط ،1ت .الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ـ

الشيخ عيل حممد معوض ،شارك يف التحقيق  )1د .زكريا عبد املجيد النوقي  )2د .أمحد النجويل
اجلمل.)263 :4( ،
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ذكر حتى يبلغ؛ ألنه لو بلغ لكان منصبه أن يكون نب ّيـ ًا ،فال يكون هو
أنه ال يعيش له ولدٌ ٌ

صىل اهلل تعاىل عليه وسلم خاتم النبيني ،ويراد باألب عليه األب الصلب؛ لئال يعرتض

باحلسنني ريض اهلل تعاىل عنهام.

ودليل الرشطية((( :ما رواه إبراهيم السدّ ي :عن أنس قال :كان إبراهيم ـ يعني:

يبق؛ ألن
ابن النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم ـ قد مأل املهد ،ولو بقي لكان نب ّيـ ًا ،لكن مل َ
آخر األنبياء عليهم السالم .وجاء نحوه يف روايات ُأ َخر:
نبيكم ُ
قلت
أخرج البخاري من طريق حممد بن برش :عن إسامعيل بن أيب خالد قالُ :

إبراهيم اب َن النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم؟ قال« :مات
رأيت
لعبد اهلل بن أيب أوىفَ :
َ
إبراهيم ،ولكن ال
نبي عاش ابنُه
ُ
صغري ًا ،ولو ُقيض بعد حممد صىل اهلل تعاىل عليه وسلم ٌّ

نبي بعده»(((.

وأخرج أمحد عن وكيع عن إسامعيل :سمعت ابن أيب أوىف يقول :لو كان بعد

نبي ما مات ابنُه(((.
النبي ٌّ
ّ

إبراهيم ابن النبي
وأخرج ابن ماجه وغريه من حديث ابن عبـاس :لـام مات
ُ

صىل اهلل تعاىل عليه وسلم وقال« :إن له مرضع ًا يف اجلنة ،ولو عاش لكان صدّ يقا نبي ًا،

قبطي»((( .ويف سنده أبو شيبة إبراهيم
ولو عاش ألعتقت أخوا َله من القبط ،وما ُ
است ّق ٌّ

ابن عثامن الواسطي ،وهو ـ عىل ما قال القسطالين ـ ضعيف.

ومن طريقه أخرجه ابن منده يف «املعرفة» وقال :إنه غريب.
((( أي دليل قوله السابق« :لو بلغ لكان منصبه ...إلخ».

((( يف «صحيحه» ،كتاب األدب ،باب من سمى بأسامء األنبياء.)6194( ،
((( يف «مسنده».)454 :31( ،)19109( ،

((( كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف الصالة عىل ابن رسول اهلل ﷺ وذكر وفاته.)1511( ،
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وكأن النووي مل يقف عىل هذا اخلرب املرفوع أو نحوه أو وقف عليه ومل يصح

عنده ،فقال يف «هتذيب األسامء واللغات» :وأما ما روى عن بعض املتقدمني« :لو عاش

ٌ
فباطل ،وجسار ٌة عىل الكالم عىل املغ َّيبات ،وجمازفة وهجو ٌم عىل
إبراهيم لكان نبي ًا»،
عظيم(((.

ومثله ابن عبد الرب فقد قال يف «التمهيد» :ال أدري ما هذا؟ فقد ولد نوح عليه

النبي إال نبي ًا لكان كل أحد نب ّي ًا؛ ألهنم من نوح عليه السالم.
نبي ،ولو مل يلد ُّ
السالم غري ٍّ

وأنا((( أقول :ال ُيظ ُّن بالصحايب اهلجو ُم عىل اإلخبار عن مثل هذا األمر بالظ ّن؛
ٍ
صح
فالظاهر أنه مل ُيرب إال عن توقيف من رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسلم ،وإذا ّ
حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام املرفوع ،ارتفع اخلصا ُم ،لكن الظاهر أن هذا
األمر يف إبراهيم خاصة؛ بأن يكون قد سبق يف علم اهلل تعاىل أنه لو عاش جلعله جل

وعال نب ّيـ ًا ،ال لكونه اب َن النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم ،بل ألمر هو ـ ّ
جل شأنه ـ به

أعلم ،و﴿ﯱ ﯲ ﯳﯴﯵ﴾ [األنعام.]124 :

وحينئذ يرد عىل الرشطية السابقة ـ أعني قوله ألنه :لو بلغ لكان منص ُبه أن يكون
ظاهر ،والدليل الذي سيق فيام سبق ال ُيثبتها؛ لِـام ّ
أن ظاهره اخلصوص،
نبي ًا ـ َمن ٌْع
ٌ
فيجوز أن يبلغ ولدٌ ذكر له عليه الصالة والسالم غري إبراهيم ،وال يكون نب ّيـ ًا؛ لعدم
أهليته للنبوة يف علم اهلل تعاىل لو عاش.

وقول بعض األفاضل« :ليس مبنى تلك الرشطية عىل اللزوم العقيل والقياس

أكر َم بعض الرسل عليهم
املنطقي ،بل عىل مقتىض احلكمة اإلهلية ،وهي :أن اهلل سبحانه َ
ِ
أوالدهم أنبيا َء كاخلليل عليه السالم ،ونب ُّينا صىل اهلل تعاىل عليه وسلم
السالم بجعل
((( (.)140 :1

((( أي :األلويس.
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ترشيف اهلل تعاىل له وأفضل ّيتَه
أكر ُمهم عليه وأفض ُلهم عنده ،فلو عاش أوال ُده اقتىض
َ
َ

بعض رسله عليهم
عنده ذلك» ليس بيشء(((؛ ألنّـا نقول :ال يلزم من إكرام اهلل تعاىل َ

ُ
وكون نبينا صىل اهلل تعاىل عليه وسلم أكر َمهم وأفضلهم ،اقتضا َء
السالم بنبوة األوالد
الترشيف واألفضلية نبو َة أوالده لو عاشوا وبلغوا؛ ليقالَّ :
إن حكمة كونه عليه الصالة
والسالم خاتم النبيني ـ لكوهنا ّ
أجل وأعظم ـ من َع ْت من أن يعيشوا ف ُينـ َّبؤوا .أال ترى
ِ
ينني
أكر َم بعض الرسل بجعل
بعض أقارهبم يف حياهتم وبعد مماهتم أنبيا َء ُم ِع َ
أن اهلل تعاىل َ

غري خمالفني هلا يف ٍ
أصل أو فرع ،كموسى عليه السالم ،ونب ُّينا
هلم ،ومؤ ِّيدين لرشيعتهم َ
عليه الصالة والسالم أكر ُمهم وأفضلهم ،ومل ُي َع ْل له ذلك»(((.

أعم من الرسول ،فيلزم من كونه صىل اهلل
وقال األلويس« :واملراد بالنبي :ما هو ُّ

خاتم املرسلني ،واملراد بكونه عليه الصالة والسالم
خاتم النبيني ،كونَه َ
تعاىل عليه وسلم َ
حدوث وصف النبوة يف ٍ
ِ
أحد من الثقلني بعد حت ّليه عليه الصالة والسالم
انقطاع
خامتهم:
ُ
هبا يف هذه النشأة.
وال يقدح يف ذلك ما أمجعت األم ُة عليه ،واشتهرت فيه األخبار ـ ولعلها بلغت
مبلغ التـواتر املعنوي ونطق به الكتاب عىل ٍ
قول ،ووجب اإليمـان به ،و ُأكفر ُمـنكره
كالفالسفة ـ ِمن نـزول عيسى عليه السالم آخر الزمان؛ ألنه كان نب ّيـ ًا قبل ِّ
حتل نب ِّيـنا
صىل اهلل تعاىل عليه وسلم بالنبوة يف هذه النشأة.
ومثل هذا ُيقال يف بقاء اخلرض عليه السالم؛ عىل القول بنبوته وبقائه.

ثم إنه ـ أي :سيدنا عيسى عليه السالم ـ حني نزولهٍ ،
باق عىل نبوته السابقة ،مل

((( قوله ليس بيشء ،جواب قوله :وقول بعض األفاضل ...إلخ.

((( «روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين» ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود
األلويس البغدادي (1270هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت (.)32 :22
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ِ
ِ
وتكليفه بأحكام هذه
وحق غريه
عزل عنها ،قال :لكنه ال يتع ّبد هبا
لنسخها يف ح ِّقه ِّ
ُي َ

الرشيعة أص ً
نصب أحكام ،بل يكون
وحي وال
ال وفرع ًا ،فال يكون إليه عليه السالم
ُ
ٌ
ِ
وحاك ًام من ُحكَّام ملته بني أمته بام ع ّلمه
خليف ًة لرسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسلم،
يف السامء َ
قبل نزوله من رشيعته عليه الصالة والسالم؛ كام يف بعض اآلثار ،أو ينظر يف
الكتاب والسنة ،وهو عليه السالم ال يقرص عن رتبة االجتهاد املؤ ّدي إىل استنباط ما

وكرسه الصليب وقت ُله اخلنزير ووض ُعه
حيتاج إليه أيا َم ُمكْثه يف األرض من األحكام،
ُ
اجلزية وعد ُم َقبوهلا مما ُعلم من رشيعتنا صواب ّيتُه ،يف قوله صىل اهلل تعاىل عليه وسلمَّ :
«إن

عيسى ينزل حك ًام عدالً ،يكرس الصليب ،ويقتل اخلنزير ،ويضع اجلزية».

فنزوله عليه السالم غاية إلقرار الكفار ببذل اجلزية عىل تلك األحوال ،ثم ال

يقبل إال اإلسالم ال نسخ هلا ،قاله شيخ اإلسالم إبراهيم اللقاين يف «هداية املريد جلوهرة

التوحيد».

وقوله :إنه عليه السالم ـ حني ينزل ـ باق عىل نبوته السابقة مل ُيعزل عنها بحال

لكنه ال يتعبد هبا ...إلخ أحس ُن من قول اخلفاجي :الظاهر :أن املراد من كونه عىل دين
نبينا صىل اهلل تعاىل عليه وسلم :انسالخه عن وصف النبوة والرسالة ،بأن يبلغ ما يبلغه

عن الوحي ،وإنام حيكم بام يتلقى عن نبينا عليه الصالة والسالم ،ولذا مل يتقدم إلمامة

الصالة مع املهدي.

وال أظنه عنى باالنسالخ عن وصف النبوة والرسالة عز َله عن ذلك؛ بحيث ال

ُ
نبي
يصح إطالق الرسول والنبي عليه عليه السالم ،فمعاذ اهلل أن ُيعزل
رسول اهلل أو ٌّ
عن الرسالة أو النبوة ،بل أكاد ال أتعقل ذلك!

وحي ،كام كان له َ
وصف تبلي ِغ األحكام عن ٍ
قبل الرفع،
ولعله أراد :أنه ال يبقى له
ُ

نبي رسول قبل الرفع ،ويف السامء ،وبعد النزول ،وبعد املوت أيض ًا،
فهو عليه السالم ٌّ

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 491
عىل

وبقاء النبوة والرسالة بعد املوت يف حقه وحق غريه من األنبياء واملرسلني عليهم السالم
حقيقة مما ذهب إليه غري واحد ،فإن املتصف هبام ـ وكذا باإليامن ـ هو الروح ،وهي باقية

ال تتغري بموت البدن.

نعم ذهب األشعري ـ كام قال النسفي ـ إىل أهنام بعد املوت باقيان حك ًام((( ،وما

أفاده كالم الل َّقاين من أنه عليه السالم حيكُم بام علم يف السامء َ
قبل نزوله من الرشيعة،
قد أفاده السفاريني يف «البحور الزاخرة» وهو الذي أميل له ،وأما أنه جيتهد ناظر ًا يف
الكتاب والسنة فبعيد ،وإن كان عليه السالم قد ُأويت فوق ما ُأويت جمتهدو األمم مما
معظم أهل العلم إىل أنه حني ينزل يصيل ورا َء
يتوقف عليه االجتهاد بكثري؛ إذ قد ذهب
ُ
تضمنته
املهدي ريض اهلل تعاىل عنه صالة الفجر ،وذلك
ُ
الوقت يضيق عن استنباط ما ّ

تلك الصال ُة من األقوال واألفعال من الكتاب والسنة عىل الوجه املعروف»(((.

فائدة :بقاء النبوة بعد انتقال النبي عليه الصالة والسالم إىل احلياة الربزخية
األلويس يف أثناء كالمه إىل املسألة التي نُسبت إىل اإلمام األشعري ،وهي
أشار
ُّ

مسأل ُة إنكار رسالة سيدنا حممد عليه الصالة والسالم بعدَ موته ،وهي مسأل ٌة نسبت

وحرره األلويس ال يكفي يف
إىل األشعري ،ومل ي ُقل هبا عىل الوجه املنسوب ،وما ذكره ّ
خمل ،خصوص ًا مع ِ
َ
كشف الغطاء ،بل هو ٌّ
تعليل قول األحناف ،وما َّفرق به بني
ذكره
هذا وبني قول األشعري ،من أن األول يقول :إن النبوة عىل احلقيقة ،والثاين يقول :ببقاء

النبوة حك ًام ،ولتوضيح املسألة ننقل كال َم بعض العلامء.
قال التاج السبكي:

معزوة إىل األشعري ،وهي من الكذب عليه ،وإنام
«إنكار الرسالة بعد املوت
ّ
ُ
((( هذه العبارة فيها يشء وضحناه بالفائدة اآلتية.

((( «روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين».)35-34 :22( ،
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ذكرناها وفا ًء بام اشرتطناه :من أنّـا ننظم َّ
رصح بخالفها ،وكت ُبه
كل ما ُعزي إليه ،ولكنه ّ
وكتب أصحابه قد ط ّبقت طبق األرض ،وليس فيها يشء من ذلك ،بل فيها خالفه!
ُ
ومن عقائدنا :أن األنبياء عليهم السالم أحيا ٌء يف قبورهم ،فأين املوت؟

وقد أنكر األستاذ ابن هوازن ـ وهو أبو القاسم القشريي ـ يف كتابه «شكاية أهل

وبي أهنا ُمت َلقة عىل الشيخ ،وكذلك
السنة» ـ الذى سنحكيه يف هذه الرتمجة بتاممه ـ هذهَّ ،
البيهقي رمحه اهلل جزء ًا سمعناه يف حياة األنبياء عليهم السالم يف
غريه ،وصنف
ُّ
ّبي ذلك ُ

قبورهم ،واشتدَّ نكري األشاعرة عىل من نسب هذا القول إىل الشيخ ،وقالوا :قد افرتى
عليه وهبته»(((.

وقال التاج السبكي يف ترمجة ابن فورك ـ عند ذكر الفتنة التي أوذي فيها هذا

اإلمام اجلهبذ:

رشح هذه األمور لوجهني:
«اع َلم أنه ُّ
يعز علينا ُ

ِ
أحدمهاّ :
وكشفها؛ لِـام يف ذلك من فتح
رتها أوىل من إظهارها
أن
كتمـانا وس َ
َ
األذهان لِـام هي غافل ٌة عنه مما ال ينبغي التف ُّطن له.
ِ
وكشف ُعوارهم ،وقد كان
معرة أقوام،
والثاين :ما يدعو إليه كشفها من تبيني ّ

لـم رأينا املبتدعة تشمخ بآنافها ،وتزيد وتنقص عىل حسب
ُ
الصمت أزين! ولكن ّ
ُ
ضبط احلال ،وكشفه مع مراعاة النصفة ،فنقول:
تعي لذلك
أغراضها وأهوائهاَّ ،

كان األستاذ أبو بكر ابن فورك ـ كام عرفناك ـ شديد ًا يف اهلل ،قائ ًام يف نرصة الدين،
غري
فوق نحو املشبهة الكرامية سهام ًا ال ِق َب َل هلم هباّ ،
ومن ذلك أنه َّ
فتحزبوا عليه ُّ
ونموا َ

((( «طبقات الشافعية الكربى» ،تاج الدين بن عيل بن عبد الكايف السبكي(ت 771هـ) ،هجر
للطباعة والنرش والتوزيع 1413 -هـ ،ط ،2ت :د .حممود حممد الطناحي د.عبد الفتاح حممد
احللو.)384 :3( ،
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مرة وهو ينترص عليهم ،وآخر األمر أهنم أهنَوا إىل السلطان حممود بن سبكتكني :أن هذا
ّ
أعظم منا بدعة وكفر ًا ،وذلك أنه يعتقد أن نبينا حممد ًا ﷺ ليس
الذي يؤ ّلب علينا عندك،
ُ

نب ّي ًا اليوم ،وأن رسالته انقطعت بموته ،فاسأله عن ذلك! فع ُظم عىل السلطان هذا األمر،
صح هذا عنه ألقتلنّه! وأمر بطلبه.
وقال :إن ّ

املحررين لِـام ينقلون ،الواعني لِـام حيفظون ،الذين
والذي الح لنـا من كالم
ّ

لـم حرض بني يديه ،وسأله عن ذلك كذب الناقل ،وقال« :ما
يتقون اهلل فيام حيكون ،أنه ّ
حي يف قربه ،رسول اهلل أبد اآلباد عىل
هو معتقدُ األشاعرة عىل اإلطالق :أن نبينا ﷺ ٌّ

احلقيقة ال املجاز ،وأنه كان نب ّي ًا وآد ُم بني املاء والطني ،ومل تربح نبوتُه باقي ًة وال تزال»،

األمر ،وأمر بإعزازه وإكرامه ورجوعه إىل وطنه.
وعند ذلك وضح للسلطان ُ

الكرامية ،وعلمت ّ
أن ما َ
يتم ،وأن ِح َي َلها ومكايدَ ها قد وهت،
وشت به مل َّ
فلام أيست ّ

عدلت إىل السعي يف موته ،والراحة من تعبه فسلطوا عليه َمن َس َّمه فمىض محيد ًا شهيد ًا.
انقطاع الرسالة بعد املوت ،مكذوب ٌة
هذا خالصة املحنة واملسألة املشار إليها ،وهي:
ُ
قدي ًام عىل اإلمام أيب احلسن األشعري ِ
نفسه ،وقد مىض الكال ُم عليها يف ترمجته.

عرفت هذا ،فاعلم أن أبا حممد بن حزم الظاهري ،ذكر يف «النصائح» أن ابن
إذا
َ

سبكتكني قتل ابن فورك بقوله هلذه املسألة ،ثم زعم اب ُن حزم أهنا ُ
قول مجيع األشعرية،

يفرق بينهم وبني اجلهمية جلهلهم بام
قلت :وابن حزم ال يدري
ُ
َ
مذهب األشعري ،وال ّ

يعتقدون ،وقد حكى اب ُن الصالح ما ذكَره اب ُن حزم ،ثم قال :ليس األمر كام زعم ،بل

الكرامية؛ فيام حكاه القشريي»(((.
هو تشنيع عىل األشعرية أثارته ّ

((( «طبقات الشافعية الكربى» ،تاج الدين بن عيل بن عبد الكايف السبكي (771هـ) ،هجر للطباعة
والنرش والتوزيع 1413 -هـ ،ط ،2ت :د .حممود حممد الطناحي د.عبد الفتاح حممد احللو،

(.)130 :4
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تبي أن القول بنبوة سيدنا
فهذه النقول كافي ٌة يف املقام لبيان أصل املسألة ،فقد ّ

جمرد حكم ،كام قاله
حممد عليه الصالة والسالم مل تزل ،وأهنا عىل احلقيقة ال جماز ًا ،وال ّ

مبني عىل حياة النبي عليه الصالة والسالم يف قربهّ ،
وأن بقا َء وصف
األلويس ،وأن ذلك ٌّ
النبوة ال يستلزم رضور َة تبليغه للناس ما ُيوحى إليه ،أو يعلم به من أمور أمته ،واملعارف
اإلهلية.

األحاديث الدا ّلة عىل اخلامتية:
املهم ،ونرجو أن يكون فيه
سنورد هنا َ
بعض األحاديث الدالة عىل هذا املطلب ّ

كفاية؛ إذ استقصا ُء األدلة حيتاج إىل كتاب مستقل.

ذكر اإلمام السيـوطي يف «تفسريه» عدة أحاديث دالة عىل ختم النبوة ،فـقال

رمحه اهلل تعاىل:

«وأخرج عبدُ بن محيد عن احلسن يف قوله﴿ :ﯱ ﯲ﴾ [األحزاب]40 :

ٍ
َ
وكان آخر من ُبعث».
بمحمد ﷺ
قال :ختم اهلل النبيني

وأخرج ابن أيب شيبة عن عائشة ريض اهلل عنها قالت :قولوا :خاتم النبيني ،وال

تقولوا :ال نبي بعده.

وأخرج ابن أيب شيبة عن الشعبي ريض اهلل عنه قال :قال رجل عند املغرية بن

نبي بعده ،فقال املغرية :حس ُبـك إذا قلت:
شعبة :صىل اهلل عىل حممد خاتم األنبياء ال ّ

خاتم األنبياء؛ فإنا كنا نحدث ّ
أن عيسى عليه السالم خارج ،فإن هو خرج فقد كان قب َله
وبعدَ ه»(((.

((( «الدر املنثور» ،عبد الرمحن بن الكامل جالل الدين السيوطي (911هـ) ،دار الفكر ـ بريوت ـ
.)618 :6( ،1993
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ناصة عىل أن سيدنا حممد ًا خاتم
قال اخلازن يف ذكر بعض األحاديث التي وردت ّ

األنبياء:

يسمي لنا نفسه أسام ًء ،فقال« :أنا حممد ،وأنا
«عن أيب موسى قال :كان النبي ﷺ ّ

أمحد ،وأنا املقفي ،وأنا املاحي ،ونبي التوبة ،ونبي الرمحة».

املقفي :هو ّ
نبي بعده»(((.
آخر األنبياء امل ّت َبع هلم ،فإذا قفي فال ّ
املول الذاهب ،يعنيَ :

األنبياء:
َمت
أنا موضع تلك اللبنة فخت ُ
َ

روى اإلمام البخاري يف «صحيحه» عن ِ
جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال:
ِ
األنبياء كرج ٍل بنى دار ًا فأكملها وأحسنها إال موضع ٍ
لبنة
قال النبي ﷺَ «:م َثيل وم َث ُل
َ
ُ
ِ
اللبنة»(((.
موضع
ويتعجبون ويقولون :لوال
الناس يدخلوهنا
ُ
ّ
فج َع َل ُ
ٍ
جابـر ريض اهلل عنه ،وفيـه زيـادة :قال
ورواه اإلمام مسلم يف «الصحيح» عن
فختمت األنبيا َء»(((.
جئت
رسول اهلل ﷺ« :فأنا
ُ
موضع ال ّلبنة ُ
ُ

ٌ
غريب من
صحيح
حديث حس ٌن
ورواه اإلمام الرتمذي يف «سننه» ،وقال« :هذا
ٌ
ٌ
ِ
الوجه»((( ،ورواه اإلمام أمحد يف غري موضع(((.
هذا
ورواه اإلمام البيهقي يف «سنـنه الكربى» ثم قال« :قال رسول اهلل ﷺ« :فأنا

موضع تلك اللبنة جئت فختمت األنبياء» .رواه البخاري يف «الصحيح» عن حممد بن
((( «تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل» ،عالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم
البغدادي الشهري باخلازن (725هـ) ،دار الفكر ـ بريوت :لبنان ـ 1399هـ = 1979م:5( ،

.)265

((( كتاب الفضائل ،باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيني.)2287( ،
((( كتاب الفضائل ،باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيني.)23( ،

((( أبواب األمثال ،باب ما جاء يف مثل النبي ﷺ واألنبيياء قبله.)2862( ،
((( (.)167 :23( ،)14888
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سنان :عن سليم ،ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وأيب كريب :عن عفان :قال

الشافعي رمحه اهلل :وقىض أن أظهر دينه عىل األديان فقال﴿ :ﭡﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ اآلية [التوبة ]33 :قال :وقد وصفنا
بيان كيف يظهر عىل الدين كله يف غري هذا املوضع»(((.

ويف «مصنف ابن أيب شيبة» عن جابر بن عبد اهلل عن النبي ﷺ قال« :مثيل ومثل

األنبياء كمثل رجل بنى دار ًا فأمتها وأكملها إال موضع لبنة ،فجعل الناس يدخلوهنا

موضع اللبنة» ،قال رسول اهلل ﷺ« :فأنا موضع اللبنة،
ويتعجبون منها ويقولون :لوال
ُ
ّ
فختمت األنبياء»(((.
جئت
ُ
ُ

وأنا خاتم النبيني:
َ
وروى اإلمام البخاري عن أيب هرير َة ريض اهلل عنه ّ
رسول اهلل ﷺ قال« :إن
أن
ِ
ٍ
ِ
زاوية،
موضع َلبِ ٍنة من
مج َل ُه إال
رج ٍل بنى بيت ًا
األنبياء من قبيل
َم َثيل ومثل
فأحسنَ ُه وأ َ
َ
كمثل ُ
َ
ويعجبون له ويقولونّ :
َ
هل ُو ِضعت هذه ال ّلبِن ُة» ،قال« :فأنا
الناس يطوفون به
فجعل ُ
اللبن ُة ،وأنا خاتِ ُم النّبيني»(((.

ورواه اإلمام النسائي يف «سننه الكربى»((( ،ورواه ابن حبان يف «صحيحه» ،وفيه

قال الرسول عليه الصالة والسالم« :فأنا َ
صلوات اهلل
ـني
ُ
تلك ال ّلبن ُة ،وأنا خات َُم النّب ّي َ

عليهم»(((.

((( كتاب السري ،باب مبتدأ اخللق.)17719( ،
((( كتاب الفضائل ،باب ما أعطى اهلل حممد ًا ﷺ.)32430( ،
((( كتاب املناقب ،باب خاتم النبيني ﷺ.)3535( ،
((( كتاب التفسري ،سورة األحزاب.)11358( ،

((( كتاب التاريخ ،باب من صفته ﷺ وأخباره.)6405( ،
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أنا يف النبيني بموضع تلك اللبنة:

يب بن كعب :عن أبيه أن
وروى اإلمام التـرمذي يف «سنـنه» عن الطفيل بن أ ّ

رسول اهلل ﷺ قال« :مثيل يف النبيني كمثل رجل بنى دار ًا فأحسنها وأكملها ومجلها وترك
منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك
اللبنة وأنا يف النبيني بموضع تلك اللبنة».

كنت إمام النبيني وخطيبهم
وهبذا اإلسناد عن النبي ﷺ قال« :إذا كان يوم القيامة ُ

غري فخر» .قال أبو عيسى :هذا حديث حسن(((.
َ
وصاحب شفاعتهم َ

وجاء يف مسند عبد بن محيد عن الطفيل بن ُأيب :عن أبيه أن رسول اهلل ﷺ قال:

«مثيل يف الناس كمثل رجل بنى دار ًا فأحسنها وأمجلها وأكملها وترك موضع لبنة مل
يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة
فأنا يف النبيني موضع تلك اللبنة»(((.

ال نبي بعدي:
مخس
روى اإلمام مسلم يف «صحيحه» عن أيب حاز ٍم قال:
ُ
قاعدت أبا هرير َة َ
َ
َسوس ُه ُم األنبيا ُء كلام َ
هلك
سنني فسمعتُه حيدّ ث عن النبي ﷺ قال« :كانت بنو
َ
إرسائيل ت ُ

نبي بعدي ،وستكون ُخ َلفا ُء فتكثر» ،قالوا :فام تأمرنا؟ قالُ « :فوا
نبي ،وإنه ال َّ
نبي خ َل َف ُه ٌّ
ٌّ

ببيعة األول فاألول ،وأعطوهم ح ّقهم؛ ّ
اسرتعاهم»(((.
عم
ُ
فإن اهلل سائ ُلهم ّ
((( أبواب املناقب.)3631( ،
((( (.)90 :1( ،)172

((( كتاب اإلمارة ،باب األمر بالوفاء ببيعة اخللفاء ،األول فاألول.)1842( ،
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َ
إرسائيل
روى ابن ماجه يف «سننه» عن أيب هرير َة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن بني

نبي فيكم».
نبي ،وأنه ليس ٌ
كائن بعدي ٌّ
نبي خ َل َف ُه ٌّ
َسوسهم أنبياؤهم ك ّلام ذهب ٌّ
كانت ت ُ

ُ
ُ
«تكون خلفا ُء فيكـ ُثروا» ،قالوا :فكيف نصنع؟
يكون يا رسول اهلل؟ قال:
قالوا :فام
ِ
ُ
فسيسألم اهلل عز وجل عن الذي
فاألول ،أ ُّدوا الذي عليكم،
قال« :أوفوا ببيعة األول

عليهم»(((.

سمعت أبا
وروى اإلمام البيهقي يف «سننه الكربى» عن شعبة عن فرات قال:
ُ

مخس سنني فسمعتُـه حيدث عن النبي ﷺ قال:
حازم حيدث قال:
ُ
قاعدت أبا هريرة َ

نبي ،وأنه ال نبي بعدي،
«كانت بنو إرسائيل تسـوسهم األنبياء كلمـا هلك نبي خ َلفه ٌّ

وستكون خلفا ُء يكثرون» قالوا :فام تأمرنا؟ قالُ « :فوا ببيعة األول فاألول ،وأعطوهم
حقهم؛ فإن اهلل سائلهم عمن اسرتعاهم» .رواه البخاري ومسلم مجيع ًا يف «الصحيح»

عن بندار.

وروينا يف حديث السقيفة :أن األنصار حني قالوا :منا رجل ومنكم رجل ،قال
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يومئذ :سيفان يف ٍ
غمد واحد إذ ًا ال يصطلحان(((.
ورواه اإلمام أمحد يف «مسنده»(((.

نبي:
أنا العاقب الذي ليس بعدي ٌّ

يـر بن م ِ
وروى اإلمام البخاري يف «صحيحه» عن حممد بن ُج َب ِ
طع ٍم :عن أبيه
ُ

َ
رسول اهلل ﷺ يقولّ :
«إن يل أسمـا ًء ،أنا حممدٌ  ،وأنا أمحدُ ،
سمعت
ريض اهلل عنه قال:
ُ
((( كتاب اجلهاد ،باب الوفاء بالبيعة.)2871( ،

((( أبواب الرعاة ،باب ال يصلح إمامان يف عرص واحد.)16548( ،
((( (.)340 :13( ،)7960
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ش الناس عىل قدمي ،وأنا
الكفر ،وأنا
يب
وأنا املاحي :الذي يمحو اهلل َ
َ
احلارش :الذي ُي َ ُ
ُ
العاقب»(((.
ُ

هري :سمع حممدَ بن ُجبري بن
وروى اإلمام مسلم يف «صحيحه» برقم عن ُّ
الز ِّ

ُمطعم :عن أبيهّ :
يب
أن النبي ﷺ قال :أنا حممدٌ  ،وأنا أمحدُ  ،وأنا املاحي :الذي ُيمحى َ
ِ
ب :الذي ليس
ش الناس عىل عقبي ،وأنا
الكفر ،وأنا
العاقب ،والعاق ُ
ُ
ُ
احلارش :الذي ُي َ ُ
ُ
نبي».
بعدَ ُه ٌّ

هاب :عن ِ
وفيه :عن ابن ِش ٍ
َ
حممد بن ُجبري بن مطع ٍم :عن أبيهّ :
رسول اهلل ﷺ
أن

قالّ :
احلارش:
الكفر ،وأنا
يب
«إن يل أسام ًء :أنا حممدٌ  ،وأنا أمحدُ  ،وأنا املاحي :الذي يمحو اهلل َ
َ
ُ

سم ُه اهلل :رؤوف ًا
مي ،وأنا
ُ
العاقب :الذي ليس بعدَ ه أحدٌ  ،وقد ّ
ش الناس عىل قدَ ّ
الذي ُي َ ُ

رحي ًام».
نبي.
ٌّ

وفيه :ويف حديث ُع َق ٍ
العاقب؟ قال :الذي ليس بعدَ ُه
هري :وما
يل قالُ :
قلت ُّ
ُ
للز ِّ

سمي لنا ن ْف َس ُه أسام ًء،
وفيه :عن أيب موسى
ّ
األشعري قال :كان رسول اهلل ﷺ ُي ِّ
ِ
ِ
الرمحة»(((.
ونبي
فقال« :أنا حممدٌ  ،وأمحدُ  ،واملق ّفي،
ونبي التوبةُّ ،
واحلارشُّ ،
ُ
الزهري :عن ِ
حممد بن ُجبري بن مطع ٍم :عن أبيه قال:
ويف «جامع الرتمذي» عن ُّ ّ
قال رسول اهلل ﷺّ :
يب
«إن يل أسام ًء :أنا حممدٌ  ،وأنا أمحدُ  ،وأنا املاحي :الذي يمحو اهلل َ
نبي».
ش الناس عىل قدَ مي ،وأنا
الكفر ،وأنا
ُ
العاقب :الذي ليس بعدي ٌّ
َ
احلارش :الذي ُي َ ُ
ُ

ٌ
حس ٌن صحيح(((.
ويف الباب عن ُحذيف َة .قال أبو عيسى :هذا
حديث َ

((( كتاب تفسري القرآن ،باب قوله تعاىل﴿ :ﭥﭦﭧﭨ﴾ [الصف.)4896( ،]6 :
((( كتاب الفضائل ،باب يف أسامئه ﷺ.)2354( ،

((( أبواب األدب ،باب ما جاء يف أسامء النبي ﷺ.)2840( ،
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خامتة هلذا املبحث:

قال الشيخ أمحد رضا خان الربيلوي:
«واحلق :أن األحكام القطعية التي صارت من ضـروريات الدين لدى مجيع
ُّ
ٍ
املسلمني ،ومل يأتوا
بنصوص قطعية عىل تأييدها ،فإن تسفي َه املسلمني وجتهي َلهم وعدَّ
الس َّذج وال ُبسطاء يش ٌء تاف ٌه وأمر ٌ
سهل عند هؤالء اخلُـ َبثاء،
معتقدات اإلسالم من مزاعم ُّ

مستغ ّلني عد َم معرفة عامة الناس بجميع الطرق ،وعد َم قدرهتم عىل إدراك التـواتُر،
ٍ
َ
واحدة قائلنيّ :
األحاديث الصحاح واآلحا َد ال
إن
مزاعمهم بكلمة
فإن هؤالء حيثثون
َ
فيحرفون
عمى
البخاري
تـنفع يف باب العقائد ،ولو أخرجها
ُّ
ُ
ّ
ومسلم ،ويزدا ُد هؤالء ً
ٌ
يف القرآن العظيم ،فيمشون عىل طريقة التحريف املعنوي فيه؛ لتلبيس عامة الناس مع

ا ّدعاء انتامئهم إىل اإلسالم ،فإهنم إن نجحوا يف نز ِع معاين اآليات القرآنية من قلوب
متم نوره ولو كره
املسلمني ،ينفتح إليهم
ُ
طريق الوحي الشيطاين عىل مرصا َعيه ،واهلل ُّ

الكافرون»(((.

ِ
ب لإلمام الغزايل والباقالين رمحهام اهلل تعاىل:
بحث فيام نُس َ

بعض العلامء انتقاد ًا لكالم اإلمام الغزايل الذي ذكره يف كتاب «االقتصاد
أورد ُ
يف االعتـقاد» ،وهو يتع ّلق بالنظر يف النصوص القائمة عىل ختم النبوة ،ومدى داللة
بعضهم أن اإلمام الغزايل ُيشكّك يف إفادة
هذه النصوص يف إثبات ختم النبوة ،وزعم ُ

القطع يف ختم النبوة ،واعتربوا ذلك قدح ًا يف أصول الرشيعة ،وفتح ًا
هذه النصوص
َ
لألبواب أمام املشككني.

رأيت أن كال من أيب حيان والقرطبي َ
اللذين ذكرا هذا الكالم نـ َقاله عن
وقد ُ

((( «املبني يف ختم النبيني» ،أمحد رضا خان الربيلوي ،ص.111-110
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ِ
وغريه
صاحب التفسري الشهري بـ«املحرر الوجيز»،
اإلمام ابن عطية
ُ
فأساس االنتقاد لهُ ،

ـ ممن ذكرنا ـ نقلوا عنه.

قال ابن عطية« :وروت عائشة ريض اهلل عنها أنه عليه السالم قال« :أنا خاتم ألف
ِ
مجاعة علامء األمة خ َلف ًا وسلف ًا ـ ُمتل ّقا ٌة عىل العموم التا ّم،
نبي» ،وهذه األلفاظ ـ عند
نبي بعده ،وما ذكره القايض ابن الطيب يف كتابه املسمى بـ «اهلداية»
مقتضي ٌة ّ
نص ًا أنه ال ّ
من جتويز االحتامل يف ألفاظ هذه اآلية ضعيف ،وما ذكره الغزايل يف هذه اآلية ـ وهذا
ٌ
خبيث إىل
وتطر ٌق
املعنى يف كتابه الذي سامه بـ«االقتصاد» ـ وهذا املعنى إحلا ٌد عندي،
ُّ

احلذر منه،
فاحلذر
تشويش عقيدة املسلمني يف ختم حممد عليه الصالة والسالم النبوةَ،
َ
َ
واهلل اهلادي برمحته»(((.

وقد اعتمد ٌّ
كـل من أيب حيان والقرطبي عىل ما قرره ابن عطيـة يف ذلك ،قال

أبو حيان:

«وقرأ اجلمهور( :خاتِم) :بكرس التاء ،بمعنى أنه ختمهم ،أي جاء آخرهم .وروي

عنه أنه قال« :أنا خاتم ألف نبي» ،وعنه« :أنا خاتم النبيني» يف حديث واللبنة.

ٌ
نبي بعده ﷺ ،واملعنى :أن ال يتنبأ
وروي عنه عليه السالم
ألفاظ تقتيض ّ
نص ًا أنه ال َّ
ُ

أحدٌ بعده ،وال يرد ُ
نزول عيسى آخر الزمان؛ ألنه ممن ن ّبئ قبله ،وينزل عام ً
ال عىل رشيعة

بعض أمته .قال ابن عطية :وما ذكره القايض أبو الطيب
حممد ﷺ ُمص ّلي ًا إىل قبلته كأنه ُ

يف كتابه املسمى بـ«اهلداية» ،من جتويز االحتامل يف ألفاظ هذه اآلية ضعيف ،وما ذكره
ِ
تشويش
وتطر َق إىل
الغزايل يف هذه اآلية ـ وهذا املعنى يف كتابه الذي سامه بـ «االقتصاد» ـ ّ
احلذر منه ،واهلل اهلادي برمحته»(((.
فاحلذر
عقيدة املسلمني يف ختم حممد ﷺ النبوةَ،
َ
َ

((( «تفسري املحرر الوجيز» ،دار ابن حزم ،ص.1515

((( «تفسري البحر املحيط» ،حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس(745هـ).)228 :7( ،
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وقال القرطبي« :قال ابن عطية :هذه األلفاظ عند مجاعة علامء األمة خلف ًا وسلف ًا

نص ًا أنه ال نبي بعده ﷺ ،وما ذكره القايض أبو الطيب
متل ّقا ٌة عىل العموم التا ّم مقتضي ٌة ّ

يف كتابه املسمى بـ«اهلداية» ،من جتويز االحتامل يف ألفاظ هذه اآلية ضعيف ،وما ذكره

الغزايل يف هذه اآلية ـ وهذا املعنى يف كتابه الذي سامه بـ«االقتصاد» ـ إحلا ٌد عندي

احلذر منه!
فاحلذر
وتطرق خبيث إىل تشويش عقيدة املسلمني يف ختم حممد ﷺ النبوةَ،
َ
َ
ُّ

بعض األحاديث الدالة عىل ختم النبوة
واهلل اهلادي برمحته»((( ،ثم ذكر اإلما ُم القرطبي َ

بنبينا عليه الصالة والسالم.

ُ
فرجع ُ
القول من ابن
وغريه ناقل عنه كام ترى ،وهذا
النقل أخري ًا إىل ابن عطيةُ ،

عطية ـ ومن نقل قوله من العلامء األعالم ـ استدعى منا أن نعيد النظر يف كتاب اإلمام
الغزايل «االقتصاد يف االعتقاد»؛ لن ّطلع عىل جلية األمر ،ونعيد النظر يف كلامته؛ لنرى:

هل هي فع ً
بعض الزائغة
ختم النبوة؟ لئال يعتمد ُ
ال تشكك يف إفادة النصوص املذكورة َ

قلوبم عىل هذه النسبة؛ ليتعلقوا هبا يف بدعتهم وانحرافهم.
ُ

فلنن ُق ْل أوالً كال َم اإلمام الغزايل يف ختم النبوة؛ لنتأمل فيه؛ ألن النظر يف كالم

أهم األمور
العلامء األعالم
ٌ
واجب لطالب العلم ،وإن كان فيها انتقا ٌد وانحراف فمن ّ
ِ
التحذير منها؛ لئال يغرت هبا الناس ،فإن ابن عطية إنام ّ
بحسب ما
حذر من هذه الكلامت
ُ

ِ
ُّ
فالكل خاد ٌم للرشيعة ،ال نتع ّبد اهلل تعاىل بكالم العلامء،
فه َمه منها ألجل هذا األمر،
احلق يف
حجـ ّيتهم بقدر ما ُييرس هلم اهلل تعاىل أن يكشفوا عن ّ
وليسوا حج ًة ذاتية ،بل إن ّ
املسائل ،ومن هنا فإنا ال نجد حذر ًا من إعادة النظر يف كالم ٍّ
كل من اإلمام الغزايل وفه ِم
ِ
ابن عطية له.

((( «اجلامع ألحكام القرآن» ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي(671هـ) ،دار الشعب ـ
القاهرة.)196 :14( ،

ِ
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قال الغزايل يف «االقتصاد يف االعتقاد» :الباب الرابع من القطب األخري :يف بيان

تكفريه من الفرق:
من جيب
ُ

رصح بالتكذيب ،وال ُي ّ
ـكذب أيض ًا أمر ًا معلوم ًا عىل
«الرتبة السادسة :أن ال ُي ِّ

در َك
املجرد ،فال َم َ
القطع بالتواتر من أصول الدين ،ولكن ُينكر ما ُعلم صحته باإلمجاع ّ

مثال؛ إذ أنكر َ
له إال اإلمجاع((( ،فأما التواتُر فال يشهد له ،كالن ّظام ً
كون االمجاع حج ًة

يدل عىل استحالة اخلطأ عىل أهل االمجاع ٌ
قاطعة يف أصله ،وقال :ليس ُّ
عقيل قاطع،
دليل ٌّ

رشعي متواتر ال حيتمل التأويلُّ ،
ؤو ٌل
فكل ما ُي
وال
ستشهد به من األخبار واآليات ُم َّ
َ
ٌّ

خارق إلمجاع التابعني؛ فإنا نعلم إمجا َعهم عىل ّ
ٌ
أن ما أمجع
بزعمه((( ،وهو يف قوله هذا

اإلمجاع.
اإلمجاع وخرق
مقطوع به ال ُيمكن خال ُفه ،فقد أنكر
حق
عليه الصحاب ُة ٌّ
َ
َ
ٌ

وهذا يف حمل االجتهاد ،ويل فيه نظر؛ إذ اإلشكاالت كثرية يف وجه كون االمجاع
ِ
(((
انجر إىل أمور
حجة ،فيكاد يكون ذلك
ّ
كاملمهد للعذر ،ولكن لو ُفت َح هذا الباب َّ ،
ٌ
شنيعة ،وهو أن قائ ً
رسول بعد نبينا حممد ﷺ ،فيبعد التو ُّقف
ال لو قال :جيوز أن ُيبعث
يف تكفريه ،ومستندُ استحالة ذلك عند البحث تُستمدُّ من اإلمجاع ال حمالة ،فإن العقل

ال ُييله ،وما نُقل فيه من قوله« :ال نبي بعدي» ،ومن قوله تعاىل﴿ :ﯱﯲ﴾

[األحزاب ]40 :فال يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول﴿ :ﯱﯲ﴾ أراد به :أويل

((( إذن كالم اإلمام الغزايل هنا فيمن أنكر ما أمجع عليه ،وزعم أن اإلمجاع يف أصله حمل نظر ،فهل
جيوز إطالق القول بمعذرية من أنكر اإلمجاع بال ضابط ،وعىل سبيل العموم ،إن نظر اإلمام
الغزايل يف هذا املعنى ،واملثال الذي رضبه لتقريب األمر.

((( يف طبعة مكتبة اهلالل« :له تأويل بزعمه».

الفتح إىل أمور
((( أي :لو فتح باب معذرية الناس الذين أنكروا ما أمجع عليه املسلمون ،أل ّدى ذلك ُ
شنيعة ،ولذلك ،فإن اإلمام الغزايل ال يرى إطالق القول بمعذرية ّ
كل من خالف اإلمجاع بحجة

أن أصل اإلمجاع فيه نزاع .فتأمل.
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العزم من الرسل ،فإن قوله﴿ :ﯳ﴾ [البقرة ]61 :عا ّم وال يبعد ختصيص العام(((.

َ
الرسول ،وفرق بني النبي والرسول ،والنبي أعىل رتبة
وقوله« :ال نبي بعدي» مل يرد به

من الرسول ،إىل غري ذلك من أنواع اهلذيان(((.

فهذا وأمثاله ال يمكن أن تُدَّ عى استحالتُه من حيث جمرد اللفظ ،فإنـّا يف تأويل
ٍ
باحتامالت أبعدَ من هذه ومل يكن ذلك ُمبطِ ً
ال للنصوص ،ولكن
ظواهر التشبيه قضينا
الر ّد عىل هذا القائل :أن األمة فهمت باإلمجاع من هذا اللفظ ـ ومن قرائن أحواله ـ أنه
نبي بعده أبد ًا ،وعد َم رسول أبد ًا ،وأنه ليس فيه ٌ
نكر
َ
فم ُ
تأويل وال ختصيصُ ،
أفه َم عد َم ٍّ
(((
مسائل متقاربة مشتبكة يفتقر ُّ
ُ
كل
يتفرع
هذا ال يكون إال منكر ًا لإلمجاع  ،وعند هذا ّ
حيكم بموجب ظنّه نفي ًا((( وإثبات ًا»(((.
واحدة منها إىل نظر ،واملجتهد يف مجيع ذلك
ُ

ِ
تبي لنا أن مراده ليس عىل
وبعد قراءتنا كال َم الغزايل رمحه اهلل تعاىل ،وفهمنا لهّ ،

املفس ابن عطيةّ ،
فهم أص ً
ال من
وأن ذلك األمر املذكور ال ُي َ
النمط الذي أشار إليه اإلما ُم ّ
تدل عىل خالف ذلكُّ ،
كالم الغزايل ،بل إن عباراته ُّ
وتدل عىل أن هذه الدالل َة مقطوع

ونبي ذلك بأمور:
هباّ .

أوالً :أن اإلمام الغزايل قال يف أثناء ِذ ِ
كر ُحجج اليهود الذين أنكروا نبوة النبي

((( يف طبعة اهلالل« :فإن قالوا﴿ :ﯳ﴾ عام ،فال يبعد ختصيص العام».
((( وسنورد قريب ًا أنواع ًا أخرى من اهلذيانات التي تلفظ هبا القاديانية يف العصور املتأخرة ،وتعلقوا
هبا قادحني يف هذه اآلية الكريمة ،ويف داللتها عىل خامتية نبينا عليه وعىل مجيع األنبياء الصالة
والسالم.

((( يف طبعة اهلالل« :ال يكون إال منكر اإلمجاع».
((( يف طبعة اهلالل« :يقين ًا».

((( «االقتصاد يف االعتقاد» ،أبو حامد الغزايل (505هـ) ،دار ومكتبة اهلالل ـ لبنان ـ 1993م ،ط،1
ص ،272وطبعة دار املنهاج ،ص.307
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احتجوا
نبي بعد موسى عليه السالم ،وذكر أهنم
ّ
عليه الصالة والسالم ّ
حمتجني بأنه :ال َّ

بعض امللحدة أن يقولوا :قد قال موسى عليه السالم:
بح ّجتني اثنتني« :الثانية :ل ّقنهم ُ
ُ
عليكم بديني ما دامت الساموات واألرض ،وأنه قال :أنا خاتم األنبياء»(((.

ويف صدد اجلواب عن هذه احلجة ،قال اإلمام الغزايل من ضمن ما قال:
«إن هذه احلجة إنمـا ُلـ ّقنوها بعد بعثـة نبينا حممد ﷺ ،وبعد وفاتـه ،ولو كانت

الحتج اليهو ُد هبا يف زمانه ،وقد ُحلوا بالسيف عىل اإلسالم ،وكان رسولنا
صحيح ًة،
َّ

ﷺ مصدّ ق ًا ملوسى عليه السالم وحاك ًام بالتوراة يف ُحكم الرجم وغريه ،فهال عرض

عليه من التوراة ذلك؟ وما الذي رصفهم عنه؟ ومعلو ٌم قطع ًا :أن اليهود مل حيتجوا به؛
ألن ذلك لو كان ،لكان م ِ
جواب عنه ،ولتواتر نق ُله ،ومعلو ٌم :أهنم مل يرتكوه
فح ًام ال
َ
ُ
مع القدرة عليه ،ولقد كانوا حيرصون عىل الطعن يف رشعه بكل ممكن محاية لدمائهم
وأمواهلم ونسائهم ...إلخ»(((.

إذن؛ ّ
إن اإلمام الغزايل يرى أن الصيغة قاطعة يف الداللة عىل ختم النبوة ،وأنه

لو احتج هبا اليهود ـ عىل فرض التسليم بنقلها ـ لكانت حج ًة ال جواب عنها ،فهذه
الصيغ ُة يف نظر اإلمام الغزايل ال تدع جماالً
ّ
القطع بام ال يرتك جماالً للكالم
للشك يف إفادهتا
َ
واالعرتاض عليها.

َ
وال فرق بني ما إذا حكم عليها َ
وحال ما إذا كان
حال كون اليهود حمتجني هبا،

املسلمون حمتجني هبا؛ ألن الكالم عىل نفس الصيغة ،وهي ال تتعدّ د وال ختتلف هنا.
فام هو املراد بكالم الغزايل إذن يف النص املذكور سابق ًا؟

((( «االقتصاد يف االعتقاد» ،دار املنهاج ،ص.264
((( املصدر السابق ،ص.266
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ثاني ًا :لو أعدنا التأمل يف نصه الذي دار عليه بحث ابن عطية ،لرأينا فيه عد َة أمور

ُّ
تدل عىل ما يوافق ما ب ّيناه هنا من قوله بأن تلك الصيغة دا ّلة عىل سبيل القطع عىل ختم
النبوة ،ومن ذلك:

1ـ أنه قرر أن من يقول بوجود نبي بعد النبي عليه الصالة والسالم؛ فإنه ال جيوز

َ
البحث عنده ،يف إقامة احلجة عىل هذا القائل لقطع شبهته:
ف يف تكفريه! ولكن
التو ُّق ُ
النص ُي ِ
ختم
االحتجاج القاطع عليه
هل يكون
بمجرد النص ،أو باإلمجاع عىل أن َّ
ُ
فه ُم َ
ّ
وجود نبي بعد ٍ
ِ
ِ
اختار أن
حممد عليه الصالة والسالم؟ واإلمام الغزايل
النبوة واستحال َة
َ
ٍّ
النص وداللته اللغوية.
القاطع الذي ال يرتك جماالً للشك هو اإلمجاع ،وليس جمرد ّ
َ
نفسه ـ يرى النص غري ٍ
2ـ هذا األمر ال يعني أن الغزايل ـ يف ِ
مفيد خلتم النبوة،
َّ
َ
ِ
غري ذلك ،ولكنه يقول :إن اآلخرين املخالِفني ال يب ُعد أن حيتملوا
أو أنه حمتمل يف ذاته َ
وجوه ًا من التأويالت البعيدة التي ال جيوز القول هبا ،حتى إن الغزايل أطلق عليها أهنا

«من أنواع اهلذيان» ،إذن هذه التأويالت غري معتمدة عنده ،وال تفيد إال التشغيب وال

جيوز االعتام ُد عليها ،وال َ
دليل عليها يف نظر اإلمام الغزايل.

بعض املنحرفني يتع ّلقون هبا ،ففي هذه احلالة ،ما هو
ولكن مع ذلك ك ّله ،فقد جتد َ

اجلواب القاطع عن تعلقهم ذلك؟ إن اإلمام الغزايل قال :ما دام هؤالء ّ
يتوهون احتامهلا
ٍ
االحتجاج عليهم بنفس الداللة
يصح لنا
ُ
لتـأويالت أخرى ُترجها عن داللتـها ،فال ُّ
وقد قدَ حوا فيها ،ولو كان القدح بنو ٍع من أنواع اهلذيان؛ ألهنم لن يزالوا متع ّلقني به.
االحتجاج باإلمجاع؛ كام ذكره الغزايل.
فاجلواب القاطع عن ذلك كله هو:
ُ
ُ

جيوز هلم َ
غري قاطعة،
3ـ فقد تبني إذن أن الغزايل مل ّ
القول بأن مثل هذه النصوص ُ

ولكنه يقول :إهنا مع قطعها ـ يف نفسها ـ إال أهنا ال متنع لذاهتا تع ُّلقهم بأنوا ٍع من اهلذيان

ِ
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يف تأويلها واالبتعاد عن مدلوهلا ،وال يقول :إهنا ـ هي يف نفسها ـ كذلك ،إذن فهو يتكلم
ِ
طريقة قط ِع ُشبهتهم من أصلها؛ ألنه ما داموا مل
من وجهة نظر املخالِفني ،ويبحث يف

يعرتفوا بقطعية إفادة النصوص املذكورة خلتم النبوة ،فال جمال لالحتجاج عليهم هبا
احتجاج ًا يقطع ألسنتَهم عن هذياهنم.

قطع تلك اهلذيانات
4ـ ويضيف اإلمام الغزايل قائالً :إن مثل هذه العبارات تفيد َ

َ
احتامل التأويل والتخصيص ،فقد قال:
التي يتعلق هبا املالحد ُة بانضامم قرائ َن معها متنع
نبي بعده أبد ًا ،وعدم رسول أبد ًا ،وأنه ليس
«ومن قرائن أحواله :أنه أفهم عد َم ٍّ

فيه تأويل وال ختصيص» ،واعترب ذلك راجع ًا إىل االحتجاج باإلمجاع.

النظر إىل أن الغزايل كان يريد من هذا املثال
5ـ وال نُغفل يف ذلك كله أن نلفت
َ

نظر وفيها
أنه ال ّ
جيوز عد ُم االعتامد عىل االحتجاج باإلمجاع مطلق ًا ،وإن كان يف أدلته ٌ
االحتجاج به ،وأنه يفيد يف بعض املواضع يف قطع ألسنة
نزاع عظيم ،إال أن ذلك ال يمنع
َ
ٌ
امللحدين أكثر مما يفيده جمرد النص بدون ِ
لفت النظر إىل القرائن املذكورة ،والتي يرجع
ّ
االحتجاج هبا إىل االحتجاج باإلمجاع.
ُ
يتبني لنا مما مىض :أن الغزايل ـ يف ِ
نفسه ـ ال يقول :إن تلك النصوص غري قاطعة

يف الداللة ،ولكنه يقول :إن بعض الناس ال يقطع ألسنتَهم ُ
نص ًا
كون النصوص قاطع ًة أو ّ

يتمسكون بأوهامهم
يف املعنى ،بل إنه مع كون النص قاطع ًا ونص ًا ،إال أهنم لن يزالوا ّ
وهذياناهتم حيسبوهنا حج ًة هلم يف انحرافهم عن اجلا ّدة.

وبغض النظر عن صواب دعواه من عدمها ،إال أنه ال يصح ـ يف نظري ـ القول

باب اإلحلاد والقدح يف هذه األصول ،بحيث يستدعي
بأن الغزايل بكالمه السابق يفتح َ
التحذير من كالمه .واهلل تعاىل أعلم وأحكم.
َ
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ملحة عن القاديانية ودعواهم عدم ختم النبوة
ظهر «غالم أمحد القادياين» الذي ادعى النبوة يف اهلند يف أثناء االستعامر الربيطاين
ٍ
ختم النبوة بسيدنا
هلا ،وبتشجي ٍع
وبرتتيب منهم من أجل ّ
شـق عصا املسلمني ،ونفى َ
حممد عليه الصالة والسالم ،ومن مجلة ما قاله« :أنا أمحد الذي ُأريد من اآلية الكريمة

﴿ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [الصف.(((]6 :

ِ
املسيح عليه السالم بنبينا حممد عليه
مع أن املراد الصحيح هلذه اآلية :هو بشارة

خطاب لبني إرسائيل ،كام هو معلوم ،وهذا الكالم فيه افرتا ُء
الصالة والسالم ،وهو
ٌ
حتويل البشارة بسيدنا حممد إىل البشارة به لعنه اهلل!
ويقول مريزا أيض ًا« :هو الذي أرسل رسو َله يف القاديان»(((.

وقال أيض ًا يف كتابه «الرباهني األمحدية»« :أن اهلل عز وجل قد جعلني يف الرباهني

األمحدية نبي ًا وفرد ًا من األمة أيض ًا».

نفسه عىل املسيح؛ حيث كان يقول«:اتركوا ِذكر ابن مريم ،فإن غال َم
وقد َّ
فضل َ
أمحد أفضل منه»(((.
وكتب يف جريدة «معيار األخبار»« :النبيون أنا أفضل من بعضهم» ،ويقول أيض ًا:

((( انظر كتاب «القادياين :إزالة اخلطأ» ،ص.673

((( «دافع البالء» ،مرزا غالم أمحد القادياين ،ط ضياء اإلسالم قاديان ،ص.26
((( املصدر السابق ،ص.17

ِ
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أربع مئة من األنبياء يف إخبارهم بالغيب يف عرص واحد»(((.
«قد كذب ُ

ٍ
تكذيب األنبياء عليهم الصالة والسالم ،ومن ّ
كذب
برصاحة
وكالمه هذا يعني
َ

األنبياء فقد كفر ،قال تعاىل﴿ :ﯰﯱﯲﯳ﴾ [الشعراء ،]105 :وقال﴿ :ﮡ

ﮢﮣ﴾ [الشعراء ]123 :وقال﴿ :ﯡﯢﯣﯤ﴾ [الشعراء.]176 :

بعض املالحدة أن األلف والالم يف كلمة ﴿ﮄ﴾ [البقرة]213 :
وقد ادعى ُ

من قوله تعاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ [األحزاب ]40 :إنمـا هي للعهد
اخلارجي ،وليست للعموم ،فال تفيد اآلي ُة إذن َ
كون النبي ﷺ خامت ًا جلميع النبيني ،بل

واحتجوا بأن األصل يف الالم أن تكون
للمعهودين املشار إليهم فقط يف اآلية الكريمة،
ُّ

التعي ،فال عربة باالستغراق ما دام معنى
للعهد اخلارجي؛ ألنه حقيقة التمييز وكامل ُّ
العهد اخلارجي صاحل ًا لإلرادة.

وقد توجه سؤال للعالمة أمحد رضا خان الربيلوي هبذا اخلصوص ،فقال:
خاتم جلميع األنبياء واملرسلني ،بمعنى:
«إن خاتم النبيني وسيد املرسلني ﷺ
ٌ

أي تأويل وختصيصّ ،
وإن هذه لعقيد ٌة مما ُعلم من الدين
آخرهم بعث ًا ،بحيث ال يقبل َّ
ُ

َّ
كافر مرتدٌّ ملعون ،وإن
بالرضورة ،فإن جاحدَ ها
والشاك فيها ـ مهام كان الشك ضعيف ًا ـ ٌ

هذه األمة املرحومة قاطب ًة سلف ًا وخلف ًا ما زالت تفهم هذا املعنى بأن سيدنا املصطفى ﷺ
نبي يف عهده أو بعد عهده إىل
آخر جلميع اآلنبياء بال ختصيص ،ومن املستحيل أن يكون ٌّ
ٌ

أن تقوم الساعة»(((.

((( انظر هذه النقول مجيعها يف كتاب« :السوء والعقاب عىل املسيح الكذاب» ،للشيخ العالمة أمحد
رضا خان احلنفي (1340-1272هـ) ،طبعة عىل نفقة أكاديمية رضا ـ بمباي ـ اهلند .إدارة

حتقيقات لإلمام أمحد رضا.

((( «املبني يف ختم النبيني» ،أمحد رضا خان الربيلوي ،ص.89-88
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وقال« :واحلاصل أن اآلية الكريمة ﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ كمثل

ٌ
استغراق تام ،وقد أمجعت األم ُة عىل
قطعي ،وفيها
«ال نبي بعدي» احلديث املتواتر عا ٌّم
ّ
ٍ
ٍ
وختصيص فيها ،وهذا مما ُعلم من الدين بالضـرورة ،وال َ
تأويل فيه ،وال
تأويل
عدم

الدجال القادياين أن املراد من «خاتم
ُيسمع النقاش يف عمومها كام يفرتي يف هذه األيام ّ
ِ
نبي يتبع رشيعتَه املطهرة ،ويعمل
ختم نبوة الرشيعة اجلديدة ،وال بأس بوجود ٍّ
النبيني»َ :
آخر« :ال فضيلة
لنرشها ،ومن هنا هيدف هذا اخلبيث إىل إرساء نبوته ،أو كام قال ّ
دج ٌال ُ
اجلهال ،بل
بالتقدم والتأخر الزماين» ،إن اإلرادة من «خاتم» املتأخر زمن ًا من خم ّيالت ّ

عب عن هذا املعنى امللعون
املعنى املستقيم من خاتم النبيـني :هو النبي بالذات ،وقد ّ

آخر« :كونه خامت ًا
ّ
الدج ُال األول بأن «خاتم النبيني» يعني :أفضل النبيني ،وكتب مرتدٌّ ُ
للنبيني إنام هو لسلسلة مع ّينة دون سائر السالسل والعوالِـم ،وعىل هذا ال ُينايف وجود
ِ
ّ
املحلة
ختم نبوتِه ﷺ ،فإن اجلموع
نبي يف اخلالئق األخرى ،ويف العوالـم األخرىَ ،
ٍّ

بعض اخلبثاء حيث قال:
بالالم يف مثل هذه املواطن تُفيد معنى اخلصوص ،وقد أضاف ُ
إن األلف والالم يف «خاتم النبيني» حتتمالن إفادة العهد ،ولو افرتضنا صح َة االستغراق

ٌ
خص
فإنه
استغراق ُعريف ،وعىل افرتاض االستغراق احلقيقي فإنه حيتمل أن يكون قد ّ
اختالف كثري ،فمعظم العلامء
بعض أفراده واستثنى منه البعض ،ويف كون العام قطعي ًا
ٌ
قائلون بكون العام ظنّـي ًا ،وقد زاد بعض الشياطني بلـ ًة قائلني بأن بعض ِ
الف َرق من
ّ
ِ
بختمه ﷺ النبو َة الترشيعية دون
والبعض منها قائل
ختم نبوتِه بأرسه،
ُ
املسلمني قد ن َفوا َ

ُمط َلق النبوة ،إىل غري ذلك من الكفر ّيات امللعونة ،واالرتدادات املشحونة ،بنجاسات
إبليس ،وقاذورات التدليس ،لعن اهلل قائليها ،وقاتل اهلل قابليها».

ثم قال الشيخ أمحد رضا خان« :هذه كلها تأويالت ركيكة أو تشويش وتشكيك

كفر رصيح ،وارتدا ٌد قبيح ،فإن اهلل ورسوله
يف عموم واستغراق ﴿ﮄ﴾ ،وهذه ك ُّلها ٌ

ورصحا
قد ن َفيا النبو َة اجلديدة مطلق ًا ،ومل ُيق ِّيدا بالرشيعة اجلديدة ،أو غريها من القيودّ ،

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 511
عىل

بأن «خاتم» :هو املتأخر زمن ًا ،وأثبتت األحاديث املتواترة ذلك ،وأمجعت األم ُة املرحومة

قاطب ًة ـ منذ عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني حتى يومنا هذا ـ عىل هذا املعنى
ِ
الظاهر املتبادر وبقائها عىل العموم واالستغراق احلقيق َّيني بال زيادة أو نقصان ،ولذلك

ودوت بترصحياهتا
ك ّفرت أئم ُة املذاهب من السلف واخللف مدّ عي النبوة بعد حممد ﷺّ ،
كتب األحاديث والعقائد والفقه».
ُ

جيو ُز هؤالء امللحدون أن يكون ﴿ ﭙ﴾ يف قوله
ثم تسـاءل ُملزم ًا :فهل ِّ

رب مجيع العاملني
غري قطعي يف الداللة عىل أنه ُّ
تعاىل﴿ :ﭘﭙ﴾ خمصوص ًا أو َ
نفس الصيغة التي رفضوا عمو َمها
عىل سبيل االستغراق أيض ًا ،فإن صيغ َة العموم هنا ُ

رصيح يف معنى االستغراق ،وهو قرين ٌة
واستغرا َقها ،وأيض ًا فإن حديث «ال نبي بعدي»
ٌ
تنزالً أهنا ِ
حمتمل ٌة لغريه ،فام بالك إن مل تكن حمتملة لذلك؟
حلمل اآلية عليه إن فرضنا ُّ

وأيض ًا :فإن األنبياء عليهم الصالة والسالم ُذكروا يف القرآن بعدة وجوه :إما

بأعياهنم ،كآدم ويوسف وإدريس وصالح وإبراهيم ...إلخ ،وقد ُيذكَرون بطريق العموم
واالستغراق ،وهو األغلب واألكثر ورود ًا؛ كمـا يف قوله تعاىل﴿ :ﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨ﴾ [البقرة ]136 :إىل قوله تعاىل﴿ :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ذكـر
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ﴾ ،واآليات الواردة عىل هذا النحو كثرية ،وقد ِير ُد ُ
ِ
وصف ال َق ْبلية واألسبقية فيهم ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ﮔ
األنبياء السابقني مع مالحظة
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [يوسف ،]109 :وقوله تعاىل:
﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [الفرقان ،]20 :وقد
ِ
اخلصوص
كرهم عىل سبيل املعنى اجلنيس املتناول للفرد واجلمع ،ويالحظ منه
ُ
ِير ُد ذ ُ
والشمول؛ كقوله تعاىل﴿ :ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ﴾ [البقرة ،]98 :وقوله

تعاىل﴿ :ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ﴾ [آل عمران ،]80 :وقد ُيذكر األنبيا ُء
ٍ
مجاعات موصوف ًة وخمصوص ًة بوصف أو إضافة أو غريها من وجوه البيان ،سوا ٌء ُذكرت

 512ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

جو الكالم كقوله تعاىل﴿ :ﮦ
اخلصوصية يف نفس الكالم صـرحي ًا ،أو جاءت من ّ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ﴾ [البقرة﴿ ،]87 :ﭭ ﭮﭯ
احتامل ال يمكن ُ
ٌ
محل كالم اهلل تعاىل
ﭰ﴾ [املائدة .]32 :ومن بني هذه االحتامالت
يف اآلية الكريمة عليه ،وهو ذكرهم وقد اتصفوا بوصف القبلية واألسبقية؛ إذ يكون
هذا تكرار ًا ال فائدة منه ،فال يبقى لكلمة «خاتم» فائدة يف اآلية ،وجيب تنزيه كالم اهلل

يتعي
أرص هؤالء عىل أن ﴿ﯳ﴾ للعهد ،فإنه ّ
تعاىل عن هذا النحو من التعبري ،فإن َّ
الذكري َ
أن يكون للعهد ِّ
دون غريه من االحتامالت ،وقد تعدّ د العهدُ يف القرآن كام

وبعضها ال يصلح حلمل اآلية عليه ،ومع حديث «ال نبي بعدي»؛ فإن املعهود
الحظنا،
ُ
ٍ
حمل عليه ،فلو مل ُي َمل عليه للزم التشتُّت بني َ
مرج َح
حمامل عدّ ة ال ّ
هو االستغراق ،فل ُي َ
ألحدها ،فيلزم التحكُّم.

وأيض ًا :لو تنزلنا مع هؤالء وقلنا :إهنا للعهد ،فإطالق «خاتم النبيني» عىل سيدنا
حممد عليه الصالة والسالم ال يعدو كونا كلم ًة مض ِّللة ال تفيد شيئ ًا ،فليعتقدْ كافر ٍ
بعدد
ٌ
َ
كبري بال ٍغ ما بلغ من األنبياء يف ِ
وليعرتف بام عهده ﷺ يف كل ٍ
قرن ويف كل طبقة،
عهده،
ْ
بل لو عدّ واحدٌ مشائخه من األنبياء من أويل العزم مل ِ
يضه ذلك شيئ ًا مع ذلك احلمل

يصح يف
تعسف ال
املتعنّت منهم ،فال تكون اآلية دا ّلة عىل يشء مطلق ًا ،وهذا ُ
ُّ
حمض ُّ
القرآن.

غري معنى االستغراق ،فإهنا ال تُغلق باب النبوات
أي
وعىل ّ
ً
معنى محلت اآليةَ ،
الكاذبة ،فعىل ّ
لنبي ،أو نب َّيني،
كل تقدير ،تكون اآلية ال تُفيد إال أن ترسد حلق ًة تارخيية ٍّ

سابق عىل عهده عليه الصالة والسالم فحسب،
أو جلميع األنبياء السابقني بأن زمنهم ٌ

النبوة بأدنى مساس ،وهو ما يريده
وال
أكثر من هذا ،وال متس ّ
تتضمن اآلية الكريمة َ
ّ
املتالعبون بالقرآن كالقاديانية»(((.

((( ما ذكرناه من االحتجاج ضد القاديانية يف حتريفهم هذه اآلية ،خلصناه من كتاب العالمة أمحد =

ِ
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قال الطحاوي( :وإمام األتقياء ،وسيد املرسلني ،وحبيب رب العاملني)

َ
أحاديث كثرية« :أنا سيد ولد آدم» ،منها ما ورد يف
(سيد املرسلني) :وورد يف

«مصنف ابن أيب شيبة» عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :أنا سيد ولد آدم وأول
من تنشق عنه األرض وأول شافع وأول مشفع»((( ،ورواه مسلم عن أيب هريرة بلفظ

قال رسول اهلل ﷺ« :أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القرب وأول شافع
وأول مشفع»(((.

ورواه ابن ماجه يف «سننه» عن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل ﷺ« :أنا سيد ولد

آدم وال فخر وأنا أول من تنشق األرض عنه يوم القيامة وال فخر وأنا أول شافع وأول

مشفع وال فخر ولواء احلمد بيدي يوم القيامة وال فخر»(((.

ورواه ابن حبان عن عبداهلل ،وعن واثلة بن األسقع قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إسامعيل ،واصطفى قريش ًا من كنانة ،واصطفى بني هاشم

تنشق عنه
من قريش ،واصطفاين من بني هاشم ،فأنا سيد ولد آدم وال فخر ،وأول من ّ
األرض ،وأول شافع ،وأول مش َّفع»(((.

ورواه اإلمام أمحد يف «مسنده» عن ابن أيب خالد قال :نظرت عائش ُة إىل النبي ﷺ
= رضا خان الربيلوي املسمى «املبني يف ختم النبيني» .تعريب منظر إلسالم توحيد عامل اهلندي،

من أبناء األزهر الرشيف .ص.117-82
((( كتاب الفضائل ،باب ما أعطى اهلل حممد ًا ﷺ .)32386( ،وكتاب األوائل ،باب أول ما فعل
ومن فعله.)36999( ،

((( كتاب الفضائل ،باب تفضيل نبينا ﷺ عىل مجيع اخلالئق.)3( ،
((( كتاب الزهد ،باب ذكر الشفاعة.)4308( ،

((( كتاب التاريخ ،باب بدء اخللق .)6242( ،وباب احلوض والشفاعة.)6475( ،
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فقالت :يا سيد العرب! فقال هلا رسول اهلل ﷺ« :أنا سيد ولد آدم ،وال فخر ،وأبوك سيد
كهول العرب ،وعيل سيد شباب العرب»(((.

قال الغنيمي« :روى اإلمام أمحد يف «مسنده» والرتمذي وابن ماجه عن أيب سعيد

اخلدري ريض اهلل عنه« :أنا سيد ولد آدم يوم القيامة والفخر ،وبيدي لواء احلمد وال

صدر احلديث؛
نبي يومئذ آد ُم فمن سواه إال حتت لوائي» ،وال ينايف هذا
َ
فخر ،وما من ٍّ
ِ
علم َ
بعض بنيه عليه كإبراهيم ،فإذا فضل
فضل
ألنه إما للتـأ ُّدب مع آدم ،أو ألنه َ
األفضل من آدم ففضل آدم باألوىل ،وال ينايف التفضيل بني األنبياء قوله تعاىل﴿ :ﭺ

ﭻﭼﭽﭾ﴾ [البقرة ،]136 :وال ما جاء من األحاديث الصحيحة كقوله ﷺ:

«ال تفضلوين»((( ،ويف رواية« :ال ختريوين عىل األنبياء»((( ،وقوله« :من قال أنا خري
من يونس بن متى فقد كذب»((( ،وذلك ألن عدم التفرقة بينهم إنام هو يف ذات النبوة
ٌ
تفضيل يؤ ّدي إىل تنقيص بعضهم.
والرسالة؛ إذ هم فيه سواء ،أو ُعني

وقد أجاب إمام احلرمني عن خرب يونس بام حاصله :أن تفضيل نبينا ﷺ ،باألمور
ِ
واإلرساء به إىل فوق سبع ساموات ،مع
احلسية كالشفاعة العظمى ،وكوهنم حتت لوائه،
ّ
((( مل أقف عىل هذا احلديث يف مسند أمحد» ،وأخرجه ابن عساكر يف «تاريخ دمشق» (.)192 :64

((( مل أقف عىل هذا احلديث هبذا اللفظ ،وأخرجه البخاري يف «صحيحه» ،كتاب أحاديث األنبياء،
باب وفاة موسى وذكره بعد ( )3408بلفظ« :ال ختريوين عىل موسى».

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه ،كاب تفسري القرآن،
باب ﴿ﮯﮰﮱﯓﯔ[ ﴾...األعراف .)4638( ،]143 :وكتاب الديات ،باب إذا
لطم املسلم هيودي ًا عند الغضب .)6917( ،ولفظه« :ال ختريوين من بني األنبياء .»...ومسلم يف
«صحيحه» ،كتاب الفضائل ،باب من فضائل موسى ﷺ.)2374( ،

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب تفسري القرآن ،باب
قوله﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ﴾ [النساء ،)4604( ،...]163 :وباب ﴿ﮋﮌﮍ
ﮎ﴾ [الصافات.)4805( ،]139 :
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يبق إال النهي بالنسبة إىل ال ُقرب
النزول بيونس إىل قعر البحر معلو ٌم بالرضورة ،فلم َ
التفاوت فيه بني َمن فوق سبع ساموات و َمن يف قعر البحر،
املتوهم
والبعد من اهلل تعاىل
ُ
َّ
فبي ﷺ أهنام حينئذ بالنسبة إىل ال ُقرب والبعد من اهلل تعاىل عىل حدٍّ سواء؛ لتعاليه تعاىل
ّ

علو ًا كبري ًا»(((.
عن اجلهة واملكان ّ

الغنيمي هنا عن اجلويني ،ومل يأت يف كالمه
وقد اعرتض ابن أيب العز عىل ما نقله
ُّ
ُ
الدليل عىل نفي علو اهلل
أكثر من أن يقول« :وهل يقاوم هذا
بيشء ُيعتمد عليه ،ومل يفعل َ
خلقه األدل َة الصحيح َة الرصحي َة القطعية عىل علو اهلل تعاىل عىل ِ
تعاىل عن ِ
خلقه ،التي
ّ
تزيد عن ألف دليل»(((.
ٍ
بالعلو ،ولكن
عب عنها
ّ
فرصح هنا أيض ًا بأن اهلل تعاىل يف جهة فوق خلقه ،وإن َّ
هذا األسلوب من التعبري باللفظ الـم َّت َفق عليه؛ ليشريوا به عىل املعنى املخت َلف فيه سائدٌ
املجسمة ،وكان ينبغي أن يقول :وهل يقاوم هذا الدليل عىل نفي كون اهلل تعاىل يف
عند
ّ
ِ
العلو عن اهلل ،فلم يقل
جهة...إلخ ،وليس كام عرب؛ ألنه مل َينف أحدٌ من العلامء مطلق ّ
علو اهلل تعاىل
كفر ،ولكن الذي قالوه :إن َّ
أحد :إن اهلل تعاىل ليس عل ّي ًا ،بل القول بذلك ٌ
ٍ
املجسمة.
ومكان وح ّيز ،كام يدعي
علو جهة
ال ُيراد به ُّ
ّ

يثبت ٌ
دليل واحد منها إلثبات
ثم إن األدلة التي تزيد عن األلف التي أشار إليها ،ال ُ
ِ
العلو بالصفات ،وليس هذا
كون اهلل تعاىل يف جهة ،بل غاي ُة ما يمكن أن تدل عليه هو ُّ
املعنى موضع االستدالل.

وأما قوله« :إن األدلة الدالة عىل اجلهة قطعية رصحية» ،فإنام هو من مبالغاته ،وهو

يتبع يف ذلك شيخه ورئيس مذهبه ،الذي ال ّ
وقوع اإلمجاع والقط ِع عىل
ينفك أن يزعم
َ
ٍ
ّ
تشبيه وجتسيم ينسبها إىل اهلل تعاىل ،وكالمهام باطل كام ال خيفى.
كل قضية
((( «رشح الغنيمي عىل العقيدة الطحاوية» ،ص.66
((( «رشح ابن أيب العز» ص.174
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«عيل س ِّيدُ العرب» ،ويف بعض الروايات« :عيل سيد شباب العرب»،
ووردٌّ :
واملرسلون كلهم من ولد آدم ،وبمـا أن النبي حممد ًا سيد ولد آدم ،فهو سيد األنبياء
واملرسلني.

قال البابريت« :وقوله( :وحبيب رب العاملني) ألنه لـام ثبت بربكة متابعته ألمته

أهنم أحباؤه؛ حيث قال تعاىل بلسان نبيه﴿ :ﭳﭴﭵ﴾ [آل عمران ،]31 :فألن
حبيب اهلل أوىل.
يثبت أنه
ُ

وقد ُروي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام :أنه جلس ذات يوم مجاع ٌة من الصحابة

النبي عليه السالم ،فقال بعضهم :عجب ًا ّ
أن اهلل اختذ إبراهيم
يتذاكرون ،فسمع حدي َثهم ُّ
آخر :ما ذا بأعجب من كالم موسى كلمه تكليمـ ًا ،وقال آخر :فعيسى
خليالً ،وقال ُ

النبي عليه السالم فقال« :سمعت
آخر :آدم اصطفاه اهلل ،فخرج ُّ
كلم ُة اهلل وروحه ،وقال ُ
كالمكم وحجتكم ،إن إبراهيم خليل اهلل وهو كذلك ،وموسى ن ِ
َج ُّي اهلل وهو كذلك،
َ
حامل لواء احلمد يوم القيامة وال فخر ،وأنا ُ
ُ
أول من
أال وأنا حبيب اهلل وال فخر ،وأنا
حيرك حلقة اجلنة ف ُيفتح يل فأدخ ُلها ومعي فقرا ُء أمتي ،وأنا أكر ُم األولني واآلخرين وال
ّ
فخر ،آد ُم و َمن دونَه حتت لوائي يوم القيامة ،وأنا ُ
أول الناس خروج ًا إذا ُبعثوا ،وأنا

خطي ُبهم إذا وفدوا ،وأنا أكر ُم ولد آدم عىل ريب وال فخر»(((.

ويف معناه األثر الذي رواه احلاكم عن ابن عباس قال« :أتعجبون أن تكون اخللة

إلبراهيم والكالم ملوسى والرؤية ملحمد ﷺ؟»(((.
((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،ص.35

((( كتاب التفسري ،باب من سورة البقرة ،)3114( ،ولفظه «ما تعجبون .»...وباب تفسري سورة
النجم .)3747( ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه .وقال

الذهبي قي التلخيص :عىل رشط البخاري.

ِ
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ُّ
فغي وهوى)
قال الطحاوي:
(وكل دعوى النبوة بعده ٌّ

ضبط يف متن الغنيمي« :وكل دعوة ٍ
نبوة .»...اهـ((( ،ويف نسخة البابريت« :وكل

فغي وهوى»((( ،ومع أن معنامها صحيح ،إال َّ
أن ما ذكرناه أوضح.
دعوة بعد نبوته ٌّ

آخر األنبياء واملرسلني ،فيلزم
وقد ثبت ـ بالنص القطعي ـ أن سيدنا حممد ًا ﷺ ُ

ـ عىل ذلك ـ أن ّ
خمالف للنص واألدلة
نبي بعد النبي عليه السالم ،فهو
ٌ
كل َمن ا ّدعى أنه ٌّ
القطعية.

والغي :سلوك خالف طريق الرشد ،وال شك أن من خيالف النص القطعي؛ فإنه

يتبع هوى نفسه ومواليه ،وال سبب آخر.

قال اهلل تعاىل﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ﴾ [األعراف:

 ،]158وقال تعاىل﴿ :ﮥﮦﮧﮨﮩ﴾ [سبأ.]27 :

فمن ا ّدعى ّ
النبي عليه السالم قد ُأرسل إىل العرب فقط ـ كام ا ّدعى اليهود ـ
أن ّ

املحرفة األخرى
يصح ات ُ
يلح ُق هبم من ا ّدعى أنه ُّ
كافر باهلل تعاىل ،وكذلك َ
ّباع األديان َّ
فهو ٌ
بعد بزوغ شمس الرسالة اإلسالمية ،ووضعها ِ
مجيعها متساوي ًة من حيث جواز االتباع.
ُ
النبي أن هناك أناس ًا سيدّ عون النبوة بعدَ ه.
وقد ورد عن ّ

قال البيهقي يف «السنن الكربى»:

«يف الرضب األول من أهل الردة :قال الشافعي رمحه اهلل :هم قوم كفروا بعد

إسالمهم مثل طليحة ومسيلمة والعنيس»(((.
((( «رشح الغنيمي» ،ص.67
((( » رشح البابريت» ،ص.59

((( مجاع أبواب الرعاة ،باب ما جاء يف قتال الرضب األول من أهل الردة بعد رسول اهلل ﷺ (.)304 :8
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وروى عن حممد بن إسحاق بن يسار قال« :ثم أول ردة كانت يف العرب مسيلم ُة

بالياممة يف بني حنيفة ،واألسو ُد بن كعب العنيس ،يف حياة رسول اهلل ﷺ ،وخرج طليحة

ابن خويلد األسدي يف بني أسد يدعي النبوة يسجع هلم»(((.

وقد قاتل خالد بن الوليد ريض اهلل عنه طليحة ومسيلمة الكذاب يف عهد أيب بكر

الصديق ريض اهلل عنه.

قال ابن حجر العسقالين« :ففي حديث ثوبان« :وإنه سيكون يف أمتي كذابون

نبي ،وأنا خاتم النبيني ،ال نبي بعدي» .أخرجه أبو داود والرتمذي
ثالثون كلهم يزعم أنه ٌّ
يسق مجي َعه ،وألمحدَ وأيب
وصححه ابن حبان ،وهو
ٌ
ّ
طرف من حديث أخرجه مسلم ومل ُ

يعىل من حديث عبد اهلل بن عمرو« :بني يدي الساعة ثالثون دجاالً كذاب ًا» ،ويف حديث

عيل عند أمحد نحوه ،ويف حديث ابن مسعود عند الطرباين نحوه.

ويف حديث سمرة املصدَّ ر أوله بالكسوف ،وفيه« :وال تقوم الساعة حتى خيرج

آخرهم األعور الدجال» .أخرجه أمحد والطرباين ،وأصله عند الرتمذي
ثالثون كذاب ًا ُ

وصححه.
ّ

ويف حديث ابن الزبري« :إن بني يدي الساعة ثالثني كذاب ًا منهم األسود العنيس

صاحب صنعاء ،وصاحب الياممة» يعني :مسيلمة.

قلت :وخرج يف زمن أيب بكر ُطليحة ـ بالتصغري ـ بن خويلد وادعى النبوة ،ثم

تاب ورجع إىل اإلسالم ،وتنبأت أيض ًا سجاح ،ثم تزوجها مسيلمة ،ثم رجعت بعده.

وأما الزيادة ففي لفظ ألمحد وأيب يعىل يف حديث عبد اهلل بن عمرو« :ثالثون

بسنّة مل تكونوا عليها ،يغريون هبا
كذابون أو أكثر»ُ .
قلت :ما آيتُهم؟ قال« :يأتونكم ُ

سنّتكم ،فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم».

((( مجاع أبواب الرعاة ،باب ما جاء يف قتال الرضب األول من أهل الردة بعد رسول اهلل ﷺ (.)16727

ِ
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ويف رواية عبد اهلل بن عمرو عند الطرباين« :ال تقوم الساعة حتى خيرج سبعون

كذاب ًا» .وسندها ضعيف.

وعند أيب يعىل من حديث أنس نحوه وسنده ضعيف أيض ًا ،وهو حممول ـ إن

ثبت ـ عىل املبالغة يف الكثرة ،ال عىل التحديد ،وأما التحديد ففيام أخرجه أمحد عن حذيفة

بسند جيد« :سيكون يف أمتي كذابون دجالون :سبعة وعرشون ،منهم أربع نسوة ،وإين

خاتم النبيني ،ال نبي بعدي».

وهذا ُّ
يدل عىل أن رواية الثالثني باجلزم عىل طريق جرب الكرس ،ويؤيده قوله يف

حديث الباب« :قريب من ثالثني».

ظاهر يف أن ًّ
كل منهم يدّ عي النبوة ،وهذا هو
قوله« :كلهم يزعم أنه رسول اهلل»
ٌ

الرس يف قوله يف آخر احلديث املايض« :وإين خاتم النبيـني» .وحيتمل أن يكون الذين

يدّ عون النبوة منهم ما ُذكر من الثالثني أو نحوهاّ ،
وأن من زاد عىل العدد املذكور يكون
ّ
كذاب ًا فقط ،لكن يدعو إىل الضاللة ،كغالة الرافضة والباطنية وأهل الوحدة واحللولية،
وسائر الفرق الدعاة إىل ما ُيعلم ـ بالرضورة ـ أنه خالف ما جاء به حممد رسول اهلل ﷺ.
ويؤيده ّ
الكواء :وإنك ملنهم.
عيل لعبد اهلل بن ّ
أن يف حديث عيل عند أمحد :فقال ٌّ

وابن الكواء مل يدَّ ع النبوة ،وإنام كان يغلو يف الرفض»(((.

باحلق واهلدى
اجلن وكا ّفـة الورى
ّ
قال الطحاوي( :وهو املبعوث إىل عامة ّ
وبالنور والضياء)
ألن َّ
خاتم األنبياء يستلزم أن يكون خاتم الرسل؛ َّ
نبي.
كل رسول ٌّ
((( «فتح الباري رشح صحيح البخاري» ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي
(852هـ) ،دار املعرفة ـ بريوت ،ت :حمب الدين اخلطيب (.)87 :13
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روى البخاري عن جابر بن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل ﷺُ « :أعطيت مخس ًا مل

وجعلت يل األرض مسجد ًا
ُيع َطه َّن أحدٌ من األنبياء قبيل :نُرصت بالرعب مسري َة شهرُ ،
النبي
وطهور ًا؛ وأيام رجل من أمتي أدركته الصال ُة فل ُيصل ،و ُأح ّلت يل الغنائم ،وكان ُّ
ُيب َع ُث إىل قومه خاص ًة ،و ُبعثت إىل الناس كا ّفة ،و ُأعطيت الشفاعة»(((.

قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ [الشورى ،]52 :وقال تعاىل:

﴿ﮥﮦﮧﮨﮩ﴾ [سبأ ،]27 :ومل يقل :إىل العرب فقط أو إىل جنس

وعمم أهل دعوته بالناس مجيع ًا ،ويشمل هذا اليـهو َد
معني من األجناس ،بل أطلق ّ
والنصارى َ
وأهل امللل والنحل مجيع ًا ،ومن يزعمون كذلك أنه ال م ّل َة وال نِحلة هلم،
فهذا احلديث ُّ
يدل عىل أنه ُبعث للناس كافة.

خاتم النب ّيني.
ويف بعض الروايات ُذكر مع هذه اخلصائص معها أيض ًا أنه ُجعل
َ

قال البابريت« :واملراد بالنور والضياء :الرشيعة الظاهرة الباهرة من القرآن وسائر

الدالئل عىل احلقيقة» .اهـ(((.

ومما يدل عىل بعثته إىل اجلن قوله تعاىل يف سورة األحقاف﴿ :ﭑﭒﭓﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
*ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷ*ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅ ﮆ * ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚ﴾ [.((( ]32-29

((( كتاب التيمم .)335( ،وباب قول النبي ﷺ« :جعلت يل األرض مسجد ًا وطهور ًا».)438( ،
((( »رشح البابريت» ،ص.61

			
((( قال اإلمام الرازي (« :)27 :28ويف كيفية هذه الواقعة قوالن:

=

ِ
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قال اإلمام الرازي يف تفسري هذه اآلية:

لـم ّبي أن يف اإلنس َمن آمن وفيهم َمن كفرّ ،بي أيض ًا أن اجلن
«اعلم أنه تعاىل ّ

معر ٌض للعقاب».
معر ٌض للثواب ،وكافرهم َّ
فيهم َمن آمن وفيهم َمن كفر ،وأن مؤمنهم َّ
«ويتفرع عىل ما ذكرناه فروع:
ثم قال:
ّ

األول :نقل عن القايض يف تفسريه اجل ّن أنه قال :إهنم كانوا هيود ًا؛ ألن يف اجل ّن
«ملالً» كام يف اإلنس من اليهود والنصارى واملجوس وعبدة األصنام ،وأطبق املحققون

عىل أن اجلن مكلفون ،سئل ابن عباس :هل للجن ثواب؟ فقال :نعم هلم ثواب ،وعليهم
عقاب ،يلتقون يف اجلنة ،ويزدمحون عىل أبواهبا»(((.

وقال تعاىل يف سورة اجل ّن﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝ*ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ*ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ*

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ*ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ*ﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ *ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ *

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ * ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
= األول :قال سعيد بن جبري :كانت اجلن تستمع ،فلام رمجوا قالوا :هذا الذي حدث يف السامء إنام
حدث ليشء يف األرض ،فذهبوا يطلبون السبب ،وكان قد اتفق أن النبي ﷺ ملا أيس من أهل

مكة أن جييبوه خرج إىل الطائف ليدعوهم إىل اإلسالم ،فلام انرصف إىل مكة ،وكان ببطن نخل
فمر به نفر من أرشاف جن نصيبني؛ ألن إبليس بعثهم ليعرفوا
قام يقرأ القرآن يف صالة الفجرّ ،
السبب الذي أوجب حراسة السامء بالرجم ،فسمعوا القرآن ،وعرفوا أن ذلك هو السبب.

والقول الثاين :أن اهلل تعاىل أمر رسوله أن ينذر اجلن ويدعوهم إىل اهلل تعاىل ويقرأ عليهم القرآن،
فرصف اهلل إليه نفر ًا من اجلن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قومهم».

((( «التفسري الكبري» أو «مفاتيح الغيب» ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي
(604هـ) ،دار الكتب العلمية ـ بريوت1421 ،هـ 2000 -م ،ط.)27 :28( ،1
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ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ*ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

* ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ * ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ * ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ *

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ * ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ﴾ [.]15 -1

قال اإلمام الرازي يف تفسري سورة اجلن:

«اعلم أن قوله تعاىل﴿ :ﭑ﴾ أمر منه تعاىل لرسوله أن ُيظهر ألصحابه ما أوحى اهللُ

يف واقعة اجلن ،وفيه فوائدُ :

إحداها :أن يعرفوا بذلك أنه عليه السالم كام ُبعث إىل اإلنس ،فقد ُبعث إىل اجلن.

وثانيها :أن يعلم قريش ّ
إعجازه،
لـم سمعوا القرآن عرفوا
َ
متردهم ـ ّ
أن اجلن ـ مع ُّ

فآمنوا بالرسول.

أن يعلم القوم ّ
وثالثهاْ :
أن اجل ّن مك ّلفون كاإلنس»(((.

وقال الشبيل احلنفي:

«اجل ّن مك َّلفون بإمجاع أهل النـظر ،قال أبو عمر ابن عبد البـر :اجلن ـ عند

اجلامعة ـ مك َّلفون خماطبون لقوله تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [الرمحن.]13 :
وقال الرازي يف «تفسريه» :أطبق ُّ
الكل عىل ّ
أن اجل َّن ك َّلهم مكلفون.

فصل :قال القايض عبد اجلبار :ال نعلم خالف ًا بني أهل النظر يف اجلن مكلفون.

وقد حكى زرقان وغسان ـ فيام ذكراه من املقاالت ـ عن احلشوية أهنم مضطرون

إىل أفعاهلم وأهنم ليسوا مكلفني ،قال :والدليل عىل أهنم مك ّلفون ما يف القرآن من ذ ّم
((( «التفسري الكبري» أو «مفاتيح الغيب» (.)27 :30

ِ
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الشياطني ولعنِهم والتحرز من غوائلهم ورشهمِ ،
وذ ِ
كر ما أعدّ اهلل هلم من العذاب،
ُّ
ِّ
الكبائر،
األمر والنهي ،وارتكب
وهذه اخلصال ال يفعلها اهلل تعاىل إال لِـمن خالف
َ
َ
وهتك املحار َم؛ مع متكنه من أن ال يفعل ذلك ،وقدرتِه عىل فعل خالفه ،ويدُّ ل عىل ذلك
ُ
والبيان عن حاهلم ،وأهنم َيدْ عون إىل
أيض ًا بأنه كان من دين النبي ﷺ لع ُن الشياطني،

الرش واملعايص ،ويوسوسون بذلك ،وهذا ك ُّله يدل عىل أهنم مك ُّلفون ،وقوله تعاىل:
ّ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ إىل قوله﴿ :ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ ،إىل غري
ذلك من اآليات الدالة عىل تكليفهم ،وأهنم مأمورون منه ُّيون» .اهـ(((.

فضل حممد ًا عىل أهل السامء
ومن ذلك ما رواه الطرباين عن ابن عباس قال :إن اهلل ّ

فضله عىل أهل السامء واألرض؟ قال:
وعىل أهل األرض ،فقال رجل :يا أبا عباس وبام ّ

إن اهلل عز وجل يقول ألهل السمـاء﴿ :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [األنبياء ،]29 :وقال اهلل عز وجل ملحمد ﷺ﴿ :ﭑ

ﭒﭓﭔﭕ*ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ﴾ [الفتح ،]2-1 :فقيل له :يا أبا

عباس فام فضله عىل األنبياء؟ قال إن اهلل عز وجل قال﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ﴾ [إبراهيم ،]4 :وقال ملحمد ﷺ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ﴾ [سبأ ،]28 :فأرسله اهلل إىل اإلنس واجلن(((.
وقال ابن حجر يف «فتح الباري»:
«وقال ابن عبد الرب :ال خيتلفون أنه ﷺ ُبعث إىل اإلنس واجل ّن ،وهذا مما ُف ّضل

به عىل األنبـياء ،ونقل عن ابن عباس يف قوله تعاىل يف سورة غافـر﴿ :ﭑﭒ
((( «آكام املرجان يف أحكام اجلان» ،بدر الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الشبيل احلنفي (769هـ)،
مكتبة القرآن ـ مرص ـ القاهرة ،ت :إبراهيم حممد اجلمل ،ص.62

((( أخرجه يف «معجمه الكبري» من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام.)239 :11( ،)11610( ،
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ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [غافر ]34 :قال :هو رسـول اجل ّن .وهذا ذكـره ،وقال إمام
احلرمني يف «اإلرشاد» يف أثناء الكالم مع العيسـوية((( :وقد علمنا رضور َة أنه ﷺ

((( العيسوية :قال اإلمام اآلمدي« :العيسوية منهم فإهنم قالوا سلمنا ظهور املعجزات عىل يده
واقرتاهنا بدعوته لكنه إنام ادعى الرسالة للعرب خاصة ال إىل األمم كافة فال بد لبيان عموم

دعواه من دليل قاطع وال سبيل إليه».

وقال اآلمدي يف الرد عليهم ص« :359وأما العيسوية فيمتنع عليهم بعد التسليم بصحة رسالته

وصدقه ىف دعوته إال اإلذعان لكلمته إذ ال سبيل إىل القول بتخصيص بعثته إىل العرب دون
غريها من األمم مع ما اشتهر عنه وعلم بالرضورة والنقل املتواتر من دعوته إىل كلمته طوائف
اجلبابرة وغريهم من األكارسة وتنفيذه إىل أقاىص البالد وملوك العباد وقتال من عانده ونزال
من جاحده ثم ذلك معتمد عىل سند الصدر األول من املسلمني»[ .غاية املرام يف علم الكالم،

ص ،350عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل اآلمدي (ت 631هـ) ،املجلس األعىل للشؤون
اإلسالمية ،القاهرة1391 ،هـ ،حتقيق :د .حسن الشافعي].

وقال اإلمام ابن حزم األندليس (« :)92 :1قال أبو حممد ريض اهلل عنه وأما العيسوية من اليهود

فإنه يقال هلم :إذا صدقتم الكافة يف نقل القرآن عن النبي ﷺ ويف نقل معجزاته وصحة نبوته فقد
لزمكم اإلنقياد ملا يف القرآن من أنه عليه السالم بعث إىل الناس كافة بقوله تعاىل فيه آمر ًا لرسوله

ﷺ أن يقول يا أهيا الناس إين رسول اهلل إليكم مجيع ًا وقوله تعاىل﴿ :ﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ﴾ [آل عمران ]85 :وقوله تعاىل فيه﴿ :ﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒ﴾ [التوبة ]29 :إىل قوله﴿ :ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ﴾
وما فيه من دعاء اليهود إىل ترك ما هم عليه والرجوع إىل رشيعته عليه السالم وهذا ما ال خملص

منه.

فإن اعرتضوا بام يف القرآن مما حرم عليهم يعني اليهود وحضهم عىل إلتزام السبت ،فإنام هو
تبكيت هلم فيام سلف من أسالفهم الذين قفوا هم آثارهم يبني هذا نص القرآن يف قوله تعاىل عن

عيسى عليه السالم أنه رسول اهلل ﷺ إىل بني إرسائيل ليحل هلم بعض الذي حرم عليهم وهذا

نص جيل عىل نسخ رشيعتهم وبطالهنا ثم ما مل ينكره أحد من مؤمن وال كافر من أنه عليه السالم =

ِ
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ا ّدعى كونه مبعوث ًا إىل الثقلني»(((.

الترصيح بذلك يف حديث« :وكان النبي يبعث
قال ابن حجر« :قلت :وثبت
ُ

إىل قومه وبعثت إىل اإلنس واجلن» فيام أخرجه البزار بلفظ« :وقد كان النبي يبعث إىل

اإلنس فقط وبعث حممد إىل اإلنس واجلن»(((.

وذكر ذلك ابن عبد البـر يف «التمهيـد» ( )117/11فقال« :وال خيتلفون أن
= حارب هيود بني إرسائيل من بني قريظة والنضري وهذل وبني قنيقاع وقتلهم وسباهم وألزمهم
اجلزية وسامهم كفار ًا إذ مل يرجعوا إىل اإلسالم وقبل إسالم من أسلم منهم فلو مل يكن نسخ دينهم

ما حل له إجبارهم عىل تركه أو اجلزية والصغار وال جاز له قبول ترك ما ترك منهم بدين بني
إرسائيل ،ومن املحال املمتنع أن يكون عند العيسويني رسوالً صادق ًا نبي ًا ثم جيور ويظلم ويبدل
دين احلق فوضح فساد قوهلم وتناقضه بيقني ال إشكال فيه واحلمد هلل رب العاملني» [الفصل يف
امللل واألهواء والنحل ،عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد( ،ت 548 :هـ)،

مكتبة اخلانجي ـ القاهرة)].

وقال اإلمام الغزايل يف «االقتصاد يف االعتقاد» ص« :224الفرقة األوىل ،العيسوية :حيث ذهبوا

إىل أنه رسول إىل العرب فقط ال إىل غريهم ،وهذا ظاهر البطالن فإهنم اعرتفوا بكونه رسوالً

حق ًا ،ومعلوم أن الرسول ال يكذب ،وقد ادعى هو أنه رسول مبعوث إىل الثقلني ،وبعث رسوله
إىل كرسى وقيرص وسائر ملوك العجم وتواتر ذلك منه فام قالوه حمال متناقض»[ .االقتصاد يف
االعتقاد ،أبو حامد الغزايل (ت 505هـ) ،دار ومكتبة اهلالل ـ لبنان ـ 1993م ،ط.]1

وقد ظهر يف هذا الزمان بعض الوعاظ يف البالد األوروبية يقولون إن اليهود والنصارى والصابئة
غري مكلفني باتباع رشيعة سيدنا حممد عليه الصالة والسالم ،ويكفيهم أن يعرتفوا بنبوته ،ويبقوا

عىل ما هم عليه ،وال جيب عليهم الرشيعة اإلسالمية ،وزعموا أن ذلك هو التحقيق يف فهم
الدين اإلسالمي ،وال خيفى أن قوهلم موافق ولو من بعض اجلهات لقول العيسوية ،وأنه فض ً
ال

عن ذلك خمالف للمعلوم من الدين بالرضورة.

((( «فتح الباري» (.)345 :6

((( املصدر السابق (.)345 :6
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ٌ
وبشيـر ،هذا مما ُف ّضل به عىل األنبياء :أنه ُبعث
نذير
حممد ًا ﷺ
ٌ
رسول إىل اإلنس واجلن ٌ
رسل إال بلسان قومه»(((.
وغريه مل ُي َ
إىل اخللق كاف ًة اجل ّن واإلنسُ ،
وهذه نصوص كافي ٌة للداللة عىل ِ
بعثة النبي عليه السالم إىل اإلنس واجلن.
ٌ

بعض النصارى من أن النبي عليه السالم إنام ُبعث إىل العرب،
وأما ما زعمه ُ

كثري من اآليات الواضحة يف داللتها عىل
فكالم باطل كام ال خيفى ،ويدل عىل بطالنه ٌ
املحرفة،
وجوب اتباع النصارى للنبي عليه السالم ،ووجوب ترك ما هم عليه من الديانة َّ

وكذلك من ا ّدعى ذلك من اليهود كالعيسوية ،وممن اقتدى هبم من أصحاب الدعوات
تنوير ُمط َلق ،وإنام هو تقليدٌ
العلامنية التي تزعم أهنا تدعو إىل التنويرُ ،يومهون الناس أنه ٌ
للغرب الذين أط َلقوا عىل بعض العصور التي مروا فيها أهنا عصور تنوير ،تلك العصور
األوارص مع ّ
كل األديان حتت عنوان العلامنية ،وصاروا يلجؤون إىل
التي قطعوا فيها
َ
ٍ
فلسفات إنسانية تافهة يريدون جعلها بدي ً
ال عن األديان الصحيحة والباطلة ،وهؤالء
دعوتم إىل
احلداثيون والعلامنيون الذين ظهروا يف هذا العرص ،وهم الذين ُيعلنون
َ
ِ
ووضعها يف ٍّ
نفي
املساواة بني األديان،
حمل واحد من احلق ّية والصواب ،وحقيقة قوهلمُ :
وبني غريه من األديان
بني دين اإلسالم َ
احلق والصواب عنها مجيع ًا ،ال فرق عندهم َ

املحرفة ،وقد اتبعهم عىل ذلك ُ
احلر واالنفتاح ونحو ذلك من
أذيالم من مدّ عي الفكر ّ
َّ
بعض الناس الذين يتز َّيون بسيام اإلسالم يزعمون أنه
الدعوات الفاسدة ،وقد ظهر ُ
َ
التعامل مع
ال جيب عىل النصارى أن يؤمنوا باإلسالم ،ويكفيهم يف اآلخرة أن ُيسنوا

أقرب ما يكون إىل املذهب األديب الذي
خيار شخيص ُ
اآلخرين يف الدنيا ،أما العقائدُ فهي ٌ
يرض من ال يقول به! وال يريدون من وراء تلك الدعوات إال التح ُّلل من األديان كلها
ال ُّ
احلر والفكر املنفتِح ،وكالم هؤالء ك ِّلهم ٌ
ٌ
متخابط ال
باطل
َ
حتت عنوان املساواة والنظر ّ
احلق.
وزن له عند أهل ّ
((( «التمهيد» (.)117 :11

ِ
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متهيد موجز يف حكم إرسال الرسل:

هل إرسال الرسل واجب عىل اهلل تعاىل أم إنه فضل منه عز وجل ومنة؟

إن بعض الناس يقول :إن اهلل يوحي إىل بعض ِ
خلقه ـ أعني :األنبياء عليهم
ُ

واجب عىل اهلل.
الصالة والسالم ـ ببعض األوامر والنواهي ،وإن هذا
ٌ
ت ََركَه.

ونحن نقول :هذا ٌ
فضل ومنّة من اهلل ،أي :ليس واجب ًا ،إن شاء َف َع َله ،وإن شاء
ُ
إرسال الرسل واجب ،والشيعة يقولون :إرسال الرسل
املعتزلة هم الذين قالوا:

واجبٌّ ،
وكل من هاتني الفرقتني تبني هذا األصل عىل وجوب اللطف عىل اهلل ،وإن
بناها ّ
متأخرو الشيعة عىل قانون الع ّل ّيـة واملعلولية وما يشبه قاعدة الفيض التي قال هبا

بعض الفالسفة.

واجب عىل اهلل ،وقاعدة
إذن؛ فهم يعتمدون عىل قاعدة عندهم وهي :اللطف
ٌ

الصالح واألصلح مبنية عىل وجوب اللطف.
كلمة «الواجب» حتتمل معنيني:

غريه بفعل أمر ،فيصبح الثاين متلبس ًا بأمر واجب ُم ِ
لز ٍم من
األول :أن ُيلزم واحدٌ َ

الطرف األول.

ب ذلك عىل اهلل.
أوج َ
هذا املعنى مل ي ُقل به املعتزلة وال الشيعة ،فليس هناك َمن َ

بل قالوا باملعنى الثاين وحاص ُله :لو نظرنا إىل اهلل من ُ
حيث ما هو إله ،فإنّه يصدر

َ
انفكاك له اإلحيا ُء إىل الرسل ،كام قالت الفالسفة بصدور العامل صدور ًا
عنه صدور ًا ال
ذاتي ًا من اهلل تعاىل.
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وهذا ٌ
مثال تقريبي لصدور الفعل من اهلل عىل سبيل الوجوب ال بإجياب موجب:

رقيق القلب يتأثر برسعة ،فهو حني يرى إنسان ًا
إذا كان هناك
اس ُ
حس ٌ
ٌ
شخص ّ

حمتاج ًا يسأل عن مال ،فإن قلبه ُّ
يرق له ،ودون تفكري جتدُ ه ُيعطيه نقود ًا بدون إرادة
ٍ
تفصيلية لِـام فعله.
تقريب معنى اللطف ،وهو تقريب ملعنى اللطف عند املعتزلة والشيعة،
هذا
ُ
ولكن مع ِ
َ
َ
وحصول احلوادث يف الذات اإلهلية ،فهذا الفعل الصادر عنه
االنفعال
نفيهم

هو اللطف ،وال ينطبق هذا املثال ّ
التقريب من
بكل تفاصيله عىل اهلل ،ولكن املقصو َد
ُ
ِ
ناحية كيف يكون صدور الفعل من اهلل عىل سبيل الوجوب ال بإجياب موجب؟ بل

هم يقولون :اهلل سبحانه ال ينفعل وال يتأثر بخلقه! وبعد هذا التصوير والتقريب لقول

يشك أن قوهلم ٌ
هؤالء ،فإن أحد ًا ال ّ
نفي كون اهلل تعاىل
باطل ال دليل عليه؛ الستلزامه َ

فاع ً
ال خمتار ًا.

حني يقول أهل السنة :اهلل فاعل خمتار ،أي :ال يوجد ٌ
بتوسط
فعل صادر عن اهلل إال ُّ

إرادته ،أي :لو شاء فع َله ولو شاء َتركَه ،وهذا هو موجب قاعدة االختيار التي يقول هبا
ٍ
صادر
بوجه ما
غريهم ،فالفعل
ٌ
أهل السنة ،وأما بنا ًء عىل القول باللطف الذي يقول به ُ
صدور ًا بناء عىل اإلجياب الذايت والتالزم الذايت بني اهلل سبحانه وبني عباده.
ِ
لـم سمع ُ
والفالسفة اإلرشاقيني أتبا ِع أفلوطني وابن
بعض املعتزلة
أهل السنة َ
ّ

فاعل ال بإرادته أي :أنه ٌ
سينا ـ ال أتباع أرسطو ـ يقولون بذلك ،ألزموهم أن اهلل ٌ
فاعل

موجب ،أي :ال يستطيع إال أن يفعل ،بل ليس عنده استطاعة؛ ألن رشط االستطاعة
َ
الشم هلا استطاعة عىل اإلشعاع.
التم ُّك ُن من الفعل وعدمه ،ولذلك ال يقالُ :

هذا القول الذي عند املعتزلة والشيعة بوجوب إرسال الرسل مضا ٌّد لِـام تقرر

ِ
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أن إرسال الرسل ٌ
عند أهل السنة من ّ
فضل من اهلل ،واهلداية فضل ،والضالل عدل،
فالفضل ال جيب ،وما كان واجب ًا فال يكون فضالً.

قال الشيعة :إذا كان النبي ُمن َّب ً
ـأ من اهلل عىل سبيل العلة واملعلول ـ أو اللطف ـ
ٌ
رشط عند الشيعة
النبي عالِـ ًام بكل الكليات واجلزئيات ،وهذا
فيلزم (جيب) أن يكون ُّ
لألنبياء.
نبي ،وإما إمام ،وبناء عىل
ويقولون :ال جيوز أن خيلو عرص من مب ِّلغ عن اهلل :إ ّما ٌّ
ذلك :إذا وجب أن يكون النبي عالِـ ًام بالكليات واجلزئيات ،فيجب أن يكون اإلمام

كذلك.

مبني عىل القول بوجوب العصمة لألئمة الذين يز ُعمهم االثنا عرشية.
وهذا ٌّ
ومبنى هذا عىل القول بأن اهلل تعاىل ٌ
فاعل عىل سبيل الوجوب ،ال عىل سبيل اإلرادة.

فطريق عصمة النبي عند أهل السنة ليست نفس طريق عصمة النبي عند الشيعة،
ُ
فعند أهل السنة ٌ
فضل من اهلل ،وعند الشيعة عصم ُة النبي واجب ٌة عىل اهلل.

عي
وطريقة تعيني اإلمام كطريقة تعيني النبي عندهم ،واهلل سبحانه هو الذي ّ
النبي ،فال تكون طريق ُة تعيني اإلمام إال بالنص :إما من اهلل ،أو من النبي.

وال خيفى أن مجيع هذه العقائد التي يقول هبا هؤالء باطل ٌة ،وسوف نتك ّلم بزيادة

تفصيل عىل اإلمامة يف آخر هذا الكتاب.

خالصة يف حكم إرسال الرسل:
اختلف الناس يف هذه املسألة عىل عدة أقوال:

النبوة مستحيلة عقالً؛ الستحالة االتصال بني اخلالق
فمنهم من ذهب إىل أن ّ

واملخلوق.

ومنهم من قال :بعدم فائدهتا ،فقالوا بامتناعها؛ الستغناء العقل عنها.
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ومنهم من قال :بجوازها ،وأرجعوا األمر يف حصوهلا إىل اهلل تعاىل.

يتصور وجود
ومنهم من قال :إهنا واجبة عىل اهلل تعاىل ،وعىل ذلك فال يمكن أن
َّ

العامل بال نبوة وال رسالة ،فمهام فرضنا َ
العال َ موجود ًا ،فال بدَّ أن ُيرسل اهللُ تعاىل الرسل.
فمراتب مذاهب الناس واجتاهاهتم يف هذه املسألة تتفاوت من االمتناع إىل
أن ِ
العلل التي استند إليها ُّ
الوجوب مرور ًا باإلمكان ،مع مالحظة ّ
كل فريق منهم ختتلف

غريه.
عام ّ
متسك به ُ

وسوف نحاول أن نعرض آراء أصحاب هذه املذاهب فيام يأيت عىل سبيل اإلجياز.

أوالً :مذهب املجيزين للنبوة عق ً
ال القائلني بوقوعها:

قال اإلمام الغزايل« :ندعي أن بعثة األنبياء جائز ،وليس بمحال وال واجب،

وقالت املعتزلة :إنه واجب ،وقد سبق وج ُه الرد عليهم .وقالت الربامهة :إنه حمال.

وبرهان اجلواز :أنه مهام قام الدليل عىل أن اهلل تعاىل متك ّلم ،وقام الدليل عىل
ٍ
ِ
ألفاظ وأصوات ورقو ٍم أو ِ
أنه قادر ال يعجز عىل أن ّ
غريها
بخلق
يدل عىل كالم النفس

من الدالالت ،وقد قام ٌ
دليل عىل جواز إرسال الرسل ،فإنا لسنا نعني به إال :أن يقوم
الضار بحكم إجراء العادة،
رب عن األمر النافع يف اآلخرة ،واألمر
ّ
بذات اهلل تعاىل خ ٌ
ويصدُ ر منه ٌ
فعل هو داللة الشخص عىل ذلك اخلرب ،وعىل أمره بتبليغ اخلرب ،ويصدر

منه ٌ
ٌ
خارق للعادة مقرون ًا بدعوى ذلك الشخص الرسال َة ،فليس يشء من ذلك
فعل

ُماالً لذاته ،فإنه يرجع إىل كالم النفس وإىل اخرتاع ما هو دالل ٌة عىل الكالم ،وما هو
مصدِّ ق للرسول ،وإن حكم باستحالة ذلك من حيث االستقباح واالستحسان ،فقد
حق اهلل تعاىل»(((.
استأصلنا هذا األصل يف ّ

((( «االقتصاد يف االعتقاد» ص ،61الدعوى السابعة.

ِ
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وقال اإلمام التفتازاين:

ومصالح ال
لطف من اهلل تعاىل ورمحة للعالـمني؛ لِـام فيها من ِحك ٍم
«البعثـ ُة
ٌ
َ

ُتىص:

ِ
ّ
وعلمه وقدرته؛
يستقل بمعرفته؛ مثل وجود الباري
منها :معاضدة العقل فيام

﴿ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [النساء ،]165 :ومنها :استفادة احلكم من

النبي فيام ال يستقل به العقل؛ مثل الكالم والرؤية واملعاد اجلسامين ،ومنها :إزالة اخلوف
ّ

ترصف ًا يف ملك اهلل بغري إذنه ،وعند تركها لكونه
احلاصل عند اإلتيان باحلسنات؛ لكونه ُّ

ترك طاعة ،ومنهاُ :
وتقبح أخرى من غري اهتداء العقل
بيان حال األفعال التي حتسن تار ًة
ُ
ومضارها التي ال تفي هبا التجرب ُة إال
إىل مواقعها ،ومنها :بيان منافع األغذية واألدوية
ّ

بعد أدوار وأطوار مع ما فيها من األخطار ،ومنها :تكميل النفوس البرشية بحسب

استعداداهتم الـمختلفة يف العلميات والعمليات ،ومنها :تعليم الصنايع الـخفية من

احلاجيات والرضوريات ،ومنها :تعليمهم األخالق الفاضلة الراجعة إىل األشخاص

والسياسات الكاملة العائدة إىل اجلامعات من املنازل واملدن ،ومنها :اإلخبار بتفاصيل

ثواب املطيع وعقاب العايص؛ ترغيب ًا يف احلسنات وحتذير ًا عن السيئات؛ إىل غري ذلك

من الفوائد.

ِ
حفظ نظام
فلهذا قالت املعتزلة بوجوهبا عىل اهلل تعاىل ،والفالسف ُة بلزومها يف

العا َلـم عىل ما سيجيء.

واحلاصلَّ :
أن النظام املؤ ّد َي إىل صالح حال النوع عىل العموم يف املعاش واملعاد

ال يتكمل إال ببعثة األنبياء؛ فيجب عىل اهلل عند املعتزلة لكونه لطف ًا وصالح ًا للعباد،

وعند الفالسفة لكونه سبب ًا للخري العام املستحيل تركه يف احلكمة والعناية اإلهلية.
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[ذكر قول من قال بأهنا من مقتضيات احلكمة](((.

وإىل هذا ذهب مجع من املتكلمني بام وراء النهر ،وقالوا :إهنا من ُمقتضيات حكمة

الباري عز ّ
وجل ،فيستحيل أن ال توجد؛ الستحالة السفه عليه ،كام أن ما علم اهلل وقو َعه

جيب أن يقع؛ الستحالة اجلهل عليه.

طولوا يف ذلك! وعولوا عىل رضوب من االستدالل مرجعها إىل ما ذكرنا
ثم ّ
من لزوم السفه والعبث كام يف ِ
خلق األغذية واألدوية التي ال تتم ّيز عن السموم املهلكة

ِ
وخلق األبدان التي ليس هلا
بتجارب ال يتجارس عليها العقال ُء وال يفي هبا األعامر،
إال
َ
ِ
وخلق نوع اإلنسان املفتقر يف البقاء إىل اجتام ٍع ال ينتظم بدون
بدون الغذاء إال الفناء،
ِ
وكخلق العقل املائل إىل املحاسن ِ
القبائح اجلاز ِم ّ
ِ
بأن رشفه وكامله
النافر عن
بعثة األنبياء،

ّ
يستقل
يف العلم بتفاصيل ذلك ،والعمل بمقتضياهتا من االمتثال واالجتناب ،وأنه ال
بجميع ذلك عىل التفصيل ،بل يفتقر إىل ٍ
بيان ممن أوجدَ ها ودعا إىل اإلتيان بالبعض منها،
واالنتهاء عن البعض كاملجمل من اخلطاب َّ
خلق العقل مائ ً
ال إىل املحاسن نافر ًا عن
فإن َ

ال عىل األمر والنهي َ
القبائح ،بمنزلة اخلطاب يف كونه دلي ً
اللذين مها من الصفات القائمة

بذاته تعاىل؛ إذ ال معنى هلام سوى الدعوة إىل املبارشة واالمتناع.

وكام يف جعل بعض األفعال؛ بحيث قد حيمد عاقبتَه فيجب ،وقد يذم فيحرم؛

ال فلو مل يكن له ٌ
كالصوم مث ً
بيان من الشارع ،لكان يف ذلك إباحة ترك الواجب ،وإباحة
النبي
مبارشة املحظور ،وهو خارج عن احلكمة ،فظهر هبذه الوجوه وأمثاهلا أنه ال بدّ من ِّ
البتة.
وهلذا كان يف ّ
نبي أو من خيلفه يف إقامة الدليل السمعي ،وكان
كل عرص للعقالء ٌّ

((( هذا العنوان زدته للبيان.
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ُ
احلق وسبيل النجاة والرشاد ،مع اشتغاهلم
الغالب عىل املتمسكني بالرشائع
سلوك طريق ّ

وخلو أكثرهم عن صناعة النظر وحذاقة الذهن ،وعىل الفالسفة
باكتساب أسباب املعاش،
ّ
ِ
ُ
رجاحة عقوهلم
والوقوع يف الضالل مع
العدول عن الصواب
املتش ّبثني بأذيال العقل
ُ
ِ
ِ
وإقبالم بالكلية عىل البحث عن املعارف اإلهلية ،والعلوم اليقينية.
ودقة أنظارهم
خبري بأن يف ترويج أمثـال هذا املقال توسيع ًا ملجال االعتـزال؛ فإهنم ال
وأنت ٌ
َيعنون بالوجوب عىل اهلل تعاىل سوىّ :
أن تركه لقبحه ُ ِم ٌّل باحلكمة ،و َمظِنّ ٌة الستحقاق
املذ ّمة.

يقبح تركُها ـ عىل ما
فاحلق :أن البعثة ٌ
حيسن فعلها ،وال ُ
لطف من اهلل تعاىل ورمحة ُ
ٍ
ٍ
أسباب
استحقاق من املبعوث ،واجتمـا ِع
هو املذهب يف سائر األلطاف ـ وال تبتني عىل

خيـتص برمحته من يشاء من عباده ،وهو أعلم حيث جيعل
ورشوط فيه ،بل اهلل تعاىل
ُّ

رسالته» .اهـ(((.

الرأي الذي ذهب إليه بعض الـامتريدية،
فاإلمام التفتازاين إذن ال يرتيض هذا
َ

والسبب يف عدم ارتضائه عنده :أنه َيؤول إىل قول املعتزلة يف اإلجياب عىل اهلل تعاىل ،وإن

غري تلك التي استعملها املعتزلة ،فقالوا باحلكمة وتع َّللوا بعدم العبث،
استعملوا ألفاظ ًا َ
فإن العرب َة باملعاين التي وراء األلفاظ ال باأللفاظ.

شك ّ
وال ّ
أن وراء هذا الرأي مي ً
ال إىل احلسن والتقبيح العقليني ،ولذلك فهم

موافق ملذهب املعتزلة
مذهب َمن ذهب إىل ذلك من املاتريدية عىل أنه
بعض الباحثني
ٌ
ُ
َ
يف هذه املسألة.

((( «شـرح املقاصد يف علم الكالم» ( .)173 :2طبعة مداد ،سنة 1428هـ ـ 2007م ،وهي
مصورة عن طبعة (مطبعة احلاج حممد أفندي البسنوي) يف دار اخلالفة العامرة باآلستانة سنة
1305هـ.
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ثاني ًا :مذهب املانعني للنبوة عق ً
ال (الربامهة):

أرشاف أهل اهلند،
ف هبم اب ُن حز ٍم ـ :هي قبيلة باهلند فيها
ُ
عر َ
الربامهة ـ كمـا َّ
ويقولون :إهنم من ولد برمهيٍ ،
ملك من ملوكهم قدي ٍم ،وهلم عالم ٌة ينفردون هبا ،وهي
خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتق ّلدوهنا تق ُّلد السيوف ،وهم يقولون بالتوحيد عىل نحو

قولنا ،إال أهنم أنكروا النبوات(((.

ولكن ذكر بعض الباحثني َّ
أن البـرامهة :هي طبقة الكهانة يف اهلند ،والطبقات

األخرى :طبقة الـملوك واملحاربني ويسمون بـ«األكشتـرية» ،وطبقة املنبوذين وهم

«الشودرا» ،وطبقة أرباب املهن وهم «الفيشية»(((.

وقال أيض ًا« :إن سبب تسميتهم بالربامهة هو انتساهبم لإلله برهم ،أو برامها»(((.
وبرامها :هو جوهر العامل الواحد الشـامل الذي ال هو بالذكر وال باألنثى ،أي:

َّ
املشخص يف صفاته ،واملحتوي لكل يشء ،والكامن يف كل يشء ،والذي
روح العامل غري

احلواس ،فاسمه برامها(((.
ال تُدركه
ّ

وبني اإلمام التفتازاين خالص َة اعتامدات َمن أنكر النبوات فقال« :منهم من لزم

ذلك من عقائدهم كالفالسفة النافني الختيار الباري وعلمه باجلزئيات ،وظهور امللك

كاملرصين
عىل البرش ،ونزوله من الساموات ،ومنهم َمن الح ذلك عىل أفعاله وأقواله
ّ

((( ً
نقال عن «دائرة معارف القرن العرشين» ،حممد فريد وجدي .)725 :9( ،دار الفكر.

انظر :الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو حممد

(ت 548هـ) )63 :1( ،مكتبة اخلانجي ـ القاهرة.

((( «قصة الديانات» ،سليامن مظهر ،ص.82
((( املصدر السابق ،ص.92

((( املصدر السابق ،ص.93-92
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ٌ
وأوباش
عىل اخلالعة ،وعدم املباالة ،ونفي التكاليف ،وداللة املعجزات ،وهؤالء آحا ٌد
من الطوائف ،ال طائفة مع ّينة يكون هلا مل ٌة ونِحلة»(((.
إن اإلمام التفتازاين يقولَّ :
يعني َّ
إن الزم مذهب الفالسفة إنكار النبوات؛ ألهنم

ينكرون علم اهلل تعاىل باجلزئ ّيات ،ومن قال بذلك فإنه يستحيل ـ بنا ًء عىل مذهبه ـ أن

ُيرسل رسوالً
فيوحي إليه بإذنه.
َ

وهذا ال ُيعارض ما نقله العلـام ُء عن بعض الفالسفة من أهنم يقولون بأن النبوة

قولم عىل ّ
واجبة ،فهؤالء بنَوا َ
الفيض واجب عند وجود املستعدّ  ،واالستعدا ُد
أن
َ

راجع إىل نوع من الفعل اإلنساين ،وقد بنَوا
عندهم يكون عن طريق بذل اجلهد ،فهو
ٌ

املستحق من جوده بنا ًء
تنص عىل أن اهلل تعاىل ال يمنع
ّ
ذلك عىل نظريتهم يف اجلود ،التي ّ
عىل وجود االستعداد عنده.

وهؤالء الفالسف ُة القائلون بذلك ـ كام ترى ـ يمكن أن يصنَّفوا ِمن ٍ
جهة مع
ُ َ

املنكرين للنبوة باملعنى الذي يقول به أهل السنة واجلامعة للنبوة ،فأهل السنة يقولون

باالختيار ،بمعنى :أن اهلل إذا شاء فعل ،وإذا شاء ترك ،أو مل يفعل ،وهؤالء قد يزعمون:

َّ
أن الفيض برضاء اهلل تعاىل واختياره ،مع أهنم ال يرون حقيق ًة لالختيار سوى الفيض
عند املستعدّ مع العلم بالنظام األحسن.

ويمكن أن ُيصنّفوا يف ضمن القائلني بالنبوة ،وأهنا واجبة ،إذا نظرنا إىل مآل قوهلم

من وجود الفيض ،واعتربنا هذا كافي ًا يف معنى اإلنباء.

ويبدو يل ّ
أن إدراجهم يف قسم املنكرين ـ بنا ًء عىل مالحظة املعنى الذي ذكرنا ـ

أقرب إىل حقيقة مذهبهم.
ُ

((( «رشح املقاصد يف علم الكالم» (.)175 :2

 536ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

املتصوفة ،القائلون بوحدة الوجود وبلزوم الظهور
بعض
وقد ال يبعد أن يندرج ُ
ّ

باملظاهر ،وأن ذلك لوجوب ّ
جتل اهلل باألسامء والصفات ،ونحو ذلك ،أقول :ال يب ُعد
مذهب هؤالء مع مذهب الفالسفة القائلني بالفيض ،وأن ذلك ُمقـتىض
أن يتوافق
ُ
إلجياب خارج عن ِ
ٍ
عني الذات .ولكن ال بدَّ أن نقول :إن أكثر الصوفية
كامل اهلل تعاىل ال
منتسبون إىل عقيدة أهل السنة واجلامعة ،ال خيالفوهنم يف ٍ
أمر من األمور مهام دق أو َّ
جل،

واألقلون فقط هم القائلون بام ذكرنا.

صح أن اهلل عز وجل حكيم،
وعمدة احتجاج الربامهة يف دفع النبوة أن قالوا :لـام ّ

ٌ
وكان َمن بعث رسوالً إىل َمن يدري أنه ال يصدّ قه ،فال ّ
عابث،
شك يف أنه متعنّت
نفي بعث الرسل عن اهلل ،لنفي العبث والعنت عنه.
فوجب ُ

َ
الرسل إىل الناس؛ ل ُيخرجهم هبم من الضالل
وقالوا أيض ًا :إن اهلل تعاىل إنام بعث

َ
العقول إىل اإليامن به.
يضطر
وأتم ملراده أن
ّ
إىل اإليامن ،فقد كان أوىل به يف حكمته َّ

ُ
إرسال الرسل عىل هذا الوجه أيض ًا ،وجميء الرسل عندهم من باب
قالوا :فبطل

املمتنع(((.

قبح إرسال الرسول عىل قانون االستقباح،
وقال اإلمام الغزايل« :ال يمكن أن ُيدَّ عى ُ

ُ
ُ
إدراك امتناعه يف
إدراك قبحه وال
فاملعتزلة ـ مع املصري إىل ذلك ـ مل يستقبحوا هذا؛ فليس

ذاته رضوري ًا؛ فال بدَّ من ذكر سببه ،وغاية ما هو به ثالث شبه:

النبي بام تقتضيه العقول ،ففي العقول غنية عنه ،وبعثة
األوىل :قوهلم :إنه لو بعث ّ

التصديق
الرسول عبث ،وذلك عىل اهلل حمال ،وإن بعث بام خيالف العقول ،استحال
ُ

وال َقبول»(((.

((( انظر «دائرة معارف القرن العرشين» ،حممد فريد وجدي ( .)725 :9دار الفكر.
((( «االقتصاد يف االعتقاد» ص ،61الدعوى السابعة.

ِ
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ور َّد الغزايل عىل هذه الشبهة فقال:
فلنذكُرها هنا:

النبي :إما أن يكون موافق ًا للعقل حسن ًا
«الثانية ـ وهي للربامهة ـ :أن ما جاء به ُّ

رتك ،و«أما
عنده ،فيقبل ويفعل ،وإن مل يكن نبي ،أو خمالف ًا له قبيح ًا عنده ،ف ُي َـر ُّد و ُي َ
ُ
ُّ
الشبهة األوىل فضعيفة؛ َّ
العقول بمعرفته ،ولكن
تستقل
فإن النبي ﷺ َي ِر ُد ُم ِب ًا بام ال

ُّ
والضار من األعامل واألقوال
تستقل بفهمه إذا ُعرف ،فإن العقل ال يرشد إىل النافع
ّ
ِ
ُّ
خواص
يستقل بدرك
واملسعد ،كام ال
الـمشقي
ّ
واألخالق والعقائد ،وال يفرق بني ُ
عرف َفهم وصدّ ق وانتفع بالسامع ،فيجتنب اهلالك ويقصد
األدوية والعقاقري ،ولكنه إذا َ
ِ
َ
صدق الطبيب
املسعد ،كام ينتفع بقول الطبيب يف معرفة الداء والدواء ،ثم كام يعرف
ٍ
ٍ
ُّ
بمعجزات
يستدل عىل صدق الرسول عليه السالم
وأمور ُأخر ،فكذلك
بقرائن األحوال
ٍ
وحاالت ،فال فرق».
وقرائ َن

وقد أورد التفتازاين هذه الشبهة بصيغة أخرى ،وأجاب عنها :إن جاء به النبي،

وأ ّيـ ًا ما كان ال حاجة إليه.

فإن قيل :لعله ال يكون حسن ًا عند العقل وال قبيح ًا.

رت ُك
قلنا :ف ُيف َعل عند احلاجة؛ ألن جمرد االحتامل ال يعارض ُّ
تنجز االحتياج ،و ُي َ

عند عدمها لالحتياط.

ُّ
واجلواب :أن ما يوافق َ
النبي ويؤكّده بمنزلة
العقل :قد
يستقل بمعرفته ،فيعاضده ُّ
ٍ
يستقل ُّ
ُّ
فيدل عليه و ُيرشده.
مدلول واحد ،وقد ال
األدلة العقلية عىل

وما خيالف العقل :قد ال يكون مع اجلزم ،فيدفعه النبي ،أو يرفع عنه االحتامل،

وما ال ُيدرك حسنه وال قبحه قد يكون حسن ًا جيب فع ُله ،أو قبيح ًا جيب تركه.
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فالتفويض إليها مظنّـة التنازع والتقاتل ،و ُم ٍ
هذا مع ّ
فض
أن العقول متفاوتـة؛
ُ

إىل اختالل النظامّ ،
وأن فوائد البعثة ال تنحرص يف بيان ُحسن األشياء وقبحها؛ عىل ما

تقدم»(((.

احلجة التي حيتج هبا الربامهة غايتها :أنه ال فائـدة من بعثة الرسل ،ولكن
هذه ّ

مبني عىل مغالطة كام اتضح من جواب اإلمام التفتازاين؛ فإن الكثري من األمور
دلي َلهم ٌّ
لو تُركت إىل العقول ملعرفتها؛ فإهنا تستنفذ زمان ًا طوي ً
ال قبل أن يتوصل إليها ،فتبقى
فائدة النبوات ثابتة.

تعريف صدقه؛ ألن اهلل تعاىل لو شا َف َه
الثانية((( :إنه يستحيل العبث؛ ألنه يستحيل
ُ
ِ
بتصديقه وك ّلمهم ِجهار ًا فال حاجة إىل رسول ،وإن مل ُيشافه به فغايته الدالل ُة عىل
اخللق
َ
ِ
صدقه ٍ
اخلواص،
وعجائب
بفعل خارق للعادة ،وال يتم ّيز ذلك عن السحر وال ِّط َّل ْسامت
ّ
وهي خارقة للعادات عندَ من ال يعرفها ،وإذا است ََويا يف خرق العادة مل ُيؤمن ذلك ،فال

حيصل العلم بالتصديق.

ور َّد الغزايل عىل هذه الشبهة فقال« :فأما الشبهة الثانية ـ وهو عدم متييز املعجزة

جيوز انـتهاء السحر إىل
عن السحر والتخيل ـ فليس كذلك؛ فإن أحد ًا من العقالء مل ّ
ِ
وقلب العصا ثعبان ًاِ ،
ِ
وإبراء األكمه واألبرص،
وشق البحر،
إحياء املوتى،
وفلق القمرِّ ،
ِ
وأمثال ذلك.
والقول الوجيز :إن هذا القائل ِ
أن ّ
إن ا ّدعى ّ
كل مقدور هلل تعاىل فهو ممك ٌن حتصي ُله
ِ
قول معلو ُم االستحالة بالرضورة ،وإن ّفرق بني ِ
بالسحر فهو ٌ
وفعل قوم فقد
فعل قو ٍم

السحر ،ويبقى النظر بعده يف أعيان الرسل
ّ
تصور تصديق الرسول بام يعلم أنه ليس من ّ
((( «رشح املقاصد» (.)175 :2

((( هذه الثانية بتعداد اإلمام الغزايل ،فل ُينتَـ َبه!

ِ
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عليهم السالم وآحاد املعجزات ،وأن ما أظهروه من جنس ما ُيمكن حتصي ُله بالسحر

النبي عىل مأل من أكابر
أم ال! ومهام وقع الشك فيه مل حيصل
ُ
التصديق به ما مل يتحدَّ به ُّ
السحرة ،ومل يمهلهم مدة املعارضة ،ومل يعجزوا عنه ،وليس اآلن ِمن غرضنا آحا ُد
املعجزات».
متييزها عن السحر والط َّلسامت والتخ ُّيالت فمن أين يعرف
الثالثة :إنه إن ُعرف ُ

الصدق؟ ولعل اهلل تعاىل أراد إضاللنا وإغواءنا بتصديقه ،ولعل كل ما قال النبي :إنه
شق ،وكل ما قالُ :م ٍ
مسعد فهو ُم ٍ
شق فهو مسعد ،ولكن اهلل أراد أن يسوقنا إىل اهلالك
غري حمال عىل اهلل تعاىل عندكم؛ إذ العقل
ويغو َينا بقول الرسول ،فإن اإلضالل واإلغواء ُ

ال حيسن وال يقبح؛ وهذه أقوى شبهة ينبغي أن ُيادل هبا املعتز ُّيل عند رومه إلزام القول

صدق الرسل ُّ
ُ
قط ،وال ُيعلم
بتقبيح العقل؛ إذ يقول :إن مل يكن اإلغواء قبيح ًا فال ُيعرف
أنه ليس باضالل.

وأجاب اإلمام الغزايل عن هذه الشبهة فقال« :وأما الشبهة الثالثة ـ وهو تصور

اإلغواء من اهلل تعاىل والتشكيك لسبب ذلك ـ فنقول :مهام ُعلم وج ُه داللة املعجزة عىل

عرف
عرف الرسالة ومعناها ،و ُي َ
صدق النبيُ ،علم أن ذلك مأمون عليه ،وذلك بأن ُي َ
وجه الداللة ،فنقول:

لو حتدّ ى إنسان بني يدَ ي ٍ
ُ
رسول امللك إليهم ،وأن امللك أوجب
ملك عىل جنده أنه

طاعته عليهم يف قسمة األرزاق واالقطاعات ،فطالبوه بالربهان ـ وامللك ساكت ـ فقال:

كنت صادق ًا يف ما ادعيتُه فصدِّ قني بأن تقو َم عىل رسيرك ثالث مرات عىل
أهيا امللك إن ُ
عقيب التمـاسه عىل التوايل ثالث مرات
التوايل وتقعدَ عىل خالف عادتك؛ فقام امللك
َ
ُ
رسول امللك ،قبل أن خيطر بباهلم أن
علم رضوري بأنه
ثم قعد ،حصل للحارضين ٌ

صدقت وقد
هذا امللك من عادته اإلغوا ُء ،أم يستحيل يف حقه ذلك .بل لو قال امللك:
َ
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ٌ
وكيـل ورسول ،فإذا خالف العادة بفعله كان ذلك
جعلتك رسوالً ووكيالً؛ ل ُعلم أنه

كقوله :أنت رسويل.

ٍ
ٍ
تصور الكذب يف التفويض ،وإنام
وهذا ابتدا ُء
نصب وتوليـة وتفويض ،وال ُي ّ

يتصور يف اإلخبار،
والعلم يكون هذا تصديق ًا وتفويض ًا رضوري ًا ،ولذلك مل ُينكر أحدٌ
ُ

صدق األنبياء من هذه اجلهة ،بل أنكروا َ
َ
كون ما جاء به األنبياء خارق ًا للعادة ومحلوه
آمر ٍ
رب متكلم ٍ
ناه مصدّ ٍق مرسل ،فأما من
عىل السحر والتلبيس ،أو أنكروا وجود ٍّ
اعرتف بجميع ذلك واعرتف بكون املعجزة َ
العلم الرضوري
فعل اهلل تعاىل حصل له
ُ
بالتصديق.

هلل تعاىل بأع ُيـنهم وسمعوه بآذاهنم وهو يقول :هذا
ب أهنم ر َأ ُوا ا َ
فه ْ
فإن قيلَ :

َ
الرسول
رسويل ليخربكم بطريق سعادتكم وشقاوتكم ،فام الذي يؤمنكم أنه أغوى
ِ
ٍ
َ
غري حمال
واملرسل إليه وأخرب عن املشقي بأنه مسعد وعن املسعد بأنه مشق؛ فإن ذلك ُ
إذا مل تقولوا بتقبيح العقول؟
بل لو ُقدّ ر عد ُم الرسول ولكن قال اهلل تعاىل ِشفاه ًا وعيان ًا ومشاهدة :نجاتكم
نعلم صد َقه؟ فلعله ُيلبس علينا
يف الصوم والصالة والزكاة وهالكُكم يف تركها ،فبِ َم ُ

ويلكنا ،فإن الكذب عندكم ليس قبيح ًا لعينه ،وإن كان قبيح ًا فال يمتنع عىل اهلل
ل ُيغو َينا ُ
قبيح وظلم ،وما فيه هالك اخللق أمجعني.
تعاىل ما هو ٌ

واجلواب :إن الكذب مأمون عليه ،فإنه إنام يكون يف الكالم ،وكالم اهلل تعاىل

قائم بنفسه سبحانه،
يتطرق إليه
ُ
معنى ٌ
التـلبيس ،بل هو ً
ليس بصوت وال حرف حتى ّ

ُّ
يتصور الكذب
رب عن معلومه عىل وفق علمه وال
ّ
فكل ما يعلمه اإلنسان يقوم بذاته خ ٌ
الكذب يف كالم النفس ٌ
حمال ،ويف ذلك
فيه ،وكذلك يف حق اهلل تعاىل .وعىل اجلملة:
ُ

األمن عام قالوه.

ِ
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وقد اتّضح ـ هبذا ـ أن الفعل مهام ُعلم أنه فعل اهلل تعاىل ،وأنه خارج عن مقدور

العلم الرضوري بالصدق ،وكان الشك من حيث
البرش ،واقرتن بدعوى النبوة حصل
ُ
مقدور البرش أم ال ،فأما بعد معرفته كونه من فعل اهلل تعاىل ال يبقى للشك
الشك يف أنه
ُ

ٌ
جمال أص ً
ال البتة(((».

ثالث ًا :مذهب املوجبني للنبوة:
بعض من أوجب إرسال الرسل عىل قاعدة احلسن والقبح العقليني،
اعتمد ُ

والتزموا بقاعدة اللطف اإلهلي ـ وذلك نحو املعتزلة والشيعة ـ فقالوا :إن إرسال األنبياء

تابع للوجوب العقيل عىل اهلل تعاىل.

وبعضهم أوجب النبو َة بنا ًء عىل النظام األصلح والعناية اإلهلية ـ وهم الفالسفة ـ
ُ
وهؤالء قالوا :إن النبوة تفيض فيض ًا عن الواجب الوجود ،ال عىل طريق الوجوب

العقيل ،بل بنا ًء عىل ما التزموه من رابطة الع ّلية واملعلولية.

وال بدَّ أن نبني معنى اللطف أوالً.

حر َر القايض عبد اجلبار املعنى املراد من اللطف فقال:
َّ

«اعلم َّ
أن املراد بذلك عند شيوخنا ـ رمحهم اهلل ـ :ما يدعو إىل فعل الطاعة عىل

ٍ
يقع عنده ،فعىل هذين الوجهني ُيوصف
وجه يقع
اختيارها عنده ،أو يكون أوىل أن َ
ُ

معنى واحد ،وهو ما يدعو إىل الفعل»(((.
األمر احلادث بأنه ٌ
لطف .وكالمها يرجع إىل ً
قال القايض عبد اجلبار:

«اعلم أن املحصل من اخلالف يف ذلك بني املتكلمني هو :أن فيهم من يقول :إنه
((( «االقتصاد يف االعتقاد» ،الغزايل ،ص ،258دار املنهاج.
((( «املغني» :اللطف ،ص.9
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تعاىل متى مكّن مما ك ّلف سائر وجوه التمكني حتى صار العبدُ لو رام َ
الفعل ألمكنه ،ومل

َ
اإليامن عند
خيتار
يعرتضه ٌ
فغري واجب عليه تعاىل ،وإن علم أنه ُ
منع ،وال ما جيري جمراهُ ،
ٍ
فعل منه يفعله به أو بغريه ،أن يفعله ،بل هو متفضل به إن شاء فعله ،فيكون إنعامه عىل
العبد أعظم ،وإن شاء مل يفعل ،وال خيرج التكليف من أن يكون حسن ًا ،وال يكون تعاىل
غري فاعل لواجب.

أعظم منها يف كوهنا
يقولون :ال منزلة يبلغها العبد يف األلطاف إال وهو قادر عىل
َ
األصلح يف باب الدين مل يكن لـام جيب
لطف ًا يف القدْ ِر والصفة ،فلو وجب عليه أن يفعل
َ
عليه من ذلك هناية.

قادر عىل أن يل ُطف له فيام ك ّلفه ،فلو وجب
ويقولون :ال مك َّلف إال واهلل تعاىل ٌ
ٍ
عاص.
عليه تعاىل أن يلطف مل حيصل يف املك َّلفني
لطف ال حمالة ،وإن مل يكن واجب ًا عليه أن يفعله؛
ومنهم من يقول :إنه يفعل ما هو ٌ

ألن التكليف يف أنه يقتضيه عندهم بمنزلة الوعد يف أنه يقتيض إجياد ما وعد.

ومنهم من يقول :إنه جيب عليه أن يفعل باملك َّلف األلطاف ،وهو الذي يذهب

خالف هذا القول قوالً ألحد من مشاخيهم،
إليه أهل العدل ،حتى منعوا من أن يكون
ُ
فذكروا أن برش بن املعتمر رجع عن هذه املقال ،حكاه عنه أبو احلسني اخلياط رمحه اهلل

وغريه.

وقد كان جعفر بن حرب يقول أيض ًا يف اللطف بمقالة واسطة بني املذهبني؛ ألنه

أشق وأعظم
كان يذهب إىل أن املكلف إذا كان ما يفعله من اإليامن مع عدم اللطف َّ
ثواب ًا ،فاللطف غري واجب ،ومتى مل تكن هذه فاللطف واجب ،وقد ُحكي عنه الرجوع
عن هذا املذهب»(((.

((( «املغني» :اللطف ،ص.5-4

ِ
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ثم نبه القايض عبد اجلبار إىل أنه ال يقول بوجوب األصلح بل بوجوب الصالح

فقط ،ومنه اللطف يف التكليف(((.

وقال مجال الدين ّ
عرشي ـ:
احلل ـ وهو شيعي إمامي اثنا
ّ

يقرب العبد إىل الطاعة ،و ُيبعده
«اخلامس :يف أنه تعاىل جيب عليه اللطف ،وهو ما ّ

عن املعصية ،وال َّ
حظ له يف التمكني ،وال يبلغ حدَّ اإلجلاء لتو ُّقف غرض املكلف عليه،
ٍ
لفعل من غريه إذا علم أنه ال يفع ُله إال بفعل يفعله املريدُ من غري مش ّقة لو مل
فإن املريد
يفعله لكان ناقض ًا لغرضه ،وهو قبيح عقالً»(((.

عرشي):
وبناء عىل اللطف أوجبوا إرسال الرسل ،قال السيوري (إمامي اثنا
ّ

«إن النبوة ـ مع حسنها خالف ًا للربامهة ـ واجبة يف احلكمة ،خالف ًا لألشاعرة،

والدليل عىل ذلك :هو أنه لـام كان املقصود من إجياد اخللق هو املصلحة العائدة إليهم،

حلهم ،ورد ُعهم عام فيه مفاسدُ هم واجب ًا يف احلكمة ،وذلك إما
كان إسعافهم بام فيه مصا ُ
يف أحوال معاشهم أو أحوال معادهم»(((.

وقال مجال الدين احليل (إمامي اثنا عرشي):
«املطلب الثاين :يف وجوب البعثـة :اتـفقت العدلية عليه ،خالف ًا لألشاعرة؛ ألن

السمعيات واجبة إمجاع ًا ،وهي ألطـاف يف العقليات؛ للعلم الرضوري بأن املواظب عىل

أقرب إىل فعل الواجبات العقلية ،وقد ن ّبه اهلل تعاىل عليه يف قوله
فعل الواجبات السمعية ُ
((( «املغني» :اللطف ،ص.7

((( الباب احلادي عرش ،مجال الدين احليل ،ص ،32مع رشح السيوري ،مؤسسة مطالعات إسالمي
دانشكاه مكك كيل ،هتران.1365 ،

((( كتاب «النافع يوم احلرش» ،ملقداد بن عبد اهلل السيوري ،ص34وهو رشح الباب احلادي عرش
للعالمة احليل .حققه وقدم له دَ .هدي حمقق .هتران .1365
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تعاىل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [العنكبوت ]45 :واللطـف
واجب ،وال يمكن معرفة السمعيـات إال بالبعثـة ،وألن العلم بالعـقاب ودوامـه،
ٌ

ودوام الثواب ألطاف يف التكليف قطع ًا ،واللطف واجب ،وال يمكن معرف ُة ذلك إال

بالسمع»(((.

وقال القايض عبد اجلبار (معتزيل):
«إنه ثبت أن َمن دعا إىل الواجب ،واختاره املك ّلف عنده ،لواله كان ال خيتار،
وجب كوجوبه ،وما خيتار عند القبيح عىل ٍ
وجه لواله كان ال خيتار ،ق ُبح ،وليس للعقل
ٌ
وجوب ر ّد الوديعة
عرف بالعقل
ُ
مدخل يف معرفة األفعال التي هذه صفتها؛ ألنه إنام ُي َ
واإلنصاف وشكر املنعم ،و ُقبح الكذب والظلم ،واألمر بالقبيح وغريمها ،وحس ُن

عرف به أن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ،وأن
اإلحسان
ُّ
والتفضل وغريه ،فأما أن ُي َ

ٌ
عرفنا
رشب اخلمر ُيورث العداو َة والبغضاء
َ
فمحال ،فال بد إذا أن يبعث اهلل تعاىل من ُي ّ

فحسن لذلك ُ
بعث األنبياء»(((.
هذه األمور إذا مل يكن هناك ما يقوم مقامهُ ،
وقال القايض عبد اجلبار:

«الكالم عىل النبوات ،ووجه اتصاله بباب العدل :هو أنه كال ٌم يف أنه تعاىل إذا

عرفناها لكي ال يكون ًّ
علم ّ
خمل بام
أن صالحنا يتع ّلق هبذه الرشعيات ،فال بد من أن ُي ِّ
واجب عليه»(((.
واجب عليه ،ومن العدل أن ال ُي ّل بام هو
هو
ٌ
ٌ

((( «تسليك النفس إىل حظرية القدس» ،للعالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر
(726-648هـ) .حتقيق فاطمة ومضاين ،مؤسسة اإلمام الصادق .قم ـ إيران ،ص.185

((( «األصول اخلمسة» للقايض عبد اجلبار (.)263 :1

((( «رشح األصول اخلمسة» للقايض عبد اجلبار ص ،563حتقيق د.عبد الكريم عثامن .طبعة مكتبة
وهبة.
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خالصة النتائج يف هذه املسألة:

نالحظ ـ مما سبق ـ أن اآلراء يف حكم إرسال األنبياء اختلفت عىل ما يأيت:
مرجح
أوال :اجلواز الـمحض؛ بنا ًء عىل أن اهلل تعاىل هو الفاعل الـمختار ،وال ّ

ألفعاله إال عني إرادته ،أو كونُه مريد ًا ،وقد متيز األشاعرة هبذا القول حتى صار من
خصائصهم.

ثاني ًا :مع ّ
أن الـامتريدية مل ُيالفوا األشاعرة يف أصل كون اهلل تعاىل فاع ً
ال خمتار ًا،

مرجحات اإلرسال واألفعال عموم ًا ـ وهو
آخر ـ اعتربوه من ّ
إال أهنم أضافوا أمر ًا َ
احلكمة ،فـقالوا :إن اهلل تعاىل يفعل عىل وفاق احلكمة ،ومل يصلوا يف هذا إىل الـقول

بالوجوب ،بل قالوا بنوع من األولوية بحيث ال ينتهي إىل الوجوب.

ثالث ًا :املعتزلة ومن وافقهم من الشيعة والزيدية واإلباضية وغريهم ـ وهم القائلون

قرب اإلنسان إىل الطاعة ،ومن
بالتحسني والتقبيح العقليني ـ أوجبوا عىل اهلل تعاىل ما ُي ِّ

ذلك إرسال الرسل ،فقالوا بوجوب اإلرسال ،إما بناء عىل الصالح ـ أو األصلح ـ

الكرامية من باب اللطف.
الراج َعني إىل مبدأ اللطف عندهم ،وقال بذلك ّ

حلسن والقبح
قـرر ا ُ
ونحا قريب ًا من قولـهم ابن تيمية يف بحثه يف النبوات ،فإنه ّ

العقليـني بصورة تقرتب من املعتـزلة ،ثم بنى عىل ذلك أن اهلل تعاىل ال ُ
يرتك احلس َن،
ويفع ُله ،وقال بأن إرسال األنبياء والرسل حس ٌن الز ٌم من هذا الباب.

مكتسبة ،ويمكن لإلنسان
رابع ًا :الفالسفة اإلرشاقيون بنوا القول بالنبوات عىل أهنا َ
أن يرت ّقى ـ بحسب ما هو قابل له ـ إىل أعىل الدرجات ،إىل أن يفيض عليه من ِ
نور األنوار
املعاين العقلية ،فيتمثله يف خياله ،وربام يثبت فيه حتى ُي َّسه إحساس ًا.
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قال الطحاوي( :وإن القرآن كالم اهلل ،منه بدا ،بال كيفية قوالً ،وأنزله عىل
رسوله وحي ًا)
ويف بعض النسخ«:منه بدأ»(((.

رشع يف بيان العقيدة يف القرآن؛
قال البابريت« :لـام فرغ من بيان التوحيد والنبوة َ

ألن مدار الرشيعة عليه ،وهو معجزة دالة عىل النبوة»(((.

ُيطلق القرآن عىل املحفوظ يف الصدور ،وعىل املكتوب يف اللوح املحفوظ ،وعىل

الـمسموع بالصوت واحلرف ،قال تعاىل يف سورة العنكبوت﴿ :ﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘﮙﮚﮛ﴾ [ ،]49وقال يف سـورة البـروج﴿ :ﯮﯯﯰﯱ*ﯳ ﯴ

ﯵ﴾ [ ،]22-21وقال يف سورة األحقاف﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ﴾ [.]29

مقدمة يف الكالم النفيس واللفظي:
ٌ
حديث نفيس وال
يزعم كثري من الناس أنه ال يوجد يش ٌء اسمه كال ٌم نفيس وال
قول نفيس ،بل ُّ
ٌ
لفظي بصوت وحرف ،وما كان بال صوت وال حرف
كل القول لدهيم
ٌّ
فليس بكالم أصالً.

((( انظر مثالً« :نور اليقني يف أصول الدين يف رشح عقائد الطحاوي» ،تأليف حسن كايف األقحصاري
البوسنوي (1024-951هـ) ،ص ،139حتقيق زهدي عادلوفيتش البوسنوي ،مكتبة العبيكان.
قال يف ذلك املوضع(« :منه بدأ) تقديم الـمفعول للتخصيص ،أي منـه بدأ ال من غريه من
املخلوقات ،فيه رد عىل اجلهمية من املعتزلة فيام زعموا أنه تعاىل خلق الكالم يف حمل ،فبدأ ذلك
الكالم من ذلك املحل ،فقوله منه بدأ ،أي :هو املتكلم به» اهـ.
وعىل ذلك اعتمد العثيمني ،فقد قال يف رشح الواسطية (« :)391 :1وعقيدة أهل السنة واجلامعة
منزل غري خملوق ،منه بدأ وإليه يعود)» .اهـ.
يف القرآن يقولون( :إن القرآن كالم اهلل َّ
((( «رشح الطحاوية» ،ص.63

ِ
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وهذا الكالم ٌ
نبي لك فيام
باطل ال دليل عليه إال اتباع اهلوى والتعنُّت! وسو ف ّ

ييل وجود أصل للكالم النفيس وغريه يف كالم العرب والسلف؛ باختصار كام يليق هبذا

الكتاب:

قال اهلل تعاىل يف سورة املجادلة﴿ :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾ [.]8

هل اهلل سبحانه وتعاىل متك ّلم أم غري متكلم؟
يف البداية :نوضح إمجاالً ما يدور بني املختلفني يف هذه املسألة:

ِ
حي
نحن نعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل قـادر ،وهو عالـم ،وهو سميع بصيـرٌّ ،
وموجود ،كون اهلل سبحانه له وجو ٌد وكونه ح ّيـ ًا وقادر ًا ،هذه الصفات متّفق عليها بني
وحي وعالِـم.
مجيع املسلمني :ال خيالف أحدٌ يف أن اهلل قادر ٌّ
لو نظرنا يف هذه الصفات وسألنا السؤال التايل :هل اهلل سبحانه قادر؟ نعم.

التحقيقي القطعي املبني عىل عقيدة
هل قدرة اهلل مثل قدرة البرش؟ فاجلواب
ُّ

راسخة :ليست قدرة اهلل كقدرة العباد.

نقول أيض ًا :إن اهلل له ذات ،أي :له وجود قائم بنفسه ،والعباد هلم ذوات ووجود

مغاير لوجود اهلل تعاىل ،ولكن ذات اهلل ليست كذوات العباد﴿ :ﭡﭢﭣ﴾
ٌ

[الشورى ]11 :ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله.

ومع ذلك نقول :إن اهلل قادر ونحن قادرون ،إن اهلل موجود ونحن موجودون،
واهلل عالـم ونحن عالِـمون.
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اإلنسان حني ُيو َلد ال يكون يعلم شيئ ًا ،ثم علم علـ ًام حادث ًا ال صادر ًا من ذاته،

احلواس ،التعليم ،النظر والرباهني ،قال اهلل
ولكن بتعليم الغري له ،وعن طريق أسباب:
ُّ

تعاىل يف سورة النحل﴿ :ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ [.]78

ِ
علم اهلل كعلم اإلنسان؟ ال،
ومع ذلك نقول :إن اإلنسان عالـم واهلل عالـم ،فهل ُ
ٍ
املسمى وحقيقة العلم.
ومع االشرتاك يف االسم إال أنه ال ُي َ
وجد أدنى اشرتاك يف ّ
عالـم علـ ًام أزلي ًا ال يتغري فيه يشء ،وال يزيد ،وال يكون بعد نظر وتفكر ،وال
اهلل
ٌ

تصورات
عن طريق استدالل ،وال بآلة من اآلالت! وعلم اإلنسان يكون عن طريق ُّ

علم اهلل ال
يف نفس اإلنسان ،وقد ينساه ،وال يتع ّلق بجميع تفصيالت املعلوماتُ ...
ٌ
أصول مس َّلمة.
يتصف هبذا ك ِّله ،ومع هذا نقول :اإلنسان عالـم واهلل عالِـم! هذه
اختالف يف كون اهلل متكل ًام ،منشأ هذا اخلالف
اآلن نأيت إىل حمل اإلشكال :حدث
ٌ

فهم بعض الناس لبعض النصوص من آيات وأحاديث ،مثل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ
هو ُ

ﭼ﴾ [النساء ،]164 :وورد يف بعض النصوص أن اهلل يتك ّلم ،وأنه يف اآلخرة

يك ّلم الناس« :ما من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب» ،ويف بعض اآليات
واألحاديث ورد أن اهلل سيكلم اخللق ،وقد اختلف الناس يف فهم هذه اآلثار.

نبدأ باملعتزلة :ال خيالف املعتزلة يف ّ
أن اهلل متكلم ،بل هم جيزمون بأن اهلل متكلم،

خالف بيننا وبينهم ،قالوا :حقيق ُة تكليم اهلل للمخلوقات :هو
لكن حقيقة التكليم فيها
ٌ
الصوت واحلرف الدّ ا َّل ِ
ني عىل املعاين التي ُيريدها اهلل يف يشء من املخلوقات،
أن خيلق
َ
كأن يوجدها يف شجرة ،أو يف اللوح املحفوظ ،أو يف نفس إنسان.

فعل من أفعاله ،وهذا الفعل يكون ًّ
عندهم ،كال ُم اهلل هو ٌ
دال عىل املعاين التي

ٌ
حادث يستحيل أن يكون اهلل قد أوجده يف
يريدها اهلل ،وهذا الفعل حادث ،وبام أنه

ِ
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ذاته؛ ألنه إذا أوجد كالم ًا حادث ًا يف ذاته ،معنى ذلك :أنه يكون قد أوجد صف ًة يف نفسه،

فتكون الصف ُة قد ح َّل ْت يف ذات اهلل بعد أن مل يكن اهلل ّ
جل شأنه متّصف ًا هبا ،وهذا يشء

ممنوع.

خالق للكالم وم ِ
وجد للكالم يف ذاته،
لذلك هرب املعتزلة من أن يقولوا :إن اهلل ٌ
ُ

لذلك قالوا :إن اهلل موجد للكالم يف غريه.

واألصل الذي اعتمد عليه املعتزلة يف هذا أهنم قالوا :استقرأنا اللغ َة وتد َّبرنا يف
ٍ
بحرف وصوت،
اسم الكالم ُيطلق إال عىل ما كان
املعقوالت واملنقوالت فلم نجد َ
فهذا حاصل مذهبهم.
وال بد هنا من بيان معنى احلرف والصوت:
طر ُفه وحدُّ ه .والصوت :هيئ ٌة موجودة يف اهلواء ،ويف
احلرف:
ُ
حرف اليشء :هو َ

ِ
غريه من وسائط نقل الصوت.

هذه هي املقدّ مة التي اعتمد عليها املعتزل ُة ،وهي أصل كبري يف هذه املسألة.

ٍ
بصوت
اسم الكالم ـ أو احلديث ـ عىل أمر إال إذا كان
فهم ا َّد َع ْوا أنه ال ُيط َلق ُ
ُ

ٍ
وحرف ،ولـام كان الصوت واحلرف حاد َثني ـ ويستحيل أن َُي َّل يف اهلل حوادث ـ إذن
األصوات واحلروف يف غري ذاته.
فاهلل سبحانه خي ُلق هذه
َ

األصوات واحلروف حادث ًة ،وهي كالم اهلل ،إذن اهلل متك ِّلم ،ولكنه
فتكون هذه
ُ

خيلق الكال َم يف غريه.

وأما املجسمة القائليـن بحلول الكالم املؤلف من احلرف والصوت احلادثيـن

بعض جهات النظر عند املعتزلة،
يف ذات اهلل تعاىل :فقد نظروا يف األقوال وأعجبهم ُ

وقالواَ :س َّل ْمنا للمعتزلة باملقدمة األوىل ،وهو أنه ال يوجد كالم إال بحرف وصوت.
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لـم كان ال يوجد كال ٌم إال بحرف وصوت ،باملعنى نفسه الذي
قالت املجسمةّ :

يريده املعتزلة ،ولـام كان اهلل ثبت أنه متك ّلم ،وكان ُّ
كل متك ّل ٍم ال يقال عنه :إنه متكلم

حرف
إال إذا قام الكال ُم فيه ،لزم أن يكون اهلل قد قام يف نفسه وذاته الكال ُم الذي هو
ٌ
وصوت.

ثم بعض الطوائف من املجسمة يقول :هذا احلرف والصوت قديم ،ولكن هذه

نفي وجودها(((.
الطائفة ال يلتفت إليها باقي املجسمة ،بل قد خيجلون منها وحياولون َ

فـرقوا بني القول والكالم ،فقالوا :إن املنـتظم من احلروف
الكرامية فقد ّ
أما ّ

قائم بذات اهلل تعاىل ،وأنه قول اهلل تعاىل ،ال كال ُمه ،وإنام كال ُمه:
املسموعة مع حدوثه ٌ

قدرته عىل التكلم ،وهو قديم.

وهذا قريب من قول ابن تيمية وأتباعـه فإهنم يقولون :إن اهلل متكـ ّلم بحرف

كل كلمة حادثةُّ ،
وصوت حاد َثني ،أيُّ :
وكل كلمة تسبقها كلمة ،وهكذا ال إىل هناية،
وهذا هو التسلسل يف احلوادث القائمة بذات اهلل تعاىل عندَ ابن تيمية.

العز يف «رشحه عىل الطحاوية» ،وادعى أن هذا
نص عىل ذلك أيض ًا ابن أيب ّ
وقد ّ

القول قول أهل السنة وأئمة احلديث ،قال يف رشحه عىل الطحاوية بعد ذكر املذاهب يف

القرآن« :وتاسعها أنه تعاىل مل يزل متكل ًام إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء ،وهو يتكلم به

بصوت يسمع ،وأن نوع الكالم قديم ،وإن مل يكن الصوت املعني قدي ًام ،وهذا املأثور
((( وقد طبع بعضهم يف هذا الزمان جزء ًا منسوب ًا لإلمام النووي عنوانه (جزء فيه ذكر اعتقاد السلف
يف احلروف واألصوات) وروجوه بأن طبعوا منه كميات كبرية ،ونرشوه يف املساجد وبني العوام،

ويف هذا اجلزء القول بأن القرآن حرف وصوت قديمني ،وفيه احتجاجات سخيفة كثرية ،وقد

رددت عىل هذا اجلزء يف رسالة لطيفة احلجم ،وبينت كونه مفرتي ًا عىل اإلمام النووي ،وبينت ما

فيه من اختالل يف االستدالل وسقم يف الفهم.

ِ
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عن أئمة احلديث والسنة(((» .اهـ ،وهذه الكلمـات تقوم يف ذات اهلل ،ثم خترج من

املجسمة يف ذات اهلل ،وقال:
ذات اهلل ،ف ُيسمعها خملوقاته ،فهذا معنى قيام احلوادث عند
ّ

«فكل ما حتتج به املعتـزلة مما يدل عىل أنه كالم متعلق بمشيئـته وقدرته ،وأنه يتكلم
إذا شاء ،وأنه يتكلم شيئ ًا بعد يشء ،فهو حق جيب قبوله ،وما يقول به من يقول :إن

كالم اهلل قائم بذاته ،وإنه صفة له ،والصفة ال تقوم إال باملوصوف ،فهو حق جيب قبوله
والقول به .فيجب األخذ بام يف قول كل من الطائفتني من الصواب ،والعدول عام يرده

الرشع والعقل من قول كل منهام .فإذا قالوا لنا :فهذا يلزم أن تكون احلوادث قامت به،

قلنا :هذا القول جممل ،ومن أنكر قبلكم قيام احلوادث هبذا املعنى به تعاىل من األئمة؟
ونصوص القرآن تتضمن ذلك ،ونصوص األئمة أيض ًا ،مع رصيح العقل(((» .اهـ.

فها هو يرصح بأن كلامت القرآن حادثة ،وقد بينت يف الكاشف الصغري أهنم

يقولون إن اهلل تعاىل حيدثها يف ذاته بقدرته وإرادته ،شيئ ًا بعد يشء ،ويقول العثيمني يف
رشح الواسطية بعدما أورد بعض آيات« :وهذه اآليات تدل عىل أن اهلل يتكلم بكالم

حقيقي متى شاء بام شاء بحرف وصوت مسموع ال يشبه أصوات املخلوقني ،هذه هي
القاعدة يف إيامننا بكالم اهلل عز ّ
وجل(((».

فالفرق بني املجسمة واملعتزلة :أن املعتزلة يقولون :إن احلرف والصوت حيدُ ثان

يف غري الذات اإلهلية ،أما املجسمة فقالوا :بل هو حادث يف الذات اإلهلية!

فعل من أفعال اهللُّ ،
إن الكالم ٌ
فاملعتزلة قالواَّ :
وكل أفعاله تعاىل حادثة ،والفعل

احلادث ال يقوم بالفاعل.

((( «الرشوح الوفية عىل العقيدة الطحاوية» ،رشح ابن أيب العز (.)323 :1
((( املصدر السابق (.)328 :1

((( «املحارضات السنية يف رشح العقيدة الواسطية» ،العثيمني (.)388 :1
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حادث بال ِ
ٌ
حمدث،
أما املجسمة فقالوا :الكالم بام أنه حادث ،ويستحيل أن يقوم
فيجب أن يكون للحرف والصوت ُم ِدث ،فقال ابن تيميةِ :
املحد ُ
ث هو اهلل نفسه ،فاهلل
ٌ
حادث له بداية
خارج نفسه ،وكل
احلرف والصوت يف داخل نفسه ،ثم أخرجه
َ
أوجدَ
َ

وله هناية.

احلرف والصوت بإرادته وقدرته يف ذاتهُّ ،
ويقولَّ :
وكل كلمة حادثة،
إن اهلل ُيدث
َ

وكل كلمة سبقتها كلمة ،وكل كلمة تـتبعها كلمةُّ ،
وكل هذه الكلمـات من أصوات
وحروف.

بنا ًء عىل ذلك؛ قال املعتزلة :كال ُم اهلل ٌ
فعل من أفعال اهلل ،لكنه ليس قائ ًام يف ذات اهلل

تعاىل ،بل يف بعض خملوقاته.

وضحناه ـ يكون كال ُم اهلل فع ً
ال من أفعاله؛ ألنه
وبنا ًء عىل قول ابن تيمية ـ الذي ّ

مرتتّب عىل قدرته وإرادته ويكون حادث ًا ،ويكون قائ ًام يف ذات اهلل ،ولذلك فهو صفة
ال كان حادث ًا ،ولـام كان قائ ًام يف ذات اهلل صار صفة هلل؛ ألن ّ
أيض ًا هلل ،فلـام كان فع ً
كل ما

قام باهلل يكون صفة له.

فيكون عند ابن تيمية كال ُم اهلل صف ًة وفع ً
رصح بذلك كام
ال يف نفس الوقت ،وقد ّ

وضحناه يف «الكاشف الصغري» يف مبحث الكالم.
ّ

واحلقيقة :أنه ال يوجد يش ٌء هو صفة وفعل يف نفس الوقت عند أهل السنة ،بل

شتق منه وصف ،ولكن نفس الفعل ال يكون صف ًة حادث ًة قائم ًة بذات اهلل
الفعل عندهم ُي ُّ

تعاىل.

أما ابن تيمية ،فإن هذا القول ٌ
الترصف
أصل من أصوله؛ كام سبق بيانه ،ويسميه
ُّ

بالذات ،أي :إن اهلل تعاىل يترصف بذاته كام يشاء ،وهو ُ
أصل حلول احلوادث بالذات
وقيام األفعال احلادثة والصفات احلادثة بذاته اهلل تعاىل.
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أما أهل السنة فيقولون :لـام ورد يف القرآن أن اهلل ُي َك ِّل ُم ويتكلم ،وكذلك يف السنة،

وكان ال يقال يف اللغة والعرف :إن أحد ًا متكلم إال إذا كان متصف ًا بأصل الكالم؛ وجب

أن يكون اهلل تعاىل متصف ًا بالكالم .ولكن قال أهل السنة:

وبعضه ليس من حرف وصوت.
بعضه متأ ِّل ٌ
ف من حرف وصوتُ ،
الكالم أنواعُ :
احلرف والصوت ٌّ
كل منهام حادث ًا ،ووجب أن يكون اهلل متكلـ ًام
وقالوا :لـام كان
ُ

ومتصف ًا بصفة الكالم امتنع أن يكون متصف ًا باحلرف والصوت ،بل وجب أن يكون

متصف ًا بالكالم الذي ليس هو حرف وصوت.

فاحلاصل :أن اهلل متصف بصفة الكالم ،وهذه الصفة ليست بحرف وال صوت،

وأما احلرف والصوت ـ عند أهل السنة ـ فهو حادث ،واحلادث ال يقوم بذات اهلل.

بعض الناس يستغربون َ
قول أهل السنة ،ظانّني أنه ال يوجد كالم ليس بحرف وال

صوت ،ويدّ عون أن هذا األمر مستحيل! وسنحاول اآلن أن نُربهن عىل هذه املقدمة،

أو نقرهبا إىل األذهان ،بمعنى :أنّـا سنحاول تقريب القول بأنه كيف يكون كال ٌم ال هو
حرف وال صوت ،فهذه املقدمة إذا ثبتت ـ أو بطل القول باستحالتها عق ً
ال ـ يرتتّب عىل
ٌ
ألنم بنَوا أقواهلم عىل أنه ال يستحيل أن يوجد
ذلك بطالن قول املعتزلة واملجسمة؛ َّ

كال ٌم إال بحرف وصوت.

وقد قال أهل السنة :الكال ُم إذا كان بحرف وصوت فهو ٌ
فعل من األفعال ،وإذا
ٍ
بحادثة كسائر صفات اهلل تعاىل.
كان بغري حرف وصوت فهو صف ٌة من الصفات ،ليست

سنحاول اآلن الربهنة عىل وجود كالم بدون حرف وصوت ،وأما وجود كالم
ٍ
وصوت فال خيالف فيه أحد.
بحرف

ُّ
فمحل اخلالف إذن هو :هل يوجد كال ٌم بدون حرف وصوت؟ أهل السنة قالوا:

نعم ،وغريهم قال :ال! فلنبدأ بتوضيح هذا الكالم.
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سكوت؟ اجلواب سيكون :ال!
أصوات وأنتم
لو سألنا :هل يصدر منكم
ٌ
ٌ

ُ
احلديث ليس بحرف وال صوت،
صامت؟ نعم ،هذا
نفسك وأنت
ٌ
هل حتدّ ث َ

بل هو يشء عبار ٌة عن حديث نفساين ،يعتمد عىل استحضار املعاين الراسخة يف النفس،
ولكن النفس لقصور إمكاناهتا تتوسل باحلروف وما يتخيله اإلنسان من أشكال الكالم
املكتوب يف بعض األحيان الستحضار تلك املعاين النفسية ،وقد يغلب ذلك عىل بعض

الناس حتى ال يتصورون كالم ًا يف نفوسهم إال باحلروف والصور املتخيلة من الكلامت

واألشكال .وعند اإلنصاف ال يشك إنسان يف أنه ُيدّ ث نفسه ،وإن غالط يف ذلك ما

يمنع عن نفسه حديث النفس.
شاء أن يغالط ،فال يستطيع أن َ

ِ
اسمه كالم نفساين ،وال
وهذا الكالم ـ عىل قرصه ـ عبار ٌة عن إثبات وجود يشء ُ

يمكن ألحد من العقالء ـ إذا صدق ـ أن خيالف فيه.

هذا احلديث النفساين أليس كالم ًا؟ بىلّ ،
إن الذي ال حيدّ ث نفسه عبارة عن مجاد!
فهذا املذياع (الراديو) أال يصدُ ر منه حرف وصوت؟ بىل!

هل يقال :املذياع إذا صدر منه حرف وصوت بكلـامت هلا معان :إنه متك ّلم؟
ال ،بل إنه إن ُأطلق عليه ذلك فعىل سبيل املجاز ال احلقيقة ،بل يقال عنه :إنه يصدر منه
حرف وصوت ّ
دالن عىل كال ٍم إنسان ما.

فال ُيستساغ ـ يف اللغة ـ أن يقال عن كل ما يصدر منه حرف وصوت :إنه متكلم.
منه؟

ولنا أن نتساءل هنا :مل ال ُيطلق عليه :أنه متكلم؛ مع أن احلرف والصوت صادران
فـهم
وأيض ًا :يوجد أشخاص ُبـك ٌْم ال يصدُ ر منهم
ٌ
حرف وصوت ،ومع هذا ُ

متك ّلمون وحيدّ ثون أنفسهم ،ويف أن ُفسهم كالم! فاألبكم متك ّلم يف احلقيقة ،ولكن عنده
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مشكلة عضوية ،لذلك يرتجم ما يف نفسه باإلشارات! ولو قام رجل آ ٌّيل بإصدار نحو

هذه اإلشارات ال ُيسمى متكلـ ًام؛ ألن هذه اإلشارات ليست صادر ًة عن يشء داخل
نفسه؛ ألنه ليس له نفس وال علم وال حياة أصالً ،وكذلك الراديو.

العلم ـ إذن ـ هو ُ
عب عن الكالم
أصل الكالم النفيس وليس عينَه ،وحتى لو مل ُي َّ ْ

النفيس بالصوت واحلرف؛ ّ
معي ال يمكن أن
علم عن يشء ّ
ألن الذي ال يكون عنده ٌ

علم ،وليس عندهم كالم؛ ألن اإلنسان ال
يوجد عنده كالم،
ُ
وبعض الناس عندهم ٌ

حيدّ ث نفسه دائ ًام بكل ما يعلم ،بل ببعض ما يعلم ،والسبب ـ يف هذا ـ :أنه ال قدرة عنده
عىل استحضار مجيع هذه املعلومات دفعة واحدة.

تصور ثبوت العلم بالذات ،وليس ُّ
كل
معنى يثبت بعد ُّ
الكالم ـ إذن ـ :عبارة عن ً

نفسه به.
ما يعلمه اإلنسان حيدّ ث َ

إذن يوجد ٌ
فرق بني العلم الذي هو من قبيل النظر والبحث ،وبني الكالم الذي

هو صفة الزمة عن العلم؛ ألن الواحد يك ّلم نفسه بعني النظر واألد ّلة ،وحال تك ُّلمه ال

جمرد استحضار
يسمى ناظر ًا؛ ألن النظر:
ُ
ترتيب املقدّ مات الستلزام النتائج منها ،وليس ّ
هذه النـتائج مرتبة ،وإدارة النفس فيها هو نظر ،وكذلك نحن نعلم أنه ليس كل نظر

أنفسنا به دائ ًام .فليس النظر والفكر هو الكالم ،وليس
وفكر قام بأن ُفسنا يستلزم أن نك ّلم َ
معنى يقوم يف النفس العالِـمة ،وهو ليس عني العلم،
جمرد العلم كالم ًا ،بل الكالم:
ً
ّ
ُ
ـحدِّ ُ
يعلمه ،بل بام ّ
يتوهه فقط ،ولذلك تنتج عنه أحيان ًا
ث
بل قد ُي َ
نفسه بام ال ُ
اإلنسان َ
ترصفات خمالفة للواقع.
ُّ

ومن األدلة عىل وجود الكالم النفيس :حال ُة الطفل الذي ال يستـطيع أن ُيع ِّب َـر
عم بداخله بألفاظ مفهومة وإنام بإشارات أو برصاخ ،وهذا الرصاخ وتلك اإلشارات
ّ
ٍ
حديث نفيس.
عبان لنا عام يدور بداخل الطفل ،وما بداخله عبار ٌة عن
ُي ّ
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حسب ما هو ثابت يف بحوث علم النفس والرتبية ،فإنه قد ُق ِّـر َر يف دراسات
ِ
خاصة ّ
اإلشارات أو
لغات خاصة هبم ،وهي لغات يستخدمون فيها
أن األطفال هلم
ٌ
احلروف واألصوات ،وتكون هذه غري مرتَّبة عىل حسب الرتتيب اللغوي الذي نعرفه،
َ

يعبوا هبا عام يدور بأنفسهم من كالم نفيس ،وقد أشار األشاعرة إىل هذا
حياولون أن ّ
منذ قرون متطاولة.

فالرشط احلقيقي إذن لكي يتّصف أحدٌ بالتكلم ـ أي :لصحة إطالق اسم املتكلم

عىل الذات ـ :أن يكون متّصف ًا بصفة نفسية ،وليس هو خروج احلرف والصوت؛ ألن

كاملسجل والتلفزيون ،ولكن ال ُيطلق عليها
خيرج منها احلرف والصوت؛
ّ
هناك أمور ًا ُ
كلـامت بحرف وصوت ـ كالطفل واألبكم ـ إال
صفة التك ُّلم ،وهناك من ال خيرج منه
ٌ

أنه يطلق عليهام صفة التكلم؛ لثبوت احلديث النفساين هلام.

لـام قال اهلل تعاىل﴿ :ﭹﭺﭻﭼ﴾ [النساء .]164 :هل يقال عن اهلل

اسمها «الكالم»؟ أال جيب
سبحانه :إنه «متكلم» و«ك ّلم» إال إذا كان متصف ًا بصفة نفسية ُ
عندئذ القول بأن اهلل متك ّلم أو ك ّلم موسى؟ أال يستلزم ذلك ـ بناء عىل املقدمات السابقة ـ
وحرف فقط،
صوت
أنه جيب أن يكون متصف ًا بصفة اسمها الكالم؟ ألنه لو صدر منه
ٌ
ٌ

فال يلزم من ذلك أن يكون متك ّلـ ًام وذلك لصدور احلرف والصوت عن بعض األشياء
دون أن نطلق عليها صفة الكالم.

فالرشط احلقيقي لصحة إطالق اسم املتكلم عىل إحدى الذوات :أن تكون متصفة

النفيس.
بصفة الكالم
ّ

ِ
ـم ونحن عالِـمون ،واهلل قادر
ولنـرجع إىل القاعدة التي انطلقنا منها :اهلل عال ٌ
ونحن قادرون ،ولكن ع ْلم اهلل ليس ِ
كعلمنا وقدرته ليست كقدرتنا ..واهلل متكلم ونحن
َّ َ
متكلمون ،ولكن كال َم اهلل ليس ككالمنا.
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إذا كان كال ُمنـا بصوت وحرف ،فكالم اهلل ليس بصوت وال حرف ،إذا كان

قائمني يف ذاتنا ،فليس الصوت واحلرف قائمني يف ذات اهلل ،وإذا كان
الصوت واحلرف َ

الكالم النفيس القائم يف ذاتنا حادث ًا ،فليس الكال ُم النفيس القائم يف ذات اهلل حادث ًا.

متصف بصفة ن ْفسية
بناء عىل هذا قال أهل السنة :إن اهلل سبحانه متك ّلم ،أي :إنّه
ٌ

أي صفة كالم نفيس
أي كالم ،وال يامثل هذه الصف َة ُّ
هي الكالم ،ولكن ال يشابه كال ُمه ّ
ِ
وصفاتا خمالف ٌة لكل ما عداها؛ كام
عند البرش وال غريهم؛ ألن حقيقة الذات اإلهلية

قررناه.

الفرق إذن بني قول املعتزلة واملجسمة يف ّ
حمل قيام الكالم ـ الذي هو مؤ َّلف من

اسمها
حرف وصوت ـ وبني أهل السنة واملعتزلة :أن املعتزلة يقولون :ال توجد صفة ُ

الكالم ،بل املوجود هو ٌ
فعل للكالم ،وحرصوا هذا الفعل يف احلرف والصوت.

بينام قال أهل السنة :إنه ُيوجد صف ٌة هلل ـ هي الكالم ـ بنا ًء عليها يكون اهلل متكلـ ًام،

وهذه الصفة ليس بحرف وصوت ،بل هي صفة نفسية هلل.

وقالوا ـ يف الوقت نفسه ـ :إنه َّ
جل شأنه يمكن ْ
أن َيْلق اهلل أصوات ًا وحروف ًا

وكلـامت دال ًة عىل بعض مدلوالت كالمه النفيس ،ولكن هذه األصوات أو األفعال
ليست قائمة بذات اهلل تعاىل الستحالة قيام احلوادث به َّ
جل شأنه.

فال يوجد اتفاق تا ٌّم بني املعتزلة وأهل السنة؛ ألن املعتزلة ينفون الصفة النفسية

التي هي أصل الكالم عند أهل السنة ،بينام أهل السنة يثبتوهنا ويزيدون عىل ذلك.

فبعض أهل السنة يقولون :إذا كان حاصل ما يقوله املعتزلة هو أن اهلل يمكن

أن خيلق أصوات ًا دالة عىل كالمه النفيس ،فهذا ال نختلف معهم فيه! ولكن الفرق أهنم

ينفون هذه الصفة النفسية ونحن نثبتها.
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والفرق بني أهل السنة واملجسمة ،أن املجسمة قالوا :إن احلرف والصوت حادثان

قائامن يف اهلل تعاىل ،بينام قال أهل السنة إن احلرف والصوت ال يمكن أن يكونا حا ّلني

وقائمني يف اهلل تعاىل؛ ألهنام حوادث .والفرق الثاين :أن املجسمة ينفون أصل هذه الصفة
النفسية؛ ألن هذا ُّ
حمل اتفاق بينهم وبني املعتزلة.

وأهل السنـة يقولون :إن الكالم الذي يتصف به اهلل تعاىل صفة وليست فعالً،

واملجسمة يقولون :هي صفة وفعل يف نفس الوقت :صفة؛ ألنه قائم يف اهلل تعاىل ،وفعل؛

ألنه صادر بقدرة اهلل؛ ألن اهلل أوجده يف ذاته.

سنورد اآلن بعض النصوص التي يمكن االستئناس هبا واالستناد إليها يف إثبات

أصل وجود الكالم النفيس ،وسوف أورد هنا بعض اآليات واألحاديث النبوية الرشيفة،

ولن أخوض يف أصل اللغة باستحضار الشعر وكلـامت العرب؛ ألن ذلك يكفي يف هذا

املقام.

ـ يف سورة املجادلة قال تعاىل﴿ :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾ [ .]8هذا الكالم:
﴿ﮠﮡﮢﮣﮤ ﴾...عبارة عن قول نفساين وليس تفكري ًا ،وقد ورد يف التفاسري

أن اجلملة﴿ :ﮠﮡ ﴾...مقول القول.

إذن هناك يشء يف النفس يطلق عليه أنه قول ،والقول يف اللغة :صنف من أصناف

الكالم.

وسندلل بعد قليل من األحاديث أن الكالم النفيس كال ٌم ٌ
وقول يف نفس الوقت.

ـ قال تعاىل يف سورة يوسف﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ ﯶ

ِ
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أرسها
ﯷ﴾ [ ،]77عبارة ﴿ﯰﯱﯲ﴾ هي مقول القول ،وهي التي َّ

يوسف يف نفسه ،ومن حيث إن حمل الكالم هو النفس ،فقد سامه العلـامء كالم ًا نفسي ًا.
ُ

وكلمة «ي ِ
بدها» الواردة يف اآلية الكريمة هلا ٌّ
حمل كبري يف رشح كالم الطحاوي،
ُ

وهو :أن القرآن كالم اهلل منه بدا ،ومعنى «بدا» ظهر« ،ومل يبدها» تدل عىل أن هناك

كالم ًا يف النفس ،لك ّن اإلظهار واإلبداء يكون بحرف وصوت كام يكون بخلق مبارش

يف النفس أو يف اللوح املحفوظ.

وال يعني ذلك أنا نقول بخطأ التعبري بـ«بدأ»؛ ألنه ُيمل عندئـذ عىل الكالم

احلادث املركَّب ّ
الدال عىل بعض مدلوالت الكالم النفيس القديم ،وهذا الكالم له بداية

كام ال خيفى ،وكلمة منه «بدأ» أي :تكوين ًا وإحداث ًا ،بال مدخلية من أحد وال بكسب

خالـق كالم مجيع املخلوقات ،ولكن خي ُلقها هلم؛ ألهنم
من املخلوقات ،فإن اهلل تعاىل
ُ
يكسبوهنا ،ف ُيوجدها يف أنفسهم عىل سبيل الكسب ،فيكون خل ُقه لكالم املخلوقات

احلادث املؤ ّلف متو ّقف ًا عىل كسب املخلوقات ،ال ابتدا ًء بال مدخلية منهم ،ولذلك ُينسب

هذا الكال ُم إليهم ،ال من حيث خلقه ،بل من جهة كونه ًّ
دال عىل كالمهم النفيس ،فقول

الطحاوي« :منه بدأ» أي :ألنه ٌّ
فنظمه بإرادة اهلل تعاىل
دال عىل كالمه النفيس؛ كام قلناُ ،

جمعول لكي َّ
ٌ
يدل عىل الكالم النفيس.
وقدرته ،وهو

ـ قال تعاىل يف سورة األعراف﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [.]205

املراد من «الذكر يف النفس» :أن جتري الذكر يف نفسك﴿ ،ﯦﯧ﴾ أي:

مترضع ًا وخائف ًا.
جيب أن تكون
أثناء ذكرك اهلل يف نفسك ُ
ّ

ذكـر بينك وبني نفسك بحيث ال يسم ُعه
ثم قال﴿ :ﯨﯩﯪﯫ﴾ أيٌ :

إال جارك ...هذه مرتبة ثانية من الذكر.
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ذكر أيض ًا ،وال معنى
مل يقل اهلل :إن الذكر يكون باجلهر فقط؟ بل إن ما يف النفس ٌ

للذكر إال بالكالم.

مر رسول اهلل ﷺ عىل قوم يذكرون اهللَ و ُيعلون أصواهتم قال هلم« :أربعوا
وحني ّ

أصم وال غائب ًا» ،كام رواه اإلمام البخاري يف «صحيحه»
عىل أنفسكم؛ فإنكم ال تدعون َّ
عن أيب موسى ريض اهلل عنه قال :كنا مع النبي ﷺ يف ٍ
كبنا ،فقال
سفر ،فكنّا إذا ع َل ْونا ّ

أصم وال غائب ًا ،ولك ْن
النبي ﷺ« :أهيا الناس ،أربعوا عىل أنفسكم؛ فإنكم ال تَـدْ َ
عون َّ
عيل وأنا أقول يف نفيس :ال َ
تَدْ َ
قو َة إال باهلل ،فقال:
حول وال ّ
عون سميع ًا بصري ًا»ّ .
ثم أتى َّ
«يا عبدَ اهلل بن ٍ
قيسُ ،ق ْل :ال َ
كنز من كنوز اجلنّة» ،أو قال:
قو َة إال باهلل؛ فإهنا ٌ
حول وال ّ

كنز من كنوز اجلنّة؟ ال َ
قو َة إال باهلل»(((.
«أال أد ُّلك عىل كلمة هي ٌ
حول وال ّ

ويف رواية اإلمام النسائي بسنده قال :عن أيب عثمـان :حدثني أبو موسى قال :كنا
مع رسول اهلل ﷺ يف سفر ،فأشـرف الناس عىل ٍ
واد ،فجهروا بالتكبيـر والتهليل :اهلل

أكرب ،ال إله إال اهلل .ورفع عاصم صوته فقال النبي ﷺ« :أربعوا عىل أنفسكم؛ إن الذي

بأصم؛ إنه سميع قريب ،إنه معكم» أعادها ثالث مرات(((.
تدعون ليس
ّ
ِ
األمر من النبي
ويبدو من احلديث أهنم بالغوا يف رفع أصواهتم ،ولذلك مل يأت ُ
عليه الصالة والسالم بأن يذكروا اهلل تعاىل يف أنفسهم فقط ،أو أن ال جيهروا ،بل قال:

فهم ذلك
«أربعوا عىل أنفسكم» ،أي :ال تُرهقوا أنفسكم بالدعاء برفع األصواتُ ،ي َ

تعليله بعد.

آيات أخرى يف القرآن ُّ
النفيس:
تدل عىل الذكر
وتوجد ٌ
ّ

* قال اهلل تعاىل يف سورة آل عمران﴿ :ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
((( كتاب الدعوات ،باب الدعاء إذا عال عقبه.)6021( ،

((( «السنن الكربى» ،كتاب عمل اليوم والليلة ،باب ما يقول إذا أرشف عىل واد.)10296( ،
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ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾ [ ]41يأمره أن
ممنوع عن الكالم بحرف وصوت ،فكيف يذكر ر ّبه تعاىل إذا مل
يذكر ر َّبه كثري ًا ،وهو
ٌ

يوجد كال ٌم نفيس له.

إن استثناء الرمز من الكالم ُّ
ثم َّ
يدل عىل أنه من الكالم ،وهذا يدل عىل أن الكالم

ُيطلق عىل غري الصوت واحلرف ،كام هو ُمعتمد اللغويني ،أما النحا ُة فتخصيصهم

مشاحة يف االصطالح ،ال ُّ
يدل
مناسب لعلم النحو ،وال
اصطالح هلم
الكالم باللفظ
ّ
ٌ
ٌ

يتوهم بعض الناس ـ عىل أنه ال كال َم إال باللفظ ،أي :باحلرف والصوت ،وال
ـ كام ّ
يصح بعد ذلك االحتجاج باصطالح خاص للنحاة لرضورة موضوع درسهم ،عىل

مفهوم عا ٍّم سائغ يف اللغة كام قد يفعل بعضهم ،وختصيص العا ِّم به.

وقد ذكر العلامء هذه اآليات؛ ألن َمن خالف َ
أهل السنة يف هذه املسألة ،يقولون:

نصـراين،
بيت من الشعر لألخطل ،وهو
ليس لألشاعرة يف إثبات الكالم النفيس إال ٌ
ٌّ
ويقولون :وقد تكلمت النصارى يف كلمة اهلل بام هو باطل((( ،فتابعهم األشاعرة يف

((( انظر مث ً
ال:

قال ابن تيمية« :فالنصارى تتكلم بال علم فكان كالمهم متناقض ًا ومل حيصل هلم قول معقول
كذلك من تكلم يف كالم اهلل بال علم كان كالمه متناقض ًا ومل حيصل له قول يعقل وهلذا كان مما
يشنع به عىل هؤالء أهنم احتجوا يف أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكالم كالم اهلل وكالم مجيع
اخللق بقول شاعر نرصاين يقال له األخطل:
ِ
َّ
الفؤاد وإنام
إن الكـالم لـفي

ُ
اللسان عىل الفؤاد دليال
ُجعل

وقد قال طائفة :إن هذا ليس من شعره وبتقدير أن يكون من شعره فاحلقائق العقلية أو مسمى لفظ
الكالم الذى يتكلم به مجيع بني آدم ال يرجع فيه إىل قول ألف شاعر فاضل دع أن يكون شاعر ًا
نرصاني ًا اسمه األخطل والنصارى قد عرف أهنم يتكلمون يف كلمة اهلل بام هو باطل» .اهـ [كتب
ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ،ت:

 )296 :6( ،728مكتبة ابن تيمية ،ط ،2ت :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي] =
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أعظم مسـألة ّ
ضل هبا النصارى! وبيت األخطل هو:
ِ
َّ
الفؤاد وإنام
إن الكالم لفــي

ُ
اللسان عىل الفؤاد دليال
ُجعل

بحثت عنه يف «ديوان األخطل» فلم أجده ،ولكن من املعروف ّ
أن
وهذا البيت
ُ
أبيات ٍ
شعر ،ولكنها ليست موجودة يف دواوينهم ،وهذا ال يستلزم
أكثر من شاعر نظموا َ

أهنا ليست هلم.

نقول :إن هذا دليل عىل إثبات الكالم النفيس ،وأما كون القائل نرصاني ًا ،فهذا

حيتج بشعرهم يف اللغة
يرض؛ لكونه من الشعراء
يب من الذين ُّ
املحتج للغتهم ،فهو عر ٌّ
ّ
ال ُّ

والنحو ،واالحتجاج ال يكون بعقيدته الباطلة يف الكالم وال يف املسيح ،وقد كان يف

العرب الذين حيتج بكالمهم مرشكون ،ومل يبطل ذلك االحتجاج بكالمهم ،وبعد فإننا
ال نحتج هبذا البيت إال عىل إطالق اس ِم الكالم عىل ما يف النفس ،وهذا اإلطالق َقبِ َله
العلـامء الذين سمعوا هذا البيت ،و َقبِ َله اللغويون والبلغاء الذين سمعوا هذا البيت،

ُ
صحيح لغة.
اسم «الكالم» عىل ما يف النفس ـ إذن ـ
ٌ
فإطالق ُ

وأما كونه شعر ًا فال يقدح يف االحتجاج به ،بل إنه ُي َق ِّوي ذلك؛ ألن َ
شأن الشعر

تعرضه للنقد ،ولو كان هذا البيت مرفوض ًا من حيث املعنى ،لر َّده العلامء.
االشتهار وكثرة ُّ

وشأن الشاعر االحتجاج باألقوال املشهورة املؤ ّثرة يف النفوس ،فلو مل يكن من

لـم توكأ عليه هذا الشاعر.
املعلوم أن حقيقة الكالم هو الذي يف النفس ّ

= وقال أيض ًا يف جمموع الرسائل (« :)139 :7فمن احتاج إىل أن يعرف مسمى «الكالم» يف لغة
العرب والفرس والروم والرتك وسائر أجنـاس بني آدم بقول شاعر فإنه من أبعد الناس عن

معرفة طرق العلم ثم هو من املولدين وليس من الشعراء القدماء وهو نرصاين كافر مثلث واسمه
األخطل واخلطل فساد يف الكالم وهو نرصاين والنصارى قد أخطؤوا يف مسمى الكالم فجعلوا

املسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة اهلل» .اهـ.
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وأما قوهلم :إن النصارى إنام أخطؤوا يف (كلمة اهلل) فتبعهم األشاعرة وضلوا.

فاجلواب :هذا غلط ،بل غل ُطهم ليس يف قوهلمَّ :
إن املسيح كلمة اهلل؛ ألن هذا

ورد يف القرآن ،فقال تعاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ﴾ [آل عمران ،]45 :بل غلطوا لـام

ادعوا أن املسيح عليه السالم اب ُن اهلل تعاىل ،وبعضهم قال :هو اهلل ،هذا هو جهة غلط
النصارى ،وليس يف قوهلم :إن املسيح اب ُن مريم كلمة من اهلل ،ومل يتبعهم األشاعر ُة وال

أحدٌ من أهل اإلسالم يف هذه العقائد الفاسدة.

ولذلك فإننا نـتعجب عندما نرى هذه االهتامات واإللزامات يف كتب أكابر

بعضهم
التيم ّية من املتقدّ مني واملتأخرين ،تراهم ينسبون لـمن خيالفهم
الكفر ،بل ُيك ّفر ُ
َ
ٍ
لوحون.
بال وجه حق ،و ُيلزمون هم خمالفيهم
بأمور يرصح هؤالء بخالفها ،وال ُي ّ

وكذلك هو ُ
قول السادة الـامتريدية األحناف الذين أثبتوا الكال َم النفيس ووافقوا

األشاعر َة ومل يوافقوا املعتزلة.

األدلة عىل إثبات الكالم النفيس من احلديث:
وردت شواهدُ من احلديث النبوي الشـريف ُّ
تدل عىل إثبات الكالم النفيس،

والقول واحلديث النفيس أيض ًا ،نذكر هنا بعضها:

* روى الطرباين يف قصة سلـامن الفاريس ـ وهو حديث طويل ـ حني خرج من

بالده والتـقى ببعض الرهبان ،ويف هذا احلديث قال :فرجعت إىل منزلنا ،فقال يل مثل
ما قال يل أول مرة :هذا خبز وأدم ،فكل منه إذا غريت ،وصم إذا نشطت ،وصل ما بدا

لك ،ونم إذا كسلت ،ثم دخل يف صالته ،فلم يلتفت إ ّيل ومل يك ّلمني إىل األحد اآلخر،
غم وحدّ ثت نفيس بالفرار ،ثم دخل يف صالته ،فقلت :أصرب أحدين أو ثالثة.
فأخذين ٌّ

 564ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

جمرد تفكري بل يكون بعد التفكري.
وحديث النفس ليس ّ

خاتم النبوة َ
قلت
فنظرت بني كتفيه،
وفيه:
مثل بيضة احلاممة ،فأسلمت ،ثم ُ
ُ
ُ
فرأيت َ

أي قوم النصارى؟ قال« :ال خري فيهم» .قال :وكنت أح ُّبهم
له ذات يوم :يا رسول اهللُّ ،
أي قوم النصارى؟»
حب ًا شديد ًا؛ لِـام ُ
رأيت من اجتهادهم ،ثم إين سألته أيض ًا بعد أيامُّ :
فقعدت
قلت يف نفيس :فأنا واهلل أحبهم...،
خي فيهم وال فيمن حيبهم» .قالُ :
ُ
قال« :ال َ
الرسول ذات يوم ،فقال :يا سلـامن ِ
َ
ُ
«رسول
أجب ،قلتَ :من؟ قال:
يف البيت فجاءين
قلت :نعم ،أن اذهب حتى أحل َقك ...وأنا أحدّ ث نفيس
قلت :هذا ما كنت أحزنُ .
اهلل»ُ .

أفر(((.
أن لو ذهب ّ

دالالت عىل إثبات احلديث النفيس ،وأنا أستشهد
وهذا حديث طويل ولكن فيه
ٌ

هبذه الروايات؛ للتدليل عىل أن الكالم النفيس معروف وشائع لدى العرب.

* ويف «سنن البيهقي» :حني ذهب النبي ﷺ ليقيض حاجته يف ٍ
واد وأخذ معه

ُ
عيل بإذن اهلل تعاىل» ،فانقادت معه
جابر ًا ريض اهلل عنه ،فقال
الرسول للشجرة« :انقادي َّ

فجلست أحدّ ث نفيس ،فحانت مني لفتة(((.
كالبعري ...قال جابر:
ُ

عمر لزيد:
* وروى البيهقي يف «سننه الكربى» :عن ابن عمر ،وقال فيه :قال ُ

زوجت ابني وأنا أحدّ ث نفيس أن أصنع به خري ًا ،فمـات قبل ذلك ،ومل يفرض
إين ّ

للجارية(((.

إذن كلمة «احلديث النفيس» سارية شائعة بني العرب واملسلمني.
((( «املعجم الكبري» (.)6110( )241 :6

((( كتاب الطهارة ،باب االستتار عند قضاء احلاجة ،)457( ،من حديث جابر بن عبد اهلل ريض اهلل
عنه.

((( كتاب الصداق ،باب من قال :ال صداق هلا.)14805( ،
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* ويف حديث السقيفة( :حديث مبايعة أيب بكر ريض اهلل تعاىل عنه) يف رواية

خطيب األنصار ،أردت
اإلمام البخاري عن ابن عباس ،فيها قول عمر :لـام سكت
ُ

أردت أن أقدّ مها بني يدي أيب بكر ،وكنت
رت مقال ًة أعجبتني،
أن أتك ّلم
زو ُ
ُ
ُ
وكنت قد ّ
فكرهت أن
أردت أن أتكلم قال أبو بكر :عىل ِر ْسلك،
أداري منه بعض احلدّ ة ،فلـام
ُ
ُ
أحلم مني وأوقر ،واهلل ما ترك من كلمة أعجبتني يف
أغضبه ،فتك ّلم أبو بكر ،فكان هو
َ
تزويري ،إال قال يف بدهيته مثلها ،أو أفضل منها(((.
حس َن يف نفسه مقالة.
ّ
زورَّ :

كلامت؛ ألنه يقول :إن ما قاله بعد ذلك أبو بكر كان عني
زوره يف نفسه هو
ٌ
وما َّ

زوره يف نفسه أو أحسن منه ،وما قال أبو بكر إال كالم ًا؛ فاحلديث النفيس كال ٌم إذن.
ما ّ

* ويف «مسند أيب يعىل» :حدثنا إبراهيم بن حممد بن سعد قال :حدثني والدي

مت عليه ،فمأل عينيه
حممد :عن أبيه سعد قال :مررت بعثامن بن عفان يف املسجد فس ّل ُ

فقلت :يا أمري املؤمنني
أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ُ
عيل ،فأتيت َ
مني ،ثم مل يرد السال َم َّ

َ
بعثامن آنف ًا يف
قلت :ال ،إال أين مررت
هل حدث يف اإلسالم يشء؟ قال :وما ذاك؟ ُ

َ
عثامن،
عمر اىل
املسجد فس ّل ُ
مت عليه فمأل عينيه مني ثم مل ير ّد عيل السالم ،قال :فأرسل ُ
فعلت!
رددت عىل أخيك السالم؟ قال عثمـان :ما
فدعاه فقال :ما يمنعك أن تكون
ُ
َ

وحلفت ،قال :ثم إن عثامن ذكر ،فقال :بىل،
قلت :بىل! قال :حتى حلف
ُ
قال سعدُ :

فأستغفر اهلل وأتوب اليه ،إنك مررت يب آنف ًا وأنا أحدّ ث نفيس بكلمة سمعتُـها من
ذكرتا ُّ
قط إال تغشى برصي وقلبي غشاوة ،فقال سعدٌ  :فأنا
رسول اهلل ﷺ ،ال واهلل ما
ُ
ُ
ُأنبئك هبا! إن رسول اهلل ﷺ ذكر لنا َ
رسول اهلل
يب فشغله ،ثم قام
أول دعوة ،ثم جاء أعرا ٌّ
فرضبت بقدمي األرض ،فالتفت إ ّيل
أشفقت أن يسبقني اىل منزله،
ﷺ فاتبعتُه ،فلـام
ُ
ُ

((( كتاب احلدود ،باب رجم احلبىل من الزنا إذا أحصنت.)6830( ،
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قلت :نعم يا رسول اهلل ،قال « َف َم ْه؟»
رسول اهلل ﷺ فقال« :من هذا أبو إسحاق؟» قالُ :
قلت :وال واهلل ،إال َ
ذكرت لنا أول دعوة ،ثم جاء هذا األعرايب ،فقال« :نعم،
أنك
َ
قالُ :

دعوة ذي النون﴿ :ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ﴾ [األنبياء]87 :

مسلم ر َّبه يف يشء ُّ
قط إال استجاب له»(((.
يدع هبا
فإنه مل ُ
ٌ

آخر عىل أن حديث النفس يكون بالكالم.
وهذا ٌّ
نص ُ

فإذا قلنا :إن الكالم ال ُيشرتط فيه أن يكون بصوت وحرف كام يف حال الصبي،

ف ُيعرف من ذلك أن احلديث النفيس كال ٌم ال ُيشرتط فيه صوت.

ويف «مسند أمحد» :عن ابن عباس قال :جاء ٌ
رجل إىل النبي ﷺ فقال :يا رسول

أحب إ َّيل من أن أتكلم به قال :فقال
أخر من السامء ُّ
اهلل ،إين أحدّ ث نفيس باليشء َل ْن َّ

النبي ﷺ« :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،احلمد هلل الذي ر ّد كيدَ ه إىل الوسوسة»(((.
سمى كالم ًا.
فهذا احلديث فيه ٌ
إثبات حديث النفس ،وأن ما فيه ُي ّ

وفيه :عن أيب هريرة قال :جاء رجل إىل النبي ﷺ فقال :يا رسول اهلل ،إين أحدّ ث

أحب إ َّيل من أن أتك ّلم به ،قال« :ذلك رصيح
أخر من السمـاء
ُّ
نفيس باحلديث َل ْن ّ

اإليامن»(((.

* وروى البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال :قال النبي ﷺ« :يقول

اهلل تعاىل :أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معه إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس،
ٍ
ٍ
بت إليه ذراع ًا،
تقـر ُ
تقرب إيل شبـر ًا ّ
وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم ،وإن ّ
((( (.)110 :2( ،)772
((( (.)10 :4( ،)2097

((( أخرجه أمحد يف «مسنده».)79 :15( ،)9156( ،
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تقربت إليه باع ًا ،وإن أتاين يميش أتيته هرولة»(((.
وإن تقرب إيل ذراع ًا
ُ

ظاهر ،وقد ُأطلق ِّ
ِّ
«الذكر» هنا عىل ما يف النفس،
كر عبارة عن كالم ،كام هو
ٌ
والذ ُ
وعىل ما هو للغري ،وداللة احلديث واضح ٌة عىل إثبات أن هناك كالم ًا نفسي ًا.

عنها.

وعمق فابتعدنا
غوص
ٌ
ونحن قد اقترصنا عىل األدلة الواضحة ،أما األدلة التي فيها ٌ

فيتبني لنا :أن القاعدة التي اعتمد عليها املعتـزل ُة واملجسمة ـ وهي قوهلم« :ال
يوجد كالم إال بحرف وصوت» ـ أبطلها ُ
أهل السنة باألدلة ال تعنُّـت ًا وتعصب ًا وا ّدعا ًء

يتوهم البعض.
كام ّ

فاملتكلم ال يقال له :إنه متكلم؛ إال إذا كان متصف ًا بصفة الكالم ،وهذه الصفة

قائم ٌة يف نفس املتكلم ،إذا تكلم الواحدُ من الناس ،فهذا الكالم الذي تسمعونه ،والذي
هو متألف من حرف وصوت ،له بداية.

ٌ
حاصل بني أهل السنة واملعتزلة عىل ّ
أن الكالم الذي هو حرف وصوت
واالتفاق
ٌ
حادث .وال وجه لنفي املعتزلة
حادث ،ولك َّن أهل السنة ينفون أن يكون قائ ًام بذات اهلل

واملجسمة لكون اهلل متكلـ ًام بصفة هي صفة الكالم الئقة بذاته ،ولكنها ليست بحرف
ّ
ٌ
حاصل عىل أن الكالم هبام حادث.
احلرف والصوت فاالتفاق
وصوت ،أما
ُ

قول الطحاوي( :منه بدا)
قال العالمة األصفهاين يف «املفردات»« :بدا اليشء َبدْ و ًا و َبدا ًء أي :ظهر ظهور ًا

ب ّيـن ًا ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [الزمر﴿ ،]47 :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕ﴾ [الزمر﴿ ،]48 :ﮧﮨﮩ﴾ [طه.»]121 :

((( كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﯳﯴﯵ﴾ [آل عمران.)6970( ،]28 :
ورواه مسلم يف «صحيحه» أيض ًا (.)2675
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واعلم أن معنى «بدا» غري معنى «بدأ» ،فـ«بدأ»؛ كمـا قال األصفهاين« :بدأت

تقديم اليشء عىل غريه رضب ًا من
بكذا وأبدأت وابتدأت أي :قدّ مت ،والبدء واإلبداء:
ُ
التقديم ،قال تعاىل﴿ :ﮪﮫﮬﮭﮮ﴾ [السجدة ،]7 :وقال تعاىل﴿ :ﭜﭝ

ﭞ﴾ [يونس ﴿ ،]34 :ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [األعراف ،]29 :ومبدأ اليشء :هو الذي

فاحلروف مبدأ الكالم ،واخلشب مبدأ الباب والرسير ...إلخ».
منه يرتكب أو منه يكون،
ُ
وكثري ًا ما يلتبس قوهلم« :منه بدا» بقوهلم« :منه بدأ» .ويوجد ٌ
فرق بينهام ،فـ«بدا»

ـ بال مهز ـ تعني :مطلق الظهور ألمر ،وظهور أمر حيتمل أنه كان موجود ًا ،ولكنه ظهر

للغري بعد أن كان خافي ًا عليه.

غري موجود.
وأما «بدأ اليشء» ،فمعناه :إن وجوده كان بعد كونه َ

وهذا الكالم ُّ
قديم ال بداية له ،ولكن
يدل داللة ظاهرة عىل أن كالم اهلل تعاىل ٌ

تتفهم هذا املعنى؛
ظهوره هو املحدَ ث،
وظهور اليشء غري نفس اليشء ،فاحرص عىل أن ّ
ُ
َ
فإن هذه اإلشارة ُّ
ّ
حتل كثري ًا من إشكاالت املجسمة.

نقول :الكال ُم بدا أم بدأ؟ الذي «يبدأ» قد ال يكون مسترت ًا؛ ألنه ال يكون له وجو ٌد
«ظهـر» ،أال يمكن أن يظهر الكال ُم لغري املتكلم بعدة
بخالف «يبدو»« .بدا» معناهاَ :

معب عن الكالم
َ
أساليب ،كأن تكتب يف لوح ،هذا الذي كتبتَه يف اللوح كال ٌم لك؛ ألنه ِّ
احلاصل يف نفسك ،ويمكن أن يبدو هذا الكالم باإلحياء والتلميح.

احلاصل :أن ما كان من الكالم يف النفس ،فإن املتكلم يمكن أن ُيوصله لغريه

بعدة أساليب :اإلحياء مبارشة ،أو أن يكتب هذا الكالم يف لوح معني ،ثم يأمر بقراءة هذا

اللوح ،ويمكن أن يظهره لغريه باإلشارات ...إلخ.

واستناد ًا إىل قول املجسمة الذي قالوا فيه :إن كالم اهلل بصوت وحرف ،وهو

حادث ،فهم يقولون :إن القرآن منه بدأ ،ومنه خرج ،وإليه يعود ،وكلمة «خرج» موافقة
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لـ«بدأ»ٌّ ،
وكل منهام مل يرد يف الكتاب مطلق ًا وال يف السنة بسند صحيح ،نعم روي عن
بعض السلف بأسانيد فيها ما فيها ،ولكنا ال نلتزم إال املعنى الصحيح منها ،ونحملها ما
أمكننا عىل معان الئقة بمكانتهم ،وإال رددناها ومتسكنا باحلق والصواب.

فمن مجلة ما ورد من روايات عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم أن القرآن

من اهلل بدأ ،ما ذكره اإلمام ابن أيب حاتم البستي يف املجروحني ،قال« :حممد بن حييى

ابن رزين من أهل املصيصة دجال يضع احلديث ال حيل ذكره يف الكتب إال عىل سبيل

القدح فيه روى عن عثامن بن عمر بن فارس عن كهمس بن احلسن عن احلسن عن
أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل ﷺ :كل ما يف الساموات وما يف األرض وما بينهام

فهو خملوق غري اهلل والقرآن وذلك أنه منه بدأ وإليه يعود وجييء أقوام من أمتي يقولون
القرآن خملوق فمن قال منهم فقد كفر باهلل العظيم وطلقت امرأته من ساعته ألنه ال
ينبغي أن يتكون مؤمنة حتت كافر إال أن تكون سبقته بالقول أخربناه حممد بن املسيب

قال حدثنا حممد بن حييى بن رزين قال حدثنا عثامن بن عمر بن فارس(((» ،قال اخلطيب
البغدادي(((« :ابن رزين ذاهب احلديث».

ومنه ما رواه األصبهاين يف أخبار أصبهان عن أيب هريرة قال :كنا عند رسول اهلل

ﷺ نتحدث أو حيدثنا إذ قام مستوفز ًا فقال« :يا بالل ناد يف الناس» ،فنادى بالل يف
الناس فاجتمع إليه املهاجرون واألنصار ،فصعد املنرب ،فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال:

«أهيا الناس إن كل يشء دون اهلل خملوق إال القرآن؛ فإنه كالمه وتنزيله ،وعلمه منه بدأ
وإليه يعود» ،ثم نـزل فقالوا :يا رسول اهلل خفت علينا؟ قال« :اللهم ال ،ولكن قوم ًا

((( املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني ،اإلمام حممد بن حبان بن أمحد بن أيب حاتم
التميمي البستي ،ت354 :هـ ،)312 :2( ،دار الوعي ـ حلب ـ 1396هـ ،ط ،1ت :حممود
إبراهيم زايد.

((( يف تاريخ بغداد (.)141 :13
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يأتون بعدكم يزعمون أن القرآن خملوق ،يكذبون عىل اهلل ومن كذب عىل اهلل فهو يف
النار»((( ،وفيه ابن هليعة ،قال فيه أبو زكريا حييى بن معني« :ليس بيشء».

يرص عىل أن يقول« :منه خرج» ،وكأن ذلك لفظ ثابت بالكتاب والسنة
واب ُن تيمية ّ

الصحيحة ،بصورة ال تقبل إال املعنى الذي يريده ،ويتمسك أيض ًا بعبارة منه بدا أو بدأ

بالطريقة نفسها ،أما نحن ،فنقول :إن كل ما مل يرد يف الكتاب والسنة الصحيحة ،فال بد
من مراجعة النظر فيه ،ونقده عىل األسس السليمة ،وال نلتزم إال ما يقبله األدلة القطعية

النقلية والعقلية ،ولذلك فإننا نفرس كالم من سبق من السلف بام يليق باحلق ،ما أمكن،

وإال فال يلزمنا قبوله ،فاملرجع عندنا هو الكتا ب والسنة واألدلة الصحيحة ،ال جمرد

قول السلف أو اخللف .ولذلك فقد فرسنا عبارة «منه خرج» أو خرج منه ،وعبارة بدا

أو بدأ بام رأيت وسرتى.

وعىل ذلك جرى ابن أيب العز يف «شـرحه» فقد قال يف أثـناء ذكر املذاهب يف

كالم اهلل« :تاسعها أنه تعاىل مل يزل متكل ًام إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء ،وهو يتكلم

بصوت يسمع ،وأن نوع الكالم قديم ،وإن مل يكن الصوت املعني قدي ًام ،وهذا املأثور
عن أئمة احلديث والسنة»((( ،وقال أيض ًا« :وكالم اهلل تعاىل ال يتناهى ،فإنه مل يزل يتكلم

بام شاء إذا شاء كيف شاء ،وال يزال كذلك»((( .اهـ .خمالف ًا ما يريده اإلمام الطحاوي

مبني عندهم عىل ُحلول احلوادث يف الذات اإلهلية ،وقد بينا فيمـا
نفسه ،فكل ذلك ٌّ
ُ

سبق أن اإلمام الطحاوي ينفي قيام احلوادث بالذات اإلهلية .وهو األمر الذي يريده
ابن أيب العز بقوله« :وإن مل يكن الصوت املعني قدي ًام» يعني إن الصوت املعني حادث،

((( أخبار أصبهان ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين
(ت430 :هـ).)411 :7( ،

((( انظر «الرشوح الوفية عىل العقيدة الطحاوية» ،رشح ابن أيب العز (.)322 :1
((( «الرشوح الوفية» ،رشح ابن أيب العز (.)334 :1
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ولكنه قائم بذات اهلل ،وال ندري بعد ذلك هل بعد حدوثه يبقى قائ ًام يف ذات اهلل ،بحيث

ال تفنى كلامته احلادثة القائمة بذاته ،أم تفنى ،وتزول ،وبذلك تكون بعض صفات اهلل
حادثة زائلة فانية أيض ًا؟ فليتأمل!
احلرف والصوت امل َع َّينان موجو َدين قبل أن ُي ِدثهام اهلل عز ّ
وجل؟
هل كان
ُ
ينبغي أن يقولوا :ال ،مل يكونا موجو َدين! فاحلرف والصوت ُوجدا بعد أن مل

يكونا موجودين ،ألهنام حادثان ،فال يوجد كالم معني قديم هلل تعىل عندهم ،فهام بدأ
وجودمها يف ذات اهلل ال يف ذات غريها ،عىل سبيل احلديث ،ومنها خرجا.

وتبعهم عىل ذلك رشاح كتبهم املعارصون فقال حممد خليل هراس يف رشح
الواسطية عند كالمه عىل صفة الكالم« :وقد تنازع الناس حول هذه املسألة نزاع ًا كبري ًا،

فمنهم من جعل كالمه سبحانه خملوق ًا منفص ً
ال منه ،وقال :إن معنى متكلم :خالق
للكالم وهم املعتزلة ،ومنهم من جعله الزم ًا لذاته أزالً وأبد ًا ال يتعلق بمشيئته وقدرته

ونفى عنه احلرف والصوت وقال :إنه معنى واحد يف األزل ،وهم الكالبية واألشعرية.

ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة الزمة للذات ،وقال :إهنا مقرتنة يف األزل،
فهو سبحانه ال يتكلم هبا شيئ ًا بعد يشء وهم بعض الغالة .ومنهم من جعله حادث ًا

قائ ًام بذاته تعاىل ومتعلق ًا بمشيئته وقدرته ولكن زعم أن له ابتدا ًء يف ذاته ،وأن اهلل مل
يكن متكل ًام يف األزل ،وهم الكرامية .ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه األقوال
وإفسادها عىل أن فسادها بني لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم.

وخالصة مذهب أهل السنة واجلامعة((( يف هذه املسألة أن اهلل تعاىل مل يزل متكلمـ ًا

إذا شاء ،وأن الكالم صفة له قائمة بذاته يتكلم هبا بمشيئته وقدرته ،فهو مل يزل وال يزال
((( يريد أن هذا خالصة مذهب ابن تيمية ،ولكنهم ال يتورعون عن أن ينسبوه إىل أهل السنة قاطبة
وإىل السلف ،مع أن غاية ما يمكن أن يقال فيه إنه جمرد فهم هلم ال أكثر ،فكان ينبغي أن يقولوا إنه
مذهبهم وطريقتهم يف فهم كالم السلف ،ال أن يرصحوا بام رصحوا به!
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متكل ًام إذا شاء ،وما تكلم به فهو قائم به ليس خملوق ًا منفص ً
ال عنه كام تقول املعتزلة ،وال
الزم ًا لذاته لزوم احلياة هلا كام تقول األشاعرة بل هو تابع ملشيئته وقدرته.

واهلل سبحانه نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت((( ،وينادي عباده

يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت ،ولكن احلروف واألصوات التي تكلم هبا

صفة له غري خملوقة وال تشبه أصوات املخلوقني وحروفهم ،كام أن علم اهلل القائم بذاته

ليس مثل علم عباده ،فإن اهلل ال يامثل املخلوقني يف يشء من صفاته(((» اهـ.

نقلنا هذا الكالم عىل طوله ،لنبني حقيقة معتقدهم باختصار ما أمكن ،وما ذكره

هراس هنا دار عليه مجيعهم.

واحلقيقة الواضحة أن مذهب هؤالء الذين يدعون أن قوهلم قول السلف ،ال

خيرج يف أركانه عن مذهب الكرامية ،واملعتزلة مع اختالف من بعض اجلهات كام نُـ َبني.

يوجدان بقدرة
فاملعتزلة قالوا :إن هلل كالم ًا ،وكالمه مؤلف من صوت وحرف ،حادثنيَ ،
اهلل تعاىل وإرادته كام يشاء متى يشاء ،ولكنهام ال يقومان بذاته ،والكرامية وافقوهم يف

كل ما ذكروه إال نفيهم لقيام احلرف والصوت بذات اهلل تعاىل ،فالكرامية ال ينزهون اهلل

تعاىل عن قيام الصفات احلادثة بذاته كام هو معلوم ،ولكن أكثر الكرامية اشتهر عنهم

أهنم يقولون بعدم قدم احلوادث وال يقولون بالتسلسل النوعي للحوادث سواء منها
القائمة بذات اهلل أو غري القائمة بذاته ،وهذا هو األصل الذي خالفهم فيه ابن تيمية

((( إذا كان الصوت الذي ينادي اهلل تعاىل به خلقه يسمعونه بطريقة عادية ،من دون خرق عادة،
فهو من جنس األصوات التي يسمعوهنا من غريه ،ولكن له خصائص أخرى تليق به ،هذا هو

مقتىض مذهبهم الذي يزعمون أنه مذهب السلف! وال أدري أين يذهب قوله تعاىل﴿ :ﭡ

ﭢﭣ﴾ [الشورى ،]11 :وأين يذهب زعمهم أهنم ال يشبهون اهلل تعاىل؟

((( «رشح العقيدة الواسطية» ،تأليف حممد خليل هراس ،راجعة عبد الرزاق عفيفي ،بدون دار نرش.
ص.96-95
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وأتباعه ،فبعد أن وافقهم يف مجيع ما تقدم ،ووافقهم يف ما خالفوا فيه املعتزلة كام ذكرنا،

زاد فقال :إن كالم اهلل تعاىل أزيل ،ال أول له ،وال آخر له .ولكنه حادث يوجده بقدرته
وإرادته كام يشاء ،وهو مؤلف من صوت وحرف مالئمني لذات اهلل تعاىل مسموعني

حقيقي
للناس بآذاهنم .قال ابن عثيمني« :وهذه اآليات تدل عىل أن اهلل يتكلم بكالم
ّ
متى شاء بام شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع ال يشبه أصوات املخلوقني»(((.
اهـ ،ولذلك قال ابن أيب العز« :وباجلملة فكل ما حتتج به املعتزلة مما ُّ
يدل عىل أنه كالم

متعلق بمشيئته وقدرته ،وأنه يتكلم إذا شاء ،وأنه يتكلم شيئ ًا بعد يشء((( ،فهو حق جيب

قبوله ،وما يقول به من يقول :إن كالم اهلل قائم بذاته ،وإنه صفة له ،والصفة ال تقوم إال
باملوصوف ،فهو حق جيب قبوله والقول به .فيجب األخذ بام يف قول كل من الطائفتني
من الصواب ،والعدول عام يرده الرشع والعقل من قول كل منهام»((( .اهـ.

وال بد من مالحظة أن هناك فريقني يقوالن بأن كالم اهلل تعاىل صفة له ،األول

هم األشاعرة الذين يقولون بقدم الكالم النفيس ،املنزه عن احلروف واألصوات الذي

ال ندرك حقيقته ،والثاين :الكرامية الذين يقولون إن كالم اهلل حادث لكنه قائم بذاته،

بناء عىل قوهلم بقيام احلوادث بذات اهلل تعاىل .ولكن املعتزلة يقولون :إن كالم اهلل تعاىل
املؤلف من حروف وأصوات فعل له جل شأنه ال صفة له ،والفعل ال يقوم بالفاعل.

فلذلك ينزهون اهلل تعاىل عن قيام هذا الكالم احلادث بذاته.

هذا هو حقيقة مذهب هؤالء الذين يدعون أن قوهلم قول السلف ،ولن جيدوا

من السلف من تكلم يف القدم النوعي ،وال يف قيام احلوادث بذات اهلل تعاىل ،فكل ذلك
((( «رشح الواسطية» (.)388 :1

((( يعني أن كالم اهلل تعاىل حادث عند هؤالء وعند املعتزلة ،كام هو عند الكرامية الذين ينفون التسلسل
النوعي ،وينفون قدم احلروف واألصوات.

((( «الرشوح الوفية» (.)329 :1
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أفهامهم اخلاصة ينسبوهنا للسلف ،وما روي عن السلف املعتبـرين ،فهو كالم ال يفيد
هذه التفاصيل.

ولنالحظ أمر ًا مه ًام ال بد من االنتباه إليه ،وهو أن هراس ملا اعرتض عىل املعتزلة،

يف قوهلم :إن كالم اهلل مؤلف من حرف وصوت ،ولكنه خملوق قائم يف غري ذات اهلل

تعاىل ،فهو مل خيالفهم يف أن الكالم موجود بعد عدم ،أي إنه حادث ،بال ريب ،ومل
يعرتض عليهم يف أنه موجود بقدرة اهلل تعاىل وإرادته ،كام يقولون ،ولكنه اعرتض عليهم

يف أمر آخر ،وهو أن هذا األمر املحدَ ث بقدرة اهلل تعاىل ينبغي أن يكون قائ ًام بذات اهلل

تعاىل ال يف غري ذات اهلل تعاىل ،وهاهنا ال بد من معرفة أن ابن تيمية وأتباعه يطلقون عىل
األمر الذي أوجده اهلل تعاىل يف ذاته ،كالكالم وغريه من الصفات احلادثة ،اسم حادث،

وال يطلقون عليه اسم املخلوق!! زع ًام منهم أن املخلوق ال يطلق إال عىل املوجود الذي
أوجده اهلل تعاىل خارج ذاتـه!! ولذلك فقط يقولون :إن القرآن غري خملوق ،فهم ال

يريدون أنه غري خملوق بمعنى أنه ال ابتـداء له ،بل يريدون إنه حمدَ ث يف ذات اهلل تعاىل ال

خارج ذاته عز وجل ،وملا كان كذلك فيطلق عليه حادث مثال أو طارئ ـ كمـا فعل

ابن عثيمني ـ وال يطلق عليه املخلوق .وكل من احلادث واملخلوق كام ترى موجودان

بقدرة اهلل تعاىل وإرادته.

ولنـتأمل قلي ً
ال يف طريقة ابن تيمية يف تفسري عبارة «منه خرج» أو «منه بدأ»،

ولنعلق عىل بعض عباراته بام يزيدها وضوح ًا.

قال ابن تيميـة« :وليس معنى قول السلف واألئمة أنه منه خرج ومنه بدأ :أنه

فارق ذاته وحل بغريه فإن كالم املخلوق إذا تكلم به ال يفارق ذاته وحيل بغريه فكيف
يكون كـالم اهلل قـال تعاىل ﴿ :ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ﴾
[الكهف ]5 :فقد أخرب أن الكلمة خترج من أفواههم ،ومع هذا فلم تفارق ذاهتم .وأيض ًا

ِ
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فالصفة ال تفارق املوصوف وحتل بغريه ،ال صفة اخلالق وال صفة املخلوق ،والناس إذا

سمعوا كالم النبي ﷺ ثم بلغوه عنه ،كان الكالم الذي بلغوه كالم رسول اهلل ﷺ وقد
بلغوه بحركاهتم وأصواهتم فالقرآن أوىل بذلك فالكالم كالم الباري ،والصوت صوت
القارئ ،قـال تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾
[التوبة ،]6 :وقال ﷺ« :زينوا القرآن بأصواتكم».

ولكن مقصود السلف الرد عىل هؤالء اجلهمية فإهنم زعموا أن القرآن خلقه اهلل يف

غريه فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك املحل الذي خلق فيه ال من اهلل ،كام يقولون كالمه
ملوسى خرج من الشجرة فبني السلف واألئمة أن القرآن من اهلل بدأ وخرج»((( .اهـ.

فالكالم احلادث املعني عند ابن تيمية ،حيدثه اهلل تعاىل يف ذاته بإرادته ،فهو يقول

مل يزل يتكلم كيف شاء ،متى شاء ،وما كان متوقف ًا عىل اإلرادة ،فهو حادث قطع ًا ،ال
خالف يف ذلك ،ولكن ابن تيمية ينفي كون الكالم معني احلادث يفارق ذات اهلل بعد
حدوثه ،فالصفة ال تفارق املوصوف ،وهنا يأيت سؤالنا :هل يبقى كل كالم حيدثه اهلل

تعاىل يف ذاته أم أنه ينعدم بعد حدوثه ،فإن كان يبقى وال يزال أبد ًا ،فإن ابن تيمية يقع يف
إشكاالت كثرية ،ويرد عليه نفس اإليرادات التي كان يوردها عىل األشاعرة يف قوهلم

بالكالم القديم قبل املخلوقات والباقي بعدهم ،وإذا قال إنه يفنى ،يلزمه أن بعض
صفات اهلل تعاىل تفنى بعدما حتدث ،وأظ ُّن هذا األليق بمذهبه ما دام يرص عىل أنه ال

حتل صفة اهلل تعاىل يف غريه ،مع أن هذا خالف ظاهر اخلروج .وال ينسى الناظر أن
االحتامل الذي نفاه ابن تيمية هو أن تنتقل صفة اهلل (التي هي هنا الكالم املعني املؤلف

من أصوات معينة) إىل غري اهلل تعاىل ،فاالنتقال هو املنفي ،ال غري.

((( «الفتاوى الكربى» لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،أبوالعباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية
احلراين ،ت )299 :1( ،728 :دار املعرفة ـ بريوت ،ت :قدم له حسنني حممد خملوف.
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ولكن ما معنى قوله« :ولكن مقصود السـلف الرد عىل هـؤالء اجلهمية فإهنم

زعموا أن القرآن خلقه اهلل يف غريه فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك املحل الذي خلق فيه
ال من اهلل ،كام يقولون كالمه ملوسى خرج من الشجرة فبني السلف واألئمة أن القرآن
من اهلل بدأ وخرج» ،فإن املفهوم منه أن كالم اهلل تعاىل يـبدأ احلدوث والظـهور من
ذات اهلل تعاىل ال من غريها ،وهذا معنى بدأ ،فام معنى «خرج» أليس معناه الظاهر أنه كان

يف تلك الذات ثم مل يبق فيها!؟ وهذا هو معنى حلول صفة اهلل يف غريه تنزه عن ذلك،
إال إذا كان اخلارج هو حاكي ًا ومعرب ًا عن كالم اهلل ،ويبقى كالمه يف ذاته إما بال زوال أو

بأن يفنى بعد ذلك ،فاملنفي يف كالمه إنام هو مفارقة الكالم عن وحلوله يف غريه.

فإن أخذنا اخلروج عىل معناه األصيل ،لزم املفارقة ،وإال لزم أن يقول :إن الكالم

نفسه ،فإنه نفسه مل يفارق
الذي ينزل إىل املخلوقات حيكي كالم اهلل ويعرب عنه ،وليس هو َ

ذات اهلل تعاىل.

هذه املقدمات ك ُّلها ِلز َمنا أن نذكرها ،حتى نستطيع أن نفهم كال َم الطحاوي عىل

وجهه« :وإن القرآن كالم اهلل ،منه بدا»،أو «بدأ» ،عىل نسخة ،وذلك عىل معنى موافق

ملذهب أهل احلق ال ملذهب املجسمة القائلني بحدوث صفات اهلل تعاىل بذاته.

أما ُ
والظهور يكون
كون القرآن كال َم اهلل فمحل اتفاق ،وقوله« :بدا» ،أي :ظهر،
ُ
ليشء موجود كان مستور ًا فبدا.
ِ
أظه َرها كام أظهر قدرتَه
فكال ُم اهلل صف ٌة له موجود ٌة مل خي ُلقها ،ومل ُيدثها ،ولكنه َ
وعلمه وصفاته.
هناك ٌ
فرق كبري بني أن يقال« :منه بدا» ،و«منه بدأ»؛ فكالم اهلل ـ إذا أريد به الكالم
النفيس ـ مل ُيبتدَ َأ ابتدا ًء ،بل بدا وظهر بإحداث ما ُّ
يدل عليه ،فاهلل أبداه وأظهره ،ويمكن

بأساليب كثرية ،ولكن صفة الكالم ليس هلا بداي ٌة يف الوجود وإال لكانت
له أن ُيبد َيه
َ
حادثة .واملحدَ ث هنا هو إبداؤها و ُبدُ ُّوها ال هي يف نفسها.

ِ
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ولو أردنا أن نتكلم عىل اخلروج أيض ًا الذي ورد عىل لسان بعض املتقدمني ،فال

يلزمنا أن نقول إنه رصيح فيام يريده ابن تيمية ،بل لنا أن نحمله عىل حممل سائغ فنقول

مثالً :إن اخلروج هنا يراد به أن مبدأ القرآن إنام هو من اهلل تعاىل كام أن اخللق مجيع ًا منه،
وأن الروح من اهلل تعاىل ،وليس اخلروج املقابل للدخول كام قد يتـوهم .عىل أن لفظ
اخلروج ملا كان يوهم النقص وحلول احلوادث بالذات ،كان األوىل العزوف عنه ،كام

هي القاعدة املستمرة يف األوصاف ،وهي حمل اتفاق بني اجلميع بفضل اهلل تعاىل ،فكان

األوىل للمخالفني أال يتشبثوا هبذا اللفظ املوهم ملا ال يليق .ولكنهم يف احلقيقة يرون أن

هذا املعنى الذي نعتقده غري الئـق باهلل تعاىل هو عني الكامل ،بل حيكمون عىل مقابله

عرفت!
بالنقص كام
َ

وقول الطحاوي( :بال كيفية قوالً)
«كيفَ :لـ ْف ٌظ ُي ْسأل به
قال العالمة األصفهاين يف «املفردات» حتت مادة (كيف):
َ

عام يصح أن يقال فيه شبيه وغري شبيه ،كاألبيض واألسود والصحيح والسقيم ،وهلذا

يصح أن يقال يف اهلل عز وجل :كيف».
ال ّ

نص عليه الرشيف اجلرجاين يف «التعريفات»ّ :
أن الكيف« :هو
واحلاصل ـ كام ّ

القارة يف اليشء ال يقتيض قسمة وال نسبة لذاته» ،وهو من األعراض ،وهذا
اهليئة ّ
الـمقوالت ،كام هو معلوم.
اصطالح ٌّ
خاص مستعمل يف علم َ

واملراد هنا بنفي الكيف :تنزي ُه اهلل تعاىل عن مشاهبة املخلوقات؛ كام أشار الراغب

األصفهاين ،فهي عا ّمة يف نفي الصوت واحلرفِّ ،
وكل ما من شأنه أن يكون فيه تشبي ٌه
ومماثلة ،كأن حيتاج اهلل تعاىل للف ِم واللسان وال َّل َهوات ِ
وغري ذلك من صفات احلوادث،

وتنزه ،وهو من َقبيل تشبيهه تعاىل باملخلوقات.
منفي عنه تعاىل َّ
فكل ذلك ٌّ
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قال البابريت يف «رشحه عىل الطحاوية»:

«وأراد بنفي الكيفية عنه إثبات أزليته ر ّد ًا عىل املعتزلة والكرامية ،ونفي كونه من

جنس احلروف واألصوات ر ّد ًا عىل احلنابلة ،وذلك ألن كالم اهلل صفته القائمة بذاته،

فيكون قدي ًام كسائر صفاته؛ إذ لو كان حادث ًا فإما أن حيدث يف ذاته كام زعمت الكرامية،
حمل للحوادث ،وهو ال جيوز ،أو ال يف ٍّ
فيصري ذاته ًّ
حمل ،وهو ُمال أيض ًا؛ ألن الكالم

حمل آخر ،فيكون املتكلم ذلك ُّ
حمل ،أو حدَ ث يف ٍّ
عر ٌض فال بد له من ّ
املحل ال خال ُقه.
َ

وقول احلنابلة ـ وهو أنه حروف غري خملوقة قائمة بذاتـه ـ أيض ًا باطل(((؛ ألن

بعضها مسبوق ًا ببعضُّ ،
احلروف ال
وكل مسبوق حادث ،وألن
َ
احلروف تـتواىل ويقع ُ

فيلزم من التجسيم تعاىل اهلل عن
تصدُ ر إال من اآلالت وهي احللق والشفة وغريمهاُ ،
ذلك» اهـ ،ومن املعلوم أن احلروف ال تتوقف عىل احللق والشفة ،إذ يمكن صدورها

بغري ذلك كله ،ولكن العلامء يذكرون هذه األمور هنا بناء عىل املعتاد الظاهر من خلق

البرش ،والقاعدة املستمرة فيه أن احلروف يلزمها حمل مرتكب لتقوم فيه ،بغض النظر

إذا كان مركبا من حلق وشفة أو غري ذلك من انحاء الرتكيب ،فاملراد هنا نفي الرتكيب

سواء كان عىل ذلك الوجه أو غريه ،فال يرد هنا أن يقال إن احلروف قد تقوم بغري ما ذكر،

فمن يورد ذلك مل يفهم العلة احلقيقية لذكرها ،هذا مع أن بعض املجسمة ذكر أن اهلل

تعاىل قد ك َّلم موسى عليه السالم من فيه(((.

((( هذا قول بعض احلنابلة وهم املجسمة الذين انتسبوا ملذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،وحاولوا
أن يشوهوا عقيدته بإحلاقها بعقيدة املجسمة ،وإال ففي احلنابلة كثري من األعالم من يتلوث

بالتجسيموالتشبيه.

((( انظر مثال العقيدة التي قدمها ابن بدران احلنبيل لكتابه (املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل)،
وهي من مجلة العقائد التي نسبها االصطخري إىل اإلمام أمحد بن حنبل ،قال فيها﴿« :ﭹﭺ

ﭻﭼ﴾ [النساء ]164 :من فيه ،وناوله التوراة من يده إىل يده» اهـ ،وعبارة «من فيه» =
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وكلمة «قوالً» متعلقة بقوله« :بدا» ،بمعنى :أن الكالم لـام بدا من اهلل تعاىل بدا

معنى فقط ،وذلك خالف ًا ملن قال :إن القرآن أوحى اهلل تعاىل به إىل جربيل
منه قوالً ،ال ً

املنزلة عىل سيدنا حممد .وهذا القول ال َ
دليل
عب عنه باأللفاظ َ
عليه السالم باملعنى وهو ّ
عليه.

فاحلق إذن :أن القرآن بدا من اهلل تعاىل؛ كام أنزل عىل سيدنا حممد عليه الصالة
ُّ

برش ،وال م َلك ،وال سوامها ،له مدخلية يف
يترصف فيه أحد من اخللق ،ال ٌ
والسالم ،مل ّ
نظم القرآن ،بل هو كذلك بدا بإراده اهلل تعاىل.

ال من أفعال اهلل؟ بىل .ونحن نعلم َّ
لـام أبدى اهلل عن كالمه ،أليس هذا فع ً
أن

أفعال اهلل تعاىل ـ بمعنى املفعول ،أي :املعنى االسمي للفعل ـ هلا كيفية ،والكيفية ُيسأل

عنها بـ «كيف» .واملجاب عنه بـ«كيف» يكون حاالً.

فلنر اآلن ماذا قال الطحاوي« :منه بدا بال كيفية قوالً»:
َ

«قوالً» :حال ،أيَ :
بدو القرآن كان قوالً .وهو حال من الضمري يف «بدا»،
حال ّ
ٍ
ٍ
ومعنى
بحرف
أي :ظهر عىل سبيل القول ،وليس عىل سبيل إحياء املعنى فقط ،أي :أظهره
ال باملعنى فقط ،فالقول ُيط َلق عىل احلرف واملعنى.

معنى
الطحاوي ذلك ر ّد ًا عىل القائلني بأن القرآن عبار ٌة عن
وقد ذكر اإلمام
ُّ
ً
ولفظ ،وا ّد َعوا َّ
عب عنه جربيل بلفظ ،فقالوا :اللفظ
أن املعنى أوحاه اهلل إىل جربيل ،ثم ّ

واحلق :أن اللفظ واملعنى من عند اهلل تعاىل.
من جربيل ،واملعنى من عند اهلل.
ُّ

حني يتكلم اإلنسان تكون الكيفية هي الصوت واحلرف ،عندما قال الطحاوي:
حيض
= الواردة تعني :من فمه .والضمري يف فيه عائد إىل فاعل كلم أي اهلل ،ويف آخر كتاب املدخل ُّ
الناس عىل قراءة كتب ابن تيمية فيقول« :وأحسن طريقة ملن يطلب التحقيق
ابن بدران
احلنبيل َ
ّ
والربهان كتب شيخ اإلسالم تقي الدين بن تيمية احلراين ريض اهلل عنه» .اهـ.
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«بال كيفية» أي :ليس صوت ًا وال حرف ًا ،ولكن حال ُبدُ ّوه كان قوالً؛ بمعنى :أنه مل يكن
جمرد معنى ،فقد ر ّد اإلمام الطحاوي يف نفس الوقت عىل املجسمة وعىل من قالّ :
إن
ّ
اللفظ من عند جربيل عليه السالم.

إن اهلل سبحانه وتعاىل أبدى كال َمه عىل سبيل القول بال كيفية ،فأين كان ُّ
ّ
حمل هذا

القول الذي أبداه اهلل تعاىل؟ كان يف اللوح املحفوظ ،وإطالق القرآن عىل ما يف اللوح
املحفوظ وارد يف القرآن قال تعاىل يف سورة الربوج﴿ :ﯮﯯﯰﯱ*ﯳﯴﯵ﴾

[.]22-21

َّ
وإن سيدنا جربيل عليه السالم كان يأخذ القرآن من اللوح املحفوظ بأمر من اهلل،

واهلل سبحانه هو الذي كتب ما يف اللوح املحفوظ ،قال اإلمام البيضاوي:

«﴿ﯮﯯﯰﯱ﴾ بل هذا الذي ّ
رشيف وحيد يف النظم واملعنى،
كتاب
ٌ
كذبوا به ٌ
(قرآن ٍ
جميد) باإلضافة أيُ :
ُ
رب جميد﴿ ،ﯳﯴﯵ﴾ من التحريف ،وقرأ
و ُقرئ
قرآن ٍّ
ٌ
(حمفوظ) بالرفع صفة لـ«القرآن»(((.
نافع

قدمت
وأما احلديث فقد روى اإلمام الرتمذي عن عبد الواحد بن ُسـ َلي ٍم قال:
ُ
فلـقيت عطا َء بن أيب ٍ
حمم ٍد ،إن أناس ًا عنـدنا يقولون يف
مكـ َة،
ُ
رباح .فقلت له :يا أبا ّ
لقيت الوليدَ ب َن ُعبادة ِ
سمعت
بن الصامت ،قال :حدثني أيب قال:
ُ
القدَ ِر .فقال عطا ٌءُ :

َ
رسول اهلل ﷺ يقولّ :
ُب ،فجرى بام هو كائ ٌن إىل
القلم ،فقال له :اكت ْ
«إن ّأو َل ما خ َل َق اهلل َ
األ َب ِد» .ويف احلديث قص ٌة .قال :هذا حديث حسن غريب(((.
وروى احلاكم يف «املستدرك» عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :أول ما خلق اهلل

فتصور قل ًام من نور ،فقيل له :أجر يف اللوح
القلم ،خلقه من هجا قبل األلف والالم،
ّ
((( «تفسري البيضاوي» ،دار الفكر ـ بريوت (.)475 :5

((( كتاب تفسري القرآن ،باب ومن سورة «ن».)3319( ،

ِ
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عىل

اخللق ،وكّل
املحفوظ ،قال :يا رب بامذا؟ قال :بام يكون إىل يوم القيامة .فلام خلق اهلل َ

باخللق حفظة حيفظون عليهم أعامهلم ،فلام قامت القيامةُ ،عرضت عليهم أعمـاهلم،
وقيل﴿ :ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾ [اجلاثية ،]29 :عرض

بالكتابني ،فكانا سواء .قال ابن عباس :ألستُم عرب ًا؟ هل تكون النسخة إال من كتاب؟(((.
«كتب اهلل يف اللوح املحفوظ كل يشء» :أسند الكتاب َة إىل اهلل سبحانه .ويف أحاديث

أخرى «أمر اهلل القلم بالكتابة فكتب»((( ،فقوله« :كتب» ،أي :بأمر منه.

وقول الطحاوي( :وأنزله عىل رسوله وحي ًا)
قال تعاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [األنعام ،]19 :وقال تعاىل:

﴿ﮗﮘﮙﮚﮛ﴾ [آل عمران.]7 :

وقال اهلل تعاىل يف سورة الشـورى﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ﴾ [.]51

وقد وردت أدلة تدل عىل َّ
أن الوحي بالقرآن كان من اللوح املحفوظ؛ كام يف

«املعجم الصغري للطرباين» «عن ابن عباس :عندما قالت قريش للنبي ﷺ :فقالوا هذا

ُف عن شتم آهلتنا،
ـ أي :ما َوعدوه به من مال ونساء وغري ذلك ـ لك عندنا يا حممد ،وك َّ
برش؛ فإن بغضت ،فإنا نفرض عليك خصلة واحدة ،ولك فيها صالح ،قال:
وال تذكُرها ٍّ
الالت والعزى ،ونعبد إهلك سن ًة ،قال« :حتى أنظر ما
«وما هي؟» قالوا :تعبد إهلنا سن ًة
َ

يأتيني من ريب» ،فجاء
الوحي من عند اهلل عز وجل من اللوح املحفوظ﴿ :ﭑ ﭒ
ُ
((( كتاب التفسري ،تفسري سورة «حم اجلاثية» ـ وعند أهل احلرمني «حم الرشيعة».)3693( ،
وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،فصححه ،ووافقه الذهبي.

((( أخرجه البيهقي يف «سننه الكربى» ،كتاب السري ،باب مبتدأ اخللق.)17702( ،
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ﭓ * ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾...السورة [الكافرون ،]2-1 :وأنـزل اهلل تعاىل
﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ * ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ*ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ﴾ [الزمر:

.(((»]66-64

وقال تعاىل يف سـورة القدر﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [ ،]1والظاهر من هذا

التعبري :أنه أنزله مجي َعه يف تلك الليلة ،خالف ًا ملن قال :إنه بدأ تنزيله فيها.
وقد أشار العالمة أبو السعود إىل القولني يف «تفسريه» فقال:

«واملراد بإنزاله فيها :إما :إنزال ك ِّله إىل السامء الدنيا؛ كام ُروي أنه ُأنزل مجلة واحدة،

يف ليلة القدر ،من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا ،وأماله جبـريل عليه السالم عىل
السفرة ثم كان ينزله عىل النبي ﷺ يف ثالث وعرشين سنة ،وإما :ابتداء إنزا ُله فيها كام

نقل عن الشعبي»(((.

وقد رجح اإلمام الطربي يف «تفسريه» القول بأن إنزاله تم كام ً
ال يف ليلة القدر،

فقال« :يقول تعاىل ذكره :إنا أنزلنا هذا القرآن مجلة واحدة إىل السامء الدنيا يف ليلة ال َقدْ ر،
عيل هذا
وهي ليلة ا ُ
حلكْم التي يقيض اهلل فيها قضاء السنة وهو مصدر من قوهلمَ :قدَ ر اهلل ّ

األ ْم َر ،فهو َي ْقدُ ر َقدْ ر ًا .وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل»(((.
بعض األحاديث التي توضح مسألة نزول القرآن:
وهاكم َ

روى النسائي يف «السنـن الكربى» عن ابن عباس قالُ :أنـزل القرآن مجلة إىل

((( (.)44 :2( ،)751

((( «تفسري أيب السعود» (.)182 :9
((( «تفسري الطربي» (.)531 :24

ِ
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عىل

السامء الدنيا يف ليلة القدر ،ثم ُأنزل بعد ذلك يف عرشين سنة قال﴿ :ﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘ﴾ [الفرقان ،]33 :وقرأ ﴿ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤ﴾ [اإلرساء.(((]106 :

وروى احلاكم يف «الـمستدرك» :عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام يف قوله

تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ﴾ [القدر ]1 :قال :أنزل القرآن مجلة واحدة يف ليلة القدر
إىل السامء الدنيا ،وكان بموقع النجوم ،وكان اهلل ينـزله عىل رسول اهلل ﷺ ،بعضه يف

أثـر بعض ،قال :وقالوا﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ﴾ [الفرقان.((( ]32 :

فالقرآن كان يف اللوح املحفوظ ،ثم أنزل إىل السامء الدنيا يف ليلة القدر.
أما الفرق بني ﴿ﭒ﴾ و﴿ﯘ﴾ ،فإنه من املعلوم يف اللغة العربيةّ :
أن زيادة

«نزل» فيها مبالغة ،واملبالغة فيها معنى التكرار:
املبنى تدل عىل زيادة املعنى ،غالب ًا :فكلمة ّ

تكرار التنزيل مرة إثر مرة ،أما «أنزل» فجملة واحدة؛ ألن اهلمزة فيها للتعدية ،فنزل،
أي :بنفسه ،وأنزله ،أي :غريه ال ِ
بنفسه نزل.
ُ
ويف «املعجم الكبري» للطرباين عن ابن عباس يف قوله﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ﴾

[القدر ]1 :قال :أنزل القرآن مجلة واحدة حتى ُوضع يف بيت العزة يف السامء الدنيا ،ون ََّز َله
جربيل عليه السالم عىل حممد ﷺ بجواب كالم العباد وأعامهلم(((.

((( كتاب التفسري ،سورة الفرقان ،باب قوله تعاىل﴿ :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾ [الفرقان:

.)11308( ،]62

((( كتاب التفسري ،)2878( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشطهام ومل خيرجاه ،وقال الذهبي يف
التلخيص :عىل رشط البخاري ومسلم.

((( (.)32 :12( ،)12412
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ففي أول األمر والبداية «أنزل القرآن» أي :مجلة واحدة إىل السامء الدنيا يف ليلة

مفرق ًا بحسب املناسبات عىل سيد اخللق سيدنا حممد ﷺ.
القدر ،ثم ّ
«نزله» أيّ :

وهذا يوافق ما ورد يف القرآن الكريم كقوله تعاىل﴿ :ﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤ﴾ [اإلرساء ،]106 :وقوله﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ﴾ [الفرقان ،]32 :وأيض ًا قوله تعاىل

يف سورة الدخان﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [ ،]3وكل هذه األدلة ُّ
تدل عىل أن
إنزاله كان دفعة واحدة من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا.

قال اإلمام الطربي يف تفسري سورة القدر« :يقول تعاىل ذكره :إنا أنزلنا هذا القرآن

مجلة واحدة إىل السامء الدنيا يف ليلة القدر وهي ليلة احلكم التي يقيض اهلل فيها قضاء
السنة وهو مصدر من قوهلم :قدر اهلل عيل هذا األمر فهو يقدر قدر ًا ،وبنحو الذي قلنا يف

ذلك قال أهل التأويل»((( .اهـ ،ثم بني أن هذا مما روي عن ابن عباس قال« :نزل القرآن

كله مجلة واحدة يف ليلة القدر يف رمضان إىل السامء الدنيا فكان اهلل إذا أراد أن حيدث يف
األرض شيئ ًا أنزله منه حتى مجعه».

وما ذكرناه يقويه الفرق الواضح بني ﴿ﭒ﴾ وبني ﴿ﯘ﴾ ،فاألوىل ُّ
تدل عىل

وقوع الفعل مرة واحدة ودفعة واحدة ،وأما الثانية فإهنا تدل عىل وقوعه عىل دفعات.

القرآن عىل سبيل القول ِّ
َ
الدال عىل املعنى،
فحاصل الكالم :أن اهلل تعاىل أبدى

َ
جبـريل عليه السالم
ال عىل سبيـل املعنى فقط ،وجعله يف اللوح املحفـوظ ،ثم أمر
ٍ
دفعات عىل حسب الواقعات
بإنزاله دفع ًة واحدة إىل السامء الدنيا ،ثم أمره بتنزيله عىل
واحلاجة.

((( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر ت،310 :
 ،258 :30دار الفكر ـ بريوت ـ .1405

ِ
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عىل

قال الطحاوي( :وصدّ قه املؤمنون عىل ذلك حق ًا)

املؤمنون صدَّ قوا رسول اهلل عليه الصالة والسالم عىل َّ
أن القرآن كال ُم اهلل ،منه

بدا بال كيفية قوالًّ ،
وأن القرآن املنـزل عليه من عند اهلل تعاىل ال من عنده وال من عند
غري اهلل تعاىل.

والصحابة صدقوا رسول اهلل عليه الصالة والسالم يف ذلك ك ِّله ،وأنه أنـزله اهلل

اخللق إىل
تعاىل إليه وحي ًا ،وحت ّققوا من إعجازه ،ثم نقلوه إىل من بعدهم بالتواتُر ،ود َع ُوا َ

إقامة حكمه اعتقاد ًا وعمالً ،وذلك كله دليل تصديقهم.

ُ
وهذا الكالم يؤكد َّ
اللفظ
أن املراد بكالم اإلمام الطحاوي :هو نـفي أن يكون

(القرآن) قد فعله واحد من املخلوقات ،ولذا فهو ينص عىل نفي ذلك.

وليس املراد من كـالمه :هو أن اهلل تعاىل قد تكلم بصوت وحرف كام تـتك ّلم

نـفي رصيح للحرف والصوت
منفي بقوله« :بال كيف» ،وهو ٌ
املخلوقات ،فإن ذلك ٌّ

وسائر الكيفيات.

قال الطحاوي( :وأيقنوا أنه كالم اهلل تعاىل باحلقيقة)
بمعنى :أنه ليس كالم ًا جلربيل عليه السالم وال لغريه ،بأن يفرتض أن اهلل تعاىل

ُ
اللفظ بنظم جربيل،
أوحى له باملعنى ،وترك له التعبري عن املنى املوحى به باللفظ؛ ليكون
فهذا ال دليـل عليه ،بل إن القرآن من عند اهلل تعاىل ،بال ٍّ
شك وال ريب ،وليس كالم ًا

ملحمد ﷺ ،هذه املعاين باحلروف بدَ ت من اهلل مبارشة ،أي :بأمر اهلل وقدرته وإرادته،

كام بدأ اخللق مجيع ًا منه.

ويمكن أن تقول ـ كام عرفناك ـ :إن اهلل تعاىل ابتدأ إجياد هذه الكلامت املؤلفة
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الدا َّلة عىل املعاين يف اللوح املحفوظ ،بعد أن مل تكن موجودة أصالً ،ثم أنزل جربيل عليه

نج ًام ،كام ذكرنا.
السالم القرآن إىل السامء الدنيا دفعة واحدة ،ثم ُم َّ

مبني عىل
والقرآن كالم اهلل تعاىل حق ًا؛ ألنه كالمه
القائم به ّ
اسمه ،وذلك ٌّ
عز ُ
ُ

إثبات صفة الكالم النفيس ،الذي يد ُّلنا القرآن عىل بعض مدلوالهتا؛ فهو من هذا الباب

كالم اهلل تعاىل ،وألنه بدا منه بال واسطة.

فالـقرآن يقال عليه :إنه كـالم اهلل تعاىل؛ ألنه ٌّ
دال عىل بعض مدلوالت الصفة

صحيح لغة؛ ألن الكالم ُيطلق عىل
النفسية القائمة بالذات كام ذكرنا ،وهذا اإلطالق
ٌ

الكالم املؤ َّلف وعىل املعنى النفيس القائم بالذات ،إطالق ًا حقيقي ًا لغ ًة عند بعض العلامء،
اللفظي؟
مبني عىل أن الكالم حقيق ًة :هل هو النفيس أم
ّ
وجماز ًا عند بعض ،وهذا ٌّ

قال الطحاوي( :ليس بمخلوق ككالم الربية)
ألنه بدا وظهر فهو ليس حادث ًا ،وليس املقصود حني يقول« :منه بدا» :أنه أبدى

مجيع كالمه لقوله تعاىل يف سورة الكهف﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ﴾ [.]109

فهذه اآلية ٌ
دليل عىل أن كالم اهلل تعاىل ال ُيمكن التعبري عنه بالبحر لو كان مداد ًا،
دال عىل بعض متع َّل ِ
مجيع كالم اهلل تعاىل؟ بل هو ٌّ
قات كالم اهلل
فكيف يقال :إن القرآن ُ
ُ
تعاىل.
وبنا ًء عىل ذلك؛ فالذي بدا لنا هو كالم اهلل تعاىل النفيس ،وواسط ُة ظهوره هو ما

أنزله عىل نب ِّيه من القرآن املؤ َّلف من احلروف واألصوات.

ذمه اهلل
قال الطحاوي( :فمن سمعه فز َعم أنه كالم البشـر فقد ك َفر ،وقد ّ
بسقر لِـمن
وعا َبه وأو َعده بسقر ،حيث قال تعاىل﴿ :ﭶﭷ﴾ ،فلام أوعد اهلل َ

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 587
عىل

قال﴿ :ﭰﭱﭲﭳﭴ ﴾ علمنا وأيقنا أنه ُ
قول خالق البرش ،وال يشبه قول
البرش)

هذا كله يراد منه الر ّد عىل من زعم أن القرآن من ترتيب غري اهلل تعاىل ونظمه،

فاملعنى املدلول والنظم ابتدأه اهلل تعاىل ال غريه ،فالقرآن بلفظه ومعناه من عند اهلل ابتدأه
كام شاء ،ومل يقم باهلل تعاىل يشء حادث ،واهلل تعاىل ال يتصف بصفات طارئة وال حادثة

كام قررناه.

«فمن سمعه» :الفاء تعقيبية ،أي :عىل سبيل النتيجة :نتيجة لِـام سبق ،وبنا ًء عىل

ما سبق فمن سمعه فزعم أنه كالم البرش فقد كفر ،أي :من زعم أن البرش قد أ ّلفوا هذه
فذكر البرش هنا للغالب ،ال للتقييد
احلروف أو زعم أن من أ ّلفها غري اهلل تعاىل ،فقد كفرُ ،

كمن نسبها إىل اجل ّن ،أو امللك ،فهذه احلروف
به ،فيك ُفر من نسبها إىل غري البرش أيض ًا َ
بمعانيها ليست من عند سيدنا حممد عليه الصالة والسالم.

وقد أوعد اهلل تعاىل بعذاب النار لِـمن قال :إن هذا كالم البرش؛ حيث قال﴿ :ﭰ

ﭱﭲﭳﭴ*ﭶﭷ﴾ [املدثر.]26-25 :

خصائص القرآن:
أشار اإلمام الطحاوي يف قوله هذا إىل أن للقرآن خصائص وصفات يتميز هبا،

بحيث إن من قرأ فيه عرف قطع ًا أنه ليس من كالم البرش ،ولذلك فإن من يزعم أنه
كالم أحد البرش ،فإنه يزعم ذلك هبواه ال حجة له عىل ذلك ،ويرتتب عليه العذاب
األليم .ونذكر هنا بعض خصائصه ،إشارة عىل ما ذكر يف املطوالت املختصة يف البحث

يف القرآن ،وإىل كتب علوم القرآن الكريم.
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اخلاصة األوىل:

تـتميز مسحة القرآن الكريم بأهنا خالبة عجيبة تـتجىل بنظامه الصويت ومجاله

اللغوي.

ونريد بنظام القرآن الصويت اتساق القرآن وائتالفه يف حركاته وسكناته ومداته

وغناته واتصاالته وسكتاته اتساق ًا عجيب ًا وائـتالف ًا رائع ًا يسرتعي األسامع ،ويستهوي
النفوس بطريقة ال يمكن أن يصل إليها أي كالم آخر من منظوم ومنثور.

وبيان ذلك أن من ألقى سمعه إىل جمموعة القرآن الصوتية ،وهي مرسلة عىل

وجه السذاجة يف اهلواء جمردة من هيكل احلروف والكلامت كأن يكون السامع بعيد ًا عن

القارئ املجود بحيث ال تبلغ إىل سمعه احلروف والكلامت متميز ًا بعضها عن بعض،

بل يبلغه جمرد األصوات الساذجة املؤلفة من املدات والغنات واحلركات والسكنات
واالتصاالت والسكتات ،نقول :إن من ألقى سمعه إىل هذه املجموعة الصوتية الساذجة

يشعر من نفسه ولو كان أعجمي ًا ال يعرف العربية بأنه أمام حلن غريب ،وتوقيع عجيب

يفوق يف حسنه ومجاله كل ما عرف من توقيع املوسيقى وترنيم الشعر.

وهذا اجلامل الصويت أو النظام التوقيعي هو أول يشء أحسته اآلذان العربية أيام

نزول القرآن ،ومل تكن عهدت مثله فيام عرفت من منثور الكالم سواء أكان مرس ً
ال أم

مسجوع ًا ،حتى خيل إىل هؤالء العرب أن القرآن شعر ألهنم أدركوا يف إيقاعه وترجيعه
لذة وأخذهتم من لذة هذا اإليقاع والرتجيع هزة مل يعرفوا شيئ ًا قريب ًا منها إال يف الشعر،
ولكن رسعان ما عادوا عىل أنفسهم بالتخطئة فيام ظنوا حتى قال قائلهم وهو الوليد بن

املغرية وما هو بالشعر معل ً
ال ذلك بأنه ليس عىل أعاريض الشعر يف رجزه وال يف قصيده،
بيد أنه تورط يف خطأ أفحش من هذا اخلطأ حني زعم يف ظالم العناد واحلرية أنه سحر،

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 589
عىل

ولو أنصف هؤالء لعلموا أنه كالم منثور لكنه معجز ليس كمثله كالم ألنه صادر من

متكلم قادر ليس كمثله يشء ،وما هو بالشعر وال بالسحر يصدر عن نفس خبيثة ،ولقد

علمت قريش أكثر من غريهم طهارة النفس املحمدية وسموها ونبلها ،ثم إن السحر

معروف املقدمات والوسائل فليس بمعجز ،وال يمكنه ولن يمكنه أن يأيت يف يوم من

األيام بمثل هذا الذي جاء به القرآن.

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن الوليد بن املغرية جاء إىل رسول اهلل ﷺ فلام قرأ

عليه القرآن كأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له :يا عم إن قومك يريدون أن
جيمعوا لك ماالً ليعطوكه فإنك أتيت حممدا لتعرض ملا ِق َبله ـ بكرس القاف وفتح الباء ـ
قال الوليد :لقد علمت قريش أين من أكثرها ماالً قال :فقل فيه قوالً يبلغ قومك أنك
منكر له وكاره .قال :وماذا أقول فواهلل ما فيكم من رجل أعلم مني بالشعر ال برجزه وال

بقصيده وال بأشعار اجلن ،واهلل ما يشبه الذي يقوله شيئ ًا من هذا وواهلل إن له حلالوة،
وإن عليه لطالوة وإنه ملنري أعاله ،مرشق أسفله وإنه ليعلو وال يعىل وإنه ليحطم ما

حتته قال أبو جهل للوليد :ال يرىض عنك قومك حتى تقول فيه فقال الوليد :دعني
أفكر فلام فكر قال هذا سحر يأثره عن غريه ويف ذلك نزل قوله تعاىل﴿ :ﯲﯳﯴ

ﯵ*ﯷﯸﯹﯺ*ﯼﯽ*ﯿﰀﰁ*ﰃﰄﰅﰆ*ﰈﰉﰊ

ﰋﰌﰍ*ﰏﰐ*ﭑﭒﭓ*ﭕﭖﭗ*ﭙﭚﭛﭜ*ﭞﭟ*ﭡﭢ
ﭣ*ﭥ ﭦ ﭧ * ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ * ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [املدثر ]25-11 :رواه
احلاكم وقال :صحيح عىل رشط البخاري(((.

فانظر إىل الرجل حني أرسل نفسه عىل سجيتها العربية وبدهيتها الفطرية ،كيف

((( «املستدرك» ،كتاب التفسري ،باب تفسري سورة املدثر.)3872( ،
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أنصف يف حكمه حني جترد ساعة من عناده وكفره ،وقال :واهلل ما يشبه الذي يقوله شيئ ًا

من هذا ـ إىل أن قال ـ وإنه ليحطم ما حتته ،ثم انظر إىل الرجل حني غلبت عليه شقوته،

وعاوده عناده وتعصبه ،كيف قاوم فطرته ،وأكره نفسه عىل خمالفة شعوره ووجدانه،

وقال ما قال بعد أن حار وذهب كل مذهب يف ضالله وحريته عىل نحو ما يصور القرآن
تلك احلرية واملقاومة واالستكراه بقوله﴿ :ﭑﭒﭓ﴾ إلخ.

وأما مجال القرآن اللغوي فهي :تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز هبا القرآن يف

رصف حروفه ،وترتيب كلامته ترتيب ًا دونه كل ترتيب ونظام تعاطاه الناس يف كالمهم
وبيان ذلك:

أنك إذا استمعت إىل حروف القرآن خارجة من خمارجها الصحيحة ،تشعر بلذة

جديدة يف رصف هذه احلروف بعضها بجانب بعض يف الكلامت واآليات ،هذا ينقر
وذاك يصفر وهذا خيفى وذاك يظهر وهذا هيمس وذاك جيهر إىل غري ذلك مما هو مقرر يف

باب خمارج احلروف وصفاهتا يف علم التجويد ،ومن هنا يتجىل لك مجال لغة القرآن حني
خرج إىل الناس يف هذه املجموعة املختلفة املؤتلفة اجلامعة بني اللني والشدة واخلشونة
والرقة واجلهر واخلفية ،عىل وجه دقيق حمكم ،وضع كال من احلروف وصفاهتا املتقابلة

يف موضعه بميزان ،حتى تأ َّلف من املجموع قالب لفظي مدهش وقرشة سطحية أخاذة

امتزجت فيها جزالة البداوة يف غري خشونة ،برقة احلضارة من غري ميوعة ،وتالقت
عندها أذواق القبائل العربية عىل اختالفها بكل يسـر وسهولة ولقد وصل هذا اجلامل

اللغوي إىل قمة اإلعجاز ،بحيث لو داخل يف القرآن يشء من كالم الناس العتل مذاقه
يف أفواه قارئيه واختل نظامه يف آذان سامعيه.

فكان هذا النظام الصويت واجلامل اللغوي دليل إعجاز وسور ًا متين ًا حلفظ القرآن،

مصداقا لقوله سبحانه ﴿ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ﴾ [احلجر.]9 :

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 591
عىل

اخلاصة الثانية:

إرضاؤه العامة واخلاصة ومعنى هذا :أن القرآن الكريم إذا قرأته عىل العامة أو

قرئ عليهم أحسوا جالله وذاقوا حالوته ،وفهموا منه عىل قدر استعدادهم ما يريض
عقوهلم وعواطفهم ،وكذلك اخلاصة إذا قرؤوه أو قرئ عليهم أحسوا جلاله وذاقوا

حالوته وفهموا منه أكثر مما يفهم العامة.
اخلاصة الثالثة:

إرضاؤه العقل والعاطفة ،ومعنى هذا أن أسلوب القرآن خياطب العقل والقلب

مع ًا وجيمع احلق واجلامل مع ًا ،انظر إليه مث ً
ال وهو يف معمعات االستدالل العقيل عىل

البعث واإلعادة يف مواجهة منكرهيمـا ،كيف يسوق استدالله سوق ًا هيز القلوب هز ًا

ويمتع العاطفة إمتاع ًا بام جاء يف طي هذه األدلة املسكتة املقنعة إذ قال اهلل سبحانه يف

سـورة فصلت﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ *

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ*ﮙﮚﮛﮜ
ﮝ*ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ*ﮪﮫﮬ

ﮭﮮ* ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ﴾ [ ]11-6تأمل يف األسلوب
البارع الذي أقنع العقل وأمتع العاطفة يف آن واحد حتى يف اجلملة التي هي بمثابة النتيجة

من مقدمات الدليل إذ قال يف اآلية األوىل﴿ :ﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [فصلت]39 :

ويف اآليات األخرية ﴿ :ﯙ ﯚ﴾ يا للجمـال الساحر ويا لإلعجاز الباهر الذي
يستقبل عقل اإلنسان وقلبه مع ًا بأنصع األدلة وأمتع املعروضات يف هذه الكلمـات

املعدودات.

اخلاصة الرابعة:
جودة سبك القرآن وإحكام رسده ،ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط أجزائه
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ومتاسك كلامته ومجلة وآياته وسورة مبلغا ال يدانيه فيه أي كالم آخر ،مع طول نفسه
وتنوع مقاصده وافتنانه وتلوينه يف املوضوع الواحد.

وآيـة ذلك أنك إذا تأملت يف القرآن الكريم وجدت منه جسمـا كامال تربط

األعصاب واجللود واألغشية بني أجزائه ،وملحت فيه روحا عاما يبعث احلياة واحلس

عىل تشابك وتساند بني أعضائه ،فإذا هو وحدة متامسكة متآلفة عىل حني أنه كثرة متنوعة
متخالفة.

وكتب التفسري طافحة ببيان املناسبات فنحيلك عليها.

اخلاصة اخلامسة:
براعته يف ترصيف القول وثروته يف أفانني الكالم ،ومعنى هذا أنه يورد املعنى

الواحد بألفاظ وبطرق خمتلفة بمقدرة فائقة خارقة تنقطع يف حلبتها أنفاس املوهوبني من

الفصحاء والبلغاء ،ولسنا هنا بسبيل االستيعاب واالستقراء ولكنها أمثلة هتديك ونامذج

تكفيك منها تعبريه عن طلب الفعل من املخاطبني بالوجوه اآلتية اإلتيان برصيح مادة
األمر نحو قوله سبحانه ﴿ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾ [النساء.]58 :

واألخبار بأن الفعل مكـتوب عىل الـمكلفني نحو ﴿ ﭦ ﭧ ﭨ﴾

[البقرة.]183 :

واإلخبـار بكونـه عىل النـاس نحو ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ﴾ [آل عمران.]97 :

واإلخبار عن الـمكلفني بالفعل املطلوب منـه نحو ﴿ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼ﴾ [البقرة .]228 :أي مطلوب منهن أن يرتبصن.

واإلخبار عن املبتدأ بمعنى يطلب حتقيقه من غريه نحو ﴿ﮧﮨﮩﮪ﴾

[آل عمران ]97 :أي مطلوب من املخاطبني تأمني دخل احلرم.
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وطلب الفعـل بصيـغة فعل األمـر نحـو ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ﴾ [البقرة ]238 :أو بالم األمر نحو ﴿ﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱﯓﯔ﴾ [احلج.]29 :
.]220

واإلخبار عن الفعل بأنه خيـر ﴿ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾ [البقرة:

ووصف الفعل وصف ًا عنواني ًا بأنه بر نحو ﴿ﯠﯡﯢﯣ﴾ [البقرة.]189 :
ووصف الفعل بالفريضة نحو ﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ﴾ [األحزاب.]50 :

وترتيـب الوعد والثـواب عىل الفعل نحو ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ [البقرة.]245 :
.]196

وترتيـب الفعل عىل شـرط قبله نحو ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [البقرة:

وإيقاع الفعل منفي ًا معطوف ًا عقب استـفهام نحو ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ

ﭪ﴾ [النحل.]17 :

وإيقاع الفعل عقب ترج نحو ﴿ﯦﯧ﴾.
وترتيب وصف شنيع عىل ترك الفعل نحو ﴿ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮬ﴾ [املائدة.]44 :
اخلاصة السادسة:

مجع القرآن بني اإلمجال والبيان مع أهنمـا غايتان متقابلتان ال جيتمعان يف كالم
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واحد للناس ،بل كالمهم إما جممل وإما مبني ألن الكلمة إما واضحة املعنى ال حتتاج إىل

بيان وإما خفية املعنى حتتاج إىل بيان ،ولكن القرآن وحده هو الذي انحرقت له العادة،
فـتسمع اجلملة منه وإذا هي بينة جمملة يف آن واحد أما أهنا بينة أو مبينة بتشديد الياء

وفتحها ،فألهنا واضحة املغزى وضوح ًا يريح النفس من عناء التنقيب والبحث ألول

وهلة ،فإذا أمعنت النظر فيها الحت منها معان جديدة كلها صحيح أو حمتمل ألن يكون

صحيح ًا ،وكلام أمعنت فيها النظر زادتك من املعارف واألرسار بقدر ما تصيب أنت من
النظر وما حتمل من االستعداد.
اخلاصة السابعة:

َق ْصدُ القرآن يف اللفظ مع وفائه باملعنى ،ومعنى هذا إنك يف كل من مجل القرآن

جتد بيان ًا قاصد ًا مقدر ًا عىل حاجة النفوس البرشية من اهلداية اإلهلية دون أن يزيد اللفظ

عىل املعنى ،أو يقرص عن الوفاء بحاجات اخللق من هداية اخلالـق ،ومع هذا القصد

اللفظي الربيء من اإلرساف والتقتري ،جتده قد جىل لك املعنى يف صورة كاملة ال تنقص

شيئ ًا يعترب عنرص ًا أصلي ًا فيها أو حلية مكملة هلا ،كام أهنا ال تزيد شيئ ًا يعترب دخي ً
ال فيها
وغريـب ًا عنـها بل هو كمـا قال اهلل ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾

[هود.]1 :

وال يمكن أن تظفر يف غري القرآن بمثل هذا الذي تظفر به يف القرآن ،بل كل منطق

بليغ مهام تفوق يف البالغة والبيان جتده بني هاتني الغايتني كالزوج بني رضتني بمقدارما
يريض إحدامها يغضب األخرى.

وإذا افرتضنا أن بليغ ًا كتب له التوفيق بني هاتني الغايتني ومها القصد يف اللفظ مع

الوفاء باملعنى يف مجلة أو مجلتني من كالمه ،فإن الكالل واإلعياء ال بد الحق ًا به يف بقية
هذا الكالم ،وندر أن يصادفه هذا التوفيق مرة ثانية إال يف الفينة بعد الفينة.
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وإن أردت أن تلمس بيدك هذه اخلاصة فافتح املصحف الرشيف مرة ،واعمد إىل

مجلة من كتاب اهلل وأحصها عدد ًا ،ثم خذ بعدد تلك الكلامت من أي كالم آخر وقارن

بني اجلملتني ووازن بني الكالمني وانظر أهيام أمأل باملعاين مع القصد يف األلفاظ ثم انظر

أي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدهلا بمـا هو خري منها يف ذلك الكالم اإلهلي ،وكم

كلمة جيب أن تسقطها أو تبدهلا يف ذلك الكالم البرشي ،إنك إذا حاولت هذه املحاولة
فستنتهي إىل هذه احلقيقة التي أعلنها ابن عطية فيام حيكي السيوطي عنه وهو يتحدث

عن القرآن الكريم إذ يقول« :لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب عىل لفظة أحسن

منها مل توجد» .اهـ ،وذلك بخالف كالم الناس مهام سام وعال(((.

هبذا يكون اإلمام الطحاوي قد انتهى من بيان مسألة الكالم ،وأهم ما يتعلق هبا
وضع هلا خامتة هي يف احلقيقة قاعد ٌة جليلة ،نرشحها ً
إمجاال فيام يأيت.
من أحكام ،وقد
َ

قال الطحاوي( :ومن وصف اهلل بمعنى من معاين البرش فقد كفر((()

فيه ر ٌّد مبارش عىل َمن قال من املجسمة بأن اهلل تعاىل يتك ّلم بالصوت واحلرف،
َ
حوادث متـتالية ُيوجدها يف ذاته ،وهي عبارة عن أصوات
وبأن كـالمه عبار ٌة عن

وحروفُ ،يوجدها اهلل تعاىل ب ُقدرته ويقيمها بذاته ،لتصبح حوادث حالة يف ذاته! ٌّ
وكل
وسابق لِـام بعده ،فهذا معنى من املعاين الثابتة للبرش ،فمن
الحق لِـام قبله
منها حادث،
ٌ
ٌ
أثبتها هلل تعاىل فعليه احلرص عىل مراجعة نفسه مرار ًا بحذر شديد لئال يندرج حتت

((( ما أوردته من خواص القرآن خلصته من كتاب «مناهل العرفان يف علوم القرآن» ،للشيخ حممد
عبد العظيم الزرقاين ،املبحث السادس عرش .)226-198 :2( ،طبعة عيسى البايب احللبي

ورشكاه.

((( هذه العبارة غري موجودة هنا يف رشح البابريت وكذلك رشح عمر بن إسحاق الغزنوي اهلندي
الذي اعتمد كثري ًا عىل البابريت يف رشحه .والعبارة موجودة يف رشح العالمة الغنيمي والقايض
إسامعيل بن إبراهيم الشيباين ،ويف أكثر الرشاح.
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مفهوم عبارة اإلمام الطحاوي هذه وهو منه ،ولكن ال بدَّ أن يقال هنا أن تفصيل املعاين

غري مذكور يف هذه العبارة ،ولذلك سوف نرجئ الرشح التفصييل هلذه العبارة إىل قول
الطحاوي« :تعاىل اهلل عن احلدود والغايات».

وذلك أنه ملا مل حيدّ د اإلمام الطحاوي هنا ما هي معاين البشـر املستلزمة للكفر

إثبات مثلها أو شبهها هلل تعاىل؟ وملا
والثابتة هلم عىل سبيل التفصيل ،وهي التي ال جيوز ُ

قال يف بداية املتن« :هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة» ،فنحن نقول :ال بدَّ أن يبني ما هي

املعاين التي جيب تنـزي ُه اهلل تعاىل عنها ،ومل ي ّبينه هنا يف هذا املوضع ،فال بد أن يب ّينَه يف

املوضع الذي أرشنا إليه .ونقول هنا :إنه ال بد من االعرتاف أن إثبات
آخر ،وهو
ُ
موضع َ
الصوت واحلرف وقيام احلوادث بالذات اإلهلية يندرج كله يف املعاين الثابتة للبرش.

ومع ذلك ،فال بدَّ من االنتباه إىل أن املذكور هنا قاعدة كلية ال بدّ من مراعاهتا،

وحاصلها أن املعاين املضافة إىل البرش ال بدّ من تنزيه اهلل تعاىل عن حقيقتها الثابتة للبرش،

خواص البرش ،ال يقال إن من املعاين املضافة للبرش العلم مطلق ًا وهو
وإن مل تكن من
ِّ

اخلاص ذو احلقيقة اخلاصة ككونه كيفية معينة،
ثابت هلل ،بل حقيقة علم البرش هو العلم
ّ

وكونه حادث ًا ،وكونه يزداد وينقص ،وكونه يتوقف عىل أسباب ،ونحو ذلك ،فحقيقة
العلم الثابت للبرش هو الذي ينبغي تنزيه اهلل تعاىل عنه ،أما مطلق العلم ،فال إذا مل يستلزم

النقص والتشبيه ،وذلك ألن العلم يف نفسه منسوب للبرش وللمالئكة وخلالق اخللق

مجيع ًا ،فالعلم بحقيقته املنسوبة للبرش واملضافة إليهم ،وللمخلوقات غريهم ،ينبغي

تنـزيه اهلل تعاىل عنه .خصوص ًا بعد ورود كون اهلل تعاىل عالـ ًام يف الكتاب والسنة ،وبعد
داللة العقل عىل ثبوت ذلك له جل شأنه.

خواص البرش ،املضافة إليهم ،مما مل يرد
وذلك بخالف األمور التي ليست من
ِّ

نسبتها هلل تعاىل يف النقل ،وال دليل عقلي ًا عىل نسبتها له ،فض ً
ال عن أن يكون الدليل العقيل
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داالً عىل وجوب نفيها عنه تعاىل ،فهذه األمور ال جيوز أن ننسبها هلل تعاىل ،وإن مل تكن
من خواص البرش .فال جيوز مث ً
ال أن يقال إن البرش يف جهة ،وهلم حيز خاص هبم ،وكذا

خاص به ،وله جهتـه وحده
هلم حدُّ هم اخلاص هبم ،فهال جاز أن يقال هلل تعاىل حيز
ٌّ
اخلاصان به ،كام يليق بذاته!

ال يقال ذلك؛ ألن أصل احلد واجلهة واحليز غري وارد يف النقل ،ال يف الكتاب وال

يف السنة الصحيحة ،بل إن العقل ٌّ
دال عىل وجوب تنزيه اهلل تعاىل عن ذلك ألنه يستلزم

مشاهبة املخلوقات برش ًا وغري برش.

وتبقى األمور اخلاصة بامهية البرش أو حقيقتهم من حيث هم برش ،ككون اإلنسان

ذا عقل مثالً ،أو مركب ًا يف خلقته عىل صورة خمصوصة ،أو ككوهنم من حلم ودم ،أو

كوهنم خملوقني من طني ونحو ذلك ،فنحو هذه األمور ال يشرتك فيها مع البرش غريهم،
فال جيوز عىل سبيل القطع نسبتها هلل تعاىل ،وهذا أمر واضح ظاهر ال ينبغي اخلالف فيه.

وقال ابن أيب العز يف هذا املوضع« :إن اهلل وإن وصف بأنه متكلم لكن ال يوصف

بمعنى من معاين البرش التي يكون اإلنسان هبا متكل ًام ،فإن اهلل ليس كمثله يشء وهو

السميع البصري»((( .اهـ .وال ريب يف أن هذا املوضع من متـن الطحاوية من املواضع
املحرجة للمشبهة واملجسمة ،فإن قـيام األصوات واحلروف وحلول احلوادث ،أو

احلركة واجلهة وغريها مما أثبتوها هلل تعاىل ،هي يف الوقت نفسه من معاين البرش ،كمـا

قررنا ،من حيث إن البرش خملوقات هلل تعاىل متحيزة متغرية مفتقرة تطرأ عليها احلوادث.

فكيف يمكن هلم أن يرشحوا هذه الفقرة املهمة من كالم الطحاوي؟ رأينا كالم ابن أيب
العز حياول أن جيعل مراد الطحاوي نفي (معاين البرش التي يكون اإلنسان هبا متكل ًام)

بحسب عبارته ،وال شـك يف أنه يعني أوالً :الفم واللهاة ونحو ذلك من األعضاء،
((( الرشوح الوافية عىل العقيدة الطحاوية ،رشح ابن أيب العز (.)360 :1
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التي رأينا بعض املجسمة أثبتها هلل تعاىل ،ونسبها لإلمام أمحد بن حنبل ،كام يف رواية

االصطخري ،ملا روى عنه أنه يعتقد أن اهلل تعاىل كلم موسى عليه السالم بفيه! ولكن
نحن نرى أن هذا القدر من الشـرح وإن كان يف نفسه صحيح ًا ،إال أنه غري ٍ
كاف هنا،
فإن اإلمام الطحاوي يريد أن يقول :ال يصح أن يعترب كالم اهلل تعاىل الذي هو معنى
من املعاين اخلاصة باهلل تعاىل ،مشاهب ًا لكالم البرش الذي هو معنى خاص بالبرش ،يعني

أن كالم البرش إن كان باحلروف واألصوات وكان حادث ًا قائمـ ًا عىل التدريج يف ذات
اإلنسان ،ويزول بعد حدوثه ،كام هو معلوم ،فإن كالم اهلل تعاىل ينبغي أن يكون معنى ال

يتصف هبذه الصفات البرشية ،ومن جعل لكالم اهلل تعاىل هذه املعاين فهو مشبه هلل تعاىل

يف املعاين الثابتة له .وأما الكالم عىل الفم واللسان ونفيها عن اهلل تعاىل ،فمع أنه حق إال
نص عىل ذلك اإلمام الطحاوي،
أنه يقع يف تنزيه اهلل تعاىل عن األعضاء واألجزاء كام َّ

وليس هنا أصالة .فليتـنبه لذلك ،ولو كان مراد اإلمام الطحاوي إثبـات األصوات

واحلروف ألثبتها رصاحة فام ثمة مانع يمنعه من ذلك ،وهذا مما يوضح خمالفته للمشبهة
واملجسمة يف قوهلم هذا.

قال الطحاوي( :فمن أبرص هذا اعترب ،وعن مثل قول الكفار انزجر ،وعلم أنه
بصفاته ليس كالبرش)
ال هو كالبرش بذاته ،وال بصفاته ،وال بأفعاله؛ بنا ًء عىل التوحيد يف الذات والصفات

واألفعال.

قال البابريت« :هذا كله تأكيد لنفي حدوث الكالم وجعله من جنس احلروف

واألصوات ،مشاهبا لكالم املخلوقني ،فإن من قال بخلق القرآن وحدوثه وأنه من
جنس احلروف واألصوات فقد وصف الباري بام يوصف به البرش ،فيكون هذا القول

مشاهب ًا لقول الكفار الذين هم قائلون بأنه كالم البرش ،ملا فيه من تشبيه اخلالق باخللق،
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فمن تأمل يف هذه املعاين وبحث عنها وفهمها وقع له االعتبار ووجب عليه االنزجار

عام يقوله الكفار(((» .اهـ.

وكالمه هذا يؤكد ما قررناه سابق ًا ،يف مسألة تنزيه اهلل تعاىل عن احلرف والصوت

وقيام احلوادث بذاته جل وعز وتعاىل عام يقول الذين ابتدعوا يف الدين وادعوا أن هذه

البدعة عقيدة السلف!

فام بالك بعد ذلك بمن مل ينزجر هبذا ،بل وصف اهلل تعاىل باملعاين الثابتة للخلق،

واملجسمة الذين
ونسب إليه تعاىل ما ال جيوز نسبتُه إال إىل املخلوقات ،وذلك كاملش ّبهة
ّ
احلرف والصوت احلاد َثني يف ذاته بقدرته وإرادته.
نسبوا إليه تعاىل
َ

إىل هذا احلد يكون اإلمام الطحاوي قد انتهى من احلديث عن مسألة ،وابتدأ يف

مسألة أخرى ،فقوله« :ومن وصف »...متهيدٌ ملسألة جديدة سيرشع فيها.

*
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*
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مسألة الرؤية
ِ
ألهل اجلن ِّة)
حق
(والرؤية ٌّ
قال الطحاويُّ :
مهد ملسألة وقوع رؤية اهلل تعاىل ألهل اجلنة ،أي :كون ّ
البرش
ّ
أن اهلل تعاىل سرياه ُ
بمعنى من معاين البرش ،كام سبق ،مما يناسب
وصف
يف اآلخرة ،بام مىض من أن اهلل ال ُي َ
ً

ُ
العاقل يف نفسه ّ
أن رؤي َة املخلوق للخالق تعاىل ينبغي أن تكون مناسب ًة
أن يستصحب
ِ
ٍ
وشكل وصورة
لذاتِه
وحقيقة وجوده ،فإن كانت رؤية املخلوقات بمقابلة وشعاع وحدٍّ
ونحو ذلك ـ ألن املخلوقات هلا أشكال وحدود وصور ـ فإن رؤية اهلل تعاىل ال تكون

كذلك؛ وذلك ألن َّ
كل موجود يرى بحسب ذاته.

خبـر لـ«الرؤية» ،أي :الرؤية ثابتـ ٌة من حيث هي نعمة ،وذلك
وقولهٌّ :
«حق» ٌ

بإثبات اهلل سبحانه إياها ،كمـا ورد يف القرآن ،والسنة الرشيفة ،وثبتَـت عند مجهور

املسلمني.

سنمهد يف بيان معنى
خالف املسلمني،
ولرشح هذه املسألة املهمة التي ك ُثر فيها
ُ
ّ

الرؤية ثم نبني أصول املسألة.

الرؤية ـ لغ ًة ـ تطلق الرؤية عىل عدة أمور كام قال العالمة األصفهاين يف «املفردات»:
«الرؤية إدراك املرئي ،وذلك أرضب بحسب قوى النفس .واألول :باحلاسة وما

جيري جمراها ،نحو ﴿ﮡ ﮢ*ﮤ ﮥ ﮦﮧ﴾ [التكاثر]7 -6 :

وقوله تعاىل﴿ :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ﴾ [الزمر ]60 :وقـوله﴿ :ﯡ
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ﯢﯣ﴾ فإنه مما ُأ ِ
جر َي جمرى الرؤية احلاسة ،فإن احلاسة ال تصح عىل اهلل تعاىل عن

ذلك ،وقوله﴿ :ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ﴾ [األعراف .]27 :والثاين :بالوهم
والتخييل نحو «أرى أن زيد ًا منطلق» ،ونحو قوله﴿ :ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ﴾

[األنفال .]50 :والثـالث :بالتـفكر؛ نحو ﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [األنفال ]48 :والرابع:

بالعقل ،وعىل ذلك قوله﴿ :ﮂﮃﮄﮅﮆ﴾ [النجم ،]11 :وعىل ذلك محل قوله:
﴿ﮍﮎﮏﮐ﴾ [النجم.» ]13 :

مراتب ٌّ
كل مرتبة منها تسمى «رؤية» ،وهذا من حيث االستعامل اللغوي،
هذه عدة
َ

نفصل يف هذا املعنى قلي ً
ال فنقول :إذا رأيت إنسان ًا عن طريق اإلحساس
ويمكن أن ّ
احلس ،لنفرض أن الصورة التي
به ،كأن ترى خياله يف الظلمة؛ فهذا إدراك عن طريق ّ

حسك اختزنتها يف نفسك وأغمضت عينك ثم استحرضت هذه الصورة،
حصلت يف ّ

غمض عينيك.
فهذا االستحضار يسمى أيض ًا رؤية ،وكذلك رؤيا املنام تراها وأنت ُم ٌ

ٍ
األعم ـ ُيطلق عىل العلم ،فيقال:
إدراك ،واإلدراك ـ بمعناه
إذن الرؤية عبارة عن
ّ

العلم إدراك ،وال يشرتط حلصول هذا اإلدراك ـ الذي هو الرؤية ـ أن يكون هناك مقابلة

توسط أشعة ،وال أن تكون عيناك مفتوحتَني ،كام ال ُيشرتط ذلك يف العلم.
وال ُّ

وقبل الدخول يف رشح كالم اإلمام الطحاوي نذكر أقوال الفرق اإلسالمية:

ٍ
املرئي أمامك
فيجب أن يكون
بمقابلة وجه ًا لوجه،
قال املجسمة :ال رؤية إال
ُ
ُّ

وأن تكون عيناك مفتوحتني ،فتكون أنت يف جهة منه ،وهو يف جهة منك ،أي :عىل امتداد

حيس منك.
ٍّ

ٍ
بمواجهة منا ،وقالوا :نراه بصورة ،وعىل جهة ،ولكن ال نحيط به؛
قالوا :نرى اهلل

كام نقول :نرى السامء ،ولكن ال نحيط بأطرافها ،وهذا ال يمنع وجو َد أطراف للسامء،

ولكن نحن ال ندركها ،وكذلك حقيق ُة اهلل عندهم.
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فس ابن تيمية َ
قول النبي ﷺ يف حديث الرؤية« :سرتون ر ّبكم كام ترون
وقد ّ

القمر ليلة البدر»((( بأنه سيكون تعاىل يف جهة العلو وأنه سيكون مقاب ً
ال للمخلوقات،

ومن املعلوم أنه عىل قوله سيكون سائر املخلوقات يف جهة التحت والسفل بالنسبة هلل

تعاىل ،وما دام ُيرى يف جهة فله حدو ٌد ،ولكن ال نحيط هبا ،فنحن نرى جزء ًا من اهلل.

قال ابن تيمية يف منهاج السنة يف الرد عىل الشيعي احليل عندما قال إن األشاعرة

يثبتون الرؤية وينفون اجلهة عن اهلل تعاىل وينفون املقابلة ،وزعم أن إثبات الرؤية مع نفي

اجلهة واملقابلة للمرئي منافاة للرضورة:

«فيقال له الكالم عىل هذا من وجوه:

أحدها أن يقال أما إثبات رؤية اهلل تعاىل باألبصار يف اآلخرة فهو قول سلف األمة

وأئمتها ومجاهري املسلمني من أهل املذاهب األربعة وغريها وقد تواترت فيه األحاديث

عن النبي ﷺ عند علامء احلديث ومجهور القائلني بالرؤية يقولون يرى عيان ًا مواجهة كام
هو املعروف بالعقل.

ـ وذكر حديث الرؤية املعروف ،ثم قال :ـ

وإذا كان كذلك فتقدير أن يكون بعض أهل السنة((( املثبتني للرؤية أخطأوا يف

بعض أحكامها((( ،مل يكن ذلك قدح ًا يف مذهب أهل السنة واجلامعة ،فإنا ال ندعي
((( أخرجه الرتمذي يف «سننه» ،أبواب صفة اجلنة ،باب منه ( ،)2554من حديث أيب هريرة ريض اهلل
عنه.

((( يريد هبم األشاعرة ،وابن تيمية يعترب األشاعرة هنا من أهل السنة ،ألنه يتكلم مع الشيعة الرافضة،
وقد بني يف كتبه أنه إذا كان الكالم مع الشيعة فيدخل األشاعرة يف أهل السنة ،وهذا املعنى األعم

ألهل السنة عنده ،وأما ال يف مقابل الشيعة ،فإن األشاعرة ليسوا من أهل السنة ،فإهنم مبتدعة
عنده ،وال يدخل يف هذا املعنى األخص ألهل السنة إال من هم عىل مذهبه ورأيه.

((( احلكم الذي أخطأوا فيه عىل زعم ابن تيمية هو نفيهم للجهة واحلد واملقابلة ،كام هو ظاهر.
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العصمة لكل صنف منهم وإنام ندعي أهنم ال يتفقون عىل ضاللة ،وأن كل مسألة

اختلف فيها أهل السنة واجلامعة والرافضة فالصواب فيها مع أهل السنة ،وحيث تصيب

الرافضة فال بد أن يوافقهم عىل الصواب بعض أهل السنة ،وللروافض خطأ ال يوافقهم

أحد عليه من أهل السنة وليس للرافضة مسألة واحدة ال يوافقهم فيها أحد انفردوا هبا

عن مجيع أهل السنة واجلامعة إال وهم خمطئون فيها كإمامة االثني عرش وعصمتهم.

واجلواب الثاين :أن الذين قالوا إن اهلل يرى بال مقابلة((( ،هم الذين قالوا إن اهلل ليس

فوق العامل فلام كانوا مثبتني للرؤية نافني للعلو احتاجوا إىل اجلمع بني هاتني املسألتني

وهذا قول طائـفة من الكالبية واألشعرية ،وليس هو قوهلم كلهم بل وال قول أئمتهم،

بل أئمة القوم يقولون إن اهلل بذاته فوق العرش((( ،ومن نفى ذلك منهم فإنام نفاه ملوافقته

املعتزلة يف نفي ذلك ونفى ملزوماته فإهنم ملا وافقوهم عىل صحة الدليل الذي استدلت

به املعتزلة عىل حدوث العامل وهو أن اجلسم ال خيلو عن احلركة والسكون وما ال خيلو

عنهام فهو حادث المتناع حوادث ال أول هلا.

قالوا :فيلزم حدوث كل جسم فيمتنع أن يكون البارىء جس ًام؛ ألنه قديم ويمتنع

أن يكون يف جهة ألنه ال يكون يف اجلهة إال جسم ،فيمتنع أن يكون مقاب ً
ال للرائي ،ألن
((( وابن تيمية ليس منهم ،فالذين قالوا ذلك هم األشاعرة ،أما هو فيقول باملقابلة واجلهة هلل تعاىل
واحلدود ،كام هو معلوم.

((( لقد بينت يف كتاب رشح تأسيس التقديس أن متقدمي أهل السنة كابن كالب واملحاسبي ومن
سبق األشعري ممن أطلق القول بأن اهلل تعاىل فوق العرش ،مل يكونوا يريدون الفوقية احلسية
باجلهة واحلد ،فإهنم نصوا عىل ذلك ،أعني نصوا عىل نفي احلدود واجلهات ،والفوقية املطلقة يف

كالمهم يراد هبا الفوقية باملعنى الالئق باهلل تعاىل مع تنزهيه عن اجلهة واحلد والتحيز .ولكن ابن

تيمية يستغل جمرد إطالق من أطلق منهم الفوقية ليزعم أهنم يوافقونه يف أن اهلل تعاىل يف جهة وأن

له حد ًا ،وشتان ما بني األمرين واملذهبني.
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املقابلة ال تكون إال بني جسمني((( ،وال ريب أن مجهور العقالء من مثبتي الرؤية ونفاهتا

يقولون إن هذا القول معلوم الفساد بالرضورة(((» .اهـ.

يريد ابن تيمية أن أكثر الناس الذين أثبتوا الرؤية مع كون املرئي يف جهة ومقابلة

من الرائي ،كاملجسمة ومن وافقهم يف ذلك وهو ابن تيمية ومتابعوه ،ومن نفاها كالشيعة
واملعتزلة ،العتقادهم أهنا تستلزم اجلهة واملقابلة املستلزمني للجسمية واجلهة واحلد،
وهذه جيب تنـزيه الباري عنها ،قال هؤالء كلهم :إن قول من قال بإثبات الرؤية مع

تنزيه اهلل تعاىل عن املقابلة واحلد واجلهة قول معلوم الفساد بالرضورة ،أي إنه ال حيتاج

إىل نظر ،بل إن بدهية العقل ترفضه!

ومن الظاهر أن قوله هذا جمرد مغالطة ،فقد فرق األعالم بني الرؤية وبني اجلهة،

فجعلوا الرؤية متعلقة باملوجودات ،سواء كان متحيزة أم غري متحيزة ،ولذلك فقد أثبتوا

االنفكاك بني الرؤية وبني اجلهة واملقابلة والتحيز ،خالف ًا لـام يزعمه ابن تيمية ومعه
املعتزلة والشيعة يف ذلك.

منزه ًا عن احلدود واجلهات ،وملا كانت الرؤية املعهودة
وقال املعتزلة :ملا كان اهلل َّ

املرئي يف جهة وحمدود ًاَّ ،
فإن رؤية اهلل تعاىل منفية
يف عرف البرش ال حتصل إال إذا كان
ُّ
حمالة؛ ألهنا لو وقعت للزم كون اهلل تعاىل يف جهة وله حدّ  ،وهذا ٍ
مناف للتنزيه ،ولذلك

َن َفوا الرؤية.

فنف ُيهم للرؤية نابع من كوهنم جعلوا املعنى املعهو َد للبرش من الرؤية هو املعنى
((( نفي املقابلة هو قول األشاعرة واملاتريدية ،وهم أكثر املسلمني وأغلبهم .وابن تيمية ال يوافقهم
يف ذلك كام ترى.

((( «منهاج السنة النبوية» ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ت)341 :3( ،728 :
مؤسسة قرطبة ـ  ،1406ط،1ت :د .حممد رشاد سامل.
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الوحيد لـها ،مع أن ذلك مل يقيموا عليه دليالً ،وال يقدرون عىل إقامة دليل عليه أبد ًا،

املجسمة من بعض اجلهات؛ حلرصهم معنى
ولذلك فإن املعتزلة وقعوا فيام وقع فيه
ّ
الرؤية يف املعنى املرشوط باجلهة واحلدّ واملقابلة.

أرضب ،منها :ما ُيشرتط له جهة ،ومنها ما ال
وأما أهل السنة فقد قالوا :الرؤية ُ

يشرتط فيه ذلك؛ فهناك رؤية بمواجهة ،ورؤية بدون مواجهة ـ كمـا أملحنا من قبل ـ،

فالواقعة يف احل ُلم ال تكون بمواجهة ،ونحن نجزم أيض ًا أن اهلل تعاىل يرانا ،ولسنا يف
صح ذلك ،وورد يف احلديث أن اهلل سبحانه ُيرى ،ونحن نعلم
جهة من اهلل تعاىل ،فإذا َّ

أن اهلل ﴿ﭡﭢﭣ﴾ [الشورى ،]11 :ويستلزم ذلك أنه ليس حمدود ًا ،وليس

نفسه وليس يف جهة من
يف جهة ،فهو سبحانه ُيرى رؤي ًة تليق به ،كام أن اهلل تعاىل يرى َ

وعز ،فاحلاصل إذن أنه :جيب أن ننسب هلل تعاىل رؤي ًة الئقة بذاته ،وال جيوز أن
ذاته جل َّ
َ
املتبادر من الرؤية ال يليق باهلل تعاىل ،فإن تبا ُدر
ملجرد أن املعنى
ننفي
َ
األحاديث واآليات ّ
َ
راجع لكثرة استعامل البرش هلا يف هذا املعنى وهبذه القيود،
الرؤية املرشوطة باجلهة واحلدّ
ٌ

وذلك بحسب إمكاناهتم الواقعية ،ال بحسب أحكام عقلية توجب ذلك ،وال يلزم من

ذلك أنه ال رؤية إال كذلك.

مواجهني له ،أو حتى دون أن
غري
َ
فال يلز ُمنا أن َ
ننفي إمكان أن ُيرى اليشء ونحن ُ

نفتح أعيننا؟ وقد ورد يشء من ذلك كام روى الدارمي يف «سننه» عن أنس بن مالكّ :
أن

النبي ﷺ ح ّثهم عىل الصالة ،وهناهم أن يسبقوه إذا كان يؤمهم بالركوع والسجود ،وأن
ينرصفوا قبل انرصافه من الصالة وقال« :إين أراكم من خلفي وأمامي»(((.

معنى هذا :أن اهلل ي ِ
عل ُمه بأحوال املؤمنني ،بأن خيلق رؤيتَهم يف نفسه وهم ورا َءه،
ُ

وهذا ٌ
دليل عىل ّ
أن الرؤية ال ُيشرتط فيها املقابلة.

((( كتاب الصالة ،باب النهي عن مبادرة األئمة بالركوع والسجود.)1317( ،
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وأما قوله تعاىل يف سـورة القيامة﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ * ﭝ ﭞ ﭟ *ﭡ ﭢ

ﭣ * ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ﴾ [القيامة ،]25 -22 :فليس املقصو ُد :ناظرة للنعيم أو منتظرة

سنبي ذلك قريب ًا ،فهذه الرؤية ـ التي حتصل لنا يف اآلخرة ـ
لنعيم اهلل؛ كام قال املعتزلة ،كام ّ
العقيل،
يقدر أن ُيعلمنا بعض األحكام املتعلقة به ،بالنظر
نعم ٌة ُينعم اهلل هبا علينا ،فكام ُ
ّ
ِ
ُ
بحيث إن
كمـاالت ذاته،
قادر ـ جل شأنه ـ عىل أن يكشف لنا زياد َة كشف عن
فهو ٌ
ِ
الكامالت ال نتوصل إليها عن طريق النظر العقيل ،وال هي جمانس ٌة لِـام نتوصل إليه
تلك

كامالت خاصة هلل تعاىل ال يمكن إدراكُها إال بأن خيلقها اهلل تعاىل فينا،
كذلك ،بل هي
ٌ
حواسنا بال بذل جهد وال ٍ
نظر ِمـنّا.
كام خيلق فينا رؤي َة األشياء التي تدركها
ُّ
واألحاديث ،مع اآليات ،مع املقدمات العقلية ،ال متنع أن يكون اهلل سبحانه

مرئ ّي ًا بال مواجهة وال حدٍّ  ،وبال كيف ،فأين وج ُه االستحالة؟ وأين وج ُه التشبيه مع

املنصف يعلم يف ذاته أنه ال وج َه هنا لالستحالة وال للتشبيه.
نفي ذلك كله؟
ُ

انكشاف ،والسمع انكشاف ،والرؤية انكشاف ،فالرؤية
العلم
ونحن نقطع أن
ٌ
َ

عبنا عنه باإلدراك.
تشابه
العلم من هذا الوجه ،بل هي رتبة خاصة من االنكشاف ّ
َ

وبنفس املقياس الذي ذكرناه سابق ًا وقلنا فيه :إن اهلل يسمع ونحن نسمع ،وهو
جل وعال يعلم ونحن نعلم ،بال تشبيه ِ
علمنا بعلمه ،نقول اآلنَّ :
إن اهلل من شأنه أن

ُيرى ،ونحن نراه بأن خيلق فينا بقدرته رؤيته ،نحن ال نراه يف الدنيا؛ ألن هذه األجسام

التي ُركّبنا عليها ال حتتمل مثل هذا القدْ ر من االنكشاف ،وحتى األنبياء ال حيتملون مثل

رجح كثري من العلامء من أهل السنة َّ
أن النبي ﷺ مل َير ربه يف
هذا القدر ،ولذلك فقد ّ
الدنيا وال يف املعراج ،بل الرؤية التي حصلت له بقلبه .ومن قال إنه رآه ،قال :إنه رآه يف

الساموات ال ُعال ال يف احلياة الدنيا.

وحني قال موسى عليه السالم﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [األعراف ]143 :كان
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ريب أن اهلل يمكن أن يرى ،فطلب أن ي ِ
يعتقد بال ٍ
نع َم عليه بأن ُير َيه نفسه ،ولكن الذي
َ ُ
ُ
ُ

أعلمه به اهللّ :
أن احلالة التي أنت عليها ال ُيمكنك هبا أن تراين ،أي :ال تطيق رؤيتي وأنت
َ
يف هذا الطور من اخللق والوجود ،فإذا كان اجلبل ال يـحتمل رؤيتي وال يطيق محلها،

فهل أنت أقوى من اجلبل؟ فلنـتأمل يف كالم اهلل تعاىل حيث قال يف سورة األعراف:

﴿ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ﴾ [األعراف.]143 :

ووجه الداللة يف اآلية عىل جواز الرؤية وإمكاهنا
بني ،وهو :أنه ال يوجدُ
ظاهر ٌ
ٌ
حق اهلل
جيه ُل ما جيوز وما يستحيل يف ِّ
نبي من أنبياء اهلل تعاىل عليهم الصالة والسالم َ
ٌّ

سبحانه ،ولو كانت رؤي ُة اهلل تعاىل مستحيل ًة ال يمكن وقوعها ـ أو لو كانت رؤية اهلل

تعاىل تنايف التنزيه كام قال املعتزلة ـ َلـام طلبها موسى عليه السالم ،ولك ّن طل َبه هلاٌ ،
دليل
ِ
وإمكانا ،ونحن نعلم أن األنبياء عليهم الصالة والسالم ع ّلمهم
جوازها
اعتقاده
عىل
َ
َ
رب العزة ،وال يمكن أن نفرض نب ّيـ ًا من األنبياء جاه ً
ال بام جيوز وما ال جيوز عىل اهلل
تعاىل ،وخصوص ًا إذا كان األمر ُينايف تنزيه اهلل تعاىل ،إذن الرؤي ُة يف نفسها غري مستحيلة

وال هي مستلزم ٌة للتشبيه ،وإال لكان موسى عليه السالم جاه ً
ال بأحكا ٍم ثابتة هلل تعاىل.

«نور أنّى أراه»((( ،أي :ال حيتمل
وعندما ُسئل النبي حممد ﷺ عن رؤية اهلل ،قالٌ :

(((
نور قوي
أن يراه  ،واملقصو ُد التشبيه ،فكأن النبي عليه السالم قال :أرأيتم لو كان ثمة ٌ

احلاسة
ساطع ،أتقدرون عىل رؤيته ،واحتامل نورانيته وأنتم هبذا الضعف من ال ُقوى
ّ
واألجسام الكـثيفة الضعيفة؟ إنـنا ال نطيق مثل هذا اإلدراك ونحن عىل هذه ِ
اخللقة

((( أخرجه مسلم يف «صحيحه» ،كتاب اإليامن ،باب يف قوله عليه السالم« :نور أنى أراه» ،ويف قوله:
«رأيت نور ًا».)178( ،
((( وليس معنى هذا أن ُيقال :إن حقيقة اهلل تعاىل أنه نور ،كام قال ابن رشد يف «مناهج األدلة».
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توجه عليها الضو ُء الذي نُبرص نحن به،
الدنيا ،كام متوت بعض احلرشات الضعيفة إذا ّ

فكذلك اهلل تعاىل ال نطيق رؤيتـه ونحن يف هذه األجسـام الفانية الدنيوية ،ولكن إذا
أعاد اهلل تعاىل خ ْل َقنا يف اآلخرة ،وكنا من أصحاب اجلنة ،فإنه س ُينعم عليها ِ
بخلق نِ َعمه

يؤهلنا حلملها واحتامهلا ،وذلك؛ ألن اهلل
الباقية املتجددة و ُيودع فينا من القدرات ما ّ
تعاىل ُيعيد إنشاءنا يف اآلخرة نشأ ًة أخرى ،أيِ :خلقة أخرى؛ كام هو معلوم.

(والرؤْ َي ُة َح ٌّق ألَ ْه ِل َ
اجلن َِّة)
فقول الطحاويُّ :

«حق» ،أي :ثابتة ،من «احلقيقة» ،وهي :الثابتة.
ٌّ
ّ
إن رؤية اهلل للمؤمنني ليس أمر ًا واجب ًا بل نعم ٌة من اهلل ،وهي حاصلة يف اجلنة،

ُ
أحاديث كثرية بأنه ال َيرى أحدٌ اهللَ يف احلياة الدنيا؛ كام
وليس قبل ذلك ،وقد وردت
أخرج مسلم من حديث أيب أمامة« :واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى متوتوا».

وكذلك رواه ابن ماجه يف «سننه» واحلاكم يف «املستدرك» عن أيب أمامة الباهيل

من حديث يف صفة الدجال :إنه يبدأ فيقول أنا نبي وال نبي بعدي ،ثم يثني فيقول :أنا

ربكم ،وال ترون ربكم حتى متوتوا(((.

وهذا احلديث فيه ٌ
دليـل عىل وقوع الرؤية هلل تعاىل بعد الـموت ،أي :يف احلياة

األخرى ،وهو ٌ
دليل عىل جواز الرؤية مطلق ًا؛ كام ال خيفى.

ووجه الداللة :أنه ع ّلق نفي الرؤية بكونه قبل املوتِ ،
فعلمنا ّ
أن ما بعد املوت له

خمالف؛ لـام قبل الغاية ،أعني «حتى».
حكم
ٌ
ٌ

((( أخرجه ابن ماجه ،كتاب الفتن ،باب فـتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج
ومأجوج .)4077( ،واحلاكم ،كتاب الفتن واملالحم ،)8620( ،مطوالً .وقال :هذا حديث

صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه هبذه السياقة .وعلق الذهبي يف التلخيص :عىل رشط مسلم.
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ما هو الدليل عىل ثبوت الرؤية؟ فيمـا سبق ذكرنا األدلة عىل جواز صحة وقوع
الرؤية بالفعل ،ال ِ
َ
يستطيع
إدراك وقوعها ،ولكنه
ثبوت وقوع الرؤية؛ ألن العقل ال يستطيع
ُ
ُ
الوقوع فطريق
طريق إدراك اجلواز ،وأما
إثبات صحة الرؤية ،كسائر املمكنات،
فالعقل ُ
ُ
إدراكه إما احلس أو اخلرب والتجربة.

فقول اإلمام« :حق» أي :ثابتة بإثبات اهلل هلا ،أيَ :
مأخ ُذ الثبوت وأص ُله هو النقل،

أكـثر من تصحيح جواز وقوعها ،أما
وليس العقل؛ ألن العقل ال يستطيع أن ُيدرك
َ

وقو ُعها بالفعل يف اجلنة ،فهذا ال يستطيع ُ
العقل أن ُيدركه؛ لذلك قال علامء أهل السنة:

إن األدلة عىل إثبات وقوع الرؤية رشعية ،وال مدخلية للعقل يف ذلك.

ومن اآليات التي استـدلوا هبا عىل وقوع الرؤية قوله سبحانه﴿ :ﭒ ﭓ

ُ
أحاديث مرفوعة عن النبي ﷺ ،وعن كثري من
ﭔﭕ﴾ [يونس ]26 :فقد وردت
الصحابة والتابعني بأن الزيادة :هي رؤية اهلل.

واستدلوا بقول سيدنا موسى﴿ :ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾ [األعراف.]143 :

ُ
وحاصل ما قرره العلامء :امتناع جهل موسى عليه السالم بام يستحيل عليه تعاىل.
ِ
نفسه ٌ
دليل عىل أنه
قالواَ :ط َل ُ
ب أحد أعظم األنبياء من أويل العزم من ربه أن ُير َي ُه َ

أن رؤي َة اهلل جائزة ،ولو مل تكن كذلك َلـام طلب هذا الطلب ،ودعوى ّ
يعلم ّ
أن األنبياء
ُ

بعض املعتزلة فتعلل
قد جيهلون ما جيوز وما يستحيل عىل اهلل تعاىل ـ كام سقط يف ذلك ُ

وترجيح من هذا املدّ عي لنفسه عىل
وقدح يف تعليم اهلل تعاىل هلم،
وقوع يف األنبياء،
به ـ
ٌ
ٌ
ٌ
سيدنا موسى يف ِ
َ
اجلهل باستحالة رؤية اهلل تعاىل كام
علمه باهلل تعاىل ،فإنه ال ُييز لنفيه
أحد ُأويل العزم من الرسل .فهذه اللواز ُم وغريها
يزعم ،ومع ذلك ُييز ذلك اجلهل عىل َ

َ
بطالن ما تع ّلل به املخالفون.
مما ُيظهر
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استعامل كلمة «لن» يفيد اإلمكان ال االمتناع؛ ذلك أنه لـام أجابه اهلل تعاىل بقوله:

﴿ﯝﯞ﴾ ،أي :طيلة احلياة الدنيا ،أو :يف هذا املقام ،وال يصح أن يراد هبذه الصيغة:
مر نفيه ،وفض ً
«إين ال ُأ َرى»؛ ألن يف هذا التقدير جتهي ً
ال عن
ال ملوسى عليه السالم كام َّ
ذلك؛ فإن حرف النفي «لن» ال تفيد التأبيد لذاهتا ،بل تفيد النفي يف االستقبال ،وال
يشرتط يف ذلك ان يكون أبدي ًا ،بل تفيد التأبيدَ بقرائن ،كام قد ال تفيد التأبيد بقرائن،
النفي يف املستقبل َ
مطلق ٍ
نفي،
حال احلياة الدنيا ،أو يف ذلك احلال ،فهو
وهي هنا تفيد
ُ
َ

نفي ،ولكنه ليس نفي ًا مطلق ًا ،بمعنى :أنه ال يفيد النـفي يف كل
أي :يصدق عليه أنه ٌ

األحوال واألوقات والظروف والتقادير ،فهذا املعنى غري مفهوم أص ً
ال من كلمة «لن»،

وال هو بمفهو ٍم من السياق.

ِ
جيوز تقييدها ،نحو قولك« :لن تراين حتى سبع
ويثبت ما ذكرناه أيض ًا
بدليل أنه ُ

سنوات» ،ولو أهنا تفيد النفي املطلق َلـام جاز تقييدها ،إذن ُ
سياق اآلية« :لن تراين طيلة
فرتة احلياة الدنيا».

وتأ ّمل الفرق الظاهر بني قولك« :هذا اليشء ال ُي َرى» ،وبني قولك« :هذا اليشء

نفي وقوع الرؤية له،
نفي لصالحية هذا اليشء للرؤية ،والثاين ُ
لن يرى»! فالتعبري األول ٌ

فقد يقال ـ بنا ًء عىل ذلك ـ :إن التعبري بكلمة ﴿ﯝ﴾ يف هذا املقام من اإلشارات الب ّينة

لصحة رؤية اهلل تعاىل ،مع عدم حصوهلا ملوسى عليه السالم يف ذلك الوقت.

التعليق عىل استقرار اجلبل يفيد إمكان الرؤية أيض ًا:
ع ّلق اهلل تعاىل يف قوله﴿ :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
َ
حصول رؤيتـه ملوسى عليه السالم عىل
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [األعراف]143 :

شك يف ّ
استقرار اجلبل ،وال َّ
أن استقرار اجلبل ـ بالنظر إىل ذاته ـ جائز ،ومن الواضح:

ِ
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أن تعليق حصول أمر عىل أمر جائز ،يعني ّ
جائز يف نفسه ،ولكن إذا مل حيصل
أن املع َّلق ٌ
األمر املع َّلق عله ،فإن ذلك ال يستلزم عدم إمكان املع َّلق ،بل غاي ُة ما ُّ
يدل عليه إنام هو

عد ُم حصوله ال عد ُم جوازه.

خر
نفسه ليس بجائز؛ ألن اجلبل ّ
ولكن بعض الناس زعموا أن استقرار اجلبل َ
وتفتت وصار دكّـ ًا ،ومل يعد جبالً ،بل صار تراب ًا .فقالوا :ثبوت اجلبل َ
حال تفتُّـته أمر

مستحيل ،فيكون اهلل عز ّ
وجل قد ع ّلق رؤيته عىل أمر مستحيل ،فتكون الرؤية مستحيلة؛

كذا قال املعتزلة.

ومن الواضح أن هذا القيل كالم باطل ،فإنا نقول هلم بيان ًا لبطالن ما زعموه :إذا

عممتُم قولكم
أردتم أن رؤية اهلل تعاىل يف الدنيا غري واقعة ،نُس ِّل ُم ذلك لكم ،ولكن إذا ّ

سو َغ له؛
وأردتًم نفي أصل اجلواز متوسلني يف ذلك بفهمكم هلذه اآلية ،فقولكم ال ُم ِّ
ّ
فإن اهلل عز وجل قال﴿ :ﯣﯤ﴾ ومل ي ُقل« :فإن استقر حال تفتّته» فتقييدُ اآلية هبذا
أعم من أن يكون حال تفتّته أو غري تفتّته.
القيد حتكُّم ال دليل عليه ،فمجرد االستقرار ُّ

يستقر ويمكن أن
يستقر مكانه فلن تراين ،أي :يمكن أن
معنى الكالم :فإن مل
ّ
ّ

ال يستـقر ،وبعبارة أخرى :إن تعليق حصول الرؤية عىل أمر جائـز يف نفسه ،يستلزم

جوازها ،وعدم حصول ما علقت عليه الرؤية من األمر اجلائز ،يستلزم عدم وقوعها
وحصوهلا يف ذلك الظرف ،وال يستلزم عدم جوازها يف ِ
امتناع حصوهلا يف كل
نفسه ،أو
َ
َ
حال وظرف.
فـقوله تعاىل﴿ :ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ﴾ ،وسيـاق هذه اآلية ُّ
يدل

ـ بظاهره وبعباراته الواضحة ـ عىل أن مطلق رؤية اهلل جائزة ،وأن سيدنا موسى كان
يعتقد جواز رؤية اهلل ،فلذلك طلب رؤيته ،فع ّلمه اهلل أنك لن تستطيع رؤيتي اآلن ،أو

لن حتصل لك رؤيتي اآلن.
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وبعض الناس يقولونَّ :
العلم ،فأطلق
إن الذي أراده سيدنا موسى عليه السالم
َ

الرؤية وأراد العلم .نقول هلم :س ّلمنا أن العلم باهلل جائز ،ولكن إذا قرأنا سياق اآلية:

﴿ﯖﯗﯘﯙﯚ﴾ هاتان اللفظتان مع ًا ﴿ﯘ﴾﴿ ،ﯙ﴾ يستحيل أن يكون
جمرد العلم ،بل جيب أن يكون املراد هبام الرؤية ،فقوهلم هذا خمالف للظاهر من
املراد هبام ّ

اآلية.

ثم الحظوا جواب اهلل لسيدنا موسى ،قال له﴿ :ﯝﯞ﴾ وليس «لن تعلمني»

يرض يف ذلك إن كانت
أو «لن تعرفني»،
ُ
فظاهر هذا :أن املرا َد الرؤي ُة وليس العلم ،وال ُّ

خاص ًا من العلم أو مرتب ًة من مراتب اإلدراك ،فهو يطلب ذلك النوع اخلاص
الرؤية نوع ًا ّ
ال مطلق العلم.

بعض الناس قالوا :سيدنا موسى طلب الرؤية وهو يعلم أهنا مستحيلة ل ُيع ِّل َم قو َمه

استحال َة رؤية اهلل.

نقول هلؤالء :أنتم تقولون :إن الرؤية يف نفسها دا ّلة عىل التشبيه ومنافي ٌة للتنزيه،

فهي ُمالة يف نفسها عىل اهلل تعاىل ،ومع ذلك تقولون :إن رسول اهلل موسى عليه السالم

طلبها لقومه ،فهل يكون من حكمة النبي أن يطلب من ر ّبه أن يقوم ويقعد مع العلم بأن
هذا يستحيل عىل اهلل؟

نبي وال
من الواضح أن كل ذي ٍّ
لب يقرر :أنه ليس من املعقول أن يفعل هذا ٌّ

مع ِّلم ليعلم الناس استحال َة هذا الذي يطلبه عىل اهلل ،باإلضافة إىل ما يرتتّب عىل هذا

الفعل من سوء أدب مع اهلل.

أن طلب موسى للرؤية كان طلب ًا ِ
فظهر من ذلك ّ
لنفسه ال ليعلم قومه.

وباإلضافة إىل ذلكّ ،
فإن قوم سيدنا موسى طلبوا منـه بعض األمور مثل ما

ِ
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حكاه اهلل تعاىل يف سورة النساء﴿ :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾

[النساء ]153 :فهم قالوا﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ﴾ بمـاذا أجاهبم سيدنا موسى؟ هل طلب
من اهلل تعاىل أن يفعل هلم ذلك ،ليس يف اآلية ما يشري إىل ذلك ،بل لتعنُّتِهم يف السؤال

ترتَّب عليهم العذاب الشديد﴿ :ﯚﯛﯜ﴾.

واملفسون قد قرروا أن طلبهم للرؤية كان عىل سبيل التعنُّت واملمـاحكة ،وهم
ّ
ٍ
مل يكونوا أهـ ً
معاص ومعايب ،قال اإلمام
ال لرؤية اهلل تعاىل مع ما يتـلبسون به من
البيضاوي:

«﴿ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ﴾ نزلت يف أحبار اليهود

قالوا :إن كنت صادق ًا فائـتنا بكتاب من السمـاء مجل ًة كام أتى به موسى عليه السالم.

حمرر ًا ٍّ
ساموي عىل ألواح ،كام كانت التوراة ،أو كتاب ًا نعاينه حني ينزل،
بخط
ّ
وقيل :كتاب ًا َّ
ٍ
رشط
جواب
أو كتاب ًا إلينا بأعياننا بأنك رسول اهلل﴿ ،ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ﴾
ُ
استكبـرت ما سألوه منك ،فقد سألوا موسى عليه السالم أكبـر منه،
مقدَّ ر أي :إن
َ
وهذا السؤال ـ وإن كان من آبائهم ـ ُأسند إليهم؛ ألهنم كانوا آخذين بمذهبهم ،تابعني
ٌ
راسخ يف ذلك ،وأن ما اقرتحوه عليك ليس بأول جهاالهتم
هلدهيم ،واملعنى :إن ِعرقهم
نـر ُه جهرةً ،أو جماهرين معاينيـن له،
وخباالهتم﴿ ،ﯖﯗﯘﯙ﴾ عيان ًا ِأرناه َ

نار جاءت من قبل السمـاء ،فأهلكتهم ﴿ﯜ﴾ :بسبب
﴿ﯚﯛ﴾ ٌ

ظلمهم ،وهو تعنـتهم وسؤاهلم ما يستحيل يف تلك احلال التي كانوا عليها ،وذلك ال

يقتيض امتناع الرؤية مطلق ًا﴿ ،ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ﴾ هذه اجلناية

الثانية التي اقرتفها أيض ًا أوائ ُلهم ،والب ّينات :املعجزات ،وال جيوز مح ُلها عىل التوراة؛ إذ
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مل تأهتم بعد﴿ ،ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ :تس ُّلط ًا ظاهر ًا عليهم حني

أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توب ًة عن اختاذهم»(((.
وقال اإلمام الرازي:

«واعلم أن املقصود من اآلية :بيان ما ُجبلوا عليه من التـعنُّت ،كأنه قيل :إن
موسى لـام نزل عليه كتاب من السامء مل يكتفوا بذلك القدر ،بل طلبوا منه الرؤي َة عىل

طلب هؤالء لنزول الكتاب عليهم من السامء ،ليس
سبيل املعاينة ،وهذا يدل عىل أن َ
ألجل االسرتشاد ،بل ملحض العناد»(((.
وقال أبو السعود:

«﴿ﯜ﴾ أي :بسبب ظلمهم ،وهو تعنُّـتهم وسؤاهلم لِـام يستحيل يف تلك

احلالة التي كانوا عليها ،وذلك ال يقتيض امتناع الرؤية مطلق ًا»(((.
وقال األلويس:

«﴿ﯜ﴾ أي :بسبب ظلمهم ،وهو تعنـتهم وسؤاهلم لـام يستحيل يف تلك

وإنكار طلب الكفار للرؤية تعنت ًا ال يقتيض امتناعها مطلق ًا.
احلالة التي كانوا عليها،
ُ

واستدل الزخمرشي باآلية عىل االمتناع مطلق ًا ،وبنى ذلك عىل ِ
َّ
كون الظلم املضاف
ُّ

اليهم مل يكُن إال ملجرد أهنم طلبوا الرؤية ،ثم قال« :ولو طلبوا أمر ًا جائز ًا لـام ُس ُّموا به
ظاملني ،و َلـام أخذهتم الصاعقة ،كام سأل إبراهيم عليه الصالة والسالم إحياء املوتى،

((( «تفسري البيضاوي» ،البيضاوي ،دار الفكر ـ بريوت (.)274 :2

((( «التفسيـر الكبري أو مفاتيح الغيب» ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ،دار
الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1421هـ ـ 2000م ،ط.)75 :11( 1

((( «إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم» ،أيب السعود حممد بن حممد العامدي ،دار إحياء
الرتاث العريب ـ بريوت (.)249 :2

ِ
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فلم يسمه ظامل ًا ،والرماه بالصاعقة»((( ،ثم أرعد وأبرق ودعا عىل مدّ عي جواز الرؤية

أحق! وأنت تعلم أن الرجل قد استوىل عليه اهلوى! فغفل عن كون اليهود إنام
بام هو به ُّ
سألوا تعنُّـت ًا ،ومل يعتربوا ِ
املعجز من حيث هو أن املعجزات سواسي ُة األقدام يف الداللة،
ويكفيهم ذلك ظل ًام .والتنظري بسؤال إبراهيم عليه الصالة السالم من العجب العجاب،
كام ال خيفى عىل ذوي األلباب»(((.

وقال أبو حيان تعليق ًا عىل الزخمرشي« :وهو عىل طريقة االعتـزال يف استحالة
رؤية اهلل عندهم .وأهل السنة يعتقدون أهنم مل يسألوا حماالً عقالً ،لكنه ممتنع من جهة
الرشع ،إذ قد أخرب تعاىل عىل ألسنة أنبيائه أنه ال يرى يف هذه احلياة الدنيا ،والرؤية يف

اآلخرة ثابتة عن الرسول ﷺ بالتواتر ،وهي جائزة عق ً
ال(((» .اهـ.

وكذلك طلبوا منه أن جيعل هلم إهل ًا﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [األعراف:

 ،]138ولكن نحن نعلم أن جعل اآلهلة مستحيل؛ ألن اإلله ال ُيعل باإلرادة .قال
تعاىل يف سورة األعراف﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ * ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ*ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

((( «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل» ،أبو القاسم حممود بن عمر
الزخمرشي اخلوارزمي ت )618 :1( ،538 :دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ،ت :عبد الرزاق

املهدي.

((( «روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين» ،العالمة أيب الفضل شهاب الدين السيد
حممود األلويس البغدادي ،دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت (.)6 :6

((( «تفسري البحر املحيط» ،حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس ت745 :هـ ،)402 :3( ،
دار الكتب العلمية ـ لبنان :بريوت ـ 1422هـ ـ 2001م ،ط ،1ت :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود

ـ الشيخ عيل حممد معوض ،شارك يف التحقيق  )1د .زكريا عبد املجيد النوقي  )2د.أمحد النجويل
اجلمل.
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ﭾ﴾ [األعراف ،]140-138 :فتأ ّم ْل صنيع موسى عليه السالم مع قومه عندما
سألوه ما يستحيل عىل اإلله :هل طلبه من اهلل تعاىل ،أم أجاهبم فور ًا بأهنم جاهلون ،فال

نبي يف بيان ما يتعلق باهلل تعاىل.
ُّ
يصح أن يتو ّقف ٌّ

فلك أن تقارن بني هذا الطلب وهو مستحيل ،والرؤية وهو مستحيل عىل رأي
ْ
والحظ بمـاذا أجاهبم سيدنا موسى﴿ :ﭧﭨﭩ﴾ ،فلم ُيبهم بأن
املخالفني.
يسأل اهلل ،كام ا ّدعوا ،حتى يقتنعوا أنه ليس هناك إل ٌه آخر!

وملا قالوا﴿ :ﯗﯘﯙ﴾ [النساء ]153 :أخذهتم الصاعقة؛ ألهنم طلبوها تعنُّت ًا،

ومل يقل هلم :إن الرؤية مستحيلة ،فاملقارنة بني هاتني احلالتني تُثبت أن سيدنا موسى مل
يقل هلل﴿ :ﯘﯙﯚ﴾ ل ُيع ّلم الناس ،بل طلبها مكرم ًة لنفسه أن ُينعم اهلل تعاىل هبا

عليه يف ذلك املوقف.

فقد ظهر إذن ّ
أن ِكال القولني :بأن املراد :العلم ،أو أن املراد :تعليم القوم؛ ينفيهام
السياق ،وإنام السياق ُّ
يدل عىل أن سيدنا موسى عليه السالم يريد أن يطلب نعمة من اهلل

عليه ،ثم إن السياق﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ ذهب وحدَ ه مليقات ربه ومل يكن معه

أحدٌ من قومه ،فكيف ُيقال :طلب هذا ل ُيعلمهم ومل يكونوا معه؟

وقوله﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ﴾ ليس املقصود أنه استـغفر من ذنب؛ أوالً:
ٌ
َّ
رسول عظيم
يعيص
ألن األنبياء ال يعصون وخاص ًة يف ذات اهلل وح ّقه ،وال ُيتع ّقل أن
َ

مثل سيدنا موسى يف مقام التبتُّل ،وهو من أويل العزم من الرسل .ثاني ًا :التوبة هنا؛ إنام
تعجل شيئ ًا ّ
أخره اهلل سبحانه.
هي؛ ألنه ّ
نـتعجب من بعض من زعم أنه من املح ِّققني يعرتض عىل أهل
ومع ذلك فإننا
ّ

عمى مما يزعم ،ومن ذلك ما رأينا من قول بعض من
السنة فيام فهموه ،وب ّينوه ،وهو عىل ً

كتب جرح ًا وقدح ًا يف «العقيدة الطحاوية» ـ وإن سامه بيان ًا ورشح ًا! ـ(((:
((( انظر :حسن السقاف من «رشح العقيدة الطحاوية» ،قاله يف ص(.)582
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نصت عىل أن رؤية اهلل سبحانه
«اع َلم ـ يرمحك اهلل تعاىل ـ أن نصوص الرشيعة ّ

وتعاىل ال تـقع يف الدنيا ألحد إطالق ًا» ،هذا كالم ُيمكن قبوله ،ثم قال :لقوله ﷺ:
«واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى متوتوا».

هذا احلديث بظاهره ُّ
يدل فع ً
ال عىل أن الرؤية ال تقع يف الدنيا ،ولكن املفهوم يدل

عىل الرؤية بعد املوت يف اآلخرة ،ولكن السقاف يقول بإنكار الرؤية مطلق ًا ،قبل املوت

وبعده!

َّ
مرسل من أويل العزم طلب الرؤية ،ل ُيع ِّل َم قو َم ُه
ثم قال:
نبي َ
«وألن سيدنا موسى ٌّ
ٍ
ّ
إلنسان حني قالوا له ـ كمـا يف القرآن ـ﴿ :ﯗﯘﯙ﴾،
أن رؤية اهلل تعاىل ال جتوز

ونحوها من اآليات الدالة عىل أهنم طلبوا منه أن َير ُوا اهلل ،فلن يرى اهللَ تعاىل هو فض ً
ال
عن أن يرو ُه هم ،وقال اهلل له﴿ :ﯝﯞ﴾».

ِ
ومز َجه
ب أن يقولهَ ،
أعتقد أن السقاف قد ل َّطف هذا الكالم كثري ًا عام كان ُي ُّ

هبذه الطريقة ،وكأنه كان يريد أن يقول :االحتامل الثاين ـ وهو قول الذين ينفون الرؤية

ويقولون باستحالتها ـ هو الصحيح ،بل إنه قد رصح بذلك يف «رسالته» يف اخلاصة التي
كتبها يف نفي الرؤية ِ
يرجح قول من قالوا :إن طلب سيدنا
ونفي جوازها واستحالتها ،فهو ّ

موسى للرؤية إنام ل ُيع ِّل َم قو َمه استحال َة الرؤية ،ولكنه صاغ عبارته هذه الصياغة خما َدع ًة

منه وتال ُعب ًا واستمرار ًا يف خداع مشايخ أهل السنة الذين ما زالوا حيسنون الظ َّن به ومل

وج َز َم يف نفس الوقت أن قوله سبحانه وتعاىل﴿ :ﯝﯞ﴾ كانت جواب ًا
يكشفوا حقيقته! َ

عىل قول قوم موسى وهو﴿ :ﯗﯘﯙ﴾ ،فكأنه رشح اآلية الثانية باآلية األوىل،
َ
االحتامل الثاين الذي ذكرناه ،وهو أن سيدنا موسى يعلم استحالة
يرج ُح
وهذا يؤيد أنه ِّ

وقوع الرؤية يف الدنيا ولكنه فعل ذلك ليعلم قومه.

ومع أنه ذكر هذا الكالم يف سياق عدم وقوع الرؤية يف الدنيا ،ولكن صياغته
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استدل به ُ
َّ
هلذا الكالم ُّ
أهل السنة
تدل عىل أنه ينفي الرؤية مطلق ًا ،ومل يذكر توجي َه ما

عىل صحة وقوع الرؤية ،وهي قوله تعاىل عىل لسان موسى﴿ :ﯗﯘﯙﯚ﴾!
غري صحيحُّ ،
ب بالعبارات واملخاتلة ،عىل أنه ـ كام
ويدل عىل قصده التال ُع َ
فأسلوبه هذا ُ
قلناه لك ـ قد رصح فيام بعد يف «رسالته» يف نفي الرؤية والقول باستحالتها التي كتبها

بعد ذلك ،حينام عزم عىل اإلعالن عن حقيقة اعتقاده.

استـدل ُ
َّ
أهل السنـة أيض ًا بقوله تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
وقد

ﭪ﴾ [األنعام ،]103 :مع أن املعتاد أن الذين يستد ّلون هبا هم نفاة الرؤية والقائلون

باستحالتها ،ونحن لو فرضنا ـ عىل سبيل التنزل مع هؤالء ـ أنه دليل عىل نفي الرؤية،
ِ
َ
واألحاديث الكثرية التي وردت يف
اآليات األخرى
فإنه جيب أن يكون مق َّيد ًا؛ ملعارضته
وقوع الرؤية ،فام بالك لو مل يكن يف هذه اآلية دالل ٌة عىل نفي الرؤية كام يقولون.
أن اآلية الكريمة ال ُّ
تعالوا َنر كيف ّ
تدل عىل نفي الرؤية كام توهم املعارضون:

معنى اآلية﴿ :ﭥﭦﭧ﴾ ،أي :إدراك ًا كامالً ،بأن ينكشف لألبصار

انكشاف ًا تام ًا ،لكنه هوـ َّ
جل شأنه ـ تنكشف له مجيع األبصار ،يعني :مجيع األشياء عىل

بيان ْ
اإلطالق ،ويدركها إدراك ًا تام ًا .أو نقول :املقصود من اآليةُ :
أن ال أحدَ يرى اهلل
جل شأنه ـ يرى َّ
تعاىل يف الدنيا ،وهو ـ َّ
كل األبصار.
وال يمكن ألحد أن ُيدرك اهلل إدراك ًا تام ًا حتى يف اجلنة ،والرؤي ُة إنام تكون عىل
ٍ
َ
يدرك حقيق َة اهلل إال اهلل سبحانه وتعاىل ،فاإلدراك
درجات ومراتب ،وال يستطيع أن

ومنفي عن مجيع املخلوقات ،وليس املقصود باإلدراك :اإلحاطة
احلقيقي فقط ثابت هلل
ٌّ
باحلدود ،أي :ليس املقصود باإلدراك :اإلحاطة باليشء ب َق ِ
يد إدراك حدوده؛ ألن بعض
االنكشاف التا ّم سواء
املوجودات التي ُيمكن رؤيتها ال حدو َد مكاني ًة هلا ،ولكن املقصود
ُ

كان املقصود حمدود ًا أو غري حمدود ،أي :إدراك حقيقة املرئي سواء كان حمدود ًا أو غري
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حمدود ،بدليل قوله تعاىل﴿ :ﭨﭩﭪ﴾ ،ومعلوم أن لألبصار حدود َا ،واهلل حميط

نفي إحاطة علم البرش باهلل تعاىل.
هبا وعامل هبا عل ًام تا ّم ًا؛ فاملقصود إذنُ :

قال ابن عطية« :أمجع أهل السنة عىل أن اهلل تعاىل ُيرى يوم القيامة ،يراه املؤمنون.
وقاله ابن وهب ،عن مالك بن أنس ،والوجه :أن يبني جواز ذلك عقالً ،ثم يستند

واختصار تبيني ذلك ُيعترب بعلمنا باهلل عز وجل،
إىل ورود السمع بوقوع ذلك اجلائز،
ُ

فمن حيث جاز أن نعلمه ال يف مكان وال متحيز وال مقابل ،ومل يتعلق علمنا بأكثر من
الوجود جاز أن نراه غري ْ
حماذى وال مك َّيف ًا وال حمدود ًا.
مقابل وال
ً

وكان اإلمام أبو عبد اهلل النحوي يقول :مسألة العلم حلقت حلى املعتـزلة ،ثم

ورد الرشع بذلك ،وهو قوله عز وجل﴿ :ﭙﭚﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ [القيامة]23-22 :

وتعدية النظر إنام هو يأيت ـ يف كالم العرب ـ ملعنى الرؤية ال ملعنى االنتظار؛ عىل ما ذهبت

إليه املعتزلة ،و ُذكر هذا املذهب ملالك ،فقال :فأين هم عن قوله تعاىل﴿ :ﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉ﴾ [املطففني]15 :؟»(((.

مت مر ًة مع بعض املشهورين باالشتغال يف علم احلديث بعد أن بلغ
وقد تك ّل ُ

َ
شيخنا العالمة إبراهيم خليفة أنه ينكر الرؤية ،وطلب مني الكال َم معه يف هذه املسألة،

فقلت له :أتنكر الرؤية ،قال :نعم أنكرها ،فلام سألته عن دليله عىل إنكار الرؤية ،رشع
ُ
ٌ
يصح يف الرؤية ،وال حتى
يف الكالم عىل األحاديث وقال :إنه ال يوجد
حديث واحد ُّ
تلك األحاديث التي رواها البخاري ومسلم ،فقلت له :دعنا ـ يا شيخ ـ من األحاديث،

فغاي ُة ما تثبته من نفي صحتها عد ُم قيام داللتها عىل إثبات الرؤية ،ولكني سألتك عىل

((( «املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز» ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس ،دار

الكتب العلمية ـ لبنان ـ 1413هـ ـ 1993م ،ط،1ت :عبد السالم عبد الشايف حممد (.)330 :2
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واضح رصيح ،فقلت :ما هو؟
الدليل عىل نفي الرؤية ،ما هو؟ فقال :الدليل من القرآن
ٌ

قال :قوله تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ،فقلت :ال أرى دلي ً
ال واضح ًا رصحي ًا كمـا
تـزعم ،فأين الدليل! فقال :عجب ًا كيف تـقول :إنه ال يوجد دليل واهلل تعاىل ينفي أن

تدركه األبصار .فقلت له :ومن قال :إن اهلل تعاىل تدركه األبصار هكذا؟ بل من يملك
أن ُيثبت ما نفاه اهلل تعاىل ،ولكني ما سألتك عن كون األبصار ال تدرك اهلل تعاىل ،ولكني

سألتُـك عن الرؤية ،واآلية تنفي إدراك األبصار هلل تعاىلٌ ،
وفرق بني اإلدراك والرؤية.
سمعت بمثل ما تقول أبد ًا .فقلت :عجب ًا كيف تقول:
متعجب ًا :وكيف ذلك ،أنا ما
فقال
ُ
ّ

املنفي هنا املراد به اإلحاط ُة بحقيقة
إنك مل تسمع ،واألئمة ك ُّلهم يقولون :إن اإلدراك
َّ

املنفي يف اآلية ،ولكن أين ذلك من نفي الرؤية؟ ثم كيف تقول :إن اآلية
املرئي ،فهذا هو
ّ
ّ
رصحية واضحة يف نفي الرؤية ،واحلال أهنا واضحة يف نفي اإلدراك ،فإن قررنا الفرق
بني اإلدراك والرؤية ،كفى ذلك يف الرد عىل ما تقول من وضوح الداللة ورصاحة اآلية

يف النفي.

ٍ
توجيه وبيان
فلم يملك إال أن وافـقني عىل ما قررته ،وقال :إن اآلية حتتاج إىل

تتم داللتها عىل نفي الرؤية .فقلت له :إذن ما زعمتَه أن الرؤي َة منفي ٌة
وتفسري وتوجيه لكي ّ

برصيح القرآن ،وأن األحاديث الرصحية يف إثبات الرؤية معارضة هلذه اآلية الكريمة،

ليس صحيح ًا أهيا الشيخ! فسكت.

وفض ً
ال عمـا مىض ،فلو سلمنا أن اإلدراك املنسوب لألبصار ُيراد به الرؤية ،فال

دليل من اآلية عىل أن اهلل تعاىل يستحيل رؤيته ،بل غاية ما ُّ
يدل عليه أن اهلل تعاىل يرى

نفي حصول الرؤية ألحد من اخللق ،وليس فيه
اجلميع ،وال أحد يراه ،فهذا السياق فيه ُ

نفي أصل إمكان الرؤية .وأيض ًا :فإنه إنام يفيد نفي وقوع الرؤية يف احلياة الدنيا ،أو يف
ُ
بعض األوقات ،ال يف مجيع األوقات واألحوال.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 621
عىل

قال اإلمام البيضاوي﴿« :ﭥﭦ﴾ أي :ال حتيط به ﴿ﭧ﴾ مجع برص

وهي حاسة النظر ،وقد يقال للعني؛ من حيث إهنا حملها ،واستـدل به املعتزلة عىل

امتناع الرؤية ،وهو ضعيف؛ إذ ليس اإلدراك مطلق الرؤية ،وال النفي يف اآلية عا ّم ًا يف

األوقات ،فلعله خمصوص ببعض احلاالت ،وال يف األشخاص؛ فإنه يف قوة قولنا« :ال

ُّ
كل برص يدركه» ،مع أن النفي ال يوجب االمتناع﴿ ،ﭨﭩﭪ﴾ :حييط علمه

هبا﴿ ،ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [األنعام ]103 :فيدرك ما ال تدركه األبصار كاألبصار،
وجيوز أن يكون من باب اللف ،أي﴿ :ﭥﭦﭧ﴾؛ ألنه اللطيف﴿ ،ﭨ

ﭩﭪ﴾ ألنه اخلبري ،فيكون ﴿ﭭ﴾ مستعار ًا من مقابل «الكثيف»؛ لـام ال
ينطبع فيها»(((.
درك باحلاسة وال
ُ
ُي َ

نص ـ كام ترى ـ عىل عدم تساوي اإلدراك والرؤية ،وعىل ّ
أن ما متسك
ويف كالمه ٌّ
به املعتزلة ليس عىل ٍ
وجه ،وأكد ذلك اإلمام البغوي فقد قال:
َ
«وأما قوله﴿ :ﭥﭦﭧ﴾ ُعلم ّ
اإلدراك
أن اإلدراك هو الوقوف؛ ألن

هو الوقوف عىل كُنه اليشء واإلحاطة به ،والرؤية :املعاينة ،وقد تكون الرؤية بال إدراك،
قال اهلل تعاىل يف قصة موسى عليه السـالم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ * ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [الشـعراء ،]62-61 :وقـال﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

َ
اإلدراك مع إثبات الرؤية فاهلل عز وجل جيوز أن يرى من غري
ﭢ﴾ [ط ،]77 :فنفى
إدراك وإحاطة كام يعرف يف الدنيا وال حياط به ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﯦﯧﯨﯩ﴾

[طه ،]10 :فنفى اإلحاطة مع ثبوت العلم.

قال سعيد بن املسيب :ال حتيط به األبصار .وقال عطاء :ك ّلت أبصار املخلوقني
((( «تفسري البيضاوي» (.)176 :2
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عن اإلحاطة به .وقال ابن عباس ومقاتل﴿ :ﭥﭦﭧ﴾ يف الدنيا وهو ُيرى
يف اآلخرة.

قوله﴿ :ﭥﭦﭧ﴾ أي :ال خيفى عىل اهلل يشء وال يفوته»(((.
وكذا قال ابن عطية:
«وذهبت املعتزلة إىل املنع من جواز رؤية اهلل تعاىل يوم القيامة واستحالة ذلك

بآراء جمردة ،ومتسكوا بقوله تعاىل﴿ :ﭥﭦﭧ﴾ ،وانفصل أهل السنة عن

متسكهم بأن اآلية خمصوص ٌة يف الدنيا ،ورؤية اآلخرة ثابتة بأخبارها.
ُّ

ٌ
يفرق بني معنى «اإلدراك» ومعنى «الرؤية» ونقول :إنه
وانفصال آخر وهو :أن ّ

َ
والوصول
يتضمن اإلحاط َة باليشء
عز وجل تراه األبصار وال تُدركه ،وذلك اإلدراك
ّ

وحوزه من مجيع جهاته ،وذلك كله ٌ
حمال يف أوصاف اهلل عز وجل ،والرؤية ال
إىل أعامقه
َ
تفتقر إىل أن حييط الرائي باملرئي ويبلغ غايته ،وعىل هذا التأويل يرتتب العكس يف قوله:

﴿ﭥﭦﭧ﴾ ،وحيسن معناه ،ونحو هذا روي عن ابن عباس وقتادة وعطية
العويف ّفرقوا بني الرؤية واإلدراك»(((.
وقال ابن جزي:

فاحلق :أن املؤمنني
«﴿ﭥ ﭦ ﭧ﴾ يعني :يف الدنيا ،وأما يف اآلخرة
ُّ

ُ
أحاديث صحيحة رصحية
يرون رهبم؛ بدليل قوله﴿ :ﭝﭞﭟ﴾ ،وقد جاءت يف ذلك

ال حتتمل التأويل.

((( «تفسري البغوي» ،البغوي ،دار املعرفة ـ بريوت ،حتقيق :خالد عبد الرمحن العك (.)120 :2

((( «املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز» ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس ،دار

الكتب العلمية ـ لبنان ـ 1413هـ ـ 1993م ،ط ،1ت :عبد السالم عبد الشايف حممد (.)330 :2
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وقال األشعرية :إن رؤية اهلل تعاىل يف الدنيا جائزة عقالً؛ ألن موسى سأهلا من اهلل،

وال يسأل موسى ما هو حمال((( ،وقد اختلف الناس :هل رأى رسول اهلل ﷺ ر ّبه ليلة

اإلرساء أم ال؟(((.

﴿ﭥﭦﭧ﴾ :قال بعضهم :الفرق بني الرؤية واإلدراك :أن اإلدراك

ربم،
يتضمن اإلحاطة باليشء والوصول إىل غايته؛ فلذلك نفى أن تُدرك
أبصار اخللق َّ
ُ

وحسن ـ عىل هذا ـ قوله﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ﴾؛
نفي الرؤية،
ُ
وال يقتيض ذلك َ

إلحاطة علمه تعاىل باخلف ّيات»(((.

وقال اإلمام املحقق الرازي:

جائز الرؤية َلـام حصل التمدُّ ح بقوله﴿ :ﭥﭦﭧ﴾!
«لو مل يكن تعاىل َ

أال ترى أن املعدوم ال تصح رؤيته؟ والعلوم والقدرة واإلرادة والروائح والطعوم ال

ُ
تصح رؤيتها ،فثبت أن
مدح ليشء منها يف كوهنا
بحيث ال ُّ
يصح رؤية يشء منها ،وال َ
ُّ

صحيح
قوله﴿ :ﭥﭦ ﭧ﴾ يفيد املدح ،وثبت أن ذلك إنام يفيد املدح لو كان
َ

جائز
الرؤية ،وهذا يدل عىل أن قوله تعاىل﴿ :ﭥﭦﭧ﴾ يفيد كونَه تعاىل َ
ٍ
فحينئذ ال يلزم
الرؤية ،ومتا ُم التحقيق فيه :أن اليشء إذا كان يف نفسه بحيث يمتنع رؤيته،
مدح وتعظيم لليشء.
من عدم رؤيته ٌ

أما إذا كان يف ِ
ِ
حجب األبصار عن رؤيته وعن
جائز الرؤية ،ثم إنه قدر عىل
نفسه َ

((( فلو أجزنا طلبه ما هو حمال للزم جهله ما جيب هلل تعاىل وما جيوز وما يمتنع.

((( وجمرد اختالف الناس يف هذه املسألة دليل عىل أهنم أجازوا الرؤية يف أصلها ،وإنام اختلفوا يف
وقوعها لنبينا عليه أفضل الصالة والسالم.

((( كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ،حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكلبي ،دار الكتاب العريب ـ
لبنان ـ 1403هـ ـ 1983م ،ط.)18 :2( ،4
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إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دا ّل ًة عىل املدح والعظمة ،فثبت أن هذه اآلية دا ّل ٌة عىل

جائز الرؤية بحسب ذاته»(((.
أنه تعاىل ُ

ٍ
تكررت
وهذا الكالم
ٌّ
حري أن هيتم به طالب العلم؛ فإن فيه اجلواب عن شبهة ّ

عىل لسان بعض املخالفني؛ حاصلها:إن نفي اإلدراك يف اآلية إنام يفيد التنزيه ،وهذا

يستلزم أن الرؤية ال تليق باهلل تعاىل ،فمن أثبتَها فإنام ُيثبت ما ال يليق به إليه.

وحاصل اجلواب :أن اآلية الكريمة ال ُّ
تدل عىل ما ذكرمتوه من هذه اجلهة ،وإال

املدح من
طلب ما يق ُبح نسبه هلل تعاىل ،وهو ُمال ،ولكنها تفيد َ
كان طلب موسى إياها َ
اجلهة التي ذكرها اإلمام الرازي ،أي :إن اهلل تعاىل مع إمكان رؤيته يف نفسه ،إال أن أحد ًا
من اخللق مل يره ،فحصلت املزي ُة هلل تعاىل عىل ِ
خلقه من هذه اجلهة.
َ
وقد ساق اإلمام الرازي حج َة من احتج هبذا الوجه من املعتزلة فقال:

«الوجه الثاين :يف تقرير استـدالل املعتزلة هبذه اآلية أهنم قالوا :إن ما قبل هذه

اآلية إىل هذا املوضع مشتمل عىل املدح والثناء ،وقوله بعد ذلك﴿ :ﭨﭩﭪ﴾

أيض ًا مدح وثناء فوجب أن يكون قوله﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ﴾ مدح ًا وثناء ،وإال

ٍ
مدح وثناء ،وذلك يوجب
لزم أن يقال :إن ما ليس
بمدح وثناء وقع يف خالل ما هو ٌ
الركاكة ،وهي غري الئقة بكالم اهلل.

إذا ثبت هذا فنقولُّ :
كـل ما كان عد ُمه مدح ًا ـ ومل يكن ذلك من باب الفعل ـ

حق اهلل تعاىل ،والنـقص عىل اهلل تعاىل حمال ،لقولـه﴿ :ﮫ ﮬ
كان ثبوته نقص ًا يف ّ

ﮭ ﮮﮯ﴾ [البقرة ،]255 :وقوله﴿ :ﭡﭢﭣ﴾ [الشورى ،]11 :وقوله:
((( «التفسري الكبري» أو «مفاتيح الغيب» ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ،دار
الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1421هـ ـ 2000م ،ط.)102 :13( 1
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﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [اإلخالص ،]3 :إىل غري ذلك؛ فوجب أن ُيقال كونُه تعاىل
مرئي ًا ٌ
حمال»(((.

يمتنع حصول
وأجاب عن هذا اإلشكال بقوله« :وأما الوجه الثاين ،فقد بينا أنه
ُ

متتنع رؤيته ،بل إنام حيصل التمدّ ح لو
التمدُّ ح بنفي الرؤية لو كان تعاىل يف ذاته بحيث ُ

حيجب األبصار عن رؤيته ،وهبذا الطريق يسقط
كان بحيث تصح رؤيته ،ثم إنه تعاىل
َ

النفي يمتنع أن يكون سبب ًا حلصول املدح والثناء ،وذلك؛
كال ُمهم بالكلية ،ثم نقول :إن َ
املحض والعد َم الرصف ال يكون موجب ًا للمدح والثناء والعلم به رضوري،
ألن النفي
َ

بل إذا كان النفي دلي ً
ال عىل حصول صفة ثابتة من صفات املدح والثناء؛ قيل بأن ذلك
النفي يوجب املدح.

ومثاله أن قوله﴿ :ﮫﮬﮭﮮﮯ﴾ ال يفيد املدح نظر ًا إىل هذا النفي؛ فإن

حق الباري تعاىل ُّ
يدل عىل كونه تعاىل
اجلامد ال تأخذه سنة وال نوم ،إال أن هذا النفي يف ّ
عالِـ ًام بجميع املعلومات أبد ًا من غري تـبدُّ ل وال زوال ،وكذلك قوله﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ﴾ [األنعام ]14 :يدل عىل كونه قائ ًام بنفسه غن ّي ًا يف ذاته؛ ألن اجلامد أيض ًا ال يأكل
وال يطعم.

إذا ثبت هذا فنقول :قوله﴿ :ﭥﭦﭧ﴾ يمتنع أن يفيد املدح والثناء
ٍ
موجود يفيد املدح والثناء ،وذلك هو الذي قلناه ،فإنه يفيد كونه
إال إذا دل عىل معنى

تعاىل قادر ًا عىل حجب األبصار ومنعها عن إدراكه ورؤيته.

ُ
استدالل املعتـزلة هبذه
وهبذا التقرير؛ فإن الكالم ينقلب عليهم حج ًة ،فسقط

اآلية من كل الوجوه»(((.

((( «التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب» (.)104 :13
((( املصدر السابق (.)105 :13
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األدلة من األحاديث النبوية الرشيفة:

ُ
حديث القمر! فلنذكر اآلن
أهل السنة قالوا :من أقوى األدلة عىل إثبات الرؤية

بعض األحاديث التي وردت يف ذلك:

وقد رواه اإلمام البخاري يف «صحيحه» عن جرير قال :كنا عند النبي ﷺ فنظر

إىل القمر ليلة يعني البدر ،فقال« :إنكم سرتون ربكم كام ترون هذا القمر ،ال تضامون يف

رؤيته ،فإن استطعتم أن ال تُغ َلبوا عىل صالة قبل طلوع الشمس ،وقبل غروهبا فافعلوا»،
ثم قرأ ﴿ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [ق.(((]39 :

وروى البخاري يف «صحيحه» عن جرير بن عبد اهلل بلفظ :قال النبي ﷺ «إنكم

سرتون ربكم عيان ًا»(((.

روى اإلمام النسائي يف «سننه الكربى» عن جرير قال :خرج علينا رسول اهلل ﷺ

ليل َة البدر ،فقال« :إنكم ترون ربكم كام ترون هذا ال تضامون يف رؤيته»(((.

ال يضام أحدٌ غريه يف رؤية اهلل؛ ألنه ليس يف جهة فإن اهلل تعاىل ينعم برؤيته عىل

من يشاء حيث كان املن َعم عليه بذلك ،وال يتوقف إنعام اهلل تعاىل عليهم هبذه النعمة
العظيمة عىل كوهنم يف جهة منه ،وال عىل كوهنم مقابلني له ،فكل واحد منهم يأخذ
نصيبه كام ً
ال من نعمة اهلل تعاىل ال يتنافسون وال يتضامون.

وفيه :عن أيب هريرة بلفظ :قلنا :يا رسول اهلل ،هل نرى ربنا؟ قال« :هل ترون
((( كتاب تفسري القرآن ،باب قوله﴿ :ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [ق،]39 :
(.)4851

((( كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﭙﭚﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ [القيامة.)7435( ،]23-22 :
((( كتاب النعوت ،باب املعافاة والعقوبة.)7713( ،
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الشمس يف يوم ال غيم فيه وترون القمر يف ليلة ال غيم فيها؟» قلنا :نعم قال« :فإنكم

سرتون ربكم»(((.

وهو يف «املعجم الكبري» للطرباين عن جرير ،ويف «سنن» أيب داود ،وابن ماجه،

و«السنن الكربى» للبيهقي ،وابن حبان ،ويف «صحيح مسلم»(((.

ورواه اإلمام أمحد عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إنكم سرتون

تضارون يف رؤية
ربكم عز وجل» قالوا :يا رسول اهلل نرى ربنا؟ قال :فقال« :هل
ّ
الشمس نصف النهار؟» قالوا :ال ،قال« :فتضارون يف رؤية القمر ليلة البدر؟» ،قالوا:

ال ،قال «فإنكم ال تضارون يف رؤيته إال كام تضارون يف ذلك» قال األعمش« :ال

تضارون» يقول :ال متارون(((.

ومنها ما رواه اإلمام أمحد عن عبادة بن الصامت أنه قال :إن رسول اهلل ﷺ قال:

قصري
خشيت أال تعقلوا! إن مسيح الدجال رجل
«إين قد حدثتكم عن الدجال حتى
ُ
ٌ
مطموس العني ليس بناتئة وال حجزاء فإن ألبس عليكم» ـ قال يزيد
أعور
أفحج جعدٌ
ُ
ُ
ُ
«ربكم» ـ «فاعلموا أن ربكم تبارك وتعاىل ليس بأعور ،وإنكم لن ترون ربكم تبارك
وتعاىل حتى متوتوا» .قال يزيد« :تروا ربكم حتى متوتوا»(((.

((( أخرجه أمحد يف «مسنده».)24 :15( ،)9058( ،

((( أخرجه الطرباين .)297 -294 :2( ،)2236 -2224( ،وأبو داود ،كتاب السنـة ،باب يف
الرؤية .)4731( ،وابن ماجه ،باب فيمـا انكرت اجلهيمة .)177( ،والبيهقي ،كتاب الصالة،

باب أول فـرض الصالة .)1682( ،وابن حبان يف «صحيحه» ،باب وصف اجلنـة وأهلها،

( .)7444 -7441ومسلم ،كـتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب فـضل صاليت الصبح
والعرص ،واملحافظة عليهام.)211( ،

((( أخرجه يف «مسنده».)191 :17( ،)11120( ،
((( أخرجه يف «مسنده».)423 :37( ،)22764( ،
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وهو يف الرتمذي عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :أتضامون يف رؤية

القمر ليلة البدر وتضامون يف رؤية الشمس؟» قالوا :ال ،قال« :فإنكم سرتون ربكم كام

ترون القمر ليلة البدر ال تضامون يف رؤيته» قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح

غريب(((.

فقوله عليه الصالة والسالم« :لن تروا ربكم حتى متوتوا» ٌ
دليل عىل إثبات الرؤية

كام تقدّ م ،وهناك روايات كثرية جدّ ًا تُثبت الرؤية.

ُ
أحاديث أيض ًا يف تفسري الزيادة الواردة يف قوله تعاىل﴿ :ﭒ
* وقد وردت

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾
[يونس ،]26 :بأهنا رؤية اهلل سبحانه وتعاىل.

قال ابن كثري« :وقد روي تفسري الزيادة بالنـظر إىل وجهه الكريم عن أيب بكر

الصديق ،وحذيفة بن اليامن ،وعبد اهلل بن عباس ،وسعيد بن املسيب ،وعبد الرمحن بن أيب

ليىل ،وعبد الرمحن بن سابط ،وجماهد ،وعكرمة ،وعامر بن سعد ،وعطاء ،والضحاك،
واحلسن ،وقتادة ،والسدي ،وحممد بن إسحاق ،وغريهم من السلف واخللف ،وقد
ُ
أحاديث كثري ٌة عن النبي ﷺ ،فمن ذلك مارواه اإلمام أمحدُ حدثنا عفان:
وردت فيه

أخربنا محاد بن سلمة :عن ثابت البناين :عن عبد الرمحن بن أيب ليىل :عن صهيب ريض اهلل

عنه :أن رسول اهلل ﷺ تال هذه اآلية ﴿ﭒﭓﭔﭕ﴾ وقال« :إذا دخل
أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار نادى ٍ
مناد :يا أهل اجلنة ،إن لكم عند اهلل موعد ًا يريد
َ
أن ُينجزكموه ،فيقولون :وما هو؟ أمل يثقل موازيننا؟ أمل يبيض وجوهنا؟ ويدخلنا اجلنة
وجيرنا من النار؟» ،قال« :فيكشف هلم احلجاب ،فينظرون إليه ،فواهلل ما أعطاهم اهلل

أقر ألعينهم».
شيئ ًا َّ
أحب إليهم من النظر إليه وال َّ

((( أخرجه يف «سننه» ،أبواب صفة اجلنة ،باب منه.)2554( ،
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وهكذا رواه مسلم ومجاع ٌة من األئمة من حديث محاد بن سلمة به.

وقال ابن جرير :حدثني يونس :أخربنا ابن وهب :أخربنا شبيب :عن أبان :عن

أيب متيمة اهلجيمي :أنه سمع أبا موسى األشعري حيدث عن رسول اهلل ﷺ« :إن اهلل
يبعث يوم القيامة منادي ًا ينادي :يا أهل اجلنة ـ بصوت يسمع أوهلم وآخرهم ـ إن اهلل
وعدكم احلسنى وزيادة ،فاحلسنى :اجلنة ،والزيادة :النظر إىل وجه الرمحن عز وجل».
ورواه أيض ًا اب ُن أيب حاتم من حديث أيب بكر اهلذيل :عن أيب متيمة اهلجيمي به.

وقال ابن جرير أيض ًا :حدثنا ابن محيد :حدثنا إبراهيم بن املختار :عن ابن جريج:

عن عطاء :عن كعب بن عجرة :عن النبي ﷺ يف قوله﴿ :ﭒﭓﭔﭕ﴾
قال« :النظر إىل وجه الرمحن عز وجل».

وقال أيض ًا :حدثنا ابن عبد الرحيم :حدثنا عمر بن أيب سلمة :سمعت زهري ًا:

عمن سمع أبا العالية :حدثنا أيب بن كعب :أنه سأل رسول اهلل ﷺ عن قول اهلل عز وجل:

﴿ﭒﭓﭔﭕ﴾؟ قال «احلسنى :اجلنة ،والزيادة :النظر إىل وجه اهلل عز

وجل».

ورواه ابن أيب حاتم أيض ًا من حديث زهري به»(((.
َ
وقد علم ّ
التمثيل وال التشبيه.
أن املقصود :أن املعنى املرا َد من الرؤية ال يستلزم
وبعض الناس يقولون :هذه األحاديث مل ت َِص ْل إىل مرتبة املتواتر.

بعض هذه األحاديث ال ُ
تصل إىل مرتبة املتواتر ،ولكن
نقول له :نس ِّلم معك بأن َ

نص علام ُء أهل السنة أن احلديث
تج إال باملتواتر ،بل ّ
من قال لك :إنه يف العقائد ال ُي ُّ
((( «تفسري القرآن العظيم» ،إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء ،دار الفكر ـ بريوت ـ
.)415 :2( ،1401
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ٌ
مشهور بال خالف ـ ُيت َُّج به يف العقائد ،إذا استند إىل
حديث
املشهور ـ وحديث الرؤية
ٌ
أدلة أخرى كام ذكرناه من اآليات ،ومن معنى الرؤية الذي رجع إىل أصل اإلدراك ،ومل

ينفي شهرة هذا احلديث ،وبعض العلامء قالوا بتواتره.
يستطع أحد أن َ
قال اإلمام عبد القاهر البغدادي يف كتاب «التبرصة البغدادية»:

مستفيض ٍ
جار
«واألخبار عندنا عىل ثالثة أقسام :تواتر ،وآحاد ،ومتوسط بينهام
ٌ

جمرى التواتر يف بعض أحكامه.

فاملتواتر :هو الذي يستحيل التواطؤ عىل وضعه ،وهو موجب للعلم الرضوري

بصحة ُم َبه.

صح إسنادها وكانت متوهنا غري مستحيلة يف العقل ـ كانت
وأخبار اآلحاد ـ متى َّ

احلكم هبا
موجبة للعمل هبا دون العلم ،وكانت بمنزلة شهادة العدول عند احلاكم يلزمه
ُ

يف الظاهر ،وإن مل يعلم صد َقهم يف الشهادة.

وأما املتوسط بني املتواتر واآلحاد ،فإنه شارك التواتر يف إجيابه للعلم والعمل،

رضوري
ويفارقه من حيث إن العلم الواقع عنه يكون ُمكتسب ًا ،والعلم الواقع عن التواتر
ٌّ
غري مكتسب»(((.

أيَّ :
إن احلديث املتواتر يفيد العلم البدهيي الذي ال يتو ّقف عىل كسب ونظر ،أما

احلديث املشهور فبقليل من النظر ُيفيد العلم ،وتستطيع أن تتوصل به إىل القطع.

واملطلوب يف العقائد هو القطع واليقني ،سواء كان من حديث مشهور أم متواتر،

أو حتى من دون حديث ،لو كان هناك ٌ
دليل قطعي قام عىل أمر ما يف العقائد فيجب
((( «أصول الدين» ،وهو «التبرصة البغدادية» ،لإلمام األستاذ عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي
(429هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ص.12
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األخذ به حتى لو مل َي ِر ْد ٌ
ُ
نقل ،غاية األمر أنه هل ُيتع َّبد به أو ال؟ عىل التفصيل املشهور

بني األشاعرة واملاتريدية يف األصول والفروع.

ُ
ٌ
صح َح ذلك،
حديث مشهور ،وآيات كثرية،
ويف هذه املسألة هنا ورد
والعقل َّ
جمموع هذه الدالئل موجب ًا لألخذ بمدلوهلا.
مانع من األخذ بذلك ،بل صار
فلم َ
ُ
يبق ٌ
وحديث اآلحاد وحدَ ه دون دليل أو ٍ
قرينة ترف ُع ُه إىل رتبة القطع والعلم ،ال ُيبنى
ُ
ُ
األخذ باآلحاد وحده يف فروع العقائد،
عليه اعتقاد ،ولكن بعض العلامء قالوا :جيوز
ولكن هذا يف فروع العقائد ال يف أصوهلا.

وقد سبق بيان ّ
أن اهلل سبحانه ليس له صورة ،ومعنى الرؤية :هو أن حيصل فينا
ٌ
حاصل فينا ،وهذا ليس تأوي ً
تفسري ملعنى
ال للرؤية ،ولكنه
علم وإدراك أقوى ِم ّـم هو
ٌ
ٌ
خاص هو الرؤية
الرؤية .وليس هو أيض ًا إرجاع للرؤية إىل جمرد العلم ،بل هو إدراك
ٍّ

املقصودة.

علمت اخلرب
أدركت صورته بعيني ،كام تقول:
علمت أو
رأيت فالن ًا ،أي:
ُ
ُ
ُ
ُ
بسامعي أو بأذين ،وهذه الرؤية حتصل يف اإلنسان بخ ْل ِق اهلل املبارش بدون حاجة إىل
إثبات عضو له ،بل ُيمكن أن خيلقه اهلل تعاىل
علم وإدراك ال تستلزم َ
عضو ،ورؤي ُة اهلل لنا ٌ

اخللق
يف النفس مبارش ًة أو يف القلب ،ولكن
الظاهر من اآليات واألحاديث واملتبادر أن َ
َ
النفس عىل ما خيلقه اهللُ تعاىل فيها بال توسيط نظر وال تدبر وال
يكون يف العني ،فت ّطلع
ُ
تأمل ،ولذلك سميت رؤية ،ال ألن املرئي له صورة ،أو أنه ِ
مواجه ومقابل للرائي.
َّ
ُ ّ

توضيح يف مسألة رؤية النبي عليه السالم لر ِّبـه:
فبعضهم أنكر
اشتهر عند بعض الناس أن هذه املسألة قد اختلف فيها الصحابةُ ،

وبعضهم قال بوقوعها ،فال بدَّ من أن نعرف َ
أصل هذا اخلالف وحم َّله قبل أن
الرؤية
ُ

نخوض يف بيان أطرافه.
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فبعض َمن أثبت الرؤي َة منهم ،قال بوقوعها للرسول عليه الصالة والسالم ال
ُ

عىل سبيل أنه عليه السالم قد عرف حقيق َة اهلل تعاىل ،بل إنه وقع يف نفسه زياد ُة إدراك
باهلل تعاىل ،وهذا اإلدراك مل ِ
يص ْل إىل حد اإلحاطة بكامالت اهلل تعاىل.
وأما من خالف يف وقوع الرؤية للنبي عليه الصالة والسالم وأنكر حصولـها

أصل جواز وقوع الرؤية ،وأنه ٌ
بعض الناس أنه أنكر َ
قائل باستحالتها،
له ،فقد اعتقد ُ

دليل ُّ
واحلق :أنه إنام أنكر وقوعها لسيدنا حممد عليه السالم ،وأما أص ُلها فال َ
يدل عىل أنه
ُّ
دال عىل أنه ُيثبت جواز الرؤية ،وإنام ُّ
أنكرها ،بل سياق الروايات الواردة عنه ٌّ
حمل إنكاره

ـ كام قلنا ـ هو رؤية النبي عليه السالم لربه يف الدنيا.

البعض من هذا اخلالف من ّ
أن بعض الصحابة أنكروا صح َة جواز
إذن ما اعتقده ُ
وقوع الرؤية ٌ
باطل ،وليس وصف ًا صحيح ًا لِـام حصل بينهم ،وسوف نوضح ذلك بإيراد
الروايات الواردة فيه.

روى اإلمام البخاري يف «صحيحه» عن عائـشة ريض اهلل عنها قالت :من زعم
ِ
وخلقـه سا َّد ما بني
أن حممد ًا رأى ربه فقد أعظم ،ولكن قد رأى جبـريل يف صورته
األفق(((.
وروى أبو يعىل يف «مسنده» عن مرسوق قال :سألت عائشة عن هذه اآلية التي

سألت رسول اهلل ﷺ عن ذلك قال:
أعلم هذه األمة هبذه ،وأنا
ُ
فيها الرؤية؟ فقالت :أنا ُ

«رأيت جربيل» ،ثم قالت :من زعم أن حممد ًا رأى ربه فقد أعظم الكذب عىل اهلل(((.
ُ

((( كتاب بدء اخللق ،باب إذا قال أحدكم :آمني واملالئكة يف السامء ،آمني فوافقت إحدامها األخرى،
غفر له ما تقدم من ذنبه .)3234( ،وباب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السامء فوافقت
إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.)3062( ،

((( (.)304 :8( ،)4900
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وفيه أيض ًا :عن مرسوق أيض ًا قال :قلت :هلا يا أمتاه ـ يعني عائشة ـ هل رأى

قف شعري مما قلت(((.
حممد ر َّبه؟ فقالت :لقد ّ

فالسيدة عائشة ـ وهي من أنكرت رؤية النبي عليه السالم لربه ـ مل ِ
تنف هنا َ
أصل

جواز الرؤية ،بل غاي ُة ما تنكره إنام هو وقو ُعها ،وتقول :إن النبي عليه السالم إنام رأى
جمرد
جربيل! وهي تستند يف ذلك ـ كام سنعلم ـ إىل سؤاهلا للنبي عليه السالم ،وليس إىل ّ

اجتهاد منها كام اعتقد البعض.

وروى الرتمذي عن مرسوق قال :كنت متكئ ًا عند عائشة ،فقالت :يا أبا عائشة،

ثالث من تك ّلم بواحدة منهن فقد أعظم عىل اهلل الفري َة :من زعم أن حممد ًا رأى ربه
فقد أعظم الفرية عىل اهلل ،واهلل يقول﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ﴾ [األنعـام﴿ ،]103 :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

فجلست فـقلت :يا أم املؤمنني ،أنظريني وال
ﰄ﴾ [الشورى ،]51 :وكنت متكـئ ًا،
ُ
تعجليني! أليس يقول اهلل﴿ :ﮍﮎﮏﮐ﴾ [النجم﴿ ،]13 :ﮭﮮﮯﮰ﴾

[التكوير ]23 :قالت :أنا أول من سأل عن هذا رسول اهلل ﷺ! قال« :إنام ذاك جربيل،

ما رأيته يف الصورة التي خلق فيها غري هاتني املرتني ،رأيته منهبط ًا من السامء سا ّد ًا عظم
خلقه ما بني السامء واألرض».

ومن زعم أن حممد ًا كتم شيئ ًا مما أنزل اهلل عليه فقد أعظم الفرية عىل اهلل ،يقول اهلل:
﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [املائدة ،]67 :ومن زعم أنه يعلم ما يف ٍ
غـد
فقد أعظم الفرية عىل اهلل ،واهلل يقول﴿ :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ﴾

[النمل.(((]65 :

((( (.)305 :8( ،)4901

((( أبواب تفسري القرآن ،باب ومن سورة األنعام .)3068( ،وقال :هذا حديث حسن صحيح.
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فهذه الرواية ُّ
تدل أن عائشة ريض اهلل عنها تُنكر أن النبي عليه الصالة والسالم

بعضهم أهنا إنام تنكر َ
أصل صحة الرؤية؛ بداللة اعتامدها
قد رأى ربه ،وقد فهم منها ُ
يتم إذا كانت اآليات دا ّل ًة فع ً
ال عىل
عىل اآليات التي ذكرهتا ،ولكن هذا االستدالل إنام ُّ
استحالة رؤية اهلل تعاىل ،ونحن نقول :إهنا ال تدل عىل االستحالة ،بل غاي ُة ما تدل عليه هو

عد ُم وقوع الرؤية وال حصوهلا لبرش يف الدنيا ،وال دالل َة هلا عىل استحالة الرؤية مطلق ًا.

فاحتجاج من قال بأن السيد َة عائشة تنفي َ
أصل صحة الرؤية هبذه اآليات فيه
ُ

دور باطل؛ كام ال خيفى ،وفيه مصادر ٌة عىل املطلوب.
ٌ

وقد رأينا أن السيدة عائشة تنكر عىل من ا ّدعى أن حممد ًا عليه السالم قد رأى ربه،

وسوف نعرف من الرواية التالية أهنا إنام تر ُّد عىل ابن عباس ،وابن عباس قال بأن سيدنا
حممد ًا قد رأى ربه؛ فقد روى الرتمذي عن الشعبي قال :لقي اب ُن عباس كعب ًا بعرفة
فكب حتى جاوبته اجلبال ،فقال ابن عباس :إنا بنو هاشم! فقال كعب:
فسأله عن يشءّ ،

إن اهلل قسم رؤيتَه وكال َمه بني حممد وموسى ،فكلم موسى مرتني ،ورآه حممد مرتني.

مت
قال مرسوق:
فدخلت عىل عائشة ،فقلت :هل رأى حممد ربه؟ فقالت :لقد تك ّل َ
ُ
قرأت ﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [النجم:
قف له شعري! قلت :رويد ًا ،ثم
بيشء ّ
ُ

ُ
جربيل ،من أخربك أن حممد ًا رأى ربه ،أو كتم
ذهب بك؟ إنام هو
 ]18قالت :أين ُي َ

اخلمس التي قال اهلل تعاىل﴿ :ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
شيئ ًا مما أمر به ،أو يعلم
َ
َ
جربيل مل َيره يف صورته إال مرتني:
ﯱ﴾ [لقامن ]34 :فقد أعظم الفرية ،ولكنه رأى
مرة عند سدرة املنتهى ،ومرة يف جياد له ست مئة جناح قد سدّ األفق(((.

هذا هو ما قالته السيدة عائشة ،وليس يف كالمها ما يفيد إنكارها ألصل صحة

الرؤية ،بل يدل كال ُمها عىل إنكارها لوقوع الرؤيةٌ ،
وفرق بني األمرين.
((( أبواب تفسري القرآن ،باب ومن سورة والنجم.)3278( ،
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قال ابن حجر العسقالين يف «فتح الباري»:

«قوله« :عن مرسوق» :يف رواية الرتمذي زيادة قصة يف سياقه؛ فأخرج من
فكب كعب
طريق جمالد :عن الشعبي قال :لقي اب ُن عباس كعب ًا بعرفة ،فسأله عن يشء ّ

حتى جاوبته اجلبال ،فقال ابن عباس :إنا بنو هاشم .فقال له كعب :إن اهلل قسم رؤيته

وكالمه ...هكذا يف سياق الرتمذي.

وعند عبد الرزاق من هذا الوجه :فقال ابن عباس :إنا بنو هاشم نقول :إن حممد ًا
فكب كعب .وقال :إن اهلل قسم رؤيتَه وكالمه بني موسى وحممد ،فك ّلم
رأى ربه مرتنيّ ،

موسى مرتني ،ورآه حممد مرتني .قال مرسوق :فدخلت عائشة فقلت :هل رأى حممدٌ
ربه ...احلديث.

والبن مردويه من طريق إسمـاعيل بن أيب خالد :عن الشعبي :عن عبد اهلل بن
احلارث بن نوفل :عن ٍ
ُ
مرسوق عائش َة ...فذكر
كعب مثله؛ قال ـ يعني :الشعبي ـ :فأتى
ٍ
مرسوق لعائشة عن ذلك(((.
سبب سؤال
احلديث ،فظهر بذلك ُ

ـف شعري» :أي :قام من الفزع لِـام
قوله« :هل رأى حممد ﷺ ر َّبه قالت :لقد َق َّ
ِ
واستحالة وقوع ذلك.
حصل عندها من هيبة اهلل واعت َقدته من تنزهيه

قال النرض بن شميل :القف ـ بفتح القاف وتشديد الفاء ـ كالقشعريرة وأصله:

القبض واالجتامع؛ ألن اجللد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك.

فهمك عن هذه الثالث؟ وكان
قوله« :أين أنت من ثالث» أي :كيف يغيب ُ
ينبغي لك أن تكون مستحرضها ومعتقد ًا ِ
كذ َب من يدّ عي وقوعها.
ُ
َ
((( قال ابن حجر« :قوله« :يا أمتاه» أصله يا أم ـ واهلاء للسكت فأضيف إليها ألف االستغاثة فأبدلت
تاء وزيدت هاء السكت بعد األلف ووقع يف كالم اخلطايب إذا نادوا قالوا يا أمة عند السكت
وعند الوصل يا أمت باملثناة فإذا فتحوا للندبة قالوا يا أمتاه واهلاء السكت وتعقبه الكرماين بأن
قول مرسوق يا أمتاه ليس للندبة إذ ليس هو تفجع ًا عليها وهو كام قال».

 636ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

قوله« :من حدثك أن حممد ًا ﷺ رأى ربه فقد كذب» تقدم يف بدء اخللق من رواية

القاسم بن حممد :عن عائشة :من زعم أن حممد ًا رأى ربه فقد أعظم ...وملسل ٍم من
حديث مرسوق املذكور من طريق داود بن أيب هند :عن الشعبي :فقد أعظم عىل اهلل

الفرية.

قوله« :ثم قر َأ ْت﴿ :ﭥﭦﭧ﴾ [األنعام.»]103 :

وقوع الرؤية بحديث مرفوع ،ولو كان
قال النووي ـ تبع ًا لغريه ـ :مل تنف عائش ُة
َ

َ
غريها
معها لذكرته ،وإنام اعتمدت
االستنباط عىل ما ذكرته من ظاهر اآلية ،وقد خالفها ُ
ُ
القول حج ًة
غريه منهم مل يكن ذلك
من الصحابة ،والصحايب إذا قال قوالً وخالفه ُ
اتفاق ًا ،واملراد باإلدراك ـ يف اآلية ـ :اإلحاطة ،وذلك ال ينايف الرؤية .انتهى.

وجز ُمه ّ
تبع فيه اب َن خزيمة؛ فإنه قال
بأن عائشة مل تنف الرؤية بحديث مرفوع َ
النفي ال يوجب عل ًام ،ومل َت ِك عائش ُة أن النبي ﷺ
يف كتاب التوحيد من «صحيحه»ُ :
تأولت اآلية .انتهى.
أخربها أنه مل َير ر ّبه ،وإنام ّ
ُ
الشيخ ـ
عجيب! فقد ثبت ذلك عنها يف «صحيح مسلم» ـ الذي رشحه
وهو
ٌ

فعنده من طريق داود بن أيب هند :عن الشعبي :عن مرسوق يف الطريق املذكورة؛ قال

فقلت :أمل ي ُقل اهلل﴿ :ﮍﮎﮏﮐ﴾ [النجم،]13 :
وكنت متكئ ًا
مرسوق:
فجلست ُ
ُ
ُ
فقالت :أنا أول هذه األمة سأل رسول اهلل ﷺ عن ذلك فقال« :إنام هو جربيل».

وأخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن داود هبذا اإلسناد :فقالت :أنا أول

من سأل رسول اهلل ﷺ عن هذا ،فقلت :يا رسول اهلل ،هل رأيت ربك؟ فقال« :ال إنام

رأيت جربيل منهبط ًا».

نعم احتجاج عائشة باآلية املذكورة خالفها فيه اب ُن عباس ،فأخرج الرتمذي من
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طريق احلكم بن أبان :عن عكرمة :عن ابن عباس قال :رأى حممدٌ ر َّبه ،قلت :أليس اهلل

نوره ،وقد
يقول﴿ :ﭥﭦﭧ﴾؟ قال :وحيك ذاك إذا جتىل بنوره الذي هو ُ

رأى ر ّبه مرتني.

نفي اإلحاطة به عند رؤياه ،ال نفي أصل رؤياه.
وحاص ُله :أن املراد باآليةُ :

واستدل القرطبي يف «املفهم» ألن اإلدراك ال ينايف الرؤي َة بقوله تعاىل ـ حكاية عن

أصحاب موسى ـ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ*ﭚﭛ﴾ [الشعراء:

البرص ،فلام نُفي كان
 ،]62-61وهو استدالل عجيب؛ ألن متع ّلق اإلدراك يف آية األنعام
ُ

نفي الرؤية ،بخالف اإلدراك الذي يف قصة موسى ،ولوال وجو ُد األخبار بثبوت
ظاهره َ
ُ
ُ
العدول عن الظاهر.
الرؤية ما ساغ

ًّ
مـحل باأللف والالم فيقبـل
ثم قال القرطبي﴿ :ﭧ﴾ ـ يف اآلية ـ مجع

التخصيص ،وقد ثبت دليل ذلك سمع ًا يف قوله تعاىل﴿ :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ﴾
[املطففني ،]15 :فيكون املراد الكفار بدليل قوله تعاىل يف اآلية األخرى﴿ :ﭙﭚﭛ

*ﭝﭞﭟ﴾ [القيامة.]23-22 :

املرئي.
قال :وإذا جازت يف اآلخرة جازت يف الدنيا؛ لتساوي الوقتَني بالنسبة إىل
ّ

انتهى ،وهو استدالل جيد.

األخبار الصحيحة
وقال عياض :رؤية اهلل سبحانه وتعاىل جائزة عقالً ،وثبتت
ُ

املشهورة بوقوعها للمؤمنني يف اآلخرة وأما يف الدنيا ،فقال مالك :إنام مل َير سبحانه يف
ٍ
ورزقوا أبصار ًا باقي ًة ـ ر َأ ُوا
الدنيا؛ ألنه باق ،والباقي ال ُيرى بالفاين ،فإذا كان يف اآلخرة ـ ُ
الباقي بالباقي.
َ

قال عياض :وليس يف هذا الكالم استحال ُة الرؤية إال من حيث القدرة؛ فإذا

قدّ ر اهلل من شاء من عباده عليها مل يمتنع.
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قلت :ووقع يف «صحيح مسلم» ما يؤيد هذه التفرق َة يف حديث مرفوع فيه:

«واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى متوتوا» ،وأخرجه ابن خزيمة أيض ًا من حديث أيب

أمامة ،ومن حديث عبادة بن الصامت ،فإن جازت الرؤي ُة يف الدنيا عق ً
ال فقد امتنعت

سمع ًا ،لك ّن َمن أثبتها للنبي ﷺ له أن يقول :إن املتكلم ال يدخل يف عموم كالمه.

السلف يف رؤية النبي ﷺ ر ّبه؛ فذهبت عائش ُة وابن مسعود إىل
وقد اختـلف
ُ

ذر ،وذهب مجاعة إىل إثباهتا.
إنكارها ،واختُلف عن أيب ّ

عمر :عن احلسن :أنه حلف إن حممد ًا رأى ربه.
وحكى عبد الرزاق :عن َم َ

وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبري إثباهتا ،وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار

عائشة ،وبه قال سائر أصحاب ابن عباس ،وجزم به كعب األحبار ،والزهري ،وصاحبه

معمر ،وآخرون ،وهو قول األشعري ،وغالب أتباعه.
ثم اختلفوا :هل رآه بعينِه أو بقلبِه؟ وعن أمحدَ كالقولني.

أخبار مط َلقة وأخرى مق ّيدة ،فيجب ُ
محل ُمط َلقها
قلت :جاءت عن ابن عباس
ٌ

عىل مق َّيدها ،فمن ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح ـ وصححه احلاكم أيض ًا ـ من

طريق عكرمة عن ابن عباس قال :أتعجبون أن تكون اخللة إلبراهيم ،والكالم ملوسى،
والرؤية ملحمد؟

وأخرجه ابن خزيمة بلفظ :إن اهلل اصطفى إبراهيم باخللة ...احلديث.

وأخرج ابن إسحاق من طريق عبد اهلل بن أيب سلمة :أن ابن عمر أرسل إىل ابن

عباس :هل رأى حممد ربه؟ فأرسل إليه أن :نعم.

ومنها :ما أخرجه مسلم من طريق أيب العالية :عن ابن عباس يف قوله تعاىل﴿ :ﮂ

ﮃﮄﮅﮆ*ﮈﮉﮊﮋ*ﮍﮎﮏﮐ﴾ [النجم ]13-11 :قال :رأى
ربه بفؤاده مرتني.
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وله من طريق عطاء :عن ابن عباس قال :رآه بقلبه.

وأرصح من ذلك :ما أخرجه ابن مردويه ـ من طريق عطاء أيض ًا ـ عن ابن عباس
قال :مل َير ُه رسول اهلل ﷺ بعينِه ،إنام رآه بقلبه.
اجلمع بني إثبات ابن عباس ،ونفي عائشة بأن ُيمل نف ُيها عىل
وعىل هذا فيمكن
ُ

رؤية البرص ،وإثباتُه عىل رؤية القلب.

جمرد حصول العلم؛ ألنه ﷺ كان عالِـ ًام
ثم املراد برؤية الفؤاد :رؤية القلب ،ال ّ

باهلل عىل الدوام ،بل مرا ُد من أثبت له أنه رآه بقلبه :أن الرؤية التي حصلت له ُخلقت

يف قلبه كام خيلق الرؤية بالعني لغريه ،والرؤية ال ُيشرتط هلا يشء خمصوص عقالً ،ولو
جرت العادة ِ
بخلقها يف العني.
حممد ربه.
وروى ابن خزيمة بإسناد ٍّ
قوي عن أنس قال :رأى ّ

ذر :أنه سأل النبي ﷺ عن ذلك فقال« :نور أنّى أراه».
وعند مسل ٍم من حديث أيب ّ

وألمحد عنه قال« :رأيت نور ًا» .والبن خزيمة عنه قال :رآه بقلبه ،ومل يره بعينه ،وهبذا

بني رؤيته له ببرصه.
النور حال َ
يتبني مرا ُد أيب ذر بذكره النور :أيُ :

رجح القرطبي يف «املفهم» َ
قول الوقف يف هذه املسألة ،وعزاه جلامعة من
وقد ّ

ظواهر
املحققني ،وقواه بأنه ليس يف الباب دليل قاطع ،وغاية ما استدل به للطائفتني
ُ
متعارض ٌة قابلة للتأويل ،قال :وليست املسألة من العمليات ف ُيكتفى فيها باألدلة الظنية،

وإنام هي من املعتقدات فال ُيكتفى فيها إال بالدليل القطعي.

وأطنب يف االستدالل
وجنح ابن خزيمة يف كتاب «التوحيد» إىل ترجيح اإلثبات،
َ

ذكره ،ومحل ما ورد عن ابن عباس عىل أن الرؤيا وقعت مرتَني مرة بعينه
له بام يطول ُ
ومرة بقلبه ،وفيام أوردتُه من ذلك َمقنع.
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وممن أثبت الرؤية لنبينا ﷺ اإلمام أمحدُ  ،فروى اخلالل يف «كتاب السنة» عن

قلت ألمحد :إهنم يقولونَّ :
إن عائشة قالت :من زعم أن حممد ًا رأى ربه فقد
املروزيُ :

أعظم عىل اهلل الفرية ،فبأي يشء ُيدفع قوهلا؟ قال :بقول النبي ﷺ« :رأيت ريب»ُ ،
قول

النبي ﷺ أكرب من قوهلا».
ثم قال:

«قوله﴿ :ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ﴾ [الشورى،]51 :

هو دليل ثان استد ّلت به عائشة عىل ما ذهبت إليه من نفي الرؤية ،وتقريره :أنه سبحانه
وتعاىل حرص تكليمه لغريه يف ثالثة أوجه ،وهي :الوحي بأن يلقى يف روعه ما يشاء ،أو

يكلمه بواسطة من وراء حجاب أو يرسل إليه رسوالً فيبلغه عنه ،فيستلزم ذلك انتفاء
الرؤية عنه حال َة التكلم.

واجلواب :أن ذلك ال يستلزم نفي الرؤية مطلق ًا ،قاله القرطبي ،قال :وعامة ما

يقتيض نـفي تكليم اهلل عىل غري هذه األحوال الثـالثة ،فيجوز أن التكليم مل يقع حالة
الرؤية»(((.

السنّة من رسول اهلل
ويف «مسند إسحاق بن راهويه»« :قال إسحاق :وقد مضت ُّ
ﷺ بأن أهل اجلنة َيرون رهبم ،وهو من أع َظم نِعم أهل اجلنة ،وقوله﴿ :ﭙﭚﭛ
* ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [القيامة ]23-22 :يقول :يومئذ مرشق ٌة إىل اهلل ناظرة إىل اجلنة ،وإنام معنى
قول من قال :تنتظر الثواب وال يرون رهبم يوم القيامة قبل دخول اجلنة ،أال ترى إىل

فسه عىل معنى ما وصفـنا ،قال﴿ :ﭝﭞﭟ﴾ ،قال :ينظرون
فس اآلية ّ
جماهد حني ّ
الثواب.

نواظر يوم القيامة ،فـتجيء اآلية مصدّ قـة
تفسري اآلية جييء عىل أوجه ،وهي:
ُ
((( «فتح الباري» (.)610 :8
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ملعنى اآلية األخرى ،وهي يف الظاهر عند من جيهل تأويلها ،خمالف لآلخر؛ كام جهل

َمن سـأل ابن عباس عن قوله﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [املؤمنون:

 ]101وعن قوله﴿ :ﰉﰊﰋﰌﰍ﴾ [الصافات ،]50 :وكأن يف الظاهر

فس قوله﴿ :ﯪ ﯫ
إحدامها خمالفة لألخرى! فأجابه ابن عباس بأهنام مؤتلفتان! ّ

يبق عىل
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [املؤمنون ]101 :قال :هذه النفخة األوىل إذا مل َ
نسب .وقال :إذا ُأدخلوا اجلنة ﴿ﰉ ﰊ ﰋ
وجه األرض ،مل يكن بينهم يومئذ
ٌ

فتبي أن معنى اآليتني معنى واحد ،وكأن يف الظاهر
ﰌﰍ﴾ [الصافاتّ .]50 :
خالف ًا حتى إن ابن عباس قال للسائل :ما أشب َه عليك من نحو ذلك من القرآن فهو كام
وصفنا ،فلذلك قلنا :إن قول اهلل﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [األنعام:

 ]103يف الدنيا ،وتصديـق ذلك ما قالت عائـشة :من زعم أن حممد ًا رأى ربـه فـقد
كـذب؛ ألن اهلل قال﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [األنعام ،]103 :فقد

وتفسها
فست هذه اآلية عىل الدنياّ ،
حتقق عند من ع َق َل عن اهلل عز وجل :أن عائشة ّ
املبتدعة عىل أهنا يف الدنيا واآلخرة؛ فأسقطوا معنى هذه اآلية﴿ :ﭙﭚﭛ*ﭝﭞ

ﭟ﴾ [القيامة ،]23-22 :وبني ما وصفنا يف قول اهلل﴿ :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ﴾
[املطففني ]15 :فأزال ذلك عن الكفار ،وثبتت اآلية ألهل اجلنة.

ولقد قيل البن املباركَّ :
إن فالن ًا فرس اآليتيـن ﴿ﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ﴾ [األنعام ]103 :وقوله﴿ :ﭙﭚﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ [القيامة ]23-22 :عىل

ُ
الشيخ معنى
أهنا خمالفة لألخرى ،فلذلك أرى الوقف يف الرؤية .فقال ابن املبارك :جهل
اآلية التي قال اهلل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [األنعام ]103 :ليست

بمخالفة ﴿ﭙﭚﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ [القيامة]23-22 :؛ ألن هذه يف الدنيا وتلك يف
اآلخرة ،حتى إنه قال :ال تُفشوا هذا عن الشيخ ،تدّ عيه اجلهمية ،ورآه منه غلط ًا.
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ولو مل يكن فيام وصفنا إال ما سأل موسى ر َّب ُه الرؤية يف الدنيا ،لـام كان قد علم أن

أهل اجلنة يرون رهبم ،فيسأل ر َّبه أن يريه يف الدنيا ،فبني اهلل له قال﴿ :ﯠﯡﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ﴾ [األعراف ]143 :ساخ اجلبل،
قو عىل نظر الرب .قال موسى﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾
ومل َي َ

من آمن بك أن ال يراك أحد يف الدنيا قبل يوم القيامة»(((.

فاحلاصلّ :
خالف يف أن النبي:
أن أصل جواز الرؤية ثابت ،ولكن قد حصل
ٌ

هل رأى ربه بالفعل ووقعت رؤيتُه له ،أم ال؟ فظهر ّ
أن اخلالف يف الوقوع ال يف اجلواز

واإلمكان.

وبنا ًء عىل ذلك خيتلف الناس يف القول بأن الصحابة اختـلفوا خالف ًا أصلي ًا أو

فرعي ًا؟

إن اخلالف يف أصل صحة الرؤية ،يلزمه ُ
فمن قالّ :
القول بأن اخلالف أصيل ،وما

قاطع مع أحدمها ،فال جيوز اجلز ُم بأحد الرأيني.
دام ال يوجد
ٌ

فاخلالف عنده بني الصحابة خالف
وأما من قال :إن اخلالف يف الوقوع فقط،
ُ

رضر يف تلك احلال يف أن يؤخذ بأمر ظني ،واهلل أعلم.
فرعي ،وال َ
وجعل اخلالف فرعي ًا أوىل من ِ
ُ
جعله أصلي ًا.

قال الطحاوي( :بغري إحاطة وال كيفية)
الباء يف قوله« :بغري» ،متعلقة بقوله« :والرؤية» ،أيَّ :
إن الرؤية تكون بغري إحاطة
ِ
كر
نفي الكيف عن رؤية اهلل ،وقد سبق بيان معنى «الكيف» ،ومىض ذ ُ
وال كيفية ،فيجب ُ
أنه جيب نفي الكيف عن اهلل تعاىل وصفاته.
((( (.)674-670 :3( ،)1266
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يتوهم
وأما اإلحاطة ،فال ُييط بجالل قدر اهلل تعاىل إال هو جل شأنه ،فال جيوز أن ّ

واحد أن الرؤية املشار إليها تكشف عن مجيع صفات اهلل تعاىل ،وجليل ذاتـه ،أو عن

حقيقة ذاته وكامالهتا عىل ما هي عليه ،بل هي زيادة علم وإدراك جلالل اهلل بقدر ما

يتفضل هو به عىل املؤمنني.

ثم إن اإلحاطة باحلدود بالفعل ،ال تكون إال لِـمن له حدود ،وأما اهلل تعاىل فال حدَّ
ف وال غاية ،وقد سبق ُ
بيان ذلك ك ّله ،فال جيوز أص ً
ال نسبة احلدود واإلحاطة
طر َ
له وال َ

إليه جل شأنه؛ النتفاء ذلك عنه.

قال العالمة الغنيمي يف «رشحه عىل العقيدة الطحاوية»:

«ونقول( :الرؤية) إىل الذات املقدسة املنزهة عن اإلحاطة واجلوانب (حق) أي:

ثابتة (ألهل اجلنة) لكن (بغري إحاطة) بجوانب املرئي وحدوده؛ لتعاليه تعاىل عن التناهي
باجلوانب ،واالتصاف باجلوانب واحلدود( ،وال كـيفية) من مقابلة وجهة وارتسـام،

واتصال شعاع وثبوت مسافة بني الرائي واملرئي؛ ألن هذا كله يف رؤية األجسام ،واهلل

تعاىل ليس بجسم ،فليست رؤيته كرؤية األجسام ،فإن الرؤية تابعة لليشء عىل ما هو
ٍ
وج ٍ
هة ال ُيرى إال يف مكان ِ
عليه ،فمن كان يف مكان ِ
بمقابلة
وجهة كام هو كذلك ،و ُي َرى
واتصال شعاع وثبوت مسافة ،ومن مل يكن يف مكان وال ٍ
ِ
جهة وليس بجسم ،فرؤيته

كذلك ليس يف مكان وال جهة وال بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة ،وإال مل تكُن
رؤية له ،بل ِ
لغريه»(((.
وهذا الكالم جيد ومفيد ،ولكن قوله:

«فمن كان يف مكان ...و ُي َرى بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة» ،فأول هذا
نص عليه .انظر« :رشح
((( كذا يف رشح العالمة الغنيمي ،نقالً عن رشح الطريقة للنابليس ،كمـا َّ
العقيدة الطحاوية» ،دار الفكر ،ط1402 ،2هـ ـ 1982م ،ص .69-68حتقيق وتعليق ،حممد

مطيع احلافظ ،حممد رياض املالح.
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صحيح بال شك ،وهو أن ما كان يف مكان فإنه يرى يف مكان ،وأما القسم الثاين
الكالم
ٌ
فظاهر كالمه :أنه ال ُيرى إال باتصال شعاع وثبوت مسافة
ـ وهو أن ما كان يف مكان ـ
ُ
ومقابلة ،وهذا غري صحيح إذا محل عىل إطالقه ،ويبعد أن يكون مراد ًا لهّ ،
فإن ما كان يف

مكان؛ فإنه يمكن أن ُيرى بال اتصال شعاع وال مقابلة وال جهة ،ويمكن أن يكون أراد
أنه كذلك عادة ،وبنا ًء عىل ذلك فال إشكال.

وقد كنت كتبت هذه املالحظة قبل طباعة كتاب هداية املريد رشح جوهرة التوحيد

للناظم اللقاين ،فلام عزمت عىل طباعة هذا الرشح رجعت للرشح املذكور فوجدت
عبارته كالتايل« :وال تتعلق عادة إال بام هو يف جهة ومكان ومسافة خمصوصة(((» .اهـ،

وهذا يعني أن استدراكي عىل ما نقله العالمة الغنيمي يف حمله واحلمد هلل.

فالرؤية ـ يف احلقيقة ـ صفة كاشفة ،وهي قائمة يف الرائي ،وتكشف عن املرئي،

وعليه؛ فإن الرائي يمكن أن يكون ال يف مكان ،ويرى ما هو يف مكان ،وال يشرتط يف
الرؤية عنه أهل السنة اتصال شعاع ،وغري ذلك من الرشوط العادية ،كام أشار ،وعىل

ذلك نبه العالمة الطحاوي يف قوله« :بال كيفية».

هذا واعلم أن اب َن تيمية يقول يف ر ِّد التأسيـس(((« :إن كون الرؤية مستـلزمة

أمر ثبت بالنصوص املتواترة» .اهـ ،ومن الـمعلوم أنه
ألن يكون اهلل بجهة من الرائي ٌ
يثبت احلد هلل تعاىل ،خالف ًا جلامهري املسلمني ،فكيف يمكن أن يتم تفسري قول اإلمام
((( «رشح الناظم عىل اجلوهرة» وهو الرشح الصغري املسمى هداية املريد جلوهرة التوحيد ،لإلمام
برهان الدين إبراهيم اللقاين املتوىف سنة 1041هـ ،)639 :1( ،حقـقه وضبط حواشيه مروان
حسني البجاوي ،دار البصائر.
ٍ
وقد قرأت هذا الكتاب كام ً
ال ورشحت ما فيه من معان وذخائر عىل جمموعة من طالب العلم
النجباء ،ووجدت أن حمققه أجاد فع ً
ال يف عمله ،فلم نقع إال عىل مواضع قليلة يمكن استدراكها
عليه.
((( (.)409 :2

ِ
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الطحاوي «بال إحاطة» بناء عىل مذهبه؟ فإن رآه وأدرك حدَّ ه ،فـقد أحاط به من هذه

الطحاوي ،وإال فينبغي أن يقول إن الرؤية ال حتيط بحدّ اهلل!
اجلهة ،فيخالف كالم
ّ

قال الطحاوي( :كام نطق به كتاب ربنا ﴿ﭙﭚﭛ * ﭝﭞﭟ﴾ [القيامة:

 ،]23-22وتفسريه عىل ما أراده اهلل تعاىل وعلِ َمهُّ ،
وكل ما جاء يف ذلك من
احلديث الصحيح عن الرسول ﷺ فهو كام قال ،ومعناه عىل ما أراد)

نفي ألن تكون الرؤية
أثبت اإلمام الطحاوي الرؤي َة ،ثم قال« :بغري إحاطة» :هذا ٌ

كاشفة حلقيقة اهلل تعاىل كشفا تاما كامال ال يتصور املزيد عليه ،أي إن الرؤية ال تستلزم

مدرك
أن يعلم االئي كامالت اهلل تعاىل عىل ما هي عليه بحيث ال يتصور بقاء كامل غري َ
للرائي ،فنفي اإلحاطة عن الرؤية تستلزم هذا استلزاما واضحا.

ولكن قد يشكل عىل ما ذكرناه هنا ،أن العلامء عربوا عن الرؤية بأهنا انكشاف

تا ّم ،فقال الربهان اللقاين مثالً« :وال نزاع للمخالفني يف جواز االنكشاف التام العلمي،
وال لنا يف امتناع ارتسام صورة من املرئي يف البارصة واتصال شعاع خارج من البارصة

الشمس مث ً
ال بحد أو
باملرئي أو حالة إدراكية مستلزمة لذلك .وإنام النزاع يف أنا إذا عرفنا
َ
ّ

العني كان نوع ًا آخر فوق األول،
وغمضنا
َ
رسم كان نوع ًا من املعرفة ،ثم إذا أبرصناها َ
ثم إذا فـتحنا العني حصل نوع آخر من اإلدراك فوق األولني نسميه الرؤية ،بمعنى

االنكشاف التا ّم بالبرص ،وال تتعلق عادة إال بام هو يف جهة ومكان ومسافة خمصوصة،
فهل مثل هذه احلالة اإلدراكية يصح أن تقع بدون املقابلة واجلهة ،وأن يتعلق بذات اهلل

تعاىل دون جهة ومكان ،فأحاله املعتـزلة بناء عىل َّ
أن ما ُذكر رشوط عقلية للرؤية،

وجوزناه نحن وأصحابنا من أهل السنة ريض اهلل تعاىل عنهم بناء عىل أن ما ذكر رشوط

عادية هلا يصح أن تتخلف(((» .اهـ.

((( «هداية املريد جلوهرة التوحيد» ،اإلمام العالمة برهان الدين إبراهيم اللقاين (.)640-638 :1
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فاالنكشاف التام املذكور هنا ،ينبغي يف نظري أن يكون التا ُّم وصف ًا لإلدراك أي

االنكشـاف من حيث حصوله يف البرص ،وهذا هو الظاهر من الرتكيب ،فأنت تقول

االنكشاف التام ،فتجعل التام وصف ًا لالنشكاف ،ولكن ينبغي أخذ التامم من اجلهة التي

درك ،فإن كونه تام ًا هبذا املعنى يستلزم إحاطة الرائني
بيناها ،ال من حيث كشفه عن ا ُمل َ
لكامالت اهلل تعاىل ،والعلم بحقيقته عىل وجه تام ،وهو ممنوع .ولو تأملت زيادة تأمل يف

العني كان نوع ًا آخر فوق األول ،ثم إذا فتحنا
وغمضنا
َ
قول اللقاين« :ثم إذا أبرصناها َ
العني حصل نوع آخر من اإلدراك فوق األولني نسميه الرؤية ،بمعنى االنكشاف التا ّم
بالبرص» ،لعرفت معنى ما ذكرناه ،فقد قال إن اإلدراك احلاصل فوق األول ،وكذلك
اإلدراك اآلخر عند فتح العني إدراك فوق األو َلني ،وكونه فوقهام ال يستلزم كونه كاشف ًا

عن حقيقة املرئي ،وهذا الذي قررناه هنا هو عينه الذي بينه اللقاين فيام بعد فقال :عند

رشح قوله (بال انحصار)« :يعني :أننا نقول :إنه تعاىل ُيرى ،بمعنى أنه ينكشف لألبصار

انكشاف ًا تام ًا عند الرائي بال إحاطة وال انحصار له عنده ،الستحالة احلدود والنهايات،
والوقوف عىل حقيقتـه كام هو ِ
حممل النفي يف اآلية الرشيفة ـ يعني ﴿ﭥ ﭦ
ﭧ﴾ ـ ،وإيضاحه أنا ال نسلم أن اإلدراك بالبصـر يف اآلية الكريمة هو مطلق

الرؤية ،بل هو رؤية خمصوصة ،وهي التي تكون عىل وجه اإلحاطة بجوانب املرئي ،إذ

حقيقته النيل والوصول ،مأخوذ من أدركت فالن ًا إذا حلقته ،وهلذا يصح رأيت القمر
وما أدركته ببرصي إلحاطة الغيم به ،وال يصح :وما رأيته ،فيكون اإلدراك املنفي يف

أخص من الرؤية ملزوم ًا هلا ،بمنزلة اإلحاطة من العلم ،فال يلزم من نفي اإلدراك
اآلية َّ

عىل هذا نفي الرؤية ،وال من كون نفيه مدح ًا كون الرؤية نقص ًا(((» .اهـ.

وتأمل أيض ًا يف جعل اإلمام اللقاين الرؤية إدراك ًا ،لتعلم صحة ما وجهنا به مفهوم

الرؤية.

((( «هداية املريد» ،اإلمام العالمة برهان الدين إبراهيم اللقاين (.)646 :1
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قوله اإلمام الطحاوي« :وال كيفية» :اهلل سبحانه ليس له صورة وال حدّ وال جهة

وال شكل ،ومع ذلك حيصل هناك نوع انكشاف.

وإثبات الرؤية جيب معه نفي اإلحاطة ونفي الكيفية ،كمـا نطق به كتاب ربنا:

ّ
واستدل
﴿ﭙﭚﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ [القيامة ،]23-22 :وهي آية أخرى تثبت الرؤية،

أن ظاهر هذه اآلية ُيفيدُ َّ
أهل السنة بظاهرها عىل أن ثبوت الرؤية ،وال خيفى ّ
أن الرؤية

وجب لرصف
مانع من األخذ بظاهر هذه اآلية ،وال يوجد ُم
ٌ
ستقع للمؤمنني ،وال يوجد ٌ
ٍ
نقصة هلل سبحانه ،وذلك كام
هذه اآلية عن ظاهرها ،وال يلزم من إثبات الرؤية إثبات َم
مىض ،ولذلك ال داعي للتأويل ،فإنه ُيلجأ للتأويل إذا كان هناك ٌ
دليل موجب لذلك كام
ُ
ُ
إذا امتنع ُ
األخذ بالظاهر.
فاألصل
أخذ النص عىل ظاهره،

هذه اآليات من سورة القيامة ،وقد اختلف فيها أهل التأويل؛ كام قال اإلمام

(((
وروي عن عكرمة وإسامعيل بن أيب خالد :أي :تنظر إىل رهبا نظر ًا.
الطربي ُ ،

وح َّق
وروى بسنده عن احلسن قال :حسنة ﴿ﭝﭞﭟ﴾ قال :تنظر إىل اخلالقُ ،
َ

هلا أن تنرض وهي تنظر إىل اخلالق.

وروى عن عطية العويف ،يف قوله﴿ :ﭙﭚﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ [القيامة-22 :

وبرصه ٌ
حميط هبم ،فذلك
 ،]23قال :هم ينظرون إىل اهلل ،ال حتيط أبصارهم به من عظمته،
ُ

قوله﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [األنعام.]103 :

وروى اإلمام الطربي بسنده عن جماهد ،عن ابن عمر ،قال« :إن أدنى أهل اجلنة
ِ
وخدمه مسري َة ألف سنة ،يرى أقصاه كام يرى أدناه،
وس ِره
منزلة َلـمن ينظر إىل ُملكه ُ ُ
وإن أرفع أهل اجلنة منزلة َلـمن ينظر إىل وجه اهلل ُبكر ًة وعشية».
((( ينظر« :تفسري الطربي» (.)71 :24
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وروى عن أيب الصهباء املوصيل ،قال« :إن أدنى أهل اجلنة منزلة ،من يرى رسره

وخدمه و ُمل َك ُه يف مسرية ألف سنة ،فريى أقصاه كام يرى أدناه وإن أفضلهم منزلة ،من

ينظر إىل وجه اهلل غدو ًة وعشية».

وذكر اإلمام الطربي أن آخرين قد خالفوا يف ذلك فقال« :وقال آخرون :بل معنى

ذلك :أهنا تنتظر الثواب من رهبا .وروى ذلك بسنده عن منصور ،عن جماهد ،قال :كان
أناس يقولون يف حديث« ،فريون رهبم» فقلت ملجاهد :إن ناس ًا يقولون :إنه ُي َرى ،قال:
َيرى وال يراه يشء».

ُ
القول الذي
ثم قال اإلمام الطربي« :وأوىل القولني يف ذلك عندنا بالصواب:
ِ
وعكرمة ،من أن معنى ذلك :تنظر إىل خالقها ،وبذلك جاء األثر عن
ذكرناه عن احلسن

رسول اهلل ﷺ».

ثم رشع يف ذكر الروايات الدا ّلة عىل ذلك ،من ذلك ما رواه بسنده ،عن ابن عمر،
قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن أدنى أهل اجلنة منزل ًة َلـمن ينظر يف ملكه أل َفي ٍ
سنة» قال:
ُ
َ
مرت ِ
ينظر يف وجه اهلل َّ
ّ
َني» قال :ثم تال﴿ :ﭙ ﭚ
كل يوم ّ
ـمن ُ
«وإن أفض َلهم منزل ًة َل َ
ﭛ *ﭝﭞﭟ﴾ [القيامة ،]23-22 :قال :بالبياض والصفاء ،قال﴿ :ﭝﭞﭟ﴾ قال:
عز ّ
تنظر ّ
وجل».
كل يوم يف وجه اهلل ّ
وروى عنه أيض ًا عن ابن عمر ،قال« :إن أدنى أهل اجلنة منزل ًة َلـمن ينظر إىل
أرفع أهل اجلنة
وس ِره وخدمه مسري َة ألف سنة ،يرى أقصا ُه كام يرى أدناه ،وإن َ
ُملكه ُ ُ
منزل ًة لـمن ينظر إىل وجه اهلل ُبكرة وعشية».
وروى هذا احلديث أيض ًا الرتمذي عن ابن عمر ،ثم قال :ثم قرأ رسول اهلل ﷺ

﴿ﭙﭚﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ [القيامة ]23-22 :قال أبو عيسى :وقد ُروي هذا احلديث
عن غري وجه عن إرسائيل عن ثوير عن بن عمر مرفوع ورواه عبد امللك بن أبجر عن

ثوير عن بن عمر موقوف.
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وروى عبيد اهلل األشجعي عن سفيان عن ثوير عن جماهد عن بن عمر قوله ومل

يرفعه حدثنا بذلك أبو كريب حممد بن العالء حدثنا عبيد اهلل األشجعي عن سفيان عن

ضعيف من جهة ثوير
ثوير عن جماهد عن بن عمر نحوه ومل يرفعه .اهـ((( .واحلديث
ٌ
ابن أيب فاختة.

وروى الطربي عن أيب الصهباء املوصيل ،قال« :إن أدنى أهل اجلنة منـزل ًة ،من

يرى ُسره وخدمه و ُمل َك ُه يف مسرية ألف سنة ،فريى أقصاه كام يرى أدناه ،وإن أفضلهم
منزلة ،من ينظر إىل وجه اهلل غدوة وعشية».

قال العالمة كامل الدين البيايض احلنفي:

«قال يف «رشح الوصية والفقه األكرب»( :ولقاء اهلل تعاىل) أي :كونه مرئي ًا (ألهل

ثابت بالدالئل القطعيات من بينات اآليات،
اجلنة) زياد ًة يف إكرامهم فيها ٌّ
(حق) أيٌ :
ومشهورات الروايات ،واقع (بال كيفية) أي :مالبس ًا؛ لعدم الكيفيات املعتربة يف رؤية
األجسام واألعراض؛ لـام سيأيت من البيان (وال تشبي َه) له تعاىل بيشء من املخلوقات

(وال جهة) له وال حت ُّيز يف يشء من اجلهات ،وفيه إشارات:

ٍ
تشبيه لعباده يف اجلنة ِ
بخلق قوة اإلدراك يف البارصة من
األوىل :أنه تعاىل ُيرى بال

غري حت ُّيز ومقابلة وال مواجهة وال مسامتة.

بـ«احلق»
الثانية :إمكان ذلك وثبوته باآليات واألحاديث املشهورة ،وإليه أشار
ّ

يف مقام االستـدالل ،وهي كثرية ،منها :قوله تعاىل حكاية عن موسى عىل نبينا وعليه

الصالة والسالم﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [األعـراف ،]143 :وقـوله تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ * ﭝ ﭞ

ﭟ﴾ [القيامة ،]23-22 :وقـوله تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [يونس.]26 :
((( «فتح الباري» (.)610 :8
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روى أبو بكر الصديـق ريض اهلل تعاىل عنه عن النبي ﷺ أنه قال« :احلسنى :اجلنـة،
والزيادة :النظر إىل وجه اهلل تعاىل».

ومنها :ما رواه عبداهلل بن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام ،عنه عليه الصالة والسالم

أنه قال« :إن أكرم أهل اجلنة عىل اهلل من ينظر إىل وجهه ُغدو ًة وعش ّية» ،ثم قرأ﴿ :ﭙ
ﭚﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ ،وغري ذلك كام سيأيت.

الثالثة :الرد عىل فرق املبتدعة كاملشبهة والكرامية النافية للرؤية بال مكان وال جهة،

واملعتزلة والنجارية واخلوارج النافية ملطلق الرؤية ،وال نزاع هلم يف إمكان االنكشاف

التا ّم العلمي ،وال لنا يف امتـناع ارتسام الصورة أو اتصال الشعاع ،أو حالة مستلزمة
لذلك.

بل النزاع يف أنّـا إذا نظرنا إىل البدر ،فلنا حالة إدراكي ٌة نسميها «الرؤية» مغايرة لـام

إذا أغمضنا العني وإن كان ذلك انكشاف ًا جلي ًا ،فهل حيصل للعباد بالنسبة إىل اهلل تعاىل

تلك احلالة وإن مل يكن هناك مقابلة؛ كام يف «رشح املقاصد» وغريه.

وإليه أشار بقوله« :يراه املؤمنون وهم يف اجلنة دون املرئي تعاىل (بأعني رؤوسهم)

ال ببصائرهم فقط لعدم النزاع فيه».

خلو تلك الرؤية عن الرشائط والكيفيات
الرابعة :أن املراد بنفي الكيفية واجلهةّ :

املعتربة يف رؤية األجسام واألعراض مع سالمة احلاسة وكون املرئي بحيث يمكن رؤيته
خلو
من املقابلة والعدم القرب القريب والبعد البعيد ،واللطافة واحلجاب ،ال بمعنىّ :
واملرئي عن مجيع احلاالت والصفات عىل ما يفهم أرباب اجلهاالت،
املقابلة أو الرائي
ّ

فيعرتضون بأن الرؤية ٌ
كسب من أكسابه ،فبالرضورة يكون
فعل من أفعال العباد أو
ٌ

بحاسة العني ال بد أن يكون له ٌ
حال أو كيفية من
واقع ًا بصفة من الصفات ،وكذا املرئي ّ
الكيفيات؛ كام يف «رشح املقاصد» ،وإليه أشار باالكتفاء بقوله فيه :وال يكون بينه وبني

ِ
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خلقه مسافة وال قرب وال بعد والحجاب وال مقابلة ،فإن تلك الرشوط مبنية عىل
االستقراء ،وال يقاس أمر اآلخرة بأمر الدنيا؛ كام يف التعديل.

فأشار بإضافة اللقاء إليه تعاىل ،والبيان بام بعده إىل أن املراد من الرؤية :أن حيصل

انكشاف للعباد بالنسبة إىل ذاته املخصوصة سبحانه ،وجيري جمرى االنكشاف احلاصل
عند إبصار األلوان واألضواء.

واالنكشاف جيب أن يكون عىل وفق املكشوف؛ فإن كان املكشوف خمصوص ًا

منزه ًا عن اجلهة
باجلهة واحليز ،وجب أن يكون
ُ
االنكشاف كذلك ،وإن كان املكشوف َّ
واحل ّيز وجب أن يكون انكشا ُفه منزه ًا عن احليز واجلهة؛ كام يف «األربعني» للرازي.

هذا واآلية األوىل تدل عىل إمكان رؤيته ،وذلك أن موسى عىل نبينا وعليه الصالة

والسالم طلب الرؤية ومل يكن عابث ًا وال جاهالً ،واهلل علقها عىل استقرار اجلبل ،وهو

ممك ٌن يف نفسه.

العلم الرضوري ،أو رؤي َة آية ،ولو ُسـ ّلم،
وما يقال عىل األول :إنه إنام طلب
َ

فلقومه ،ولزيادة الطمأنينة بتعاضد العقل والسمع ،ومل ُسلم ،فاجلهل بمسألة الرؤية
كيف
نفي للرؤية ال للعلم ،أو رؤية اآليةَ ،
ال خيل باملعرفة ،فـقد ر ّد بأن ﴿ﯝ ﯞ﴾ ٌ
ِ
ُ
تقدير االندكاك دون
واحلاصل منها حينئذ إنام هو عىل
والعلم حاصل؟ واآليات كثرية،
االستقرار.

نص يف معناها.
والرؤية املقرونة بالنظر املوصول بـ﴿ﭝ﴾ ٌّ

إخباره بامتـناع
والقو ُم إما مصدّ قون لـموسى عليه الصالة والسالم؛ فيكفيهم
ُ

تأخري ر ّد الباطل؛ كام
يليق بالنبي ﷺ
الرؤية ،أو ال؛ فال يفيد حكايته عن اهلل تعاىل ،وال ُ
ُ
يف طلب جعل اإلله ،وال طلب الدليل هبذا الطريق ،وال اجلهل يف اإلهليات بام يعرفه

آحاد املعتزلة.
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عقيب النظر ،وهو حالة اندكاك يستحيل
استقرار اجلبل
وعىل الثاين :أن املع َّلق عليه
َ
ُ

ُ
املستحيل
وقوع الرؤية ،وإنام
ور َّد بأنه ممك ٌن رضورةً ،وإن مل يقع؛ ليلزم
ُ
معها االستقرارُ ،

اجتام ُعهام.

ُ
املوصول بـ﴿ﭝ﴾ إما بمعنى
خر تدل عىل وقوع الرؤية؛ إذ النظر
واآليات األُ ُ

متعي فيها ،وكذا «اللقاء» بشهادة العقل والنقل واالستعامل
الرؤية ،أو ملزوم هلا ،أو جماز ِّ
والعرف.

وما يقال :إن «النظر» قد يكون بمعنى االنتظار ،و«إىل» قد تكون اس ًام بمعنى

النعمة! والنظر قد يتصف بام ال يتصف به الرؤية كالشدة واالزورار ،ونحومها ،وقد

ٌ
احتامل ظاهر
«نظرت إىل اهلالل فلم أره» ،وتقدير «إىل ثواب رهبا»
ُيوجد بدوهنام مثل:
ُ

ُ
منقول ،فقد ُر َّد بأن االنتظار ال يالئم َس َ
وكون ﴿ﭝ﴾
وق اآلية ،وال يليق بدار الثواب،
هاهنا حرف ًا ظاهر مل ِ
يعد ْل عنه السلف.
ٌ

ُ
العدول عن احلقيقة أو
تعسف ،وكذا
وجعل النظر املوصول بـ﴿ﭝ﴾ لالنتظار ُّ
املجاز املشهور إىل احلذف بال قرينة مع ِّي ٍنة؛ كام يف «املقاصد».
وأما األحاديث املشهورة الدا ّلة عىل وقوع الرؤية ،فكثرية أشهرها ما ذكره حيث

(قال يف رواية القايض) ابن عبد الباقي (األنصاري و) ابن عبد اهلل بن خرسو (البلخي)
والقايض أيب زكريا موسى (احلصكفي :حدثني إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب

زكريا البجيل) التابعي اجلليل ،روى عن العرشة املبرشة (عن جرير بن عبد اهلل عن النبي
ون يف ر ِ
ؤيته»)
ﷺ ،أنه قال« :إنكم سرتون ربكم كام ترون هذا القمر ليل َة البدر ال ت ََضا ُّم َ ُ
بعضكم إىل بعض يف وقت
بفتح أوله وتشديد امليم وحذف إحدى التاءين :أي :ال ينضم ُ
النظر؛ لِـام ينوبه من املشقة بسبب اإلشكال واالختفاء.
ٍ
بضم أوله وختفيف امليم من الضيم« :تُضا ُم َ
ون» ،أي :ال يلح ُقكم يف
ويف روايةّ :

ِ
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املضارة بمعنى املضايقة ،أي :ال
ضيم ومش ّقة ،ويعضدها رواي ُة «ال تضارون» من
ّ
رؤيته ٌ

الرضر هبم ،بل يرى ُّ
كل أحد كام ينبغي ،ففيه
غريكم بحيث تُلحقون
َ
تضايقون يف الرؤية َ
ِ
ودفع إلهيام تشبيه املرئي
تقع عىل االنكشاف التا ّم،
ٌ
ٌ
كشف عن وجه تشبيه الرؤية ،وأهنا ُ
رت َك منه سبعة وعرشون صحابي ًا:
باملرئي يف املقام ،وهو حديث
مشهور روى القدْ َر املش َ
ٌ

رواه أمري املؤمنني أبو بكر الصديق ،وعيل ،وعبداهلل بن عمر ،وابن مسعود ،وابن عباس
يب بن كعب ،ومعاذ بن جبل ،وزيد بن ثابت ،وجرير بن عبد اهلل ،وأبو سعيد اخلدري،
و ُأ ُّ
وأبو هريرة ،وأبو موسى األشعري ،وأبو رزين لقيط العقييل ،وجنادة بن أيب ُأم َّية ،وأنس

ابن مالك ،وصهيب بن سنان ،وحذيفة بن اليامن ،وعامر بن يارس ،وأبو أمامة الباهيل،
وأبو بريدة وثوبان وعبد اهلل بن حارث الزبيدي ،وعبادة بن الصامت ،وفضالة بن عبيد،
وبريدة ،وعمـارة بن رويبة الثقفي ،وعدي بن حاتم الطائي؛ رضوان اهلل تعاىل عليهم

أمجعني ،كام يف رشوح «البخاري» ،وروى منهم ثامني ٌة وعرشون شيخ ًا بأكثر من ستني

طريق ًا.

ولـام كان األصوب يف هذه املسألة :أن يتمسك بالدالئل السمعية؛ لكوهنا أرسع

يف إلزام املبتدعة ،ثم معارض ُة ُشبههم باألدلة العقلية؛ كام ذكره أبو منصور املاتريدي،
واختاره حم ّققو األشاعرة ،أشار اإلما ُم يف املقام إىل ما يثبت به املرام ،من الدالئل السمعية،

وأشار إىل دفع شبه املبتدعة ،معارض ًة بمـا ثبت مما حا ُله حال الرؤية يف القرب واإلقبال
واملجاورة ،أو ر ّد ًا للمختلف إىل املختلف ،فإنه الطريقة املسلوكة للسلف؛ دفع ًا لِـام
متسك به املخالفون»((( ،ورشع بعد ذلك يف إيراد به الردود عىل املخالفني.
وقال اإلمام السمرقندي يف «الصحائف»:
«اتفق ُ
منزه ًا عن املسامتة واملحاذاة واملكان
أهل السنة عىل جواز رؤية اهلل تعاىل َّ
((( «إشارات املرام من عبارات اإلمام» ،ص 201وما بعدها.
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جوزوا
جوزوا رؤية اهلل تعاىل ـ لكنهم إنام ّ
خالف ًا جلميع الفرق ،واملشبهة والكرامية ـ وإن ّ
منزه ًا عن املكان واجلهة،
العتقاد كونه تعاىل يف املكان واجلهة ،وأما بتقدير أن يكون تعاىل َّ
ف ُيحيلون رؤيته.

ٌ
استقالل يف إثباته ،وغاية سعينا ليست إال بيان اجلواز
وهذا البحث مما ليس للعقل
وهذا القدر ٍ
الغرض ،و ُيبطل َ
قول املنكرين؛
كاف هاهنا؛ إذ هو مع قول الصادق ُيفيد
َ
ألهنم حييلوهنا.
وبيانه :أنَّا قد بينا ـ يف بحث اإلدراكات ـ أن إدراك اجلزئي قد يكون بأن ُيدرك

ّ
ويستدل بذلك املثال عليه ،وهو التخيـل ،والتوهم ،وجيوز فيها غيبوبة املدرك،
مثاله

توسط املثال ،وجيب أن يكون املدرك حارض ًا ،ولذلك
وقد يكون بأن يدرك نفسه بدون ُّ
النوع من
سمى مشاهدة؛ فاملشاهدة :هي إدراك نفس املوجود ،فمن حصل له هذا
ُ
ُي ّ
اإلدراك؛ سواء كان باحلاسة أو ال؛ يتحقق له املشاهد ُة رضورة.
وإذا عرفت ذلك فنقول:

قد ب َّيـنَّا يف الصحيفة اخلامسة أن اهلل تعاىل ُ
يعزب
كامل العلم ،تا ُّم اإلدراك ،ال ُ
عن عنه يشء ،فيكون ِ
والتوهم عليه ،وهويته
مدرك ًا لألشياء بأعياهنا المتناع التخ ُّيل
ُّ
املوجودة ليست غائبة عنه فيكون ِ
توسط املثال ،وإذا
مدرك ًا لنفس هويته املوجوده بدون ُّ

أدركها بدون التوسط تكون هويتـه املوجودة مشاهد ًة له ،فجاز عىل هويته املجردة من
األين والكيف أن تكون مشاهدة ،فعلم أن هويته املوجودة قابلة للرؤية ،فلم يب ُعد أن

خيلق اهلل تعاىل قو َة هذا اإلدراك يف البارصة بعد البعث ،فجاز أن ُيرى إذا ّ
جتل من غري
ٍ
تكييف ،وال حماذاة ،وال مسامتة»(((.
تشبيه ،وال
وهذا الكالم عىل اختصاره عظيم الفائدةٍ ،
كاف يف هذا املقام.
ُ

((( «الصحائف» للسمرقندي ،ص.362

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 655
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مناقشة كالم السقاف :وقد مشى السقاف ـ كعادته ـ عىل القدح يف أصول أهل

السنة ،وحماولة التشكيك بل إبطال قواعدهم ،مرجح ًا قواعد املعتزلة واإلباضية والشيعة

عىل طريقته يف التلفيق بعد أن زاغ عن الصواب.

ولذلك مل يرتك فرصة إال وانـتهزها يف الرد عىل قول أهل السنة ،وحماولة بيان

أهنم مل ُيمعوا بل اختلفوا ،حياول بإثبات اخلالف أن يقول :إنه ال يلزمه خمالفة أهل
السنة إذا اختار أحد األقوال التي اختلفوا عليها ،ونيس أنه قبل أن ينقش كان ينبغي

أن ُيثبت العرش أوالً ،فكان ينبغي أن ُيثبت وجو َد خالف بني أهل السنة بام ال حيتمل

القدح ،ثم بعد ذلك ،فعليه أن يثبت أن هذا اخلالف له وج ٌه من النظر ،وال خيرج عن

قواعد الشـريعة ،فإن ثبت ذلك ،فله أن يقول بمـا يراه راجح ًا ،فهذا بينه وبني ربه،
ولكنه ـ كعادته ـ كان مستعج ً
إثبات ما يتوقف عليه خمالفة أهل السنة.
ال مل يتس َّن له
ُ
فلنناقش قو َله لنرى مدى صحة بنائه من عدمه ،يقول السقاف:

«وأما يف اآلخرة فـذهب مجهور أهل السنة إىل إثبات رؤية اهلل تعاىل للمؤمنني

واحتجوا بقوله﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ * ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [القيامة ،]23-22 :وبقوله تعاىل عن

الكافرين﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [املطففني ،]15 :وحديث« :إنكم ستـرون

ربكم كمـا ترون البدر» ،ويف رواية« :كمـا ترون الشمس يف رابعة النهار ليس دوهنا
سحاب» ،وهو يف البخاري ومسلم»(((.

ِ
وغريهم(((؛ كالسيدة
قال« :وخالفهم يف ذلك مجاع ٌة من أهل السنة واجلمـاعة

((( «رشح الطحاوية» للسقاف ص .584

((( ال نعرف ما الذي أراده بقوله «وغريهم» هنا ،هل أراد أن السيدة عائشة ليست من أهل السنة،
أم أراد أن غري أهل السنة كاملعتزلة والشيعة خالفوا ما زعم أنه جمرد مجهور أهل السنة ووافقوا

األقلني ،والظاهر :أنه أراد االحتامل الثاين ،مع ركاكة عبارته وإهيامها كام ترى.
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عائشة((( ـ ريض اهلل عنها ـ واحتجت بقوله تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ِ
وغريهم ،وكذا
ﭪ﴾ [األنعام ،]103 :وجماهد ،وأيب صالح السامن ،وعكرمة،
املعتزلة واإلباضية والزيدية»(((.

سبق أن ناقشنا الروايات التي وردت عن السيدة عائشة ،وب ّيـنّا أهنا ليست دلي ً
ال

َ
حصول الرؤية لنبينا حممد عليه
تام ًا عىل أهنا تنكر إمكان الرؤية ،بل حيتمل أهنا أنكرت

يصح للسقاف أن حيتج بقوهلا
الصالة والسالم يف الدنيا ،فإن بقي هذا االحتامل ،فال
ّ

معترب ًا إياه خمالف ًا لقول أهل السنة.

فقوله« :خالفهم يف ذلك مجاعة من أهل السنة واجلامعة كالسيدة عائشة» ال جيوز

إطال ُقه هكذا؛ ألن صياغة الروايات الكثرية التي وردت عن السيدة عائشة يف ذلك
املقام ال ّ
تنزالً :إهنا
نفي أصل الرؤية مطلق ًا ،ولو قلنا ُّ
تدل عىل أهنا أرادت ـ بالرضورة ـ َ
أرادت نفي الرؤية مطلق ًا ،أمل يرد روايات عن الرسول ﷺ يقول فيها« :سرتون ربكم»،

ال عن إمكان الرؤية ـ وقوعها يف اآلخرة؟ فكيف جيوز لنا ُ
املفيد ـ فض ً
محل كالم عائشة

ريض اهلل عنها عىل خالف ما ورد عن النبي عليه الصالة والسالم؟ فظاهر الكالم :أن
إثبات استحالة الرؤية بل أرا َدت نفي وقوع الرؤية للنبي يف الدنيا،
السيدة عائشة مل ت ُِر ْد
َ
ُ
فحديث الرؤية مشهور ،ولو كانت تنكر الرؤي َة مطلق ًا ألنكرت هذه األحاديث
وإال
فزعم هؤالء أن هذه
رصاح ًة ،كمـا أنكرها السقاف والشيعة واإلباضية واملعتـزلة،
َ

اندست إىل املسلمني(((.
األحاديث من اإلرسائيليات التي ّ

((( يشري إىل الرواية التي وردت عنها حني قيل هلا :إن حممد ًا رأى ربه ،فقالت :من قال إن حممد ًا رأى
ربه فقد أكرب الفري َة عىل اهلل.

((( «رشح الطحاوية» للسقاف ص .584

((( وقد بينت ذلك كله يف رسالة الرؤية التي ناقشت فيها أقوال الفرق املخالفة.

ِ
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فاملقصود :أن إدراج السيدة عائشة مع الذين أنكروا أصل الرؤية ،حيتاج إىل
ِ
يصح سياقته هكذا.
حتقيق ال ق َبل للسقاف بدليل عليه ،فال ُّ

قول جماهد يف الرؤية:
جماهدٌ أحد علامء التابعني ،فلنبني اآلن ما دار عىل قول جماهد:
وقد ذكر اإلما ُم الطربي أقوال املتقدمني يف قوله تعاىل﴿ :ﭝﭞﭟ﴾ ،فذكر ما

حاصله :أن أهل التأويل اختلفوا فيها ،فقال بعضهم :معنى ذلك :أهنا تنظر إىل رهبا،

ونسـب ذلك إىل عكرمة أنه قال﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ * ﭝ ﭞ ﭟ﴾ ،قال :تنظر إىل رهبا

نظر ًا ،وعن عكرمة وإسامعيل بن أيب خالد وأشياخ من أهل الكوفة قال :تنظر إىل رهبا

نظر ًا ،وعن احلسن يف قوله﴿ :ﭙﭚﭛ﴾ قال :حسنة ﴿ﭝﭞﭟ﴾ ،قال :تنظر إىل

اخلالق وحق هلا أن تنرض وهي تنظر إىل اخلالق ،وعن عطية العويف يف قوله﴿ :ﭙﭚ

وبرصه
ﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ ،قال :هم ينظرون إىل اهلل ال حتيط أبصارهم به من عظمته،
ُ

ٌ
حميط هبم ،فذلك قوله﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾.

وذكر أن آخرين قالوا :بل معنى ذلك :أهنا تنتظر الثواب من رهبا ،ونسب ذلك

إىل جماهد فقد قال﴿ :ﭙﭚﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ :تنتظر منه الثواب ،وعن جماهد أيض ًا

قال﴿ :ﭝﭞﭟ﴾ تنتظر الثواب من رهبا ال يراه من خلقه يشء ،وعنه أيض ًا قال :تنتظر

رزقه وفضله ،وروى بسنده :عن منصور :عن جماهد قال :كان أناس يقولون يف حديث:

«فريون رهبم» ،فقلت ملجاهد إن ناس ًا يقولون :إنه ُيرى قالَ :يرى وال يراه يشء .وعن
جماهد يف قوله﴿ :ﭝﭞﭟ﴾ قال :تنتظر من رهبا ما أمر هلا.

الطربي إىل أيب صالح يف قوله﴿ :ﭙﭚﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ قال :تنتظر
ونسب
ُّ

الثواب.
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ُ
القول الذي
ثم قال اإلمام الطربي« :وأوىل القولني يف ذلك عندنا بالصواب

ذكرناه عن احلسن وعكرمة؛ من أن معنى ذلك :تنظر إىل خالقها.
وبذلك جاء األثر عن رسول اهلل ﷺ:

حدثني عيل بن احلسني بن أبجر قال :ثنا مصعب بن املقدام قال :ثنا إرسائيل بن

يونس :عن ثوير :عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن أدنى أهل اجلنة منزلة ملن

ينظر يف ملكه ألفي سنة» قال« :وإن أفضلهم منزلة ملن ينظر يف وجه اهلل كل يوم مرتني»

قال ثم تال﴿ :ﭙﭚﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ قال :بالبياض والصفاء ،قال﴿ :ﭝﭞﭟ﴾
قال :تنظر كل يوم يف وجه اهلل عز وجل»(((.

أقول :هذه الكلامت من جماهد «يرى وال يراه يشء» ،وقوله« :تنتظر الثواب من

رهبا ال يراه من خلقه يش ٌء»ُّ ،
َ
إمكان رؤية اهلل تعاىل مطلق ًا،
تدل بظاهرها عىل أنه ينفي

ولذلك اشتُهر نسبة هذا القول ـ أي :نفي الرؤية ـ إليه ،ولكن ال َّ
شك أن جماهد ًا قال
ٍ
رواية كام ترى ،ولذلك مل يوافق العلام ُء عىل قوله ،بل ر ّدوه
ذلك اجتهاد ًا منه ،ال عن
خالف قول جماهد
رجح
َ
عليه ،ونقدوه دراية أيض ًا كام ترى! ولذلك ترى أن الطربي ّ
اعتامد ًا عىل احلديث الظاهر يف إثبات الرؤية.
وعلق ابن كثري عىل قول جماهد فقال:

«﴿ﭝﭞﭟ﴾ قال :تنتظر الثواب من رهبا.

رواه ابن جرير من غري وجه عن جماهد ،وكذا قال أبو صالح أيض ًا ،فقد أبعد هذا
الناظر النجع َة وأبطل فيمـا ذهب إليه ،وأين هو من قوله تعاىل﴿ :ﮄﮅﮆﮇﮈ
الفجار إال وقد علم أن األبرار يرونه
ﮉ﴾ .قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :ما حجب ّ

عز وجل.

((( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن».)120 :29( ،

ِ
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األخبار عن رسول اهلل ﷺ بام ّ
دل عليه سياق اآلية الكريمة وهي
ثم قد تواترت
ُ

قوله تعاىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ﴾:

قال ابن جرير :حدثنا حممد بن إسامعيل البخاري :حدثنا آدم :حدثنا املبارك :عن

احلسن ﴿ﭙﭚﭛ﴾ قال :حسنة ﴿ﭝ ﭞ ﭟ﴾ قال :تنظر إىل اخلالق ،وحق هلا أن

تنـرض وهي تنظر إىل اخلالق»(((.

وكذلك اعرتض عليه ابن عادل من جهة اللغة ،وض ّعفه فقال:

«وقال األزهري :إن قول جماهد« :تنتظر ثواب رهبا» خطأ؛ ألنه ال يقال« :نظر

إىل كذا» بمعنى «االنتظار» ،وإن قول القائل« :نظرت إىل فالن» ليس إال رؤية عني؛ كذا

تقوله العرب؛ ألهنم يقولون« :نظرت إليه» إذا أرادوا نظر العني ،فإذا أرادوا االنتظار

قالوا« :نظرته»؛ قال:

فإ َّنكُــا ْ
إن تنْ ُظــرا َيل ســاع ًة

لـام أرادوا االنتظار ،قال« :تنظراين».

ِم َن الدَّ ِ
هر َتنْف ْعني لدى أ ِّم ُجندُ ِ
ب

وإذا أرادوا نظر العني قالوا« :نظرت إليه»؛ قال الشاعر:

ٍ
ــب لِق ّف ِ
ال
َم
صابيح ُرهبان ت َُش ُّ
ُ

كأنا
َظــر ُت إل ْيها والن ُُّجــو ُم َّ
ن ْ

وقال آخر:

ب من ِمنى»(((
ن َظرت إليها با ُملحص ِ

َ ْ ُ

ْ

َ َّ

((( «تفسري القرآن العظيم» ،إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء (774هـ) ،دار الفكر
ـ بريوت ـ .)451 :4( ،1401

((( «اللباب يف علوم الكتاب» ،أبو حفص عمر بن عيل ابن عادل الدمشقي احلنبيل(بعد  880هـ)،
دار الكـتب العلمية ـ بيـروت :لبنان ـ  1419هـ 1998-م ،ط ،1ت :الشـيخ عادل أمحد
عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض.)564 :19( ،
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القرطبي فقال:
وكذلك انتقده
ُّ

«قال الثعلبي :وقول جماهد :إهنا بمعنى :تنتظر الثواب من رهبا وال يراه يشء

االنتظار قالوا« :نظرته»؛ كام
العرب إذا أرادت بالنظر
من خلقه ،فتأويل مدخول؛ ألن
َ
َ

قال تعاىل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [الزخرف﴿ ،]66 :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾

[األعراف﴿ ،]53 :ﮫﮬﮭﮮ﴾ [يس ،]49 :وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا:

«نظرت فيه» ،فأما إذا كان النظر مقرون ًا بذكر «إىل» وذكر «الوجه» فال يكون إال بمعنى:
الرؤية والعيان.

وقال األزهري :إن قول جماهد« :تنتظر ثواب رهبا» خطأ؛ ألنه ال يقال« :نظر إىل

كذا» بمعنى «االنتظار» ،وإن قول القائل« :نظرت إىل فالن» ليس إال رؤية عني ،كذلك
تقوله العرب؛ ألهنم يقولون« :نظرت إليه» إذا أرادوا نظر العني ،فإذا أرادوا االنتظار

قالوا« :نظرته» قال:

فإ َّنكُــا ْ
إن تنْ ُظــرا َيل ســاع ًة

ِم َن الدَّ ِ
هر َتنْف ْعني لدى أ ِّم ُجندُ ِ
ب

ملا أراد االنتظار قال« :تنظراين» ومل يقل« :تنظران إ ّيل» ،وإذا أرادوا نظر العني

قالوا« :نظرت إليه» قال:

كأنا
َظر ُت إل ْيهــا والن ُُّجــو ُم َّ
ن ْ

ٍ
ــب لِق ّف ِ
ال
َم
صابيــح ُرهبان ت َُش ُّ
ُ

َن َظ ْر ُت إل ْيها با ُمل َح َّص ِ
ب من ِمنى

التحــر ُج عار ُم
نظر لــوال
ُّ
ويل ٌ

لناظر
وعــدت
إين إليــك لِـــا
َ
ٌ

الغنــي ِ ِ
املوس
نظر الفقــر إىل
ّ
َ

وقال آخر:
وقال آخر:

أي :إين أنظر إليك ٍّ
بذل؛ ألن نظر الذل واخلضوع ُّ
أرق لقلب املسؤول.

ِ
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فأما ما استدلوا به من قوله تعاىل﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾،

مستوىف»(((.
فإنام ذلك يف الدنيا ،وقد مىض القول فيه يف موضعه
ً

وقد يبدو للناظر مما نقله ابن عطية عن جماهد أنه ال يريد نفي الرؤية؛ قال ابن عطية:

«وقال جماهد وغريه :إن اهلل عـز وجل قال ملوسى﴿ :ﯝﯞ﴾ [األعراف]143 :

ولكن سأجتىل للجبل الذي هو أقوى منك وأشد ﴿ﯣﯤ﴾ وأطاق الصرب هليبتي،
فستمكنك أنت رؤيتي»(((.

غري ذلك.
ولكن
ُ
ظاهر كالم جماهد ـ فيام نقله عنه الطربي ـ ُ

قول آخر غريب ملجاهد:

آخر غريب ذكره الطربي أيض ًا فيام نقله عنه يف «تفسريه»،
وقد نُقل عن جماهد قول ُ

وهو قوله :إن الشفاعة العظمة لسيدنا حممد أن يقعده اهلل تعاىل معه عىل العرش.

الطربي أن الشفاعة :هي املقام املحمود عند أهل العلم ،وقال:
فلام ذكر اإلمام
ُّ

«وكان أهل العلم يرون أنه املقام املحمود الذي قال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [اإلرساء ]79 :شفاعة يوم القيامة»((( ،رشع يف بيان قول
جماهد يف ذلك فقال:

«وقال آخرون :بل ذلك املقا ُم املحمود الذي وعد اهلل نبيه أن يبعثه إياه :هو أن

يقاعده معه عىل عرشه.

((( «اجلامع ألحكام القرآن» ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي (671هـ) ،دار الشعب ـ
القاهرة (.)109 :19

((( «املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز» (.)450 :2
((( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (.)146 :15
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ذكر من قال ذلك :حدثنا ع ّباد بن يعقوب األسدي قال :ثنا ابن فضيل :عن ليث:
ُ

عن جماهد يف قوله﴿ :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ قالُ :يلسه معه عىل عرشه.

رب عن رسول اهلل ،وذلك ما
وأوىل القوليـن يف ذلك بالصواب ما ّ
صح به اخل ُ

حدّ ثنا به أبو كريب قال :ثنا وكيع :عن داود بن يزيد :عن أبيه :عن أيب هريرة قال:

قال رسول اهلل﴿ :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ سئل عنها قال :هي الشفاعة»(((.
إىل آخر ما ّقرره باألدلة من صواب ما اختاره.

ولذلك اشتهر عن جماهد أن له قولني اثنني ندر أن جيتمعا يف واحد بعينِه ،األول:

نـفي الرؤية ،والثاين :أن رسول اهلل عليه الصالة والسالم ُيقعده اهلل تعاىل معه عىل
العرش.

قول أيب صالح السامن:
وهو أحد الرواة عن ابن عباس وأيب سعيد اخلدري وأيب هريرة وغريهم من

الصحابة ،وهو الز ّيات ،واسمه ذكوان موىل غطفان((( تويف يف سنة إحدى ومئة باملدينة،

وهو من الثقات.

جاء يف «اجلرح والتعديل»« :حدثنا عبد الرمحن :أنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل
ـ فيام كتب إيل ـ قال :قلت أليب :أبو صالح ذكوان فوق عبد الرمحن بن يعقوب ِ
والد
ّ
العالء؟ فقال :أبو صالح من أجلة الناس وأوثقهم ،ومن أصحاب أيب هريرة ،وقد شهد
الدار ـ يعني :زمن عثامن ريض اهلل عنه ـ وهو ثقة ثقة.

حدثنا عبد الرمحن :أنا بن أيب خيثمة ـ فيام كتب إ ّيل ـ قال :سألت حييى بن معني
((( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (.)147 :15

((( «الطبقات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع أبو عبد اهلل البرصي الزهري ( 230هـ) ،دار صادر
ـ بريوت ـ.)301 :5( ،

ِ
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عىل

عن أيب صالح الذي يروي عنه األعمش؟ فقال :اسمه ذكوان السامن ،مديني ،موىل
غطفان ،ثقة.

حدثنا عبد الرمحن قال :سمعت أيب يقول :أبو صالح ذكوان ،صالح احلديث،

حيتج بحديثه.

مديني
حدثنا عبد الرمحن قالُ :سئل أبو زرعة عن أيب صالح السامن ذكوان؟ فقال:
ٌّ
ثقة مستقيم احلديث»(((.
وقال اإلمام النووي:
«أبو صالح السامن الزيات التابعي ،تكرر يف «املخترص» ،واسمه ذكوان ،يقال

له :السامن والزيات ،كان جيلب السمن والزيت إىل الكوفة ،وهو مدين غطفاين ،موىل
جويرية بنت األمحس ،سمع سعد بن أيب وقاص وابن عمر وابن عباس وجابر ًا وأبا

سعيد وأبا هريرة وأبا عياش الزرقي وعائشة ،وسمع مجاعة من التابعني»(((.
نكر للرؤية.
فالعلامء العارفون بالرجال ال يذكرون عنه أنه ُم ٌ

ثم إنه من رواة حديث الرؤية عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري ،روى اب ُن ماجه
َ
الر ْميل :عن األعمش:
حديث الرؤية :حدثنا حممد بن عبد اهلل بن ن َُم ٍري :ثنا حييى بن عيسى َّ

صالح :عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :تَضا ُّم َ
ٍ
ون يف رؤية القمر ليل َة
عن أيب
ِ
البدر؟» ،قالوا :ال ،قال« :فكذلك ال تَضا ُّم َ
القيامة»(((.
ون يف رؤية ر ِّبكم يوم
((( «اجلرح والتعديـل» ،عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريـس أبو حممد الرازي التميمي
( 327هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ  ،1952 - 1271ط.)450 :3( ،1

((( «هتذيب األسامء واللغات» ،حميي الدين بن رشف النووي (676هـ) ،دار الفكر ـ بريوت ـ
 ،1996ط ،1ت :مكتب البحوث والدراسات.)524 :2( ،

((( أخرجه يف «سننه» ،باب فيام أنكرت اجلهيمة.)178( ،
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ِ
إدريس:
العالء اهل َ ْمداين :ثنا عبد اهلل بن
ورواه مرة أخرى قال :حدثنا حممد بن
َ
ٍ
عن األ ْع َم ِ
َ
ٍ
رسول اهلل أنَرى ر َّبنا؟
سعيد قال :قلنا :يا
الس ّم ِن :عن أيب
ش :عن أيب
صالح َّ
الشمس يف ال َّظ ِ
ون يف ر ِ
هرية يف ِ
غري َس ٍ
ِ
َضار َ
ون
ؤية
حاب؟»ُ ،ق ْلنا :ال ،قال« :فت ُّ
قال «تَضا ُّم َ ُ
ِ
القمر ليل َة ِ
البدر يف ِ
ِ
ٍ
َضار َ
رؤيته
ون يف
غري
يف رؤية
سحاب»؟ قالوا :ال ،قال« :إنّكم ال ت ُّ
َضار َ
ون يف رؤيتهام»(((.
إال كام ت ُّ

ٌ
صحيح
حديث حس ٌن
ورواه اإلمام الرتمذي ،ثم قال« :قال أبو عيسى :هذا
ٌ
غريب .وهكذا روى حييى بن عيسى الرميل ـ وغري ِ
ِ
ٍ
صالح:
األعمش :عن أيب
واح ٍد ـ عن
ٌ
َّ ْ
َ
ُ

عن أيب هريرة :عن النبي ﷺ.

صالح :عن أيب س ٍ
ِ
ٍ
عيـد :عن
األعمش :عن أيب
ريس :عن
وروى عبد اهلل بن إ ْد َ
َ

النبي ﷺ.

ٍ
ِ
ُ
ُ
ٍ
صالح :عن أيب
وحديث أيب
حمفوظ،
غري
إدريس عن
وحديث ابن
َ
األعمش ُ

ٍ
صالح :عن أبيه :عن أيب هريرة:
أص ُّح ،وهكذا روا ُه ُس َه ُيل بن أيب
هريرة :عن النبي ﷺ َ
عن النبي ﷺ.

ِ
ٍ
الوجه ُ
مثل هذا احلديث ،وهو
سعيد عن النبي ﷺ من غري هذا
وقد ُروي عن أيب

ٌ
صحيح»(((.
حديث
ٌ

وبنا ًء عىل ذلك؛ فإننا نستبعد أن يكون أبو صالح السامن من ُمنكري الرؤية ،ومل

نجد له إال ما سبق اإلشارة إليه مما رواه عنه الطربي ،وهو ال يفيد نفي الرؤية ،بل غاية

ما يمكن أنه ال يوافق عىل أن قوله تعاىل﴿ :ﭝﭞﭟ﴾ يؤول بالنظر ،أما أن يقال إنه ٌّ
دال
عىل نفيه للرؤية ،فأمر حيتاج إىل دليل آخر أوضح.

((( أخرجه يف «سننه» ،باب فيام أنكرت اجلهيمة.)179( ،

((( أخرجه يف «سننه» ،كتاب صفة اجلنة ،باب منه.)2554( ،
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قول عكرمة:

نسب إليه ـ كام رأينا ـ أنه ينكر الرؤية ،وعكرمة من التابعني ،وال أعرف من
وقد َ

أين أتى بأن عكرمة ينفي الرؤية ،خصوص ًا أن اإلمام الطربي نقل عنه روايات أنه يثبت

الرؤية.

قال اإلمام الطربي« :عن عكرمة وإسامعيل بن أيب خالد يف قوله تعاىل﴿ :ﭙ

ﭚﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ أي :تنظر إىل رهبا نظر ًا.

وح ّق هلا أن
وروى بسنده عن احلسن قال :حسنة ﴿ﭝﭞﭟ﴾ تنظر إىل اخلالقُ ،

تنرض وهي تنظر.

وعن عكرمة يف هذه اآلية قال :هم ينظرون إىل اهلل ال حتيط أبصارهم به من

عظمته وبرصه حميط هبم ،فذلك قوله﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾»(((.
ويوجد كالم غري ذلك كثري يف التفاسري.

ثم قال« :وغريهم» أي :هناك من ينكر الرؤية غري هؤالء الذين ثبت أن أغلبهم

ـ إال جماهد ًا ـ ال يوجد ٌ
واضح عىل كوهنم ينكرون الرؤيـة ،بل ثبت أن بعضهم
دليل
ٌ
حيتج بقوله ما مل
ُيثبتها ،نعم ،قد يكون هناك من نفى الرؤية من أهل السنة ،ولكن ال ّ
ِ
يأت بدليل.
وأما املعتـزلة واإلباضية والزيدية ،فهم ُيـنكرون الرؤية ،وهذا ما نسـ ّلم به،

ججهم دائرة عىل أن الرؤية تستلزم التشبيه والتجسيم ،ولكن مع تفسرينا للرؤية:
وح ُ
ُ

بأهنا إدراك خيلقه اهلل تعاىل زائدٌ عام حصل يف نفوس اخللق يكشف هلم هبذا اإلدراك
ٍ
كشف عن كمـاالته ،فال موجب لنفي هؤالء للرؤية ،إال حمض التحكم؛ ألهنم
زيادة

((( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن».)72 :24( ،
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بحجة استلزامها للتجسيم ،وهذا املعنى الذي يقول به أهل السنة ،ال
إنام أنكروا الرؤية ّ

يؤ ّدي إىل ذلك.

قال الطحاوي( :ال ندخل يف ذلك متأولني بآرائنا ،وال متومهني بأهوائنا ،فإنه
ما سلم يف دينه إال من س ّلم هلل عز وجل ولرسوله ﷺ ،ورد علم ما اشتبه عليه
إىل عالِـمه)
رصح بأنه ال جيوز
ملا أثبت اإلمام الطحاوي أصل الرؤية بال كيف وال تشبيهّ ،
لواحد أن يتوهم أنه يرى ربه كام يرى بقية األشياء ،فال جيوز توهم الرؤية عىل ٍ
نمط
ُّ
َّ
معي ،بأن يقال :إهنا تكون مع كون اهلل تعاىل مقاب ً
ال لنا ونحن مقابلني له ،فإن هذا هو
ّ
قول املشبهة واملجسمة ،وقد قال به ابن تيمية وا ّدعى اإلمجاع عىل ذلك ،بل ا ّدعى أن هذا
هو قول السلف واخللف من العلامء ،وما هو إال قول املبتدعة من املجسمة وغريهم.

فاحلاصل إذن :أنه جيب علينا اإليمـان بالرؤية ،ولكن ال جيوز لنا اخلوض فيها

وتشبيهها برؤية األمور املخلوقة ،فال جيوز الركون إىل أوهامنا وأهوائنا يف مثل ذلك
ُ
األمر ،والواجب يف ذلك كله :أنه جيب التسليم هلل تعاىل ،ور ُّد علم حقيقة ذلك إليه عز

وجل.

واالستسالم هلل تعاىل مل تطبقه إال أهل السنة واجلامعة؛ فإن املش ّبهة لـام قالوا :إننا

ال نرى أحد ًا إال إذا كان يف جهة وحيز ،واعتقدوا أننا نرى اهلل تعاىل ،قالوا بعد ذلك :إنه

تعاىل جيب أن يكون يف جهة وحيز؛ فهم مل يس ّلموا هلل تعاىل يف هذا األمر.

وكذلك املعتزلة فإهنم قالوا :إذا كانت رؤية كل واحد من األمور املوجودة ال

تتم إال بكونه يف جهة وحيز ،فال يمكن أن نرى اهلل تعاىل إذن؛ ألنه ال يمكن وجوده يف
ُّ

اخلالق عىل
اخلالق عىل املخلوق فنَ َف ُوا الرؤية ،وأولئك قاسوا
جهة وحيز ،فهؤالء قاسوا
َ
َ
املخلوق فأثبتوا اجله َة واحليز واملقابلة!
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وأما أهل السنة فإهنم قالوا :لـام كان اهلل تعاىل ال يمكن كونُه يف جهة وال حيز،

وقوع الرؤية ،فإننا نقول بأهنا رؤي ٌة ال يف جهة وال يف حيز ،فكام ُيرى
وثبت باألدلة النقلية
ُ
املتح ّيز متحيز ًا ،فكذلك ُيرى الالمتحيز ال متحيز ًا.
فكل رؤية فهي مناسبة لِـام تكشف عنه ،وأما حقيقتها فقد قالوا :إننا يكفينا أن

نعرف ثبوهتا ،وأما حقيقتها ،فإننا نرتك ذلك إىل عالِـمه عز وجل ،ولـام مل نكن نملك
ِ
العلم بحقيقة ذلك ك ّله
نفوض
اآلالت التي ّ
تؤهلنا للخوض يف مثل هذه املباحث ،فإننا ّ
َ
إىل اهلل تعاىل ،ونس ّلم له فيام أخربنا.

قال الطحاوي( :وال يث ُبت قد ُم اإلسالم إال عىل ظهر التسليم واالستسالم؛
مرامه عن
فهمه ،حج َبه ُ
علمه ،ومل َيقنَع بالتسليم ُ
علم ما ُحظر عنه ُ
فمن رام َ
خالص التوحيد ،وصايف املعرفة ،وصحيح اإليامن)
قال البابريت« :معناه :إن كل من مل يقنع بالتسليم ملا ثبت من اهلل ورسوله وطلب

الوقوف عىل ما حظر أي حجب عن اخللق علمه كان مرامه أي مطلوبه حتك ًام وعدوالً

عن موجب اإلسالم ،فيصري برأيه الباطل حمجوب ًا عن خالص التوحيد وصايف املعرفة
وصحيح اإليامن ،فإن من عرف اهلل باحلكمة والكامل والربوبية ،وعرف نفسه بالعجز

واجلهل والعبودية ،يبقى حتت التـسليم والتمسك والرضا بمـا قىض اهلل ،وال يطلب

وجه احلكم من اهلل ،بل يفوض العلم واحلكمة إىل العليم احلكيم ،فإنه ليـس للعبد
أن يطلب االطالع عىل أرسار املوىل ،بل جيب عليه االنقياد له﴿ ،ﭽﭾﭿﮀ﴾
يرض بالتسليم ويطلب معرفة
[إبراهيم﴿ ،]27 :ﮞﮟﮠﮡﮢ﴾ [املائدة ]1 :إذ لو مل َ

كنه حكمة اهلل ،وعقله قارص عن إدراك ذلك يبقى مرتدد ًا بني التكذيب والتصديق ،وال

إيامن مع الرتدد ،وال إسالم مع التحكم(((» .اهـ.
((( «رشح البابريت» ،ص.71-70
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ومن الظاهر أن هذا جري عىل طريقة األحناف املختار عند معظمهم ،وهي

تفويض األمور هلل تعاىل يف املتشاهبات ،وهي طريقة عدد ال بأس به من األشاعرة أيض ًا،

من املتقدمني واملتأخرين ،فض ً
ال عن كوهنا الطريقة املشهورة عن أكثر السلف،

ولكن ال يعزب عن الذهن أيض ًا أن طريقة التأويل إذا كان الدليل يساعد عليه

طريقة معتمدة أيض ًا عند أهل السنة من الفريقني ،وعليها مجاهري األشاعرة وبعض

املتقدمني من السلف كام هو معلوم .والعربة يف ذلك القدرة عىل معرفة احلكمة أو املعنى
املراد هلل تعاىل بالدليل الظاهر ،ال بمجرد التوهم والتقدير الذهني غري املدعوم بربهان

أو دليل ظاهر معترب.

وعليه فإن من اعتمد طريقة البحث والتنقيب هبذه الرشوط ،ال يقال عليه :إنه

يعرتض عى حكمة اهلل تعاىل من طلب التسليم ،فالبحث واالعتبار هبذا الرشط موافق

حلكمة اهلل تعاىل من الترشيع.

وهذه هي إحدى فوائد وجود املتشاهبات كام نص عليها املفرسون ،وهي حث

أهل العلم عىل حماولة معرفة تأويلها باألدلة املعتربة ،لينالوا ثواهبا ،ولتتميز أقدارهم

بذلك .فليس كل طلب ملعرفة مراد الشارع وإن خفي داالً عىل نفور من التسليم ورفض

لإلذعان الذي هو أساس اإلسالم.

نعم هذا الكالم الذي ذكره البابريت صحيح تـامم ًا يف املعارف التي ال قـدرة

للبرش عىل إدراكها وال عىل معرفة حقيقتها واقتـناصها بعقوهلم وبام قدره هلم الرب
من ملكات وأسباب ،فال جيوز هلم أن يسعوا إليـها ألن سعيهم مع هذه احلال التي

هم عليها ال بد أن يتسبب إىل احلرية والشك والتيه ،كام أشار إليه الطحاوي ورشحه
البابريت.
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قال الطحاوي( :فيتذبذب بني الكفر واإليامن ،والتصديق والتكذيب ،واإلقرار
واإلنكارُ ،م َوسوس ًا تائه ًا شا ّك ًا [زائغ ًا(((] ،ال مؤمن ًا مصدق ًا ،وال جاحد ًا مكذب ًا)
يتذبذب :أي يرتدد بني الكفر واإليامن والتصديق والتكذيب واإلقرار واإلنكار.
تائه ًا :أي حريان يف تيه املعارف التي حارت فيها العقول.
شاك ًا :أي فيمـا جيب عليه تسليمه والقطع به ،فإن الشك مناف للعلم ومناف

لالعتقاد واليقني ،والشارع طلب اليقني والقطع واالطمئنان ،فالسعي إىل الشك أو
الرضا به مناف لذلك ،فال يكون مطلوب ًا للشارع ،ولكن إذا وقع الشك أو التساؤل

يف النفس بال قصد فعىل املؤمن السعي لنفيه عن نفسه بطلب املعرفة أو معرفة قدره فيام

يمكن له معرفته أو ال يمكن فيقف عند حده.

زائغ ًا :أي مائ ً
ال عن الطريق الصواب(((.
فالشك يمنع اإليامن والتصديق ،كام جيعل اإلنسان ممتنع ًا عن التكذيب واجلحود،

وهذه احلالة غري مقبـولة من امللكفني خصوص ًا مع وضوح األدلة عىل احلق وقرب

اكتساهبا.

يصح ألحد أن يعتقد أن الرؤي َة تكون بحصول
الوهم :هو اخليال والتصورات ،ال ُّ

صورة؛ ألن اهلل ليس بصورة ،وهذا إرجاع من اإلمام الطحاوي للحديث إىل ما كان
بدأ به.

إن الذي يدعي أن الرؤية هلل تعاىل تكون عن طريق حصول صورتـه فينا هبيئة

يصح إثباهتا هلل تعاىل ،وهذا هو قول
وكيفية معينة ،فإن هذه الرؤية ليست الرؤية التي ُّ
((( هذه زيادة من نسخة البابريت.

((( اعتمدنا يف تعريف هذه الكلامت عىل رشح البابريت مع بعض الزيادات.
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املشبهة ،فإهنم ّ
بتوهم صورة وحصول هيئة يف نفس
يتوهون أن رؤية اهلل تعاىل إنام تكون ُّ
منزه عن الكيف والصورة؟!
اإلنسان ،وكيف يكون األمر كذلك ،واهلل تعاىل َّ

يصح اإليامن بالرؤيـة ألهل دار السالم لِـمن اعتربها
قال الطحاوي( :وال
ُّ
تأوهلا بفهم)
منهم بوهم ،أو ّ
يصح اإليامن بالرؤية ملن اعترب الرؤية بوهم؛ ألن الوهم إنام
قال البابريت« :وإنام ال ُّ

غري
يقع عىل موهوم ،هو
ٌّ
جزئي ينطبع صورته يف احلواس؛ ألن الوهم ُيدرك اجلزئيات َ
جوز الرؤية هبذا املعنى ،فقد أبطلها
جمردة عن املوا ّد ،وذلك يف ّ
حق اهلل تعاىل حمال ،فمن ّ
ومل يؤمن هبا» .اهـ(((.

يصحح كونه مؤمن ًا بالرؤية،
فمن اعتقد أن اهلل تعاىل ُيرى بصورة ،وظ َّن أن هذا
ّ

فليعلم أن طريقته هذه غري صحيحة؛ ألن الرؤية الثابتة هي الرؤي ُة بال وه ٍم وال خت ُّيل،
ْ
فأما الرؤية التي تكون بتخ ُّيل وتوهم ،فليست برؤية.

بأكثر من إله ،واعتقد أن كونه مؤمن ًا بأكثر من إله يكفيه؛
ومثال هذا :كمن آمن َ

ألن اإلله الواحد ٌ
داخل فيها ،ولكن معلو ٌم من الدين بالرضورة أن هذا اعتقاد باطل،
ٍ
ألصل من أصوهلا ،فام يعتقده باطل؛ ألن
فمن خلط عقيدته بأمور باطلة تعود بالنقض
واعتبار الرؤية التي تنبني عىل إثبات صورة هلل
اهلل تعاىل جيب تنزهيه عن املشاهبة للخلق،
ُ
ٍ
بصورة غري إله.
تعاىلُ ،يبطل أصل الرؤية ،فإن الذي ُيرى
وكذلك الوحدانية ،فهي ثابتة هلل تعاىل ،فاهلل تعاىل ال يقبل الرشك َة مع غريه ،فمن
اعتقد أكثر من إله ،فال أحدَ من هؤالء بإله؛ ألن َّ
تصور معتقده ـ
كل واحد منهم قبِ َل ـ يف ُّ

اشرتاكَه مع غريه.
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تأوهلا بفهم)
قوله( :أو ّ

وكام كان مذهب املشبهة باطالً ،فإن مذهب من حياول أن يعني حقيقة الرؤية

مقدمات العلم
آالت وال
ُ
باطل أيض ًا؛ ألن ذلك مما ُحجب عن عقل اإلنسان ،فال توجد ُ

ُ
فاألصل :أن نتوقف فيه وال نبادره بأفهامنا؛ ألن ذلك
بذلك عندنا ،وما كان كذلك

يكون مر ُّده إىل اخلطأ والضالل.

قال البابريت« :وإنام ال يصح اإليامن بالرؤية ملن تأوهلا بفهم؛ ألن الفهم يكون

وفهم املعنى الذي يضاف إىل الربوبية ال َ
سبيل للعقل
بتأ ُّمل العقل بحصول ماهيته فيه،
ُ
رت ْت
حتيت يف بيداء األلوهية
أنظار العقل وآراؤه ،و ُأ ِ َ
ُ
إىل دركه؛ إذ هو حمار العقولّ ،

دون إدراكه طرق الفكر وأنحاؤه ،فلذلك قال :ال يصح اإليامن بالرؤية إال برتك التأويل

منزهة عن املاهية التي يدركها
ومه ًا وفه ًام ولزوم التسليم يف كيفية الرؤية؛ ألن الربوبية َّ
العقل ،والكيفية والكمية املدركة بالوهم» .اهـ(((.

وتأمل دقة كالمه عندما قال :إن التسليم إنام يكون يف كيفية الرؤية ،ال يف كيفية

أمر
نفسها فهي ٌ
املرئي ،فال كيف هلل تعاىل؛ ألنه ال صور َة له ،كام سبق بيانه ،أما الرؤي ُة ُ
حاصل فينا ،وال بدَّ أن يكون له كيفية ،فنحن ال نعلم كيفيته ،وال نعلم كيفية حصوله،

بل علينا اإليامن والتصديق بوقوعه فقط.

مانع عندهم
فاملجسمة إذن قاسوا اهللَ تعاىل عىل املخلوقات ،وبنا ًء عليه فال يوجد ٌ
ّ

من أن تكون رؤي ُة اهلل تعاىل كرؤية بعضنا بعض ًا ،ولكنهم تو ّقفوا يف تعيني هيئة حقيقتها،
أما أصل احلقيقة فقالوا :هي عني حقيقة الرؤية احلاصلة يف الدنيا من واحد آلخر ،فوقعوا

يف التشبيه ،وبذلك يكونون قد أنكروا الرؤي َة التي يؤمن هبا أهل السنة.
((( «رشح البابريت» ،ص.73
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وأما املعتزلة ،فلام نظروا يف قول املجسمة ،خالفوهم يف النتيجة ،ووافقوهم يف

املقدمة ،فقالوا :نعم! ال رؤية إال بجهة وشعاع وحدٍّ للرائي واملرئي ،ولكنهم ال يقولون

باحلد عىل اهلل تعاىل وال باجلهة له جل شأنه ،ويقولون :إن حقيقة اهلل تعاىل مغاير ٌة حلقيقة
املخلوقات ،فلذلك لزم عندهم نفي الرؤية أصالً.

السنة.

فكل مذهب من هذين َّ
ُّ
أضل جانب ًا من احلقيقة ،وأدركها كاملة مذهب أهل
الطحاوي عىل ترك التأويل وامليش مع التفويض ،واملقصود بالتفويض
فيحض
ُّ

االقتصار
إثبات أمر ليس بثابت ،وال تو ُّقف ًا عن إثبات ما هو ثابت ،بل جيب
هنا :ليس
َ
ُ
ُ
وترك ما عداه مما يتع ّلق باهلل تعاىل له جل شأنه.
عىل ما هو مقطوع به،

واملقصود بالتأويل هاهنا ـ :هو حماول ُة معرفة حقيقة الرؤية ،فهذا األمر غري ممكن؛

فطلب الوصول إىل
الذات الواجبة الوجود ،وعلومنا ال حتيط هبا،
ألن متع َّلق الرؤية هو
ُ
ُ
ما تؤول إليهُ ،يفيض إىل الوقوع يف الغلط يف اهلل تعاىل ،وهو ُمؤ ٍّد إىل الكفرُّ ،
فكل ما هو
متعلق بالذات اإلهلية ،فيجب علينا ُ
ترك البحث عنه؛ ألننا ال ندرك ذلك كام أوضحنا

فيام سبق.

مرتني ،األوىل :يف أرض املحرش،
وبعض العلمـاء قالوا :الرؤي ُة تـقع للمؤمنني ّ

ويجب الكافرون ،وهذا هو املراد من اآلية ،وبعضهم قال :ال تقع إال بعد الدخول يف
ُ
اجلنة.

عىل كل األحوال؛ سواء كانت يف املحرش ،أو يف اجلنة ،فكالمها يف الدار اآلخرة،

والراجح واملشهور عند العلامء :أنه يف اجلنة ،وعىل ّ
تعارض مع اآلية.
كل األحوال ال ُ

وإنام ُس ّميت اجلنة بدار السالم؛ ألن اهلل تعاىل يقول﴿ :ﰁﰂﰃﰄﰅ﴾
[يونس ،]23 :فالسالم :إما أن يكون اس ًام هلل تعاىل ،أو يكون مأخوذ ًا من ِ
جهة أن اجلنة
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سامل ٌة عن النقائص واآلفات املوجودة يف دار الدنيا ،وهذا املعنى قريب ،و ُيبنى عليه
ما ورد يف بعض اآليات من نحو قوله تعاىل﴿ :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ*ﭾﭿﮀ

ﮁ﴾ [الواقعة ،]26-25 :ومن نحو تسليم املالئكة عىل املؤمنني﴿ :ﯤ ﯥ

ﯦ﴾ [الزمر.]73 :

قال الطحاوي( :إذ كان تأويل الرؤيـة ،وتأويل كل معنى ُيضاف إىل الربوبية
برتك التأويل ولزوم التسليم ،وعليه دين املسلمني)
ويف نسخة متن الطحاوي من رشح البابريت هنا« :إال برتك التأويل ولزوم التسليم،

وعليه دين الرسل(((» .وجعلها استثناء من قوله :ال يصح اإليامن ،بمعنى ال يصح اإليامن
إال برتك التأويل يف كيفية الرؤية ولزوم التسليم فيها.

املقصو ُد من تأويل الرؤية :هو حماولة إدراك حقيقتها وتفاصيلها ،وهذا ليس يف

املرئي ـ وهو الرب تعاىل ـ ال نستطيع إدراك حقيقته ،فكيف نطمح يف
قدرة البرش ،فإن
َّ
إدراك حقيقة رؤيته ،ولكن ما نجزم به هو أن اهلل تعاىل ُيرى كام يعلم ،فإنا عرفنا اهلل تعاىل

بال حدّ وال جهة وليس يف مكان ،فكذلك نراه.

فتـرك التأويل ـ أيُ :
مبني
ترك حماولة معرفة حقيقة اهلل تعاىل وحقيقة صفاته ـ ٌّ
املجسمة ،فهم يعتقدون أنه
عندنا عىل علم باهلل ،وليس مبن ّيـ ًا عىل جهلنا به ،كام يبنيه
ّ

ٌ
وشكل وصور ٌة وحدٌّ وح ّيـز ،ولكن إدراكهم مل يتع ّلق هبا ،ومل
توجد كيفي ٌة هلل تعاىل
يفوضون ذلك إىل اهلل تعاىل ،وهم إذ يفوضون معرف َة
يستطيعوا حتديد صورته ،ولذلك ّ

الشكل واهليئة املحدَّ دين والصورة املع َّينةُ ،يثبتون َ
أصل الشكل والصورة واحلدّ  ،فيقعون

الرب تعاىل.
يف التشبيه والتجسيم من حيث يعتقدون إهنم ينزهون َّ
((( «رشح البابريت» ،ص.74

 674ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

وقد خيطئ املؤول يف الرؤيا فيحملها عىل الرؤية املعهودة التي ال حتصل عادة إال

بمقابلة الرائي واملرئي مع عدم البعد والقرب املفرطني واتصال شعاع ،ويرتتب عليه
إحالة الرؤية كام فعل املعتـزلة ،ولو سكتوا عن زعمهم أن هذا حقيقة الرؤية ،وآمنوا

بأصلها ملا وقعوا يف اإلنكار كام قرره البابريت.
قال البابريت يف «رشحه»:

مذهب السلف ،وهو ُ
ترك
«فاحلاصل :أن الطحاوي رمحه اهلل اختار يف املتشابه
َ

معنى راجح ،ثم
تأويله ،وهذا القول هوالراجح عند املحققيـن؛ ألن اللفظ إذا كان له ً

َّ
غري مراد؛ علمنا أن املراد :بعض جمازات تلك
دل دليل أقوى منه عىل أن ذلك الظاهر ُ
باملرجحات غري
وترجيح البعض عىل البعض ال يكون إال
احلقيقة ،ويف املجازات كثرة،
ّ
ُ

غري جائز ،ويف
القطعية ،فال يفيد إال الظ َّن ،والعمل يف املسألة القطعية بالدليل
ّ
الظني ُ

التأويل يلزم ذلك.

مثـالًَّ :
دل الدليـل القطعي عىل أن احلقيق َة من قوله تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ

فرصف اللفظ إىل بعض
ﮌ﴾ [طه ]5 :غري مراد؛ ألنه يمتـنع كون اإلله يف مكان،
ُ

غري جائز،
تأويالته ال
ّ
يتصور بالدليل القطعي ،والقول بالظ ِّن يف ذات اهلل تعاىل وصفاته ُ
ِ
ُ
غري
اعتقاد أن
وتفويض تأويله إىل علم اهلل ،مع
وترك التأويل
السكوت
فتعي
ُ
ُ
َ
ّ
الظاهر ُ
حكم سائر اآليات املتشاهبة» .اهـ(((.
مراد منه ،وكذا
ُ
الراجح عند
ولنا عىل هذا الكالم تعليق :فأما ما قاله من أن ترك التـأويل هو
ُ

املحقـقني ،فليس عىل إطالقهّ ،
فإن مقصوده حم ّقـقي املذهب احلنفي ،فهذا هو القـول

نص كبار
املشهور عن األحنـاف ،وعىل ذلك مشى اإلما ُم الطحاوي كمـا ترى ،فقد َّ
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األحناف عىل أن املذهب عندهم ُ
ترك التأويل يف املتشاهبات ،وإنام كان هذا القول ليس

عىل إطالقه أيض ًا؛ ألن كثري ًا من العلامء غري األحناف من أهل السنة اختاروا التأويل؛
كمـا هو دأب العز ابن عبد السالم ،وابن دقيق العيد يف الواضحات القريبة ،واإلمام
عبد القاهر البغدادي ،واإلمام الرازي ،والغزايل ،واجلويني ،وغريهم كثري ال حيصون

بعضهم التـفويض ،وهذا ال ُينكر ،ولكن حاصل الكالم :أن العلامء
كثرة ،نعم اختار ُ
قول واحد كام ي ِ
املح ّققني اختلفوا بني طريقتَي التأويل والتفويض ،ومل يقفوا عىل ٍ
وهم
ُ
ظاهر كالمه.
يتم إال
وأما ما ذكره من أن يف املجازات كـثر ًة
ُ
وترجيح بعضها عىل البعض ال ّ

باملرجحات غري القطعية ،فال ُيس َّلم عىل إطالقه أيض ًا؛ ألن بعض التأويالت قد تكون
ّ

ّ
والشك عىل العموم.
راجح ًة أو مقطوع ًا هبا عند العلامء ،وليس األمر فيها عىل الرت ُّدد

بعضها يكون عىل سبيل الرتجيح والظ ِّن ،ولكن أين الدليل عىل أن هذه
نعم! ُ

األمور ال يصح فيها إال القطع؟ نعم! إذا كانت تـتكلم عىل حقيقة الذات اإلهلية يلزم

القطع ،ولكن إذا كان موضوعها أفعاالً هلل تعاىل يف خملوقاتـه فكيف؟ وبعض اآليات
توهم أهنا تتكلم عىل الذات والصفات ال عالقة هلا بذلك أصالً.
التي ُي ّ

ولنا أن نقول :إن الكالم ليس يف أمر متعلق مبارشة بذات اهلل تعاىل بل بفهم املعنى

املراد من اللفظ القرآين بحسب الطاقة البرشية ،وليس هو بحث ًا يف حقيقة ذات اهلل تعاىل
أو حقيقة صفاته ،فاملسألة هنا :أن هذا النظم القرآين ما املعنى الذي يمكن فهمه منه

بحيث ال يكون خمالف ًا للصفات اإلهلية ،وال يكون خارج ًا عن قوانني اللغة العربية،

ومن الظاهر أن املسألة هبذا التقدير يمكن اعتمـاد الظن الراجح فيها املبني عىل األدلة

املعترب يف التفسري وظهور املعاين القرآنية ،كسائر آيات القرآن .وعىل ذلك اختار بعض
األعالم كاإلمام العز بن عبد السالم التأويل بدليله الراجح ،وعليه كثري من املحققني.
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فاخلالصة أن هاتني طريقتني إما التفويض أو التاويل ،وكل هلا رشوطها وأحكامها.

ونضـرب مثاالً عىل ذلك «االستواء» ،فإن بعض الناس يقولون :إن االستواء

هو اجللوس واالستقرار عىل العرش ،ويعتـقدون أن العرش مكان لذات اهلل تعاىل،
ولكن هذا ال دليل عليه أصالً ،وهو
ٌ
خمالف لِـام جيب يف تنزيه اهلل تعاىل عن املكان واحلدّ

إن داللة األلفاظ يف اآلية ظاهر ٌة يف أن االستواء ٌ
واجلهة ،بل ّ
فعل فع َله اهلل تعاىل ،واهلل

تعاىل ال يفعل أفعاالً ُّ
يترصف بنفسه كمـا يقول املجسمة ،فهل جيوز أن
حتل بذاته ،وال ّ
يقال يف هذه احلال :إن األصل السكوت وعد ُم الكالم يف معنى اآلية ،أال يتيح هذا

املوقف ألصحاب الفهم املنحرف أن يقولوا ما يشاؤون يف هذه اآلية وغريها ،فيكونوا

سبب ًا يف انحراف أفهام الناس؟

ولذلك فإن أهل السنة قاطب ًة أمجعوا عىل رضورة رصف اآلية عن نحو هذه املعاين

التي ال تليـق باهلل تعاىل ،وهذا هو املقصود بالتـأويل اإلمجايل ،وهذا املوقف يستـلزم
بعض املنحرفني من
ـ بالرضورة ـ أن نـنفي عن هذه النصوص داللـتَها عىل ما يتومهه ُ
القدر ال خالف فيه بني أهل السنة.
جمسمة وغريهم ،وهذا
ُ
ّ

معنى مطلق ًا ،يعني
فيبقى الكال ُم بعد ذلك :هل يقال إن اآلية ال دالل َة هلا عىل
ً

أال يدل قوله تعاىل﴿ :ﭫﭬﭭ ﭮ﴾ [الرعد ]2 :وقوله تعاىل﴿ :ﯔﯕﯖ

ﯗ﴾ [النحل ]50 :ونحوها عىل أي معنى؟ ال أحـدَ من أهل السنـة يقول بذلك
ٍ
معان ال خالف يف داللتها عليها ،فآية
بعد تنزيه اهلل تعاىل عام ذكرنا ،فاآليات دال ٌة عىل
االستواء ـ مث ً
ال ـ دالة ـ بالرضورة ـ عىل تدبري اهلل تعاىل للعرش ،سواء قيل :بأن االستواء

هو اجللوس ،أو قيل بنفي ذلك ،فال أحد من املسلمني ُيمكنه أن ينفي داللة اآلية عىل

أن اهلل تعاىل مد ِّبر للعامل من العرش إىل الفرش ،وكذلك اآلي ُة الثانية دال ٌة ـ بالرضورة ـ

عىل أن اهلل تعاىل فوق العباد بقدرته ال ّ
شك وال ريب يف ذلك؟
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صفات ٍ
معان،
صفات أعيان ال
ولكن بعض الناس يزعمون أن هلل تعاىل يدَ ين مها
ُ
ُ

وأن هذه اآلية دال ٌة عىل وجود هاتَني اليدين هلل تعاىل ،وأهل السنة قاطب ًة ينفون هذا
املعنى عن اهلل تعاىل ،ولكن القدْ َر املتفق عليه بني مجيع الناس أن اآلية دال ٌة بالرضورة عىل

أن قدرة اهلل تعاىل فوق قدرة البرش ،فأهل السنة ـ بعد إمجاعهم عىل نفي ما ال جيوز وال
يليق باهلل تعاىل ،وبعد إثباهتم وجود هذا القدر من املعنى ـ مشوا يف طريقني:

الطريق األول :أهنم قالوا :نقترص عىل هذا القدْ ر من املعنى ،وال نلتفت إىل ما

ونفوض العلم بالتفاصيل هلل تعاىل ،وهذا هو املراد بالتفويض.
وراءهّ ،

الطريق الثاين :أهنم قالوا :ما دام ما سوى املعنى الظاهر من اآليات هو املقطوع

به ،وما دام ال دليل قاطع ًا عىل إثبات اليدين األعيان ،واالستواء الذي هو اجللوس

فلنرجح ّ
واالستقرار ،فض ً
أن ما
ال عن كوهنمـا تشبيه ًا منافي ًا للتنزيه الواجب هلل تعاىل،
ّ
ظهر هو احلق ،ولن ِ
متوهم؛ فإن األصل :أن الكالم يف الذات
َـنف ما وراءه من
معنى َّ
ً
قاطع هنا.
والصفات ال بدَّ أن ُيبنى عىل أدلة قاطعة ،وال
َ
فبعضهم قد يقول:
توسطوا بام ظهر هلم من أدلة بني الطريقنيُ ،
ثم إن بعض العلامء ُ

نثبت أن هلل تعاىل يدَ ين ونُثبت االستواء ،ولكن نقول :إن اليدين صفتان هلل تعاىل أو صفة،
كام نقول :إن الوجه والعني صفة ،وليست هذه الصفات أعيان ًا كام يقول املجسمة ،بل
صفات ٍ
معان ،كالقدرة والعلم واإلرادة ،وهذا ال ينايف التنزيه وال يوقع يف التجسيم
هي
ُ
والتنزيه ،ولكنه موقوف عىل قوة الدليل ،من ظهر له قال به.
وهكذا ظهر عند أهل السنة ثالثة اجتاهات:
التفويض مع السكوت عام وراء القدْ ر املقطوع به.
األول:
ُ

ونفي ما وراءه إما قطع ًا أو ترجيح ًا ،وذلك
معنى ُ
والثاين :التأويل بحمل اآلية عىل ً

بحسب قوة الدليل.
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إثبات ما نسب هلل تعاىل صفات م ٍ
عان ال صفات أعيان ،هذا االجتا ُه
والثالث:
ُ
َ
الثالث قد يقال له :اإلثبات مع تنزيه اهلل تعاىل عن سامت احلوادث.

وعىل كل االحتامالت ،فال أحدَ من أهل السنة قائل بأن اآلية ال معنى هلا مطلق ًا،

كام يزعمه بعض املشاغبني عليهم.

ال ـ ٌ
فبعد العلم بأن االستواء ـ مث ً
ظاهر
فعل فعله اهلل تعاىل يف العرش ،كمـا هو
ُ
السكوت عن البحث يف حقيقة هذا االستواء :ما هو؟ وما حقيقته؟
اآلية ،قد حيس ُن
ُ
التفويض يف هذا املقام ،وهو
وما أثره؟ فإن ذلك قد ال يوجد عليه أدل ٌة قاطعة ،فيحسن
ُ
السؤال عن حقيقة االستواء ،فبعد أن ُعلم أن االستواء هو ٌ
فعل فعله اهلل تعاىل يف العرش

يتوهم املجسمة واملشبهة ـ فإننا نقول :نعم! إنا ال نعلم ما هي حقيقة
ـ ومل يفعله بذاته كام ّ
هذا الفعل القائم بالعرش؛ ألننا ال نعلم حقيقة العرش أصالً ،وال حقيقة العامل!

فهاهنا يكون ُّ
حمل التفويض ،وليس يف نفي املكان ،وال يف القول بأن ثمة كيفي ًة

الستواء اهلل تعاىل ،وال يف أن االستواء هو ٌ
فعل فعله اهلل تعاىل بذاته؛ كام يدّ عي املجسمة،

يصح التفويض فيه ،وال دالل َة من اآليات عليه.
فإن هذا ك ّله جيب نف ُيه وال ُّ

موضح ًة بأجىل بيان
فهذه هي
مذاهب العلامء يف التأويل والتفويض واإلثبات َ
ُ

وأخرصه.

رصف اللفظ عن ظاهره
وبنا ًء عىل ذلك :فإن العلامء عندما يقولون :إن التأويل هو
ُ

املتبادر بحسب عادة
العريف
الظهور
الظاهر بالدليـل ،بل
لدليل ،ال يريدون بالظاهر
َ
ّ
َ
َ
عضو
البرش ،فإن البرش عندما يستعملون لفظ «اليد» بينهم غالب ًا ما يريدون :اليد التي هي
ٌ
وعني ،وعندما يستعملون «االستوا َء» يف ح ّقهم يريدون :اجللوس واالستقرار ،وعندما
ٌ

يستعملون لفظ «العني» و«الوجه» يريدون :األعضاء املعروفة للبرش واملخلوقات ،فهذا

التبا ُدر تبا ُدر بحسب ال ُعرف البرشي ،وبحسب االستعامل الشائع بني الناس.
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فالعلامء إن قالوا برصف اللفظ عن ظاهره ،يريدون بالظاهر :ما َيؤول إىل هذا

ُ
اللفظ ذاته هلل تعاىل ،فإن
االنرصاف عنه إذا استُعمل
املعنى ،بل إن هذا املعنى من الالزم
ُ

األصل :أن األلفاظ الدالة عىل اهلل تعاىل حتمل عىل ما يليق به ،ال حتمل عىل ما يليق بنا،

فإنا إن محلناها عىل ما يليق بنا وقعنا يف التشبيه ،فاألصل :أن نرصف اللفظ املستعمل
ٍ
مناسب هلم عن هذا املعنى إذا وجدناه منسوب ًا هلل تعاىل ،وهذه
ملعنى مالئم للبرش
بيننا ً

قاعد ٌة عامة يف مجيع األلفاظ واألسامء ،وليست خاص ًة هبذه املواضع.

يقررون قاعدة التأويل بعد فهمنا
ولذلك فإنا ال نستغرب أبد ًا إن سمعنا العلام َء ّ

املرا َد من الظهور ،ولكنا نستغرب متا َم االستغراب عندما نرى املخالفني ألهل السنة
حيرفون الكلم عن مواضعه ،وأهنم ُي ّ
ـكذبون كالم اهلل تعاىل،
يشنّعون عليهم بأهنم ّ
ِ
حمض مغالطات ،وكان
وأهنم ينفون الصفات ،وغري ذلك من التشنيعات املبن ّيـة عىل

من الواجب عىل هؤالء أن ُيثبتوا أوالً إرادة ما يز ُعمون ،ثم يعرتضون ما شاؤوا أن
يعرتضوا ،أما أن يكونوا هم املخالفني لقاعدة التنزيه ،وأن يكون هم املخالفني لِـام

املرصح به يف الكتاب العزيز ﴿ﭡ
جيب اتبا ُعه عند الكالم عن اإلله بلحاظ األصل
َّ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [الشورى ،]11 :ونفي التشبيه والتمثيل ،ثم بعد

َ
السبيل الواضح ،والقواعدَ القاطعة ،فهذا
ذلك يعرتضون عىل أهل احلق الذين اتبعوا

عني االنحراف عن الصواب.
ـ لعمري ـ ُ

وقد ش ّغب بعض الناس بام ُروي عن اإلمام مالك رمحه اهلل جواب ًا ملن سأله عن

االستواء ،ونحن هنا نذكر خالص َة ما قيل فيها نق ً
ال عن بعض أئمة املالكية املشاهري،

قال اإلمام القرايف« :قال رجل ملالك :يا أبا عبد اهلل﴿ ،ﮉﮊﮋﮌ﴾ كيف

استوى؟ قال :االستواء غري جمهول ،والكيف غري معقول ،والسؤال عنه بدعة ،واإليامن
به واجب ،وأراك صاحب بدعة؛ ِ
أخرجوه.
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قال ابن أيب زيد اهلل تعاىل :فوق سامواته عىل عرشه دون أرضه وإنه يف كل مكان

بعلمه ،وقال يف «الرسالة» :استوى عىل عرشه املجيد بذاته ،وهذا أقرب للتـأويل من
األول ،أي :بغري معني ،بل بذاته استوى عىل العرش وغريه ،وخص اهلل تعاىل العرش

غريه بطريق األوىل.
باالستواء؛ ألنه أعظم أجزاء العامل فيبقى ُ

فـقال مجاعة عن ابن أيب زيد وعن ابن عبد الرب ومجاعة من املجتـهدين :إهنم

يعتقدون اجلهة ألجل هذه االطالقات ،وقال بعض الفضالء :هذا إنام يلزمهم إذا مل

ُيرصحوا بأنه ﴿ﭡﭢﭣ﴾ وبغري ذلك من النصوص النافية للجهة ،وإنمـا
ٍ
معان ال ندركـها،
قصدُ هم إجرا ُء النصوص كام جاءت من غري تأويل ويقولون :هلا
ويقولون :هذا استواء ال يشبه االستواءات؛ كام أن ذاته ال تشبه الذوات ،فكذلك يكون

أقرب ملناصب العلامء من القول
فوق سامواته دون أرضه فوقية ال تُشبه الفوقيات ،وهذا ُ
باجلهة.

ومعنى قول مالك« :االستواء غري جمهول» :أن عقولنا دا ّلتُنا عىل االستواء الالئق

باهلل وجالله وعظمته ،وهو االستيالء ،دون اجللوس ونحوه مما ال يكون إال يف األجسام.
وقوله« :والكيف غري معقول» معناه :أن ذات اهلل تعاىل ال توصف بام وضعت

العرب له «كيف» ،وهو األحوال املتنقلة واهليئات اجلسمية من الرت ُّبع وغريه؛ فال ُيعقل
ُ

ذلك يف حقه تعاىل؛ الستحالته يف جهة الربوبية.

وقوله« :والسؤال عنه بدعة» معناه :مل جتر العادة يف سرية السلف بالسؤال عن

هذه األمور املثرية لألهواء الفاسدة فهو بدعة»(((.

((( «الذخرية» ،شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف (684هـ) ،دار الغرب ـ بريوت ـ 1994م،
ت :حممد حجي.)243 :13( ،
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النفي والتَّشبيهَّ ،
قال الطحاوي( :ومن مل َّ
زل ومل ُي ِصب التنزيه؛ فإن ر َّبنا
يتوق
َ
ّ
منعوت بنعوت الفردانية :ليس يف
موصوف بصفات الوحدانية،
جل وعال
ٌ
ٌ
معناه أحدٌ من الربية)
ِ
منع التأويل يف الذات اإلهلية،
يع ّلل اإلمام الطحاوي هنا
السبب الذي من أجله َ
َ

َ
إدراك حقيقة الذات وال حقيقة الصفات ،بل غاي ُة ما ندركه هو
وهو أنّـا ال نستطيع
إدراك أحكا ٍم تتعلق بالذات والصفات.

ولذلك من طلب أن ُي ِ
درك ،فإما أن ُيدركه عىل خالف ما هو عليه،
درك ما ال ُي َ

النفي ،أي:
وليس َث ّم إال املخلوقات ،فيلز ُمه التشبيه ،وإما أن َ
يعجز عن إدراكه ،فيلزمه ُ

نفي الثبوت .والنفي والتشبيه باطالن.

َ
ونقول متثي ً
إدراك حقيقة ذات اهلل تعاىل ـ ونحن
ال عىل ذلك :بعض الناس يطلبون

نعرف أن ذات اهلل تعاىل ثابتة ـ ولكن من طلب إدراكها فإنه يستند إىل مقدمة تقول :كل

يدر َك حقيقته.
ما هو موجود ُيمكن أن َ

جوز التشبيه
جيوز التشبيه وإما أن يمنعه ،فإن َّ
فهذا الذي خيوض يف ذلك ،إما أن ّ

تشبيهه باملخلوقات ،فيقع يف التشبيه.
كان الطريق الوحيد أمامه إلدراك ذات اهلل تعاىل هو
ُ
وأما من يمنع التشبيه ،فإن اعتقد بلزوم إدراك حقيقة اهلل تعاىل ،فبعد أن يبذل

َ
نفي الذات؛
جهدَ ه يف البحث والنظر ،وال يستطيع
إدراك ما طلبه ،فإن ذلك يستلزم عنده َ

ألهنا لو كانت موجود ًة ألدركها كام يزعم.

أي صفة من صفاته تعاىل.
وكذلك القول يف ّ

طلب إدراك حقيقة اهلل تعاىل وصفاته يؤ ّدي إىل التشبيه أو إىل النفي ،وكالمها
إذن ُ

خمالف ملذهب أهل السنة.
باطل
ٌ
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ُ
وترك
عز اسمه،
فاملذهب ُ
احلق يف ذلك :هو تفويض العلم بحقيقة اهلل تعاىل إليه َّ
ترك ِ
التأويل ،أيُ :
طلب حقيقة ما تَؤول إليه األفهام يف هذا املوضوع.
ٍ
تناسب عىل هذه املقدمة موضوع ًا جديد ًا،
بحسن
ولذلك بنى اإلما ُم الطحاوي ُ

فنزهه عن احلدود واألركان والغايات واألركان...
وهو تنزيه اهلل تعاىل عن مشاهبة خلقهّ ،

إلخ.

قال الطحاوي( :تعاىل عن احلدود والغايات)
«تعاىل» أي :ارتفع وعال ،بمعنى تنزه .قال يف «القاموس» :التعايل االرتفاع .اهـ.
وعضو
فقول اإلمام الطحاوي« :تعاىل اهلل» أي :ارتفع عن أن يكون له حدٌّ ورك ٌن
ٌ
علو يف الرتبة واملعنى ،فحقيقة اهلل تعاىل ُّ
أجل من أن يكون هلا ما ُذكر؛ ألن
وجه ٌة ،فهذا ٌّ

صفات نقص وتستلزم احلاجة ،واهلل تعاىل ليس بحاجة ألحد غريه،
هذه األمور ك ّلها
ُ
بل ُّ
كل ما سواه فهم بحاجة له.

احلدود :مجع حدٍّ  ،وحد اليشء :هو طرفه وهنايته.

كل ٍ
بني شي َئ ِ
ني ،و ُمنتهى اليشء ،وـ من ِّ
يشء:
حلدُّ :
احلاجز َ
ُ
قال يف «القاموس»« :ا َ
ِ
ِحدّ ُت ُه ،وـ َ
وتأديب
حلدَ ِد،
والدفع،
الرشابَ :سورتُـ ُه،
بأس َك ،ومن
ُ
ُ
ُ
واملنع ،كا َ
منكُ :
الغضب والن ََّـز ِقِ ،
ِ
ا ُمل ِ
َ
كاحلدَّ ِة،
اإلنسان من
وغري ُه عن الذنْب ،وما يعرتي
ذنب بام يمنعه َ
دت عليه ِ
وما َّد ُتاَ :حدُّ ها
أحدُّ ،
وقد حدَ ُ
ومتييز اليشء عن اليشء ،وداري حديد ُة دارهُ ،
ُ

كحدِّ ها» .اهـ.
َ

«وحددت الدار حدّ ًا ـ من باب قـتل ـ:
وقال الفيـومي يف «املصباح املنيـر»:
ُ

ـزتا عن جماوراهتا بذكر هناياهتا ،وحددتُه حدّ ًا :جلدته ،واحلد ـ يف اللغة ـ :الفصل
م ّي ُ

واملنع» .اهـ.
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وأما قوله« :الغايات» فهو مجع غاية ،وغاية اليشء :هي منتهاه .قال يف «القاموس»:

«والغاية :ا َملدى» .اهـ .

غاي وغايات ،والغاية:
وقال الفيومي يف «املصباح املنري» :والغاية :املدى ،واجلمعٌ :

الراية واجلمع :غايات ،وغ َّي ْي ُت غاية :ب َّينـتُها ،وغايتك أن تفعل كذا ،أي :هناية طاقتك

أو فعلك» .اهـ .

رأيت مما هو مذكور يف كـتب اللغة ـ أن :حدَّ اليشء :هو طرفه
واحلاصل ـ كام َ
وغايته وهنايته التي ُتيزه عن غريه .وهذا ـ كام هو معلوم ـ ال يستلزم أن ّ
كل ما هو متميز

عن غريه فيجب أن يكون له طرف وهناية وغاية ،وحدٌّ  ،بل كل ما هو حمدو ٌد فهو متم ّيز
املجسمة
عن غريه ،وال يقال :إن كل ما هو متميز عن غريه فهو حمدود ،فافهم هذا؛ فإن
ّ

عندما مل يتنبهوا له وقعوا يف التشبيه.

والغاية هي :النهاية ،وقد أتى اإلمام الطحاوي هبذه الكلمة تفسري ًا وتوضيح ًا

لكلمة «احلد» ،وقد رأينا أن معنامها قريب ويؤوالن إىل بعضهام البعض.

فقد نبه اإلمام الطحاوي إىل ذلك فنفى احلدود عن اهلل تعاىل ،ولكنه مل ينف التام ُيز،

ّ
فإن مت ُّيز اهلل تعاىل عن خلقه ال يكون باحلدّ  ،وال بالنهاية ،وال بالغاية.

منزه عن ذلك كله؛
ذلك كان املعنى املفهوم باللغة من احلد والغاية ،واهلل تعاىل َّ

لِـام يرتتب عليه من احتياج ،ولعدم وروده يف الرشيعة ،بل لورود ما ينفيه وينافيه فيها،
ِ
أقوال كثري من السلف يف نفي احلدّ والغاية عنه جل شأنه .والذين أثبتوا له تعاىل
ولورود

املجسمة واملشبهة ،وأما ُ
أهل السنة فقد نفوا عنه ذلك نفي ًا قاطع ًا.
احلدَّ والغاي َة هم
ّ

مر سابق ًا :أن اهلل تعاىل ال ُيشبه شيئ ًا وال يشبهه يشء ،ومعلوم :أن ّ
كل موجود
لقد َّ

ومقادير.
هنايات
سوى اهلل تعاىل فهو حمدود ،كالسامء واألرض كل منهام حمدودة وهلا
ٌ
ُ
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فإذا كان اهلل تعاىل له حدٌّ ؛ فإنه يكون مثل املخلوقات ،وكيف يكون ذلك صحيح ًا،

وهو ﴿ﭡﭢﭣ﴾.

وأيض ًا :فإن احلدَّ صفة نقص ،فإنه من املعلوم ّ
أن غري املحدود أقوى من املحدود،

ُ
وتفصيل ذلك :أن احلدَّ إما أن يكون من قبيل املكان أو الزمان.

ومعنى احلد املكاين :هو إحاطة املكان بالذات ،ومعلوم :أن الذات إذا كانت حماط ًة

باحلد املكاين؛ ّ
درتا تكون حمدود ًة باحلد املكاين الثابت هلا ،فاحلدُّ املكاين صفة نقص
فإن ُق َ

إذن.

خارج هذا احلد
وأما الزمان؛ فإن الذات إذا كانت حمدودة بالزمان ،فإهنا تنعدم
َ

وواضح أن هذا نقص.
الزماين ،فاحلد الزماين مق ِّيد هلا وحمدِّ د لوجودها،
ٌ

فالزمان واملكان؛ إذن صفتا نقص ،واهلل تعاىل ال ُيمكن أن يتصف بصفات نقص؛

إذن فهو جل شأنه ال ُيمكن أن يتّصف باحلدود.

وقد يظهر للناظرّ :
أن احلد الذي قصد اإلمام الطحاوي إىل نفيه هو من قبيل احلد

املكاين ،وقد تبني لك أن املكان أص ً
املكاين يكون
ال نقص للذات املتمكّنة ،فهو بنفيه احلدَّ
َّ

قد قصدَ ن ْف َي َ
أصل املكان عن اهلل تعاىل.

مطلق احلدود عن اهلل تعاىل ،فهو
وتأمل قوله« :وتعاىل اهلل عن احلدود» فهو ينفي َ

نفي عام للحدود مجيع ًا يف نفس األمر ،ال يف علمنا فقط ،وال ينفي حدّ ًا معين ًا ،بل ُّ
كل ما
ٌ

كان من قبيل احلدود؛ فإنه منفي عنه جل شأنه ،وهذا يصح أن يعم احلد املكاين والزماين،

ويعم احلد املعنوي أيض ًا ،بمعنى :أن قدرته تعاىل ليست حمدودة ،بل هي متع ّلقة بجميع

متعلق بجميع الواجبات واملستحيالت واملمكنات ،وكذلك
وعلمه تعاىل
املمكنات،
ٌ
ُ
فيام يتع ّلق بباقي الصفات العلية.
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وقد يقال :إن كالمه يشـمل أيض ًا احلد بمعنى :أن يذكر هلل تعاىل حـدٌّ بمعنى

ثبوت اجلنس أو النوع،
«التعريف» ،وهو ممتنع عىل اهلل تعاىل؛ ألن احلدَّ املنطقي يستلزم َ

َ
االشرتاك بينه تعاىل وبني غريه ،وهذا ممنوع؛ فال يعلم حقيق َة ذاته
وعىل كل حال يستلزم
أحدٌ غريه ،وال يوجد حدٌّ يمكن للبرش أن يقولوه فيعرفون به حقيقته تعاىل.

ومع ّ
أن محل كالم الطحاوي عىل هذا املعنى بعيدٌ من حيث االصطالح ،ولكنه

معنى صحيح يف نفسه.
مع ذلك ً

ُّ
كل هذه املعاين يمكن أن تُفهم من كالمه ريض اهلل تعاىل عنه ،وقد يكون يف األخري
فقط تك ُّلف!

وقد يقول قائل :فام دام األمر واضح ًا إىل هذا القدر ،أي :ما دام نفي احلدود عنه
تعاىل واضح ًا ،فمن الذي خا َلف فيه وأثبت احلد هلل تعاىل؟
قلنا :ذكر اإلمام البغدادي يف كتاب «التبرصة البغدادية» املسمى بـ«أصول الدين»

ِ
الفرق التي أثبتت احلدّ هلل تعاىل فقال:

«املسألة اخلامسة من األصل الثالث :يف نفي احلد والنهاية عن الصانع:

وهذه املسألة مع فرق ،منها :اهلشامية من غالة الروافض الذين زعموا ّ
أن معبودهم
إن َ
سبع ُة أشبار بشرب نفسه ،ومنهم من قالَّ :
أعظم منه كمـا حكي عن هشام بن
اجلبل
ُ
احلكم.

واخلالف الثاين مع الكرام َّية الذين زعموا أن له حد ًا واحد ًا من جهة السفل،

ومنها يالقي العرش.

واخلالف الثالث مع من ز َعم من ُمش ّبهة الرافضة أنه عىل مقدار مساحة العرش

ال يفضل من أحدمها عن اآلخر يشء» .اهـ(((.
((( «أصول الدين» ص.73
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فهذه ِ
الفرق هي التي قالت :إن اهلل تعاىل حمدود ،واعلم أن القايض أبا يعىل احلنبيل

قال بأن اهلل تعاىل حمدو ٌد من جهة العرش ،وقد نسب ابن تيمية القول باحلد ألئمة السلف.

قال ابن تيمية يف رده عىل تأسيس التقديس لإلمام الرازي [« :]52 :2وتقدم بيان

ما يف لفظ الرتكيب واحليز واالفتقار من االحتامل ،وأن املعنى الذي يقصدونه بذلك

جيب أن يتصف به كل موجود سوا ًء كان واجب ًا أو ممكن ًا ،وأن القول بامتناع ذلك يستلزم
السفسطة املحضة» .اهـ.

قال ابن تيمية يف الرد عىل تأسيس التقديس [« :]60 :2وأما ما تريده املعطلة عىل
ذلك من نفي صفاته التي وصف هبا نفسه التي جيعلون نفيها تنزهي ًا وإثباهتا تشبيه ًاِ ،
وم ْن
وعلوه عىل عرشه وسائر صفاته التي وصف هبا نفسه جيعلون نفيها تنزهي ًا،
نفي حدّ ه
ّ
وجيعلون إثبات ذلك إثبات ًا النقسامه وتفرقه الذي يسمونه جتسي ًام وتركيب ًا ،فهذا باطل».

اهـ.

قال ابن تيمية يف التأسيس [« :]109 :2وأما سلف األمة وأئمتها و َم ْن اتبعهم،

فألفاظهم فيها أنه فوق العرش ،وفيها إثبات الصفات اخلربية التي يعرب هؤالء املتكلمون

عنها بأهنا أبعاض وأهنا تقتيض التـركيب واالنقسام ،وقد ثبت عن أئمة السلف أهنم
قالوا :هلل حدّ  ،وأن ذلك ال يعلمه غريه» .اهـ.

قال ابن تيمية يف التأسيس [« :]171 :2وكان القايض أبو يعىل ينكر احلد ثم رجع

إىل اإلقرار به ،وكذلك لفظ اجلهة».

فبهذا الرجوع إىل إثبات احلد هلل ،يكون القايض قد رجع يف حكم ابن تيمية إىل

عقيدة السلف .فتأمل ،ثم حيق لنا التعجب من هذا املنهج الذي يتبعه القايض أبو يعىل

ويسمح له مرة بإثبات احلد ومرة بنفيه ويف كل مرة يدعي بكل جرأة أن هذا هو عقيدة

السلف!

ِ
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مر:
قال ابن تيمية موضح ًا مذهب القايض أيب يعىل يف التأسيس كذلك بعدما َّ

«قال يف كتاب إبطال التأويالت ألخبار الصفات ،يف كالمه عىل حديث العباس بن عبد

املطلب واالستواء عىل العرش.

فإذا ثبت أنه عىل العرش ،فالعرش يف جهة وهو عىل عرشه ،وقد منعنا يف كـتابنا

هذا يف غري موضع إطالق اجلهة عليه ،والصواب جواز القول بذلك ،ألن أمحد قد أثبت

هذه الصفة التي هي االستواء عىل العرش ،وأثبت أنه يف السامء ،وكل َم ْن أثبت هذا
أثبت اجلهة ،وهم أصحاب ابن كرام وابن منده األصبهاين املحدث» .اهـ.

يف هذا النص يقول القايض أبو يعىل إن أمحد قائل باجلهة هلل تعاىل ،وذلك ألهنم

يعتقدون أن استواء اهلل عىل العرش معناه اجللوس ،ونحن نعلم أن أمحد بريء من ذلك
االعتقاد ،واجلالس واملجلوس عليه أي العرش جيب كوهنام يف نفس اجلهة ،إذ يستحيل

أن جتلس عىل كريس هو يكون يف الشامل وأنت يف الرشق مثالً ،بل إذا كان الكريس يف
الشامل جيب أن تكون أيض ًا يف الشامل لكي جتلس عليه .وهكذا تتحدد جهة اهلل تبع ًا جلهة

العرش ،ألهنم كام ترى أوالً يعرفون أن العرش يف جهة الفوق ،ثم جيعلون جهة اهلل

تابعة جلهة العرش فهو يف جهة الفوق ألن العرش يف جهة الفوق(((.

الطحاوي قد نفى احلدو َد مطلق ًا عن اهلل تعاىل ،فشمل ذلك
وقد رأينا أن اإلمام
َّ

احلدَّ الواحد واحلدو ُد وإن تعدّ دت ،كام مىض بيانه.

ِ
جمسمة
وممن نفى احلدّ برواية مشهورة عنه اإلمام احلافظ ابن ح ّبان ،فقام عليه ّ

ذر اهلروي صاحب
بلدته ،وأخرجوه منها ،وممن روى ذلك موافق ًا هلؤالء املجسمة أبو ّ

كتاب «ذم الكالم ،فقد قال يف كتابه ص:278

((( وملعرفة تفاصيل ذلك ونصوص أخرى عىل هذا األمر ،يراجع الكاشف الصغري عن عقائد ابن
تيمية ،فقد أفردت بحث ًا خاص ًا بمسألة احلدّ .
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وسألت حييى بن عامر عن أيب حاتم بن حبان البستي قلت له ،أرأيته ،قال :كيف

مل أره ،ونحن أخرجناه من سجستان ،كان له علم كبري ومل يكن له كثري دين ،قدم علينا
فأنكر احلد هلل فأخرجناه من سجستان»(((.

وروى أبو ذر اهلروي أيض ًا قال« :سمعت عبد الصمد بن صالح يقول ،سمعت

أيب يقول :أنكروا عىل ابن حبان قوله النبوة العلم والعمل ،فحكموا عليه بالزندقة،
وه ِج َـر فكتب فيه إىل اخلليفة ،فكتب بقتله .وسمعت غيـره يقول :لذلك خرج إىل
ُ
سمرقند» .اهـ(((.
هذه هي منزلة ابن حبان عند هؤالء ،واب ُن حبان إمام كبري ال خيفض من منزلته
أن يروي عنه واحد كاهلروي أخبار ًا كهذه ،وينسبه للزندقة ،وليت شعري ،فإذا كان ابن

حبان ـ باعرتاف هؤالء ـ ينفي احلدّ  ،وهم كانوا يثبتونه ،فمن األوىل بالتشنيع واهلجر،
ينزه ربه أم الذي يشبهه بخلقه؟!
الذي ّ

وقد أشار اإلمام العالمة تاج الدين ابن السبكي إىل هذه احلادثة يف كتابه املفيد

«طبقات الشافعية الكربى» فقال« :ومن ذلك قول بعض املجسمة يف أيب حاتم ابن
ِح ّبان :مل يكن له كبري دين ،نحن أخرجناه من سجستان؛ ألنه أنكر احلدَّ هلل.
ينزهه عن
فياليت شعري من ُّ
أحق باإلخراج؟ من جيعل ر َّبه حمدود ًا ،أو من ّ

اجلسمية؟»(((.

وممن أثبت احلدَّ أبو سعيد الدارمي املجسم املشهور ،فقد قال يف كتابه يف «الرد

عىل برش املرييس»« :وادعى املعارض أيض ًا أنه ليس هلل حد وال غاية وال هناية»(((.
((( «ذم الكالم» ص.278

((( املصدر السابق ص.278

((( «طبقات الشافعية الكربى» (.)13 :2
((( «الرد عىل برش املرييس» ص.23
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ثم قال« :قال أبو سعيد :واهلل تعاىل له حد ال يعلمه أحد غريه ،وال جيوز ألحد

أن يتوهم حلده غاية يف نفسه ،ولكن نؤمن باحلد ،ونكل علم ذلك إىل اهلل .وملكانه أيض ًا
حد ،وهو عىل عرشه فوق سمواته ،فهذان حدان اثنان»(((.

ثم قال يف صفحة « :24فمن ا ّدعى أنه ليس هلل حد فقد ر َّد القرآن» .اهـ(((.

وهذا الدارمي هو الذي يعتمد عليه ابن تيمية يف تقرير عقيدته التي يدّ عي أهنا

عقيدة السلف ،فتأمل يف قول هذا املدعي كيف يغايل يف إثبات احلدّ حتى جيعله ثابت ًا

ْ
وقارن بينه وبني قول اإلمام أيب جعفر الطحاوي بنفي
يف القرآن ،و ُي َك ِّفر من ينفيه؟!
احلدود والنهايات والغايات.

وأما الغايات :فهي مجع غاية ،وغاية اليشء :منتهاه ،وغايتك أن تفعل كذا ،أي:

هناية طاقتك أو فعلك.

فاهلل سبحانه ليس له حدود ،أي :ليس له أطراف ونـهايات وغايات ،فكلمة

«غايات» تأكيد عىل معنى احلدود وتفصيل هلا وبيان.

ونفي احلدود عن اهلل تعاىل هو املقطوع به عند أهل السنة ،خالفـ ًا للمجسمة

واملشبهة ،الذين يقولون بأن اهلل تعاىل حمدو ٌد من مجيع اجلهات الست ،وبعضهم يقول
له :حدٌّ من جهة التحت فقط؛ ألنه جالس عىل العرش أو مقابل له.

نفي احلد عن اهلل تعاىل؛ ألن اهلل تعاىل ﴿ﭡﭢﭣ﴾ ،وألنه ال
وجيب ُ

شبيه له ،وقد رصح حم ّققو أهل السنة بنفي احلد عن اهلل تعاىل.

رضوري؛ ألنه اهلل تعاىل
إثبات احلد
املجسمة فأثبتوا احلد ،وا َّد َعوا أن
وخالف
َ
ٌّ
ّ
((( «الرد عىل برش املرييس» ص.23
((( املصدر السابق ص.24
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مستقر ًا عىل يشء حمدود فيجب
جالس عىل العرش والعرش حمدو ٌد ،ومن كان
عندهم
ٌ
ّ
أن يكون حمدود ًا ،وقوهلم باطل.

نبي كيف عالج اب ُن أيب العز هذه الفقرة من
مر من تقرير ،نريد اآلن أن ّ
وبعدما َّ
ٍ
رصحية ـ ما
وأخص بالذكر هذه الفقرة؛ ألهنا تنفي ـ مبارش ًة وبصورة
كالم الطحاوي،
ُّ
يقول به هذا الرجل وما يزعمه ابن تيمية الذي يتبع خطاه.
ونحن نعلم أن بعض املتقدمني قد يطلقون لـفظ احلد عىل اهلل تعاىل ولكنهم

يريدون بحد الدليل كام فرس اإلمام البيهقي عبارة بن املبارك املشهورة ،وبعضهم يطلق

احلد ويريد عدم اختالط اهلل تعاىل باملخلوقات ،يريد باحلد ما يريده بعضهم بلفظ
املباينة من أن اهلل تعاىل متميز ،ولكن لفظ املباينة يطلق أيض ًا ليدل عىل اجلهة واالنفصال
باحلدود املعهودة ،وهو مراد املجسمة واملشبهة ،ولذلك ال بد من حترير هذه األلفاظ.

واألوىل عدم اإلطالق عىل اهلل تعاىل ما دامت مل ترد يف كتاب وال سنة ،ويف الوقت نفسه
حتتمل معنى ال يليق باهلل تعاىل ،بل بعضها ظاهر فيمـا ال يليق ،فاألوىل كام قلنا مرار ًا
االبتعاد عام من شأنه ذلك.

يرصح
يرصح بنفي احلدود عن اهلل تعاىل ،وابن تيمية ّ
فإذا كان اإلمام الطحاوي ّ

بإثبات احلدود له عز اسمه ،فكيف يمكن التوفيق بني هذين القولني.

يمكن أن يزعم أن ما قاله الطحاوي ٌ
باطل عىل إطالقه ،ملاذا؛
إن ابن أيب العز ال ُ
ألن هذا املتن قد اتفق عليه ُ
أهل احلق ،ولو اتفاق ًا أغلبي ًا ،وليست هذه املسألة من املختلف

فمجرد قول ابن أيب العز ببطالنه ،فإنه حيكم عىل نفسه باخلروج من مذهب
فيها بينهم،
ّ

أهل احلق ،و ُيبطل اهلدف الذي من أجله كتب «شـرحه» هذا عىل «الطحاوية» ،وهو
ترويج عقيدة ابن تيمية حتت غطاء متن اإلمام الطحاوي بحجة أنه يرشحه ويوضحه،
فهو ـ بواقع األمر ـ ال يمكنه إذن أن يوافق عىل ما يقول به الطحاوي من نفي احلدود،

فام العمل عنده؟
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هذه هي اإلشكالية التي وقع فيها هذا الشارح اجلارح ،وقد اتبع يف حلها أسلوب ًا

مل يبتكره من عند نفسه ،بل قلد فيه ابن تيمية ،فا ّدعى أن هذه األلفاظ ـ أعني :احلدود

ومعاين صحيحة يف
معاين باطلة
جمملة ،أي :حتتمل
والغايات واألركان..إلخ ـ ألفاظ َ
َ
َ
حق اهلل تعاىل ،فال يمكن أن ننف َيها مطلق ًا وال نثبتها مطلق ًا.
ّ

أسلوب فيه حتا ُي ٌل وتال ُعب
هذا هو األسلوب الذي اتبعه هذا الرجل ،وهو
ٌ

الطحاوي هبذا النص عىل
بالكالم ،ولكنه ال يملك غري ذلك يف هذا املحل ،فقد أوقعه
ُّ
نفي احلدود بال ٍ
تقييد ،يف مشكلة كبرية.
فإن قيل :إن لفظ «احلدّ » مل َي ِر ْد نف ُيه يف كتاب وال يف سنة ،فيجب عنده التو ُّقف

يف ر ّده.

وصف للمخلوق ال للخالق،
قلنا :هذا الزعم منه غري صحيح؛ ألن «احلد» :هو
ٌ

ونحن إنام عرفنا مفهوم احلدّ من معرفتنا للمخلوق ،فكيف يمكن أن يقال :إن احلدّ

معنى صحيح يف نسبة احلدّ ـ املشتمل عىل
معنى صحيحُّ ،
وأي ً
يمكن نسبتُه له تعاىل عىل ً

مفهوم النقص ـ هلل تعاىل؟! سبحان اهلل ،كيف يفرتون؟ ونقول كذلك :مل يرد إثبات احلد

يف كتاب وال سنة ،وهو يوهم ـ عىل أقل تقدير ـ نقص ًا هلل تعاىل ،فاألصل عدم إطالقه!
فلم تطلقونه إذن؟

وهذا القول يساوي ما إذا قال واحد آلخر :هل اهلل تعاىل ٌ
طويل أو قصري؟ فهل
ِ
ُ
ذكرمها يف الكتاب والسنة،
يمكن أن يقول من يؤمن باهلل تعاىل:
الطول والقرص مل يرد ُ
ولذلك فأنا أتو ّقف يف نفيهام عنه تعاىل.
ف الطول
إن من جييب هبذا اجلواب املرذول ،يكون ممن سفه نفسه ،فهل ُع ِر َ

والقرص إال أهنام من صفات املخلوق ،فكيف نتو ّقف يف نفيهام عن اهلل تعاىل ،وهو يقول

ونحوها مما هو وارد يف
جل شأنه﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ﴾ ،أال تكفي هذه اآلية ـ
ُ
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املتقي لربه ال
الكتاب والسنة ـ يف نفي مثل تلك األلفاظ واملعاين عنه تعاىل؟ إن اإلنسان
َ
يرت ّدد يف نفي هذه األلفاظ ،ويكون متبع ًا يف ذلك لِـام ذكره اإلمام الطحاوي و َمن قبله
وبعد علامء أهل احلق مجيع ًا.
ولذلك قال ابن أيب العز يف «رشحه»« :وأما األلفاظ التي مل يرد نفيها وال إثباهتا

فال تُطلق حتى ينظر يف مقصود قائلها ،فإن كان معنى صحيحا ُقبل» .اهـ(((.

وهذا الكالم قد يقول القائل ملجرد سامعه :وأين اإلشكال فيه؟ فنقول :اإلشكال

فيه :أنه يذكر هذه القاعدة يف موضع النزاع يف تطبيقها.

وذلك أن النزاع يف أن اهلل تعاىل هل هو حمدو ٌد أم ال؟ وليس النزاع يف نفس لفظ

ُ
واستعامل
«احلد» ،ولكن اللغة العربية تستعمل هذا اللفظ يف التعبري عن هذا املعنى،
اللغة وداللة اللفظ عىل املعنى غري متو ّقف عىل قصد القائل ،بل نحن نحكم عىل املعنى

بحسب ما هو املقصود به يف أصل اللغة ،إال إذا ظهر لنا دليل يدل عىل أن املستعمل أراد

به معنى آخر.

ويف هذا املوضع فإن لفظ «احلد» ُيطلق أهل السنة نف َيه مريدين بمعناه ما ذكرناه،

املنزهة فال بد أن يبني ما مرا ُده ،أو يرصف عن
معنى آخر ،ومن أثبته من ّ
وال يريدون به ً
ظاهره لدليل منفصل آخر ،وهذا ما مل يفعله املجسمة إذ أطلقوه عىل احلدود والغايات

والنهايات.

نفسه
فاملشبهة إذن ُيطلقون هذا اللفظ ويثبتونه يف حق اهلل تعاىل ،مريدين املعنى َ

الذي نفاه أهل السنة .وإال فلم يعرتضون عىل أهل السنة يف نفيهم للحدّ عن اهلل تعاىل،
واحلال أن أهل السنة ـ األشاعرة واملاتريدية ومن وافقهم ـ ال يقول باحتاد وجود اهلل

بوجود اخللق ،وال أن اهلل تعاىل ٌّ
حال يف املخلوقات ،وال أنه خمتلط هبم .فمع املغايرة
((( «رشح ابن أيب العز» ص.239
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ونفي احلد ،ال يصح االعرتاض عليهم من طرف املشبهة بأن يقال :إنكم إذا نفيتم احلد

لزمكم أن اهلل تعاىل غري متميز عن خلقه ،ألن أهل احلق يقولون :إن متيز اهلل تعاىل حاصل
العيل الذي ال يتوقف متيزه عن خملوقاته عىل إثبات النهاية واحلد ،ألن له
بحقيقة وجوده ّ
حقيقة أخرى ال نعلم كنهها.

تنازع
نفس املعنى الذي يريدُ ه اآلخر ،وال ُ
إذن كل من الفريقني يريد هبذا اللفظ َ

بينهم عىل ذلك ،ولذلك يثبته بعضم وينفيه اآلخرون ،فال إشكال من جهة الداللة إذن

حتى يقال إن اخلالف لفظي كام يتومهه بعضهم.

فإذا كان األمر كذلك ،فكيف جيوز هلذا الرجل أن يتو ّقـف فيسأل عن معناه؟!

وهل ُيراد باحلدّ معنى غري املعنى الذي قصده الطحاوي؟ وهل يراد باحلد ـ هنا ـ غري

احلد املفهوم من أصل وضع اللغة له؟

إذن فال معنى الستعامل هذه القاعدة هنا؛ ألن هذه القاعدة إنام تُستعمل يف

يصح التوقف.
األلفاظ التي يشتبه معناها ،وال اشتبا َه هنا ،فال ُّ

يستحق تطبيق القاعدة َلـام أطلق الطحاوي نف َيه
ولو كان هذا اللفظ مشتب َه املعنى
ُّ

املجسمة بأن الطحاوي
رصح بعض
ّ
هنا ،ولكان إطال ُقه لنفيه بال تقييد غلط ًا منه ،وقد ّ
قد غلط فع ً
ال يف إطالقه ،ولكن أهل السنة يوافـقون ـ بال تر ُّدد ـ يف إطالق نفي احلد

عن اهلل تعاىل.

ٍ
ألفاظ جمملة وحمتملة؛ كام يريد هذا الرجل
فاملسألة يف اخلالف إذن ليست مسألة

اختالف بني مذهبني:
أن يظهرها! بل هي
ٌ

األول :تنزيه اهلل تعاىل عن الشبه واجلسمية ،والثاين :التشبيه والتجسيم.
وأصحاب القول
فأصحاب القول األول ال يتو ّقفون يف نفي احلدّ عنه جل اسمه،
ُّ
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الثاين يتربمون هبذا اللفظ وحيتارون يف كيفية التعامل معه ،بحسب األسلوب الذي ّقرره
هذا الرجل.

واعلم أن قولك« :إنا ال نحيط بحدّ اهلل تعاىل» ،يتضمن إثبات احلدّ  ،ونفي إحاطة

علمك هبذا احلد الثابت ،وأما قولك« :تعاىل اهلل عن احلدود» ،فإنه يتضمن نفي مطلق

احلد يف نفسه ،وليس فقط نفي علمك باحلد ،واإلمام الطحاوي عرب بالطريقة الثانية ال
بالطريقة األوىل.

وأما ابن أيب العز فرييد ـ تبع ًا لشيخه ـ تفسري كلمة الطحاوي باألسلوب األول،

وإليك ما قاله:

«قال أبو داود الطياليس :كان سفيان وشعبة ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة ورشيك

حيدُّ ون وال يشبـهون وال يمثلون ،يروون احلديث وال يقولون :كيف،
وأبو عوانة ،ال ُ
وإذا سئلوا قالوا باألثر» .اهـ(((.

هذا ما نقله ابن أيب العز عن السلف ،وهذا الكال ُم يدل رصاح ًة عىل أهنم كانوا

وضح
ينفون احلد وال يتكلمون به مطلق ًا ،وهو موافق لكالم الطحاوي ،ولكن كيف ّ

مر« :وسيأيت يف كالم الشيخ (وقد أعجز
ابن أيب العز هذا النقل ،لقد قال مبارشة بعدما َّ

عن اإلحاطة خلق) ف ُعلم أن مراده :أن اهلل يتعاىل عن أن حييط أحدٌ بحدِّ ه ،ال أن املعنى

أنه غري متميز عن خلقه ،منفصل عنهم مباين هلم» .اهـ(((.

فالرواية عن السلف نفي احلد ،ال نفي أن حييط أحد بحدِّ ه ،وفرق بني األمرين
((( «رشح ابن أيب العز» ص .240طبعة أمحد شاكر ،وانظر جمموعة الرشوح الوافية عىل العقيدة
الطحاوية.)458 :1( ،

((( املصدر السابق ،وانظر جمموعة الشـروح الوافية عىل العقيدة الطحاوية.)459 :1( ،
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كام ترى ،فنفي احلد نفي له يف نفسه عن اهلل ،أما نفي إحاطة اخللق بحده فهو إثبات للحد
يف نفسه هلل ،ولكن نفي علم اخللق به.

وهل لنا أن نقول عىل طريقته يف تفسري كالمهم :إهنم ينفون إحاطة أحد من خلقه

بوجه مشاهبته للخلق ،فكام نقل عنهم أهنم «ال حيدون» نقل عنهم أهنم «ال يشبهون»،
وهل لنا أن نقول إهنم ينفون أن حييط أحد من خلقه بوجه مماثلته خللقه ،فكام نقل عنهم

«ال حيدون» نقل عنهم «ال يمثلون»!

فالسلف قد نفوا املشاهبة واملامثلة مطلق ًا ،ومل ينفوا جمرد عدم علمنا بوجه الشبه

أو علمنا بوجه التامثل! فلو قلنا بذلك لكان حقيقة قوهلم إثبات التشبيه والتمثيل ،وهو

باطل وكذب عليهم .فكذلك من الكذب عليهم أن يقال إن مرادهم نفي إحاطة أحد
بحدِّ ه.

وهو يريد باحلد االنفصال واملباينة ،ال جمرد احلقيقة ،فلم ينف أحد من أهل السنة

النافني للحدّ  ،حقيقة اهلل تعاىل ،ومل ينف أحد منهم كذلك أن اهلل تعاىل مغري خللقه متميز

عنهم ،ولكنهم يقولون إنه متميز عنهم ال بحد وهناية وغاية يتميز هبا عنهم ،بل بعني

حقيقته التي ال توصف بحد وال هناية وال غاية ،إذ هذه األوصاف لألجسام املمتدة يف

األبعاد .واهلل ليس كذلك.

فسـر الكالم السابق الوارد عن بعض املتقدمني بام يوافق هواه ،ال بام
فأنت تراه ّ

تتضمن إثبات احلد مع نفي العلم به،
يوافق احلق ،وال بام يوافق داللة اللغة ،وعبارته
ّ

بخالف ما تم نقله عن السلف ،وبخالف عبارة الطحاوي.

وقال ابن أيب العز« :ومن املعلوم أن احلد يقال عىل ما ينفصل به اليشء ويتميز به

عن غريه ،واهلل تعاىل غري حال يف خلقه ،وال قائم هبم ،بل هو القيوم القائم بنفسه ،املقيم
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ملا سواه ،فاحلد هبذا املعنى ال جيوز أن يكون فيه منازعة يف نفس األمر أصالً ،فإنه ليس
وراء نفيه إال نفي وجود الرب ونفي حقيقته(((» .اهـ.

فاالنفصال والتميز املذكوران يف كالمه ،واملباينة املروية عن بعض املتقدمني ،إن

أريد هبا النهاية والغاية والطرف فهي تشبيه هلل بخلقه ،ودعوى أن اهلل تعاىل ال يتميز عن

خملوقاته إال بالنهاية والطرف والغاية ،وهذا باطل ،ولذلك نرى اإلمام الطحاوي قد

رصح بنفيها مجيع ًا ،بال تردد ،وأما إن أريد هبا متيز اهلل تعاىل يف نفسه عن العامل بحيث ال

يكون خمتلط ًا به وال حاالً ،فهذا أمر متفق عليه ال خيالف فيه أحد من أهل السنة ،ولكن

األشاعرة واملاتريدية يقولون إن التاميز املذكور يكون بعني حقيقة اهلل ،ال بإثبات هناية
هلا ،وال بإثبات غاية وطرف للذات ،فإن هذا تشبيه .وفض ً
ال عن ذلك فإن احلد والطرف
غري واردين يف الكتاب والسنة ،فام دل عليه هبام أحد من معان باطلة فهو مرفوض ،وما

كان من معان مقبولة يقبل وحيذر من هذه األلفاظ ألهنا توهم أو تظهر يف إرادة الباطل
من املعاين .وقد نبهنا عىل هذا غري مرة.

ومن الواضح أن ابن أيب العز مل يرصح بام رصح به غريه من أن احلد هو طرف

اليشء وغايته ،وهو حقيقة احلد يف اللغة ،بل فرس احلد بام أثبتوه ألجله ،أعني أهنم ظنوا

أن اهلل تعاىل ال يكون متميـز ًا عن غريه إال باحلد ،فوضعوا التميز معنى للحد بمعنى
الطرف والغاية والنهاية ،واحلقيقة أن احلد هبذا املعنى يفيد التميز يف األشياء املختلطة غري
املتاميزة بأنفسها ،فيوضع هلا حدود وأطراف لتتاميز ،وأما احلقائق املتاميزة بأنفسها ،كحقيقة

واجب الوجود املتميزة عن حقائق املخلوقات بنفسها ،فال يتوقف متيزها وال باحلد بمعنى
الطرف ،بل هي بذاهتا متميزة ،وهذا هو حقيقة التنزيه ،وما يقولون به يوقعهم يف التشبيه
علموا أو مل يعلموا ،اعرتفوا أو مل يعرتفوا ،ولذلك فإننا نحذرهم وغريهم منه.

((( «جمموعة الرشوح الوافية» ،رشح ابن أيب العز.)459 :1( ،
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فاحلد التام يف املنطق يورد فيه ما به حيصل االشرتاك وهو اجلنس القريب ،وما

به حيصل التاميز ،وهو الفصل ،ولذلك فإن احلدّ يتوقف عىل بيان املشرتك واملتميز يف
املنطق ،فال حد إال بعد االشرتاك ،وال اشرتاك بني اهلل تعاىل وخملوقاته .فال حد هلل تعاىل

هبذا املعنى ،ولكن له حقيقة ال يعلمها إال هو.

فأنت تقول :احلدُّ الناقص لإلنسان :هو الناطق ،والتام جمموع قولك :احليوان
ُ
اإلنسان مع غريه من احليوانات،
الناطق ،وليس جمرد احليوان؛ ألن احليوان يشرتك فيه
وأما ما يفصله عن سائرها فقولك :الناطق .فاحلد التام هنا يستلزم إثبات االشرتاك،
ولذلك فنحن ننفي احلدّ عن اهلل تعاىل هبذا املعنى أيض ًا .وال ثبوت للفصل إال بوجود

اجلنس ،فهو يستلزم االشرتاك يف اخلارج أيض ًا ،وإن مل يذكر يف التعريف للحد الناقص.
لـم سئل :بم نعرف ربنا؟ قال :بأنه عىل
وما نقله عن عبد اهلل بن املبارك من قوله ّ

العرش بائ ٌن من خلقه .قيل :بحدٍّ ؟ قال :بحدٍّ (((.
فنقول:

َ
الطحاوي
االتفاق قد وقع بني أهل احلق عىل عبارة الطحاوي ،وعبارة
أوالً :إن
ّ
مشهور ٌة بني السلف أكثر من شهرة ما قاله ابن املبارك ،فض ً
ال عن كوهنا حمكمة غري

جمملة واضحة ال حتتاج إىل تفسري ،وال يعرتهيا لبس .وقد أوردنا أن السلف كانوا ال
الطحاوي ،فاألوىل متابعة
حيدون ،فهؤالء الذين ال حيدون يوافقون يف إطلق عبارهتم
ّ
ٍ
معان كام سنبني ،وتقديمها عىل
هؤالء ،ال التمسك بعبارة واحد منهم حمتملة لعدة
غريها من املحكامت الواضحات.

ثاني ًا :ما قاله ابن املبارك هنا ،هو أص ً
موضع إشكال يف فهم معناه ،فام الذي
ال
ُ

وقررناه وهو املعنى الذي فيه النزاع ،فإننا
يريده باحلدّ  ،إن أراد به املعنى الذي ّ
وضحناه ّ
((( «جمموعة الرشوح الوافية» (.)459 :1
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نقول :من أين عرف ابن املبارك هذا األمر؟ وما دلي ُله عليه ،وسوف يرجع النزاع ،ولن
يستطيع القائل بذلك اإلتيان بأي دليل عىل ما يقول إال قول ابن املبارك ،والعقيدة ال

تؤخذ من قول واحد غري معصوم ،خصوص ًا أن هذا اخلرب غري متواتر عنه وال هو حمكم

املعنى يف نفسه ،فقد يكون أطلقه مريد ًا به معنى صحيح ًا ،إال أن اخلصم يرصفه إلمجاله

إىل معنى غري صحيح .وهذا منا تربئة البن املبارك مما ينسبونه إليه من احلد باملعنى الباطل

كام رصح بذلك أعاظم العلامء املتقدمني.

حجة يف
وإن قصد بقول« :بحدّ » أي :بدليل؛ كام أشار إليه اإلمام البيهقي ،فال ّ

كالمه عىل ما يريدُ ه ابن أيب العز.

هذا مع أننا نجزم ّ
علو كعبه ومقامه ـ يستحيل أن يريد املعنى
أن ابن املبارك ـ مع ّ

الباطل .روى اإلمام البيهقي عن عيل بن احلسن ،أنه قال« :سألت عبد اهلل بن املبارك

قلت :كيف نعرف ربنا؟ قال :يف السامء السابعة عىل عرشه .قلت :فإن اجلهمية تقول :هو

هذا .قال :إنا ال نقول كام قالت اجلهمية ،نقول :هو هو .قلت :بحدّ ؟ قال :إي ـ واهلل ـ

بحد .لفظ حديث حممد بن صالح.

قال الشيخ أمحد بن احلسني البيهقي :إنام أراد عبد اهلل باحلدّ  :حدّ السمع ،وهو

رب الصادق ور َد بأنه عىل العرش استوى ،فهو عىل عرشه كام أخرب ،وقصد بذلك
أن خ َ
بكل مكان ،وحكايتُه األخرى ُّ
تكذيب اجلهمية فيمـا زعموا أنه ّ
تدل عىل مراده ،واهلل
َ

أعلم»(((.

وروى البيهقي عن عيل بن احلسن بن شقيق ،قال« :سمعت عبد اهلل بن املبارك،

يقول :نعرف ربنا فوق سبع ساموات ،عىل العرش استوى ،بائ ٌن من خلقه ،وال نقول كام

قالت اجلهمية بأنه هاهنا .وأشار إىل األرض.
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فسه بعده من نفي قول اجلهمية،
قال البيهقي :قوله « :بائن من خلقه» .يريدُ به ما ّ

ال إثبات جهة من جانب آخر ،يريد ما أطلقه الرشع»(((.

أعلم بمراد ابن املبارك ـ ّبي أنه ال يريد
فـتأ ّمل كيف أن اإلمام البيهقي ـ وهو ُ

باحلد النهاية والطرف املستلزم إلثبات اجله َة؛ كام يزعم ابن تيمية ومن تبعه ،ولكنه يريد

به حدّ السمع ،أي :بدليل السمع عرفـنا أن اهلل تعاىل ليس يف ّ
كل مكان ،وأنه ما أراد

ونفي قول اجلهمية بأن اهلل تعاىل
جمرد املغايرة والتميز
َ
بالبينونة اجلهة واحلدّ أيض ًا ،بل ّ
خمتلط باملخلوقات وال يتميز عنهم وال يتميزون عنه إال بأن يفنيهم.

ثالث ًا :إننا نسأل ،ما الدليل عىل إطالق لفظ «بائن» الوارد يف عبارة ابن املبارك

عىل اهلل تعاىل ،ونحن نعرف أنه مل ترد هذه اللفظة يف كتاب وال يف سنة ،فورود نحو هذا
اللفظ ي ِ
سقط أصل االحتجاج بكالمه ،ألنه ال حجة إال لكالم معصوم ،فكالم املعصوم
ُ
مقبول أوالً ،ثم بعد ذلك يكون تفسريه وحماولة معرفة مراده .أما غري املعصوم ،فقبول

كالمه يتوقف عىل معرفة صحة كالمه أوالً ،فام مل نعلم أن معناه صحيح فكيف نحتج
به؟

وطرف وغاية وهناية،
هذا مع أن «البينونة» قد تُطلق أحيان ًا و ُيراد هبا املباينة بحدٍّ َ

يرجح هلؤالء محل
وقد تُط َلق ويراد هبا املغاير ُة ال بطرف وبحدّ  ،وعىل ذلك فام الذي ّ
كالم ابن املبارك عىل املعنى األول دون الثاين ،أليس هذا حت ُّك ًام حمض ًا؟

رابع ًا :إن ثبتت هذه العبار ُة عن ابن املبارك ،وثبت إرادتُه للمعنى الباطل للحدّ ،

مع بعد ذلك وعدم وجود دليل عليه ،بل مع وجود الدليل عىل املعنى الذي أراده وهو

جمرد كالم
خمالف للمعنى الذي يتمسك املشبهة به ،وذلك كام نقلناه عن البيهقي ،فإن ّ

ابن املبارك ـ مع ذلك الفرض ـ مع خمالفة الكثريين الذين ن َف ُوا احلدَّ عن اهلل تعاىل ،ومع

((( «األسامء والصفات» ،باب ما ذكر يف الساق.)336 :2( ،
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عدم ورودها يف الكتاب والسنة ،ومع داللة العقل عىل انتفائها عن اهلل تعاىل ،فإننا ال

ُيمكن أن نقبل بكالم ابن املبارك.

خامس ًا :مما مىض ،نرى ـ عىل أقل تقدير ـ ّ
أن كالم ابن املبارك حيتاج لالستدالل
ِ
احتاج لالستدالل
تسليمه من عدة جهات ،وما
عليه لعدم ثبوته من حيث املعنى ،ولعدم
َ
ال عىل ِ
عليه ،كيف يكون دلي ً
غريه .عىل أنا نذكرك أنا ننفي أن ابن املبارك يريد معنى احلد
الذي يتمسك به املشبهة واملجسمة وهو النهاية والطرف الذي نفاه اإلمام الطحاوي

وغريه عن اهلل تعاىل ومل يرد يف كتاب وال سنة وال ّ
دل عليه عقل صحيح.
االحتجاج هبذه الرواية.
فبطل هبذا الكالم
ُ

األسلوب نفسه يف مناقشة عبارة الطحاوي فيام يتعلق
وقد اتبع اب ُن أيب العز هذا
َ

نكرر مناقشته فيام قاله هناك ،واحلقيقة :أن الطحاوي
باألركان واألعضاء واألدوات ،فال ّ

ينـفي هذه األمور نفي ًا مطلق ًا ،وأن هذا الرجل ُيثبتها ولكن ال يعرف كيف يتف ّلت من

عبارة الطحاوي الرصحية يف خمالفة ما يعتقد؟

وقد يستغرب بعض الناس من وصفنا هذا البن أيب العز ،فيظن لقصور معرفته

أننا ننقب عن باطنه ،وال يعرف أن كلامته تدل عىل ذلك ،وتكاد تطلقها رصخة مدوية

لإلمام الطحاوي :ليتك يا أهيا اإلمام مل تطلق القول بنفي احلد واجلهات والغايات...
إلخ ،فإنك هبذا توقعنا يف أحد أمرين إما الترصيح بمخالفتك فيام تعتقد ،أو القدح يف

عبارتك بأهنا جمملة والناظر فيها يعلم متام ًا أهنا غري جمملة ،ولكن الذي يدفعنا إىل ذلك

أننا قد ال نقوى عىل الترصيح بأننا نخالفك يف هذا األمر اجللل ،وذلك ملكانتك الكبرية

عند املسلمني ،فإن قارنوا بيننا وبينك قدموك علينا وعىل مئات من أمثالنا.

ولذلك نسوق بعض كلامت الرشاح من أتباع ابن تيمية ـ الذين كثروا يف هذا

الزمان ألسباب معلومة ـ يف هذا املقام.
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أما الشارح حممد بن عبد العزيز بن مانع فقد أعلن أن« :هذه الكلامت جمملة

مبهمة وليست من األلفاظ املتعارفة عند أهل السنة(((» .اهـ ،فلم يكتف بجعلها جمملة

بل وصفها بأهنا مبهمة ،وهو وصف يفيد أهنا أشد غموض ًا يف معناها من أن تكون

جمملة ،ثم قال« :وما كان أغنى اإلمام املصنف عن مثل هذه الكلامت املجملة املومهة
املخرتعة ،ولو قيل :إهنا مدسوسة عليه وليست من كالمهم يكن ذلك عني ببعيد إحسان ًا

للظن هبذا اإلمام ،وعىل كل حال فالباطل مردود عىل قائله كائن ًا من كان ،ومن قرأ

ترمجة املصنف الطحاوي ال سيام يف لسان امليزان عرف أنه من أكابر العلامء ،وأعاظم
الرجال ،وهذا هو األمر الذي محلنا عىل إحسان الظن فيه يف كثيـر من املواضع التي

فيها جمال لناقد(((» .اهـ ،فها هو يقول :إنه يميل إىل أن هذه األلفاظ ،يعني نفي احلدود
واجلهات والغايات ...إلخ ،مدسوسة عىل اإلمام الطحاوي .ويتمنى أن اإلمام مل يكن

قد قاهلا وال نطق هبا وال أثبتها ،وما ذلك إال ألهنا ختالفهم أص ً
ال عظي ًام من أصوهلم.
ونحن بدورنا نحمد اهلل تعاىل عىل أن وفق اإلمام الطحاوي للترصيح هبا هبذه الصورة

الواضحة لتكون حجة عليهم.

ولو تأملنا فيام قرره ابن باز يف هذا املوضع ،لرأينا زيادة ترصيح ببعض األمور

التي ذكرناها عنهم ،ولكنه يشرتك مع صحبه باالعرتاض عىل هذه العبارة أيض ًا ،وهذا
األمر جامع مشرتك بني مجيع رشاح الطحاوية الذين يتابعون ابن تيمية ،يقول ابن باز:
«قوله تعاىل عن احلدود والغايات واألركان واألعضاء واألدوات وال حتيط به اجلهات
الست كسائل املبتدعات ،هذا الكالم فيه إمجال ،قد يستغله أهل التأويل واإلحلاد يف

أسامء اهلل وصفاته ،وليس هلم بذلك حجة ،ألن مراده رمحه اهلل تنزيه الباري سبحانه عن
((( «جمموعة الرشوح الوافية عىل العقيدة الطحاوية» (.)362 :1
((( املصدر السابق (.)463 :1
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مشاهبة املخلوقات ،لكنه أتى بعبارة جمملة حتتاج إىل تفصيل حتى يزول االشتباه ،فمراده

باحلدود :يعني التي يعلمها البرش ،فهو سبحانه ال يعلم حدوده إال هو سبحانه ،ألن

اخللق ال حييطون به عل ًام كام قال عز وجل يف سورة طه﴿ :ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩ﴾ [ ]110ومن قال من السلف بإثبات احلد يف االستواء أو غريه،
فمراده حد يعلمه اهلل سبحانه وال يعلمه العباد(((» .اهـ.
فها هو يرصح:

أوالً :العبارة جمملة ،لكـنا ال نرى فيها إمجاالً بل هي مفصلة ،مبينة كمـا قال

الطحاوي ،ولكن اإلمجال يأيت من جهة أهنم ال يقوون عىل خمالفتها رصاحة فيلجؤون
إىل دعوى اإلمجال.

ثاني ًا :هلل تعاىل حد ،بل حدود ،ال يعلمها إال هو .فرتاه حيمل نفي الطحاوي للحد

عن ذات اهلل ،إىل عكس مراد الطحاوي ،فيقول إن هلل تعاىل حدود ًا لذاته ،ولكن املنفي

كام يزعم إنام هو علمنا هبذه احلدود.

ثالث ًا :يعرتف أن بعض املتـقدمني من السلف أثبتوا احلد يف االستواء ،وقد سبق

الكالم عىل ذلك.

واخلالصة أن هذه العبارة حمل اعرتاض من طرف ابن باز أيض ًا.

وأما صالح بن فوزان فقد قال عىل العبارة نفسها« :هذا فيه إمجال ،إن كان يريد

باحلدود املخلوقة ،فاهلل منزه عن احلدود واحللول يف املخلوقات ،وإن كان يريد احلدود

غري املخلوقة وهي جهة العلو ،فهذا ثابت هلل جل وعال تعاىل ،فاهلل ال ينزه عن العلو،
ألنه حق ،فليس هذا من باب احلدود وال من باب اجلهات املخلوقة(((» .اهـ.

((( «رشح ابن باز يف الرشوح الوافية عىل العقيدة الطحاوية» (.)463 :1
((( «الرشوح الوافية» (.)44 :1
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يفرس احلد باجلهة وعىل سبيل اخلصوص جهة العلو ،ويزعم أهنا جهة غري خملوقة،

واجلهة املرادة يف كالمهم اجلهة احلسية ،الذي يقابلها التحت والسفل ،وهي حمل النفي

يف كالم الطحاوي ،ألنه يتكلم عن اجلهات الست ،وهي اجلهات احلسية املعلومة،

فهؤالء يرصحون بمناقضة ذلك ،ويزعمون أن اجلهة غري خملوقة ،وأن املراد من احلد

هو اجلهة.

واشرتك ابن فوزان مع صحبه يف دعوى أن العبارة فيها إمجال أيض ًا للسبب ذاته.
وأما صالح بن عبد العزيز آل الشيخ فقال تعليق ًا عىل عبارة الطحاوي« :هنا ذكر

هذه األلفاظ متابعة ملا جرى عليه املتكلمون يف زمنه ،وهو ذكرها بعد إثبات ،فأثبت
الصفات ثم نفى ،وقاعدة أهل السنة واجلامعة النفي يكون جمم ً
ال وأن اإلثبات يكون

مفصالً .ففي قوله هذا نوع خمالفة لطريقة أهل السنة واجلامعة(((» .اهـ.

ثم قال« :طبع ًا احلد والغاية متـقارب يف أن يكون له حد ينـتهي إليه اتصافـه

بالصفة ...ثم قال ...فهو سبحانه احلدود والغايات((( التي تنتهي إليها صفاته كام قال

(تعاىل عن) ألن اهلل سبحانه ليس لصفاته حد يعلمه البرش ،قال (تعاىل عن احلدود)
يعني املعلومة (والغايات) املعلومة(((» .اهـ.

فهذا الشارح يثبت هلل تعاىل حدود ًا يعلمها وغايات يعلمها اهلل تعاىل ال نعلمها

نحن ،وهذا جري عىل الطريقة نفسها ،ولكنه رصح باالعرتاض ،وقال إن الطحاوي

خالف طريقة أهل السنة يف استعامل هذه املعاين باأللفاظ املذكورة ،مع أنا بينا أن نفي
هذه املعاين أوىل بمذهب أهل السنة من إثباهتا أو التوقف يف شأهنا ،ملا فيها من تشبيه

((( «الرشوح الوافية» (.)465 :1

((( كذا يف املطبوع ،ولعلها :منزه عن احلدود والغايات ،أو نحو ذلك.
((( «الرشوح الوافية» (.)466 :1
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وحتديد هلل تعاىل ،ولعدم ورودها أيض ًا .وكذلك قال إن الطحاوي خالف طريقة أهل

السنة ،يعني مذهب ابن تيمية ،ألن الطحاوي نفى نفي ًا مفصالً ،وطريقتهم أن يثبت

مفص ً
ال وينفي جممالً! كذا قال ،وقد بينت بطالن هذه الطريقة يف كتاب (نقض العقيدة

التدمرية)((( فلينظره من شاء.

ويكفي الواحد أن يتأمل القرآن الكريم ليعرف أن اهلل تعاىل نفى نـفيا مفصال

أيض ًا ،فقد نفى الولد والوالد والصاحبة وأن يكون اإلله يأكل وبرشب وأن تأخذه
سنة أو نوم وأن ينسى ...إلخ ،فهذا كله نفي مفصل ،فال يس َّلم هلؤالء أن طريقة أهل
السنة النفي املجمل واإلثبات املفصل .بل النفي واإلثبات يكونان بحسب احلاجة إىل

بيان العقيدة الصحيحة ،إن كفى اإلمجال اكتفى اإلنسان به ،وإال جلأ إىل التفصيل .وما
يزعمونه قاعدة ليس بقاعدة مسلمة.

بقي أن ننبه عىل أن ابن باز أخطأ يف تفسري املراد من (الغايات) يف قول الطحاوي:

«تعاىل اهلل عن احلدود والغايات» ،فحملها ابن باز عىل احلكمة! قال« :وأما الغايات

واألركان واألعضاء واألدوات ،فمـراده رمحه اهلل تنـزهيه عن مشاهبة املخلوقات يف

حكمتـه وصفاته الذاتية من الوجه واليد ...إلخ(((» .وهذا حممل باطل غري صحيح،
فتفسري الغايات باحلكمة هنا غري ظاهر ،بل بعيد جد ًا ،وتابعه عىل هذا اخلطأ صالح بن

فوزان فقال« :والغايات فيها إمجال أيض ًا فهي حتتمل حق ًا وحتتمل باطالً ،فإذا كان املراد

بالغاية احلكمة من خلق املخلوقات ،وأنه خلقها حلكمة فهذا حق ،ولكن يقال حكمة

ال يقال غاية ،قال تعاىل﴿ :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ﴾ [الذاريات ،]56 :وإن

أريد بالغاية احلاجة إىل املخلوقات فنعم هذا نفي صحيح(((» .اهـ ،فتابعه يف غلطه،
((( صدر الكتاب عن دار الرازي.

((( «الرشوح الوافية» (.)463 :1
((( املصدر السابق (.)464 :1
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ورشف بناء عىل ذلك يف اقرتاح تصحيح عبارة الطحاوي بناء عىل فهمه املغلوط هلا،
والذي يبدو أنه فهم مراد الطحاوي من (الغايات) هو صالح آل الشيخ كام يف النص

الذي نقلناه آنف ًا عنه.

والصحيح من الغاية هو ما قرره رشح أهل السنة من األشاعرة واملاتريدية وهم

أهل ألن يفهموا بحق ويعرتضوا بحق ،قال الشيخ الغنيمي يف رشحه( « :تعاىل اهلل)

تنـزه (عن) مجيع أوصاف املحدثات من (احلدود والغايات) أي األبعاد الـمحدودة

والنهايات(((» .اهـ ،ففرس الغاية بالنهاية وهو املراد من احلد ،ولذلك عطفه الطحاوي
عليه زيادة توضيح ،وقال أبو حفص الغزنوي اهلندي يف رشح العبارة« :والغاية عبارة

عن النهاية(((» .اهـ.

وقال البابريت« :والغاية عبارة عن النهاية(((» .اهـ ،فتأمل كيف كان تفسري الغاية

واضح ًا عند رشاح العقيدة الطحاوية من أهل السنة ،وكيف حاد عنه من رشحها من
التيمية ،ولذلك سبب ظاهر ،فإن اإلمام الطحاوي فرس احلدود بالغايات التي تفسريها

النهايات كام هو واضح يف هذا املقام .فلم يبق جماالً ألن يقول إن النص جممل حيتاج

لتفسري وتوضيح .ولكن لو سلم التيمية من رشاح الطحاوية هذا األمر الواضح ،للزمهم

الترصيح بأن الطحاوي خمالف ملا يقررونه من إثبات احلدود والنهايات هلل تعاىل ،فال

حمل للقول بأن اللفظ جممل بعد التسليم بذلك ،ولذلك أمجعوا أو كادوا عىل القول بأن
الغاية يراد هبا احلكم أو نحو ذلك من املعاين البعيدة عن هذا املقام .وذلك ليتسنى هلم

التهرب من نقض الطحاوي لعقيدهتم يف إثبات النهايات واحلدود واألبعاد هلل تعاىل
((( «رشح الغنيمي عىل الطحاوية» ،ص.73

((( «رشح عقيدة اإلمام الطحاوي» ،أبو حفص رساج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي اهلندي.
ص.89

((( «رشح البابريت» ،ص.76
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بدعوى أن احلد لفظ جممل! ولكن أنى هلم إثبات اإلمجال واللفظ واضح يف نفسه ،وقد

فرسه بالغايات التي يعني هبا هنا النهايات .فتأمل.

ذكر بعض أقوال السلف يف نفي احلد والكيف
أحببت هنا أن أسوق بعض األقوال الواردة عن املتقدمني يف نفي الكيف واحلد

لسـقت أضعاف هذه النقول ،واللبيب يكفيه
مطلق ًا عن اهلل تعاىل ،ولوال خوف التطويل ُ

القليل إذا فهم.

روى اإلمام البيهقي يف السنن الكربى عن« :الوليد بن مسلم قال سئل األوزاعي

ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه األحاديث التي جاءت يف التشبيه
فقالوا :أمروها كام جاءت بال كيفية» ،وعن أيب داود الطياليس« :قال :كان سفيان الثوري
وشعبة ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة ورشيك وأبو عوانة ال حيدون وال يشبهون وال
يمثلون يروون احلديث وال يقولون كيف وإذا سئلوا أجابوا باألثر(((».

وقال اإلمام البيهقي يف السنن« :أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ قال :سمعت أبا حممد

أمحد بن عبد اهلل املزين يقول :حديث النـزول قد ثبت عن رسول اهلل ﷺ من وجوه

صحيحة ،وورد يف التنزيل ما يصدقه ،وهو قوله تعاىل﴿ :ﯩﯪﯫﯬﯭ﴾

[الفجر ،]22 :والنزول واملجيء صفتان منفيتان عن اهلل تعاىل من طريق احلركة واالنتقال،
من حال إىل حال ،بل مها صفتان من صفات اهلل تعاىل بال تشبيه جل اهلل تعاىل عام تقول

املعطلة لصفاته واملشبهة هبا علو ًا كبري ًا.

قلت وكان أبو سليامن اخلطايب رمحه اهلل يقول :إنام ينكر هذا وما أشبهه من احلديث

من يقيس األمور يف ذلك بام يشاهده من النزول الذي هو تديل من أعىل إىل أسفل،
((( مجاع أبواب صالة التطوع ،وقيام شهر رمضان ،باب الرتغيب يف قيام الليل.)4654( ،
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وانتقال من فوق إىل حتت ،وهذه صفة األجسام واألشباح فأما نزول من ال تستويل عليه

صفات األجسام ،فإن هذه املعاين غري متومهة فيه وإنام هو خرب عن قدرته ورأفته بعباده

وعطفه عليهم واستجابته دعاءهم ومغفرته ،هلم يفعل ما يشاء ال يتوجه عىل صفاته

كيفية وال عىل أفعاله كمية ،سبحانه ليس كمثله يشء وهو السميع البصري» .اهـ.

قال ابن قدامة املقديس يف «ملعة االعتقاد» ص« :9قال اإلمام أبو عبد اهلل أمحد بن

حممد بن حنبل ريض اهلل عنه يف قول النبي ﷺ «إن اهلل ينزل إىل سامء الدنيا» و«إن اهلل

يرى يف القيامة» وما أشبه هذه األحاديث نؤمن هبا ونصدق هبا ال كيف وال معنى
وال نرد شيـئ ًا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق وال نرد عىل رسول اهلل ﷺ وال

نصف اهلل بأكثر مما وصف به نفسه بال حد وال غاية ﴿ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ﴾ [الشورى ،]11 :ونقول كام قال ونصفه بام وصف به نفسه ال نتعدى ذلك

وال يبلغه وصف الواصفني نؤمن بالقرآن كله حمكمه ومتشاهبه وال نزيل عنه صفة من

صفاته لشناعة شنعت وال نتعدى القرآن واحلديث وال نعلم كيف كنه ذلك إال بتصديق

الرسول ﷺ وتثبيت القرآن(((» .اهـ.

وجاء يف عقيدة اإلمام أمحد رواية أيب بكر اخلالل(((« :وسئل قبل موته بيوم عن

أحاديث الصفات فقال :متر كام جاءت ويؤمن هبا وال يرد منها يشء إذا كانت بأسانيد

صحاح وال يوصف اهلل بأكثر مما وصف به نفسه بال حد وال غاية ﴿ﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧ﴾ ومن تكلم يف معنامها ابتدع(((» .اهـ.

((( «ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد» ،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ت،620 :
الدار السلفية ـ الكويت ـ  ،1406ط ،1ت :بدر بن عبد اهلل البدر.

((( ص.127

((( العقيدة رواية أيب بكر اخلالل ،أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين أبو عبد اهلل ت ،241 :دار قتيبة
			
ـ دمشق ـ  ،1408ط ،1ت :عبد العزيز عز الدين السريوان.

=
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وجاء يف كتاب رشح اعتقاد أهل السنة لاللكائي« :ويف رواية حنبل أنه سئل عن

قوله﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ ،وقوله﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾،

قال :علمه عامل بالغيب والشهادة علمه حميط بالكل وربنا عىل العرش بال حد وال صفة
وسع كرسيه الساموات واألرض بعلمه.

وسئل حممد بن جعفر عن قول اهلل تعاىل﴿ :ﮉﮊﮋﮌ﴾ قال :من

زعم أن اهلل استوى عىل العرش استواء خملوق عىل خملوق فقد كفر ومن اعتقد أن اهلل
استوى عىل العرش استواء خالق عىل خملوق فهو مؤمن.
= مالحظة:

وتأمل يف ما جاء يف كتاب أيب سعيد الدارمي يف رده عىل برش املرييس ،لرتى مقدار بعده عام روي
عن هؤالء األكابر بعينك ،قال يف باب احلد والعرش« :قال أبو سعيد وادعى املعارض أيض ًا أنه

ليس هلل حد وال غاية وال هناية وهذا هو األصل الذي بنى عليه جهم مجيع ضالالته واشتق منها
أغلوطاته وهي كلمة مل يبلغنا أنه سبق جه ًام إليها أحد من العاملني.
فقال له قائل ممن حياوره قد علمت مرادك هبا أهيا األعجمي وتعني أن اهلل ال يشء ألن اخللق

كلهم علموا أنه ليس يشء يقع عليه اسم اليشء إال وله حد وغاية وصفة وأن ال يشء ليس له
حد وال غاية وال صفة فاليشء أبد ًا موصوف ال حمالة وال يشء يوصف بال حد وال غاية وقولك
ال حد له يعني أنه ال يشء.

قال أبو سعيد :واهلل تعاىل له حد ال يعلمه أحد غريه وال جيوز ألحد أن يتوهم حلده غاية يف نفسه
ولكن يؤمن باحلد ويكل علم ذلك إىل اهلل وملكانه أيض ًا حد وهو عىل عرشه فوق سامواته فهذان

حدان اثنان» [نقض اإلمام عثامن بن سعيد الدارمي عىل املرييس اجلهمي العنيد ،أبو سعيد عثامن
ابن سعيد الدارمي ت280 :هـ ،مكتبة الرشد ـ السعودية ـ 1418هـ 1998 -م ،ط ،1ت:
رشيد بن حسن األملعي].

فهو يثبت هلل تعاىل حدين اثنني ،ويثبت الغاية ،واملكان هلل تعاىل ،وغري ذلك مما تراه بعينك ،وهو

الذي هيش له ويبش ابن تيمية وأتباعه الذين يدعون متابعتهم للسلف ،فهذا الدارمي عينة من
السلف الذين يريدون.
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والذي يكفي يف هذا أن يقول إن اهلل استوى عىل العرش من غري تكييف(((» .اهـ.
وقال ابن قدامة يف كـتاب حتريم النـظر يف علم الكالم« :ونعلم أن ما جاء به

الرسول ﷺ حق وال يوصف اهلل تعاىل بأكثر مما وصف به نفسه بال حد وال غاية ﴿ﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾.

فنقول كام قال ونصفه كام وصف نفسه ال نتعدى ذلك وال نزيل عنه صفة من

صفاته لشناعة شنعت.

نؤمن هبذه األحاديث ونقرها ونمرها كام جاءت بال كيف وال معنى إىل عىل ما

وصف به نفسه تبارك وتعاىل وهو كام وصف نفسه سميع بصري بال حد وال تقدير.

صفاته منه وله ،ال نـتعدى القرآن واحلديث واخلرب وال نعلم كيف ذاك إال بتصديق

الرسول ﷺ وتثبيت القرآن(((».

وقال الذهبي يف تاريخ اإلسالم« :قال حنبل بن إسحاق :قلت أليب عبد اهلل :ما

معنى قوله﴿ :ﭮ ﭯ﴾ و﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾.
قال :علمه علمه.
وسمعته يقول :ربنا تبارك وتعاىل عىل العرش بال حد وال صفة.

((( «رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلمـاعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة» ،هبة اهلل بن
احلسن بن منصور الاللكائي أبو القاسم ت ،)402 :3( ،418 :دار طيبة ـ الرياض ـ ،1402

ت :د .أمحد سعد محدان.

((( «حتريم النظر يف كتب الكالم» ،موفق الدين ابن قدامة املقديس ت620 :هـ ،ص ،39عامل الكتب
ـ السعودية ـ الرياض ـ 1410هـ 1990 -م ،ط ،1ت :عبد الرمحن بن حممد سعيد دمشقية.
وهذا الكالم من ابن قدامة لطيف ،مقبول ،عىل أن لنا تعليق ًا عىل هذا الكتاب ،وهو رسالة
صغرية احلجم ،نبني فيها ما جتاوز فيه ابن قدامة املقديس حد الصواب.

 710ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

قلت :معنى قوله بال صفة أي بال كيفية وال وصف(((».

ويف املراسيل أليب داود السجستاين(((« :حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا أمحد بن

نرص قال :سألت سفيان بن عيينة قلت :يا أبا حممد أريد أسألك قال :ال تسأل قلت:
إذا مل أسألك فمن أسأل قال :سل قلت :ما تقول يف هذه األحاديث التي رويت نحو

القلوب بني أصبعني وأن اهلل يضحك أو يعجب ممن يذكره يف األسواق؟ فقال :أمروها

كام جاءت بال كيف(((» .اهـ.

قال الدواليب« :حدثنا العباس بن حممد ،قال :حدثنا حييى بن معني قال :أبو سفيان

املعمري ثقة ،وهو حممد بن محيد .قال :وأبو سفيان طريف بن شهاب برصي ،ويف موضع
آخر :طريف بن شهاب السعدي وأبو سفيان ،روى عنه :رشيك .قال :وطلحة بن نافع

أبو سفيان صاحب األعمش ،ويف موضع آخر :أبو سفيان الذي روى عنه األعمش

طلحة بن نافع .قال :وسمعت حييى يقول :شهدت زكريا بن عدي سأل وكيع ًا ،فقال :يا
أبا سفيان هذه األحاديث ،يعني مثل :حديث الكريس ،موضع القدمني ،ونحوها فقال

وكيع :أدركنا إسامعيل بن أيب خالد ،وسفيان ،ومسعر ًا حيدثون هبذه األحاديث ،وال
يفرسون بيشء .سمعت عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،قال :سمعت أيب يقول :أبو سفيان
طلحة بن حييى ،سمع منه :شعبة(((».

((( «تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم» ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ت:
748هـ ،)87 :18( ،دار الكتاب العريب ـ لبنان :بريوت ـ 1407هـ 1987 -م ،ط ،1ت :د.
عمر عبد السالم تدمرى.
((( ص.112
((( «املراسيل» ،سليامن بن األشعث السجستاين أبو داود ت ،275 :مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ
 ،1408ط ،1ت :شعيب األرناؤوط.
((( «الكنى واألسامء» ،أبو برش حممد بن أمحد بن محاد الدواليب ت310 :هـ ،)620 :2( ،دار ابن
حزم ـ بريوت :لبنان ـ  1421هـ 2000 -م ،ط ،1ت :أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب.
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ِ
«القاس ُم بن ُم َّم ٍد قال سمعت َأبا
وروى اإلمام الرتمذي يف اجلامع الصحيح عن:
ِ
ِِ
هريرة يقول :قال رسول اهلل ﷺَّ :
الصدق َة ُ
كم
في ِّبيها َ
إن اهلل َي ْق ُبل َّ
ألحد ْ
ويأخ ُذها ب َيمينه ُ َ
َصري ِم ْث َل ُأ ُح ٍد وت َْص ِد ُيق ذلك يف ِكت ِ
َاب اهلل
كمـا ُي َر ِّب أحدكم ُم ْه َر ُه حتى أن ال ُّل ْقم َة لت ُ
عـز وجل ﴿ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ﴾ [التوبة]104 :

و﴿ﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [البقرة.»]276 :
عيسى :هذا َح ِد ٌ
حيح وقد ُر ِو َي عن َ
عائش َة عن النبي ﷺ
يث َح َس ٌن َص ٌ
قال أبو َ
نحو هذا.
ِ
ِ
ِ ٍ
وايات من
الر
غي واحد من ْأه ِل العل ِم يف هذا احلديث وما ُي ْشبِ ُه هذا من ِّ
وقد قال ْ ُ
َعال ك َُّل لي َل ٍة إىل الس ِ
ِ
ِ
َبار َك وت َ
امء الدُّ نْيا.
ْ
ِّ
َّ
الر ِّب ت َ
الصفات ونُزول َّ
وايات يف هذا و ُي ْؤ َم ُن هبا وال ُيت ََو َّه ُم وال ُي ُ
َيف َهكَذا ُر ِو َي
الر
قال ك َ
ُ
قالوا :قد َت ْث ُب ُت ِّ
حاد ِ
بد اهلل بن املبار ِك أنم قالوا يف هذه األَ ِ
يان بن ُعيين َة و َع ِ
ِ ٍ
وس ْف َ
يث ِأم ُّروها
َْ
عن مالك ُ
َ َ َّ ُ
َبل َكي ٍ
ف.
ْ
ِ
السن َِّة واجلَام َعة.
َ
وهكَذا َق ْو ُل َأ ْه ِل الع ْل ِم من َأ ْه ِل ُّ
ِ
وايات وقا ُلوا هذا ت َْشبي ٌه وقد َذك ََر اهلل عز وجل يف
الر
جل ْهم َّي ُة فأ ْنك ََر ْت هذه ِّ
وأ َّما ا َ
ِ ِ
ِ ِ
ص.
غي َموض ٍع من كتابه ال َيدَ َّ
ْ
والس ْم َع وال َب َ َ
غي ما َفس أه ُل ِ
ِ
اآليات ف َف َّسوها عىل ْ ِ
الع ْل ِم وقالوا إِ َّن اهللَ
جل ْهم َّي ُة هذه
َّ َ ْ
َّ
فتأو َل ْت ا َ
ُ
مل َي ُل ْق آ َد َم بيده .وقا ُلوا :إِ َّن َم ْعنَى ال َي ِد هاهنا ال ُق َّوةُ.
وقال إسحاق بن إبراهيم إنام َيك ُ
ُون الت َّْشبِي ُه إذا قال َيدٌ َك َي ٍد أو ِم ْث ُل َي ٍد أو َس ْم ٌع
ِ
ِ
فه َذا الت َّْشبي ُه و َأ َّما إذا قال كام
كس ْم ٍع أو م ْث ُل َس ْم ٍع َ
كس ْم ٍع أو م ْث ُل َس ْم ٍع فإذا قال َس ْم ٌع َ
َ
ِ
قال اهلل ت َ
فهذا
ص وال يقول كَـ ْي َ
كس ْم ٍع َ
ف وال يقول م ْث ُـل َس ْم ٍع وال َ
َعال َيدٌ َ
وس ْم ٌع و َب َ ٌ
َعال يف ِك ِ
ال َي ُ
بيها وهو كام قال اهلل ت َ
تابه﴿ :ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
كون ت َْش ً
ﭧ﴾.
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ويف خمترص األحكام مستخرج الطويس عىل جامع التـرمذي« ،عن أيب هريرة

قال رسول اهلل ﷺ يوم ًا إن اهلل يقبل الصدقة وال يقبل منها إال الطيب ويأخذها بيمينه
فريبيها لصاحبها كمـا يريب الرجل مهرة أو فصيله((( حتى إن اللقمة لتصري مثل أحد

وتصديق ذلك يف كتاب اهلل ﴿ﮇﮈ﴾ وقوله ﴿ﯗﯘ﴾ ،يقال هذا
حسن صحيح ،وقد روي عن عائشة عن النبي ﷺ نحو هذا ،وقد قال غري واحد من
أهل العلم يف هذا احلديث وفيام يشبه هذا من الروايات من الصدقات ونزول الرب

تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا قالوا قد ثبتت الروايات فيها ونؤمن هبا وال نتهم

وال يقال كيف ،هكذا روي عن مالك بن أنس ريض اهلل عنه وسفيان بن عيينة وعبد اهلل
ابن املبارك أهنم قالوا يف هذه األحاديث :أمروها بال كيف ،وهكذا قول أهل العلم من

أهل السنة واجلامعة(((» .اهـ.

ويف «مقاالت اإلسالميني» لإلمام األشعري« :فقالت املجسمة :له يدان ورجالن

ووجه وعينان وجنب يذهبون إىل اجلوارح واالعضاء.

وقال أصحاب احلديث :لسنا نقول يف ذلك إال ما قاله اهلل عز وجل أو جاءت

به الرواية من رسول اهلل ﷺ فنقول :وجه بال كيف ويدان وعينان بال كيف(((» .اهـ.
ويف كتاب التوحيد أليب منصور املاتريدي« :فإن قيل :كيف يرى؟

قيل :بال كيف إذ الكيفية تكون لذى صورة بل يرى بال وصف قيـام وقعود
((( الرتمذي يف «سننه» ،أبواب الزكاة ،باب ما جاء يف فضل الصدقة.)41 :3( ،)622( ،

((( «خمترص األحكام مستخرج الطويس عىل جامع الرتمذي» ،أيب عيل احلسن بن عيل بن نرص الطويس
ت312 :هـ ،)265 :3( ،مكتبة الغرباء األثرية ـ املدينة املنورة ـ السعودية ـ 1415هـ ،ط،1
ت :أنيس بن أمحد بن طاهر األندونويس.

((( «مقاالت اإلسالميـني واختالف املصلني» ،عيل بن إسامعيل األشعري أبو احلسن ت،324 :
( )217 :1دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ،ط ،3ت :هلموت ريرت.
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وإتكاء وتعلق وإتصال وانفصال ومقابلة ومدابرة وقصري وطويل ونور وظلمة وساكن
ومتحرك ومماس ومباين وخارج وداخل وال معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل لتعاليه

عن ذلك(((» .اهـ.

قال اإلمام البيهقي يف االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد« :ويف اجلملة جيب أن

يعلم أن استواء اهلل سبحانه وتعاىل ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج وال استقرار يف

مكان وال مماسة ليشء من خلقه لكنه مستو عىل عرشه كام أخرب بال كيف بال أين بائن من

مجيع خلقه وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إىل مكان وأن جميئه ليس بحركة وأن نزوله

ليس بنقلة وأن نفسه ليس بجسم وأن وجهه ليس بصورة وأن يده ليست بجارحة وأن
عينه ليست بحدقة وإنام هذه أوصاف جاء هبا التوقيف فقلنا هبا ونفينا عنها التكييف فقد

قال﴿ :ﭡﭢﭣ﴾ وقال﴿ :ﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [اإلخالص]4 :

وقال﴿ :ﭚﭛﭜﭝ﴾ [مريم .»(((]65 :اهـ.

قال اإلمام البيهقي« :وأخربنا أبو عبد اهلل احلافظ ،قال :سمعت أبا زكريا العنربي،

يقول :سمعت أبا العباس ،يقول :سمعت إسحاق بن إبراهيم ،يقول :دخلت يوم ًا عىل

طاهر بن عبد اهلل بن طاهر ،وعنده منصور بن طلحة ،فقال يل :يا أبا يعقوب ،إن اهلل
ينزل كل ليلة؟ فقلت له :تؤمن به؟ فقال طاهر :أمل أهنك عن هذا الشيخ ،ما دعاك إىل أن

تسأله عن مثل هذا؟ قال إسحاق :فقلت له :إذا أنت مل تؤمن أن لك رب ًا يفعل ما يشاء،

لست حتتاج أن تسألني .قلت :فقد بني إسحاق بن إبراهيم احلنظيل يف هذه احلكاية أن

((( «التوحيد» ،أبو منصور املاتريدي ت ،333 :دار اجلامعات املرصية ـ اإلسكندرية ،ص ،85ت:
د .فتح اهلل خليف.

((( «االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصحاب احلديث» ،أمحد بن احلسني
البيهقي ت ،458 :ص ،117دار اآلفاق اجلديدة ـ بريوت ـ  ،1401ط ،1ت :أمحد عصام

الكاتب.
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النزول عنده من صفات الفعل ،ثم إنه كان جيعله نزوالً بال كيف ،ويف ذلك داللة عىل
أنه كان ال يعتقد فيه االنتقال والزوال(((» .اهـ.

وروى ابن عبد الرب يف التمهيد ( )149-147 :7عن« :ابن اجلارود قال :حدثنا

سحنون بن منصور قال :قلت :ألمحد بن حنبل ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة حني
يبقى ثلث الليل اآلخر إىل السمـاء الدنيا أليس تقول هبذه األحاديث ويرى أهل اجلنة

رهبم وبحديث ال تقبحوا الوجوه فإن اهلل خلق آدم عىل صورته واشتكت النار إىل رهبا
حتى يضع اهلل فيها قدمه وأن موسى عليه السالم لطم ملك املوت صلوات اهلل عليه

قال أمحد :كل هذا صحيح وقال إسحاق :كل هذا صحيح وال يدعه إال مبتدع أو

ضعيف الرأي.

قال أبو عمر :الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه واألثر يف هذه املسألة وما أشبهها

اإليامن بام جاء عن النبي ﷺ فيها ،والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية ،يف يشء

منه.

أخربنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال :حدثنا عبد اهلل بن جعفر بن الورد قال:

حدثنا أمحد بن إسحاق قال :حدثنا أبو داود قال :حدثنا أمحد بن إبراهيم عن أمحد بن

نرص أنه سأل سفيان بن عيـينة قال :حديث عبد اهلل إن اهلل عز وجل جيعل السامء عىل

أصبع وحديث إن قلوب بني آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن وإن اهلل يعجب أو

يضحك ممن يذكره يف األسواق وأنه عز وجل ينزل إىل السامء الدنيا كل ليلة ،ونحو هذه
األحاديث فقال :هذه األحاديث نروهيا ونقر هبا كام جاءت بال كيف.

قال أبو داود وحدثنا احلسن بن حممد قال :سمعت اهليثم بن خارجة قال :حدثني

الوليد بن مسلم قال :سألت األوزاعي وسفيان الثـوري ومالك بن أنس والليث بن
((( يف «األسامء والصفات» ،باب ما ذكر يف الساق.)376 :2( ،)952( ،
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سعد عن هذه األحاديث التي جاءت يف الصفات فقالوا أمروها كام جاءت بال كيف
وذكر عباس الدوري قال سمعت حييى بن معني يقول شهدت زكريا بن عدي سأل

وكيع ابن اجلراح فقال يا أبا سفيان هذه األحاديث يعني مثل الكريس موضع القدمني

ونحو هذا فقال أدركت إسامعيل بن أيب خالد وسفيان ومسعرا حيدثون هبذه األحاديث
وال يفرسون شيئا(((» .اهـ.

قال الطحاوي( :واألركان واألعضاء واألدوات)
أي :تعاىل اهلل كذلك عن األركان واألعضاء واألدوات.
األركان :مجع ركن ،والركن ـ كام يف «القاموس» ـ :اجلانب األقوى ،وقال الفيومي:

ركن اليشء :جانبه واجلمع :أركان ،فأركان اليشء :أجزاء ماهيته.

وأما األعضاء ،فقال الفريوزآبادي يف «القاموس»« :الع ْضو أو ِ
الع ْضو :كل حلم
ُ ُ

وافر بعظمه ،والتعضية :التجزئة والتفريق كال َع ْضو ،فاألعضاء :جزء اليشء كاألركان».
ِ
ب اال ْقوى» .اهـ.
«والر ْك ُن ـ بالضم ـ :اجلان ُ
قال يف «القاموس»ُّ :

وقال الفيومي يف «املصباح املنري»« :وركن اليشء :جان ُبه ،واجلمع :أركان؛ مثل

قفل وأقفال ،فأركان اليشء :أجزاء ماهيته ،والرشوط :ما توقف صحة األركان عليها.
اهـ.

وأما معنى «العضو فقد قال يف «القاموس»« :ال ُع ْضو ـ وبالضم والكرسُّ :
ل ٍم
كل َ ْ
ريق ،كال َع ْض ِو» .اهـ.
وافِ ٍر ب َع ْظ ِم ِه .وال َّت ْعضي ُة :الت َّْج ِز َئ ُة ،وال َّت ْف ُ
((( «التمهيد لـام يف املوطأ من املعاين واألسـانيد» ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري
ت ،463 :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ املغرب ـ  ،1387ت :مصطفى بن أمحد

العلوي  ،حممد عبد الكبري البكري.
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وقال الفيومي يف «املصباح املنري»« :والعضة :القطعة من اليشء ،واجلزء منه،

والمها واو مـحذوفة واألصل :عضوة ،واجلمع :عضون عىل غري قياس ،مثل سنني،

والعضو :كل عظم وافر من اجلسد ،قاله يف «خمترص العني» ،وضم العني أشهر من
وعضيت الذبيحة بالتشديد :جعلتها أعضاء .اهـ.
كرسها ،واجلمع :أعضاءَّ ،

وأما «األداة» فجمعها :أدوات ،وهي اآللة ،واآللة :واسطة بني الفاعل واملفعول
ليمكن فعله .فالفاعل باآللة يتوقف فع ُله عليها ،فهو حيتاج إليها ،وهي إما أن تكون
غريه .وعىل االحتاملني ،يلزم تركُّب اهلل تعاىل وتو ُّقف فعله عىل
جزء ًا من الفاعل ،أو َ
ٍ
ومتعال عن كل هذه املعاين.
منزه
غريه ،واحتياجه لرتكبه .واهلل سبحانه ّ
وات.اهـ ،وكذا قال
وقال الفريوزآبادي يف باب اإلداوة :واألداةُ :اآللـ ُة ج :أ َد ٌ

الفيومي يف «مصباحه».

فهذا ما يتعلق باملعاين اللغوية هلذه األلفاظ الثالثة ،وأنت ترى أن مجي َعها يدور

عىل معنى واحد هو :اجلزء للذات والتبعيض هلا.

واإلمام الطحاوي قد نفى مجيع هذه األلفاظ من حيث ما تدل عليه من املعاين
ٍ
أعضاء
املذكورة ،إذن تعرف من هذا أن أهل السنة ينفون أن يكون اهلل تعاىل مركب ًا من
ٍ
يتوهم املجسمة.
وأجزاء وآالت ،كام ّ

وعالمة املجسمة :أهنم يثبتون اليد مث ً
كونا جارح ًة أو
ال هلل تعاىل ،وال ينفون َ
عضو ًا أو عين ًا((( ،ويتع ّللون بأن نفي األعضاء واألدوات مل يرد ال يف كتاب وال يف سنة،
نفي صفات ثابتة هلل تعاىل
و ُيومهون َ
الناس أن نفي األدوات واألعضاء واألركان يستلزم َ

عىل زعمهم ،يتسرتون بذلك القول عىل فضائحهم يف اعتقاد التجسيم.

ونحن نرى هاهنا أن اإلما َم الطحاوي قد نفى مطلق ًا األعضاء واألركان واألدوات،
((( ال معنى ،ألن من أهل السنة من أثبت اليد معنى ،ال عين ًا وجزأ.
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عضو له ،أو هي رك ٌن له ،أو جز ٌء منه ،ومل
ومل يتو ّقف يف ذلك ،ومل ي ُقل :إن هلل تعاىل يد ًا هي
ٌ
يقل مطلق ًا :إن هلل تعاىل أركان ًا تليق بذاته ،فام الذي يبعث هؤالء احلشوية العرتاض عىل
عبارته ويقولوا إن هذا النفي يوهم نفي صفات ثابتة هلل تعاىل ،وأي صفة من الصفات
الثابتة هلل ثابتة له عىل سبيل األركان واألعضاء واألدوات! إال ما يثبتونه يف عقيدهتم

من أن اليد ونحوها هي كذلك ،ولوال ذلك الفهم منهم لـام تسنى هلم االعرتاض عىل

الطحاوي يف عبارته هذه.

قال الطحاوي فيام سبق« :تعاىل عن احلدود والغايات» ـ والغايات بمعنى احلدود

والنهايات ـ وهنا قال« :األركان واألعضاء واألدوات»ُّ ،
وكل هذه األلفاظ خيدُ م بعضه

َ
الطحاوي يف
اإلمجال املنايف للبيان الذي التزم به
بعض ًا ويزيد يف تفصيل املراد ،لكي ُيبعد
ُّ

التعبري
املخالف احلج َة إذا حاول
أول متنه ،فيبعد املعنى الباطل عن وهم الواهم ،ويلزم
َ
َ
الطحاوي أكثر األلفاظ لكي يقطع الطريق عليهم،
عن الباطل بلفظ آخر ،فاستوعب
ُّ
يعب عنها بألفاظ خمتلفة ،يكون اإلمام قد نفاها ُمسبق ًا.
حتى لو حاول ُّ
أي إنسان أن ّ

ونفي األعضاء واألركان عن اهلل تعاىل الز ٌم من لوازم نفي التشبيه والتمثـيل
ُ

والتجسيم عنه جل شأنه ،فليس كمثله يشء ،ولو كان له أعضاء وأركان ،لكان مثله

حمتاج إىل أجزائه بال
أشياء كثرية ،ولكان مركب ًا كاملخلوقات من أشياء عديدة ،واملركّب ٌ
شك ،واهلل تعاىل ليس حمتاج ًا؛ ألنه لو كان حمتاج ًا لكان ممك َن الوجود ،فيحتاج إىل ِ
غريه
يف الوجود ،فال يكون إهل ًا.

وقد أمجع ُ
احلق عىل نفي األعضاء واألركان واألجـزاء عن اهلل تعاىل ،ومل
أهل ّ

للحق وأهله،
املجسمة واملشبهة أثبتوا ذلك خمالفني
خيالف يف ذلك أحد منهم ،ولكن
ّ
ّ

قياس اهلل تعاىل عىل ما يشاهدونه من املخلوقات،
وليس هلم أي دليل يعتمدون عليه إال ُ

ومن شبه اهلل تعاىل بمعنى من معاين البرش فقد كفر؛ كام رصح الطحاوي.
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ومعنى
حق اهلل تعاىل
معنى صحيح ًا يف ّ
ً
واب ُن أيب العز ادعى أن هذه األلفاظ حتتمل ً
ال كعادته ،فقالُّ :
باط ً
للمحق واملبطل» .اهـ(((.
«وكل هذه األلفاظ املجملة عرض ٌة
ّ

ِ
نص عليه الطحاوي ـ مما ذكرنا يف أول
جمملة ،خالف ًا لـام ّ
فجعل هذه األلفاظ َ

رشحنا هذا ـ أنه ُي ّبي وال ُيمل يف هذا املتن.

ُ
اإلمجال املقابل للبيان ،وهو
ثم إن اإلمجال ـ الذي يريده اب ُن أيب العز هنا ـ هو:

خالف ما ذكره الطحاوي من أنه يبني العقيدة وال جيملها.
ُ

َ
إشكال يف عبارة الطحاوي من حيث هي ،كام ذكرناه ،فهي تتضمن نفي
فال

األدوات واألعضاء واألركان نفي ًا مطلق ًا عن اهلل تعاىل ،ولكن ابن أيب العز ومن شايع

لـم كانوا يعتقدون أن هلل تعاىل أعضا ًء وأركان ًا ،استشكلوا هذه العبارة،
من املجسمةّ ،
َ
إطالق النفي ال يصح.
وا َّد َعوا أن

وعضو وجز ٌء هلل
وحقيقة األمر :أهنم عندما ُيثبتون اليد هلل تعاىل يعتقدون أهنا رك ٌن
ٌ

والطحاوي ينفي ذلك مطلق ًا ،فهذا هو اإلشكال الذي يواجهونه يف رشح هذه
تعاىل،
ُّ

العبارة :هو ينفي ،وهم يثبتون! واحلل عندهم :ا ّدعا ُء اإلمجال املقابل للبيان يف عبارته.

جمسمة ومش ّبهة ،ولذلك إذا رجعت
جمملة ،ولكنهم ّ
واحلقيقة :أن عبارته مب ّينة ال َ

وجوههم يف حل هذه
إىل سائر رشوحهم وتعليقاهتم عىل هذه العقيدة ،تراهم تسو ُّد
ُ

العبارة ،وك ُّلهم يتمنى لو أن الطحاوي ما قاهلا ،واحلمدُ هلل رب العاملني ،عىل أن ق ّيض
هلذا الدين من يب ّينه للناس.

ٍ
وأدوات تراهم يقسمون صفاته إىل
وألجل أهنم يثبتون هلل تعاىل أعضا ًء وأركان ًا

قسمني:

((( «رشح ابن أيب العز» ص .243
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األول :يسمونه «صفات معان»؛ كالقدرة والعلم.

والثاين :يسمونه «صفات أعيان» ،ويمثلون عليه باليد والوجه ،فالوجه والعني

عندهم أعيان.

واألعيان :ما حت ّيـزه بنفسه غري تابع يف حتيزه لغريه ،وأما «صفة املعنى»؛ فإهنم

فصفات األعيان عندهم :هي حقيق ُة األركان واألعضاء
يريدون هبا ما تقوم بالذات،
ُ
واألدوات.

وقد بينت ذلك بتفصيل يف كتاب «الكاشف الصغري عن عقائد ابن تيمية» ،فهو

رصح هبذا التقسيم الشنيع ،واتبعه عىل ذلك من ق ّلده يف هذا العرص كابن عثيمني
أول من ّ
وغريه.

قال ابن تيمية« :الوجه الثالث والستون أن يقال إن الصحابة والتابعني وسائر

سلف األمة وأئمتـها وأئمة أهل احلديث والفقهاء والصوفية واملتكلمة الصفاتية من
الكالبية والكرامية واألشعرية وغريهم من طوائـف املتكلمني من املرجئة والشيعة
وغريهم يف إثبات هذه الصفات اخلبـرية وبقية الصفاتية النفاة لـها يف الصفات التي

يسموهنا الصفات العقلية كاحلياة والعلم والقدرة لكن من هؤالء الصفاتية من جيعل

تلك الصفات اخلربية صفات معنوية أيض ًا قائمة باملوصوف مثل هذه وإنام يفرق بينهام
الفرتاق الطريق التي به علمت فتلك علمت مع اخلرب الصادق بالعقل وهذه مل تعرف
إال باخلرب.

وأما السلف واألئمة وأهل احلديث وأئمة الفقهاء والصوفية وطوائف من أهل

الكالم فال يقولون إن هذه من جنس تلك ،ال يسموهنا أيض ًا صفات خربية ألن من
الصفات املعنوية ما ال يعلم إال باخلرب أيض ًا فليس هذا مميز ًا هلا عندهم ومنهم من يقول

هذه معلومة بالعقل أيض ًا.
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وعىل القولني سواء كانت صفات عينية ومعنوية فيقال من املعلوم أن املوجودات

يف حقنا إما أجسام كالوجه واليد وإما أعراض كالعلم والقدرة فإذا كان أهل اإلثبات

متفقني عىل أن العلم والقدرة ثابت هلل عىل خالف ما هو ثبات للمخلوق وإن مل يكن يف

ذلك نفي ًا حلقيقته وال متثي ً
ال له باملخلوق فكذلك إذا قالوا يف هذه الصفات إنا نثبتها عىل

خالف ما هو ثابت للخلق أو ال فرق بني ثبوت ما هو عرض فينا مع كونه غري مماثل

لألعراض وبني ما هو جسم فينا مع كونه غري مماثل لألجسام(((» .اهـ.

يثبت ابن تيمية هنا أن اليد والوجه ونحومها ليست من جنس صفات املعاين،

وجنس صفات املعاين أهنا معان قائمة بالذات كالقدرة والعلم واحلياة ،بل هي من غري

وعب عنها كام ترى بأهنا عينية ،وعينية منسوبة للعني ،وهي الذات يف مقابل
جنس املعاينَّ ،

املعنى ،فاألشياء إما معان وإما أعيان ،كام هو معلوم ،وهذا هو اجلنس الذي تقع اليد

والوجه ونحومها حتته عند ابن تيمية غريه من املتقدمني واملتأخرين ،هو يسميهم سلف ًا،

ولكنا نحددهم أكثر ونقول :إهنم طائـفة من الذين سلفوا وتقدموا يف الوجود علينا،

وكانوا يقولون بمذهب التجسيم والتشبيه ،وهم الذين يرتضيهم ابن تيمية وصحبه.

نعم إنه يقول مع أهنا أعيان إال أهنا خمالفة ألعياننا وأعيان أعضائنا وجوارحنا،

وهذا ليس حمل خالف هنا ،فاملراد أهنم يثبتون كون هذه أعيان ًا ،وهو املعنى املقصود نفيه
من عبارة الطحاوي يف نفي األركان واالدوات واألعضاء .فإثباهتم ذلك خمالفة رصحية

أخرى لعقيدة الطحاوي ،بعد كوهناخمالفة رصحية للقرآن والسنة يف تنزيه اهلل تعاىل عن

مشاهبة املخلوقات.

((( «بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية» ،أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس
ت )75 :1( ،728 :مطبعة احلكومة ـ مكة املكرمة ـ  ،1392ط ،1ت :حممد بن عبد الرمحن

ابن قاسم.
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وقال هراس يف رشحه الواسطية« :وأيض ًا فلفظ اليدين بالتثنية مل يعرف استعامله

إال يف اليد احلقيقية ...إىل أن قال ...وكيف يتأتى محل اليد عىل القدرة أو النعمة مع ما
ورد من إثبات الكف واألصابع واليمني والشامل والقبض والبسط وغري ذلك مما ال

يكون إال لليد احلقيقية ...وقال ...ترى لو مل يكن هلل يدان عىل احلقيقة هل كان حيسن
هذا التعبري ببسط اليدين(((» .اهـ.

فهو يتكلم عن يد حقيقية تبسط وتقبض ،واحلقيقة يف استعامل هؤالء هي احلقيقة

املتعارف عليها يف االستعامل اللغوي الشائع .وهي املستعملة يف األعضاء واألركان كام
هو ظاهر ،بغض النظر عن مادهتا وكنهها ،فقد تكون من خشب أو من حلم ودم أو من
حديد ،أو غري ذلك مما ال خيطر عىل بالنا وال نعرفه ،فاجلامع بني ذلك كله كوهنا بعض ًا

من الذات ،وعين ًا من األعيان ،وآلة هبا يفعل الفاعل .وهذه املعاين هي املنفية يف كالم

الطحاوي ،وهي املثبتة يف كالم هؤالء.

وأما ابن عثيمني فقد أطلق عليها صفات ذاتية خربية ،قال« :الصفات الذاتية،

كاحلياة والقدرة والعلم وما أشبه ذلك ،وتنقسم إىل ذاتية معنوية ،وذاتية خربية ،وهي
التي مسامها أبعاض لنا وأجزاء كاليد والوجه والعني ،فهذه يسميها العلامء ذاتية خربية،

ذاتية ألهنا ال تنفصل ومل يزل اهلل وال يزال متصف ًا هبا ،خربية ألهنا متلقاة باخلرب ،فالعقل

ال يدل عىل ذلك لوال ّ
أن اهلل أخربنا أن له يد ًا ما علمنا بذلك ...هلذا نقول يف مثل هذه

الصفات اليد والوجه وما أشبهها أهنا ذاتية خبية وال نقول أجزاء وأبعاض بل نتحاشى
هذا اللفظ ،لكن مسامها لنا أجزاء وأبعاض ،ألن اجلزء والبعض ما جاز انفصاله عن

الكل(((» .اهـ.

((( «رشح العقيدة الواسطية» ،حممد خليل هراس ،ص.68-67

((( «املحارضات السنية يف رشح العقيدة الواسطية» ،ابن عثيمني (.)87 :1

 722ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

وكالمه واضح ظاهر ،فهي من الصفات األعيان ،ومفهومها أنـها أجزاء من

الذات ،وهم يتحاشون إطالق اللفظ عليها فقط ،ألن لفظ اجلزء والبعض يف اللغة!!

بحسب ما يزعمون ما جاز انفصاله عن الذات ،هلذا يقولون إن مسمـاها بالنسبة لنا

أجزاء وأبعاض ،إال أهنا بالنسبة هلل تعاىل ال تنفصل عنها وال تتجزأ وهو دائ ًام متصف

هبا.

قال العثيمني« :العني من صفات اهلل تعاىل ،وأي الصفات؟ من الصفات الذاتية

اخلربية ،الذاتية ألنه مل يزل وال يزال متصف ًا هبا ،خربية ألن مسامها بالنسبة إلينا أجزاء

وأبعاض ،فالعني بعض من الوجه ،والوجه بعض من اجلسم ،كلنها بالنسبة هلل ال جيوز

أن نقول :إهنا بعض من اهلل ،ألنه سبق أن لنا أن هذا اللفظ مل يرد ،وأنه يقتيض التجزئة
يف اخلالق(((» .اهـ.

فعدم اإلطالق عندهم مسألة لفظية ،وخوف ًا من أن يتوهم متوهم انفصال يد اهلل

تعاىل عنه ،ولكن املعنى هو املعنى بال جتزئـة وال انفصال ،فلو نفيت االنفصال عن اليد
والوجه عندهم مع إطالق البعض واجلزء ،ال يبقى هلم عليك اعرتاض إال أن هذا اللفظ

مل يرد ،فاملسألة لفظية كام ترى.

إذن املعنى الذي يثبتونه عيـن املعنى الذي ينـفيه اإلمام الطحاوي باألركان

واألعضاء واألدوات.

ومن هنا يظهر السبب الذي من أجله خيالف رشاح الطحاوية اإلمام الطحاوي

يف هذا املوضع لكل ذي بصرية.

((( «املحارضات السنية» (.)265 :1
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قال الطحاوي( :ال حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات)
اجلهات :مجع جهة.
قال ابن فارس يف «معجم املقايـيس»« :الواو واجليم واهلاء أصل واحد يدل

عىل مقابلة ليشء ،والوجه :مستقبل كل يشء ،يقال :وجه الرجل وغريه ،وربمـا عرب
جعلت وجهي تلقاء وجهه…ِ .
والوجهة :كل
عن الذات بالوجه ..وواجهت فالن ًا:
ُ
موضع استقبلته» .اهـ.

ِ
ُِ
ب،
وقال الفريوزآبادي يف «القاموس»:
«والو ْجـ ُه ـ بالضم والكرس ـ :اجلان ُ

ِ
والناح َي ُة» .اهـ

والوجه ِ
ِ
ِ
ِ
ـة ،بالكرس ،ج:
وقال:
كالو ْجه ِ ْ َ
«واجل َه ُة ـ بالكرس والضم ـ :الناحي ُةَ ،

هات» .اهـ.
ِج ٌ

وقال الفيومي يف «املصباح»« :والوجه :مستقبِل كل يشء ،وربام عرب بالوجه عن

ووجهت اليشء :جعلته عىل جهة
الذات ،ويقال :واجهته :إذا
َ
استقبلت وجهه بوجهكَّ ،
فتوجه إليهاِ ،
والوجهة ـ بكرس الواو ـ قيل :مثل الوجه ،وقيل:
ووجهته إىل القبلة ّ
واحدةَّ ،
كل مكان استقبلتَه ،وحتذف الواو فيقال :جهة ،مثل ِعدَ ة ،وهو أحسن القوم وجه ًا» .اهـ.
فاجلهات :مجع جهة ،واجلهةِ :
مقصد اليشء من حركته ،وال تتصور حرك ٌة بال حدّ .
يتحرك يف ست جهات ،هذه
واجلهات بالنسبة لإلنسان ٌّ
ست؛ ألنه ممكن أن ّ

يسموهنا اجلهات احليوانية؛ ألن احليوانات ك َّلها يمكن أن تتحرك فيها.

«الست» ،صفة للجهات ،وذلك؛ ألن اجلهات والنواحي التي يتوجه إليها
فقوله:
ُّ

ست ،تابعة حلركته ،وهذه اجلهات هي األمام واخللف والفوق
اإلنسان يف حركته هي ٌّ
والتحت واليمني والشامل.
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فاحلاصل من كالم اإلمام الطحاوي رمحه اهلل تعاىل :أن اهلل ال يقال :إنه يف أي

جهة من اجلهات الست.

هناك جهات ليست حيوانية ،تسمى جهات طبيعية ،وهي مقصدُ املتحرك الذي

هو غري احليوان من حركته ،األحجار مث ً
تتحرك باجتاهني فقط بفعل
ال ليست حيوان ًا ّ
اجلاذبية ،ومها :الفوق والتحت ،إذا محلت احلجر ينزل حتت وحده.

الست شملت هذه
ليس يف الكون يشء غري احليوانات واجلامدات ،واجلهات
ُّ

املخلوقات كلها ،فاهلل تعاىل إذن ليس كيشء من املخلوقات.

وأما اجلهات احليوانية فهي اجلهات الست؛ ألن احليوان يمكن أن يتحرك بإرادته

إىل مجيع اجلهات بخالف اجلامدات.

واهلل تعاىل منزه عن مجيع هذه اجلهات ،وقد كذب من قال :إن اهلل تعاىل يف جهة

الفوق ،مدّ عي ًا ّ
أن الفوق أرشف اجلهات ،وأن اهلل تعاىل جيب أن يكون فوق! فال يوجد

تفضيل جلهة عىل جهة يف نفس األمر ،وقوله :إن الفوق أرشف اجلهات ،مغالطة ب ّينة،
ُ
فال ميزة للفوق عىل التحت ،إال بام ينشأ عن ٍّ
التفضيل
وظائف ،فال يكون
كل منهام من
َ

ُ
إضايف واعتباري ،ولكن ال اعتبار
فالتفضيل إذ ًا
هلام من حيث أن ُفسهام ،بل لغريمها،
ٌّ
وال نسبة بني اهلل تعاىل وبني خملوقاته ،حتى نقول :إنه تعاىل تكون جهة الفوق بالنسبة
إليه أفضل من جهة التحت؛ ألن هذا يتضمن أن اهلل تعاىل يكتسب كامالً من غريه من
أمر باطل حمال.
املخلوقات ،وهذا ٌ

فالقول إذن :إن اهلل يف جهة الفوق ،قول ٌ
باطل خمالف للعقل والنقل.

واهلل تعاىل موجو ٌد ال يف مكان ،فاملكان أص ً
ال خملوق من خملوقات اهلل تعاىل،

ٌ
مكان غري خملوق ،أو
فكيف ينحرص اهلل تعاىل أو يتحدد بمكان هو َخ َلـ َقه؟ وال يوجد
ٍ
مكان عدمي.
عدمي؛ كام توهم بعض املجسمة ،فقال :إن اهلل تعاىل موجود يف
مكان
ٌّ
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يريد :أن ينفك من اإللزامات التي تتوجه إليه إذا قال بأن اهلل تعاىل يف يشء خملوق،

فقال بمكان غري موجود ،وجعل اهلل تعاىل فيه ،وا ّدعى أن ذلك ٌ
كامل هلل تعاىل ،وغفل

يت ال يكون كامالً هلل تعاىل ،إال إذا نفى نقص ًا ،وقوله باملكان العدمي ال
عن أن العدم الذا ّ
أي نفي لنقص ،وال يرتتب عليه ٌ
كامل الئق باهلل تعاىل بل هو تشبي ٌه حمض،
يرتتب عليه ُّ

كام ال خيفى.

يعني أن كل يشء من املبتدعات ـ أي :املخلوقات ـ املوجودة يف هذا العامل أجزاء

منه ،فهو يف جهة وله جهة ،وأما اهلل تعاىل فلام كان ليس كمثله يشء ،فهو ـ ّ
جل شأنه ـ
موجود بال جهة وال ناحية.

وهذا الكـالم ُيفهم منه أن اهلل تعاىل ال جيوز أن يكون يف جهة وال يف جهات،

الطحاوي ير ُّد عىل كل من القائليـن بوحدة الوجود ،والقائليـن بالتجسيم
واإلمام
ُّ

وكون اهلل تعاىل عىل العرش قاعد ًا.

مستقر ًا جالس ًا قاعد ًا كام شاء
فإن اهلل تعاىل لو كان يف جهة فإنه يكون عىل العرش
ّ
وبالكيفية التي أراد ،عىل حد قول املجسمة ،وهبذا فهو يكون يف ٍ
جهة من اجلهات ،وهو

بعض خملوقاته.
هبذا يكون قد شا َب َه َ

وأما لو كان يف مجيع اجلهات ،فإنه يكون ًّ
حال يف العامل ويؤدي إىل القول بوحدة

الوجود ،وهو قول باطل.

واإلمام الطحاوي ـ كام ترى ـ قد ر َّد بكالمه السابق عىل كال هاتني الطائفتني،

الكون يف اجلهات الست ،وهذا ٌ
َ
شامل للكون يف جهة من اجلهات
وذلك؛ ألنه قد نفى
الست ،وللكون يف سائر اجلهات الست.
ّ

ونحن إذ وصلنا إىل هذا احلدّ نحب أن نذكرك بقول اإلمام الطحاوي املار آنف ًا:

«ومن وصف اهلل تعاىل بمعنى من معاين البرش فقد كفر» ،فهذه العبار ُة كانت عامة أو
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ٍ
ألحد أن ُيثبتها هلل
وضح ما هي املعاين الثابتة للبرش التي ال جيوز
مطلقة ،وإنه اآلن قد ّ
تعاىل ،والتي من أثبتها هلل تعاىل فقد نص اإلمام الطحاوي عىل أنه كافر ،وهذه املعاين
هي :اجلهة واحلد ،أو احلدود ،واألعضاء.

املعاين ،فقد كفر» ،فقد رتّب احلكم
وتنبه إىل قوله« :إن من أثبت هلل تعاىل هذه
َ

فهم
جمرد إثبات هذه املعاين ،ومل يرتّب احلكم عىل إطالق هذا االسم ،و ُي َ
بالتكفري عىل ّ
املعاين فهو كافر ،ومن أطلقه ومل ُيرد هذه املعاين
من ذلك :أن من أطلق االسم وأراد هذه
َ
فال جيزم بكفره ،وأما من مل ُيطلقه ولكنه أراد هذه املعاين فإنه كافر باهلل تعاىل العظيم.
هذا هو املفهوم من كالم اإلمام أيب جعفر الطحاوي رمحه اهلل تعاىل.

فاحلالة الوحيدة التي حتتمل التفصيل عنده ،هي من أطلق اللفظ ومل يكُن هناك

احلكم فيه ،هل يكفر أو ال؟
دليل عىل إرادته هلذه املعاين ،فهذا ما
ُ

املتبادر من اللفظ هذه املعاين ،ومل توجد
الظاهر ـ واهلل تعاىل أعلم ـ :أنه إذا كان
ُ

لترصف اللفظ عن هذا الظاهر ،فإنه كافر ،وأما إذا مل يكُن كذلك ،فإنه
قرينة من املتك ّلم
َ

وغري وارد يف
ال يكفر ،بل يبتدع ويفسق؛ ألنه أطلق عىل اهلل تعاىل لفظ ًا مومه ًا للنقص َ
الرشيعة املطهرة ،ومل يدل عىل إرادته نفي هذا النقص عن اهلل تعاىل.

ثم الحظ ما قاله اإلمام الطحاوي( :ال حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات)؛

فإنا نقول بنا ًء عىل ذلك :العرش وهو أعظم املبتَدَ عات يف جهةُّ ،
وكل جزء يف العرش
ٍ
العلو ما يقابل املحيط ،واملركز يقابل
يف جهة من اجلزء اآلخر .مركز األرض يف جهةُّ :
السفل ،فمعنى كالم الطحاوي :ال حتويه جهة وال جهات.

ومركز األرض يكون يف جهة التحت بالنسبة جلميع الكون ،هل هذه النقطة فوق

يشء؟ ال ،بل هي حتت كل يشء ،إذن يف جهة واحدة.
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العرش أليس حميط ًا بالساموات واألرض؟ وهو فوق كل يشء ،ليس فوقه يشء...

فوقية جهة وحيز ومكان ،فهو يف جهة أيض ًا بالنسبة ملا حتته.

ما بني املركز والعرش تتناوبه اجلهات الست ،إذن ُّ
كل ما هو من املبتدعات يف

جهة أو جهات ،واهلل سبحانه ﴿ﭡﭢﭣ﴾ ،ال يف جهة وال يف جهات ،فال

حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات.

فاإلمام الطحاوي ال يريد أن يثبت حدّ ًا ثابت ًا هلل تعاىل ،وينفي علمنا بكيفيته ،كام

يزعمه املجسمة ،بل إنّه ينفي أصل احلدود بدليل أنه قال« :تعاىل اهلل عن احلدود» :سواء
أكانت «الـ» جنسية أم استغراقية أم أي معنى من املعاين فهي تنفي كل احلدود ،وال
جيوز أن يقال« :الـ» عهدية بمعنى :احلدود التي نعرفها؛ ألنه ال جيوز أن يكون لنا عالقة

مسبق ًة مع اهلل؛ ليكون لنا به عهد.

قال ابن باز يف تعليقه عىل هذه العبارة:

«قوله :تعاىل عن احلدود واألركان والغايات واألعضاء:

هذا كالم فيه إمجال((( ،قد يستغله ُ
أهل التأويل واإلحلاد يف أسامء اهلل وصفاته،

وليس هلم يف ذلك حجة(((؛ ألن مراده ـ رمحه اهلل ـ تنـزيه الباري سبحانه عن مشاهبة
((( قوله :فيه إمجال .أي :حيتاج إىل بيان ،أي :ال نستطيع أن نعتربه عقيدة ،أي :أن اإلمام الطحاوي
وجه إىل الناس أمر ًا جممالً ،وظنّه عقيدة .واحلقيقة :أن هذا الكالم ال إمجال فيه؛ ألن الكالم الذي
ّ
فيه إمجال :هو الذي ال جيوز ابتناء عمل عليه ،وبالتايل ال تبنى عليه عقيدة ،إذن يستحيل أن يكون
ما ذكره اإلمام الطحاوي جممالً؛ ألنه لو كان جمم ً
ال َلـام جاز له أن يعتقد به؛ ألن املجمل حيتمل

ُ
املجمل عقيدة.
احلق كام حيتمل الباطل ،كام ال جيوز أن يكون الكالم
نص عليه اإلمام الطحاوي يف بداية هذا املتن ،من قوله« :هذا ذكر
هذا أوالً ،وثاني ًا هذا خيالف ما ّ

بيان عقيدة ،»...والبيان مقابل اإلمجال.

((( وذلك؛ ألنه كالم جممل حيتمل احلق والباطل ،فقد يستغله أهل التأويل واإلحلاد.
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جمملة حتتاج إىل تفصيل حتى يزول االشتـبا ُه ،فمرا ُده
الـمخلوقات ،لكنه أتى بعبارة َ

باحلدود يعني :التي يعلمها البرش((( ،فهو سبحانه ال يعلم حدو َده إال هو(((؛ ألن اخللق

ال حييطون به عل ًام((( ،كام قال عز ّ
وجل يف سورة طه﴿ :ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨﯩ﴾ [ ،(((]110ومن قال من السلف بإثبات احلدّ يف االستواء أو غريه،

فمراده :حدٌّ يعلمه اهلل سبحانه وال يعلمه العباد»((( .اهـ.
((( أي :هلل حدود ولكن ال يعلمها البرش ،وهي ثابتة يف حق اهلل.

لو كان هناك حدود ثابتة يف حق اهلل ،هل كان يسوغ ملثل اإلمام الطحاوي أن يطلق هذه العبارة
منزه عن مطلق احلدّ يسوغ له أن يطلق
إطالق ًا :تعاىل اهلل عن احلدود؟ الذي يعتقد أن اهلل سبحانه ّ
هذه العبارة ،وعدم تقييده للحدود تعني :أنه ال يثبت هلل أي حدً  ،فكيف يدّ عي ابن باز أنه أراد
هذا؟

((( أي :حمدود ،أي :اهلل له حدود هو يعلمها وال يعلمها غريه ،اب ُن باز يرى أن هلل أكثر من حدّ .

((( كام يقول املجسمة :اهلل سبحانه حمدود ،والسامء حمدودة ،لكن كام أنك ال تدرك حدود السامء،
فكذلك ال تدرك حدود اهلل ،هذا ال يعني أنه ليس حمدود ًا ،بل حمدود ولكنه كبري جد ًا.
((( هذا االستدالل ليس له حمل ،فام مدخلية اآلية بالتحديد يف هذا املحل؛ سواء أكان الناس يعتقدون
أن اهلل له حدود أو ليس له حدود؟

((( انظر «الرشوح الوافية» (.)463 :1

قوله« :من قال من السلف بإثبات احلد» :هذا الكالم ُيوهم بأن هناك من السلف من قال بأن اهلل
ُ
واألصل أيض ًا:
له حدّ  ،وأن يكون هناك أكثر من واحد قال هبذا من السلف حتى تكون عقيدة،
أن يكون هناك أكثر من واحد قال هبذا من السلف أراد احلدّ عىل املعنى الذي نحن خمتلفون

معهم به الذي هو طرف اليشء وهنايته.

وهو يشري هنا إىل الرواية التي نقلت عن ابن املبارك حني سأله أحدهم عن قوله :الرمحن عىل

فس اإلمام البيهقي هذا أن مقصده :بحدّ السمع،
العرش استوى ،قال :بحد؟ قال :إي واهلل بحدّ .

احلدّ هنا بمعنى الدليل :بدليل السمع علمنا أن اهلل استوى عىل العرش ومل يقصد النهاية .كثري

نفي احلد؛ حني نفي اإلمام ابن حبان احلدّ ورصح به ماذا كان
من العلامء املتقدمني ورد عنهم ُ

					
موقف املجسمة من احلنابلة؟

=
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إثبات احلدّ هلل تعاىل ،خالف ًا لِـام قاله الطحاوي من
وهذا الكالم من ابن باز فيه
ُ

وهجر.
= وقد ذكرنا قصة ابن حبان ملا قال بنفي احلد وكيف اهتم بالزندقة ُ

الحظوا ملا رصح ابن تيمية ببدعته ورشع يدعو الناس إليها ،مل حيكم عليه العلامء باهلجر ولكنهم

ناقشوه من سنة (728-716هـ) حكموا عليه بالسجن ،وليس باهلجر؛ ألن السجن عقوبة

املبتدع املعاند الذي ال يرجع عن بدعته ،ولكن ناقشوه.

ذكر تاج الدين السبكي يف «الطبقات الكربى» أن املجسمة يستحلون الكذب ،من ذلك أن
بعض رشح اإلمام النووي لصحيح مسلم حني يصلون إىل موضع فيه تنزيه هلل حيذفونه ،ويف
هذا العرص كذلك :كتاب األذكار للنووي حذفوا منه جواز التوسل ومل يشريوا.

ُطبع كتاب حاشية الصاوي عىل اجلاللني أيض ًا وتكلم يف بعض األجزاء عن الوهابية؛ ألنه كان
معارص ًا هلم ،وذكر أن هذه الفرقة هي قرن الشيطان التي أخرب الرسول ﷺ عنه أنه خيرج من نجد

التي يف احلجاز .فحذفوا هذه العبارة من الطبعات احلديثة ،لذلك لو بحثت عنها لن جتدها إال يف

الطبعات القديمة.

ومن كذهبم أهنم اهتموا اإلمام األشعري يف القرن اخلامس اهلجري أنه قال :لـام تويف الرسول

بطلت نبوته ،أي :مل يعد نبي ًا ،وقام يف الدفاع عن اإلمام األشعري أبو القاسم القشريي واإلمام
البيهقي وغريهم كثري ونفوا عنه هذه التهمة.

فهذا الكالم الذي نسبوه إىل ابن حبان يستحيل أن يكون قد قال به ،وهو أن النبوة علم وعمل؛

ألنه مضارع لكالم الفالسفة وهو أن النبوة اكتساب .ولكن ال شك أهنم افرتوا عليه هذه التهمة
ليزينوا ألنفسهم معارضته :وابن حبان علم مشهور لو قال هذا الكالم النترش.

ومـمن أثبت احلد هلل سبحانه أبو سعيد الدارمي املجسم املشهور صاحب كتاب (الرد عىل برش
ِ
املعارض أيض ًا أنه ليس هلل حد وال غاية وال هناية،
املرييس) فقد قال يف كتابه ،ص :23وادعى
واهلل تعاىل له حد ال يعلمه أحد غريه ،اهـ.

والدارمي يثبت املسيس هلل تعاىل واجلهة واحلد ،بل احلد وغري ذلك من الطامات ،وال أحد من

أهل السنة يستحل إثبات ذلك.

إذن ال جيوز أن نقول ملن يثبت احلد والغاية والنهاية واألركان واألعضاء واألدوات :إنه من أهل

السنة واجلامعة							.

=
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نـفي احلدود عنه جـل شـأنه.

وأول كال َم الطحاوي َّ
بأن احلدَّ ثابت هلل تعاىل ،ولكن البرش ال يعلمون هذا احلدَّ ،
َّ

فحرف اخلالف وجعله يف أهنم يعلمون احلد الثابت أو ال يعلمون ،مع أن أصل املسألة:
َّ

منفي مطلق ًا
رصح ـ كمـا ترى ـ بأن احلد ٌّ
هي أن احلدَّ هل هو ثابت أو ال؟ فالطحاوي ّ

عن اهلل تعاىل ،ولك ّن ابن باز ال يرىض بتنزيه اهلل تعاىل عن احلدود ،وجيعل معنى الكالم:

الثابت له.
أن العباد ال يعلمون حدَّ اهلل تعاىل
َ

ٌ
وتأويل منحرف عن أصول العقيدة كام
حتريف
فهذا الفعل الذي اقرتفه اب ُن باز
ٌ
رشح لِـام قاله الطحاوي ،أو أنه بيان لِـام
هو واضح ،وال يليق أن يدعي أن هذا الكالم ٌ
يقول به أهل السنة ،بل هو ٌ
بيان ملذهب املجسمة والكرامية.
ٍ
ومعان خطرية جد ًا ،تدل عىل أنه ال يدرك
وبقية كالم ابن باز حيتوي عىل تناقضات

خطورة ما يقول ،قال« :وأما الغايات واألركان واألعضاء واألدوات ،فمراده رمحه اهلل:

تنزهيه عن مشاهبة املخلوقات يف حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو
موصوف بذلك ،ولكن ليست صفاته كصفات اخللق ،وال يعلم
ذلك ،فهو سبحانه
ٌ

كيفيتها إال هو سبحانه» .اهـ(((.

= ثم قال أبو سعيد الدارمي« :وال جيوز ألحد أن يتوهم حلده غاية يف نفسه ،ولكن نؤمن باحلد،
ونكل علم ذلك إىل اهلل ،وملكانه أيض ًا حد ،وهو عىل عرشه فوق سمواته فهذان حدان اثنان»،
إذن هناك أكثر من حد ،وابن باز يتكلم عن حدود ،وهذه هي تفصيالت احلدود التي يتكلمون
عنها .هؤالء هم املجسمة ،واإلمام الطحاوي يقول« :تعاىل اهلل عن احلدود والغايات» ،هذه

هي عقيدة أهل السنة واجلامعة ،ومن خيالف ذلك فهو من املبتدعة واختلف العلامء يف كفره؛

ألن هناك أناس ًا يقولون باحلد وال يفهمون معناه ،ولكنهم اتفقوا عىل أنه ليس من أهل السنة

واجلامعة.

((( «الرشوح الوافية» (.)463 :1
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أين ورد يف الكتاب والسنة أن لليد والوجه كيف ّيات معينة؟! حتى يقال :ثبتت

هذه الكيفيات ،ولكن نحن ال نعلمها؟

َّ
منفي ،وال يريدون :أن أصله ثابت،
يرصحون بأن أصل «الكيف» ٌّ
إن أهل السنة ّ
منفي؛ كام يدعي ابن باز ،ومن يتبعه! أمل ي ُقل السلفَ :أ ِم ُّروها بال َك ْيف؟
وعلمنا به ٌّ
فأنتم ترون :هذان قوالن خمتلفان:

العز وابن باز ومن
األول :قول السلف :ال كيف .والثاين قول ابن تيمية وابن أيب ّ
ُ
أوضح من أن نشتغل به.
وبطالن كالم هؤالء
نعلمها.
ُ
تبعهم :يوجد كيفية ولكن ال ُ
وقد احتار ابن أيب العز أيض ًا يف كيفية اخلروج من خمالفة الطحاوي وهو ينفي

رصيح
اجلهات ،واحلال أن ابن أيب العز يثبتها هو وسائر أهل مذهبه ،وكالم الطحاوي
ٌ
يف نفيها.
نفس أسلوبه السابق الذي ب ّيناه يف أثناء الكالم عىل احلدود واألركان ،فقد
واتبع َ

ادعى أن من اجلهات ما هو عدمي ومنها ما هو وجودي ،قال:

غري اهلل تعاىل كان خملوق ًا ،واهلل ال حيرصه يشء ،وال
«فإن ُأريد باجلهة ٌ
أمر موجود ُ
حييط به يش ٌء من املخلوقات ،تعاىل اهلل عن ذلك ،وإن ُأريد باجلهة أمر عدمي ـ وهو

ما َ
فوق العامل ـ فليس هناك إال اهلل وحده ،فإذا قيل :إنه يف جهة ـ هبذا االعتبار ـ فهو
صحيح» .اهـ(((.

هذا هو كالمه ،فهو يثبت اجلهة ،وأما تفري ُقه بني اجلهة باملعنى العدمي واجلهة
حاصل حتته ،واجلهة :هي عبارة عن ٍ
َ
نسبة بني موجو َدين حمدو َدين
باملعنى الوجودي ،فال

ال غري ذلك ،فإن كان أحدُ مها غري حمدود ،وال احلدُّ من صفاته فكيف يكون يف جهة من

ُ
إثبات احلد والنهاية.
ورشط اجلهة
غريه،
ُ
((( «رشح ابن أيب العز» ص .242
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فنحن نقول :إن اهلل تعاىل ليس يف جهة؛ ألنه ليس له حدٌّ وال هناية ،وليس جس ًام،

فال نسبة بينه وبني اخللق حتى يقال إنه يف جهة منهم ،وهم يقولون :إنه يف جهة؛ ألهنم
ٍ
هنايات يف امتداد ذاته ،فيجب ـ عىل زعمهم هذا ـ يكون يف جهة
عز اسمه ـ
يثبتون له ـ ّ
من املخلوقات.

انحصار اهلل تعاىل يف خملوقاته،
أمر موجود ،فيلزم
ُ
زعمه أنه إن ُأريد باجلهة ُ
وأما ُ

فليس كذلك ،بل الذي يلز ُم عنه ذلك ،إنام هو احليز إن كان خملوق ًا ،وقيل :إن اهلل تعاىل
فيه ،فيلزم ـ عند ذاك ـ أن يكون اهلل قد ُأحيط به من بعض خملوقاته ،ولكن إذا قلنا :إن
اجلهة أمر موجود واهلل تعاىل فيها ،بمعنى :أهنا ظرف له ،فيلزم اإلحاطة ،فيكون اجلهة

مساوي ًا للحيز عند ذلك.

واحلق :أن اجلهة هي نسب ٌة بني موجودين حمدودين ،وعندما نقول« :إن زيد ًا يف

جهة من عمرو» ،فال نقصد قطع ًا أن عمر ًا قد أحاط بزيد ،ولكن نقصدّ :
أن زيد ًا بينه
ِ
ِ
ٍ
وامتداد حجمهام.
حدود أجسامهام
عمرو نسبة مع ّينة تتحدّ د بمالحظة
وبني
وهكذا إن قيل :إن اهلل تعاىل يف جهة ،فال يوجد إال هذا الـمعنى ،وابن أيب العز

يتورع من ذلك.
ُيثبته هلل تعاىل وال ّ

ولذلك يقول علامؤنا :إن من أثبت اجلهة يلزمه إثبات احلدُّ  ،فهذا الكالم صحيح

بال شك ،وألجل هذا املعنى؛ فإن كل من نسب احلدَّ هلل تعاىل ،فإنه ينسب إليه اجلهة،
والعكس صحيح ،وكل من أثبت هلل تعاىل حد ًا وجهة فإنه ينسب إليه امتداد ًا يف األبعاد،
ُ
جمسم ،وكذا مثبت احلدّ .
وهذا هو معنى اجلسمية ،ولذلك نقول :إن مثبت اجلهة ّ

ولذلك فإن ابن أيب العز حاول أن يفرس معنى اجلهة املنفي يف كالم الطحاوي

بمعنى اإلحاطة ،بنا ًء عىل ما لفتنا النظر إليه ،واستند إىل أن الطحاوي قال« :حميط بكل

يشء» ،وفرس ابن أيب العز اإلحاط َة باإلحاطة احلسية ،ولذلك علق عىل قول الطحاوي:

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 733
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«وال حتيط به اجلهات الست» فادعى« :أن إطالق مثل هذا اللفظ ـ مع ما فيه من اإلمجال
واالحتامل ـ كان تركُه أوىل ،وإال ت ُُس ّلط عليه و ُألزم بالتناقض يف إثبات اإلحاطة والفوقية

ونفي جهة العلو» .اهـ(((.

فإنه ادعى أن هناك تـناقض ًا بني إثبات اإلحاطة وبني نفي اجلهات ،يف كالم
والتناقض ـ الذي يدعيه ابن أيب العز ـ إنام ينشأ إن فرسنا اإلحاط َة باإلحاطة
الطحاوي،
ُ

الغالف الغازي باألرض ،فإنه ـ بنا ًء
احلسية املادية ،كام حييط السوار باملعصم ،وكام حييط
ُ
عىل ذلك التفسري فقط ـ يلزم إثبات اجلهة من إثبات اإلحاطة.

ولكن من قال البن أيب العز :إن الطحاوي قصد باإلحاطة تلك اإلحاطة احلسية
التي يدّ عيها هذا الرجل؟ بل اإلحاط ُة التي أثبتها الطحاوي إنام هي إحاط ُة العلم والقدرة
والتدبري كام ُقلنا يف حمله ،ومن أين يلزم من إثبات إحاطة العلم والقدرة والتدبريُ ،
كون اهلل

تعاىل يف جهة من خلقه؟

املختصة مدى ما أفسده اب ُن أيب العز يف كالمه عىل هذا
فنعلم من هذه املناقشة
َ

جرح ونفي وخمالفة.
املتن الرشيف ،وا ّدعى أن كالمه رشح له ،وإنام هو ٌ

وعىل ّ
لتحذر وال
كل حال؛ فإننا أردنا تبيـني ما ب ّيناه لك من كالم ابن أيب العز،
َ

وموافق لكالم أهل
رت هبذا الرشح الذي كتبه ،فتظ َّن أنه موافق لكالم الطحاوي،
ٌ
تغ َّ
السنة ،بل هو خمالف هلام ومناقض ألصول التوحيد.

ويف نـهاية كالمه ،اضطر ابن أيب العز إىل التشكيك يف أن هذا الكالم((( قد قاله

أبو حنيفة ،فقال« :ويف ثبوت هذا الكالم عن اإلمام أيب حنيفة نظر» .اهـ(((.
((( «رشح ابن أيب العز» ص .243

((( أي ما نقله اإلمام الطحاوي يف عقيدته وقرر أنه عقيدة اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه« :وتعاىل اهلل
عن احلدود ...الخ».
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فهو ملا مل يتمكن من أن يرصف معنى هذه العبارة القوية التي ينفي فيها الطحاوي

احلدود واجلهات وغريها عن اهلل تعاىل ،مما هي من صفات املخلوقني ،مل جيد سبي ً
ال إىل
التخلص منها إال إنكار نِ ْس َبتِها إىل اإلمام أيب حنيفة ،أو التشكيك يف هذه النسبة.
املجسمة ،ومل يعتمدوا يف ذلك
وهذه الطريقة من التشكيك واإلنكار قد اشتهر هبا
ّ

إال عىل هواهم! فكل النسخ تـثبت هذا الكالم ،واستند إىل أن أبا حنيفة لو قال بمثل

هذا الكالم لشنّعوا عليه ،ومل يعرف املسكني ّ
أن هذا الكالم هو الكالم الصحيح ،وأنه
هو املخدوع بام أومهه إياه ابن تيمية ومشاخيُه من ّ
أن إثبات ما نفاه الطحاوي هو ما عليه

السلف واملتقدمون عىل أيب حنيفة هذا الكال َم ،واحلال :أن الكالم
السلف ،ومل ُينكر
ُ

إنكار وال استنكار ،فحجته واهية ،وهي
صحيح ،وال يؤثر يف هذا احلكم
املنقول عنه
ٌ
ٌ

متسك بالرساب.
جمرد ُّ
ّ

قال الطحاوي( :واملعراج حق ،وقد ُأرسي بالنبي ـ ﷺ ـ و ُعرج بشخصه يف
اليقظة إىل السامء ،ثم إىل حيث شاء اهلل من ال ُعال)
قال الفيـومي يف «املصباح»« :سـريت َ
الليل ،وسـريت به َسـري ًا ـ واالسـم:

السـراية ـ إذا قطعتَه بالسري ،وأرسيت ـ باأللف ـ لغة حجازية ،ويستعمالن متعديني
ِّ
بالباء إىل مفعول ،فيقال :رسيت بزيد ،وأرسيت به» .اهـ.
و«اإلرساء» هو السري يف الليل.

«املعراج» هو السلم ،ما ُيعرج عليه ،ما يرتقى إىل العلو عليه.

«بشخصه» :أي بروحه وجسمه .خالف ًا ملا قيل من أن النبي عليه الصالة والسالم

إنام أرسي بروحه ال بجسده ،وهو القول املنسوب إىل عائشة ومعاوية ريض اهلل عنهام.

وجيب االنتباه إىل أن القول بأن اإلرساء كان بروح النبي عليه السالم فقط ،ليس
مساوي ًا لِـام يقال من أن اإلرساء كان جمرد منام حصل للنبي عليه الصالة والسالم.

ِ
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األمر كذلك َلـام
فاملنا ُم :عبارة عن رؤيا يلقيها اهلل تعاىل يف نفس النائم ،ولو كان ُ

استنكره أهل قريش ،واستدعى أن يسمى أبو بكر صدّ يق ًا ،فإن كون اإلرساء منام ًا ال
يستلزم اإلنكار من العقالء ،وال يستلزم الشهادة ملن صدّ ق بحصوله بأنه صدّ يق ،فليس

االستنكار الكبري كام حصل من أهل مكة.
هذا باألمر الذي ُيمكن أن يقتيض
َ

وإنام الذي يمكن أن يتوقف فيه العقال ُء هو أن اجلسد والروح قد انتقال من مكة

إىل القدس يف نفس الليلة يف ذلك الزمان ،بل وحتى يف هذا الزمان؛ ألنه حصل بدون

وسيلة ٍ
نقل معتادة عند البرش كالطائرة ونحوها.
وقوله« :املعراج حق» أي :ثابت.

يعر ُج ُعروج ًا ،إذا ارتقى...
قال صاحب «الصحاح»َ « :ع َر َج يف الدرجة والسلم ُ

السـ َّلم ،ومنه ليلة املعراج ،واجلمع :معارج ومعاريج ،واملعارج :املصاعد».
واملعراجُّ :

اهـ.

بمعنى ،إذا
وأرسيت
رسى
ُ
«وس َـر ُ
يت ُس ًى و َم ً
ً
وقال اجلوهري يف «الصحاح»َ :

رست ليالً ،وباأللف لغة أهل احلجاز ،وجاء القرآن هبام مجيع ًا» ،ثم قال« :وإنام قال
َ

السى ال يكون إال بالليل،
تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔ﴾ [اإلرساء ]1 :وإن كان ُّ
ِ
س ُت ِ
أمس هنار ًا ،والبارح َة ليالً» .اهـ.
للتأكيد ،كقوهلمْ :
قال الفيومي« :والشخص :سوا ُد اإلنسان ترا ُه من بعد،ثم استُعمل يف ذاته ،قال

جسم مؤ َّلف له ُشخوص وارتفاع» .اهـ.
يب وال يسمى شخص ًا إال
اخلطا ُّ
ٌ

سمت مهته إىل املعايل :إذا
سمو ًا :عال ،ومنه يقالَ :
قال الفيومي« :سمـا يسمو ّ
وكل ٍ
الـمظ ّلة لألرض» ،وقال« :السامء :السقفُّ ،
عال
طلب َّ
العز والرشف .والسامءُ :
ٌّ
مظل سام ٌء ،حتى يقال لظهر الفرس :سامء» .اهـ.
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وسميت ،مثل
سموت
َ
وقال اجلوهري« :والسمو :االرتفاع والعلو ،تقولَ :

ٌ
وفـالن ال ُيسامى ،وقد عال من
وسليـت؛ عن ثعلب.
وت
ُ
يـت ،وسـ َل ُ
ع َلـوت وع َل ُ

ساماه» .اهـ.

غري مقطوع به؛ لذلك أطلق القول فيها فقال:
واحلدُّ الذي وصل إليه النبي ﷺ ُ

«حيث شاء اهلل» ،هذا معنى ّ
أن كال َمه بيان ،أي :خيربك ما هو املحل الذي فيه احتامل،
وما هو املحل الذي فيه َق ْط ٌع؟

قال الطحاوي( :وأكرمه اهلل بام شاء ،وأوحى إليه ما أوحى﴿ :ﮂﮃﮄﮅ
ﮆ﴾ [النجم ،]11 :فصىل اهلل عليه وسلم يف اآلخرة واألوىل)
تفسريه ـ :هو املسري يف الليل ،وقد أرسى اهللُ تعاىل بسيدنا
واإلرساء ـ كام مىض
ُ

حممد عليه الصالة والسالم من مكة إىل بيت املقدس ،ثم عرج به وصعد به من هناك إىل

الساموات العال وإىل حيث شاء.

بحجة أو
هذا األمر ال ينبغي أن ُينكره واحد ممن ينتسب إىل الدين اإلسالمي ّ

َ
االنتقال يستحيل يف ليلة واحدة! بل إن هذا مما
بدون حجة ،فال جيوز القول بأن هذا

قطع املسافة من
جيوز عقالً ،وال يستحيل إال يف العادة البرشية ،ففي ذلك الزمان كان ُ
مكة إىل بيت املقدس يف ليلة مستحي ً
أكثر منها يف
ال عادة ،وأما يف أيامنا هذه فإننا نقطع َ
ساعة ،بوسائل السفر املختلفة التي اخرتعها اإلنسان ،فال وج َه الستحالة ذلك من هذا
ِ
باعتبار قدرة اهلل تعاىل.
اجلانب إذن
وقد ثبت اإلرسا ُء يف القرآن الكريم ،قال اهلل عز وجل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦ﴾ [اإلرساء.]1 :

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 737
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قال العالمة أكمل الدين البابريت يف «رشحه» عىل «الطحاوية»:

املعراج ثابت بالكتاب أيض ًا ،وهو قوله تعاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ *
«قال بعضهم:
ُ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [النجم ،]9-8 :والصحيح :أن هذا القرب كان مع جبـريل،
ُّ
ويدل عليه قوله تعاىل﴿ :ﭮﭯﭰ﴾ [النجم ،]7 :وذلك أن رسول اهلل ﷺ سأل

جربيل أن ُير َيه نفسه عىل صورته التي خلقه اهلل عليها ،فواعده ذلك بغار حراء ،فطلع له

جربيل عليه السالم من املرشق فسدَّ األفق إىل املغرب ،ثم دنا فتدىل ،هذا من باب القلب
ُ
جربيل فدنا من حممد عليه السالم ،وكان منه ﴿ﭶﭷﭸ﴾ أي :قدر
أي :ثم تدنى
مسافة قوسني أو أدنى ،واملعنى :أنه بعدما رآه النبي عليه السالم عىل صورته ها َله من

آدمي حتى ُقرب منه للوحي ،وذلك قوله﴿ :ﭼﭽﭾ
عظمته فر ّده اهلل إىل صورة ٍّ

ﭿﮀ﴾ [النجم ]10 :أي عبد اهلل وهو حممد عليه السالم ما أوحى اهلل عز وجل بلسان

جربيل» .اهـ(((.

وقال البيهقي يف «األسامء والصفات»:

«قال أبو سليامن اخلطايب رمحه اهلل تعاىل يف تقدير قوله﴿ :ﭲﭳﭴ*ﭶﭷ

َ
جربيل
ﭸﭹﭺ﴾ عىل ما تأوله ابن مسعود وعائشة ريض اهلل عنهام من رؤيته ﷺ

والدنو منه عند املقام الذي ُرفع إليه وأقيم فيه.
عليه السالم يف صورته التي ُخلق عليها،
ِّ
ُ
جربيل عليه السالم ّ
تدل من مقامه الذي ُجعل له يف
املعني به
قوله﴿ :ﭳﭴ﴾
ُّ

األفق األعىل فاستوى ،أي :وقف وقفة ،ثم ﴿ﭳﭴ﴾ ،أي :نزل حتى كان بينه وبني

املصعد الذي ُرفع إليه حممد ﷺ قاب قوسني أو أدنى ،فيام يراه الرائي ويقدّ ره املقدِّ ر»(((.
وروى اإلمام البيهقي رمحه اهلل تعاىل يف «األسامء والصفات» يف باب ما جاء يف

((( «رشح البابريت الطحاوية» ص.80

((( باب ما ذكر يف السياق.)352 :2( ،)925( ،
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قول اهلل عز وجل﴿ :ﭲﭳﭴ*ﭶﭷﭸﭹﭺ﴾ عن عبد اهلل ريض اهلل عنه يف

هذه اآلية ﴿ﭲﭳﭴ*ﭶﭷﭸﭹﭺ﴾ :قال رسول اهلل ﷺ« :رأيت جربيل
عليه الصالة والسالم له ست مئة جناح» رواه البخاري يف «الصحيح» عن أيب النعامن

عن عبد الواحد بن زياد(((.

وروى بسنده عن ابن مسعود ريض اهلل عنه« :أن النبي ﷺ رأى جبـريل عليه

الصالة والسالم له ست مئة جناح» ،وذكر أنه رواه اإلمام مسلم أيض ًا يف «صحيحه»

عن أيب الربيع(((.

قال اإلمام العالمة التفتازاين يف «رشح العقائد النسفية»:

قطعي ثبت بالكتاب ،واملعراج
«فاإلرساء من املسجد احلرام إىل بيت املقدس
ٌّ

مشهور ،ومن السامء إىل اجلنة أو العرش أو غري ذلك آحاد ،ثم
من األرض إىل السامء
ٌ
الصحيح أنه عليه السالم إنام رأى ر َّبه بفؤاده ال بعينه» .اهـ(((.

وخالفه املال اجلندي يف مسألة الرؤية يف «حاشيته» وقال:

«قد سبق أن مذهب الشيخ األشعري أنه رآه بعينه ،وهو الصحيح؛ جلز ِم ابن

عباس وغريه به ،ومثله ال ُيقال من قبل الرأي ،وألنه ممك ٌن د ّلت عليه الظواهر» .اهـ(((.
واألصح ما قاله السعد؛ حلصول االختالف بني الصحابة يف ذلك ،ولو
قلت:
ُّ

ُ
واألصل األوىل بالقبول
حصلت الرؤي ُة بالعني الشتهرت بينَهم حتى مل حيدث خالف،

القول باملقطوع يف هذه املسائل ،وعند االختالف بني األكابر يعلم أن املسألة غري قطعية.
((( باب ما ذكر يف الساق.)346 :2( ،)916( ،
((( باب ما ذكر يف الساق.)347 :2( ،)917( ،
((( «رشح العقائد النسفية» ص.194
((( املصدر السابق ص.194
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اإلرساء وار ٌد يف القرآن ،أما املعراج فبأحاديث مشهورة؛ كام قال التفتازاين؛

كثري من املعارصين ،الذين
ليع َل َم من ال يعلم أن هؤالء العلامء كانوا يعرفون ما ال يعرفه ٌ
يدّ عون ظل ًام ألنفسهم وألتباعهم أهنم قد وصلوا إىل مرحلة االجتهاد! الحظ التحقيق

فصل يف كل مسافة ،هل مثل هذا الكالم يقال عنه:
والتدقيق يف كالم التفتازاين ،حيث ّ
إنه يصدُ ر عن واحد غري عالِـ ٍم باحلديث كام يدّ عي بعضهم؟
ثم قال التـفتازاين« :ثم الصحيح :أن الرسول رأى ر َّبه بفؤاده ال بعينه» ،وهذا
الكالم موافق لِـام نقلناه عن بعض كبار الصحابة ،وحتقيق اخلالف كمـا بيناه ُ
قبل عن

بعض العلامء.

ِذك ُْر حديث اإلرساء:

وخرب اإلرساء مشهور يف كتب احلديث ،وسوف نكتفي بإيراد بعض رواياته:

فمنها ما رواه اإلمام البخاري :عن أنـس بن مـالك :عن مـالك بن صعصعة
ريض اهلل تعاىل عنهام :أن نبي اهلل ﷺ حدّ ثهم عن ليلة ُأرسي به« :بينمـا أنا يف احلطيم»
ـ وربام قال« :يف احلجر» ـ «مضطجع ًا إذ أتاين ٍ
آت ـ فقد َ
قال وسمعتُه يقول :ـ «فشق ما

بني هذه إىل هذه».

فقلت للجارود وهو إىل جنبي :ما يعني به؟ قال :من ُثغرة نحره إىل شعرته،
ُ

وسمعته يقول :من قصه إىل شعرته.

ٍ
بطست من ذهب مملوءة إيامن ًا ،ف ُغسل قلبي ،ثم ُحيش،
«فاستخرج قلبي ،ثم ُأتيت
ثم أعيد ،ثم أتيت ٍ
ُ
بدابة دون البغل َ
الرباق يا أبا
أبيض» فقال له اجلارود :هو
وفوق احلامر َ
محزة؟ قال أنس :نعم.

ُ
جربيل حتى أتى السام َء
فحملت عليه ،فانطلق يب
طرفهُ ،
«يضع َ
خطو ُه عند أقىص ْ
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الدنيا فاستفتح ،فقيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قال :حممد ،قيل :وقد
ُأرسل إليه؟ قال :نعم ،قيل :مرحب ًا به ،فنعم املجيء جاء ،ففتح.

مت عليه ،فر َّد
فلام خلصت ،فإذا فيها آدم فقال :هذا أبوك آدم فس ِّل ْم عليه ،فس ّل ُ
السال َم ،ثم قال :مرحب ًا باالبن الصالح والنبي الصالح ،ثم صعد حتى أتى السامء الثانية،
فاستفتح ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قال :حممد ،قيل :وقد ُأرسل

إليه؟ قال :نعم ،قيل :مرحب ًا به ،فنعم املجيء جاء ،ف ُفتح.

فلام خلصت إذا حييى وعيسى ـ ومها ابنا اخلالة ـ قال :هذا حييى وعيسى ،فس ِّل ْم
عليهام ،فس ّلمت ،فردا ،ثم قاال :مرحب ًا باألخ الصالح والنبي الصالح ،ثم صعد يب إىل
السامء الثالثة فاستفتح قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قال :حممد ،قيل:
وقد ُأرسل إليه؟ قال :نعم ،قيل :مرحب ًا به ،فنعم املجيء جاء ،ففتح.
مت عليه فرد ثم قال:
فلام خلصت إذا
ُ
يوسف ،قال :هذا يوسف ،فس ِّل ْم عليه فس ّل ُ

مرحب ًا باألخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد يب حتى أتى السامء الرابعة فاستفتح قيل:

من هذا؟ قال :جربيل قيل :ومن معك؟ قال :حممد قيل :أو قد أرسل إليه قال :نعم قيل:
مرحب ًا به ،فنعم املجيء جاء ،ففتح.

مت عليه ،فرد،
فلام خلصت إىل إدريس ،قال :هذا إدريس ،فس ِّل ْم عليه ،فس ّل ُ
ثم قال :مرحب ًا باألخ الصالح والنبي الصالح ،ثم صعد يب حتى أتى السامء اخلامسة،

فاستفتح ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :ومن معك؟ قال :حممد ﷺ ،قيل :وقد
ُأرسل إليه؟ قال :نعم ،قيل :مرحب ًا به ،فنعم املجيء جاء.
مت عليه ،فرد،
فلام خلصت فإذا هارون ،قال :هذا هارون ،فس ِّل ْم عليه ،فس ّل ُ
ثم قال :مرحب ًا باألخ الصالح والنبي الصالح ،ثم صعد يب حتى أتى السامء السادسة،
فاستفتح ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل ،قيل :من معك؟ قال :حممد ،قيل :وقد ُأرسل
إليه؟ قال :نعم ،قال :مرحب ًا به ،فنعم املجيء جاء.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 741
عىل

مت عليه ،فرد ،ثم
فلام خلصت ،فإذا موسى قال :هذا موسى ،فس ِّل ْم عليه ،فس ّل ُ

قال :مرحب ًا باألخ الصالح والنبي الصالح ،فلام جتاوزت بكى ،قيل :له ما يبكيك؟ قال:

أبكي ّ
ألن غالم ًا ُبعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي.

ثم صعد يب إىل السامء السابعة ،فاستفتح جربيل ،قيل :من هذا؟ قال :جربيل،

قيل :ومن معك؟ قال :حممد ،قيل :وقد بعث إليه ،قال :نعم ،قال :مرحب ًا به ،فنعم

املجيء جاء.

مت عليه ،فر َّد
فلام خلصت ،فإذا إبراهيم ،قال :هذا أبوك ،فس ِّل ْم عليه ،قال :فس ّل ُ
السال َم ،قال :مرحب ًا باالبن الصالح والنبي الصالح.

ثم رفعت يل سدرة املنتهى ،فإذا نبقها مثل قالل هجر ،وإذا ورقها مثل آذان

الفيلة ،قال :هذه سدرة املنتهى ،وإذا أربعة أهنار :هنران باطنان ،وهنران ظاهران ،فقلت:
ما هذان يا جربيل؟ قال :أما الباطنان فنهران يف اجلنة ،وأما الظاهران فالنيل والفرات.

ثم رفع يل البيت املعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ،ثم ُأتيت بإناء من

مخر وإناء من لبن وإناء من عسل ،فأخذت اللبن فقال :هي الفطرة ،أنت عليها وأمتك.
الصلوات مخسني صالة كل يوم ،فرجعت فمررت عىل موسى،
عيل
ُ
ثم ُفرضت َّ
بم ُأمرت قالُ :أمرت بخمسني صالة كل يوم ،قال :أمتك ال تستطيع مخسني
فقالَ :

صالة كل يوم ،وإين واهلل قد جربت الناس قبلك ،وعاجلت بني إرسائيل أشدَّ املعاجلة،
فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتك ،فرجعت ،فوضع عني عرش ًا ،فرجعت إىل

موسى ،فقال مثله ،فرجعت ،فوضع عني عرش ًا ،فرجعت إىل موسى ،فقال مثله،
فرجعت ،فوضع عني عرش ًا ،فرجعت إىل موسى ،فقال مثله ،فرجعتُ ،فأمرت بعرش
ُ

صلوات كل يوم ،فرجعت ،فقال مثله ،فرجعت ،فأمرت بخمس صلوات كل يوم،
مرت بخمس صلوات كل يوم ،قال:
قلتُ :أ ُ
مرت؟ ُ
فرجعت إىل موسى ،فقال :بام ُأ َ
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إن أمتك ال تستطيع مخس صلوات كل يوم ،وإين قد جربت الناس قبلك ،وعاجلت

سألت ريب
بني إرسائيل أشد املعاجلة ،فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتك ،قال:
ُ
جاوزت نادى ٍ
مناد :أمضيت فريضتي،
استحييت ،ولكن أرىض وأس ّلم ،قال :فلام
حتى
ُ
ُ

وخففت عن عبادي»(((.

سمعت أنس بن مالك
وله يف رواية عن سليامن عن رشيك بن عبد اهلل أنه قال:
ُ

يقول ليلة أرسي برسول اهلل ﷺ من مسجد الكعبة :أنه جاءه ثالثة نفر قبل أن ُيوحى
نائم يف املسجد احلرام ،فقال أوهلم :أهيم هو؟ فقال أوسطهم :هو خريهم،
إليه وهو ٌ

فقال آخرهم :خذوا خريهم ،فكانت تلك الليلة ،فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى ،فيام

يرى قلبه وتنام عينه وال ينام قلبه ـ وكذلك األنبياء تنام أعينهم وال تنام قلوهبم ـ فلم

فشق جربيل ما
يكلموه حتى احتملوه ،فوضعوه عند بئر زمزم ،فتواله منهم جربيلّ ،

بني نحره إىل لبته حتى فرغ من صدره وجوفه ،فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى

حمشو ًا إيامن ًا وحكمة ،فحيش به صدره
جوفه ،ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب ّ
ولغاديده ـ يعني :عروق حلقه ـ ثم أطبقه.

ثم عرج به إىل السامء الدنيا ،فرضب باب ًا من أبواهبا ،فناداه أهل السامء :من هذا؟

فقال :جربيل ،قالوا :ومن معك؟ قال :معي حممد ،قال :وقد بعث ،قال :نعم ،قالوا:

فمرحب ًا به وأهالً ،فيستبرش به أهل السامء ال يعلم أهل السامء بام يريد اهلل به يف األرض

حتى ُيعلمهم ،فوجد يف السامء الدنيا آد َم ،فقال له جربيل :هذا أبوك ،فس ِّل ْم عليه ،فس ِّل ْم
عليه ،ورد عليه آدم ،وقال :مرحب ًا وأه ً
ال بابني ،نعم االبن أنت ،فإذا هو يف السامء الدنيا
بنهرين َي َّط ِر َدان((( ،فقال :ما هذان النهران يا جربيل؟ قال :هذا النيل والفرات عنرصمها.
((( كتاب مناقب األنصار ،باب املعراج.)3887( ،

((( أي :جيريان .من «النهاية يف غريب احلديث» البن األثري.
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ثم مىض به يف السامء ،فإذا هو بنهر آخر عليه قرص من لؤلؤ وزبرجد فرضب يده
فإذا هو مسك َأ ْذ َفر((( ،قال :ما هذا يا جربيل؟ قال :هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك،
ثم عرج به إىل السامء الثانية ،فقالت املالئكة له مثل ما قالت له األوىل :من هذا؟ قال:

جربيل ،قالوا :ومن معك؟ قال :حممد ﷺ ،قالوا :وقد ُبعث إليه؟ قال :نعم ،قالوا:

مرحب ًا به وأهالً.

ثم عرج به إىل السامء الثالثة ،وقالوا له مثل ما قالت األوىل والثانية ،ثم عرج به

إىل الرابعة ،فقالوا له مثل ذلك ،ثم عرج به إىل السامء اخلامسة ،فقالوا مثل ذلك ،ثم

عرج به إىل السامء السادسة ،فقالوا له مثل ذلك ،ثم عرج به إىل السامء السابعة ،فقالوا

له مثل ذلك ،كل سامء فيها أنبيا ُء قد سامهم ،فوعيت منهم إدريس يف الثانية ،وهارون
يف الرابعة ،وآخر يف اخلامسة مل أحفظ اسمه ،وإبراهيم يف السادسة ،وموسى يف السابعة

عيل أحد ًا!
بتفضيل كالم اهلل ،فقال موسىّ :
رب مل أظ ّن أن ترفع َّ

رب
ثم عال به فوق ذلك بام ال يعلمه إال اهلل ،حتى جاء سدرة املنتهى ،ودنا اجلبار ُّ
العزّة فتدىل ،حتى كان منه قاب قوسني أو أدنى ،فأوحى اهلل فيام أوحى إليه مخسني صالة

عىل أمتك كل يوم وليلة ،ثم هبط حتى بلغ موسى ،فاحتبسه موسى فقال :يا حممد ،ماذا

عهد إليك ربك؟ قال :عهد إيل مخسني صالة كل يوم وليلة ،قال :إن أمتك ال تستطيع

ف عنك ربك وعنهم ،فالتفت النبي ﷺ إىل جربيل كأنه يستشريه
ذلك ،فارجع ،فليخ ِّف ْ

شئت.
يف ذلك؟ فأشار إليه جربيل :أن نعم إن َ

فعال به إىل اجلبار ،فقال وهو مكانه :يا رب خ ّفف عنا؛ فإن أمتي ال تستطيع هذا،

فوضع عنه عرش صلوات ،ثم رجع إىل موسى ،فاحتبسه ،فلم يزل ير ّدده موسى إىل ربه،
حتى صارت إىل مخس صلوات ،ثم احتبسه موسى عند اخلمس ،فقال :يا حممد ،واهلل

((( أي :طيب الريح.
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راودت بني إرسائيل قومي عىل أدنى من هذا فضعفوا ،فرتكوه ،فأمتك أضعف
لقد
ُ

أجساد ًا وقلوب ًا وأبدان ًا وأبصار ًا وأسامع ًا ،فارجع ،فليخ ِّفف عنك ربك .كل ذلك يلتفت
النبي ﷺ إىل جربيل ليشري عليه وال يكره ذلك جربيل ،فرفعه عند اخلامسة ،فقال :يا

وأبدانم ،فخ ِّفف عنا ،فقال اجلبار:
وقلوبم وأسام ُعهم
رب إن أمتي ضعفا ُء أجسا ُدهم
ُ
ُ
فرضت عليك يف أم
يا حممد ،قال :لبيك وسعديك ،قال :إنه ال يبدل القول لدي كام
ُ

مخس عليك.
الكتاب ،قال :فكل حسنة بعرش أمثاهلا ،فهي مخسون يف أم الكتاب ،وهي ٌ

فرجع إىل موسى ،فقال :كيف فعلت؟ فقال :خ َّفف عنا :أعطانا بكل حسنة عرش

راودت بني إرسائيل عىل أدنى من ذلك ،فرتكوه ،ارجع
أمثاهلا ،قال موسى :قد ـ واهلل ـ
ُ

استحييت من
إىل ربك ،فليخفف عنك أيض ًا ،قال رسول اهلل ﷺ« :يا موسى ،قد ـ واهلل ـ
ُ

اختلفت إليه» ،قال :فاهبط باسم اهلل ،قال :واستيقظ وهو يف مسجد احلرام(((.
ريب مما
ُ

ومناقشات تدور حول أحاديث اإلرساء ،نُوجز بعضها فيام يأيت:
مالحظات
ولنا
ٌ
ٌ
بعض عىل قوهلم« :وقد أرسل إليه» ،بأنه ُّ
يدل عىل أهنم مل يكونوا
أوالً :اعرتض ٌ

حق املالئكة ،يريد أن يقول :إن احلديث يض ّعف
يعلمون بأنه صار نب ّي ًا ،وهذا ال جيوز يف ّ
بذلك!؟

واجلواب :قال ابن حجر يف «الفتح»:

«قوله« :فاستفتح» ،تقدم القول فيه يف أول الصالة ،وأن قوهلم« :أرسل إليه» أي:

للعروج ،وليس املراد أصل البعث؛ ألن ذلك كان قد اشتُهر يف امللكوت األعىل .وقيل:

تعجب ًا من نعمة اهلل عليه بذلك ،أو استبشار ًا به ،وقد علموا أن برش ًا ال يرتقى
سألوه ُّ
هذا الرت ّق َي إال بإذن اهلل تعاىل ،وأن جربيل ال يصعد بمن مل ُيرسل إليه .وقيل :احلكمة
يف سؤال املالئكة« :وقد بعث إليه» :أن اهلل أراد إطالع نبيه عىل أنه معروف عند املأل

((( كتاب التوحيد ،باب قوله﴿ :ﭹﭺﭻﭼ﴾ [النساء.)7517( ،]164 :
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األعىل ،ألهنم ،قالواَ :أو ُب ِع َث إليه؟ فدل عىل أهنم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له ،وإال

لكانوا يقولون :ومن حممد ،مثالً» .اهـ(((.

ثاني ًا :قول سيدنا موسى عليه السالم« :غالم ًا ُبعث بعدي يدخل اجلنة من أمته

نبي وهو ُّ
يدل عىل احلسد؟
أكثر ممن يدخلها من أمتي» ،كيف يصدُ ر مثل هذا القول من ٍّ
ِ
اسم الغالم ،وهو أفضل اخللق أمجعني؟!
وكيف ُيطلق عىل سيدنا حممد عليه السالم َ
اجلواب :قال ابن حجر يف «الفتح»:

عيل» ،ويف حديث أيب سعيد:
«ويف رواية رشيك عن أنس« :مل أظ َّن أحد ًا ُير َف ُ
ـع َّ

«قال موسى :يزعم بنو إرسائيل أين أكرم عىل اهلل وهذا أكرم عىل اهلل مني» ،زاد األموي
عيل ،ولكن معه أمته ،وهم أفضل األمم عند اهلل»،
يف روايته« :ولو كان هذا وحده هان َّ
مر بموسى عليه السالم وهو
ويف رواية أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه« :أنه َّ

وفضلتَه ،فقال جربيل :هذا موسى ،قلت :ومن يعاتب؟
يرفع صوته فيقول:أكرمتَه ّ

قال :يعاتب ربه فيك ،قلت :ويرفع صوته عىل ربه؟ قال :إن اهلل قد عرف له حدّ ته» ،ويف
حديث ابن مسعود عند احلارث وأيب يعىل والبزار« :وسمعت صوت ًا وتذ ُّمر ًا ،فسألت

جربيل ،فقال :هذا موسى ،قلت :عىل َمن تذ ُّمره؟ قال :عىل ربه ،قلت :عىل ربه؟! قال:

إنه يعرف ذلك منه».

قال العلمـاء :مل يكن بكاء موسى حسـد ًا ،معاذ اهلل ،فإن احلسد يف ذلك لعامل

منزوع عن آحاد املؤمنني فكيف بمن اصطفاه اهلل تعاىل ،بل كان أسف ًا عىل ما فاته من
األجر الذي يرتتب عليه رفع الدرجة؛ بسبب ما وقع من أمته من كثرة املخالفة املقتضية

لتنقيص أجورهم املستلزم لتنقيص أجره؛ ألن ّ
نبي مثل أجر كل من اتبعه ،وهلذا
لكل ٍّ

كان من اتبعه من أمته يف العدد دون من اتبع نبينا ﷺ مع طول مدهتم بالنسبة هلذه األمة.
((( «فتح الباري» (.)209 :7
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وأما قوله« :غالم» فليس عىل سبيل النقص ،بل عىل سبيل التنويه بقدرة اهلل وعظيم

كرمه؛ إذ أعطى ملن كان يف ذلك الس ّن ما مل ُيعطه أحد ًا قبله ممن هو أسن منه».

ونقل عن العارف باهلل تعاىل ابن أيب مجرة قوله« :وأما قوله« :هذا الغالم» ،فأشار

إىل صغر سنه بالنسبة إليه»(((.

ثالث ًا :قيل :ختصيص موسى عليه السالم باالستدراك ،ومراجعة النبي ﷺ ُّ
يدل

عىل أن هذا احلديث من اإلرسائيليات.

اجلواب :هذا باطل ،فإن احلكمة يف ذلك ـ كام نقله ابن حجر عن القرطبي ـ لعلها
غريها من األمم ،فثقلت عليهم،
لكون أمة موسى ُك ّلفت من الصلوات بام مل تك ّلف به ُ
فأشفق موسى عىل أمة حممد من مثل ذلك ،ويشري إىل ذلك قوله« :إين قد جربت الناس

قبلك» انتهى.

أتباع أكثر من موسى ،وال
وقال غريه :لعلها من جهة أنه ليس يف األنبياء َمن له ٌ

أمجع لألحكام من هذه اجلهة مضاهي ًا للنبي ﷺ ،فناسب أن يتمنى
رب وال ُ
من له كتاب أك ُ

أن يكون له مثل ما أنعم عليه من غري زواله عنه ،وناسب أن ُيطلعه عىل ما وقع له
وينصحه فيام يتع ّلق به .اهـ(((.
َ
ِ
أكثر ما جعل يف قلوب
وأما بكاؤه فلـام أن اهلل تعاىل جعل الرمحة يف قلوب األنبياء َ

غريهم.

رابع ًا :قال بعضهم :إننا ال نفهم معنى لألهنار األربعة ،ووصف اثنني منها

بالباطنني ،واثنني بالظاهرين ،فذلك يدل عىل أن احلديث ليس بصحيح ،أو فيه شك.

اجلواب :أما األهنار األربعة ،فلو افرتضنا أنـنا ال نعرف معنامها ،فال يستـلزم
((( «فتح الباري» (.)211 :7

((( املصدر السابق (.)212 :7
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ذلك بطالن احلديث! ولعل املعنى :أهنام باطنان ،أي :يمران من حتت سطح األرض،
والظاهران خالفهام.

ُ
لعزة الباطن،
أو يكون الباطنان دالل ًة عىل أن اجلنة فيها
أفضل مما يف احلياة الدنيا ّ

وكشف الظاهر.

وقد ُياب أيض ًا بأن هذين النهرين ـ أي :الفرات والنيل ـ من أهنار اجلنة،

وحكمهام ليس نفس حكم أهنار الدنيا؛ فإن الفرات والنيل وإن كانا ينبعان من منطقة

مع ّينة من األرض يف الدنيا ،فإن الواردين يف احلديث ليسا مها عني ما نجدمها يف الدنيا،

بل ُس ّميا بأسامئهام.

فإن قيل :فكيف ي ِ
طل ُق عىل هنر من أهنار اآلخرة اس ًام ٍ
لنهر يف الدنيا؟
ُ

عني األسامء
واجلواب :إن ذلك غري مستنكَر؛ فإن الفاكهة يف اآلخرة هلا أسام ٌء هي ُ

التي يف الدنيا؛ كالعنب والتني ،وحتى احلنظل ،وإن كان مر ًا يف الدنيا ،فالتشابه إنام هو

يف األسامء فقط.

وقد ورد يف حديث البخاري عن أيب هريرة« :فإذا سألتُم اهلل فاسألوه الفردوس؛

فإنه أوسط اجلنة ،وأعىل اجلنة ،أراه فوقه عرش الرمحن ،ومنه تفجر أهنار اجلنة» ،قال

حممد بن فليح عن أبيه« :وفوقه عرش الرمحن»((( .فهذا دليـل عىل أن منبع األهنار يف
اآلخرة هو العرش.

خامس ًا :اعرتض عىل ما ورد يف بعض الروايات من ألفاظ ّ
والدنو واملكان.
التدل
ّ
واجلواب :قال اإلمام البيهقي يف «األسامء والصفات» بعدما أورد حديث اإلرساء

((( كتاب اجلهاد والسري ،باب درجات املجاهدين يف سبيل اهلل ،يقال :هذه سبييل وهذا سبييل،
(.)2790
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واملعراج« :رواه البخاري يف «الصحيح» :عن عبد العزيز بن عبد اهلل :عن سليامن بن

َ
وأحال
يسق متنه
بالل ،ورواه مسلم :عن هارون بن سعيد األييل :عن ابن وهب ،ومل ُ
به عىل رواية ثابت عن أنس ريض اهلل عنه ،وليس يف رواية ٍ
ثابت عن أنس ُ
لفظ الدنو

ّ
والتدل وال لفظ املكان.

وروى حديث املعراج اب ُن شهاب الزهري :عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه،

وقتادة :عن أنس بن مالك :عن مالك بن صعصعة ،ليس يف حديث واحد منهام يشء

من ذلك.

ّ
يستدل عىل أنه مل حيفظ
وقد ذكر رشيك بن عبد اهلل بن أيب نمر يف روايته هذه ما
احلديث كام ينبغي له من نسيانه ما ِ
َ
حف َظه غريه ،ومن خمالفته يف مقامات األنبياء الذين

رآهم يف السامء َمن هو أحفظ منه»((( .اهـ.

وقد علم أن التديل ال جيوز نسبته إىل اهلل تعاىل ،ألنه من صفات املخلوقني كجربيل

عليه السالم كام مىض .وقد جزم ابن أيب العز بأن الدنو والتديل الواردين مها دنو الرب
وتدليه! فقال« :وأما الدنو والتديل الذي يف حديث اإلرساء ،فذلك رصيح يف أنه دنو

الرب تعاىل وتدليه(((» .اهـ.

واعرتض عليه األلباين يف تعليقاته عليه يف الصفحة نفسها ،فقال« :قلت :لكن يف

ثبوته نظر كام تقدم آنف ًا» .اهـ.

((( باب ما ذكر يف الساق.)355 :2( ،)930( ،

((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،ص ،249املكتب اإلسالمي ،خرج أحاديثها األلباين .والذي يشري
إليه ما قاله يف الصفحة السابقة« :حديث اإلرساء صحيح ،وهو ملتقط من أحاديث متفرقة،

غري أن الدنو املذكور يف هذا السياق ،وهو من رواية رشيك بن عبد اهلل بن أيب نمر ،الذي غلطه
احلفاظ يف ألفاظ من حديث اإلرساء كام ذكر املؤلف آنف ًا ،ومن ذلك هذا اللفظ كام بينه احلافظ
ابن كثري يف تفسري اإلرساء ،ومن قبله البيهقي يف «األسامء والصفات» ص .»442-440اهـ.

ِ
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وأما ما قد يرد نحو «دار اهلل» فهو بمعنى الدار التي دورها ألوليائه وهي اجلنة.

وكام يقال« :بيت اهلل» و«حرم اهلل».

وأما ما ورد من املكان ،فقال اخلطايب كام نقله عنه البيهقي يف «األسامء والصفات»:

تـفرد هبا رشيك أيض ًا مل يذكرها غريه ،وهي قوله:
«ويف احلديث لفظة أخرى ّ

ُ
مكان النبي ﷺ ،ومقا ُمه األول
«وهو مكانه» ،واملكان ال ُيضاف إىل اهلل سبحانه ،إنام هو
الذي ُأقيم فيه»(((.
فالروايات األخرى التي وردت يف حديث اإلرساء ورد فيها نسب ُة ّ
والدنو
التدل
ّ
نص علامء احلديث
واملكان يف ظاهر الروايات إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،هذه
ُ
الروايات ّ

روايات شا ّذة ،بمعنى :أن نفس احلديث ُروي عن نفس الصحايب من ُطرق
عىل أهنا
ٌ

أرجح منها ،ومل تُذكر فيه هذه األلفاظّ ،
درجة
أخرى
َ
فدل ذلك عىل أن هذه األلفاظ ُم َ
من ِق ِ ِ
عب عنها بام ِ
فه َمه.
بل أحد الرواة ،أو أنه َّ
ٍ
ٍ
َ
واحد منها يشء من تلك الروايات
حديث
أحاديث ليس يف
البيهقي عدّ َة
روى
ُّ

ٌ
ألفاظ ال جتوز نسبتها إىل اهلل ،فهي روايات شاذة ،وألفاظ مدرجة من أحد الرواة؛
التي فيها

َ
املتون الواردة عن هذا الصحايب من عدة طرق فوجدوها مجي َعها
بدليل أن العلامء درسوا
خالي ًة من هذه األلفاظ إال طريق ًا واحدة فيها ٍ
ضعيف وفيه اضطرابّ ،
فدل
راو حف ُظه
ٌ
إدراج من نفس هذا الراوي ،وهذه الرواي ُة فيها اضطراب
ذلك عىل أن هذه الرواية فيها
ٌ

ٌ
ألفاظ مدرجة»(((.
يف أماكن األنبياء ،فقال اإلمام البيهقي« :مت ُن احلديث فيه

ّ
يصح االعتامد عىل جمرد هذه الرواية التي فيها نسبة املكان
فدل هذا عىل أنا ال
ُّ
ِ
ّ
أثبت منها مما ليس فيه ذلك.
والتدل إىل اهلل تعاىل
وترك ما هو ُ

((( باب ما ذكر يف الساق.)359 :2( ،)931( ،
((( مل أجدها يف كتابه «األسامء والصفات».
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ومع ما ذكرناه من املالحظات مما هو معلوم عند املطلعني ،إال أن ابن أيب العز
احلنفي يف «رشحه» ،مل ُي ِش مطلق ًا إىل اختالف الروايات يف املواضع الدالة عىل التجسيم،
ٍ
ألفاظ ال تليق باهلل تعاىل ،بل اقترص عىل ذكر أن هذه األلفاظ ثابتة ،وزعم
والتي فيها نسبة
كام قال« :ويف حديث املعراج ٌ
العلو هلل تعاىل من وجوه» .اهـ(((.
دليل عىل ثبوت صفة ّ

ومن زعم أن نسبة املكان ثابتة إىل اهلل تعاىل! فقد استدل بتلك املواضع الشاذة

املجسمة ،يتع ّلقون بالشا ّذ واملع ّلل
رواي ًة ودراي ًة كام نبهنا عليه ،وهذه هي حال هؤالء
ّ

ويرتكون الصحيح املوزون.

حق)
قال الطحاوي( :واحلوض الذي أكرمه اهلل تعاىل به ـ غياث ًا ألمته ـ ٌّ
هذه املسألة من مسائل السمعيات ،أي :املسائل التي تتلو اإلهليات والنبوات

يف ترتيب كتب العقائد ،وسميت سمعيات؛ ألننا ال يمكننا معرفتها إال بواسطة النقل
املسموع عن النبي عليه الصالة والسالم ،وهذه املسائل جز ٌء منها يتعلق باألنبياء عليهم

الصالة والسالم ،وجزء منها يتعلق باليوم اآلخر؛ كام ْ
بنا اهلل به ونب ُّي ُه عليه الصالة
أخ َ َ

والسالم ،ومن ذلك احلوض الذي أكرمه اهلل به ،ليغيث أمته يف املوقف وذلك يف أرض

املحرش ،وبعضها يتعلق بأمور أخرى.

قال اإلمام النووي يف «رشحه» عىل «صحيح مسلم»:
«قال القايض عياض رمحه اهلل :أحاديث احلوض صحيحة ،وااليامن به فرض،

تأول وال ُيتلف
والتصديق به من اإليامن ،وهو عىل ظاهره عند أهل السنة واجلامعة ،ال ُي ّ

فيه.

((( «رشح ابن أيب العز» ص .249

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 751
عىل

خالئق من الصحابة» .اهـ(((.
متواتر النقل ،رواه
قال القايض :وحديثه
ٌ
ُ

روى اإلمام البخاري :عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه :عن النبي ﷺ قال« :ما

بني بيتي ومنربي روضة من رياض اجلنة ومنربي عىل حويض»(((.

وروى أيض ًا عن عقبة بن عامر :أن النبي ﷺ خرج يوم ًا فصىل عىل أهل ُأ ُحد

صالته عىل امليت ،ثم انرصف إىل املنرب ،فقال« :إين َف َر ُطـك ُْم ،وأنا شهيد عليكم ،إين
عطيت خزائن مفاتيح األرض ،وإين ـ واهلل ـ
ـ واهلل ـ ألنظر إىل حويض اآلن ،وإين قد ُأ
ُ
ما أخاف بعدي أن ترشكوا ،ولكن أخاف أن تنافسوا فيها»(((.

ورواه اإلمام البيهقي يف «سننه الكربى» وقال« :رواه البخاري يف «الصحيح»:

عن سعيد بن رشحبيل وغريه ،ورواه مسلم :عن قتيبة :عن الليث»(((.

قال يف «الصحاح»« :وال َف َر ُط ـ بالتحريك ـ :الذي يتقدم الوارد َة فيه ّي ُئ هلم

احلياض ،ويستقي هلم .وهو « َف َع ٌل» بمعنى «فاعل» ،مثل
األرسان والدِّ ال َء ،و َيدُ ُر هلم
َ

َت َب ٍع بمعنى تابع ،يقال :رجل َف َر ٌط ،وقوم َف َر ٌط» .اهـ.

وروى البيهقي يف «سننه الكربى» عن كعب بن عجرة قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«إنه سيكون أمرا ُء ،فمن صدقهم بكذهبم ،وأعاهنم عىل ظلمهم ،فليس مني ،ولست

منه ،وال يرد عىل حويض ،ومن مل يصدقهم عىل كذهبم ،ومل يعنهم عىل ظلمهم ،فهو
مني ،وأنا منه ،ويرد عىل حويض»(((.

((( «رشح صحيح مسلم» (.)53 :15

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة ،باب فضل ما بني القرب واملنرب،
(.)1196

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم.)3596( ،
((( كتاب اجلنائز ،باب ذكر رواية من روى أنه صىل عليهم بعد ثامن سنني توديع ًا هلم.)7075( ،

((( كتاب قتال أهل البغي ،باب ما عىل الرجل من حفظ اللسان عن السلطان وغريه.)17111( ،

 752ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

روى اإلمام البخاري عن عبد اهلل بن عمرو :قال النبي ﷺ« :حويض مسرية

شهر ،ماؤه أبيض من اللبن ،ورحيه أطيب من املسك ،وكيزانه كنجوم السامء ،من رشب
منها فال يظمأ أبد ًا»(((.
وروى عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه :أن رسول اهلل ﷺ قال« :إن قدر حويض

كام بني أيلة وصنعاء من اليمن ،وإن فيه من األباريق كعدد نجوم السامء»(((.

وروى مسلم يف «صحيحه» عن أيب هريرة :أن رسول اهلل ﷺ قال« :إن حويض
أبعد من آيلة من عدن ،هلو أشد بياض ًا من الثلج ،وأحىل من العسل باللبن ،وآلنيته أكثر
ُ
الرجل إبل الناس عن حوضه» قالوا:
من عدد النجوم ،وإين ألصدُّ الناس عنه كام يصدُّ
يا رسول اهلل أتعرفنا يومئذ؟ قال« :نعم! لكم سيام ليست ألحد من األمم ،ت َِر َ
عيل
دون ّ

حمجلني من أثر الوضوء»(((.
غر ًا ّ
ّ

وأخرج مسلم عن حذيفة بمعنى احلديث السابق(((.

قال اإلمام السعد يف «رشح النسفية»:

حق؛ لقوله تعاىل﴿ :ﮆﮇﮈ﴾ [الكوثر ،]1 :ولقوله عليه
«واحلوض ٌّ

السالم :حويض مسرية شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن ،ورحيه أطيب من

املسك ،وكيزانه أكثر من نجوم السامء من يرشب منها فال يظمأ أبد ًا ،واألحاديث فيه

املحش العالمة اخليايل فقال« :يشري إىل أن الكوثر هو احلوض،
كثرية(((» ،وعارضه
ّ
((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الرقاق ،باب يف احلوض.)6579( ،
((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الرقاق ،باب يف احلوض.)6580( ،

((( كتاب الطهارة ،باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء.)247( ،
((( كتاب الطهارة ،باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء.)248( ،

((( «رشح العقائد النسفية» لإلمام املحقق سعد امللة والدين التفتازاين ،مع جمموعة احلوايش البهية،
طبعة عثامنية قديمة .ص.166

ِ
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واألصح :أنه غريه؛ فإنه هنر يف اجلنة ،واحلوض يف املوقف» .اهـ(((.
ُّ

وربام يؤيد ما قاله اخليايل حديث الرسول عليه السالم الذي أخرجه الرتمذي عن

ليتباهون أهيم
سمرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ «إن لكل نبي حوض ًا ،وإهنم
َ
ُ

أكثر وارد ًا ،وإين ألرجو أن أكون أكثرهم واردةً» .اهـ(((.
ُ

مصب النهر الذي يف اجلنة،
وربام يكون األقرب :أن احلوض يف املوقف ،وهو
ُّ

خالف مفهوم احلوض ،ومن ذلك ما
هنر جيري ،وهو
ُ
خاصة أنه قد ورد يف الكوثر أنه ٌ
«دخلت اجلن َة ،فإذا أنا
رواه احلاكم يف «املستدرك»:عن أنس قال :قال رسول اهلل ﷺ
ُ

بنهر جيري ،حافتاه خيام اللؤلؤ ،فرضبت بيدي إىل جمرى املاء ،فإذا مسك أذفر ،فقلت
جلربائيل :ما هذا؟ قال :هذا الكوثر الذي أعطاكَه ر ُّبك عز وجل»(((.
قال السيوطي يف «البدور السافرة يف أمور اآلخرة»:

«قال الدارقطني :قال علامؤنا :كل من ارتد عن دين اهلل ،أو أحدث فيه ما ال

يرضاه اهلل تعاىل ،ومل يأذن به ،فهو من الـمطرودين عن احلوض ،وأشدهم طرد ًا من
خالف مجاعة املسلمني ،كاخلوارج والروافض واملعتزلة ـ عىل اختالف فرقهم ـ فهؤالء

احلق وإذالل أهله،
كلهم مبدّ لون ،وكذلك الظ َلمة املرسفون يف اجلور والظلم وطمس ّ
واملعلنون للكبائر ،املستخ ّفون باملعايص ،ومجاعة أهل الزيغ والبدع ،ثم الطر ُد قد يكون

يف حال ،ويقربون بعد املغفرة إن كان التبديل يف األعامل ،ومل يكن يف العقائد ،وقد يقال:
إن أهل الكبائر َي ِردون ويرشبون ،وإذا دخلوا النار بعد ذلك مل ُي ّ
عذبوا بالعطش.
((( «رشح العقائد النسفية» لإلمام املحقق سعد امللة والدين التفتازاين ،ص.166

((( أخرجه يف «سننه» ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،باب ما جاء يف صفة احلوض.)2443( ،
((( كتاب اإليامن .)1075( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه هبذا اللفظ.
وقال الذهبي :عىل رشطهام.
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وهذا عىل ما اختاره من قال :إن احلوض َ
رجحه القايض
قبل الرصاط ،والذي ّ

عياض :أن احلوض بجانب اجلنة ينصب فيه املاء من النهر الذي داخلها ،فلو كان َ
قبل

يصب من الكوثر ،قال :وأما ما أورد عليه من
النار بينه وبني املاء الذي
ُّ
الرصاط خلالف ُ
حديث أن مجاعة ُيدفعون عن احلوض بعد أن َي ِردوه ،و ُيذهب هبم إىل النار فجوا ُبه:

يقربون من احلوض بحيث َيرونه و ُي َرون ف ُيدفعون يف النار ،قبل أن خيلصوا من بقية
أهنم ُ
الرصاط» .اهـ(((.

وقد ورد يف كثيـر من الروايات أن لكل نبي حوض ًا ،واحلوض الذي أكرم اهلل

سيدنا حممد ًا به قال بعض العلامء :إنه هو الكوثر﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ،لكن
واحلوض ليس يف اجلنة ،بل يف املوقف.
األصح ـ واهلل أعلم ـ :أن الكوثر هنر يف اجلنة،
ُ

وقال بعض العلامء ـ منهم القايض عياض اعتمـاد ًا عىل بعض الروايات ـَّ :
إن

يصب يف احلوض الذي يف املوقف ،ومما يؤيد ذلك
الكوثر هنر يف اجلنة ،وإن هذا النهر
ُّ
ما ورد يف حديث عن ابن مسعود وفيه« :و ُي َش ُّق يل هنر من الكوثر إىل حويض»((( ،وإن

كان هذا احلديث ضعيف ًا.

بعض الروايات الواردة يف إثبات احلوض ،وإثباتُه ال خالف فيه بني املسلمني.
هذه ُ

مسألة الذود عن احلوض

بعض الناس عن
ورد يف بعض الروايات أن النبي عليه السالم َيذو ُد ـ أيُ :يبعد ـ َ

غري أمته
حوضه يوم القيامة ،ومعنى أنه يبعدهم :أي أهنم يكونون من ضمن أمته؛ ألن َ
((( «البدور السافرة يف أمور اآلخرة» ص.239

((( أخرجه احلاكم يف«مستدركه» ،كتاب التفسري ،باب تفسري سورة بني إرسائيل .)3385( ،وقال:
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وعثامن بن عمري هو ابن اليقظان .وقال الذهبي :ال واهلل،

فعثامن ضعفه الدراقطني والباقون ثقات.

ِ
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يطمعون يف الرشب منه ،وسوف ُأورد ما قيل يف هذه املسألة؛
ال َيردون احلوض ،وال َ

ليتبي سبب الذود ،وبعض ما يعلق بذلك.
ّ

روى البخاري :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه :عن النبي ﷺ قال« :والذي نفيس
ّ
ألذودن رجاالً عن حويض كام تُذاد الغريبة من اإلبل عن احلوض»(((.
بيده،
وروى البخاري عن عقبة بن عامر :أن رسول اهلل ﷺ خرج يوم ًا فصىل عىل أهل

أحد صالته عىل امليت ،ثم انرصف إىل املنرب ،فقال« :إين فرطكم ،وأنا شهيد عليكم،
وإين ـ واهلل ـ ألنظر إىل حويض اآلن ،وإين قد ُأعطيت مفاتيح خزائـن األرض» ـ أو

«مفاتيح األرض» ـ «وإين ـ واهلل ـ ما أخاف عليكم أن تُرشكوا بعدي ،ولكني أخاف

عليكم أن تنافسوا فيها»(((.

هذا احلديث فيه إشار ٌة إىل أن الذود واإلبعاد عن احلوض إنام هو بسبب التنافس

يف الدنيا ،وهذا ما يستفاد من قوله عليه السالم« :ولكني أخاف أن تنافسوا فيها» ،وقد

ورد ما يؤيد هذا املعنى كام سنذكره.

وما رواه البخاري عن ابن أيب مليكة قال :قالت أسامء :عن النبي ﷺ قال« :أنا عىل
عيل ،ف ُيؤخذ بناس من دوين ،فأقول :أمتي ،فيقول :ال تدريَ ،
مشوا
حويض أنتظر من ِيرد ّ

عىل القهقرى» قال ابن أيب مليكة :اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع عىل أعقابنا ،أو نفتن(((.

يفيد أن املبعدين من أمة النبي عليه السالم ،وأهنم َ
مش ُوا القهقرى و ُفتنوا ،وأن

والغالب أهنم املالئكة.
الذي يذودهم عن احلوض ليس النبي عليه السالم،
ُ

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب املساقاة ،باب من رأى أن صاحب احلوض والقربة أحق بمـائه،
(.)2367

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الرقاق ،باب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.)6426( ،

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الفتن ،باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل﴿ :ﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸ﴾ [األنفال ]25 :وما كان النبي ﷺ حيذر من الفتن.)7084( ،
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وهذا ال خيالف ما رواه ابن حبان يف «صحيحه» :عن ثوبان :أن نبي اهلل ﷺ قال:

«أنا عند عقر حويض أذود عنه الناس ،إين ألرضهبم بعصاي حتى يرفض»((( .ففيه نسبة

الذود للنبي ،فال يبعد أنه يشرتك مع املالئكة يف ذلك.

ٍ
عالمة مذكورة يف حديث حذيفة الذي
وقد ورد أنه عليه السالم يعرف أمته من
حمجلني من آثار
غر ًا ّ
رواه مسلم :قالوا :يا رسول اهلل وتعرفنا؟ قال« :نعم ِتردون عيل ّ
الوضوء ،ليست ألحد غريكم»(((.

ٍ
ألحد ِ
غري أمته عليه السالم ،وقد يقال :إن النبي عليه السالم
فهذه العالمة ليست
ٍ
عالمات ملعرفتهم.
يعرف صحابته الذين كانوا يف زمانه ،فال حيتاج إىل

وأما هذه العالمة ،فإنام هي لِـمن يؤمن به ممن يأيت بعده ،وهم الذين سامهم

إخوانه؛ كام ورد يف حديث مسلم :عن أيب هريرة :أن رسول اهلل ﷺ أتى املقربة فقال:
«السالم عليكم دار قوم مؤمنني ،وإنا إن شاء اهلل بكم الحقونِ ،
دت أنا قد رأينا
ود ُ

إخواننا ،قالواَ :أولسنا إخوانك يا رسول اهلل؟ قال« :أنتم أصحايب ،وإخواننا الذين مل
يأتوا بعد» فقالوا :كيف تعرف من مل ِ
«أرأيت
يأت بعدُ من أمتك يا رسول اهلل؟ فقال:
َ

حمجلة بني ظهري ٍ
ال له ٌ
لو أن رج ً
خيل ُده ٍم ُب ٍم ،أال يعرف خيله؟ قالوا :بىل يا
خيل ُغ ٌّر َّ

حمجلني من الوضوء ،وأنا َفرطهم عىل احلوض ،أال
غر ًا َّ
رسول اهلل ،قال« :فإهنم يأتون ّ
ُّ
ل ُيذا َد ّن ٌ
الضال ،أنادهيم :أال ه ُل ّم! ف ُيقال :إهنم قد بدّ لوا
رجال عن حويض كام ُيذاد البعري

بعدك ،فأقولُ :سحق ًا سحق ًا»(((.

((( كتاب التاريخ ،باب احلوض والشفاعة.)6455( ،

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كـتاب الطهارة ،باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء،
(.)248

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كـتاب الطهارة ،باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء،
(.)249
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رواه ابن خزيمة يف «صحيحه»(((.

ومما يبني جهة التغيري التي غريها هؤالء الرجال الذين يذادون عن حوض النبي

عليه السـالم ،ما رواه ابن حبان يف «صحيحه» :عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل
ﷺ قال لكعب بن عجرة« :يا كعب بن عجرة ،أعاذنا اهلل من أمارة السفهاء» ،قالوا:

«أمراء يكونون بعدي ،ال هيتدون هبديي ،وال
يا رسول اهلل ،وما إمارة السفهاء؟ قال:
ُ
يستنون بسنتي ،فمن صدقهم بكذهبم ،وأعاهنم عىل ظلمهم ،فأولئك ليسوا مني ولست
عيل حويض ،ومن مل يصدّ قهم بكذهبم ،ومل ُيعنهم عىل ظلمهم ،فهم
منهم ،وال يردوا ّ

مني وأنا منهم ،وسريدون عيل حويض ،يا كعب بن عجرة ،الصوم ُجنّة ،والصدقة

تطفئ اخلطيئة ،والصالة برهان» ـ أو قال« :قربان» ـ «يا كعب بن عجرة ،الناس غاديان:
ُ

فموبقها»(((.
فمعتقها ،وبائع نفسه ُ
فمبتاع نفسه ُ

فأحد األسباب التي من أجلها يذادون عن احلوض :هو ما سامه النبي عليه السالم

بأمارة السفهاء ،وهي التي ليست عىل منهاج النبي عليه السالم ،وهؤالء ُيذادون عن
احلوض هم وأتبا ُعهم ،ومما مىض نعرف من صفة من ُيذاد أهنم ٌ
رجال من أمة النبي عليه

السالم ،وحيتمل كوهنم من الصحابة ومن غريهم.

وقد ورد يف «مسند أيب يعىل» :عن أنس :أظنه عن النبي ﷺ قال« :سيـرد عىل

حويض أقوا ٌم ُيتلجون دوين ،فأقول :يا رب أصحايب ،فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا
بعدك»(((.

((( كتاب الوضوء ،باب ذكر حط اخلطايا ورفع الدرجات يف اجلنة بإسباغ الوضوء عىل املكاره
وإعطاء منتظر الصالة بعد الصالة أجر املرابط يف سبيل اهلل.)6( ،

((( كتاب السري ،باب ذكر تعوذ املصطفى ﷺ من إمارة السفهاء.)4514( ،
((( (.)34 :7( ،)3942
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ضعيف لنفسه ،يتقوى بغريه مما روي يف الصحاح كاحلديث الذي
وهذا احلديث
ٌ
رواه البخاري عن س ِع ِ
يد بن ُج َب ْ ٍي عن بن َع َّب ٍ
ب النبي ﷺ
اس ريض اهلل عنهام قال َخ َط َ
َ

ور َ
ون إىل اهلل ُح َفا ًة ُع َرا ًة ُغ ْر ًل ﴿ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
فقال« :إِ َّنك ُْم َم ْ ُش ُ
ِ ِ ِ
يم أال إنه
ﭶﭷﭸﭹﭺ﴾ [األنبياءُ ]104 :ث َّم إِ َّن َأ َّو َل من ُيك َْسى يوم الق َيا َمة إ ْب َراه ُ
ـجاء ِبر َج ٍ
الش َم ِل فأ ُق ُ
ات ِّ
ول يا َر ِّب َأ ْص َح ِاب ف ُي َق ُال َل تَدْ ِري ما
ال من ُأ َّمتِي َف ُي ْؤ َخ ُذ ِبِ ْم َذ َ
ُي َ ُ
َأ ْحدَ ُثوا َب ْعدَ َك َفأ ُق ُ
الصال ِ ُح ﴿ﯛ ﯜﯝﯞﯟ﴾ [املائدة]117 :
ول كام قال ا ْل َع ْبدُ َّ
إىل َق ْولِ ِه ﴿ﯭ﴾ ف ُي َق ُال إِ َّن َه ُؤ َل ِء مل َي َزا ُلوا ُم ْرتَدِّ ي َن عىل َأ ْع َق ِابِ ْم ُمن ُْذ َف َار ْقت َُه ْم(((».
َ
أحاديث
ذكر أن الذين يذادون عن احلوض من الصحابة ،ولكن ورد يف
وفيه ُ
ٍ
ذكر أهنم من الصحابة ،وربام يكون يف لفظ «أصيحايب» إشارة إىل أهنم
صحيحة أخرى ُ
خواصهم .وقد يقال مل ال يكونون من الذين هلم صحبة
ليسوا من كبار الصحابة وال من
ّ
ظاهرة وارتدوا بعد النبي عليه الصالة والسالم ،ويرد عىل ذلك إشكال جواز ختطي

َ
الرصاط إىل احلوض حتى يطردوا عنه! واهلل أعلم.
هؤالء

وأخرج الطرباين يف «مسند الشاميـني» عن أيب هريرة :عن رسول اهلل ﷺ قال:

ّ
لريدن عىل حويض رجال ،حتى إذا ُرفعوا إ ّيل وعرفتُهم ُحجبوا
«والذي نفيس بيده،
دوين ،فأقول :أصحايب أصحايب! فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك»(((.

وقد ورد اسم الصحابة يف هذا املوضع عند البخاري :فيام رواه عن عبد اهلل عن

النبي ﷺ« :أنا فرطكم عىل احلوض» :وحدثني عمرو بن عيل :حدثنا حممد بن جعفر:

سمعت أبا وائل :عن عبد اهلل ريض اهلل عنه :عن النبي اهلل
حدثنا شعبة :عن املغرية قال:
ُ

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب تفسري القرآن ،باب ﴿ﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ [املائدة.)4625( ،]117 :

((( (.)310 :3( ،)2359
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ختلج ّن دوين ،فأقول:
وليف َع ّن رجال منكم ،ثم ل ُي
ُ
ﷺ قال« :أنا فرطكم عىل احلوضُ ،

يا رب أصحايب! فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك»(((.

عيل أقوا ٌم أعرفهم ويعرفونـني ،ثم ُيال بيني
ويف رواية سهل بن سعد« :لريدن ّ

وبينهم»(((.

فليفعن
وأخرج البخاري عن عبد اهلل :قال النبي ﷺ« :أنا َفرطكم عىل احلوضُ ،

رب أصحايب!
إ َّيل رجال منكم ،حتى إذا
ُ
أي ّ
أهويت ألناوهلم اختُلجوا دوين ،فأقولْ :
يقول :ال تدري ما أحدثوا بعدك»(((.

وقال اإلمام ابن حجر يف «فتح الباري»:
«قوله« :وإنه س ُيجاء برجال من أمتي فيؤخذ هبم ذات الشمـال» :أي :إىل جهة
النار ،ووقع ذلك رصحي ًا يف حديث أيب هريرة يف ِ
آخر باب صفة النار من طريق عطاء

ابن يسار عنه ،ولفظه« :فإذا زمرة حتى إذا عرفتُهم خرج ٌ
رجل من بيني وبينهم ،فقال:
َ
احلديث ،وبني يف حديث أنس املوضع ولفظه:
هلم ،فقلت :إىل أين؟ قال :إىل النار»
ّ

َ
احلديث ،ويف
«لريدن عيل ناس من أصحايب احلوض حتى إذا عرفتُهم اختلجوا دوين»
حديث سهلِ :
«لري ّ
دن عيل أقوام اعرفهم ويعرفونني ثم حيال بيني وبينهم» ،ويف حديث

أيب هريرة عند مسلم« :ل ُي ّ
ذادن رجال عن حويض كام ُيذاد البعري الضال أنادهيم :أال
هلم».
ّ

قوله« :فأقول :يا رب أصحايب» :يف رواية أمحد« :فألقولن» ،ويف رواية أحاديث

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الرقاق ،باب يف احلوض.)6575( ،
((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الرقاق ،باب يف احلوض.)6583( ،

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الفتن ،باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل ﴿ﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸ﴾ [األنفال .]25 :وما كان النبي ﷺ حيذر من الفتن.)6642( ،
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األنبياء« :أصيحايب» بالتصغري ،وكذا هو يف حديث أنس ،وهو خرب مبتدأ حمذوف تقديره

«هؤالء».

قوله« :فيقول اهلل :إنك ال تدري ما أحدَ ثوا بعدك» :يف حديث أيب هريرة املذكور:

«إهنم ارتدوا عىل أدبارهم القهقرى» ،وزاد يف رواية سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أيض ًا:

«فيقول :إنك ال علم لك بام أحدثوا بعدك ،فيقال :إهنم قد بدّ لوا بعدك ،فأقولُ :سحق ًا

سحق ًا» أيُ ،بعد ًا بعد ًا ،والتأكيد للمبالغة ،ويف حديث أيب سعيد يف باب صفة النار أيض ًا:
«فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ،فأقولُ :سحق ًا سحق ًا ملن غري بعدي» ،وزاد يف

رواية عطاء بن يسار« :فال أراه خي ُلص منهم إال مثل مهل النعم» ،وألمحد والطرباين من
حديث أيب بكرة رفعه« :لريدن عيل احلوض رجال ممن صحبني ورآين» ،وسنده حسن،

ادع اهللَ أن ال جيعلني
وللطرباين من حديث أيب الدرداء نحوه ،وزادُ :
فقلت :يا رسول اهلل ُ

منهم ،قال« :لست منهم» ،وسنده حسن.

قـوله« :فأقـول كمـا قـال العبد الصـالح﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ﴾ إىل قـوله:

﴿ﯺ﴾»((( :كذا أليب ذر ،ويف رواية غريه زيادة ﴿ﯞﯟﯠ﴾ ،والباقي سواء.

قوله« :قال :فيقال :إهنم مل يزالوا مرتدين عىل اعقاهبم» :وقع يف رواية الكشميهني:

«لن يزالوا» ووقع يف ترمجة مريم من أحاديث األنبياء ،قال الفربري :ذكر عن أيب عبد اهلل
((( قال تعاىل يف سورة املائدة﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ * ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ * ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ * ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾
[املائدة.]119-116 :
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البخاري عن قبيصة قال :هم الذين ارتدوا عىل عهد أيب بكر ،فقاتلهم أبو بكر ،يعني:

حتى ُقتلوا وماتوا عىل الكفر ،وقد وصله اإلسمـاعييل من وجه آخر عن قبيصة ،وقال
اخلطايب :مل يرتد من الصحابة أحد ،وإنام ارتدّ قو ٌم من ُجفاة األعراب ممن ال نرصة له

يف الدين ،وذلك ال يوجب قدح ًا يف الصحابة املشهورين ،ويدل قوله« :أصيحايب»
بالتصغري عىل ق ّلة عددهم ،وقال غريه :قيل :هو عىل ظاهره من الكفر ،واملراد بـ«أمتي»:

أمة الدعوة ال أمة اإلجابة ،ورجح بقوله يف حديث أيب هريرة« :فأقول بعد ًا هلم وسحق ًا»،
كونم َخ ِف َي عليه ُ
حالم ،ولو كانوا من أمة اإلجابة لعرف حاهلم بكون أعامهلم
ويؤيده ُ
ُعر ُض عليه ،وهذا ير ُّده قوله يف حديث أنس« :حتى إذا عرفـتُهم» ،وكذا يف حديث
ت َ
أيب هريرة.

وقال ابن التني :حيتمل أن يكونوا منافقني ،أو من مرتكبي الكبائر ،وقيل :هم قو ٌم
من جفاة االعراب دخلوا يف اإلسالم رغبة ورهبة.
ُ
دخول أصحاب الكبائر والبدع يف ذلك.
وقال الداودي :ال يمتنع
بالغرة والتحجيل؛
وقال النووي :قيل :هم املنافقون واملرتدون ،فيجوز أن ُيرشوا ّ

لكوهنم من مجلة األمة ،فينادهيم من أجل السيام التي عليهم ،فيقال :إهنم بدّ لوا بعدك.
أي :مل يموتوا عىل ظاهر ما فارقتَهم عليه.

الغرة والتحجيل و ُيطفأ نورهم.
وغريه :وعىل هذا
ُ
فيذهب عنهم ّ
قال عياض ُ

وقيل :ال يلزم أن تكون عليهم السيام ،بل ينادهيم لِـام كان يعرف من إسالمهم،

وقيل :هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا عىل اإلسالم ،وعىل هذا فال يقطع

بدخول هؤالء النار؛ جلواز أن ُيذادوا عن احلوض أوالً عقوبة هلم ،ثم ُيرمحوا ،وال يمتنع

غر ٌة وحتجيل ،فعرفهم بالسيام سواء كانوا يف زمنه أو بعده.
أن يكون هلم ّ
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ورجح عياض والباجي وغيـرمها ما قال قبيص ُة راوي اخلرب :إهنم َمن ارتـدّ
ّ

بعده ﷺ ،وال يلزم من معرفته هلم أن يكون عليهم السيام؛ ألهنا كرام ٌة يظهر هبا عمل
املسلم ،واملرتدّ قد حبط عمله ،فقد يكون عرفهم بأعياهنم ال بصفتهم ،باعتبار ما كانوا

عليه قبل ارتدادهم ،وال يبعد أن يدخل يف ذلك أيض ًا من كان يف زمنه من املنافقني،

وسيأيت يف حديث الشفاعة« :وتبقى هذه األمة فيها منافقوها»َّ ،
فدل عىل أهنم ُي َشون

مع املؤمنني ،فيعرف أعياهنم ،ولو مل يكن هلم تلك السيمـا ،فمن عرف صورتَه ناداه
مستصحب ًا حلاله التي فارقه عليها يف الدنيا.

ُ
دخول أصحاب البدع يف ذلك ،فاستُبعد لتعبريه يف اخلرب بقوله« :أصحايب»،
وأما
األعم ،واستُبعد
وأصحاب البدع إنام حدثوا بعده ،و ُأجيب بحمل الصحبة عىل املعنى
ّ

أيض ًا أنه ال يقال للمسلم ولو كان مبتدع ًا :سحق ًا ،وأجيب :بأنه ال يمتنع أن يقال ذلك
ملن علم أنه قيض عليه بالتعذيب عىل معصية ،ثم ينجو بالشفاعة ،فيكون قوله« :سحق ًا»

تسلي ًام ألمر اهلل مع بقاء الرجاء ،وكذا القول يف أصحاب الكبائر.

نص ًا يف كوهنم ارتدوا عن اإلسالم ،بل
وقال البيضاوي :ليس قوله« :مرتدين» ّ

حيتمل ذلك ،وحيتمل أن يراد :أهنم عصاة املؤمنني املرتدّ ون عن االستقامة ،يبدّ لون
األعامل الصاحلة بالسيئة انتهى.

َ
رسول اهلل ﷺ فذكر
سمعت
وقد أخرج أبو يعىل بسنـد حسن عن أيب سعيد:
ُ

حديث ًا ،فقال« :يا أهيا الناس ،إين فرطكم عىل احلوض ،فإذا جئتُم قال رجل :يا رسول اهلل

أنا فالن بن فالن ،وقال آخر :أنا فالن بن فالن ،فأقول :أما النسب فقد عرفته ،ولع ّلكم
أحدثتُم بعدي وارتددتُم» ،وألمحد والبزار نحوه من حديث جابر» .اهـ(((.

((( «فتح الباري» (.)385 :11
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وذكر يف «الفتح» أيض ًا :أن اإلمام مسلم قد روى عن أيب هريرة رفعه« :إين ألذود

عن حويض رجاالً كام تُذاد الغريبة عن اإلبل» ،وأخرجه من وجه آخر عن أيب هريرة
يف أثناء حديث ،وهذا املعنى مل ُيرجه البخاري مع كثرة ما أخرج من األحاديث يف ذكر
احلوض ،واحلكمة يف الـذود املذكور :أنه ﷺ يريد أن يرشد َّ
كـل أحد إىل حوض نبيه

يتباهون بكثرة من يتبعهم ،فيكون ذلك من
ـ عىل ما تقدّ م أن لكل نبي حوض ًا ـ وأهنم َ

يطردهم ُبخ ً
ال عليهم باملاء ،وحيتمل :أنه
مجلة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيني ،ال أنه ُ
يطرد من ال يستحق الرشب من احلوض ،والعلم عند اهلل تعاىل»(((.

ومما يؤيد هذا االحتامل الذي ذكره اب ُن حجر ما أشار إليه اإلمام النووي يف «رشح

مسلم»:

«قوله ﷺ« :إين َلبِ ُعـ ْقر حويض» :هو بضم العني وإسكان القاف ،وهو موقف

اإلبل من احلوض إذا وردته ،وقيل :مؤخره.

يرفـض عليهم،
قوله ﷺ« :أذود الناس ألهل اليمن» :أضـرب بعصاي حتى
ّ

ليـرفض عىل أهل اليمن ،وهذه كرامة ألهل
معناه :أطرد الناس عنه غري أهل اليمن؛
ّ
اليمن يف تقديمهم يف الرشب منه؛ جمازا ًة هلم بحسن صنيعهم ،وتقدُّ مهم يف اإلسالم،

واألنصار من اليمن ،فيدفع غريهم حتى يرشبوا؛ كمـا َدفعوا يف الدنيا عن النبي ﷺ
ُ

«يرفض عليهم» أي :يسيل عليهم»(((.
أعداءه واملكروهات ،ومعنى
ّ

وروى البخاري يف «صحيحه» :عن ابن عباس ريض اهلل عنهمـا قال :خطب

رسول اهلل ﷺ فقال« :يا أهيا الناس ،إنكم حمشورون إىل اهلل حفا ًة عرا ًة ُغ ْرالً» ثم قال:

﴿ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [األنبياء ]104 :إىل آخر

((( «فتح الباري» (.)474 :11

((( «رشح صحيح مسلم» (.)62 :15
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إبراهيم ،أال وإنه ُياء برجال
اآلية ،ثم قال« :أال وإن أول اخلالئق ُيكسى يوم القيامة
ُ

من أمتي ،فيؤخذ هبم ذات الشامل ،فأقول :يا رب أصيحايب! فيقال :إنك ال تدري ما

أحدثوا بعدك ،فأقول كام قال العبد الصالح﴿ :ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ ،فيقال :إن هؤالء مل يزالوا مرتدّ ين عىل
أعقاهبم منذ فارقتهم»(((.

وروى عن أنس:عن النبي ﷺ قالِ :
«لري ّ
احلوض ،حتى
ناس من أصحايب
َ
دن عيل ٌ

عرفتُهم اختُلجوا دوين ،فأقول :أصيحايب! فيقول :ال تدري ما أحدثوا بعدك»(((.

وروى مسلم يف «صحيحه» عن أنس بن مالك :أن النبي ﷺ قال« :لريدن عيل

احلوض ٌ
أي
ورفعوا إ ّيل اختُلجوا دوين ،فألقولنْ :
رجال ممن صاحبني ،حتى إذا رأيتُهم ُ
رب ،أصيحايب أصيحايب! فل ُيقال ّن يل :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك»(((.
ّ
قال النووي يف «رشحه عىل صحيح مسلم»:

«قوله ﷺ« :لريدن عىل احلوض ٌ
رجال ممن صاحبني ،حتى اذا رأيتهم ورفعوا إيل

رب أصيحايب أصيحايب! فليقالن يل :إنك ال تدري ما أحدثوا
اختُلجوا دوين فألقولنّ :
بعدك» :أما «اختُلجوا» فمعناه :اقتُطعوا ،وأما «أصيحايب» فوقع يف الروايات مص َّغر ًا

مكبا مكرر ًا ،قال القايض :هذا دليل
مكرر ًا ،ويف بعض النسخ «أصحايب أصحايب» َّ
ّ
لصحة تأويل من تأول أهنم أهل الردة ،وهلذا قال فيهم« :سحق ًا سحق ًا» وال يقول ذلك

وهيتم ألمرهم.
يف مذنبي األمة ،بل يشفع هلم
ّ

((( كتاب تفسري القرآن ،باب ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ [املائدة.)4625( ،]117 :

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الرقاق ،باب يف احلوض.)6582( ،
((( كتاب الفضائل ،باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته.)40( ،
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قال :وقيل :هؤالء صنفان:

أحدمها :عصا ٌة مرتدّ ون عن االستقامة ال عن اإلسالم ،وهؤالء مبدّ لون لألعامل

الصاحلة بالسيئة.

والثاين :مرتدّ ون إىل الكفر حقيق ًة ،ناكصون عىل أعقاهبم ،واسم التبديل يشمل

الصن َفني» .اهـ(((.

قال الطحاوي( :والشفاعة التي ادخرها هلم حق ،كام روي يف األخبار)
الوتْر ،والشفع :ضم
«الشفاعة» :من ش َف َع َيش َف ُع ،والشفع ـ يف اللغة ـ :مقابل َ

اليشء إىل اليشء ،وأصل الشفاعة ـ يف اللغة كام قال اجلوهري ـ من ّ
«الشفع ،وهو خالف
الوت ِْر ،وهو الزوج ،وقال :واستشفعتُه إىل فالن ،أي :سألته أن يشفع يل إليه ،وتش ّفعت
َ
إليه يف فالن فش َّفعني فيه تشفيع ًا» .اهـ.

«شفعت اليشء ـ من
وأما الفيومي فقد زاد تدقيق ًا يف معناها ،فقال يف «مصباحه»:
ُ
طالبت بوسيلة أو ذمام،
باب نفع ـ ضممتُه إىل الفرد ،وشفعت يف األمر شفع ًا وشفاعة:
ُ

واسم الفاعل :شفيع ،واجلمع :شفعاء ،مثل كريم وكرماء ،وشافع أيض ًا» .اهـ.
ُ

الرشعي للشفاعة إىل األصل اللغوي ،وال
ومن هنا فإننا يمكن أن نُرجع املعنى
َّ
ٌ
استعامل يف أصل املورد ،فإن الشفاعة ـ يف العرف
يكون من باب النقل عن املعنى ،بل هو
ُ
«سؤال اخلري من الغري للغري ،وشفاع ُة املوىل عبار ٌة عن عفوه» .اهـ(((.
كام قال البيجوري:

فالشفاعة يصبح معناهاَّ :
نفسه إىل أمته ،أو
يضم َ
النبي عليه الصالة والسالم ُّ
أن َّ
نفسه إىل أمته ،فيع ّلق رمحة اهلل ألمته برمحته له ،فال ّ
رحيم باألمة التي
شك أن اهلل
ٌ
يضم َ

فيها سيدنا حممد عليه الصالة والسالم وقد انضم إليها.
((( «رشح صحيح مسلم» (.)64 :15
((( «رشح اجلوهر» للبيجوري ،ص.186
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ّ
استدل به العلمـاء عىل أصل الشفاعة قوله تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ومما

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ* ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾ [الزمر.]44-43 :
قال الطربي يف «تفسريه»:
ذكره :أم اختذ هؤالء املرشكون باهلل من دونه آهلتهم التي يعبدوهنا
«يقول تعاىل ُ

شفعا َء تشفع هلم عند اهلل يف حاجاهتم .وقوله﴿ :ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ﴾ يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد ﷺ :قل ـ يا حممدُ ـ هلم :أتتخذون هذه اآلهلة

شفعا َء كام تزعمون ،ولو كانوا ال يملكون لكم نفع ًا وال رض ًا ،وال يعقلون شيئ ًا ،قل
ِ
فأخلصوا عبادتكم هللِ ،
وأفردوه
وتشفع لكم عند اهلل،
هلم :إن تكونوا تعبدوهنا لذلك،
ُ
باأللوهية ،فإن الشفاعة مجيع ًا له ،ال يشفع عنده إال من ِ
أذن له ،وريض له قوالً ،وأنتم
ُ
فدعوتوه ،وش ّفعكم.
متى أخلصتُم له العبادة،

﴿ﮙﮚﮛﮜ﴾ ،يقول :له سلطان الساموات واألرض و ُملكها،

وما تعبدون ـ أهيا املرشكون ـ من دونه ٌ
ملك له .يقول :فاع ُبدوا امل َل َك ال اململوك الذي

ال يملك شيئ ًا﴿ .ﮞﮟﮠ﴾ يقول :ثم إىل اهلل مصريكم ،وهو معاقبكم عىل

إرشاككم به ،إن متم عىل رشككم.

ومعنى الكالم :هلل الشفاعة مجيع ًا ،له ُملك الساموات واألرض ،فاعبدوا املالك

رضكم فيها،
الذي له ُملك الساموات واألرض ،الذي يقدر عىل نفعكم يف الدنيا ،وعىل ّ
وعند مرجعكم إليه بعد مماتكم ،فإنكم إليه ترجعون ،وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال ُ
أهل
التأويل» .اهـ(((.

((( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ،اسم املؤلف :حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي
أبو جعفر الوفاة ،310 :دار النرش :دار الفكر ـ بريوت ـ .1405
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وقوله تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁ﴾ [األنبياء.]28 :

قال الطربي« :يقول تعاىل ذكره :يعلم ما بني أيدي مالئكته ما مل يبلغوه ما هو؟

وما هم فيه قائلون وعاملون؟ ﴿ﭷﭸ﴾ يقول :وما مىض من قبل اليوم مما خ ّلفوه
ىص هلم وعليهم ،ال خيفى
وراءهم من األزمان والدهور ما عملوا فيه ،قالوا :ذلك كله ُم ً

عليه من ذلك يشء» .اهـ(((.

وقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾ [سبأ.]23 :

الشافع
تنفع شفاع ُة شافع كائن ًا من كان
ُ
قال الطربي« :يقول تعاىل ذكره :وال ُ
لِـمن َش َفع له ،إال أن يشفع ملن أذن اهلل فـي الشفاعة.

يقول تعاىل :فإذا كانت الشفاعات ال تنفع عند اهلل أحد ًا إال ملن ِ
أذن اهلل يف الشفاعة
ٍ
ٍ
ألحد من الكفرة به ،وأنتم ُ
أهل كفر به ـ أهيا
ألحد من أوليائه يف الشفاعة
له ،واهلل ال يأذن
ليقربكم
املرشكون ـ فكيف تعبدون من تعبدونه من دون اهلل زع ًام منكم أنكم تعبدونهّ ،

إىل اهلل ُز ْل َفى ،وليشفع لكم عند ربكم ،فـ«من» إذ كان هذا معنى الكالم التي يف قوله:
﴿ﭕﭖﭗﭘ﴾ :املشفوع له» .اهـ(((.

وقوله تعاىل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢ﴾ [البقرة.]123 :

ترهيب من اهلل ـ جل ثناؤه ـ للذين سلفت ِع َظتُه إياهم
قال الطربي« :وهذه اآلية
ٌ

((( «تفسري الطربي» (.)16 :17
((( المصدر السابق (.)89 :22
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بام وعظهم به يف اآلية قبلهاُ .
يقول اهلل هلم :واتقوا ـ يا معرش بني إرسائيل املبدِّ لني كتايب

املحرفني تأوي َله عن وجههّ ،
عذاب يو ٍم ال تقيض
املكذبني برسويل حممد ﷺ ـ
َ
وتنزييلّ ،
نفس عن نفس شيئ ًا ،وال تُغني عنها َغنا ًء ،أن هتلكوا عىل ما أنتم عليه من كفركم يب،
فيه ٌ
وتكذيبكم رسويل ،فتموتوا عليه فإنه يوم ال يقبل من نفس فيام لزمها فدية ،وال يشفع فيام
حق هلا شافع ،وال هم ينرصهم نارص من اهلل إذا انتقم منها بمعصيتها
وجب عليها من ّ

إياه» .اهـ(((.

وبقوله تعاىل يف سـورة يونس﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔ﴾ [.]3
قال الطربي« :يقول تعاىل ذكره :إن ربكم الذي له عبادة ّ
كل يشء ،وال تنبغي
ِ
السبع واألرضني السبع يف ستة أيام ،وانفرد
الساموات
العبادة إال له ،هو الذي خلق
َ
ِ
بخلقها بغري رشيك وال ظهري ،ثم استوى عىل عرشه مدبر ًا لألمور ،وقاضي ًا يف خلقه

أحب ،ال يضا ُّده يف قضائه أحد ،وال يتع ّقب تدبريه متع ّقب ،وال يدخل أموره خلل.
ما ّ

﴿ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ﴾ يقول :ال يشفع عنده شافع يوم القيامة يف أحد إال

من بعد أن يأذن يف الشفاعة.

﴿ﮎ ﮏ ﮐ﴾ يقول ّ
جـل جالله :هذا الذي هذه صفتُـه سيدُ كم

وموالكم ،ال من ال يسمع ،وال يبرص ،وال يدبر ،وال يقيض من اآلهلة واألوثان.

﴿ﮑ﴾ يقول :فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته ،وأخلصوا له العبادة ،وأفردوا

له األلوهة والربوبية بالذ ّلة منكم له دون أوثانكم وسائر ما ترشكون معه يف العبادة.
((( «تفسير الطبري» (.)574 :2
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﴿ﮓﮔ﴾ يقول :أفال تتعظون وتعتربون هبذه اآليات واحلجج ،فتنيبون

ربؤون منها» .اهـ(((.
إىل اإلذعان بتوحيد ربكم وإفراده بالعبادة ،وجتمعون األنداد وت َ

وبقوله تعاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ * ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ﴾ [طه.]110-109 :

قال الطربي« :يقول تعالـى ذكره ﴿ﯓﯔﯕﯖ﴾ إلّ شفـاعة ﴿ﯘﯙ

ﯚﯛ﴾ أن يشفع ﴿ﯜﯝﯞ﴾» .اهـ.
وقال الغنيمي يف «رشحه»:

خص اهلل تعاىل به نبينا حممد ًا
«قال ابن قايض عجلون يف «رشح الشيبانية» :إن مما ّ

ﷺ الشفاع ُة يف احلرش؛ كمـا روي يف «الصحيحني» من طرق« :أنا أول شافع ،وأول
مش َّفع» ،وهذه الشفاعة ألهل اجلمع يف تعجيل احلساب واإلراحة من طول الوقوف
خمتـصة بنبينا حممد
والغم ،وهي الشفاعة العظمى يف فصل القضاء يوم القيامة ،وهي
ّ
ّ

ﷺ ،ومل ُينكرها أحد((( ،وهي املقا ُم املحمود يف قوله تعاىل﴿ :ﮃﮄﮅﮆﮇ

حيمده فيه األولون واآلخرون ،وقد ورد يف
ﮈ﴾ [اإلرساء ،]79 :وهي املقام الذي َ
عقيب األذان ،واحلكمة يف سؤال ذلك له ﷺ
ندعو بذلك
َ
األمر بأن َ
احلديث الصحيح ُ

ـ مع كونه واجب الوقوع بوعد اهلل تعاىل ـ :بإظهار رشفه ﷺ وعظيم منزلته.

ويف «رشح اجلزائرية» للسنويس رمحه اهلل :ال شك ّ
أن مما جيب اإليامن به ـ لتواتره

ثبوت الشفاعة لسيدنا حممد ﷺ يف إراحة الناس من املوقف،
ووقوع اإلمجاع عليه ـ
ً

مستفيض مشهور يف الصحاح»(((.
أمر
ٌ
ُ
واختصاصها به ﷺ ٌ
((( «تفسري الطربي» (.)83 :11
((( من أهل السنة واجلامعة.

((( «رشح الغنيمي عىل الطحاوية» ص.78
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وهذا إشار ٌة إىل ما روي عن النبي ﷺ يف ذلك ،ومنه ما رواه البخاري عن أيب

هريرة أن رسول اهلل ﷺ قالّ :
«لكل نبي دعو ٌة مستجابة يدعو هبا ،وأريد أن أختبئ دعويت

شفاع ًة ألمتي يف اآلخرة»(((.

نبي سأل ُسؤالً» أو قالّ :
وعن أنس عن النبي ﷺ قالُّ :
«لكل نبي دعو ٌة قد
«كل ٍّ

فجعلت دعويت شفاع ًة ألمتي يوم القيامة»(((.
دعا هبا ،فاستجيب،
ُ

ويف «سنن الرتمذي» عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :لكل نبي دعوة

مستجابة ،وإين اختبأت دعويت شفاع ًة ألمتي ،وهي نائلة ـ إن شاء اهلل ـ من مات منهم

ال يرشك باهلل شيئ ًا» .قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح(((.

طلبت
ذر ريض اهلل تعاىل عنه قال:
ُ
ولف ُظه عند احلاكم يف «املستدرك» عن أيب ّ
«أوتيت الليلة مخس ًا
رسول اهلل ﷺ ليل ًة ،فوجدته قائ ًام يصيل ،فأطال الصالة ،ثم قال:
ُ
ُرصت
رسلت إىل األمحر واألسود» قال جماهد« :اإلنس واجلن» «ون
نبي قبيلُ :أ
ُ
ُ
مل يؤهتا ٌّ
بالرعب ،فيعب العدو وهو عىل مسرية شهر ،وج ِ
األرض مسجد ًا وطهور ًا،
علت يل
ُ
ُ
ُّ
ُ
و ُأح َّلت يل الغنائم ومل َّ
فاختبأتا شفاع ًة ألمتي،
حتل ألحد قبيل ،وقيل :يل سل تُع َطه،
ُ
ٌ
حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل خيرجاه
فهي نائل ٌة من مل يرشك باهلل شيئ ًا» .هذا

هبذه السياقة إنام أخرجا ألفاظ ًا من احلديث متفرقة(((.

وهذااحلديثأخرجهالكثريمناحلفاظكالبيهقيوالطرباينوابنماجهوغريهم(((.
((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الدعوات ،باب لكل نبي دعوة مستجابة.)6304( ،

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» ،كتاب الدعوات ،باب لكل نبي دعوة مستجابة.)6305( ،
((( أبواب الدعوات ،باب ما جاء إن هلل مالئكة سياحني يف األرض.)3602( ،

((( كتاب التفسري ،تفسري سورة سبأ .)3587( ،وقال الذهبي :عىل رشط البخاري ومسلم ،وخرجا
منه.

((( أخرجه البيهقي يف «السنن الكربى» من حديث جابر ريض اهلل عنه ،كتاب الطهارة ،باب التيمم =

ِ
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ثابت يف الرشع ،وقد نص اإلمام التـفتازاين يف «رشح العقائد
وأصل الشفاعة ٌ

ثابت باألدلة القطعية من الكـتاب والسنة
النسفية» عىل أن أصل العفو والشـفاعة ٌ

واإلمجاع(((.

وقال اإلمام السيوطي يف «البدور السافرة يف أمور اآلخرة»:

«أخرج الشيخان عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه أنه خطب فقال :إنه
ّ
سيكون يف هذه األمة قوم ّ
ويكذبون بطلوع الشمس من
يكذبون بالرجم وبالدجال،
ّ
ّ
ويكذبون بقوم خيرجون من النار
ويكذبون عذاب القرب ،ويكذ ّبون الشفاعة،
مغرهبا،
بعدما امتُحشوا» .اهـ(((.

وهي عىل أقسام كام قال الشيخ أمحد الدردير يف «رشحه» عىل «خريدته» ص70

عىل أنواع:

األول :شفاعته ﷺ يف فصل القضاء إلراحة اخللق من طول الوقوف ومشقته،

وهي خمتصة به ﷺ.

الثاين :شفاعته ﷺ يف إدخال قوم اجلنة بغري حساب .قال النووي :وهي خمتصة به.
= بالصعيد الطيب .)1057( ،وكتاب الصالة ،باب الصالة يف الكعبة .)3958( ،باب أينام أدركتك
الصالة فصل فهو مسجد .)4437( ،وكتاب قسم الفيء والغنيمة ،باب بيان مرصف الغنيمة
يف األمم اخلالية إىل ان أحلها اهلل تعاىل ملحمد ﷺ وألمته .)13085( ،وكتاب السري ،باب مبتدأ

اخللق.)18170( ،

والطرباين يف «املعجم الكبري» من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام.)61 :11( ،)11047( ،

و(.)73 :11( ،)11085

وابن ماجه يف «سنـنه» من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب الزهد ،باب ذكر الشفاعة،

(.)4307

((( «رشح العقائد النسفية» ص.175

((( «البدور السافرة يف أمور اآلخرة» ص.343
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الثالث :الشفاعة فيمن يستحق دخول النار أن ال يدخلها ،قال عياض :وليست

خمتصة به ،وتردد النووي ،أي :ألنه مل يرد ترصيح بذلك.

الرابع :الشفاعة يف إخراج قوم من النار ،ويشاركه فيها األنبياء واملالئكة وصاحلو

املؤمنني.

اختصاصها به عليه الصالة
وجوز النووي
َ
اخلامس :الشفاعة يف زيادة الدرجاتّ ،

والسالم.

استحق اخللو َد يف النار كام يف حق أيب
عمن
ّ
السادس :الشفاع ُة يف ختفيف العذاب ّ
(((
عمه أبو طالب،
طالب ،ففي الصحيح «أنا أول شافع وأول مشفع»  ،وإنه ُذكر عنده ُّ

فقال« :لعله تنفعه شفاعتي ،ف ُيجعل يف ضحضاح من نار» .اهـ(((.

قلت :وحديث شفاعته يف أيب طالب رواه اإلمام البخاري عن أيب سعيد اخلدري

ريض اهلل عنه(((.

متواتر كام يف األحاديث ،ولك ّن تفصيالت الشفاعة فيها
وأصل ثبوت الشفاعة
ٌ
بعض خالف ،والشفاع ُة :دعاء النبي هلل باملغفرة للناس ،ودرجات املغفرة ختتلف ،لكن
ُ
أصل املغفرة ثابت.

وأخرج البخاري عن جابر بن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل ﷺُ « :أعطيت مخس ًا مل

وجعلت يل األرض مسجد ًا
ُيعطه َّن أحدٌ من األنبياء قبيل :نُرصت بالرعب مسرية شهرُ ،

((( أخرجه مسلم يف «صحيحه» من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب الفضائل ،باب تفضيل
نبينا ﷺ عىل مجيع اخلالئق.)2278( ،

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث العباس ريض اهلل عنه ،كتاب مناقب األنصار ،باب
قصة أيب طالب .)3883( ،وكتاب األدب ،باب كنية املرشك .)6208( ،ومسلم يف «صحيحه»،
كتاب اإليامن ،باب شفاعة النبي ﷺ أليب طالب والتخفيف عنه بسببه.)209( ،

((( كتاب مناقب األنصار ،باب قصة أيب طالب.)3885( ،

ِ
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ّ
النبي
وطهور ًا ،وأ ّيام رجل من أمتي أدركته الصالة
فليصل ،و ُأح ّلت يل الغنائم ،وكان ُّ
ُيب َعث إىل قومه خاص ًة ،و ُبعثت إىل الناس كاف ًة ،وأعطيت الشفاعة»(((.

ودليل النوع األول من الشفاعة :ما رواه اإلمام البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل

تعاىل عنه قال :كنا مع النبي ﷺ يف دعوةُ ،فرفع إليه الذراع ـ وكانت تُعجبه ـ فنهس منها
هنسة ،وقال« :أنا سيد القوم يوم القيامة ،هل تدرون بم؟ جيمع اهلل األولني واآلخرين

يف صعيد واحد ،ف ُيبرصهم الناظر ،ويسمعهم الداعي ،وتدنو منهم الشمس ،فيقول

بعض الناس :أال ترون إىل ما أنتم فيه؟ إىل ما بلغكم؟ أال تنظرون إىل من يشفع لكم

إىل ربكم؟ فيقول بعض الناس :أبوكم آدم ،فيأتونه ،فيقولون :يا آدم ،أنت أبو البرش،
خلقك اهلل بيده ،ونفخ فيك من روحه ،وأمر املالئكة فسجدوا لك ،وأسكنك اجلنة ،أال

تشفع لنا إىل ربك؟ أال ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول :ريب غضب غضب ًا مل يغضب

قبله مثله ،وال يغضب بعده مثله ،وهناين عن الشجرة فعصيته ،نفيس نفيس ،اذهبوا إىل
غريي ،اذهبوا إىل نوح.

فيأتون نوح ًا ،فيقولون :يا نوح ،أنت أول الرسل إىل أهل األرض ،وسمـاك

اهلل ﴿ﭽﭾ﴾ [اإلرساء ،]3 :أما ترى إىل ما نحن فيه؟ أال ترى إىل ما بلغنا؟ أال

تشفع لنا إىل ربك؟ فيقول :ريب غضب غضب ًا مل يغضب قبله مثـله ،وال يغضب بعده

حتت العرش ،فيقال :يا حممد ،ارفع
مثله ،نفيس نفيس ،ائتوا النبي ﷺ ،فيأتوين فأسجد َ

وس ْل تُع َطه» قال حممد بن عبيد :ال أحفظ سائره(((.
رأسك ،واشفع تُش َّفعَ ،

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب التيمم .)335( ،وكتاب الصالة ،باب قول النبي ﷺ« :جعلت يل
األرض مسجد ًا وطهور ًا».)438( ،
((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ [نوح ]1 :ـ إىل آخر السورة ـ.)3340( ،
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قلت :وتكمل ُة احلديث ـ كام يف رواية أخرى للبخاري عن أيب هريرة ـ« :فأرفع
رأيس ،فأقول :أمتي يا رب ،أمتي يا رب! فيقال :يا حممدِ ،
أدخ ْل من أمتك من ال

حساب عليهم من الباب األيمن من أبواب اجلنة ،وهم رشكاء الناس فيام سوى ذلك
َ
من األبواب» ،ثم قال« :والذي نفيس بيده ،إن ما بني املرصاعني من مصاريع اجلنة كام
بني مكة ِ
وح َي ،أو كام بني مكة وبرصى»(((.
قال اإلمام البخاري يف «صحيحه» :حدثنا سليامن بن حرب :حدثنا محاد بن زيد:

ناس من أهل البرصة ،فذهبنا إىل أنس بن
حدثنا معبد بن هالل العنزي :قال :اجتمعنا ٌ

مالك ،وذهبنا معنا بثابت البناين إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة ،فإذا هو يف قرصه،

فوافقناه يصيل الضحى ،فاستأذنّا ،فأذن لنا ،وهو قاعد عىل فراشه ،فقلنا لثابت :ال تسأله
عن يشء أول من حديث الشفاعة.

فقال :يا أبا محزة ،هؤالء إخوانك من أهل البرصة ،جاؤوك يسألونك عن حديث

بعضهم يف بعض.
الناس ُ
الشفاعة ،فقال :حدثنا حممد ﷺ قال« :إذا كان يوم القيامة ماج ُ
لست لـها ،ولكن عليكم
فيـأتون آدم ،فيقولون :اشفع لنـا إىل ربك! فيقولُ :

بإبراهيم؛ فإنه خليل الرمحن ،فيأتون إبراهيم ،فيقول :لست هلا ،ولكن عليكم بموسى؛

فإنه كليم اهلل ،فيأتون موسى ،فيقول :لست هلا ،ولكن عليكم بعيسى؛ فإنه روح اهلل

وكلمته.

فيأتون عيسى ،فيقول :لست هلا ،ولكن عليكم بمحمد ﷺ ،فيأتونني ،فأقول

ُ
حتضين اآلن ،فأمحده
أنا هلا!
فأستأذن عىل ريب ،ف ُيؤ َذن يل ،و ُيلهمني حمامدَ أمحده هبا ال ُ
ِ
وسل
سم ْع لكَ ،
بتلك املحامد ،وأخ ُّر له ساجد ًا ،فيقال :يا حممد ،ارفع رأسك ،وقل ُي َ
((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب تفسري القرآن ،باب ﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ﴾ [اإلرساء.)4712( ،]3 :

ِ
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ُعط ،واش َفع تُش َّف ْع ،فأقول :يا رب ،أمتي أمتي! فيقال :انطلق ِ
ت َ
فأخر ْج منها من كان يف
ُ
مثقال شعرية من إيامن ،فأنطلق فأفعل ،ثم أعود ،فأمحده بتلك املحامد ،ثم أخر
قلبه

وسل ت َ
ُعط ،واش َفع تُش َّف ْع،
سم ْع لكَ ،
له ساجد ًا ،فيقال :يا حممد ،ارفع رأسك ،وقل ُي َ
ِ
ُ
مثقال ذرة أو
فأخر ْج منها من كان يف قلبه
فأقول :يا رب ،أمتي أمتي! فيقال :انطلق
ٍ
خردلة من إيامن ،فأنطلق ،فأفعل ،ثم أعود ،فأمحده بتلك املحامد ،ثم أخر له ساجد ًا

وسـل ت َ
ُعط ،واش َفع تُـش َّف ْع ،فأقول:
سم ْع لكَ ،
فيقال :يا حممد ،ارفع رأسك ،وقل ُي َ
ِ
فأخر ْج َمن كان يف قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة
يا رب ،أمتي أمتي! فيقال :انطلق
خردل من إيامنِ ،
فأخر ْجه من النار ،فأنطلق ،فأفعل».

فلام خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا :لو مررنا باحلسن ـ وهو ُم ٍ
توار يف

منزل أيب خليفة ـ فحدّ ثناه بام حدثنا أنس بن مالك ،فأتيناه فس ّلمنا عليه ،فأذن لنا فقلنا

له :يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك ،فلم نر مثل ما حدثنا يف الشفاعة!

فقال :هيه فحدثناه باحلديث ،فانتهى إىل هذا املوضع ،فقال :هيه فقلنا :مل يزد لنا عىل هذا

أنيس أم كره أن تتّكلوا؟
فقال :لقد حدثني ـ وهو مجيع ـ منذ عرشين سنة ،فال أدري َ

قلنا :يا أبا سعيد فحدِّ ثنا ،فضحك وقالُ :خلق اإلنسان عجوالً! ما ذكرتُه إال وأنا

أريد أن أحدّ ثكم! حدثني كام حدّ ثكم به ،وقال« :ثم أعود الرابعة فأمحده بتلك املحامد
ثم أخر له ساجد ًا.

وسل ت َ
ُعط ،واش َفع تُش َّف ْع ،فأقول:
سم ْع لكَ ،
فيقال :يا حممد ،ارفع رأسك ،وقل ُي َ

وعزيت وجاليل وكربيائي وعظمتي
يا رب ،ائذن يل فيمن قال :ال إله إال اهلل! فيقولّ :
ألخرج ّن منها من قال :ال إله إال اهلل»(((.

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب التوحيد ،باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغريهم،
(.)7510
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وروى ابن حبان عن أيب هريرة :سألت رسول اهلل ﷺ قلت يا رسول اهلل ماذا ر ّد
إليك ر ُّبك يف الشفاعة؟ قال« :والذي نفس حممد بيده ،لقد ظننت أنك أول من يسألني

عن ذلك من أمتي؛ لـام رأيت من حرصك عىل العلم! والذي نفس حممد بيـدهَ ،لـام

هيمني من انقصافهم عىل أبواب اجلنة ،أهم عندي من متام شفاعتي هلم ،وشفاعتي ملن

شهد أن ال إله إال اهلل خملص ًا ،وأن حممد ًا رسول اهلل ،يصدّ ق لسانُه قل َبه وقل ُبه لسانَه»(((.
اقتصارهم عىل ذكر الصحيح من حديث
يرض ابن أيب العز من العلامء
مالحظة :مل َ
َ

الشفاعة ،بل إنه استغرب فقال« :والعجب ُّ
كل العجب من إيراد األئمة هلذا احلديث من

أكثر طرقه ،ال يذكُرون أمر الشفاعة األوىل يف مأتى الرب سبحانه وتعاىل لفصل القضاء،

الرب سبحانه
كام ورد يف حديث الصور ،(((»...ثم ذكر مراد َه من هذا فروى« :ثم جييء ُّ
وتعاىل لفصل القضاء ،والكروبيون ،واملالئكة املقربون ،يسبحون بأنواع التسبيح ،قال:

فيضع اهللُ كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يقول ...إلخ»(((.

هذه هي العبارة التي قصدَ ها هذا الشارح املائل إىل مذهب التجسيم ،وكأنه يريد

أهم املهامت يف حديث الشفاعة :هي أن اهلل تعاىل جييء ويضع كرس ّيه،
القول :إن من َّ

مبني عىل عقيدته الباطلة
ليوحي ابن أيب العز للقراء أن اهلل تعاىل جيلس! وهذا االعتقاد ٌّ

يف اهلل تعاىل ،وإال فإن من أخرج هذه النسخ َة من الكتاب قد حكم عىل احلديث الذي
استند هذا الشارح إليه وقال :إن هذا احلديث ضعيف ،وذكر أن قول ابن كثري يف

«تفسريه»((( :إنه حديث مشهور ...ال يستلزم صحتَه كام ال خيفى عىل أهل العلم(((.
((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب التاريخ ،باب احلوض والشفاعة.)6466( ،
((( «رشح ابن أيب العز» ص  255طبعة املكتب اإلسالمي.
((( املرجع السابق ص .255
((( (.)63 :4 ،248 :1

((( «رشح ابن أيب العز» ص .256-255
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فتأمل يف هذا الذي يقع فيه ابن أيب العز ،وذلك الندفاعه نحو نرصة مذهب

التجسيم.

وأما استدالل ابن أيب العز باحلديث عىل ما يريد فال نس ّلم له به ،فإن احلديث مل

ووضع الكريس:
يضع كرسيه،
ُ
يذكر فيه أن اهلل تعاىل جيلس عىل الكريس ،بل ذكر أنه ُ
كناية عن احلكم بني اخللق ،كام أن االستواء عىل العرش :كناية عن التدبري ،وقد أرشنا

وأكثر منه ـ يف كالمنا عىل العرش ،فراجعه.
إىل ذلك ـ
َ

وكذلك إن قصد بإتيان الرب أنه تعاىل يأيت متحرك ًا؛ كام يزعم هؤالء املجسمة،

فكال ُمه باطل ال ريب ،وإال فإن إتيان الرب ،معناه هنا :إتيان أمره وحكمه وموعد ّ
جتل
أحكامه عىل ِ
خلقه.
قال السيوطي يف «البدور السافرة»« :وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد اهلل:

سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إن اهلل تبارك وتعاىل ُيـخرج قوم ًا من النار بالشفاعة
فيدخلهم اجلنة»(((.

ونص رواية البخاري عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهمـا أن رسول اهلل

رب هذه الدعوة التامة ،والصالة القائمة،
ﷺ قال« :من قال حني يسمع الندا َء :اللهم َّ

آت حممد ًا الوسيل َة والفضيلة ،وابعثه مقام ًا حممود ًا الذي وعدتَه ،ح ّلت له شفاعتي يوم
القيامة» .رواه محزة بن عبد اهلل :عن أبيه :عن النبي ﷺ(((.

وهذا احلديث رواه البيهقي يف «سننه الكربى» أيض ًا عن جابر((( ،وروى البيهقي
((( «البدور السافرة» ص .347

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب تفسري القرآن ،باب قوله﴿ :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾
[اإلرساء.)4719( ،]79 :

((( كتاب الصالة ،باب ما يقول إذا فرغ من ذلك.)2009( ،
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أيض ًا يف «سنـنه الكربى» عن عبد اهلل بن عمرو قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إذا سمعتم

عيل صال ًة إال صىل اهلل
عيل؛ فإنه ليس أحد يصيل ّ
املؤذن يؤذن فقولوا كام يقول ،وصلوا ّ

عليه عرش ًا ،وسلوا اهللَ َيل الوسيل َة؛ فإن الوسيلة منزلة يف اجلنة ال ينبغي أن تكون إال لعبد
من عباد اهلل ،وأرجو أن أكونه ،ومن سأهلا يل ح ّلت له شفاعتي يوم القيامة»(((.

وروى عن كعب بن علقمة ،فذكره بإسناده ومعناه ،وقال« :وأرجو أن أكون أنا

هو فمن سأل يل الوسيلة حلت له شفاعتي .رواه مسلم عن حممد بن سلمة املرادي»(((.
وقال السيوطي أيض ًا:

«وأخرج أمحد والطرباين ـ بسند ال بأس به ـ عن عبادة بن الصامت عن النبي

ﷺ قال« :إن اهلل تبارك وتعاىل قال :يا حممد ،إين مل أبعث نبي ًا وال رسوالً إال وقد سألني

فس ْل ـ يا حممد ـ ت َ
قلت :مسألتي شفاعتي ألمتي يوم القيامة»،
ُعطُ .
مسألة أعطيتها إياهَ ،
اختبأت
فقال أبو بكر :يا رسول اهلل وما الشفاعة؟ قال« :أقول :يا رب ،شفاعتي التي
ُ

عندك ،فيقول الرب تعاىل :نعم ،ف ُيخرج ريب بقية أمتي من النار ،فيدخلهم اجلنة»(((»(((.

ويف «اجلامع الصحيح» للتـرمذي :عن عوف بن مالك األشجعي قـال :قال
ٍ
فخيين بني أن يدخل نصف أمتي اجلنة وبني
رسول اهلل ﷺ« :أتاين آت من عند ريبّ ،
فاخرتت الشفاعة ،وهي ملن مات ال يرشك باهلل شيئ ًا»(((.
الشفاعة؟
ُ
وروى احلاكم عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهمـا :أن رسول اهلل ﷺ تال
((( كتاب الصالة ،باب ما يقول إذا فرغ من ذلك.)2006( ،

((( كتاب الصالة ،باب ما يقول إذا فرغ من ذلك.)2008( ،

((( «املسند» ( ،)22774والطرباين يف «مسند الشاميني» (.)1101
((( «البدور السافرة» ص .347

((( كتاب صفة القيامة والرقائق ،باب منه.)2441( ،

ِ
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قول اهلل عز وجل﴿ :ﭹﭺﭻﭼﭽ﴾ [األنبياء ]28 :فقال ﷺ« :إن شفاعتي
ألهل الكبائر من أمتي» .هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه(((.
ُّ
وكل نوع من أنواع الشفاعة فيها أحاديث وأدلة.

وحيق لنا أن نتعجب حني ينفي بعض أهل العرص ـ تبع ًا لبعض الفرق كاملعتزلة
ُّ
واإلباضية ـ ْ
نص يف مثل هذا األمر ـ أقصد :يف خروج أقوام من النارـ
أن يكون قد ورد ٌّ
نص ُّ
يدل عىل خروج بعض
مع أنه قد ورد كثري من الروايات يف إثباته ،فزعم أنه مل َي ِر ْد ٌّ

أهل النار بعد دخوهلم فيها!

بل زعم بعض أن القول بخروج أصحاب الكبائر الذين ماتوا عىل اإليامن يف ِ
آخر
ِ
دسائس بني إرسائيل ،أي :إنه مما دخل عىل املسلمني من
أمرهم من جهنم إن هو إال من
اإلرسائيليات ،كام زعموا أن القول برؤية اهلل تعاىل من اإلرسائيليات كذلك!(((.

ومما يدل عىل بطالن هذا الزعم الذي يشاركهم فيه املعتزلة من قبله واإلباضية
الذين يقولون :إن فاعل الكبرية كافر ال خيرج من النار أبد ًا ،وغريهم مما يشرتك معهم يف
ذلك القول ،ما أخرج أمحد والطرباين بسند ال بأس به عن عبادة بن الصامت عن النبي
ﷺ قال« :إن اهلل تبارك وتعاىل قال :يا حممد ،إين مل أبعث نبي ًا وال رسوالً إال وقد سألني

مسألة أعطيتها إياه ،فسل يا حممد تعطه ،قلت :مسألتي شفاعتي ألمتي يوم القيامة»،

فقال أبو بكر :وما الشفاعة؟ قال« :أقول يا رب شفاعتي التي اختبأت عندك ،فيقول
الرب تعاىل :نعم .فيخرج ريب بقية أمتي من النار فيدخلهم اجلنة»(((.

((( أخرجه يف «املستدرك» ،كتاب التفسري ،تفسري سورة األنبياء .)3442( ،وقال الذهبي :عىل رشط
مسلم.

((( انظر مثال «رشح حسن السقاف عىل الطحاوية» ،يف مسألة مرتكب الكبرية ،ص .578ط .3حيث
زعم أن فكرة خروج أحد من النار بعد أن يدخلها فكرة هيودية.

((( «املسند» ( ،)22774والطرباين يف «مسند الشاميني» (.)1101
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[وورد يف رواية أن كل نبي سأل مسألته يف الدنيا إال النبي حممد ًا ﷺ ادخر مسألته

ليوم القيامة ،وهذه املسألة ألمته].

وهذه الشفاعة ليس املقصود منها التي يف أرض املحرش؛ ألنه قال« :ألمتي»،

والتي يف أرض املحرش للخلق أمجعني ،بل هذه خاصة يف أمة سيدنا حممد ،وهي

إلخراج قوم من النار إىل اجلنة .قال الرسول ﷺ« :شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي»(((؛
ألن إثمهم يكون كبري ًا جد ًا ال تغ ّطيه األعامل الصاحلة األخرى.

روى هذا احلديث الصحيح ابن حبان يف «صحيحه» :عن جابر :أن النبي ﷺ

قال« :شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي»(((.

قال ابن عبد الرب يف «التمهيد»« :واآلثار يف هذا كثرية متواترة ،واجلامعة أهل

السنة عىل التصديق هبا ،وال ينكرها إال أهل البدع»(((.

يف ماذا تكون الشفاعة؟ وملن تكون؟
مر ذكرها ،وأما املعتزلة
قرر أهل السنة أن الشفاعة تكون يف مجيع األقسام التي َّ

فنفوا الشفاعة يف أهل الكبائر؛ ألهنم عندهم خالدون يف النار ،وحرصوا الشفاعة يف

التائبيـن من املؤمنيـن؛ لزيادة درجات الناس يف اجلنة ،أما إخراج الناس من النار،
فمنعوها بشفاعة وبغري شفاعة .قال القايض عبد اجلبار يف «رشح األصول اخلمسة»:
«فائدة الشفاعة :رفع مرتبة الشفيع ،والداللة عىل منزلته من املشفوع»(((.

((( أخرجه الرتمذي يف «سنـنه» من حديث أنـس بن مالك ريض اهلل عنه ،أبواب صفة القيامة
والرقائق والورع .)2435( ،وأبو داود يف «سننه» ،كتاب السنة ،باب يف الشفاعة.)4741( ،
وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
((( كتاب التاريخ ،باب احلوض والشفاعة.)6467( ،
((( «التمهيد» البن عبد الرب (.)69 :19
((( «رشح األصول اخلمسة» ص.689
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غنى عن الشفاعة وال فائدة له فيها ،قلنا:
ثم قال« :ومتى ،قالوا :إن التائب يف ً

ثواب له
ليس كذلك؛ فإن ما استحق
التائب من الثواب قد انحبط بارتكابه الكبرية ،وال َ
ُ
مقدار ما قد استح ّقه بالتوبة ،فبه حاج ٌة إىل نفع التفضل عليه ،فإن قالوا:إن ذلك يش ٌء
إال
ُ

قد وعده اهلل به حيث يقول﴿ :ﮪﮫﮬ﴾ [النساء ،]173 :فال يثبت للشفاعة
واحلال ما ذكرمتوه تأثري.

قلنا :إنه تعاىل مل يذكر أنه يزيدهم من فضله َ
دون شفاعة النبي ﷺ ،فال يمتنع
التفضل هو هذا الذي قد وعد به ،بل ال يمنع أن يتفضل عليهم نوع ًا
جتويز أن يكون
ُّ

أوسع مما يظنون» .اهـ(((.
التفضل ،ففضله
آخر من ُّ
ُ
َ

وهذا الكالم منه يؤيد ما نقلناه عن املعتزلة من مذهب ،وقال احلافظ ابن حجر

يف «فتح الباري»:

خصها بصاحب الكبرية
بعض املعتزلة
«قال ابن بطال :س ّلم ُ
وقوع الشفاعة ،لكن ّ
َ
ب بأن من قاعدهتم:
مرص ًا عليها ،و ُت ُع ِّق َ
الذي تاب منها ،وبصاحب الصغرية الذي مات ّ

أن التائب من الذنب ال ُي َّ
عذب ،وأن اجتناب الكبائر يك ّفر الصغائر ،فيلزم :قائله أن خيالف
أص َله ،وأجيب :بأنه ال مغايرة بني القو َلني؛ إذ ال مانع من أن حصول ذلك للفريقني إنام
قصها عىل ذلك إىل دليل التخصيص ،وقد تقدم يف
حصل بالشفاعة ،لكن حيتاج من َ َ

خيص بذلك
أول الدعوات اإلشارة إىل حديث «شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي» ،ومل ّ

من تاب.

وقال عياض :أثبتت املعتزلة الشفاع َة العامة يف اإلراحة من كرب املوقف ،وهي

قلت :ويف تسليم املعتزلة
اخلاصة بنب ّينا ،والشفاعة يف رفع الدرجات ،وأنكرت ما عدامهاُ .

الثاني َة نظر»(((.

((( «رشح األصول اخلمسة» ص.691
((( «فتح الباري» (.)428 :11
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ٍ
عياض مردو ٌد بام نقلناه عن عبداجلبار املعتزيل
ونظر اإلما ِم ابن حجر عىل
ُ
قلتُ :

ِ
أهم كتبهم.
يف أحد ّ

قال الطحاوي( :وامليثاق الذي أخذه اهلل تعاىل من آدم وذريته حق)
هذا إشـارة إىل اآلية الكريمة﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭱﭲﭳ﴾ [األعراف ،]172 :هذا ما أشـار إليه الطحاوي هنا،
حق ثابت كام ترى.
وأصل هذا امليثاق ٌّ

أما كيف أخذ اهلل امليثاق عىل بني آدم؟ فاختلف العلام ٌء يف هذا:

الذر ،ثم أخذ امليثاق ،ثم
فقال بعضهم :إن اهلل سبحانه خل َق ُهم دفع ًة واحدة ،مثل ِّ

أرجعهم إىل أصالب بعض ،فأخرجهم بعد ذلك عىل حسب ترتيب األزمنة.

وقال بعض العلمـاء :إنمـا وقع عىل أرواح الناس ،وليس عىل أرواح الناس

وأجسامهم.

ِ
ُ
حقيقة هذا امليثاق ليست معروف ًة عىل وجه القطع ،ولكن يكفي
وتفاصيل
فصف ُة

بنص رصيح.
وقع؛ إلخبار اهلل تعاىل لنا بذلك يف القرآن ٍّ
أن يؤمن اإلنسان بأنه َ

روى احلاكم يف «املستـدرك» عن أيب بن كعب ريض اهلل تعاىل عنه يف قوله عز

وجل﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [األعراف:

 ]172إىل قوله تعاىل﴿ :ﮐﮑﮒﮓ﴾ [األعراف.]173 :
ٍ
يومئـذ مجيع ًا ما هو كائ ٌن إىل يوم القيامة ،فجعلهم أرواح ًا ،ثم
مج َعهم له
قالَ :
صورهم واستنطقهم ،فتكلموا ،وأخذ عليهم العهد والـميثاق﴿ ،ﭯﭰﭱ
ّ

ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ * ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [األعـراف:

.]173-172

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 783
عىل

ِ
السبع واألرضني السبع ،وأشهد عليكم آباكم
الساموات
قال :فإين ُأشهد عليكم
َ

آدم ،أن تقولوا يوم القيامة :مل نعلم ﴿ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾،
فال ترشكوا يب شيئ ًا؛ فإين ُأرسل إليكم ُرسيل يذكرونكم عهدي وميثاقي ،وأنزل عليكم
كتبي ،فقالوا :نشهد ،إنك ربنا وإهلنا ،ال رب لنا غريك ،وال إله لنا غريك.

ورفع هلم أبوهم آدم ،فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقري وحسن الصورة وغري
ُ
أحب أن ُأشكر ،ورأى فيهم األنبياء
سو َ
يت بني عبادك فقال :أين ّ
رب لو ّ
ذلك فقالّ :

السجُ ،
آخر بالرسالة والنبوة ،فذلك قوله عز وجل﴿ :ﭑﭒ
وخ ُّصوا بميثاق َ
مثل ُّ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [األحزاب ]7 :اآلية ،وهو قـوله تعاىل﴿ :ﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ﴾ [الـروم،]30 :
وذلك قوله﴿ :ﮋﮌﮍﮎﮏ﴾ [النجم ،]56 :وقوله﴿ :ﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾ [األعراف ،]102 :وهو قوله﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [يونس.]74 :

أقروا به من ّ
يكذب به ومن يصدّ ق به ،فكان روح عيسى من
كان يف علمه بام ّ

تلك األرواح التي أخذ عليها امليثاق يف زمن آدم ،فأرسل ذلك الروح إىل مريم حني

﴿ﭸﭹﭺﭻﭼ*ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [مريم ]17-16 :إىل قوله﴿ :ﯚ﴾ ،فحملتـه ،قال :محلت الذي
خاطبها ،وهو روح عيسى عليه السالم.

قال أبو جعفر :فحدثني الربيع بن أنس :عن أيب العالية :عن أيب بن كعب قال:

دخل ِمن فيها .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه((( .ورواه أمحد يف «مسنده»(((.
((( كتاب التفسري ،تفسري سورة األعراف.)3255( ،
((( (.)155 :35( ،)21232
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وروى احلاكم يف «املستدرك» عن عبد الرمحن بن قـتادة السلمي ـ وكان من

َ
رسـول اهلل ﷺ يقول« :خلق اهلل آد َم ،ثم خلق
سمعت
أصحاب النبي ﷺ ـ قال:
ُ

اخللق من ظهره ،ثم قال :هؤالء للجنة وال أبايل ،وهؤالء للنار وال أبايل» قال :فقيل:
يا رسول اهلل فعىل ماذا نعمل؟ قال« :عىل موافقة القدر» .هذا حديث صحيح قد اتفقا

عىل االحتجاج برواته عن آخرهم إىل الصحابة ،وعبد الرمحن بن قتادة من بني سلمة
من الصحابة ،وقد احتجا مجيع ًا بزهري بن عمرو عن رسول اهلل ﷺ ،وليس له ٍ
راو غري
أيب عثامن النهدي ،وكذلك احتج البخاري بحديث أيب سعيد بن املعىل ،وليس له ٍ
راو
غري حفص بن عاصم ،ورواه ابن حبان يف «صحيحه» ،واإلمام أمحد يف «مسنده»(((.

وروى احلاكم يف «مستدركه» أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه ُسئل عن

هذه اآلية ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾؟ فقال عمر بن اخلطاب:

سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إن اهلل خلق آدم ،ثم مسـح ظهره بيمينه ،فاستخرج
خلقت هؤالء للجنة ،وبعمل أهل اجلنة يعملون ،ثم مسح ظهره،
منه ذرية ،فقال:
ُ

خلقت هؤالء للنار ،وبعمل أهل النار يعملون» ،فقال
فاستخرج منه ذرية ،فقال:
ُ

رجل :يا رسول اهلل ففيم العمل؟ قال« :إن اهلل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل
اجلنة حتى يموت عىل عمل أهل اجلنة ،فيدخل اجلنة ،وإذا خلق العبد للنار استعمله

بعمل أهل النار حتى يموت عىل عمل أهل النار ،فيدخل النار» .هذا حديث صحيح

عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه(((.

((( احلاكم ،يف املستدرك ،كتاب اإليامن.)84( ،

وابن حبان ،كتاب الرب واإلحسان ،باب ذكر البيان بأن قوله ﷺ فكل ميرس أراد به ميرس ملا قدر

له يف سابق علمه من خري أو رش.)338( ،
وأمحد.)206 :29( ،)17660( ،

((( كتاب اإليامن.)74( ،
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وروى ابن حبان يف «صحيحه» عن أيب هريرة :أن رسول اهلل ﷺ قال« :كل مولود

يولد عىل الفطرة ،فأبواه هيودانه ،أو ينرصانه ،أو يمجسانه»(((.

قال أبو حاتم« :قوله ﷺُّ :
«كل مولود يولد عىل الفطرة» :أراد به :عىل الفطرة

التي فطره اهلل عليها جل وعال يوم أخرجهم من صلب آدم؛ لقوله جل وعال﴿ :ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ﴾ [الروم ،]30 :يقول :ال تبديل لتلك اخللقة

التي خلقهم هلا ،إما جلنة وإما لنار ،حيث أخرجهم من صلب آدم؛ فقال :هؤالء للجنة

وهؤالء للنار ،أال ترى أن غالم اخلرض قال ﷺ« :طبعه اهلل يوم طبعه كافر ًا» وهو بني

اخلرض ،ومل ُيعلم ذلك كليمه موسى ﷺ؛ عىل ما
أبوين مؤمنني ،فأعلم اهلل ذلك عبدَ ه
َ
ذكرنا يف غري موضع من كتبنا(((.

قلت :وهذا احلديث رواه أيض ًا اإلمام أمحد وأبو داود وغريمها(((.

ونصه كام يف «موطأ اإلمام مالك» عن مسلم بن يسار اجلهني أن عمر بن اخلطاب
ُّ

سئل عن هذه اآلية﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾؟ فقال عمر
ابن اخلطاب :سمعت رسول اهلل ﷺ ُيسأل عنها ،فقال رسول اهلل ﷺ« :إن اهلل تبارك

خلقت هؤالء
وتعاىل خلق آدم ،ثم مسح ظهره بيمينه ،فاستخرج منه ذرية ،فقال:
ُ

للجنة ،وبعمل أهل اجلنة يعملون ،ثم مسح ظهره ،فاستخرج منه ذرية ،فقال :خلقت

هؤالء للنار ،وبعمل أهل النار يعملون».
((( كتاب اإليامن ،باب الفطرة.)129( ،
((( املصدر السابق.

((( أمحد يف «مسنده» .)233 :2( ،)7181( ،وأبو داود يف «سننه» ،كتاب السنة ،باب يف ذراري
املرشكني .)4714( ،والرتمذي يف «سننه» ،كتاب القدر ،باب كل مولود يولد عىل الفطرة،

(.)2138
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فقال رجل :يا رسول اهلل فـفيم العمل؟ قال :فقال رسول اهلل ﷺ« :إن اهلل إذا

خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل اجلنة حتى يموت عىل عمل من أعمـال أهل
اجلنة ،ف ُيدخله به اجلنة ،وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت عىل

عمل من أعامل أهل النار ،ف ُيدخله به النار»(((.
واملفرسون ذكروا يف اآلية احتاملني:

األول :أن اهلل تعاىل أخذ ذرية آد َم من ظهره ،وأشهدهم عىل نفسه ،ثم أعادهم.
والثاين :أنه نصب هلم األدلة عىل ربوبيته ووحدانيته ،وشهدت هبا عقوهلم.

ونسب اإلمام الرازي القول األول إىل أهل السنة ،واعرتض ابن أيب العز عىل

القول األول وذلك يف« :وال ريب أن اآلية ال ُّ
تدل عىل القول األول أعني :أن األخذ

كان من ظهر آدم ،وإنام فيها أن األخذ من ظهور بني آدم ،وإنام ذكر األخذ من ظهر آدم
واإلشهاد عليهم هناك يف بعض األحاديث» .اهـ(((.

أقول :وال وجه العرتاض هذا الشارح؛ ألن األخذ إذا حصل من ظهور بني آدم،

ال يمكن إال باألخذ من ظهر آدم نفسه؛ ألن كل ذريته من ظهره ،فإذا قلنا :إن األخذ

من ظهورهم ،لزم ـ حتقيق ًا ـ أن األخذ من ظهره ابتدا ًء ،ولكن اعتاد هؤالء االعرتاض
عىل األقوال بال حتقيق فيها ،والصحيح :أنه ال مناقضة بني القول :إن األخذ من ظهره،
والقول :إن األخذ من ظهور ذريته.

وقد رصح بذلك التوجيه اإلمام الرازي نفسه ،قال اإلمام الرازي« :وأما املقام

الثاين :وهو أن بتقدير أن يصح القول بأخذ امليثاق من الذر .فهل يمكن جعله تفسري ًا

أللفاظ هذه اآلية؟ فنقول الوجوه الثالثة املذكورة أوالً دافعة لذلك ألن قوله﴿ :ﭦ
((( رواية حييى الليثي ،كتاب القدر ،باب النهي عن القول بالقدر.)1593( ،
((( «رشح ابن أيب العز» ص .269
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ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ﴾ فقد بينا أن املراد منه ،وإذا أخذ ربك من ظهور بني
آدم ،وأيض ًا لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذريته ،ومل يقل من

ظهورهم ذريتهم.

أجاب النارصون لذلك القول :بأنه صحت الرواية عن رسول اهلل ﷺ أنه فرس

هذه اآلية هبذا الوجه والطعن يف تفسري رسول اهلل غري ممكن .فنقول :ظاهر اآلية يدل

عىل أنه تعاىل أخرج الذر من ظهور بني آدم فيحمل ذلك عىل أنه تعاىل يعلم أن الشخص
الفالين يتولد منه فالن وذلك الفالن فالن آخر فعىل الرتتيب الذي علم دخوهلم يف
الوجود خيرجهم ويميز بعضهم من بعض.

وأما أنه تعاىل خيرج كل تلك الذرية من صلب آدم ،فليس يف لفظ اآلية ما يدل

عىل ثبوته وليس يف اآلية أيض ًا ما يدل عىل بطالنه ،إال أن اخلرب قد دل عليه ،فثبت إخراج

الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن ،وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم باخلرب ،وعىل هذا
التقدير :فال منافاة بني األمرين وال مدافعة ،فوجب املصري إليهام مع ًا .صون ًا لآلية .واخلرب

عن الطعن بقدر اإلمكان ،فهذا منتهى الكالم يف تقرير هذا املقام(((».

قال الطحاوي( :وقد علم اهلل تعاىل فيمـا مل يزَل عد َد من يدخل اجلنة ،وعد َد
من يدخل النار مجلة واحدة ،فال يزاد يف ذلك العدد ،وال ينقص منه ،وكذلك
أفعاهلم فيام علم منهم أن يفعلوهٌّ ،
ميس لِـام خلق له).
وكل ّ ٌ
يفرع عليه ،فيقرر َّ
أن اهلل سبحانه
الحظ أن اإلمام الطحاوي ّ
يؤصل أصالً ،ثم ّ
ٍ
بشطر من حديث النبي ﷺ،
وتعاىل علم ما هم فاعلوه منذ األزل ،واستشهد عىل هذا
هوٌّ :
يس لِـام ُخلق له».
«كل ُم ّ ٌ

((( «التفسري الكبيـر» أو «مفاتيح الغيب» ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشـافعي
ت ،)43 :15( ،604 :دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1421هـ 2000 -م ،ط.1
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وهذا احلديث له روايات عديدة جد ًا ،ففي الرتمذي عن عمر بن اخلطاب قال:

فقلت:
لـام نزلت هذه اآلية ﴿ﯜﯝﯞ﴾ [هود]105 :
سألت رسول اهلل ﷺُ ،
ُ
يا نبي اهلل فعىل ما نعمل؟ عىل يشء قد ُفرغ منه ،أو عىل يشء مل ُيفرغ منه؟ قال« :بل عىل
يشء قد ُفرغ منه وجرت به األقالم ،يا عمر ،ولكن ٌّ
يس لِـام ُخلق له» وهذا حديث
كل ُم ّ ٌ
حسن غريب من هذا الوجه ال نعرفه إال من حديث عبد اهلل بن عمر(((.
ويف «السنن الكربى» للبيهقي عن عمران بن حصني قال :قيل :يا رسول اهلل،
ِ
أهل اجلنة من النار؟ قال« :نعم» قال :ففيم يعمل العاملون؟ قالٌّ :
أعل َم َ
يس لِـام
«كل ُم ّ ٌ
ُخلق له» .ورواه اإلمام مسلم عن أيب هريرة هبذا اللفظ(((.

املهم ،يعني :أن اهلل
وقد أتينا يف أوائل هذا الرشح باألدلة الكافية عىل هذا املطلب ّ
علم ُ
منذ األزل ما الناس إليه صائرون ،ولكن هذا ال يستلزم مطلق ًا عدم
سبحانه وتعاىل َ
العمل؛ ألنه علمهم وعلم أعامهلم.
يس لِـام ُخلق له» ،أيٌ :
وقولهٌّ :
عامل بام من شأنه أن يؤ ّدي به إما إىل اجلنة،
«كل ُم ّ ٌ
ميس للعمل.
أو إىل النارَّ ،
ويف «املعجم الكبري» للطرباين عن طلحة بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر،

عن أبيه قال :سمعت أيب قال :سمعت أبا بكر الصديق ريض اهلل تعاىل عنه يقول :قلت:
يا رسول اهلل أنعمل عىل أمر قد ُفرغ منه ،أم عىل أمر مؤتـنف؟ قال« :بل عىل أمر قد ُفرغ
منه» ،قلت :ففيم العمل يا رسول اهلل؟ قالٌّ « :
يس لِـام ُخلق له»(((.
كل ُم ّ ٌ
((( أخرجه يف «سننه» ،أبواب تفسري القرآن ،باب ومن سورة هود.)3111( ،

((( «االعتقاد» للبيهقي ،باب القول يف خلق األفعال ،ص ،142ومل أجده يف مسلم عن أيب هريرة،
وإنمـا هو فيه ،كتاب القدر ،باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه وكتابه رزقه وأجله وعمله
وشقاوته وسعادته )2649( ،من حديث عمران بن حصني.

((( (.)64 :1( ،)47
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قال اإلمام ابن حجر« :ويف كتاب االعتـصام :قوله« :قال رجل» :هو عمران

ابن حصني راوي اخلرب بينه عبد الوارث بن سعيد :عن يزيد الرشك :عن عمران بن

حصني ،قال :قلت يا رسول اهلل ...فذكره ،وسيأيت موصوالً يف أواخر كتاب التوحيد،
وسأل عن ذلك آخرون ،وسيأيت مزيدُ بسط فيه يف رشح حديث عيل قريب ًا.

قوله« :أيعرف أهل اجلنة من أهل النـار» :يف رواية محاد بن زيد :عن يزيد عند

مسلم بلفظ« :أ ُعلم» ،بضم العني ،واملراد بالسؤال :معرفة املالئكة ،أو من أطلعه اهلل
عىل ذلك ،وأما معرفة العامل أو من شاهده ،فإنام ُيعرف بالعمل.

قوله« :فلم يعمل العاملون؟» :يف رواية محاد «ففيم» ،وهو استفهام ،واملعنى :إذا

سبق القلم بذلك فال حيتاج العامل اىل العمل؛ ألنه سيصري اىل ما قدر له.

ِ
ِ
قوله« :قالٌّ :
ييس له» :ويف رواية الكشميهني « ُي ِّسـر»
كل يعمل لـام ُخلق له أو لـام َّ
ـ بضم أوله وكرس املهملة الثقيلة ـ ويف رواية محاد املشار إليها ،قالٌّ :
يس ٌـر لِـام
«كل ُم ّ
ُخلق له» ،وقد جاء هذا الكالم األخري عن مجاعة من الصحابة هبذا اللفظ ،يزيدون عىل
العرشة ،سأشري إليها يف آخر الباب الذي ييل الذي يليه ،منها حديث أيب الدرداء عند
أمحد بسند حسن بلفظ «كل امرئ مه ّي ٌأ لِـام ُخلق له»(((.
حمجوب عن املك َّلف ،فعليه أن جيتهدَ يف عمل
ويف احلديث إشارة إىل أن املآل
ٌ

ما ُأمر بهّ ،
أمره غالب ًا ،وإن كان بعضهم قد ُيتم له بغري
فإن عمله أمار ٌة إىل ما يؤول إليه ُ
ذلك ،كام ثبت يف حديث ابن مسعود وغريه ،لكن ال ا ّطالع له عىل ذلك ،فعليه أن ُ
يبذل
نفسه يف عمل الطاعة ،ال يرتك وكوالً إىل ما يؤول إليه أمره ،ف ُيالم عىل
جهدَ ه ،وجياهد َ

ويستحق العقوبة.
ترك املأمور،
ّ
((( «املسند» (.)27487
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وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب ما جيب عىل املرء من التشمري يف الطاعات،

وإن جرى قبلها ما يكره اهللُ من املحظورات.

أرأيت ما يعمل الناس
وملسلم من طريق أيب األسود :عن عمران أنه قال له:
َ

اليوم :أيش ٌء قىض عليهم ومىض فيهم من قدر قد سبق ،أو فيام يستـقبلون مما أتاهم به

وتصديق
حل ّج ُة عليهم؟ فقال« :ال بل يشء قىض عليهم ،ومىض فيهم»،
ُ
نبيهم وثبتت ا ُ

ذلك يف كتاب اهلل عز وجل ﴿ﭨﭩﭪ*ﭬﭭﭮ﴾ [الشمس.]8-7 :
وفيه قصة أليب األسود الدؤيل مع عمران ،وفيه قوله له :أيكون ذلك ظل ًام؟ فقال:

ُ
وملك يده ،فال يسأل عام يفعل(((.
خلق اهلل،
ال كل يشء ُ

قال عياض :أورد عمران عىل أيب األسود شبه َُة القدرية من حتكُّمهم عىل اهلل،

ودخوهلم بآرائهم يف حكمه ،فلمـا أجابه بمـا َّ
قواه بذكر اآلية
دل عىل ثباته يف الدينّ ،

وهي حدٌّ ألهل السنة ،وقوله« :كل يشء خلق اهلل وملكه» :يشري إىل أن املالك األعىل
رتض عىل املخلوق
ترصف يف ملكه بام يشاء ،وإنام ُيع َ
اخلالق اآلمر ،ال ُيعتَّ َ ض عليه إذا ّ

املأمور»(((.

وقال أيض ًا يف «الفتح»:

«قوله« :باب قول اهلل تعاىل ﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [القمر:

 :»]17قيل :املراد بالذكر :األذكار واالتعاظ ،وقيل :احلفظ ،وهو مقتىض قول جماهد.
قوله :وقال النبي ﷺٌّ :
يس لِـام ُخلق له» :فذكره موصوالً يف الباب من
«كل ُم ّ ٌ
عيل.
حديث ّ
((( «صحيح مسلم» ،كتاب القدر ،باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه وكتابه رزقه وأجله وعمله
وشقاوته وسعادته.)2650( ،

((( «فتح الباري» (.)493 :11
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هوناه عليك» .يف رواية غري أيب ذر:
يسنا القرآن بلسانكّ :
قوله« :وقال جماهدّ :

«هونا قراءته عليك» ،وهو بفتح اهلاء والواو وتشديد النون من التهوين ،وقد وصله
ّ
الفريايب عن ورقاء :عن ابن أيب نجيع :عن جماهد يف قوله تعاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ﴾ قال :هوناه.

قال ابن بطال :تيسري القرآن تسهي ُله عىل لسان القارئ حتى يسارع اىل قراءته،

فربام سبق لسانه يف القراءة ،فيجاوز احلرف إىل ما بعده ،وحيذف الكلمة حرص ًا عىل ما

بعدها .انتهى .ويف دخول هذا يف املراد نظر كبري!

قوله« :وقال مطر الورق﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ قال :هل

من طالب علم فيعان عليه؟» :وقع هذا التعليق عند أيب ذر عن الكشميـهني وحده،

وثبت أيض ًا للجرجاين عن الفربري ،ووصله الفريايب عن ضمرة بن زمعة :عن عبد اهلل

ابن شوذب :عن مطر.

وأخرجه أبو بكر بن أيب عاصم يف كتاب العلم من طريق ضمرة ،ثم ذكر حديث
عمران بن حصني :قلت :يا رسول اهلل فيام يعمل العاملون؟ قالٌّ :
يس لِـام ُخلق
«كل ُم ّ ٌ
ٍ
حديث سبق يف كتاب القدر ،فيه عن عمران قال :قال رجل :يا
له» ،وهو خمترص من
رسول اهلل ،أيعرف أهل اجلنة من أهل النار؟ قال« :نعم» قال :فلم يعمل العاملون؟ وقد

تقدّ م رشحه هناك ،ويزيد شيخ عبد الوارث فيه ،هو املعروف بالرشك ،وتقدم هناك من
رواية شعبة قال :حدثنا يزيد الرشك ،فذكره ،وحديث عيل ريض اهلل عنه ،وفيه« :وما

منكم من أحد إال كتب مقعده من النار أومن اجلنة» ،وتقدم رشحه هناك أيض ًا ،وفيه:

ويف حديث عمران الذي قبلهٌّ :
يس» ،قال الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة ـ يف رشح
«كل ُم ّ ٌ

حديث أيب سعيد املذكور يف باب كالم اهلل مع أهل اجلنة ـ :فيه نداء اهلل تعاىل ألهل اجلنة؛
لقرينة جواهبم بـ«لبيك وسعديك» ،واملراجعة بقوله« :هل رضيتم» وقوهلم« :وما لنا ال
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نرىض» ،وقوله« :أال أعطيكم أفضل» وقوهلم« :يا ربنا وأي يشء أفضل» ،وقوله« :أحل

عليكم رضواين»؛ فإن ذلك كله يدل عىل أنه سبحانه وتعاىل هو الذي كلمهم وكال ُمه
والنظر يف كيفيته ممنوع ،وال نقول باحللول يف املحدث،
ميس بلغة العرب،
ُ
قديم أزيل َّ
وهي احلروف ،وال أنه ّ
ُ
ميس باللغة
دل عليه وليس بموجود ،بل
اإليامن بأنه ُمنزل ّ
حق ّ

ٌ
صدق ،وباهلل التوفيق.
العربية

قال الكرماين :حاصل الكالم :أهنم قالوا :إذا كان األمر مقدّ ر ًا ،فلنرتك املشقة يف

العمل الذي من أجلها سمي بالتكليف ،وحاصل اجلواب :أن كل من ُخلق ليشء ُي ّس
لعمله ،فال مشقة مع التيسري.
وقال اخلطايب :أرادوا أن يتخذوا ما سبق حج ًة يف ترك العمل ،فأخربه أن هنا

أمرين ال يبطل أحدمها اآلخر :باطن وهو ما اقتضاه حكم الربوبية ،وظاهر وهو السمة
الالزمة بحق العبودية ،وهو أمارة للعاقبة ،فبني هلم أن العمل يف العاجل يظهر أثره يف
اآلجل ،وأن الظاهر ال ُيرتك للباطن.

قلت :وكأن مناسبة هذا الباب لِـام قبله من جهة االشرتاك يف لفظ «التيسري» ،واهلل

أعلم» .اهـ(((.

قال الطحاوي( :واألعامل باخلواتيم)

بعد أن ذكر َّ
أن اهلل تعاىل َع ِل َم أعامهلم ،أراد أن ُيوضح للناس :ما هي العربة يف

األعامل؟ هل هي يف البداية أم يف الوسط أم يف النهاية؟ فقال« :واألعامل باخلواتيم».

و«األعامل باخلواتيم» جز ٌء من حديث ،واملقصود من ذلك :أن من كان خامتة

أعامله التوحيد ـ أي :من مات عىل التوحيد ـ فإنه ينتفع بأعامله التي عملها يف أثناء
((( «فتح الباري» (.)522 :13
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حياته ،وأما من كانت خامتتُه الكفر ،فال ينفعه يشء عمله يف حياته ،ولذلك فإن املؤمن
يسأل اهلل تعاىل أن ُيسن له خامتته.

وهذه العبـارة وردت يف بعض األحاديث ،منـها ما رواه اإلمام البخاري يف
ٍ
ٍ
سهل :أن رج ً
غزوة غزاها
ال من أعظم املسلمني غنا ًء عن املسلمني يف
«صحيحه» عن
أحب أن ينظر إىل الرجل من أهل النار فلينظر
مع النبي ﷺ ،فنظر النبي ﷺ ،فقال« :من ّ
إىل هذا» ،فأتبعه ٌ
رجل من القوم ـ وهو عىل تلك احلال من أشد الناس عىل املرشكني ـ

حتى ُجرح ،فاستعجل املوت ،فجعل ذبابة سيفه بني ثديـيه حتى خرج من بني كتفيه،

فأقبل الرجل إىل النبي ﷺ مسـرع ًا ،فقال :أشهد أنك رسول اهلل ،فقال« :وما ذاك؟»

قلت لفالن« :من أحب أن ينظر إىل رجل من أهل النار فلينظر إليه» ،وكان من
قالَ :
أعظمنا غناء عن املسلمني ،فعرفت أنه ال يموت عىل ذلك ،فلام ُجرح استعجل املوت،

فقتل نفسه ،فقال النبي ﷺ عند ذلك« :إن العبد ليعمل عمل أهل النار ،وإنه من أهل
اجلنة ،ويعمل عمل أهل اجلنة ،وإنه من أهل النار ،األعامل باخلواتيم»(((.

وهو وار ٌد عن سهل بن سعد أيض ًا يف «املعجم الكبري» للطرباين(((.

ورواه الطرباين عنه أيض ًا بلفظ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن الرجل ليعمل ـ فيام

يرى الناس ـ بعمل أهل اجلنة ،وإنه من أهل النار ،وإنه ليعمل ـ فيام يرى الناس ـ بعمل

أهل النار ،وإنه من أهل اجلنة ،وإنام األعامل باخلواتيم»(((.

ويف «صحيح ابن حبان» عن عائشة أن النبي ﷺ قال« :إنام األعامل باخلواتيم»(((.
((( كتاب القدر ،باب العمل باخلواتيم.)6607( ،
((( (.)143 :6( ،)5784
((( (.)147 :6( ،)5798

((( كتاب الرب واإلحسان ،باب ما جاء يف الطاعات وثواهبا.)340( ،
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قال الطحاوي( :والسعيد من سعد بقضاء اهلل ،والشقي من شقي بقضاء اهلل)

روى البخاري عن أنس بن مالك :عن النبي ﷺ قال« :إن اهلل عـز وجل وكل

يقيض خلقه
بالرحم ملك ًا يقول :يا رب نطفة ،يا رب علقة ،يا رب مضغة ،فإذا أراد أن
َ

قال :أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فام الرزق؟ واألجل؟ ف ُيكتب يف بطن أمه»(((.

وله يف رواية أخرى عنه :عن النبي ﷺ قال« :إن اهلل وكّل يف الرحم ملك ًا فيقول:

يا رب نطفة ،يا رب علقة ،يا رب مضغة ،فإذا أراد أن خيلقها قال :يا رب أذكر يا رب

أنثى؟ يا رب شقي أم سعيد؟ فام الرزق؟ فام األجل؟ فيكتب كذلك يف بطن أمه»(((.

ويف «املعجم الصغري» للطرباين عن عبد اهلل بن مسعود :حدثـنا رسول اهلل ﷺ

ـ وهو الصادق املصدوق ـ« :إن خلق أحدكم ُيمع يف بطن أمه أربعني يوم ًا ،ثم يكون

علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،ثم يأيت امللك فيكتب :شقي أو سعيد ،ذكر

أو أنثى» مل يروه عن بن عون إال عبيد اهلل بن سفيان(((.

رب ،شقي أو سعيد؟
وزاد يف رواية أخرى عنه« :ويكتب امللك ،ثم يقول :أي ّ

وأثره؟ فيقيض اهلل
فيقيض اهلل عز وجل ،ويكتب امللك ،ثم يقول :أي ّ
رب ،أج ُله ورز ُقه ُ

عز وجل ،ويكتب امللك»(((.

ويف «مسند اإلمام أمحد» عن جابر قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إذا استقرت النطفة

يف الرحم أربعني يوم ًا ،أو أربعني ليلة ،بعث إليها ملك ًا ،فيقول :يا رب ،ما رزقه؟ فيقال
((( يف «صحيحـه» كـتاب احليض ،باب قـول اهلل عز وجـل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [احلج،]5 :
(.)318

((( يف «صحيحه» كتاب أحاديث االنبياء ،باب خلق آدم صلوات اهلل عليه وذريته.)3333( ،
((( (.)133 :1( ،)200
((( (.)269 :1( ،)442
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له ،فيقول :يا رب ما أجله؟ فيقال له ،فيقول :يا رب ،ذكر أو أنثى؟ فيعلم ،فيقول :يا

رب شقي أم سعيد؟ فيعلم»((( .وفيه قريب من هذا اللفظ عن أنس أيض ًا(((.

ويف «سنن أيب داود» عن عبد اهلل بن مسعود قال :حدثـنا رسول اهلل ﷺ ـ وهو

الصادق املصدوق ـ« :إن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني يوم ًا ،ثم يكون علقة مثل

ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،ثم يبعث إليه ملك ،فيؤمر بأربع كلامت :فيكتب رزقه،
وأجله وعمله ،ثم يكتب شقي أو سعيد ،ثم ينفخ فيه الروح ،فإن أحدكم ليعمل بعمل

أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع ،أو قيد ذراع ،فيسبق عليه الكتاب ،فيعمل

بعمل أهل النار ،فيدخلها ،وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها
إال ذراع ،أو قيد ذراع ،فيسبق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل اجلنة ،فيدخلها»(((.

علمه أو إرادته القديمة؛ فاإلمام الطحاوي قال قبل ذلك :اهلل
وقضاء اهلل :هو ُ

سبحانه علم منـذ األزل من سيدخل اجلنة و َم ْن سيدخل النار؛ إذن السعيد من كان
سعيد ًا يف علم اهلل ،والشقي من كان شقي ًا يف علم اهلل؛ كمـا علمه اهلل منذ األزل ،أي:
من قىض اهلل عليه بنا ًء عىل علمه األز ّيل أنه من أهل النار؛ أمل يرد يف بعض األحاديث:

«أن اهلل قبض قبضة ،وقال :هؤالء إىل اجلنة وال أبايل ،وقبض قبضة ،وقال :هؤالء إىل
النار وال أبايل»؟ ومعنى «أخذ قبضة» أي :حكم وقىض عىل هؤالء أهنم صائـرون إىل
اجلنة أو النار ،وهذا احلكم بنا ًء عىل علمه األزيل.

والسعادة عند اإلمام األشعري :هي املوت عىل اإليامن ،فمن مات عىل اإليامن

فهو السعيد ،وأما السعادة عند اإلمام املاتريدي :فهي اإليامن ،واخلالف بينهم لفظي
((( (.)413 :23( ،)15296
((( (.)148 :3( ،)12521

((( كتاب السنة ،باب يف القدر.)4710( ،
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ـ كام هو ظاهر ـ ألن حمل الكالم خمتلف عندمها ،واإلمام املاتريدي ال شك يقول :إن
من مات عىل اإليامن فهو سعيد ،وال خيالف األشعري يف أن من كان مؤمن ًا فهو يف حال
كونه مؤمن ًا فهو مطيع هلل تعاىل ،وأما إذا كفر فهو ممن غضب اهلل تعاىل عليه ،ولكن مراد
األشعري :أن السعادة احلقيقية الدائمة التي ال تنقطع إنام حيصل عليها اإلنسان بأن
يموت عىل اإليامن.

قال الغنيمي يف «رشحه»:

«واعلم أن َمبنى هذه املسألة ـ وهي مسألة السعادة والشقاوة ـ عىل مسألة االستثناء
يف اإليامن ،فمن قال بجوازه يف اإليامن ـ نظر ًا إىل اخلامتة ـ ذهب إىل عدم التبدُّ ل ،ومن

قال بعدم جوازه ـ نظرا إىل تسمية الرشع املؤمن مؤمن ًا وإجراء أحكام اإليامن عليه وإن
كان مآ ُله الكفر ،والكافر كافر ًا وإجراء أحكام الكفر عليه وإن كان مآله اإليامن ـ ذهب
إىل حصول التبديل.

واخلالف بينهام مرج ُعه اللفظ دون املعنى،
طرف،
ُ
ناظر إىل َ
فكل من الفريقني ٌ
الشقي
رصح بأن
ّ
وهلذا مل يذكر املصنف ريض اهلل عنه مسأل َة االستثناء يف اإليامن ،وال ّ
ٍ
بعبارة أمجع عليها الفريقان ،وهي ّ
أن العربة يف اخلامتة،
يصري سعيد ًا ،وبالعكس ،وإنام أتى

ّ
وأن من له سعادة يف األزل ـ أو شقاوة ـ فال تتبدل ،بل ال بد أن تنفذ وتظهر عىل ذلك

معي ال بد أن تكون فيه ،فإذا انقىض أ َمدُ ها تبدّ لت
أمر يف الدنيا َّ
الشخص ،فإن كان هلا ٌ
خالف فيه ألحد.
بضدِّ ها ،وإذا مل يكن هلا أمدٌ معني بقيت إىل اآلخرة ،وهذا املقدار ال
َ

ثم قال :واحلاصل :أن اخلالف لفظي؛ كمـا ذكرنا أن اإليمـان والكفر حالتان

توصف هبام العباد ،فمن ُوصف باإليامن ،فهو مؤمن ،ومن وصف بالكفر ،فهو كافر،
ِ
بالكب ،فهو كبري ،ومن ُوصف بالص َغر،
والص َغر حالتان ،فمن ُوصف
كمـا أن الك َب ِّ
َ
فهو صغري ،ولو كان املعترب يف صحة الوصف اخلامتة ما كان املوصوف بالص َغر يسمى
صغري ًا؛ ألنه إذا كرب ومات مات كبري ًا ال صغري ًا ،وال نزاع يف صحة تسمية من اتصف
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صح االتصاف كان مقطوع ًا به من غري
بالص َغر صغري ًا يف تلك احلالة فكذا هذا ،ومتى ّ
ِّ
ّ
شك ،فمن اتصف باإليامن فهو مؤم ٌن حق ًا يف تلك احلالة ،ومن اتصف بالكفر فهو كافر

حق ًا يف تلك احلالة.

وأما بقاء وصف اإليامن عىل املؤمن إىل املوت ،وبقاء وصف الكفر عىل الكافر إىل

املوت ،فليس من األمور التي تدخل حتت مقدور املكلف ،إال باعتبار الوقت الذي هو

فيه؛ لعدم علمه بذلك؛ فإن اهلل تعاىل هو الذي استأثر بعلمه» .اهـ(((.

ومبي أن اخلالف يف املسألة جمرد خالف لفظي ،وأن كل من
وهذا كالم مفيدّ ،
الفريقني يتكلم عىل ٍّ
حمل مغاير لِـام يتكلم عليه اآلخر ،وهذا هو ما يسمى باخلالف
جمرد خالف لفظي ،واحلمد هلل.
اللفظي ،ومعظم اخلالفات بني األشاعرة واملاتريدية ّ

ِ
ُ
س اهلل تعاىل يف خلقه)
قال الطحاوي:
(وأصل القدر ُّ

رشع اإلمام الطحاوي يف الكالم عىل مسألة القدر؛ َّ
ألن كل كالمه فيام سبق كان
متهيد ًا هلذه املسألة ،وكلمة َ
«خ ْل ِق ِه» هنا إما أن حتمل عىل املعنى املصدري ،أو عىل املعنى

صحيح عليهام.
االسمي ،واملعنى
ٌ

قال اإلمام النووي يف «رشحه» عىل «صحيح مسلم»:

«واعلم أن مذهب أهل احلق :إثبات القدر ،ومعناه :أن اهلل تبارك وتعاىل قدَّ ر

األشياء يف القدم ،وعلم سبحانه أهنا ستـقع يف أوقات معلومة عنده سبحانه وتعاىل،
وعىل صفات خمصوصة ،فهي تقع عىل حسب ما قدرها سبحانه وتعاىل.

علمه
وأنكرت القدرية هذا ،وزعمت أنه سبحانه وتعاىل مل يقدّ رها ،ومل يتقدّ م ُ

سبحانه وتعاىل هبا ،وأهنا مستأنَفة العلم ،أي :إنام يعلمها سبحانه بعد وقوعها.
((( «رشح الغنيمي» ص .82
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وس ّميت هذه
وكذبوا عىل اهلل سبحانه وتعاىل وجل عن أقواهلم الباطلة ّ
علو ًا كبري ًاُ ،

الفرقة «قدرية»؛ إلنكارهم القدر.

قال أصحاب املقاالت من املتكلمني :وقد انقرضت القدرية القائلون هبذا القول

الشنيع الباطل ،ومل يبق أحدٌ من أهل القبلة عليه ،وصارت القدرية يف األزمان املتأخرة

تعتقد إثبات القدر ،ولكن يقولون :اخلري من اهلل ،والرش من غريه؛ تعاىل اهلل عن قوهلم.
وقد حكى أبو حممد بن قتيبة يف كتابه «غريب احلديث» وأبو املعايل إمام احلرمني

يف كتابه «اإلرشاد يف أصول الدين» أن بعض القدرية قال :لسنا بقدرية ،بل أنتم القدرية؛

العتقادكم إثبات القدر! قال ابن قتيبة واإلمام :هذا تـمويه من هؤالء اجلهلة ومباهتة
وتواقـح؛ ّ
يفوضون أمورهم إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،ويضيفون القـدر
فإن أهل احلق ّ
واألفعال إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وهؤالء اجلهلة يضيفونه إىل أنفسهم ،ومدعي اليشء

لنفسه ومضيفه اليها أوىل بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغريه وينفيه عن نفسه.

قال اإلمام :وقد قال رسول اهلل ﷺ« :القدرية جموس هذه األمة» ،شبههم هبم؛

املجوس ،فرصفت اخلري إىل يزدان،
لتقسيمهم اخلري والرش يف حكم اإلرادة كام قسمت
ُ

والرش إىل أهرمن ،وال خفاء باختصاص هذا احلديث بالقدرية .هذا كالم اإلمام وابن قتيبة.
وحديث القدرية «جموس هذه األمة» رواه أبو حازم :عن ابن عمر :عن رسول اهلل

ﷺ ،أخرجه أبو داود يف «سننه» ،واحلاكم أبو عبد اهلل يف «املستدرك عىل الصحيحني»،

وقال :صحيح عىل رشط الشيخني إن صح سامع أيب حازم من ابن عمر.

قال اخلطايب :انام جعلهم ﷺ جموس ًا؛ ملضاهاة مذهبهم مذهب املجوس يف قوهلم

باألصلني (النور والظلمة) يزعمون أن اخلري من فعل النور ،والشـر من فعل الظلمة،

فصاروا ثـنَوية ،وكذلك القدرية يضيفون اخلري إىل اهلل تعاىل ،والشـر إىل غريه ،واهلل
خالق اخلري والرش مجيع ًا ،ال يكون يشء منهام إال بمشيئته ،فهام مضافان
سبحانه وتعاىل ُ

إليه سبحانه وتعاىل خلق ًا وإجياد ًا ،وإىل الفاعلني هلام من عبادة فع ً
ال واكتساب ًا ،واهلل أعلم.
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قال اخلطايب :وقد حيسب كثيـر من الناس أن معنى القضاء والقدر :إجبار اهلل

وقهره عىل ما قدره وقضاه! وليس األمر كام يتومهونه ،وإنام معناه:
سبحانه وتعاىل العبدَ
ُ

اإلخبار عن تقدُّ م علم اهلل سبحانه وتعاىل بام يكون من اكتساب العبد ،وصدورها عن

تقدير منه ،وخلق هلا خريها ورشها.
رت اليشء وقدّ رته
اسم لِـام صدر مقدّ ر ًا عن فعل القادر يقال :قدَ ُ
قال :والقدرٌ :
ـ بالتخفيف والتـثقيل ـ بمعنى واحد ،والقضاء ـ يف هذا ـ معناه :اخللق؛ كقوله تعاىل:
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕ﴾ [فصلت ،]12 :أي :خلقهن.

قلت :وقد تظاهرت األدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة وأهل

احلل والعقد من السلف واخللف عىل إثبات قدر اهلل سبحانه وتعاىل ،وقد أكثر العلام ُء
ِ
كتاب احلافظ الفقيه أيب بكر
من التصنيف فيه ،ومن أحسن املصنفات فيه
وأكثرها فوائدَ
ُ
البيهقي ريض اهلل عنه.
وقد قرر أئمتـنا من الـمتكلمني ذلك أحس َن تقرير بدالئلهم القطعية السمعية

والعقلية ،واهلل أعلم» .اهـ(((.

منقطع؛ كام نبه إليه النووي.
وقوله« :القدرية جموس هذه األمة» ،هذا حديث
ٌ

فالقدر يتجىل بمعرفة حقيقة خلق اهلل تعاىل للمخلوقات ،ويتجىل يف معرفة نفس

املخلوقات ،ولكن إدراك حقيقة ذلك بعيد ،وال نملك إال التصديق به ،أما معرفة حقيقته

فال ،وهبذا وقع علينا التكليف واملشقة.

قال الطحاوي( :مل ي ّطلع عىل ذلك َم َل ٌ
مقرب وال نبي مرسل)
ك َّ

ال يعلم أحدٌ من الناس خامت َة غريه ،ال ٌ
خصه اهلل بإعالمه،
نبي ،إال من ّ
ملك وال ٌّ

كام أعلم نب َّيه حممد ًا ﷺ بالعرشة املبرشين باجلنة ونحوهم ،فهؤالء ُعلمت خامتتهم.
((( «رشح صحيح مسلم» (.)155-154 :1
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وس َّلم احلرمان،
قال الطحاوي( :والتعمق والنظر يف ذلك ذريعة اخلذالنُ ،
فاحلذر ـ َّ
كل احلذر ـ من ذلك نظر ًا وفكر ًا ووسوس ًة؛ فإن اهلل
ودرجة الطغيان،
َ
تعاىل طوى علم القدر عن أنامه ،وهناهم عن مرامه ،كام قال تعاىل يف كتابه:
﴿ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ [األنبياء ،]23 :فمن سأل :مل َ فعل؟ فقد ر ّد
حكم الكتاب ،ومن ر ّد حكم الكتاب كان من الكافرين)
ال لغايةُّ ،
هذا بناء عىل أن أفعال اهلل ال تع َّلل؛ ألن اهلل ال يفعل فع ً
وكل أفعاله صادرة

مذهب وال غاية من وراء أفعاله تُلجئه ألن يفعلها؛ ألن من يفعل
بعلمه األزيل ،ليس له
ُ

فع ً
منزه عن أن حيتاج إىل أفعاله أو
ال لغاية يكون حمتاج ًا إىل تلك الغاية ،واهلل سبحانه َّ

خملوقاته ،ولكن احلكمة مرتتبة عىل أفعاله وأحكامه جل شأنه.

آيات من الكتاب ،منها قوله تعاىل﴿ :ﭢﭣﭤ
واألصل ـ يف ذلك كله ـ ٌ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾
[السجدة.]13 :

وقوله تعاىل﴿ :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶ﴾ [يونس.]99 :

وقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ﴾ [األنعام.]125 :

سؤال :كان الكفار يسألون أسئلة للرسول عليه الصالة والسالم ،وكانت هناك

نزول يشء من القرآن الكريم؟ أال يكون ُ
حوادث يعقبها ُ
ُ
نزول القرآن هبذا الشكل لغاية

معينة؟

اجلواب :إن القرآن ُوجد دفعة واحدة يف اللوح املحفوظ ،ثم نزل مجلة واحدة إىل
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ٌ
رشط أو ُم ِعدّ وليس علة،
السامء الدنيا ،وبعد ذلك نزل بحسب احلوادث ،فاحلوادث
وعني احلكمة :ترتُّب شيئ ًا عىل يشء ،ولكن النقص هو إجيا ُد يشء ألجل يشء ،وهذا
هو املنفي.
فنحن ـ إذ ننفي الغرض عن اهلل تعاىل ـ إنام نريد بذلك نفي أن يكون هناك أمر

يدفع اهلل تعاىل إىل خلق املخلوقات ،أو إىل فعل بعض األفعال ،بل أفعال اهلل تعاىل كلها
منفي عن اهلل تعاىل؛ ألنه يلزم عليه أن اهلل
تابع ٌة ملحض إرادته ،فالغرض ـ هبذا املعنى ـ ٌّ

وغري مريد.
تعاىل
ٌّ
مضطر ُ

وقولنا بنفي الغرض ـ هبذا املعنى ـ ال يرتتب عليه نفي احلكمة ،فاحلكمة ثابتة مع
نفي العلل الدافعة؛ ألن احلكمة :هي كون الفاعل عالـ ًام بام يفعل ،وكون الفعل متناسق ًا
غري متناقض مع بعضه البعض ،ولذلك يقول العلامء :احلكمة مرتتبة عىل فعل اهلل تعاىل،
وليست هي التي تدفع اهلل تعاىل إىل أفعاله.

وروى الرتمذي يف «جامعه الصحيح» عن عيل قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ال يؤمن

عبد حتى يؤمن بأربع :يشهد أن ال إله إال اهلل وأين حممد رسول اهلل بعثني باحلق ،ويؤمن
باملوت ،وبالبعث بعد املوت ،ويؤمن بالقدر»(((.

وحدث الرتمذي عن عبد الواحد بن سليم قال :قدمت مكة فلقيت عطاء بن

رباح ،فقلت له :يا أبا حممد ،إن أهل البرصة يقولون يف القدر قال :يا بني أتقرأ القرآن؟
فقرأت ﴿ﮀ * ﮂ ﮃ * ﮅ ﮆ
قلت :نعم ،قال :فاقرأ الزخرف ،قال:
ُ

((( أبواب القدر ،باب ما جاء يف اإليامن بالقدر خريه ورشه.)2145( ،
حدثنا حممود بن غيالن :حدثنا النرض بن شميل :عن شعبة نحوه؛ إال أنه قال :ربعي عن رجل:
عن عيل.
أصح من حديث النرض.
قال أبو عيسى :حديث أيب داود :عن شعبة عندي ُّ
روى غري واحد عن منصور :عن ربعي :عن عيل.
حدثنا اجلارودي قال :سمعت وكيع ًا يقول :بلغنا أن ربعي ًا مل يكذب يف اإلسالم كذبة.
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ﮇﮈﮉﮊ*ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ﴾ [الزخرف:

كتاب كتبه اهلل
 ]4-1فقال :أتدري ما أم الكتاب؟ قلت :اهلل ورسوله أعلم! قال :فإنه ٌ

قبل أن خيلق السمـاوات وقبل أن خيلق األرض ،فيه إن فرعون من أهل النار ،وفيه

﴿ﮈﮉﮊﮋﮌ﴾ [املسد ،]1 :قال عطاء :فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت
ِ
صاحب رسول اهلل ﷺ ،فسألته ما كان وصية أبيك عند املوت؟ قال :دعاين أيب ،فقال

يل :يا بني اتق اهللَ ،واعلم أنك لن تتقي اهلل حتى تؤمن باهلل ،وتؤمن بالقدر كله خريه
ورشه؛ فإن مت عىل غري هذا دخلت النار؛ إين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إن أول ما

خلق اهلل القلم فقال :اكتب فقال :ما أكتب؟ قال :اكتب القدر ما كان وما هو كائن إىل
األبد» .قال أبو عيسى :وهذا حديث غريب من هذا الوجه(((.

وروى اإلمام الرتمذي عن أيب هريرة :أن رسول اهلل ﷺ وقف عىل أناس جلوس

فقال« :أال أخربكم بخريكم من رشكم؟ قال :فسكتوا ،فقال ذلك ثالث مرات ،فقال
خريه و ُيؤ َمن
رجل :بىل ـ يا رسول اهلل ـ ِ ْ
أخبنا بخرينا من رشنا ،قال« :خريكم من ُيرجى ُ

رشه ،ورشكم من ال يرجى خريه ،وال يؤمن رشه» قال أبو عيسى :هذا حديث حسن
ُّ
صحيح(((.

وروى الرتمذي أيض ًا عن حييى بن يعمر قال :أول من تكلم يف القدر معبد اجلهني،

وحيد بن عبد الرمحن احلمريي حتى أتينا املدينة ،فقلنا :لو لقينا رج ً
ال
قال:
ُ
فخرجت أنا ُ

من أصحاب النبي ﷺ ،فسألناه عام أحدث هؤالء القوم ،قال :فلقيناه ـ يعني :عبد اهلل

خارج من املسجد ـ قال :فاكتنفته أنا وصاحبي ،قال :فظننت أن صاحبي
ابن عمر ـ وهو
ٌ
سيكل الكالم إ ّيل ،فقلت :يا أبا عبد الرمحن ،إن قوم ًا يقرؤون القرآن ،ويتقفرون العلم،
فأخبهم أين منهم بريء،
ويزعمون أن ال قدر ،وأن األمر ُأن ٌ
ُف ،قال :فإذا َ
لقيت أولئك ِ ْ
((( كتاب القدر ،باب.)2155( ،

((( أبواب الفتن ،باب.)2263( ،
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وأهنم مني ُبرءا ُء ،والذي حيلف به عبد اهلل ،لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ًا ما ُقبل ذلك
ِ
ورشه ،قال :ثم أنشأ حيدث فقال :قال عمر بن اخلطاب :كنا
منه حتى ُيؤمن بالقدر خريه ِّ
عند رسول اهلل ﷺ ،فجاء رجل شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعر ،ال ُيرى عليه
أثر السفر ،وال يعرفه منا أحد ،حتى أتى النبي ﷺ ،فألزق ركبته بركبته ،ثم قال :يا حممد،
ما اإليامن؟ قال« :أن تؤمن باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه

ورشه» ،قال :فمـا اإلسالم؟ قال« :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا عبده ورسوله،
وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وحج البيت ،وصوم رمضان» ،قال :فام اإلحسان؟ قال:

«أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإنك إن مل تكن تراه ،فإنه يراك» قال :يف كل ذلك يقول له:

فتعجبنا منه يسأله و ُيصدّ قه! قال :فمتى الساعة؟ قال« :ما املسؤول عنها
َ
صدقت! قالّ :

بأعلم من السائل» قال :فام أمارهتا؟ قال« :أن تلد األمة ربتها ،وأن ترى احلفاة العراة
العالة أصحاب الشاء يتطاولون يف البنيان» قال عمر :فلقيني النبي ﷺ بعد ذلك بثالث،
فقال« :يا عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جربيل أتاكم يعلمكم معامل دينكم»(((.

وروى احلاكم يف «املستدرك» عن عيل بن أيب طالب :عن النبي ﷺ قال« :ال يؤمن

العبد حتى يؤمن بأربع :حتى يشهد أن ال إله إال اهلل ،وأين رسول اهلل بعثني باحلق ،ويؤمن
بالبعث بعد املوت ،ويؤمن بالقدر»(((.

صديق من أهل الشام يكاتبه،
وروى احلاكم أيض ًا عن نافع قال :كان البن عمر
ٌ

مت يف يشء من القدر ،فإياك أن تكتب
فكتب إليه عبد اهلل بن عمر :أنه بلغني أنك تك ّل َ
((( أبواب اإليامن ،باب ما جاء يف وصف جربيل للنبي ﷺ اإليامن واإلسالم.)2610( ،

وقال :هذا حديث حسن صحيح ،قد روي من غيـر وجه نحو هذا عن عمر وقـد روي هذا
احلديث عن ابن عمر عن النبي ﷺ والصحيح هو ابن عمر ،عن عمر عن النبي ﷺ.

((( كتاب اإليامن .)90( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني وقد قرص بروايته بعض
أصحاب الثوري وهذا عندنا مما ال يعبأ .وقال الذهبي :عىل رشطهام.
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سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إنه سيكون يف أمتي أقوام يكذبون بالقدر»(((.
إ ّيل؛ فإين
ُ

وروى الطرباين يف «املعجم األوسط» عن جابر بن سمرة قال :سمعت رسول اهلل

ﷺ« :يقول أخوف ما أخاف عىل أمتي :االستسقاء باألنواء ،وحيف السلطان ،وتكذيب

بالقدر»(((.

وله عن عمرو بن شعيب :عن أبيه :عن جده قال :قال رسول اهلل ﷺ« :لن يؤمن

عبد حتى يؤمن بالقدر خريه ورشه ،ويعلم أن ما أصابه لن يكن ليخطئه ،وما أخطأه مل
يكن ليصيبه»(((.

وله يف «املعجم الكبري» عن خباب بن األرت قال :بعثني رسول اهلل ﷺ مبعث ًا
فقلت :يا رسول اهلل ،إنك تبعثني بعيد ًا وأنا أشفق عليك ،قال« :وما بلغ من شفقتك

قلت :أصبح فال أظنك ُتيس ،وأميس فال أظنك تصبح! قال« :يا خباب ،مخس
عيل؟» ُ
ّ

إن فعلت هبن رأيتَني ،وإن مل تفعل هبن مل ترين» ،فقلت :يا رسول اهلل ،وما ه ّن؟ قال:
وحرقت ،وتؤمن بالقدر» ،قلت :يا رسول اهلل،
«تعبد اهلل ال ترشك به شيئ ًا وإن ُقطعت ُ
وما اإليامن بالقدر؟ قال« :تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ،وأن ما أخطأك مل يكن

ليصيبك ،وال ترشب اخلمر؛ فإن خطيئتها تقرع اخلطايا ،كام أن شجرهتا تعلق الشجر،

وبر والديك ،وإن أمراك أن خترج من الدنيا ،وتعتصم بحبل اجلامعة؛ فإن يد اهلل عىل
ّ
اجلامعة ،يا خباب ،إنك إن رأيتني يوم القيامة مل تفارقني»(((.

((( كتاب اإليامن .)285( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم فقد احتج بأيب صخر محيد
ابن زياد ومل خيرجاه .وقال :عىل رشط مسلم.
((( (.)238 :2( ،)1852
مل يرو هذا احلديث عن فطر إال حممد ،وال يروى عن جابر بن سمرة إال هبذا اإلسناد.
((( (.)271 :2( ،)1955
مل يرو هذا احلديث عن منصور بن زيد إال عبد اهلل بن جعفر.
((( (.)81 :4( ،)3709
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وله يف «املعجم الكبري» عن عطاء بن أيب رباح :عن عمرو بن شعيب قال :كنت

عند سعيد بن املسيب جالس ًا ،فذكروا أن أقوام ًا يقولون :قدّ ر اهلل كل يشء ما خال األعامل،
هم بالقيام ،ثم سكن،
قال :فواهلل ما ُ
رأيت سعيد بن املسيب غضب غضب ًا أشدَّ منه حتى ّ
رش ًا ـ وحيهم ـ أو يعلمون!
فقال :تك ّلموا به؟ أما واهلل لقد
ُ
سمعت فيهم حديث ًا كفاهم به ّ
بعض غضبه ،فقال:
فقلت :يرمحك اهلل ـ يا أبا حممد ـ وما هو؟ قال :فنظر إ ّيل وقد سكن ُ
حدثني رافع بن خديج :أنه سمع رسول اهلل ﷺ يقول« :يكون قوم من أمتي يكفرون باهلل
وبالقرآن ،وهم ال يشعرون ،كمـا كفرت اليهود والنصارى» ،قال :قلت :جعلت فداك

«يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه» ،قال :قلت:
ـ يا رسول اهلل ـ وكيف ذاك؟ قالّ :
ثم ما يقولون؟ قال« :يقولون اخلري من اهلل والرش من إبليس ،فيقرون عىل ذلك كتاب
اهلل ،ويكفرون بالقرآن بعد اإليامن واملعرفة ،فام يلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء

واجلدال؟ أولئك زنادقة هذه األمة ،يف زماهنم يكون ظلم السلطان ،فيناهلم من ظلم
وحيف وأثرة ،ثم يبعث اهلل عز وجل طاعون ًا ،ف ُيـفني عامتهم ،ثم يكون اخلسف ،فام

غمه ،ثم يكون املسخ ،فيمسخ اهلل
أقل ما ينجو منهم املؤمن يومئذ ،قليل ُ
فرحه ،شديد ُّ

عز وجل عامة أولئك قردة وخنازير ،ثم خيرج الدجال عىل أثر ذلك قريب ًا» ،ثم بكى

رسول اهلل ﷺ حتى بكينا لبكائه ،قلنا :ما يبكيك؟ قال« :رمحة هلم األشقياء؛ ألن فيهم
املتعبد ،ومنهم املجتهد ،مع أهنم ليسـوا بأول من سبق إىل هذا القول ،وضاق بحمله

ذرع ًا ،إن عامة من هلك من بني إرسائيل بالتكذيب بالقدر» ،قلتُ :جعلت فداك ـ يا
رسول اهلل ـ فقل يل كيف اإليمـان بالقدر؟ قال« :تؤمن باهلل وحده ،وإنه ال يملك معه

أحد رض ًا وال نفع ًا ،وتؤمن باجلنة والنار ،وتعلم أن اهلل عز وجل خالقهام قبل خلق
اخللق ،ثم خلق خلقه فجعلهم من شاء منهم للجنة ،ومن شاء منهم للنار عدالً ذلك
منه ،وكل يعمل لِـام فرغ له وهو صائـر إىل ما فرغ منه» قلت :صدق اهلل ورسوله(((.

((( (.)245 :4( ،)4270
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فأحرجوين،
وله يف «املعجم الكبري» عن أيب األسود الدؤيل قال:
ُ
خاصمت القدَ رية َ

خاصمت
صاحب رسول اهلل ﷺ فقلت :يا أبا نجيد،
فأتيت عمران بن احلُصني اخلزاعي
ُ
َ

فأحرجوين ،فهل من حديث حتدثني؛ لعل اهلل ينفعني به! قال :لعيل لو حدثتك
القدَ رية َ
جئت لذلك ،فقال :لو أن اهلل
حديث ًا لبست عليه أذنيك كأنك مل تسمعه ،فقلت :إنام ُ

عذب أهل السامء وأهل األرض ّ
ّ
غري ظامل ،ولو أدخلهم يف رمحته كانت
عذهبم وهو ُ

أوسع هلم من ذنوهبم ،فإذا هو كمـا قال اهلل عز وجل﴿ :ﮆﮇﮈﮉ
رمحته
َ

ﮊﮋ﴾ [املائدة ]40 :فمن ّ
احلق ،ولو كانت اجلبال
احلق ،ومن رحم فهو ّ
عذب فهو ّ
ِ
ورشه مل ينتفع
ألحدكم ذهب ًا ـ أو ورق ًا ـ فأن َف َقها يف سبيل اهلل ،ثم مل يؤمن بالقدر خريه ِّ
يب بن كعب :يا أبا املنذر حدِّ ثه،
بذلك،
ُ
فأتيت عبد اهلل بن مسعود فسألتُه ،فقال عبد اهلل أل ّ
يب :يا أبا عبد الرمحن حدِّ ثه ،فحدّ ث ابن مسعود بمثل حديث عمران بن حصني
فقال أ ّ

عن النبي ﷺ وعىل آله وسلم تسلي ًام كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه(((.

روايات عن السلف يسألون فيها عن األفعالِ ،من ذلك :ما ورد يف «سنن
وهناك
ٌ

خشيت أن ُيفسد
ابن ماجه» عن ابن الديلمي قال :وقع يف نفيس يشء من هذا القدَ ر
ُ

يب بن كعب ،فقلت :أبا املنذر ،إنه قد وقع يف نفيس يشء من
عيل ديني وأمري،
ُ
فأتيت أ َّ
ّ
فخشيت عىل ديني وأمري ،فحدّ ثني من ذلك بيشء لعل اهلل أن ينفعني
هذا القدر،
ُ

عذب أهل سامواته وأهل أرضه ّ
به ،فقال :لو أن اهلل ّ
غري ظامل هلم ،ولو
لعذهبم وهو ُ
ِ
رحهم لكانت رمحتُه خري ًا هلم من أعمـاهلم ،ولو كان لك مثل جبل أحد ذهب ًا ـ أو مثل
فتعلم أن ما أصابك مل
جبل أحد ـ تنفقه يف سبيل اهلل ما ُقبل منك حتى تؤمن بالقدر،
َ
دخلت
مت عىل غري هذا
َ
يكُن ل ُيخطئك ،وأن ما أخطأك مل يكُن ل ُيصيبك ،وأنك إن َّ

فأتيت عبد اهلل ،فسألتُـه،
يت أخي عبد اهلل بن مسعود فـتسأ َله،
ُ
النار ،وال عليك أن تأ َ
((( (.)232 :10( ،)10564
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فأتيت حذيفة فسألتُه ،فقال
يت حذيفة،
ُ
يب ،وقال يل :وال عليك أن تأ َ
فذكر مثل ما قال أ ٌّ
مثل ما قاال ،وقالِ :
فأتيت زيد بن ثابت فسألته ،فقال:
ائت زيدَ بن ثابت فاسأله،
ُ

عذب أهل سامواته َ
وأهل أرضه ّ
أن اهلل ّ
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :لو ّ
لعذهبم وهو
غري ظامل هلم ،ولو ِ
رحهم لكانت رمحته خري ًا هلم من أعامهلم ،ولو كان لك مثل أحد
ُ
ذهب ًا» ـ أو «مثل جبل أحد ذهب ًا» ـ «تنفقه يف سبيل اهلل ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر
مت
ك ِّله ،فتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ،وما أخطأك مل يكن ليصيبك ،وأنك إن ّ
دخلت النار»(((.
عىل غري هذا
َ

كان التابعون يستشكلون بعض األمور فيسألون الصحابة ،ومل يكن الصحابة

يقولون هلم ملجرد السؤال :هذا بدعة! ومل يستنكروا عليهم ،بل كانوا ُييلوهنم إىل
ِ
يصح من بعض الكتّاب أن يمنعوا أناس ًا من
أعلمهم؛ ليزداد التابعون طمأنينة؛ فال
ّ
احلق؛
الكالم يف مثل هذه األمور واملسائل ،ولكن عليهم أن ُيرشدوهم فيها إىل ما هو ّ

رضوري ،وال يمكن أن ّ
ينفك منه البرش ،فهذا جز ٌء من وجودهم،
ألن الكالم فيها
ٌّ
وعق ُلهم ِ
وخلقتُهم يدفعاهنم إىل التفكري فيه ،وقلة ما ورد عن الصحابة والتابعني يف
السؤال واجلواب يف نحو هذه األمور ،إنام كان لوضوح العقيدة عند أغلب املسلمني

يف تلك العصور ،لربكة الصحبة وقرب عهدهم بعرص النبوة ،وملا نالوه من املعارف
والعلوم من خاتم النبيني عليه أفضل الصالة والتسليم ،وكان كلام بعد العهد وازداد
عدد الداخلني يف اإلسالم ،مع تنوع الثقافات واملعارف واملرجعيات القديمة لألمم،
تزداد احلاجة إىل التساؤل ،فتتكثر احلاجة بالرضورة إىل اجلواب والبحث وسد هذه

الثغرة كام أمر اهلل تعاىل للقيام بام وجب عىل العلامء من بيان هذا الدين للناس بحسب

قدرهتم.

((( باب يف القدر.)77( ،
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قدر ،واألمر ُأنُف» ،فلم يقل هذا القول أحدٌ من
وأما قول اجلعد بن درهم« :ال َ
استحداث ٍ
ُ
أمر مل يكن ،فقد
قبل ال الصحابة وال الرسول ﷺ ،فهذا القول بدعة ،أي:

كان الرسول ﷺ يقول« :ما أصابك مل يكُن ل ُيخطئك»(((.

َ
قد يقالَّ :
اإلنسان إىل العمل ،لك ّن
إن مقصدَ هم صحيح ،فهم أرادوا أن يدفعوا
كون املقصد صحيح ًا ال يمنعنا أن نحكم عىل القول باخلطأ ،فجواهبم خطأ.
رصح بأمر ُيـك ّفر عليه ،كمن
ونحن ال نك ّفر أ ّي ًا من الفرق اإلسالمية ،إال من ّ

َ
علم اهلل تعاىل بكل يشء وبكل ما يمكن أن
رصح بتجسي ٍم ال
إشكال فيه ،أو من نفى َ
ّ
يعلم منذ األزل.

وهذه ميزة من ميزات األشاعرة ،وليس األمر كام قيل عنهم :إن مذهبهم هو

وهوى
مذهب التلفيق ،فكون مذهبهم وسط ًا يف كثري من املسائل ،مل يأت عن تعنُّت
ً

منهم ،بل إن بحثهم وحتقيقهم أ ّدى هبم إىل ذلك املوقف كام أدى بغريهم إىل األطراف،
فهو املذهب الذي جيمع أكرب عدد ممكن من املسلمني ،فهو يقول :أخطأ فالن لكن

قصده كان سلي ًام.

التفصييل
نفي علم اهلل تعاىل
قدر واألمر ُأنُف ،فإن ُقصد به ُ
فقول من قال :إنه ال َ
ُّ
كفر بال شك.
باألعامل ،فهو ٌ

منور قل ُبـه من أولياء
قال الطحاوي( :فهذا مجلة ما حيتاج إليه من هو َّ
اهلل تعاىل ،وهي درجة الراسخني يف العلم؛ ألن العلم علامن :علم يف اخللق
موجود ،وعلم يف اخللق مفقود ،فإنكار العلم املوجود كفر ،وادعاء العلم
((( أخرجه أبو داود يف «سننه» من حديث أيب بن كعب ،كتاب السنة ،باب يف القدر .)4701( ،وابن
ماجه يف «سننه» ،باب يف القدر.)77( ،
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املفقود كفر ،وال يثبت اإليامن إال بقبول العلم املوجود ،وترك طلب العلم
املفقود).
العلم احلاصل بالدالئل
العلم املوجود :هو املوجود يف الكتاب والسنة ،وهو
ُ
الظاهرة ،والرباهني الباهرة؛ كالعلم بالصانع بام نصب عليه من دالئل الوحدانية ِ
وقدَ مه

ِ
كفر
وسائر صفاته الكاملية،
وتنزهييه عن ِسامت احلوادث،
وإنكار ذلك العلم الثابت ٌ
ُ
باهلل تعاىل ،ويصدق أيض ًا عىل العلم بالرشيعة واألحكام.
والعلم املفقود :هو الغيب ،وكالعلم ببعض التفاصيل ،وحقيقة الذات اإلهلية،

وقيام الساعة ،وغري ذلك من احلقائق الثابتة يف أن ُفسها ،فا ّدعاء هذا العلم كفر أيض ًا.

أمر بالعلم َك َفر ،فمن ي ُقل مثالً :إذا كان اهلل
فمن أنكر
العلم املوجود الذي هو ٌ
َ
العلم املوجود،
داعي للعمل إذن ،فهذا قد أنكر
سبحانه قد َع ِل َم ما أنا صائر إليه ،فال
َ
َ
كفر ،وا ّدعاء العلم املفقود ـ وهو كخامتة اإلنسان ـ ُك ْف ٌر
وهو األمر بالعمل ،وهذا ٌ
أيض ًا.

علمه لإلنسان ،أو يستحيل ،فإن أمكن ،فإما أن حيصل
والعلم إما أن يمكن ُ
للناس مجيع ًا ،أو ِ
لبعضهم ،فا ّدعاء العلم املفقود مطلق ًا يف مجيع هذه االحتامالت ،أمر
العلم به؛ فهذا يكون افتئات ًا وتعدّ ي ًا
مستنك ٌَر ،واألشدُّ إستنكار ًا ا ّدعا ُء العلم بام ال يمكن
ُ
َ
االشرتاك مع اهلل تعاىل يف
خصه اهلل تعاىل بنفسه من العلم؛ فهو يساوي ـ إذن ـ
عىل ما ّ
املختص به ،ولذلك فإن اإلمام الطحاوي ن ّبه إىل حرمة ا ّدعاء ذلك.
العلم
ّ

اإلنسانّ ،
ُ
حجـ ّيته
وأما العلم الذي يكتسبه
فإن ُ
جتاهله مستنكَر منبوذ ،فإن العلم ّ

ذاتية ،ونقصد بأن حج ّيته ذاتية :أن كل علم حصل لإلنسان ،فال بد أن يلتزم اإلنسان
ِ
ـم حيصل له
فعلمه بأنه عال ٌ
به ،وهو ال حيتاج لغريه لكي يقول له :إنه علم ذلك األمرُ ،
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أمر الزم قريب لنفس العلم ،وال
بنفس علمه األول ،وعلمه برضورة االلتزام بالعلم ٌ

خيفى عىل أحد.

فرفض العلوم البدهييات والنظريات الثابتة القطعية ،حرا ٌم عىل املسلمني؛
ولذلك ُ

ألن جتويز ذلك يؤ ّدي إىل القدح يف أصل العلوم ،وذلك يؤدي إىل السفسطة املؤد ّية إىل
ّ
والشك يف األمور املقطوع هبا ،وال خيفى ما يرتتب
ادعاء رفع التكليف عن اإلنسان،

عىل ذلك من مفاسد.

ٍ
نفي هذا الفرق يكون
ثم لو قلنا بأن العلم َ
ثبت بوجود فرق بني أمرين ،فإن َ

منبوذ ًا أيض ًا ،ويؤ ّدي إىل السفسطة والتهافت؛ فإن التسليم بالفروق بني األمور املختلفة،
نوع من العلوم الواجب االلتزام هبا ،وهذا كله ما يدل عليه قول اهلل تعاىل﴿ :ﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [اإلرساء،]36 :
حتض عىل اتباع العلم.
وغريها من اآليات التي ُّ
ُ

قال الطحاوي( :ونؤمن باللوح والقلم ،وبجميع ما فيه قد رقم)
صائر إىل يوم القيامة يف
القلم أن يكتب ما هو
اللوح والقلم خملوقان ،أمر اهلل
ٌ
َ

اللوح املحفوظ الذي حيتوي عىل َقدْ ر ما يصري من الكائنات إىل اليوم اآلخر ،وال حيتوي

عىل مجيع علم اهلل.

كتب يف اللوح املحفوظ ،وبعضها نسبت الكتاب َة
بعض الروايات تقول :إن اهلل َ
إىل القلم ٍ
قبض األرواح نُسب إىل املالئكة وإىل اهلل مبارشة ،قال
بأمر من اهلل ،وكذلك ُ

تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾
[الزمر ،]42 :وقال تعاىل﴿ :ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ﴾

[السجدة.]11 :

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 811
عىل

وكذلك ما ورد« :ينزل اهلل يف الثلث األخري من الليل»((( ،وورد« :يأمر ملك ًا

فينزل»(((.

نستنتج من ذلكّ :
أن ما ُيوجد بأمر من اهلل ـ ولو برتتيبها عىل إجياد بعض خملوقات

اهلل ـ وكان راجع ًا وجودها ألمر اهلل تعاىل ،جيوز نسبتُه إىل اهلل ابتدا ًء ،وجيوز نسبتُه إىل

نوع من املجاز.
املخلوقات ،وهذا ٌ

قال الطحاوي( :فلو اجتمع اخللق ك ُّلهم عىل يشء كـتبه اهلل تعاىل فيه
أنه كائن ،ليجعلوه غيـر كائن مل يقدروا عليه ،ولو اجتمعوا ك ُّلهم عىل يشء
ّ
جـف القلم بمـا هو
مل يكـتبه اهلل تعاىل فيه ،ليجعلوه كائـن ًا مل يقدروا عليه،
كائن إىل يوم القيامة ،وما أخطأ العبدَ لـم يكن ليصيبه ،وما أصابه لـم يكن
ٌ
ليخطئه).
هذه العبارات ك ُّلها نصوص من األحاديث النبوية الرشيفة.

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب التهجد ،باب الدعاء
يف الصالة يف آخر الليل .)1145( ،وكـتاب التـوحيد ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﯵ﴾ [الفتح .)7494( ،]15 :ولفظه« :ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء
الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول :من يدعوين ،فأستجيب له من يسألني فأعطيه ،من
يستغفرين فأغفر له».

ومسلم يف «صحيحه» ،كتاب صالة املسافرين وقرصها ،باب الرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر
الليل ،واإلجابة فيه.)758( ،

((( أخرجه النسائي يف «السنن الكربى» من حديث أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنهام،
كتاب اجلمعة ،باب اإلشارة يف اخلطبة .)10243( ،ولفظه« :إن اهلل عز وجل يمهل حتى يميض

شطر الليل األول ثم يأمر منادي ًا ينادي يقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له

هل من سائل يعطى».
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قلت :يا رسول اهلل ،إين
روى البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قالُ :

ٌ
أخاف عىل نفيس العنت ،وال أجد ما أتزوج به النساء ،فسكت عني،
رجل شاب وأنا
ٌ

ثم قلت مثل ذلك ،فسكت عني ،ثم قلت مثل ذلك ،فسكت عني ،ثم قلت مثل ذلك،
جف القلم بام أنت الق ،فاخت ِ
َص ـ عىل ذلك ـ أو ذر»(((.
فقال النبي ﷺ« :يا أبا هريرةّ ،

قلت :وهذا احلديث يف «سنن البيهقي الكربى» وقال عنه :حديث صحيح ،ويف

«املجتبى من السنن» للنسائي وصححه(((.

وتدل ـ كام هو بني ـ عىل :أن ما علم اهلل تعاىل وجوده فال ّ
شك س ُيوجد ،وما علم

وعلم اهلل تعاىل ال يتغري ،وإال لزم اجلهل.
أنه لن يوجد فلن يوجد،
ُ

وال يلزم اجلرب عىل قولنا :بأن اهلل تعاىل عامل بكل يشء منذ األزل؛ ألن العلم غري

كاشف عن ما هو األمر يف نفسه.
مؤ ِّثر بذاته ،بل هو
ٌ

الكسب سابق ًا وبينا معناه ،فال جيوز أن يقال :إن كون اهلل تعاىل عالِـ ًام
وقد أثبتنا
َ

أن اإلنسان جمبور ،فهذا االعرتاض ُّ
بكل يشء ـ بام فيه أفعال اإلنسان ـ يلزم عنه ّ
يدل عىل
أن قائله ال يفهم معنى الكسب ،وال معنى اجلرب.

وقد كان القدري ُة األوائل ظنوا أن إثبات علم اهلل تعاىل باألفعال اإلنسانية يلزم

عنه أن يكون اإلنسان جمبور ًا ،فلذلك لزم عندهم إما أن ُينكروا علم اهلل بالتفاصيل ،أو

ينكروا اختيار اإلنسان يف أفعاله ،ولـام كان كون اإلنسان خمتار ًا أمر ًا وجداني ًا ال يمكن
أن ينكروه ،كان عليهم َ
أسهل أن ينكروا كون اهلل تعاىل عالِـ ًام بالتفاصيل ،فلذلك قالوا:
ُف ،أي :مستأنف ،وال يعلم اهلل تعاىل اليش َء إال بعد وقوعه؛ ظانني
ال قدر واألمر ُأن ٌ

((( كتاب النكاح ،باب ما يكره من التبتل واخلصاء.)5076( ،

((( أخرجه البيهقي ،أبواب الرتغيب يف النكاح وغري ذلك ،باب النهي عن التبتل واإلخصاء،
( .)13465والنسائي ،كتاب النكاح ،باب النهي عن التبتل.)3215( ،
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نفي علم اهلل
بذلك أهنم حي ّلون اإلشكال ،ولكنهم وقعوا يف إشكال
أعظم منه ،وهو ُ
َ
تعاىل بالتفاصيل وأضافوا لذلك قوهلم بأن أفعاهلم خملوقة هلم ،ولذلك ذ ّمهم العلامء
املتقدمون.

مبني عىل نظر
وأما أهل السنة فإهنم جلؤوا يف حل هذا اإلشكال إىل قول حم َّق ٍق ٍّ

عميق ،ال عىل جمرد ر َّدات فعل أو انعكاسات وجدانية ،فقالوا بالكسب ،وقالوا بعلم اهلل
تعاىل بالتفاصيل ،وقالوا بأن اهلل تعاىل خالق لكل يشء ،ومل جيدوا يف ذلك تناقض ًا مطلق ًا،

ولذلك كانوا أعدل الفرق اإلسالمية.

ومما ورد يف هذا املعنى :ما روى الرتمذي يف «اجلامع الصحيح» عن عبد الواحد

فقلت له :يا أبا حممد ،إن أهل البرصة
قدمت مكة
ابن سليم قال:
فلقيت عطا َء بن رباحُ ،
ُ
ُ

بني أتقرأ القرآن؟ قلت :نعم ،قال :فاقرأ الزخرف ،قال:
يقولون يف القدر ،قال :يا ّ
فقرأت ﴿ﮀ * ﮂ ﮃ * ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ * ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [ ]4-1فقال :أتدري ما أم الكتاب؟ قلت :اهلل

كتاب كتبه اهلل قبل أن خيلق الساموات ،وقبل أن خيلق األرض،
ورسوله أعلم ،قال :فإنه ٌ
فيه :إن فرعون من أهل النار ،وفيه﴿ :ﮈﮉﮊﮋﮌ﴾ [املسد ،]1 :قال عطاء:
فلقيت الوليدَ بن عبادة ِ
ِ
صاحب رسول اهلل ﷺ ،فسألتُه ما كان وصية أبيك
بن الصامت
ُ
تتقي اهلل حتى
عند املوت؟ قال :دعاين أيب ،فقال يل :يا بني ،اتّق اهلل ،واعلم أنك لن َ

دخلت النار؛ إين
مت عىل غري هذا
َ
تؤمن باهلل ،وتؤمن بالقدر ك ّله خريه ورشه ،فإن ّ
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إن أول ما خلق اهلل القلم ،فقال :اكتب ،فقال :ما أكتب؟
قال :اكتب القدر :ما كان ،وما هو كائن إىل األبد» .قال أبو عيسى :وهذا حديث غريب

من هذا الوجه(((.

((( أبواب القدر ،باب.)2155( ،
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فلقيت عطاء بن أيب رباح ،فقلت :له يا أبا حممد ،إن أناس ًا عندنا
ويف لفظ آخر:
ُ
لقيت الوليد بن عبادة ِ
بن الصامت قال :حدثني أيب قال:
يقولون يف القدر ،فقال عطاءُ :
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إن أول ما خلق اهلل القلم ،فقال له :اكتب ،فجرى بام هو
كائن إىل األبد» .ويف احلديث قصة .قال :هذا حديث حسن(((.

وروى الرتمذي عن عبد اهلل بن الديلمي قال :سمعت عبد اهلل بن عمرو يقول:

سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إن اهلل عز وجل خلق خل َق ُه يف ظلمة ،فألقى عليهم من

نوره ،فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ،ومن أخطأه ّ
جف القلم
ضل ،فلذلك أقولّ :
عىل علم اهلل» .قال أبو عيسى :هذا حديث حسن(((.

قال السيوطي يف «الديباج عىل صحيح مسلم» (:)13 :6
««جفت به األقالم» ،أي :التي كتبته يف اللوح املحفوظ أي :متت كتابته وامتنعت

وكتاب اهلل ولوحه وقلمه والصحف املذكورة يف
يف الزيادة والنقصان ،قال العلامء:
ُ
األحاديث ُّ
وصفتها فعلمها إىل اهلل تعاىل.
كل ذلك مما جيب اإليامن به ،وأما كيفية ذلك َ

«وجرت به املقادير» :قال أبو املظفر السمعاينُ :
التوقيف
سبيل معرفة هذا الباب
ُ

وجمرد العقول ،فمن عدَ ل عن التوقيف فيه ّ
ضل
من الكتاب والسنة دون حمض القياس ّ

وتاه يف بحار احلرية ،ومل يبلغ شفا َء النفس ،ومل يصل إىل ما يطمئ ّن إليه القلب؛ ألن

اختص اهلل تعاىل به وحجبه عن
رس من أرسار اهلل تعاىل ُضبت دونه األستار،
ّ
َ
القدر ٌّ
عقول اخللق ومعارفهم؛ لِـام علمه من احلكمة ،وأوجب لنا أن نقف حيث حدّ لنا وال
مقرب،
َ
رسل وال م َلك َّ
نبي ُم َ
نتجاوزه ،وقد طوى اهلل علم القدر عن العامل ،فلم يعلمه ٌّ

((( أبواب القراءات ،باب ومن سورة ن.)3319( ،

((( أبواب اإليامن ،ما جاء يف افرتاق هذه األمة.)2642( ،
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رس القدر ينكشف هلم إذا دخلوا اجلن َة ،وال ينكشف قبل دخوهلا» .اهـ(((.
وقيل :إن ّ

وروى احلاكم يف «مستدركه» قال :حدثنا سفيان :عن عطاء بن السائب :عن سعيد

ابن جبري :عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام﴿ :ﭖﭗ﴾ [مريم ]52 :قال :سمع

رصيف القلم حني كتب يف اللوح(((.
َ

وفيه :عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام قال :أول ما خلق اهلل القلم خلقه من
فتصور قل ًام من نور ،فقيل له :اِ ِ
جر يف اللوح املحفوظ ،قال :يا
هجا قبل األلف والالم،
ّ
رب بامذا؟ قال :بام يكون إىل يوم القيامة ،فلام خلق اهلل اخللق وكل باخللق حفظ ًة حيفظون
ّ

عليهم أعامهلم ،فلام قامت القيامة ُعرضت عليهم أعامهلم ،وقيل﴿ :ﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾ [اجلاثية ]29 :عرض بالكتابني فكانا سواء ،قال ابن

عباس :ألستُم عرب ًا؟ هل تكون النسخة إال من كتاب؟ هذا حديث صحيح اإلسناد ومل

خيرجاه(((.

وفيه أيض ًا :عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام قال :إن أول يشء خلقه اهلل القلم،

ُب؟ فقال :القدر .فجرى من ذلك اليوم بام هو كائن إىل أن
ُب ،فقال :وما أكت ُ
فقال له :اكت ْ

تقوم الساعة ،قال :وكان ُ
بخار املاء ،ف ُفتقت منه الساموات ،ثم
عرشه عىل املاء ،فارتفع ُ
ُ
النون ،فامدت
ُخلق النون ،فبسطت األرض عليه ،واألرض عىل ظهر النون ،فاضطرب
األرضُ ،فأثبتت باجلبال ،فإن اجلبال تفخر عىل األرض(((.
ُ

((( «الديباج عىل صحيح مسلم» (.)13 :6

((( كتاب التفسري ،تفسري سورة مريم .)3414( ،وقال :حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال
الذهبي :صحيح.

((( كتاب التفسري ،تفسري سورة حم اجلاثية.وعند أهل احلرمني حم الرشيعة.)3693( ،

((( كتاب التفسري ،تفسري سورة ن والقلم .)3840( ،قال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني
ومل خيرجاه .وقال الذهبي :عىل رشط البخاري ومسلم.
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وجاء يف بعض الروايات الضعيفة أن املراد بالنون احلوت(((!

((( قوله تعاىل﴿ :ﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ [القلم ]1 :ذكر ابن كثري أن قوله تعاىل﴿ :ﮉ﴾ من احلروف
املقطعة واخلالف فيـها مشـهور ،قال (« :)401 :4وأن قوله تعاىل﴿ :ﮉ﴾ كقوله﴿ :ﭑ﴾
﴿ﭑ﴾ ونحو ذلك من احلروف املقطعة يف أوائل السور وحترير القول يف ذلك بام أغنى عن

إعادته هاهنا».

ثم قال« :وقيل املراد بقوله ﴿ﮉ﴾ حوت عظيم عىل تيار الـامء العظيم املحيط وهو حامل

لألرضني السبع» .اهـ ،وال يعزب عن ذهنك أن (قيل) تضعيف للقول ،وإن ورد فيه بعض
الروايات عن الصحابة والسلف.

نقل ابن كثري عن الطربي (« :)401 :4عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل ﷺ :إن أول ما خلق اهلل
القلم واحلوت قال للقلم :اكتب ،قال :ما أكـتب ،قال :كل يشء كائن إىل يوم القيامة ثم قرأ
﴿ﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ فالنون :احلوت ،والقلم :القلم».

قال ابن كثري (« :)402 :4وقيل املراد بقوله﴿ :ﮉ﴾ لوح من نور ،قال ابن جرير حدثنا احلسن
ابن شبيب املكتب حدثنا حممد بن زياد اجلزري عن فرات بن أيب الفرات عن معاوية بن قرة عن

أبيه قال قال :رسول اهلل ﷺ﴿ :ﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ لوح من نور وقلم من نور جيري بام هو

كائن إىل يوم القيامة وهذا مرسل غريب.

وقال ابن جريج :أخربت أن ذلك القلم من نور طوله مئة عام.

وقيل :املراد بقوله﴿ :ﮉ﴾ دواة ﴿ﮋ﴾ القلم قال ابن جرير حدثنا عبد األعىل حدثنا أبو

ثور عن معمر عن احلسن وقتادة يف قوله﴿ :ﮉ﴾ قاال :هي الدواة وقد روي يف هذا حديث
مرفوع غريب جد ًا ،فقال ابن أيب حاتم :حدثنا أيب حدثنا هشام بن خالد ،حدثنا احلسن بن حييى،
حدثنا أبو عبد اهلل موىل بني أمية عن أيب صالح عن أيب هريرة قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:

خلق اهلل النون وهي الدواة» اهـ[ .تفسري القرآن العظيم ،إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو
الفداء ،ت ،774 :دار الفكر ـ بريوت ـ ]1401

هذه هي األقوال التي ذكرها ابن كثري يف ﴿ﮉ﴾ ،ويظهر من قوله (وقيل) املفيد للتضعيف أن
أسانيدها ضعيفة ،وهي كذلك ،فال يصح االعتامد عليها.

ويف تفسري »النكت والعيون« للاموردي (« :)335 :6قوله تعاىل ﴿ﮉ﴾ فيه ثامنية أقوال:

أحدها :أن النون احلوت الذي عليه األرض ،قاله ابن عباس من رواية أيب الضحى عنه ،وقد رفعه=.

ِ
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وكل األحاديث التي ورد فيها :أول ما خلق اهلل القلم ،أو العرشُّ ،
ُّ
تدل عىل
ٍ
فساد ِ
أولية للمخلوقات،
إثبات
قول من قال باحلوادث التي ال بداية هلا ،أعني :أن
َ

ُّ
ٌ
خملوق ال إىل
ويدل عىل فساد قول من ا ّدعى أن اهلل تعاىل مل يزل خي ُلق خملوق ًا ،وقب َله

املسمى بمسألة التسلسل يف القدم ،وقد أثبتها اب ُن تيمية،
أول للمخلوقات ،وهذا هو
ّ

بل أوج َبها عىل اهلل تعاىل ،وتابعه يف ذلك ابن أيب العز يف «رشحه» عىل «الطحاوية»،

واحتج هبذا ابن تيمية يف رشح حديث عمران بن
حمتج ًا بأن من يفعل أكمل مما ال يفعل،
ّ
ّ

احلصني قائالً« :من خيلق أكمل ممن ال خيلق» ،يريد بذلك أن لذي خيلق بالفعل أكمل

ممن ال خيلق بالفعل ولو كان قادر ًا عىل اخللق ،وهذا معناه أن اخلالق بالفعل يزداد كامالً،
أي إن الكامل الزائد يأخذه اخلالق من أفعاله ومفعوالته! وال يفهم غري ذلك إال ساذج

أو من له مأرب وزيغ.

قال ابن تيمية« :قال ابن تيمية« :وقوهلم (إن املحدث يفتقر إىل إحداث وهلم
= الثاين :أن النون الدواة ،رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ.
الثالث :أنه حرف من حروف الرمحن ،قاله ابن عباس يف رواية الضحاك عنه.
الرابع :هو لوح من نور ،رواه معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي ﷺ.
اخلامس :أنه اسم من أسامء السورة ،وهو مأثور.
السادس :أنه قسم أقسم اهلل به ،وهلل تعاىل أن يقسم بام يشاء ،قاله قتادة.
السابع :أنه حرف من حروف املعجم.
الثامن :أن نون بالفارسية أيذون كن ،قاله الضحاك.
وحيتمل تاسع ًا :إن مل يثبت به نقل أن يكون معناه :تكوين األفعال والقلم وما يسطرون ،فنزل
األقوال مجيع ًا يف قسمه بني أفعاله وأقواله ،وهذا أعم قسمة.
وحيتمل عارش ًا :أن يريد بالنون الن ْفس ألن اخلطاب متوجه إليها بغريعينها بأول حروفها ،واملراد
بالقلم ما قدره اهلل هلا وعليها من سعادة وشقاء ،ألنه مكتوب يف اللوح املحفوظ»[ .النكت
والعيون «تفسري املاوردي» ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصي ت450 :هـ،
دار الكتب العلمية ـ بريوت :لبنان ـ ت :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم].
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جرا) هذا يستلزم التسلسل ىف اآلثار مثل كونه متكل ًام بكالم بعد كالم وكلامت اهلل ال

هناية هلا وأن اهلل مل يزل متكل ًام إذا شاء وهذا قول أئمة السنة وهو احلق الذي يدل عليه
النقل والعقل.

وكذلك أفعاله فإن الفعل والكالم صفة كامل فإن من يتكلم أكمل ممن ال يتكلم

ومن خيلق أكمل ممن ال خيلق قال تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ﴾

[النحل.]17 :

و حينئذ فهو ما زال متصف ًا بصفات الكامل منعوت ًا بنعوت اإلكرام واجلالل(((».

وقال ابن قيم اجلوزية« :النوع الثاين والعرشون أن تعطيل احلكمة والغاية

املطلوبة بالفعل أما أن يكون لعدم علم الفاعل هبا أو تفاصلها وهذا حمال يف حق من هو

بكل يشء عليم وأما لعجزه عن حتصيلها وهذا ممتنع يف حق من هو عىل كل يشء قدير

وأما لعدم إرادته ومشيئته اإلحسان إىل غريه وإيصال النفع إليه وهذا مستحيل يف حق

أرحم الرامحني ،و َم ْن إحسانُه من لوازم ذاته ،فال يكون إال حمسن ًا منع ًام منان ًا ،وإما ملانع
يمنع من إرادهتا وقصدها وهذا مستحيل يف حق من ال يمنعه مانع عن فعل ما يريد،

وإما الستلزامها نقص ًا ومنافاهتا كامالً ،وهذا باطل بل هو قلب للحقائق وعكس للفطر
ومناقضة لقضايا العقول ،فإن من يفعل حلكمة وغاية مطلوبة حيمد عليها ،أكمل ممن

يفعل ال ليشء البتة كام أن من خيلق أكمل ممن ال خيلق ،ومن يعلم أكمل ممن ال يعلم ومن

يتكلم أكمل ممن ال يتكلم ،ومن يقدر ويريد أكمل ممن ال يتصف بذلك ،وهذا مركوز يف

الفطر مستقر يف العقول فنفي حكمتة بمنزلة نفي هذه األوصاف عنه(((» .اهـ.

((( «كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية» ،أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس
ت ،)384 :16( ،728 :مكتبة ابن تيمية ،ط ،2ت :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي

النجدي.

((( «شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل» ،أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن =

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 819
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وقد سبق أن نقلنا عن بعض أتباع ابن تيمية ما يفيد هذا املعنى أيض ًا.

إثبات استكامل اهلل تعاىل بأفعاله؛
َأومل يعرف َمن قال بذلك أن قوله هذا يستلز ُم
َ

ألن فعله حادث قطع ًا ،واستكامل اهلل تعاىل بأمر حادث ،يلزم عنه أنه مل يكن كامالً ،وهو

كفر باهلل العظيم ،ولذلك أبطل علام ُء أهل السنة القول بالتسلسل يف القدم.
ٌ

ويدل عىل بطالهنا أيض ًا قوله تعاىل﴿ :ﯴ ﯵ﴾ [احلديد]3 :؛ ألن «األول» ال

يتحقق إال إذا كان اهلل تعاىل ،ومل يكُن معه يشء ،ومل يكُن قبله يشء ،ولكن إذا قلنا :كان

بعض خملوقاته ،فإنه يستحيل حت ُّقق مصداق قوله تعاىل﴿ :ﯴﯵ﴾،
اهلل ومل يزل معه ُ

إال أولية نسبي ًة ألفراد ُمشار إليها ،وأما األولية املط َلقة عىل مطلق املخلوقات ،فال تتح ّقق

تناقض مع اآلية الكريمة.
عىل القول بالتسلسل يف القدم ،فهذا القول يلزم عنه ٌ

واختلف العلامء :هل العرش خملوق قبل القلم ،أو القلم خملوق قبل العرش؟

ويمكن االستدالل عىل ٍّ
كل منهام بظواهر األحاديث ،واألمر سهل.

وفيه :أيض ًا عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام قال :أهدي إىل النبي ﷺ بغلة،

ٍ
بحبل من شعر ،ثم أردفني خلفه ،ثم سار يب مل ّي ًا ،ثم التفت
أهداها له كرسى ،فركبها
ِ
قلت :ل ّب َ
«احفظ اهلل حيف ْظك ،احفظ اهلل جتدْ ُه
يك يا رسول اهلل! قال:
فقال« :يا غالم» ُ
استعنت
سألت فاسأل اهلل ،وإذا
تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعر ْف َك يف الشدة ،وإذا
َ
َ
أمامكّ ،
فاستعن باهلل ،قد مىض القلم بام هو كائن ،فلو جهد الناس أن ينفعوك بام مل ي ِ
قضه اهلل لك
َ
ُ
ْ
ُ

يرضوك بام مل يكتبه اهلل عليك مل يقدروا عليه ،فإن
مل يقدروا عليه ،ولو جهد ُ
الناس أن ّ

ْ
رب؛ فإن يف الصرب عىل ما
استطعت أن تعمل بالصرب مع اليقني
َ
فافعل ،فإن مل تستطع فاص ْ
= أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ،ت 751 :هـ ،ص ،201دار الفكر ـ بريوت ـ
 ،1398ت :حممد بدر الدين أبو فراس النعساين احللبي.
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تكرهه خري ًا كثري ًا ،واعلم أن مع الصرب النرص ،واعلم أن مع الكرب الفرج ،واعلم أن
ُ
مع ال ُعرس اليرس(((.

روى الرتمذي يف «سننه» :عن ابن عباس قال :كنت خلف رسول اهلل ﷺ يوم ًا
ِ
اهك ،إذا
فقال« :يا غالم ،إين أع ّلمك كلامت :احفظ اهلل حيف ْظك ،احفظ اهلل جتدْ ُه ُت َ
استعنت فاستع ْن باهلل ،واعلم أن األم َة لو اجتمعت عىل أن
سألت فاسأل اهلل ،وإذا
َ
َ
ٍ
يرضوك بيشء مل
ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهلل لك ،ولو اجتمعوا عىل أن ّ
يرضوك إال بيشء قد كتبه اهلل عليكُ ،رفعت األقالم ،وج ّفت الصحف»(((.
ّ
قال ابن العريب يف «حتفة األحوذي»:

««رفعت األقالم ،وج ّفت الصحف» ،أي :كُتب يف اللوح املحفوظ ما كتب من
ُ

فعب عن سبق القضاء والقدر برفع
التقديرات ،وال ُيكتب بعد الفراغ منه يشء آخرّ ،

القلم وجفاف الصحيفة؛ تشبيه ًا بفراغ الكاتب يف الشاهد من كتابته.
قوله« :هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أمحد» .اهـ(((.

ويف «املعجم الكبري» للطرباين عن رساقة بن مالك قال :قلت :يا رسول اهلل

وج َرت به املقادير ،أو ألمر مستقبل؟ قال« :يا رساقة،
أنعمل عىل ما قد ّ
جف به القلم َ
ْ
وجرت به املقادير؛ فإن ًّ
ميس»(((.
اعمل لِـام ّ
كل ّ
جف به القلم َ
((( أخرجه احلاكم يف«املستدرك» ،كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،ذكر عبد اهلل بن
عباس بن عبد املطلب ريض اهلل عنهام .)6303( ،وقال :هذا حديث كبري عال من حديث عبد
امللك بن عمري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام إال أن الشيخني ريض اهلل عنهام مل خيرجا شهاب بن
خراش وال القداح يف الصحيحن وقد روي احلديث بأسانيد عن ابن عباس غري هذا.

((( أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،باب .)2516( ،وقال :هذا حديث حسن صحيح.
((( «حتفة األحوذي» (.)186 :7
((( (.)128 :7( ،)6588
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علمه يف كل يشء
قال الطحاوي( :وعىل العبد أن يعلم أن اهلل قد سبق ُ
ٍ
مربم ًا ،ليس فيه ناقض ،وال ُمع ِّقب،
كائن من خلقه ،فقدّ ر ذلك تقدير ًا حم َك ًام َ

غي ،وال ناقص ،وال زائدَ من خلقه يف سامواته وأرضه ،وذلك
وال ُمزيل ،وال ُم ّ
من عقد اإليامن ،وأصول املعرفة ،واالعرتاف بتوحيد اهلل تعاىل وبربوبيته؛ كام
قال تعاىل يف كتابه﴿ :ﯬﯭﯮﯯﯰ﴾ [الفرقان ،]2 :وقال تعاىل:
﴿ﮱﯓﯔﯕﯖ﴾ [األحزابٌ ،]38 :
فويل ملن صار هلل تعاىل يف القدر
خصي ًام ،وأحرض للنظر فيه قلب ًا سقي ًام ،لقد التمس ِ
بومهه يف فحص الغيب رس ًا
كتي ًام ،وعاد بام قال فيه أفاك ًا أثي ًام).
ويف نسخة البابريت« :يف سامئه وأرضه» بدل «يف سمواته وأرضه» ،وزاد البابريت

مكو ٌن إال بتكوينه ،والتكوين
يف نسخته بعد قوله« :يف سامئه وأرضه» قو َله« :وال يكون َّ

ال يكون إال حسن ًا مجيالً» اهـ((( ،وسوف نتك ّلم عىل هذه الفقرة يف حم ّلها ،وإن أرشنا إىل
مسألة التكوين سابق ًا.

ُ
امتناع نفي القدر ،وهو علم اهلل
وحاصل كالم اإلمام الطحاوي يف عبارته ُيفهم منه
ُ

تعاىل باألمور منذ األزل ،و َمن نفى ذلك وقع حت ًام يف املحظور.

وأما قوله تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [الرعد:

 ،]39فقد ظ ّن البعض أن ما يف اللوح املحفوظ يقع فيه تغيري وتبديل ،وهذا غري صحيح،

املفس الكبري ابن عطية من تفسريه «املحرر الوجيز» ،ففيه الكفاية إن
وها أنا أنقل كالم ّ

شاء اهلل تعاىل ،قال يف تفسري هذه اآلية من سورة الرعد آية :39

«وقوله تعاىل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ﴾ ٌ
لفظ عا ٌّم يف مجيع األشياء التي هلا آجال،

أجل يف بدئه ويف خامتتهُّ ،
وذلك أنه ليس كائ ٌن فيها إال وله ٌ
وكل أجل مكتوب حمصور،
((( «رشح البابريت عىل الطحاوية» ص.90
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َ
اآلجال التي لألشياء عامة»(((.
فأخرب اهلل تعاىل عن َكتْبِ ِه

ثم قال« :وقوله تعاىل ﴿ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ﴾ قرأ نافع وابن عامر ومحزة

والكسائي ﴿ﯙ﴾ بتشديد الباء ،وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم بتخفيفها.

وقد ختبط الناس يف معنى هذه األلفاظ ،والذي يتلخص من مسلكها :أن األشياء

حمو وال تبديل ،وهي التي
التي قدّ رها اهلل تعاىل يف األزل ،وعلمها بحال ما ال يصح فيها ٌ

مروي عن ابن عباس وغريه من أهل
كُتبت يف أ ّم الكتاب ،وسبق هبا القضاء ،وهذا
ٌّ
العلم ،وأما األشياء التي أخرب اهلل تعاىل أنه يبدل فيها وينقل كغفر الذنوب بعد تقريرها،

وكنسخ آية به تالوهتا واستقرار حكمها ،ففيها يقع املحو والتثبيت فيام يقيده احلفظة

ونحو ذلك ،وأما إذا ُر ّد األمر إىل القضاء والقدر فقد حما اهلل ما حما ،وث َّبت ما ث َّبت،

وجاءت العبارة مستقبلة لـمحو احلوادث وهذه األمور فيام يستأنف من الزمان ،فينتظر
البرش ما يمحو أو ما يثبت ،وبحسب ذلك خوفهم ورجاؤهم ودعاؤهم.

وقالت ـ فرقة منهم احلسن ـ :يف آجال بني آدم ،وذلك أن اهلل تعاىل يف ليلة القدر

ـ وقيل :ليلة نصف شعبان ـ يكتب آجال املوتى ،ف ُيمحى ناس من ديوان األحياء،
ويث َبتون يف ديوان املوتى ،وقال قيس بن ُعباد :العارش من رجب هو يوم ﴿ﯕﯖﯗ

ﯘﯙ﴾.

قال القايض أبو حممد((( :وهذا التخصيص يف اآلجال وغريها ال معنى له ،وإنام

حيسن من األقوال هنا ما كان عا ّم ًا يف مجيع األشياء ،فمن ذلك :أن يكون معنى اآلية :إن
غي عىل ما قدمناه ،فيمحو من
اهلل تعاىل يغري األمور عن أحواهلا؛ أعني :ما من شأنه أن ُي َّ

تلك احلالة ،ويثبته يف تلك التي نقله إليها.
((( «املحرر الوجيز» (.)316 :3
((( هو ابن عطية رمحه اهلل.
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«اللهم إن كنت كتبتَنا
وروي عن عمر وابن مسعود أهنام كانا يقوالن يف دعائهام:
ّ
ُ

يف ديوان الشقاوة فاحمُنا وأثبتنا يف ديوان السعادة ،فإنك متحو ما تشاء وتثبت» ،وهذا

دعا ٌء يف غفران الذنوب وعىل جهة اجلزع منهام ،أي :اللهم إن كنّا شقينا بمعصيتك

ذنوب وشقاوة هبا فاحمُها عنا باملغفرة والطاعة ،ويف لفظ عمر ريض اهلل عنه
وكُتبت علينا
ٌ
بعض من هذا ،ومل يكن دعاؤمها الب َّت َة يف تبديل سابق القضاء ،وال
يف بعض الروايات ٌ

تأول عليهام ذلك.
ُي َّ

ثم قال :وحكى الطربي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام :أنه قال :يمحو اهلل ما

حمو فيها.
يشاء ويثبت من أمور عباده ،إال السعادة والشقاوة واآلجال؛ فإنه ال َ
أصلناه أوالً يف اآلية.
قال القايض أبو حممد :وهذا نحو ما َّ

وحكي عن فرقة أهنا قالت :يمحو اهلل ما يشاء ويثبت من ٍ
كتاب حاشا أم الكتاب
ُ

يغي منه شيئ ًا ،وقالت فرقة :معناه يمحو كل ما يشاء ،ويثبت كل ما أراد،
الذي عندَ ه ال ّ
ونحو هذه األقوال التي هي سهلة املعارضة.

وأسنـد الطربي عن إبراهيم الن َ
َّـخعي أن كعب ًا قال لعمر بن اخلطاب :يا أميـر

املؤمنني ،لوال آية يف كتاب اهلل؛ ألنبأتُك بام هو كائن إىل يوم القيامة ،قال :وما هي؟قال

قوله تعاىل ﴿ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾.

وذكر أبو املعايل يف «التلخيص» :أن عل ّي ًا ريض اهلل عنه هو الذي قال هذه املقالة

عيل» .اهـ(((.
املذكورة عن كعب ،وذلك عندي ال يصح عن ّ

وأقول :وال تُس َّلم لكعب إن كان قاهلا ،وما ذكره ابن عطي ُة ريض اهلل عنه ٍ
كاف

يف هذا الباب.

((( «املحرر الوجيز» (.)318 :3
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ِ
بحسب ما خيافه
ويظهر من كالمه ريض اهلل عنه :أن املحو واإلثبات إنام هو

اإلنسان وختوفه ،يعني :أن الواحد من الناس قد يقع يف قلبه أنه قد كُتب عند اهلل تعاىل

َّ
معذب ًا ،فيدعو اهلل تعاىل :أنه إن كان كذلك أن يمحوه ويكتبه من َّع ًام ،فإنام الدعاء بذلك
يتغي.
بحسب ما يقع يف وهم اإلنسان ،وأما ما يف علم اهلل تعاىل فال ّ

فأقرب املعاين فيها :هو نفس الفعل الذي يفعله اهلل
وأما املحو املذكور يف اآلية،
ُ
تعاىل واألمور التي يغيها بحسب ما ِ
عل َمه وأثبته منذ األزل ،فهي بالنسبة لنا تظهر
ّ
فتغيها ثابت عىل ما هو عليه عنده.
متغية متبدلة ،وأما يف علم اهلل تعاىلُّ ،
ّ
يعني :لو كان زيد ـ مث ً
ال ـ يف أول حياته مؤمن ًا ،وبقي عرش سنوات كذلك ،ثم

تغي أصالً؛
كفر بعد ذلك ،فهذا ـ بحسب علمنا ـ تغري ،وأما بحسب علم اهلل تعاىل فال ُّ

ألنه جل شأنه علم أن زيد ًا سيبقى مؤمن ًا مدة عرش سنوات ،ثم عىل رأس هذه العرشة
كفره يف زمان ِ
كفره ،وثبت عنده إيامنُه يف زمان إيامنِه.
سوف يكفر ،فثبت عنده ُ
فالتغري إنام هو بحسب علمنا ال علمه جل شأنه ،وهكذا يقال يف املحو واإلثبات

ودعاء بعض الصحابة كام ن ّبه عليه ابن عطية.

مسألة التكوين:

مكو ٌن إال بتكوينه،
وأما عبارة الطحاوي التي زادها هنا البابريت وهي« :وال يكون َّ

والتكوين ال يكون إال حسن ًا مجيالً» اهـ .فنثبت هنا ما قاله العالمة البابريت رشح ًا هلا ،ثم

نعلق عليه.

قال العالمة البابريت:
«اعلم َّ
أن التكوين والتخليق واإلجياد واإلحداث واالخرتاع ك ُّلها أسامء مرتادفة،

خص لفظ التكوين اقتدا ًء
معناه :إخراج املعدوم من كتم العدم إىل ظهور الوجود ،وإنام َّ
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املكون ،وهو صفة أزلية قائمة بذات اهلل تعاىل كجميع
بالسلف ،فإهنم قالوا :التكوين غري َّ

صفاته ،وهو تكوين للعا َلـم ولكل جزء منه يف وقت وجوده ،وهذا؛ ألن العا َلـم حادث
ُ
اإلحداث صف ًة هلل َلـام كان حادث ًا بإحداثه ،وينبغي أن يكون
بإحداث اهلل ،ولو مل يكن

قدي ًام؛ إذ لو كان حادث ًا الحتاج إىل تكوين آخر؛ إذ التقدير :أن مجيع احلوادث حمتاج إىل
تكوين اهلل ،ويتسلسل ،أو ينتهي إىل تكوين قديم ،وألنه لو كان حادث ًا؛ فأما إن حدث يف

ذات اهلل ،فيكون حملّ للحوادث ،وهو حمال ،وإن حدث ال يف ذاته ،فال يكون التكوين

املكون دون اهلل.
صف ًة له؛ ألن صفة اليشء ال تقوم بغريه؛ إذ لو قامت بغريه لكان هو ِّ

ٌ
حادث،
وقول األشعري بأن التكوين :ما هو صفات األفعال كاإلحياء واإلماتة

مردو ٌد؛ ألن العامل ُوجد بخطاب ﴿ﯠ﴾ عنده أيض ًا وهو تكوين ،وخطاب ﴿ﯠ﴾

املكون أيض ًا مردود؛
فج ْع ُل التكوين هو َّ
كال ٌم أزيل قائم بذات اهلل بال خالف بيننا وبينهَ ،
املكون.
إذ التكوين صفة قائمة بذات اهلل أزلية بخالف َّ

املكون أيض ًا مردود؛ إذ التكوين صفة قائمة بذات اهلل
وقوهلم بأن التكوين هو َّ

املكون ،والقول باحتادمها كالقول بأن الرضب عني املرضوب.
أزلية بخالف َّ

املكون موقوف عىل تعلق
املكون؛ إذ وجود َّ
وال يلزم من قدم التكوين قدم َّ

التكوين وقت الوجود ،فيكون ذاته قديمة وتع ُّلقه حادث ًا كسائر اخلطابات األزلية ،وإذا
ثبت أن التكوين صفة قائمة بذات اهلل ال يكون إال حسن ًا مجيالً»(((.

هذا هو ما ذكره البابريت يف رشحه عىل هذه الفقرة اخلاصة بنسخته ،وسوف

نتكلم عليها بام يناسب املقام:

فالتكوين عند السادة املاتريدية :عبار ٌة عن صفة أزلية ثابتة هلل تعاىل هبا يكون
((( «رشح البابريت» ص.90

 826ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

اخللق والرزق واإلعادة واإلماتة..إلخ ،وهي ليست عني القدرة ،وعند املاتريدية :أن كل
ُ

ما وصف به اهلل تعاىل وال جيوز أن ُيوصف بضده ،فهو من صفات الذات ،كالقدرة،
والعلم ،والعزة ،وكل ما جيوز أن يوصف به وبضده؛ فهو من صفات الفعل كالرأفة

والرمحة والسخط والغضب ،كام ذكره القاري يف «رشحه» عىل «الفقه األكرب»((( ،واإلحياء
واإلفناء واإلثبات واإلنامء وتصوير األشياء كل ذلك داخل عندهم حتت صفة التكوين.
ويف «رشح العقائد النسفية» لإلمام السعد التفتازاين:
يعب عنه بالفعل واخللق والتخليق واإلجياد
«(والتكوين) وهو :املعنى الذي َّ

ويفس بإخراج املعدوم من العدم إىل الوجود
واإلحداث واالخرتاع ونحو ذلك،
َّ

مكو ٌن له ،وامتناع إطالق
(صف ٌة هلل تعاىل) إلطباق العقل والنقل عىل أنه خالق للعامل ِّ
املشتق عىل اليشء من غري أن يكون مأخذ االشتقاق وصف ًا له قائ ًام به»(((.
اسم
ّ

نصوا عىل أن التكوين عبار ٌة
واملحققون من األشاعرة وبعض حمققي املاتريدية ُّ
ِ
احلادث باملقدورات التي ُيوجدها اهلل تعاىل ،فالتكوين ليس صفة
عن تع ُّلق القدرة
أمر اعتباري ،ولذلك قال اإلمام التفتازاين يف «رشح النسفية»:
مستقلة بذاته ،بل هو ٌ

«واملحققون من املتكلمني :عىل أنه من اإلضافات واالعتبارات العقلية ،مثل

كون الصانع ـ تعاىل وتقدّ س ـ قبل كل يشء ،ومعه ،وبعده ،ومذكور ًا بألسنتنا ،ومعبود ًا
لنا ،ويميتنا وحييينا ،ونحو ذلك.

واحلاصل يف األزل :هو مبدأ التخليق والرتزيق واإلماتة واإلحياء وغري ذلك،

وال دليل عىل كونه ـ أي :التكوين ـ صفة أخرى سوى القدرة واإلرادة ،فإن القدرة
((( «رشح القاري عىل الفقه األكرب» ص.34

((( «رشح العقائد النسفية» للسعد التفتازاين ،ص ،129مع جمموعة احلوايش البهية.

ِ
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عىل

املكون وعدمه عىل السواء ـ لكن مع انضامم اإلرادة
ـ وإن كانت نسبتنها إىل وجود ّ

ص أحدَ اجلانبني»(((.
ختص ُ
ِّ

رجح قول األشاعرة هنا ،كام مال إىل ترجيح قول
فنرى أن اإلمام التفتازاين قد ّ

األشاعرة اإلما ُم ابن اهلامم يف «املسايرة»(((.

واحلاصل ـ بعد النظر الدقيق ـ :أن االختالف بني األشاعرة واملاتريدية ليس

اختالف يف األحكام
خالف ًا أصلي ًا ،بل هو أقرب إىل اللفظي؛ ألنه ال يرتتب عليه
ٌ
ِ
يقر بأن
اخلارجية ومتع ّلقات املسألة ،فاجلميع ُيق ُّـر أن اهلل تعاىل هو اخلالق ،واجلميع ُّ
كل املخلوقات حادثة بعد أن مل تكن ،واجلميع يقر بأن التكوين بإرادة اهلل تعاىل ،فال
خالف حقيقي ًا إذن يرجع إىل األصول العقائدية ،ولذلك قال العالمة القاري يف «رشح
َ

الفعلية«:فمذهب املاتريدي أهنا قديمة ،ومذهب
الفقه األكرب» ملا تكلم عىل الصفات
ُ
لفظي عند أرباب التدقيق ،كام يتبني عند التحقيق»(((.
األشاعرة أهنا حادثة ،والنزاع
ٌّ

ولو قلنا إن النزاع معنوي فرعي ال يرض يف أصول العقائد والقواعد الكربى ،لكان ذلك

أدق من إرجاعه إىل جمرد خالف لفظي(((.

بعض من مال إىل التجسيم والرتويج ملذاهب الكرامية ـ كابن تيمية
وقد حاول ُ

َ
تسويغ مذهبه يف القول بالقدم النوعي للعامل بالتع ُّلق بقول املاتريدية بقدم
ومن تبعه ـ
الصفات الفعلية ،وهيهات أن يصح له ذلك ،فهم قد أمجعوا ـ رمحهم اهلل تعاىل كمـا

((( «رشح العقائد النسفية» للسعد التفتازاين ،ص ،130مع جمموعة احلوايش البهية.
((( «املسايرة» البن اهلامم ،ص ،94دار الكتب العلمية.
((( «رشح القاري عىل الفقه األكرب» ص.25

((( وقد بينت ذلك يف رشحي عىل مسائل اخلالف بني األشاعرة واملاتريدية البن كامل باشا ،وذلك
يف مسألة التكوين وقد طبع الكتاب يف دار الفتح.
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قديم
رأينا ـ عىل أن كل ما سوى اهلل تعاىل فهو حادث موجو ٌد بعد أن مل يكن ،وعىل أن ال َ
بالنوع وال بالشخص إال هو ،وعىل أنه هو األول ،ومقتىض الوصف باألويل ،يقتيض أن

ال يكون قبله أحد وأن ال يكون معه أحد ،وإال فإن كان معه أحد ،حتى وإن انعدم بعد
ذلك ،فليس هو األول.

ونورد هنا ما ذكره اهلام ُم ابن اهلامم يف «املسايرة» مع «رشحها» البن أيب رشيف؛

حيث قال يف الركن الثالث:

«العلم بأفعال اهلل تعاىل ،ومداره عىل عرشة أصول:
وقبل اخلوض يف هذا الركن نذكر مسألة اختلف فيها مشايخ احلنفية واألشاعرة

تلك املسألة (يف صفات األفعال) التي يدل عليها نحو قوله تعاىل﴿ :ﯥ ﯦ

ﯧ﴾ [احلرش ،]24 :ونحو الرزاق واملحيي واملميت (واملراد) هبا (صفات تدل عىل

تأثري) وتلك الصفات (هلا أسامء غري اسم القدرة) تسميتها هبا (باعتبار أسامء آثارها
والكل) أي كل تلك الصفات (جيمعها اسم التكوين) بمعنى اندراجها حتته وصدقه

عىل كل منها (فإن كان ذلك األثر خملوق ًا فاالسم) الذي يدل عىل تلك الصفة (الرازق)
أو الرزاق (والصفة الرتزيق أو) كان ذلك األثر حياة فهو أي :االسم الذي ّ
يدل عىل

تلك الصفة (املحيي) والصف ُة :اإلحياء (أو) كان ذلك األثر (موت ًا فهو) أي :االسم

ّ
الدال عىل تلك الصفة (املميت) والصفة :اإلماتة ،ورجوع الكل إىل صفة واحدة هي
التكوين ـ كام ذكر املصنف ـ هو ما عليه املحققون من احلنفية خالف ًا لِـام جرى عليه

بعض علامء ما وراء النهر منهم ،من أن ك ًّ
ال منها صفة حقيقية أزلية؛ فإن هذا تكثري
ُ

للقدماء جد ًا (فادعى متأخرو احلنفية من عهد) الشيخ (أيب منصور) املاتريدي وهلم
إىل عهد املصنف (أهنا) أي :الصفات الراجعة إىل صفة التكوين (صفات قديمة زائدة

عىل الصفات املتقدمة املعقود هلا األصول السابقة (وليس يف كالم أيب حنيفة و) أصحابه

ِ
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عىل

(املتقدمني ترصيح بذلك سوى ما أخذوه) يعني :املتأخرين (من قوله) يعني :قول أيب
حنيفة( :كان اهلل خالق ًا قبل أن خيلق ،ورازق ًا قبل أن يرزق) فإن هذا ترصيح يف ِقدم

حتقيق رجوع ِ
اخللق ِ
القدم إىل صفة القدرة
وقدم الرزق ،وسيأيت من كالم أيب حنيفة
ُ
(أوجه ًا
(وذكروا له) أي :لِـام ا ّد َعوه من قدم الصفات الراجعة إىل التكوين وزيادهتا
ُ
احتجوا به ،وقال( :واألشـاعرة يقولون :ليست صفة
من االستـدالل) ثم ذكر ما
ّ
التكوين عىل فصوهلا) أي :تفاصيلها (سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعلق خاص

فالتخليق) هو (القدرة باعتبار تعلقها باملخلوق ،والرتزيق تع ُّلقها بإيصال الرزق) كذا

اجلريان فيهام عىل
وقع يف املتن :أن القدرة باعتبار تع ُّلقها والرتزيق تعلقها ،وكان الالئق َ
منوال واحد ،وكذا يف غريمها من فصول صفة التكوين ،كأن يقال عىل املنوال األول:

والرتزيق صفة القدرة باعتبار تعلقها بإيصال الرزق ،وعىل املنوال الثاين :فالتخليق
تعلق القدرة بإجياد املخلوق ،والرتزيق تعلقها بإيصال الرزق ،وهذا هو الالئق بطريق

األشاعرة؛ ألهنم قائلون بأن صفات األفعال حادثة؛ ألهنا عبارة عن تعلقات القدرة
والتعلقات حادثة (وما ذكروه) يعني :مشايخ احلنفية (يف معناه) أي :يف معنى التكوين

لفظ جيمع صفات األفعال من أهنا صفات ُّ
الذي هو ٌ
تدل عىل تأثري إىل آخر ما سبق عنهم
(ال ينفي هذا) الذي قاله األشاعرة (و) ال (يوجب كوهنا) أي :كون صفة التكوين عىل
فصوهلا (صفات أخرى ال ترجع إىل القدرة املتعلقة) بام ذكر من إجياد املخلوق وإيصال
الرزق ونحومها (و) إىل (اإلرادة املتعلقة) بذلك (وال يلزم يف دليل هلم) من األوجه

التي استدلوا هبا (ذلك) األمر من نفي ما قاله األشاعرة وإجياب كوهنا صفات أخرى

الترصيح به عن أحد منهم فيام نعلمه
(وأما نسبتهم ذلك للمتقدمني ففيه نظر) إذ مل يثبت
ُ
(بل يف كالم أيب حنيفة) ِ
نفسه رمحه اهلل (ما يفيد :أن ذلك عىل ما فهم األشاعر ُة من هذه
الصفات عىل ما نقله) عنه (الطحاوي وقال :وكام كان بصفاته أزلي ًا كذلك ال يزال)...
وساق كالم الطحاوي إىل قوله( :ذلك بأنه عىل كل يشء قدير) .اهـ.
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ٌ
تعليل وبيان الستحقاق اسم اخلالق قبل
فقوله :ذلك بأنه عىل كل يشء قدير،

املخلوق ،فأفاد :أن معنى اخلالق قبل اخللق (واستحقاق اسمه) أي :االسم الذي هو

اخلالق يف األزل (بسبب قيام قدرته) تعاىل (عليه) أي :عىل اخللق (فاسم اخلالق و) احلال

أنه (ال خملوق يف األزل ملن له قدرة اخللق يف األزل ،وهذا) هو (ما يقوله األشاعرة) ال
خال ُفه (واهلل املوفق).

جماز من َقبيل إطالق ما
واعلم أن إطالق اخلالق ـ بمعنى القادر عىل اخللق ـ ٌ

الرازق ونحوه ،وأما يف قول أيب حنيفة« :كان خالق ًا قبل أن
بالقوة عىل ما بالفعل ،وكذا ّ
ّ

املشتق منه ،كام
املشتق قبل وجود املعنى
خيلق ،ورازق ُا قبل أن يرزق» ،فمن قبيل إطالق
ّ
ّ
هو مقرر يف مبادئ أصول الفقه.

وقد وقع يف «البحر» للزركيش :أن إطالق «اخلالق» و«الرازق» ونحومها يف حقه

تعاىل قبل وجود اخللق والرزق حقيقة ،وإن قلنا :صفات األفعال من اخللق والرزق

ونحومها حادثة.

ممنوع عند األشعرية القائلني بحدوث
وفيه بحث؛ ألن قوله« :وإن قلنا..إلخ»،
ٌ

صفات األفعال ،إنام يالئم كال ُمه طريق املاتريدية القائلني بقدمها ،فإن قيل :لو كان

مستهجن ال يقال مث ُله.
أمر
َ
جماز ًا ّ
لصح نفيه ،وقولنا« :ليس خالق ًا يف األزل» ٌ

والكـف عن إطالقه ليس من جهة اللغة ،بل من جهة الرشع
قلنا :استهجانُه
ُّ

أدب ًا ،وكالمنا يف اإلطالق لغة ،وال خيفى أنه ال يقال :إنه تعاىل أوجد املخلوق يف األزل
حقيقة؛ ألنه يؤدي إىل قدم املخلوق ،وهو باطل»(((.

هذا كال ُمهم ـ وإن احتمل بعض مناقشات ـ فقد سقتُه عىل طوله؛ لِـام فيه من

((( «املسايرة» مع «رشحها» البن أيب رشيف ،ص.96-91

ِ
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تفهمه.
فوائـدَ وحماس َن ،فاجتـهدْ أن َ

آخر إىل ّ
أن ظاهر كالم الطحاوي فيه إشار ٌة قوية إىل ترجيح
وقد أرشنا يف موض ٍع َ

قول األشاعرة من إرجاع األفعال إىل القدرة ،ال إىل صفة أخرى هي التكوين ،وإن

رجح البابريت وغريه أهنا ُّ
تدل عىل ما يريدون ،موافقني يف ذلك ما ّقرره غرينا.
ّ

وبعد ذلك يبقى اخلالف يف إطالق اسم «اخلالق» ـ ونحوه مثل «الرازق» ـ عىل

ُ
فبأي
اهلل تعاىل قبل حدوث املخلوقات ،فهل جيوز
إطالق ذلك عىل اهلل أم ال؟ وإن جاز ّ

نحو؟

فاملاتريدية قالوا :إطالق نحو ذلك عىل اهلل تعاىل من باب احلقيقة؛ ألنه تعاىل

متصف بأصل هذه الصفة منذ األزل.

واألشاعرة يقولون :إطالق ذلك عىل اهلل تعاىل قبل اخللق من باب املجاز ،باعتبار

ما سيكون ،أو باعتبار قدرته عىل اخللق.

ومل يقل األشاعرة :إن نفس الفعل هو القدرة عىل اخللق ،بل كال ُمهم يف إطالق

اعتباري ال وجو َد له يف نفسه ،بل املوجو ُد يف
االسم؛ فإن عني الفعل عندهم هو :أمر
ٌّ
ُ
الفعل ـ باملعنى املصدري ـ فهو :نسبة
اخلارج ليس إال اهلل تعاىل واملخلوقات ،وأما
اعتبارية بني اخلالق واملخلوق ،يشتق هلل تعاىل منها اسم «اخلالق» ،وهذا االعتبار ليس

اخرتاعي ًا ،بل انتزاعي؛ فهو ثبويت ،وليس خت ُّيلي ًا حمض ًا حتى يقال :من أين جاز لكم اشتقاق

االسم منه؟
املقام.

وبذلك يكتمل الكال ُم يف إيضاح هذه املسألة بكال ٍم يف غاية االختصار ،بام يناسب
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العرش والكريس

ٍ
مستغن عن العرش وما دونه.
حق ،وهو
قال الطحاوي( :والعرش والكريس ٌّ
حميط بكل يشء وبام فوقه ،وقد أعجز عن اإلحاطة خلقه)
يف نسخة الغنيمي وشجاع الدين الرتكستاين احلنفي والعالمة البابريت« :حميط بكل

يشء وفوقه» ،ويف نسخة القايض الشيباين« :وما فوقه» ،ويف رشحنا سنوضح العبارتني
ونبني ما يفهم من كل واحدة منهام ،وكله بنا ًء عىل ربط كالم الطحاوي السابق بالالحق،
نص ًا عام قبله.
فال نبرت ّ
ٍ
«مستغن عن العرش وما دونه» ،كون اهلل مستغني ًا
كلمة «حق» ،أي :ثابت .قال:
ٍ
مستغن عن مجيع املخلوقات؛ مهام كان العرش
مر الكالم عليه ،وب ّينا أن اهلل
عن العرش ّ

ٍ
مستغن
كبري ًا أو صغري ًا ،ومهام كانت الصفات التي خلقها اهلل سبحانه للعرش؛ فإن اهلل
عن العرش وما دونه ،وإن أكرب يشء يف املخلوقات هو العرش ،سواء أكان كرب ًا حجمي ًا

أو كرب ًا يف الصفة؛ فمن باب أوىل أن يكون مستغني ًا عام دونه.

واالستغناء :هو نفي احلاجة ،واحلاجة تعني :توقف كامل الذات عىل غري الذات،
ٍ
مستغن أي :غري حمتاج ،أي :إن كامله ال يتوقف عىل العرش ،فهو متصف
واهلل سبحانه

بصفاته الكاملة منذ األزل قبل أن خيلق العرش ،ومعنى أن العرش خملوق :أنه مل يكن
موجود ًا ثم كان ،وهذا ثبت بالكتاب والسنة.
تلزمنا للرشوع يف رشح هذه العبارة:
سأحاول اآلن أن أبني القواعد التي َ

كون العرش خملوق ًا ب ّينّاه سابق ًا ،وذكرنا ّ
أن كل ما سوى اهلل خملوق ،أي :مل يكن
موجود ًا ،ثم ُوجد ،ودللنا عىل هذا بالكتاب والسنة.
إذن كون اهلل مستغني ًا عن العرش ،أي :إنه جل شأنه غري حمتاج إىل العرش يف

ِ
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استكامل صفة له ،أي :إذا قلنا :إن اهلل متصف بصفة ،واتصافه هبذه الصفة يتوقف عىل
وجود العرش ،فهذا يستلزم أن يكون اهلل حمتاج ًا إىل العرش ليتصف هبذه الصفة ،وهذا

ٌ
خملوق من خملوقات اهلل وتو ُّقف كامل هلل سبحانه
األمر باطل؛ ألن العرش غري اهلل ،وهو
ٍ
خملوق من خملوقاته أمر باطل ،ومن ي ُقل هبذا يك ُف ْر.
عىل
فاهلل سبحانه ال يتوقف كامله عىل خملوق من املخلوقات ،سواء كان العرش أو
ٍ
مستغن عن العرش وما دونه»؛
غريه ،ولذلك قال اإلمام الطحاوي بعد ذلك« :وهو

دفع ًا لـام قد يتومهه بعض الناس من أن اهلل سبحانه حمتاج إىل العرش ،أو أنه بالعرش
يكون يف صفة مل يكن متصف ًا هبا قبل خلق العرش.

رصح اإلمام الطحاوي قبل هذا لنقض هذا املفهوم ،حيث قال« :ليس منذ
وقد ّ

خلق اخللق استفاد اسم اخلالق».

ومن األدلة القوية عىل أن كل ما سوى اهلل سبحانه خملوق ـ أي :مل يكن ثم كان ـ:

ما جاء يف احلديث حديث عمران بن حصني« :كان اهلل ومل يكن يشء غريه».

رواه اإلمام البخاري ومسلم وكثري من أصحاب السنن ،مروي بألفاظ خمتلفة

لكنها كلها متضافر ٌة يف املعنى ،ال ُيناقض واحد منها اآلخر.

كلها تدل عىل أن اهلل سبحانه كان يف األزل وحده ،وتتمة احلديث :وكان عرشه

عىل املاء .لو قلنا :إن العرش قديم يصبح قوله ﷺ« :كان اهلل ومل يكن يشء معه» باطالً.

فالكون األول إذن له معنى غري معنى الكون الثاين .الكون األول يعني :وجود بال

ابتداء ..وجود بال تغري ،والكون الثاين وهو كون العرش هو كون بزمان؛ ألن «كان» هنا

وحتول
يف قوله﴿ :ﭬﭭﭮﭯ﴾ [هود ]7 :ناقصة ،وهي تدل عىل تغري ّ
كسائر األفعال الناقصة .أما «كان» التامة فهي تدل عىل جمرد الوجود والثبات ،وذلك يف
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نص عليه علامء أهل اللغة ،وهذا موافق للعقول ،أثبتت األدلة
قوله« :كان اهلل» .وهذا ما ّ
العقلية أن كل ما سوى اهلل حادث.

دليل احلدوث يعتمد عىل دليل نفي التسلسل عند أكثر العلامء ،وقد أثبت علامء
ٌ ِ ِ ٍ
التوحيد َّ
أن التسلسل يف األزل
األسدّ
مستحيل بعدّ ة أد ّلة منها دليل التطبيق ،ودليل َ
واألخرص ،وعندهم سبع ٌة ،أو ثامني ُة أدلة تدل عىل هذا.

أن َّ
مقصدنا :من هذا بيان ّ
كل ما سوى اهلل حادث أي :مل يكن موجود ًا ثم أصبح
موجود ًا.
نص اإلمام الطحاوي مرة أخرى ونحاول أن
هذه املقدمة ،واآلن نرشع يف قراءة ّ

نفهم مراده منه.

يوجد كالم كثري جد ًا كنت أريد أن أقوله ولكن عدلت عن ذلك ،وسنحاول أن
نخترص الكال َم يف قواعدَ حمدّ دة ،نحدِّ ُد فيها طريقة فهم أهل السنة هلذا ّ
املحل ،ونحدد
فيها وجه اخلالف بيننا وبني غرينا يف هذا.
املجسمة يف هذه املسألة حماولني عدم التطويل:
سنبدأ بتوضيح خمترص لِـام يقوله
ّ

ُ
كريس هلل يقعد
العرش
أوالً :حاصل قوهلم :إن اهلل سبحانه خلق العرش ،وهذا
ٌّ

عليه (مكان له) ،واهلل جالس عىل العرش ،وهناك مكان آخر ،يضع اهلل رجليه (قدميه)

عليه.

تصور املجسمة وبعض من ينتسب للسلف يف هذا العرص.
هذا ّ

«والكريس :موضع القدمني» ،وهو بالنسبة للعرش
تفصيل مقالتهم :يقولون:
ُّ

كح َلقة يف فالة(((.

((( اعتمدوا يف ذلك عىل فهمهم اخلاطئ آلثار مروية عن بعض السلف ،يف أسانيدها ما فيها من
كالم ال خيفى عليهم ،ويف مدلوالهتا ما ال حيل االعتامد عليه للترصيح بام نلخصه عنهم.

ِ
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مماسـ ًا
ثاني ًا :يقولون :بام أن اهلل سبحانه وتعاىل قاعدٌ عىل العرش ،فال بدّ أن يكون ّ

مماس ًا للعرش والعرش حمدود ،فال بد أن يكون اهلل حمدود ًا من حتت،
له ،إذن ما دام ّ
واآلن يف هذا املوضع حصل عندهم خالف :إذا كان اهلل من جهة التحت حمدود ًا ،فام

بالكم باجلهات األخرى؟ بعضهم قال :ليس حمدود ًا ،بل هو منـترش يف األبعاد ،وهذا

باطل مطلق ًا.

حجم معني ،ويطلق عليه
وابن تيمية قال :بل هو حمدو ٌد من مجيع اجلهات ،أي :له
ٌ

القدر؛ أي له طول وعرض وارتفاع ،وهذا باطل أيض ًا.

هذا املذهب يشء خيجل اإلنسان أن يقوله ،نحن مضطرون أن نذكر هذا الكالم

للتوضيح؛ ألهنم يرصحون هبذا الكالم يف كتبهم ،ويقولون هو قول أهل السنة واجلامعة.
املامسة بني اهلل تعاىل والعرش واالستقرار ،تكلم يف ال ِّثـ َقل
وابن تيمية بعد أن أثبت ّ

أيض ًا ،ثم يقولون بعد ذلك كله :إهنم ال يتكلمون يف ذات اهلل تعاىل ،وال خيوضون فيام مل
نص من كتاب أو حديث صحيح(((!
يأت به ٌّ

نقول هلم :كيف فهمتم أن االستواء معنا ُه اجللوس؟ هل ورد يف اللغة أن االستواء

ينص فيه الرسول ﷺ عىل أن اهلل قاعدٌ عىل العرش؟
معناه اجللوس؟ هل ورد حديث ُّ
أهم العقائد عندكم ،فهل
بام أنكم تعتقدون أن كون اهلل يف جهة وجالس ًا عىل العرش من ّ
نص قوي مالئم يف داللته هلذه املنزلة التي تنزلون عقيدتكم هذه فيها ،من الكتاب
هناك ٌّ
أو السنة أو اللغة أو العقل ُّ
يدل عىل ما تقولون؟
هذه مقدمة للرشوع يف املناقشة.

تسع
وقد
ُ
بحثت يف األحاديث ،أكثر من مئـتي حديث عن العرش ،هناك حوايل ُ

((( اعتمد يف ذلك أيض ًا عىل آثار وروايات ال تفي إلقامة عقيدته املذكورة سند ًا وال متن ًا.
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بالنص ـ أن اهلل سبحانه قاعد أو جالس عىل العرش ،نظرت
عرش روايات ورد فيها ـ
ّ
أو ُ
يف السند فوجدت أن يف كل سند ِ
وضاع ،أو واحد ّ
كذاب؛ أيّ :إنا ك َّلها أحاديث
واحدٌ ّ
موضوعة أو ضعيفة ضعف ًا بالغ ًا ال يليق بواحد حيرتم املنهج العلمي أن يعتمد عليها.
والقول بأن الكريس موضع القدمني ،أيض ًا فيه أحاديث موضوعة ،والرواية التي

عن ابن عباس ضعيفة ،ويوجد رواية صحيح ٌة عن ابن عباس تبني رأيه يف الكريس

سنذكرها فيام بعد.

يمس املخلوقات :آدم ،الطني..
وكل األحاديث التي ورد فيها أن اهلل سبحانه ّ

يعول عليها ،وهي أساس عقيدهتم التي يعتمدون عليها.
ك ُّلها موضوعة أو ضعيفة ال َّ

كريس خلقه اهلل ّ
حمل لذاته؟ أم هو يش ٌء آخر؟
اآلن سننظر ما هو العرش؟ هل هو
ٌّ

مدلول العرش:

سنتكلم عىل العرش ـ باختصار ـ من عدة جهات((( ،بعد استحضار القواعد

األوىل التي ذكرناها ،وهي أن اهلل ال يفتقر إىل غريه.

لو تك ّلمنا اآلن عىل العرش من حيث القدم واحلدوث:

1ـ هل العرش قديم أم حادث؟
هو حادث ،أي :كان ومل يكن قبل كونه.

لـام كان اهلل وحدَ ه ومل يكن هناك عرش ،هل كان اهلل سبحانه كامالً؟ نعم.

هل استفاد اهلل بعد أن خلق العرش كامالً لذاته؟ ال.
هل اكتسب صف ًة بعد أن خلق العرش؟ ال.

((( وسننقل يف هناية هذا املبحث كالم ًا مفيد ًا لإلمام الرازي عن العرش.

ِ
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بنص احلديث.
هل كان هناك يشء مع اهلل قبل أن خيلق العرش؟ ال ،وذلك ّ
تصور ذلك.
هل اهلل يف تلك احلال يف جهة؟ ال ،وال ُي ّ

هم يقولون :اهلل ـ سبحانه ـ خلق العرش وصار يف جهة منه ،ومعنى اجلهة :أن

هناك شيئ ًا يقابل شيئ ًا ،أي :بينهام حدّ معني.

إذا كان اهلل ـ سبحانه ـ يف السابق مل يكن يف جهة ،فمعنى ذلك :أنه مل يكن له حدّ ،

وليس معنى ذلك أنه منترش يف األبعاد؛ ألنه ليس له ُبعد ،ألن البعد عبار ٌة تؤول إىل املكان
واحليز ،بل معناه :أن اهلل سبحانه موجود بال زمان وال مكان.

املكان عبارة عن تصور برشي منتزع من أمور خملوقة ...تصور جسمـاين ،ومثل

هذا التصور ال جيوز أن ننسبه إىل اهلل سبحانه ،بل الذي يقوله أهل السنة ـ وهو الذي
قامت عليه األدلة العقلية ـ :إن اهلل ال يمكن أن نعلم عنه إال إثبات وجوده وإثبات وجود
صفاته ،أما حقيقة ذاته وصفاته فال يمكن الطمع يف الوصول إليه ال يف الدنيا وال يف

اآلخرة.

2ـ العرش حمدود وله هنايات وأطراف:
املجسمة يقولون :اهلل استوى عىل العرش ،ومعنى االستواء ـ عندهم ـ إما
هؤالء
ّ

الصعود ،فنقول هلم :فأين كان إذن؟ هل كان حتت العرش ثم صعد إليه؟
قالوا :أو االستواء :هو االرتفاع عىل العرش ،أو االعتالء عليه.

يرتتب عىل هذا بناء عىل قوله تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [األعراف ]54 :و«ثم» تفيد الرتتيب ،أنه قبل اخللق مل يكن هناك
استواء ،واالستوا ُء كان بعد اخللق ،أي :مل يكن مرتفع ًا عىل العرش ،ثم صار مرتفع ًا

عليه؟؟ وهذا ٌ
قول ال جيوز صدوره من عاقل ،خاص ًة ممن يدعي أن مط َلق االرتفاع كامل.
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ٍ
ونص عليها ابن القيم يف «نونيته» :الصعود،
اب ُن تيمية ذكر أربعة معان لالستواءّ ،

االرتفاع ،العلو ،االستقرار.

يريدون بذلك العلو والصعود واالرتفاع واالستقرار احلسية املكانية ،ال يؤلوهنا

ٍ
بمعان الئقة بكون اهلل تعاىل منـزه ًا عن املكان واجلسمية واحلدود والنـهايات ،ألهنم

يثبتون ذلك كله ،بل يعتربون متيز اهلل تعاىل عن خملوقاتـه بحده وقدره أعظم من متيزه

عنهم بوصفه.

فهذا العلو واالرتفاع ،إما أن يكون مطلـق العلو واالرتفاع ،أو ارتفاع وعلو

خاص مقيد بالعرش ،فإن كان األول فهو ثابت هلل تعاىل قبل العرش ألن العلو هلل تعاىل
ّ
ثابت له أزالً وأبد ًا ،ال أعني العلو املكان بل العلو املطلق عن اجلهة والتحيز الالئق باهلل

تعاىل﴿ :ﯻﯼﯽ﴾ [البقرة ]255 :دائ ًام ال بعد خلق العرش فقط ،وال معنى ألن
يرتتب إثباته له بعد خلق العرش ،وإن كان الثاين هو املراد ،أي االرتفاع اخلاص والعلو
اخلاص ،املقيد بوجود العرش ،فنقول هلم :هذا العلو املحدود بالعرش ،إن كان كامالً هلل

تعاىل ،فهو كامل مرشوط وجود بوجود بعض خملوقات اهلل تعاىل ،وهذا قول بافتقار اهلل
ِ ِ
ُصون
يف بعض كامالته عىل بعض خملوقاته! وهو قول مرذول .وإن مل َي ُك كامالً ،فل َم ت ُّ
عىل أن نفيه عن اهلل تعاىل حتريف وإنقاص ويستلزم أن اهلل تعاىل عدَ ٌم؟ ونحو ذلك من
اإللزامات الباطلة التي تلزمون هبا خمالفيكم.

ومن الظاهر أن هؤالء يقولون إن هذا العلو املنسـوب للعرش هو علو خاص

وارتفاع خاص حدث هلل تعاىل بعد أن خلق العرش ،وأن هذا العلو كمـال حادث هلل

تعاىل.

ِ
بعض كامالت اهلل تعاىل عىل خملوقات
ف
فيتبني لنا أن مذهبهم يلزمه بوضوح تو ُّق َ

اهلل ،وهو أمر باطل ال ينبغي أن يقول به مسلم يعي ما يقول.
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الحظوا اآلية ماذا تقول﴿ :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ﴾ [األعراف :]54 :الساموات واألرض خملوقة بعد العرش ،إذن أثناء اخللق كان
العرش موجود ًا .كلمة ﴿ﮏ﴾ يف ﴿ﮏﮐﮑﮒ﴾ تفيد الرتتيب ،هم يقولون :إن

االستواء بمعنى االرتفاع والصعود والعلو واالستقرار.

أال يفيد هذا ـ عىل مذهبهم ـ أن اهلل حني خلق الساموات واألرض كان حتت

العرش؟ أي :قبل االستواء مل يكن عىل العرش؟ أرأيتم كيف ينتج عندنا أن هذا املذهب

باطل وفاسد.

هنايات
وما دام العرش حمدود ًا له هنايات وأطراف ،وهم يقولون :إن اهلل تعاىل له
ٌ
وحدود أيض ًا ،فيمكننا أن نسأهلم اآلن :هل هناك نسبة يف ِ
الع َظم واحل ّيز بني اهلل تعاىل

عندكم وبني العرش؟ من الرضوري أن يقولوا بنسبة ،ومن املتوقع أن يقولوا :إن اهلل
تصورهم ـ من العرش يف احلدّ واملكان واحلجم ،فلو سألناهم :هذا
تعاىل أعظم ـ يف ُّ
ُسمونه يف أحيان كثرية بالقدْ ر؛ خلط ًا بني القدر بمعنى
الفرق من احلجم واحليز الذي ت ّ
املكانة ،والقدر بمعنى احلجم ،فنسألكم :هذا الفرق من القدر ،هل يمكن أن يزيده اهلل

تعاىل يف حجم العرش؟ أي :هل يمكن أن يكون اهلل قادر ًا عىل زيادة حجم العرش
بحيث ختتفي النسبة يف قدره وحجمه بينه وبني اهلل؟ إن قالوا :ال ،أقروا بتعجيز اهلل تعاىل،
أكثر من
وإن قالوا :نعم ،فيلزمهم القول بأن اهلل تعاىل قادر أيض ًا عىل زيادة حجم العرش َ

التزموه ،يونبغي
ذلك ،بحيث يصري العرش أعظم من اهلل ،وهذا ترصيح باإلحلاد إن َ

أن يقولوا بإمكانه يف نفسه ويف قدرة اهلل تعاىل بنـاء عىل تصورهم الفاسد ،وإال لزمهم
املامحك ُة اللفظية التي يلجؤون إليها يف هذه األحوال ،كأن يقولوا :إن اهلل تعاىل قادر،

تلزم
ولكنه ال يفعل ،ومن الواضح :أن هذا اجلواب البارد ال ُينجيهم عن املفاسد التي َ
مذهبهم الفاسد ،فإن جمرد اإلمكان ٍ
كاف يف التشنيع عليهم.
ّ
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العرش يف القرآن:

والرتتيب يف
سنورد بعض اآليات وألفت أنظاركم إىل مواضع االستشهاد فيها،
ُ

هذه اآليات بحسب ورودها يف القرآن:

* قال تعاىل يف سورة األعراف﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ﴾ [.]54

مل يقل اهلل :استوى عىل العرش جالس ًا وال قاعد ًا وال مستقر ًا ،ولكن قال :يغيش

الليل النهار ...أي :استواء اهلل اقرتن وارتبط بإغشاء اهلل َ
النهار ،وهذا االرتباط
الليل
َ
ُي ْب َحث يف كنهه وحقيقته.

وقـوله تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ هذا مـام يلزم عن

املجسمة .أي إن اهلل
االستواء كذلك ،وليس مما يلزم عن اجللوس والقعود كام يتوهم
ّ
تعاىل خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ،أي مدبر ًا هل ّن كيف شاء ،فهو عىل
نسق أول اآلية ،إن اهلل تعاىل خلق الساموات واألرض مدبر ًا هلن ،وكذلك خلق الشمس

والقمر والنجوم مسخرات مد َّبرات بأمره .فالعامل كله بني اخللق واألمر.

ما معنى االستواء هنا؟ كيف استوى عىل العرش؟ يغيش الليل النهار.

هدفنا فهم العالقة بني االستواء واإلغشاء.
لفتة لغوية :كل القواميس تدل عىل أن االستواء هو :متام اليشء واعتداله .ليس

هناك أي قاموس يدل عىل أن االستواء ـ يف حد ذاته بال تعدية بحرف ـ بمعنى الصعود،

وأما ما قاله بعضهم من أن االستواء بمعنى الصعود ،فهذا يكون مع انضامم حرف

للفعل ،فاملجموع يفيد معنى الصعود.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 841
عىل

أال تالحظون شيئ ًا مقدّ ر ًا؟ ما هو الذي استوى عىل العرش؟ التقدير :جيب أن

يكون من جنس القيد الذي ُق ّيد به االستواء نفسه.

نقول :استوى عىل العرش ﴿ﮓ﴾ فعل مضارع ،والفعل املضارع مجلة ،واجلملة

يف حكم النكرة ،واجلمل بعد النكرات صفات﴿ .ﮐ﴾ مجلة .و﴿ﮓ﴾ مجلة ،وهي

مفسة وشارحة للجملة التي سبقتها.
ِّ

ثم قال﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ إذن :االستواء له عالقـة

بالتدبري والتسخري.

ولو قلنا﴿ :ﮓ﴾ يف حمل ٍ
حال؛ حني نسأل :كيف استوى اهلل عىل العرش؟ نقول:

استوى يغيش ...إلخ.

ال يوجد ٌ
دليل يف اآلية عىل أن االستواء معناه اجللوس أو الصعود ،بل االستواء
معناه :متام التدبري ،والتدبري ـ هنا ـ ُأريد به اإلغشاء وغريه.
وستالحظون أن كل موضع يف القرآن ذكر فيه العرش ُأريد منه اإلشارة إىل تدبري

املخلوقات؛ قال اهلل يف نـهاية هذه اآلية﴿ :ﮞﮟﮠﮡ﴾ :اخللق الذي ذكره يف
أول اآلية ،واألمر الذي ذكره يف هناية اآلية ،ومل يذكر اجللوس ،بل قال﴿ :ﮞﮟﮠ

ﮡ﴾ تقرير وتلخيص ما ذكر يف اآلية ،أعني اخللق املذكور أوالً ،واألمر الذي يفيد
احلكم والتدبري املذكور ثاني ًا.

ثم يقول﴿ :ﮣﮤﮥﮦ﴾ ،والرب :معناه املد ّبر ،وكل اآلية تـتحدث

عن التدبري ،وال يوجد موضع يف اآلية يدل عىل اجللوس.

االستواء معناه :متام التدبري ،وهذا يكون بعد متام اخللق ،ولكن هل يد ّبر اهلل شيئ ًا

ليس موجود ًا؟ مستحيل! تدبري اهلل للمخلوقات ٌ
كامل للمخلوقات املد َّبرة ،وليس كامالً هلل

مل يكن قد حازه.
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إذا قال قائل :أمل يكن قبل ذلك تا ّم التدبري؟ نقول له :قبل متام اخللق مل يكن هناك

متام تدبري بالفعل ،أي :مل يكن تع ُّل ٌق تنجيزي للقدرة اإلهلية ،بل الثابت التعلق الصلوحي
تم خلقه
فقط؛ ألنه مل يكن هناك يشء يقع عليه التدبري بعدُ  ،فكلام خلق اهلل شيئ ًا د ّبره ،وملا ّ

تم تدبريه هلا؛ الستحالة تدبري ما مل ُيلق بعد؛ فالعدم ال ُيد َّبر.
للكائنات عىل ما شاء ّ

كمـاالت للمفعوالت ليست كامالً
والتدبري صفة فعل ،وصفات األفعال هي
ٌ

للفاعل ،إال إذا كان الواحد مترصف ًا بنفسه كام يقول ابن تيمية.

وبذلك تنفك عنها مجيع االعرتاضات واإللزامات التي يلزموننا هبا ،ونفهم اآلية

عىل ما تقتضيه قواعد اللغة ونظم اآلية.

* قال تعاىل يف سورة التـوبة﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [ ،]129كـلمة ﴿ﯬ﴾ صفـة للعرش ،وإذا
كان اهلل ر ّبـ ًا ليشء عظيم أال يكون أعظم منه؟!

وجاء يف نص احلديث الذي كان يدعو به النبي ﷺ يف الكرب والشدة« :توكلت
ِ
ِ
العرش الكري ِم»(((.
ورب
رب
العرش العظي ِم ُّ
عىل اهلل الذي ال إله إال هو ُّ
((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام ،كتاب الدعوات ،باب
الدعاء عند الكرب .)6346 -6345( ،وكتاب التوحيد ،باب ﴿ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ﴾ [هود﴿ ،]7 :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [التوبة .)7426( ،]129 :باب قول اهلل تعاىل:
﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [املعارج ،]4 :وقوله جل ذكره﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾

[فاطر ]10 :وقال أبو مجرة ،عن ابن عباس ،بلغ أبا ذر مبعث النبي ﷺ ،فقال ألخيه :اعلم يل

علم هذا الرجل ،الذي يزعم أنه يأتيه اخلرب من السامء وقال جماهد« :العمل الصالح يرفع الكلم
الطيب» يقال﴿ :ﯡ ﯢ﴾ [املعارج« :]3 :املالئكة تعرج إىل اهلل» .)7431( ،ومسلم يف

«صحيحه» ،كتاب ذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب دعاء الكرب.)2730( ،

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 843
عىل

وعلق اإلمام ابن حجر العسقالين عىل هذه الروايات بأن مجهور الرواة لألحاديث

نقلوا «الكري ِم» و«العظي ِم» بالكرس عىل أهنا صفة للعرش ،وبعض الرواة نقلوها بالرفع؛

ُ
العرش ،فقالوا :األصل أن يكون اهلل هو العظيم
ألهنم استقبحوا أن يتصف بالعظمة
والكريم.

لكن ابن حجر ر ّد هذا بأن مجاهري الرواة نقلوها بالكرس ،وهو املطابق للقرآن ،وال

رضر بأن يتصف العرش بالعظمة(((.

«توكلت» :يف اآلية ﴿ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ﴾ ،التوكل :إشارة

إىل التدبري ،أنت تتوكل عىل املدبر ،أشار بقوله﴿ :ﯪﯫﯬ﴾ كأنه يشري إىل أن
من يكون مدبر ًا للعرش يكون مدبر ًا لباقي املخلوقات؛ ألنه أعظم املخلوقات ،وألمر

آخر سنذكره بعد قليل.

«رب» هلا مدخلية ..وهي ِ
مناس َب ٌة للمعنى الذي فهمناه من اآلية السابقة ،وهو أن

االستواء :متام التدبري.

* قال تعاىل يف سـورة يونـس﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔ﴾ [.]3

﴿ﮄ﴾ هنا عامة ،أي :يدبر أمر كل يشء باستوائه عىل العرش ،ومل يقل :بجلوسه

عىل العرش.

قال﴿ :ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ﴾ ،والشفاعة :طلب نوع من التدبري من بعد

مدبر للعرش ،وليس من اجلالس عىل العرش.
إذن َمن هو ٌ
((( «فتح الباري» (.)408 :13
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وقبول الشفاعة نوع من التدبري؛ ألهنا طلب ودعاء للمغفرة أو إعالء الدرجات،

وال يصح أن تطلب الشفاعة ممن هو ليس بمد ّبر للمخلوقات ،واملدبر للمخلوقات هو
املدبر للعرش ،وهو املستوي عىل العرش بتدبريه.

﴿ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ﴾.

الرب هو املدبر؛ ألنه يدبركم ويدير شؤونكم جيب عليكم عبادته ،فالتدبري علة لوجوب
ّ

العبادة﴿ .ﮓﮔ﴾ :أي :أال تعقلون ما نقوله لكم.

* قال تعاىل يف سورة الرعد﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ﴾ [.]2
قوله تعاىل﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾ ،أي :بغري عمد؛ كمـا تروهنا،

أو :تروهنا بغري عمد ،وبناء عىل هذا فال يلزم انتفاء العمد.

﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ﴾ ورد ذكر العرش ،وورد فيه التدبري.
* يف سورة اإلرساء﴿ :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ*

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [.]43-42

ما فائدة ابتغائهم إىل ذي العرش سبيالً؟ هم يريدون أن حيلوا حم َّله يف التدبري ال يف

اجللوس؛ ألن مد ّبر العرش هو اإلله احلق ،هو الذي يدبر اخلالئق كلها.

ِ
صاحب العرش ،أي :مد ّبر العرش وما دونه ،مالك العرش ،وليس
﴿ﮇﮈ﴾:

اجلالس عىل العرش.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 845
عىل

* ويف سورة طه﴿ :ﭵ*ﭷﭸﭹﭺﭻ*ﭽﭾﭿﮀ*

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ*ﮉﮊﮋﮌ*ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ*ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ*ﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫ﴾ [﴿ .]8-1ﮩ﴾ فيها معنى امللك والتدبري ،وامللك والتدبري إنام
ثبت لصاحب العرش ،وهو الرمحن ،والرمحة هي فعل ،فاهلل تعاىل استوى عىل العرش

بتدبريه ورمحته ،ال بذاته؛ كام يقول القائلون.

فـتصري هذه اآلية مسـاوية لقوله تعاىل﴿ :ﭬﭭﭮ ...ﭹ ،﴾...وقوله:

﴿...ﭬﭭ ﭮ ﮓﮔ ...﴾...إلخ ،هنا استوى الرمحن ،أي :اهلل تعـاىل من

جهة كونه رمحان ًا ،والرمحة فيها إنعام وتدبري كام هو واضح ،وقد ورد يف اآليات ُ
قبل:

﴿ﭹ﴾ و﴿ﮓ﴾ و﴿ﮟ﴾ ،فكلها إذن من نفس اجلنس ،وليس فيها يشء يشري إىل
القعود واجللوس؛ كام يدعي هؤالء املجسمة.

* يف سورة األنبياء﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ*ﯟﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ * ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ * ﯵ

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋﰌﰍﰎ﴾ [.]24-21

الفساد فيه زوال التدبري ،وتعدُّ د اآلهلة يؤدي إىل زوال التدبري واختالل األمر.
ينزه نفسه ،من حيث إنه رب العرش ،أي :مدبر العرش،
وأنت ترى أن اهلل تعاىل ّ

وليس اجلالس عىل العرش.

* يف سورة املؤمنون﴿ :ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ*ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠ*ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ*ﯫ
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ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ * ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ * ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ * ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ * ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰ﴾ [.]91-84

الحظ كيف قال﴿ :ﯣﯤ ،﴾...أيَ :من ُمدَ ِّب ُر..؟ فليست العالقة إذن بني اهلل

والعرش عالق َة جلوس ،بل عالقة تدبري ،اهلل سبحانه وتعاىل مد ِّبر للعرش ،من حيث ما

هو مدبر للعرش فهو مدبر لسائر املخلوقات.

تنصيص وتأكيد عىل نفس املعنى ،أي :هو
﴿ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ﴾:
ٌ

املالك لكل يشء.

﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ* ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ﴾ أي :بعد هذا الكالم ملاذا ختالفون إن كنتم مقتنعني به؟ كيف تعبدون غري
اهلل؟

رب العرش العظيم ،ويرتتّب عىل
ومل يكن حمل الكالم أنه سبحانه
جالس ،بل هو ّ
ٌ

رب العرش العظيم :أنه مدبر للعرش ،وليس جالس ًا.
كونه ّ

وال يوجد نص يف القرآن يدل عىل أنه جالس عىل العرش ،بل العالقة بني اهلل

والعرش هي التدبري وليس اجللوس.

* يف سورة املؤمنون ﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ *

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ * ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ﴾ [.]117-115

الحظ أنه ذكر لفظ ﴿ﯡ﴾ ومل يقل :جالس ،بل استلزم عليه وجوب الطاعة له

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 847
عىل

وانحصار التدبري به جل شأنه ،وانعدام اآلهلة غريه ،فمن يدعو مع اهلل تعاىل إهل ًا آخر فال

برهان له عليه.

و﴿ﯣ﴾ هو الذي يصـدر عنه الفضل والنعمة بدون مقابل وال سبق

وجوب ،وهذه صفة للعرش ،واهلل هو رب العرش ،فاألوىل بالكرم هو اهلل ،ولكن إذا

كان العرش مربوب ًا هلل ومد َّبر ًا هلل ،أفال يكون اهلل كري ًام؟

* ويف سورة الفرقان ﴿ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳ*ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ﴾ [.]59-58

نسب االستواء هنا إىل اهلل تعاىل من حيث كونه رمحان ًا ،والرمحة ـ كام علمنا ـ :هي

صفة هلل تعاىل من حيث كونه فاعالً ،متفض ً
ال عىل عباده بالنِّعم والرزق.

واآلية التي قبلها تناسب املعنى الذي نقول به ،وهو كون اهلل تعاىل خبري ًا بذنوب
عباده ،وعالِـ ًام بام يفعلون ،ثم يطلب اهلل تعاىل من الناس أن يتوكلوا عىل اهلل تعاىل ،فإنه
تم له تدبيـره بعد خلقه
هو الذي خلق الساموات السبع ،واستوى عىل العرش ،أيّ :

جالس عىل العرش؛ كمـا يدّ عي املجسمة
الساموات واألرض ،ومل يذكر اهلل تعاىل أنه
ٌ
واملشبهة ،بل نسب ُة العرش إليه نسب ُة ٍ
ٍ
جلوس.
تدبري ،ال
* ويف سورة النمل ﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ*ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭ*ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼ*ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ﴾ [.]26-23

ويف هذه اآليات أمر اهلل تعاىل الناس أن يسجدوا له؛ ألنه هو رب العرش العظيم،
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ِ
ـم بام هو كامن يف الساموات واألرض،
ذكر ذلك التنبيه إىل أن اهلل تعاىل عال ٌ
ولذلك سبق ُ

رس الناس يف أنفسهم وما يعلنون ،ومن هذا الباب ـ أي :باب التدبري ـ فهو
وهو العامل بام ُي ُّ

يصف نفسه بأنه رب العرش العظيم ،أي :مدبره ال اجلالس عليه.

* ويف سورة السجدة ﴿ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ﴾ [.]4

ذكر آية أخرى شبيهة بمعناها ،فهي تربط خلق اهلل تعاىل للسموات
مر ُ
وهذه اآلية َّ

وتدبريه هلام ،بكونه عىل العرش ،فكونُه عىل العرش إذن هو ُ
كون تدبري ال كون
واألرض
َ
ٍ
مستو عىل العرش ـ
جلوس ،وقعود؛ كام يتوهم املجسمة ،ولذلك فهو ـ من حيث هو
يأمر الناس بأن ال يتخذوا شفيع ًا وال ولي ًا إال هو.

* ويف سورة غافر﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ*ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫ﴾ [.]7-6

هنا يذكر املالئك َة الذين حيملون العرش ،فهؤالء يستغفرون للذين آمنوا والذين

تابوا ،والحظ أهنم ـ ألهنم محلة للعرش ـ يستغفرون من اهلل تعاىل للذين آمنوا ،فهي إذن

صاحب العرش هو املدبر لألمور ،وليس هو اجلالس عليه.
إشارة إىل أن
َ

* ويف سورة غافر أيض ًا ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ﴾ [.]15

﴿ﯞ ﯟ﴾ ،أي :صاحب العرش ،أي :من يملك العرش وما يستـلزمه

وما حيتوي عليه ،فـ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ يأمر وينـهى ،و ُينـذر الناس قبل

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 849
عىل

بعثهم ،فإذن ذو العرش هو املد ّبر ،وليس اجلالس عليه ،فنسبة العرش إليه نسب ُة التدبري
ِ
اجللوس والقعود.
والترصف ،ال
* ويف سـورة الزخـرف ﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ * ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ﴾ [.]82-81

والرب :هو املدبر ،واملترصف،
رب العرش،
ُّ
ويف هذه اآلية وصف اهلل تعاىل بأنه ُّ

جالس عىل العرش ،فنسب ُة العرش
رب العاملني ،وليس فيها إشارة إىل أنه
ٌ
واملالك ،كام أنه ُّ
عز اسمه ،وهذه النسبة هي املربوبية من
إىل اهلل تعاىل كنسبة الساموات واألرض إليه ّ
جانب الساموات واألرض ،والربوبية والتدبري الثابتني هلل تعاىل.

* ويف سورة احلديد ﴿ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ*ﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ*ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽ*ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ*ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ﴾ [.]5-1

يف هذه اآلية تـمت نسبة االستواء عىل العرش ،وتقيـيدُ هذا االستواء بالعلم،

فقال﴿ :ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﴾...ومل يقل :استوى عىل العرض جيلس أو قاعد ًا ،بل

التدبري
العلم والتدبري ،والحظ أن القيود التي تأيت بعد االستواء ،إما هي
االستوا ُء حالته
ُ
ُ
أو من جزئيات التدبري؛ كاإلغشاء ،أو من رشوط التدبري؛ كالعلم ،فاألمر ك ُّله يدور عىل
التدبري ال عىل اجللوس ،ومل نجد قرينة واحدة ترصف أذهاننا عن التدبري إىل القعود؛ كام

يقول املجسمة ،فض ً
ال عن أن نفس كلمة «االستواء» ال تعني اجللوس؛ كام يزعم هؤالء

املشبهة.
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* ويف سورة التكوير ﴿ﮙﮚﮛﮜ*ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾ [.]20-19

ويف هذه اآليات يصف اهلل تعاىل سيدنا جربيل بأنه رسول كريم ،وأنه ذو قوة،

وأن منزلته مكينة عالية عند ﴿ﮡﮢ﴾ ،أي :صاحب العرش ،ومالك العرش ،وال
إشارة فيها إىل اجللوس بل الداللة واضح ٌة عىل التدبري ،فمجرد اإلضافة تعني نوع

اختصاص له منشأ ،وال يليق أن يكون املنشأ اجللوس ،كام يقرتح املجسمة ،بل التدبري

واحلكم وامللك كام هو ظاهر القرآن ،ويزداد ذلك ظهور ًا باالستعانة بام سبق من اآليات.
* ويف سورة الربوج ﴿ﮤﮥﮦﮧ*ﮩﮪﮫﮬ*ﮮﮯﮰ*ﯓ

ﯔﯕ*ﯗﯘﯙ﴾ [.]16-12

واملجيد هنا صفة هلل :أي املستحق لكامل صفات العلو.

ٍ
برصاحة بني كون اهلل تعاىل ذا
وليتأمل القارئ العاقل يف هذه اآلية ،التي ربطت
العرش وصاح َبه ومالكه ،وبني كونه فعاالً لِـام يريد ،ومل تربط مطلق ًا ـ بل مل ترش مطلق ًا ـ
إىل اجللوس والقعود؛ كام يتوهم ابن تيمية وأصحابه.

وإن مقدّ مات هذه اآلية كلها ُّ
تدل عىل التدبري كالبطش واإلبداء واإلعادة واملغفرة،

وخامتتها تدل عىل الفعل ،بل غاية الفعالية ،وهي الف َّعال.

فبطل ـ إذن ـ ما يتومهه املجسمة من كون العرش بالنسبة هلل تعاىل كالكريس

بالنسبة للملك ،أو كالرسير ،وثبت أن نسبة العرش إىل اهلل تعاىل هي نسب ُة التدبري ،كنسبة
العامل وسائر املخلوقات إليه جل شأنه.

فكل اآليات ـ عىل اإلطالق ـ التي فيها ذكر العرش فيها ذكر التدبري ،بل إننا
ٍ
عالقة بني العرش وبني التدبري ،فصاحب العرش هو املد ّبر.
نستطيع إدراك وجود

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 851
عىل

املرشفة:
العرش يف السنة َّ

شفة ،وذلك مما ورد يف صفاته.
سنورد نبذة عن ذكر العرش يف السنة ا ُمل َ َّ

ورد يف السنة أن العرش له حول أي أطراف وأنه حمدود منها :وأن املالئكة حوله،

وجاء يف القرآن الكريم قوله تعاىل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ﴾ [غافر ،]7 :وقال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [الزمر:

 ،]75أي من كل جانب منه.

قال اإلمام النـووي« :قوله عـز وجل﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ أي حمدقيـن

حميطني به مطيفني بجوانبه(((».

إن ِمَّا ت َْذك ُُر َ
روى ابن ماجه عن النُّ ْع َم ِن بن َب ِش ٍري قال :قال رسول اهلل ﷺَّ :
ون من
يح والت َّْه ِل َيل والت َّْح ِميدَ َينْ َعطِ ْف َن َح ْو َل ا ْل َع ْر ِ
ش َل ُ َّن َد ِو ٌّي كدَ ِو ِّي الن َّْح ِل
َج َل ِل اهلل الت َّْسبِ َ
ِ
ِ
أن َيك َ
ب أحدكم ْ
ُون له أو ال َي َز َال له من ُي َذك ُِّر بِه(((.
بصاحبِ َها أ َما ُي ُّ
ت َُذك ُِّر َ
ِ
وب َعن النَّبِ ِّي ﷺ قال :املت ََحا ُّب َ
اس من
وروى الطرباين عن أيب أ ُّي َ
ون يف اهلل عىل ك ََر َّ
يا ُق ٍ
وت َح ْو َل ا ْل َع ْر ِ
حض رسول اهلل ﷺ
ش((( ،إذن العرش حمدو ٌد من حميطه وجوانبه ،وقد ّ
َ
الفردوس ،والفردوس أعىل ما يف اجلنة ،ومنه تنبع أهنار اجلنة،
املؤمنني أن يسألوا اهلل
َ
وفوق الفردوس يأيت العرش((( ،إذن العرش حمدود من جهة التحت.

((( «رشح األربعني النووية» ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي (ت676 :هـ) ،ص.32
((( أخرجه يف «سننه» ،كتاب األدب ،باب فضل التسبيح.

((( أخرجه الطرباين يف «املعجم الكبري».)150 :4( ،)3973( ،

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب اجلهاد والسري= ،
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فـتبني أن العـرش حمدود من اجلوانب ،ومن التحت ،وفوقـه الكتاب الذي

كتب اهلل فيه عىل نفسه الرمحة (اللوح املحفوظ)((( ،جزء من هذا الكتاب ،هو خواتيم
البقرة ُأخذت من كنز من حتت العرش((( ،وعندما تكون الصعقة يقول الرسول ﷺ:
«أقوم فأنظر ،فإذا بأخي موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش»(((.
إذن العرش حمدود من مجيع اجلهات.
= باب درجات املجاهدين يف سبيل اهلل ،يقال :هذه سبييل وهذا سبييل .)2790( ،وكتاب التوحيد،
باب ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [هود﴿ ،]7 :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [التوبة،]129 :

( .)7423ولفظه« :من آمن باهلل وبرسوله ،وأقام الصالة ،وصام رمضان كان حق ًا عىل اهلل
أن يدخله اجلنة ،جاهد يف سبيل اهلل أو جلس يف أرضه التي ولد فيها» ،فقالوا :يا رسول اهلل ،أفال

نبرش الناس؟ قال« :إن يف اجلنة مئة درجة ،أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيل اهلل ،ما بني الدرجتني

كمـا بني السمـاء واألرض ،فإذا سألتم اهلل ،فاسألوه الفردوس ،فإنه أوسط اجلنة وأعىل اجلنة

ـ أراه ـ فوقه عرش الرمحن ،ومنه تفجر أهنار اجلنة».

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،كتاب بدء الخلق ،باب ما
جاء في قول الله تعالى﴿ :ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ﴾ [لقمان،]27 :

( ،)3194بلفظ« :لما قضى اهلل الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت
غضبي» ،ومسلم في «صحيحه» كتاب التوبة ،باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت

غضبه.)14( ،

ذر رضي الله عنه ( ،)21344بلفظ« :أعطيت خواتيم
((( أخرجه أمحد يف «مسنده» من حديث أبي ّ
سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش ،لم يعطهن نبي قبلي».

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه ،كتاب اخلصومات،
باب ما يذكر يف األشخاص واخلصومة بني املسلم واليهود .)2412( ،وكتاب تفسري القرآن،
باب ﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [األعراف.)4638( ،]143 :
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ويف حديث الشفاعة الثابت عندما يذهب الناس إىل سيدنا آدم ثم إبراهيم ثم
عيل
موسى ...إىل أن يصلوا سيدنا حممد ًا ،قال« :فأذهب فأسجد حتت العرش ،فيفتح ّ
بمحامد»(((.

معي ،وله حدود من مجيع اجلهات.
إذن العرش موجود يف مكان وله حيز ّ

قال ابن حجر يف «فتح الباري»« :قوله «باب﴿ :ﭬﭭﭮﭯ﴾
﴿ﯩﯪﯫﯬ﴾» كذا ذكر قطعتني من آيتني ،وتل ّطف يف ذكر الثانية عقب
توهم من قوله يف احلديث« :كان اهلل ومل يكن يشء قبله ،وكان عرشه عىل
األوىل لر ّد من َّ

املاء :أن العرش مل يزل مع اهلل تعاىل ،وهو مذهب باطل ،وكذا من زعم من الفالسفة أن
اخلالق الصانع.
العرش هو
ُ

وربام متسك بعضهم ـ وهو أبو إسحاق اهلروي ـ بام أخرجه من طريق سفيان

الرماين بالراء والتشديد ـ :عن جماهد :عن ابن عباس قال:
الثوري :حدثنا أبو هشام ـ هو ُّ
إن اهلل كان عىل عرشه قبل أن خيلق شيئ ًا ،فأول ما خلق اهلل القلم.
وهذه األولية حممولة عىل خلق السمـاوات واألرض وما فيهمـا؛ فقد أخرج

عبد الرزاق يف «تفسريه» عن معمر :عن قتادة يف قوله تعاىل﴿ :ﭬﭭﭮ

ﭯ﴾ قال :هذا بدء خلقه قبل أن خيلق السامء ،وعرشه من ياقوتة محراء.

مربوب،
فأردف املصنف بقوله﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ﴾ إشار ًة إىل أن العرش
ٌ

ُّ
وكل مربوب خملوق ،وختم الباب باحلديث الذي فيه« :فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من
أبعاض
جسم مركّب له
قوائم العرش»؛ فإن يف إثبات القوائم للعرش دالل ٌة عىل أنه
ٌ
ٌ

وأجزا ٌء ،واجلسم املؤلف حمدث خملوق.

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب أحاديث األنبياء،
باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ﴾ [نوح]1 :
إىل آخر السورة ،3340( ،و .)3162دون لفظ« :فيفتح عيل بمحامد».
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وقال البيهقي يف «األسامء والصفات» :اتفقت أقاويل هذا التفسري عىل أن العرش
ِ
والطواف به؛
جسم خلقه اهلل ،وأمر مالئكته بحمله ،وتع ّبدهم بتعظيمه،
هو الرسير ،وأنه
ٌ
كام خلق يف األرض بيت ًا وأمر بني آدم بالطواف به ،واستقباله يف الصالة.

ويف اآليات ـ أي :التي ذكرها ـ واألحاديث واآلثار دالل ٌة عىل صحة ما ذهبوا

إليه» .اهـ(((.

قلنا من قبل :إن العرش له بداي ٌة يف الزمان ،فهو خملوق ،ويوجد يف األحاديث

أن الدعاء يصعد إىل السامء حتى يصل إىل ٍّ
مستقر الدعاء حتت
حمل حتت العرش((( ،إذن
ُّ
العرش.

أوامر اهلل ،وأول َمن
والقرآن حمله يف اللوح املحفوظ ،واملالئكة عندما يسمعون َ

األقرب إىل العرش.
يسمع هم املالئكة
ُ

ووردت أحاديث بأن القاتل يذهب مع املقتول حام ً
ال رأسه بني يديه حتى يقرتب

من العرش ويقول :هذا قتلني؛ فتكون املحاكمة عند العرش(((.
((( «فتح الباري» (.)405 :13

((( أخرجه ابن أيب شيبة يف «مصنفه» من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه ،كتاب الدعاء،
باب ما يدعو به الرجل ويقول إذا فرغ من وضوئه .)30513( ،وعبد الرزاق يف «مصنفه»،
كتاب الطهارة ،باب وضوء املقطوع .)730( ،والنسائي يف «السنن الكربى» ،كتاب عمل اليوم
والليلة ،باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه .)9831( ،ولفظه« :من توضأ ففرغ من وضوئه
ثم قال :سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك ،طبع اهلل
عليها بطابع ،ثم رفعت حتت العرش فلم تكرس إىل يوم القيامة».
((( أخرجه الرتمذي يف «سننه» من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام ،كتاب تفسري القرآن ،سورة
النساء .)3029( ،وقال :هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا احلديث عن عمرو
ابن دينار عن ابن عباس نحوه ومل يرفعه .ولفظه :جيء املقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه
بيده وأوداجه تشخب دم ًا يقول يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش.
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جتليات النعمُّ ،
وحمل جتليات اإلرادة والقدرة اإللـهية ،هي العرش؛ فالتدبيـر

ثمة ارتباط ًا
للمخلوقات ك ِّلها يبدأ من العرش ،فالعرش أعظم املخلوقات ،ويظهر أن َّ
بني تدبري العرش وتدبري سائر املخلوقات ،فاستواء اهلل سبحانه عىل عرشه معناه :متام
يتم متام التدبري لسائر املخلوقات.
تدبريه للعرش ،الذي معه ُّ

وهبذا تنفك كل اإلشكاالت التي قد ِترد عىل بعض األذهان التي تسأل :ما فائدة

ألن العرش هو ُّ
ذكر ﴿ﮏﮐ ﮑﮒ﴾؛ واجلواب الواضح بعد ذلك كلهَّ :
حمل
جت ّليات األوامر واإلرادات والتدبريات اإلهلية.

الحظوا كيف أن الرسول ﷺ يف اإلرساء واملعراج ّ
ظل يصعد مع جربيل إىل حدّ

معني ،ثم قال :إنه ال يسمح له أن يصعد أكثر من هذا((( ،وقد اختلف العلام ُء يف ّ
أن
جربيل هل وصل إىل العرش ،أو إىل حمل آخر؟(((.

عىل ٍّ
كل؛ األحوال واألوامر الترشيعية صدرت إىل الرسول ﷺ من عند العرش،

األمر بالصالة ،وغري ذلك.
وهي ُ

أمور كثرية أخرى تؤكّد ما نشري إليه ،ولكن نقترص عىل هذا؛ للفت األنظار
ويوجد ٌ

ذكره يف اآليات واألحاديث ،وورد فيهام من البيان ما ينرصف به ذه ُن
إىل أن العرش ورد ُ
الرب ،بل ورد ذكر العرش؛ ملناسبته لتدبري
القارئ عن أن العرش إنام هو ليجلس عليه ّ
اخللق.

ً
مطوال ،البخاري يف «صحيحه» من حديث أنس ريض اهلل
((( أخرج حديث اإلرساء واملعراج
عنه ،كتاب التـوحيد ،باب قوله﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [النساء،7517( ،]164 :
و .)7079ومسلم يف «صحيحه» ،كتاب اإليامن ،باب اإلرساء برسول اهلل ﷺ إىل الساموات،

وفرض الصلوات.)162( ،
((( «السراج المنير في اإلعانة» ( ،)278 :2و«التحرير والتنوير» (.)191 :23
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ذكر كالم اإلمام الرازي يف تفسري االستواء:

سأورد هنا أغلب ما ذكره اإلمام الرازي يف أثناء تفسريه هلذا املوضع املهم يف علم

الوحيد ،ليستفيد منه طالب العلم ،ويقرب عىل الباحث بلوغه ،وهو يف غاية التناسب
أن يوضع هنا ،وليس هذا من باب التطويل بال فائدة ،بل للحرص عىل جلب الفوائد،

واقتناص الغنائم ومجعها يف حمل واحد.

بني اإلمام الرازي األدلة العقلية الكافية عىل أن االستـواء يستحيل أن يكون

ثابت ًا هلل تعاىل عىل النحو الثابت لألجسام ،أو بحد وجهة وحتيز كام يقول به املجسمة

املشبهة ،فلينظرها من هيتم هبذا النوع من األدلة ،وذكر بعد ذلك أدلة سمعية ،وسنوردها

هنا لنفاستها ،مع حضنا للقارئ عىل أن يعود ملا ذكره اإلمام الرازي يف األدلة العقلية،
ففيها فوائد عظيمة .ثم قال اإلمام الرازي يف «التفسري الكبري» ( )92 :14يف تفسري آية

االستـواء يف سورة األعراف وهي قـوله تعاىل﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ﴾ [األعراف.]54 :
«أما الدالئل السمعية فكثرية:

أوهلا :قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [اإلخالص ]1 :فوصفه بكونـه أحد ًا

واألحد مبالغة يف كونه واحد ًا .والذي يمتىلء منه العرش ويفضل عن العرش يكون

مركب ًا من أجزاء كثرية جد ًا فوق أجزاء العرش ،وذلك ينايف كونه أحد ًا ورأيت مجاعة
من الكرامية عند هذا اإللزام يقولون أنه تعاىل ذات واحدة ،ومع كوهنا واحدة حصلت

يف كل هذه األحياز دفعة واحدة .قالوا :فألجل أنه حصل دفعة واحدة يف مجيع األحياز

امتأل العرش منه .فقلت حاصل هذا الكالم يرجع إىل أنه جيوز حصول الذات الشاغلة

للحيز واجلهة يف أحياز كثرية دفعة واحدة ،والعقالء اتفقوا عىل أن العلم بفساد ذلك من

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 857
عىل

أجل العلوم لرضورية ،وأيض ًا فإن جوزتم ذلك فلم ال جتوزون أن يقال :إن مجيع العامل
من العرش إىل ما حتت الثرى جوهر واحد وموجود واحد إال أن ذلك اجلزء الذي ال

يتجزأ حصل يف مجلة هذه األحياز ،فيظن أهنا أشياء كثرية ،ومعلوم أن من جوزه ،فقد
التزم منكر ًا من القول عظي ًام.
فإن قالوا :إنام عرفنا هاهنا حصول التغاير بني هذه الذوات ألن بعضها يفنى مع

بقاء الباقي .وذلك يوجب التغاير ،وأيض ًا فنرى بعضها متحرك ًا ،وبعضها ساكن ًا واملتحرك
غري الساكن ،فوجب القول بالتغاير ،وهذه املعاين غري حاصلة يف ذات اهلل ،فظهر الفرق،

فنقول :أما قولك بأنا نشاهد أن هذا اجلزء يبقى مع أنه يفنى ذلك اجلزء اآلخر ،وذلك
يوجب التغاير .فنقول :ال نسلم أنه فني يشء من األجزاء بل نقول مل ال جيوز أن يقال أن

مجيع أجزاء العامل جزء واحد فقط؟ ثم إنه حصل هاهنا وهناك ،وأيض ًا حصل موصوف ًا
بالسواد والبياض ومجيع األلوان والطعوم ،فالذي يفنى إنام هو حصوله هناك ،فأما أن

يقال إنه فني يف نفسه ،فهذا غري مسلم ،وأما قوله :نرى بعض األجسام متحرك ًا وبعضها

ساكـن ًا ،وذلك يوجب التـغاير ،ألن احلركة والسكون ال جيتمعان .فنقول :إذا حكمنا بأن
احلركة والسكون ال جيتمعان العتقادنا أن اجلسم الواحد ال حيصل دفعة واحدة يف حيزين،

فإذا رأينا أن الساكن بقي هنا ،وأن املتحرك ليس هنا قضينا أن املتحرك غري الساكن .وأما
بتقدير أن جيوز كون الذات الواحدة حاصلة يف حيزين دفعة واحدة ،ليمتنع كون الذات

الواحدة متحركة ساكنة مع ًا ،ألن أقىص ما يف الباب أن بسبب السكون بقي هنا ،وبسبب
احلركة حصل يف احليز اآلخر ،إال أنا ملا جوزنا أن حتصل الذات الواحدة دفعة واحدة يف

حيزين مع ًا مل يبعد أن تكون الذات الساكنة هي عني الذات املتحركة ،فثبت أنه لو جاز أن
يقال إنه تعاىل يف ذاته واحد ال يقبل القسمة ،ثم مع ذلك يمتىلء العرش منه ،مل يبعد أيض ًا

أن يقال :العرش يف نفسه جوهر فرد وجزء ال يتجزأ ،ومع ذلك فقد حصل يف كل تلك

األحياز ،وحصل منه كل العرش ومعلوم أن جتويزه يفيض إىل فتح باب اجلهاالت.
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وثانيها :أنه تعاىل قال﴿ :ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ﴾ [احلاقة ]17 :فلو كان

ال لإلله ،فوجب أن يكون اإلله حمموالً
إله العامل يف العرش ،لكان حامل العرش حام ً

حامالً ،وحمفوظ ًا حافظ ًا ،وذلك ال يقوله عاقل.

وثالثها :أنه تعاىل قال﴿ :ﯱﯲ﴾ [حممد ]38 :حكم بكونه غني ًا عىل اإلطالق،

وذلك يوجب كونه تعاىل غني ًا عن املكان واجلهة.

ورابعها :أن فرعون ملا طلب حقيقة اإلله تعاىل من موسى عليه السالم ومل يزد

موسى عليه السـالم عىل ذكـر صفة اخلالقية ثالث مرات ،فإنه لـام قال﴿ :ﭯ ﭰ

ﭱ﴾ [الشعراء ]23 :ففي املرة األوىل قال﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ﴾ [الدخان ]7 :ويف الثانية قال﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [الشعراء:

 ]26ويف املرة الثالثة﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [الشعراء]28 :

وكل ذلك إشارة إىل اخلالقية ،وأما فرعون لعنـه اهلل فإنه قال﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮒﮓﮔ*ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛ﴾ [غافر]37 - 36 :

فطلب اإلله يف السامء ،فعلمنا أن وصف اإلله باخلالقية ،وعدم وصفه باملكان واجلهة

دين موسى ،وسائر مجيع األنبياء ،ومجيع وصفه تعاىل بكونه يف السمـاء دين فرعون
وإخوانه من الكفرة.

وخامسـها :أنه تعاىل قال يف هذه اآلية﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ﴾ وكلمة ﴿ﮏ﴾ للرتاخي((( وهذا يدل عىل أنه
تعاىل إنام استوى عىل العرش بعد ختليق الساموات واألرض ،فإن كان املراد من االستواء

االستقرار ،لزم أن يقال :إنه ما كان مستقر ًا عىل العرش ،بل كان معوج ًا مضطرب ًا ،ثم
((( هذا يف أصل اللغة ،وقد تستعمل للرتتيب والتعقيب بال تراخٍ .
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استوى عليه بعد ذلك ،وذلك يوجب وصفه بصفات سائر األجسام من االضطراب

واحلركة تارة ،والسكون أخرى ،وذلك ال يقوله عاقل.

وسادسها :هو أنه تعاىل حكى عن إبراهيم عليه السالم أنه إنمـا طعن يف إهلية

الكوكب والقمر والشمس بكوهنا آفلة غاربة فلو كان إله العامل جس ًام لكان أبد ًا غارب ًا
آفالً .وكان منتق ً
ال من االضطراب واالعوجاج إىل االستواء والسكون واالستقرار ،فكل

ما جعله إبراهيم عليه السالم طعن ًا يف إهلية الشمس والكوكب والقمر يكون حاص ً
ال يف

إله العامل ،فكيف يمكن االعرتاف بإهليته.

وسابعـها :أنه تعاىل ذكر قبل قوله﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ شيئ ًا وبعده شيئ ًا

آخر .أما الذي ذكـره قبل هذه الكلمة فهو قوله﴿ :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋ﴾ ،وقد بينـا أن خلق الساموات واألرض يدل عىل وجود الصانع وقدرتـه
وحكمته من وجوه كثرية.

وأما الذي ذكره بعد هذه الكلمة فأشياء:
أوهلا :قوله﴿ :ﮅﮆﮇﮈ﴾ وذلك أحد الدالئل الدالة عىل وجود اهلل،

وعىل قدرته وحكمته.

وثانيها :قوله﴿ :ﮘﮙﮚﮛﮜ﴾ وهو أيض ًا من الدالئل

الدالة عىل الوجود والقدرة والعلم.

وثالثها :قوله﴿ :ﮞﮟﮠﮡ﴾ وهو أيض ًا إشارة إىل كامل قدرته وحكمته.
إذا ثبت هذا فنقول :أول اآلية إشارة إىل ذكر ما يدل عىل الوجود والقدرة والعلم،

وآخرها يدل أيض ًا عىل هذا املطلوب ،وإذ كان األمر كذلك فـقوله﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ﴾ وجب أن يكون أيض ًا دلي ً
ال عىل كامل القدرة والعلم ،ألنه لو مل يدل عليه بل
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كان املراد كونه مستقر ًا عىل العرش كان ذلك كالم ًا أجنبي ًا عام قبله وعام بعده ،فإن كونه
تعاىل مستقر ًا عىل العرش ال يمكن جعله دلي ً
ال عىل كامله يف القدرة واحلكمة وليس أيض ًا
من صفات املدح والثناء ،ألنه تعاىل قادر عىل أن جيلس مجيع أعداد البق والبعوض عىل

العرش وعىل ما فوق العرش ،فثبت أن كونه جالس ًا عىل العرش ليس من دالئل إثبات
الصفات والذات وال من صفات املدح والثناء ،فلو كان املراد من قوله﴿ :ﮏﮐ

ﮑﮒ﴾ كونه جالس ًا عىل العرش لكان ذلك كالم ًا أجنبي ًا عام قبله وعام بعده ،وهذا
يوجب هناية الركاكة ،فثبت أن املراد منه ليس ذلك ،بل املراد منه كامل قدرته يف تدابري

امللك وامللكوت حتى تصري هذه الكلمة مناسبة ملا قبلها وملا بعدها وهو املطلوب.

وثامنها :أن السامء عبارة عن كل ما ارتفع وسام وعال ،والدليل عليه أنه تعاىل

سمى السحاب سامء حيث قال﴿ :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ﴾ [األنفال:

 ]11وإذا كان األمر كذلك ،فكل ماله ارتفاع وعلو وسمو كان سامء ،فلو كان إله العامل
موجود ًا فوق العرش ،لكان ذات اإلله تعاىل سامء لساكني العرش .فثبت أنه تعاىل لو

كان فوق العرش لكان سامء واهلل تعاىل حكم بكونه خالق ًا لكل الساموات يف آيات كثرية
منها هذه اآلية وهو قوله﴿ :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ﴾ فلو كان فوق
العرش سامء لسكان أهل العرش لكان خالق ًا لنفسه وذلك حمال.

وإذا ثبت هذا فنقول :قوله﴿ :ﮈﮉﮊﮋ﴾ آية حمكمة دالة عىل

أن قوله﴿ :ﮏﮐﮑﮒ﴾ من املتشاهبات التي جيب تأويلها ،وهذه نكتة لطيفة،
ونظري هذا أنه تعاىل قال يف أول سورة األنعام﴿ :ﭲﭳﭴﭵ﴾ [ ]3ثم قال بعده

بقليل﴿ :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ﴾ [ ]12فدلت هذه اآلية املتأخرة عىل أن
كل ما يف الساموات ،فهو ملك هلل فلو كان اهلل يف الساموات لزم كونه ملك ًا لنفسه ،وذلك
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حمال فكذا هاهنا ،فثبت بمجموع هذه الدالئل العقلية والنقلية أنه ال يمكن محل قوله:
﴿ﮏﮐﮑﮒ﴾ عىل اجللوس واالستقرار وشغل املكان واحليز.
وعند هذا حصل للعلامء الراسخني مذهبان:
األول :أن نقطع بكونه تعاىل متعالي ًا عن املكان واجلهة وال نخوض يف تأويل اآلية

عىل التفصيل بل نفوض علمها إىل اهلل ،وهو الذي قررناه يف تفسري قوله﴿ :ﯔﯕ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ﴾ [آل عمران ]7 :وهذا املذهب هو الذي
نختاره ونقول به ونعتمد عليه.

والقول الثاين :أن نخوض يف تأويله عىل التفصيل ،وفيه قوالن ملخصان:
األول :ما ذكره القفال رمحة اهلل عليه فقال﴿ :ﮒ﴾ يف كالمهم هو السـرير

الذي جيلس عليه امللوك ،ثم جعل العرش كناية عن نفس امللك ،يقال :ثل عرشه أي

انتفض ملكه وفسد .وإذا استقام له ملكه واطرد أمره وحكمه قالوا :استوى عىل عرشه،
واستقر عىل رسير ملكه ،هذا ما قاله القفال .وأقول :إن الذي قاله حق وصدق وصواب،

ونظريه قوهلم للرجل الطويل :فالن طويل النجاد وللرجل الذي يكثر الضيافة كثري

الرماد ،وللرجل الشيخ فالن اشتعل رأسه شيب ًا ،وليس املراد يف يشء من هذه األلفاظ
إجراؤها عىل ظواهرها ،إنام املراد منها تعريف املقصود عىل سبيل الكناية فكذا هاهنا يذكر

االستواء عىل العرش ،واملراد نفاذ القدرة وجريان املشيئة ،ثم قال القفال رمحه اهلل تعاىل:

واهلل تعاىل ملا دل عىل ذاته وعىل صفاته وكيفية تدبريه العامل عىل الوجه الذي ألفوه من
ملوكهم ورؤسائهم استقر يف قلوهبم عظمة اهلل وكامل جالله ،إال أن كل ذلك مرشوط

بنفي التشبيه ،فإذا قال :إنه عامل فهموا منه أنه ال خيفى عليه تعاىل يشء ،ثم علموا بعقوهلم
أنه مل حيصل ذلك العلم بفكرة وال روية وال باستعامل حاسة ،وإذا قال :قادر علموا منه
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أنه متمكن من إجياد الكائنات ،وتكوين املمكنات ،ثم علموا بعقوهلم أنه غني يف ذلك
اإلجياد ،والتكوين عن اآلالت واألدوات ،وسبق املادة واملدة والفكرة والروية ،وهكذا

القول يف كل صفاته ،وإذا أخرب أن له بيت ًا جيب عىل عباده حجة فهموا منه أنه نصب هلم

موضع ًا يقصدونه ملسألة رهبم وطلب حوائجهم كام يقصدون بيوت امللوك والرؤساء
هلذا املطلوب ،ثم علموا بعقوهلم نفي التشبيه ،وإنه مل جيعل ذلك البيت مسكن ًا لنفسه ،ومل

ينتفع به يف دفع احلر والربد بعينه عن نفسه ،فإذا أمرهم بتحميده ومتجيده فهموا منه أنه

أمرهم بنهاية تعظيمه ،ثم علموا بعقوهلم أنه ال يفرح بذلك التحميد والتعظيم وال يغتم
برتكه واإلعراض عنه.

إذا عرفت هذه املقدمة فنقول :إنه تعاىل أخرب أنه خلق الساموات واألرض كمـا

أراد وشاء من غري منازع وال مدافع ،ثم أخرب بعده أنه استوى عىل العرش ،أي حصل

له تدبري املخلوقات عىل ما شاء وأراد ،فكان قوله﴿ :ﮏﮐﮑﮒ﴾ أي بعد أن
خلقها استوى عىل عرش امللك واجلالل .ثم قال القفال :والدليل عىل أن هذا هو املراد

قوله يف سورة يونس﴿ :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄ﴾ [ ]3فقوله﴿ :ﮃﮄ﴾ جرى جمرى التفسري لقوله﴿ :ﮏﮐ

ﮑﮒ﴾.

وقال يف هذه اآلية التي نحن يف تفسريها﴿ :ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ﴾ وهذا يدل عىل أن قوله﴿ :ﮏﮐ
ﮑﮒ﴾ إشارة إىل ما ذكرناه.

فإن قيل :فإذا محلتم قوله﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ عىل أن املراد :استـوى عىل

امللك ،وجب أن يقال :اهلل مل يكن مستوي ًا قبل خلق الساموات واألرض.
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قلنا :إنه تعاىل إنام كان قبل خلق العوامل قادر ًا عىل ختليقها وتكوينها .وما كان مكون ًا

وال موجود ًا هلا بأعياهنا بالفعل ،ألن إحياء زيد ،وإماتة عمرو ،وإطعام هذا وإرواء ذلك

ال حيصل إال عند هذه األحوال ،فإذا فرسنا العرش بامللك وامللك هبذه األحوال ،صح
أن يقال :إنه تعاىل إنام استوى عىل ملكه بعد خلق الساموات واألرض بمعنى أنه إنام

ظهر ترصفه يف هذه األشياء وتدبريه هلا بعد خلق الساموات واألرض ،وهذا جواب حق

صحيح يف هذا املوضع.

والوجه الثاين :يف اجلواب أن يقال :استوى بمعنى .استوىل ،وهذا الوجه قد أطلنا

يف رشحه يف سورة طه فال نعيده هنا.

والوجه الثالث :أن نفرس العرش بامللك ونفرس استوى بمعنى :عال واستعىل عىل

امللك فيكون املعنى :أنه تعاىل استعىل عىل امللك بمعنى أن قدرته نفذت يف ترتيب امللك
وامللكوت ،واعلم أنه تعاىل ذكر قوله﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ﴾ يف سـور سبع .إحداها:

هاهنا .وثانيها :يف يونس .وثالثها :يف الرعد .ورابعها :يف طه .وخامسها :يف الفرقان.
وسادسها :يف السجدة .وسابعها :يف احلديد ،وقد ذكرنا يف كل موضع فوائد كثرية ،فمن
ضم تلك الفوائد بعضها إىل بعض كثرت وبلغت مبلغ ًا كثري ًا وافي ًا بإزالة شبه التشبيه عن
القلب واخلاطر(((» اهـ.

فاحرص عىل تفهم هذا الكالم النفيس وشدَّ قلبك عليه.
وقال اإلمام الرازي يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﮉﮊﮋﮌ﴾ [طه:]5 :

«اعلم أن مذهب العلامء يف هذه اآلية وأمثاهلا عىل وجهني:

((( «التفسري الكبري» أو «مفاتيح الغيب» ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ت:
 ،604دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1421هـ ـ 2000م ،ط )92 :14( ،1وما بعدها.
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أحدمها :ترك التعرض إىل بيان املراد.

وثانيهام :التعرض إليه.
واألول أسلم واىل احلكمة أقرب ،أما أنه أسلم فذلك ألن من قال أنا ال أتعرض

إىل بيان هذا وال أعرف املراد من هذا ،ال يكون حاله إال حال من يتكلم عند عدم وجوب

الكالم أو ال يعلم شيئ ًا مل جيب عليه أن يعلمه ،وذلك ألن األصول ثالثة التوحيد والقول

باحلرش واالعرتاف بالرسل لكن احلرش أمجعنا واتفقنا أن العلم به واجب والعلم بتفصيله
أنه متى يكون غري واحب ،وهلذا قال تعاىل يف آخر السورة املتقدمة﴿ :ﯫﯬﯭﯮ

ﯯ﴾ [لقامن ]34 :فكذلك اهلل جيب معرفة وجوده ووحدانيـته واتصافه بصفات
اجلالل ونعوت الكمـال عىل سبيل اإلمجال وتعاليه عن وصمـات اإلمكان وصفات

النقصان ،وال جيب أن يعلم مجيع صفاته كام هي ،وصفة االستواء مما ال جيب العلم هبا
فمن ترك التعرض إليه مل يرتك واجب ًا ،وأما من يتعرض إليه فقد خيطئ فيه فيعتقد خالف
ما هو عليه ،فاألول غاية ما يلزمه أنه ال يعلم ،والثاين يكاد أن يقع يف أن يكون جاه ً
ال

مركب ًا وعدم العلم اجلهل املركب كالسكوت والكذب وال يشك أحد يف أن السكوت
خري من الكذب.

وأما إنه أقرب إىل احلكمة فذلك ألن من يطالع كتاب ًا صنفه إنسان وكتب له رشح ًا

والشارح دون املصنف فالظاهر أنه ال يأيت عىل مجيع ما أتى عليه املصنف ،وهلذا كثري ًا ما

نرى أن اإلنسان يورد اإلشكاالت عىل املصنف املتقدم ثم جييء من ينرص كالمه ويقول
مل يرد املصنف هذا وإنام أراد كذا وكذا.

وإذا كان حال الكتب احلادثة التي تكتب عن علم قارص كذلك ،فام ظنك بالكتاب

العزيز الذي فيه كل حكمة جيوز أن يدعي جاهل أين علمت كل رس يف هذا الكتاب،
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وكيف ولو ادعى عامل أين علمت كل رس وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفالين يستقبح

منه ذلك ،فكيف من يدعي أنه علم كل ما يف كتاب اهلل؟ ثم ليس لقائل أن يقول بأن اهلل

تعاىل بني كل ما أنزله ألن تأخري البيان إىل وقت احلاجة جائز ولعل القرآن ما ال حيتاج
إليه أحد غري نبيه فبني له ال لغريه ،إذا ثبت هذا علم أن يف القرآن ما ال يعلم وهذا أقرب

إىل ذلك الذي ال يعلم ،للتشابه البالغ الذي فيه.

لكن هذا املذهب له رشط وهو أن ينفي بعض ما يعلمه قطع ًا أنه ليس بمراد ،وهذا

ألن قائ ً
ال إذا قال إن هذه األيام أيام قرء فالنة يعلم أنه ال يريد أن هذه األيام أيام موت
فالنة وال يريد أن هذه األيام أيام سفر فالنة ،وإنمـا املراد منحرص يف الطهر أو احليض

فكذلك هاهنا يعلم أن املراد ليس ما يوجب نقص ًا يف ذاته الستحالة ذلك ،واجللوس

واالستقرار املكاين من ذلك الباب فيجب القطع بنفي ذلك والتوقف فيام جيوز بعده.
واملذهب الثاين :خطر ،ومن يذهب إليه فريقان:

أحدمها :من يقول املراد ظاهره وهو القيام واالنتصاب أو االستقرار املكاين.

وثانيهام :من يقول املراد االستيالء.
واألول جهل حمض.

والثاين جيوز أن يكون جهالً.

واألول مع كونه جه ً
ال هو بدعة وكاد يكون كفر ًا.

والثاين وإن كان جه ً
ال فليس بجهل يورث بدعة ،وهذا كام أن واحد ًا إذا اعتقد

أن اهلل يرحم الكفار وال يعاقب أحد ًا منهم يكون جه ً
ال وبدعة وكفر ًا ،وإذا اعتـقد

أنه يرحم زيد ًا الذي هو مستـور احلال ال يكون بدعة ،غاية ما يكون أنه اعتقاد غري
مطابق.
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ومما قيل فيه :إن املراد منه استوى عىل ملكه ،والعرش يعرب به عن امللك ،يقال

امللك قعد عىل رسير اململكة بالبلدة الفالنية وإن مل يدخلها وهذا مثل قوله تعاىل﴿ :ﯣ

ﯤﯥﯦﯧ﴾ [املائدة ]64 :إشارة إىل البخل ،مع أهنم مل يقولوا بأن عىل يد اهلل غال
عىل طريق احلقيقة ،ولو كان مراد اهلل ذلك لكان كذب ًا جل كالم اهلل عنه ،ثم هلذا فضل
تقرير وهو أن امللوك عىل درجات ،فمن يملك مدينة صغرية أو بالد ًا يسرية ما جرت

العادة بأن جيلس أول ما جيلس عىل رسير ،ومن يكون سلطان ًا يملك البالد الشاسعة

والديار الواسعة وتكون امللوك يف خدمته يكون له رسير جيلس عليه ،وقدامه كريس

جيلس عليه وزيره ،فالعرش والكريس يف العادة ال يكون إال عند عظمة اململكة ،فلام

كان ملك الساموات واألرض يف غاية العظمة ،عرب بمـا ينبىء يف العرف عن العظمة،
ومما ينبهك هلذا قوله تعاىل﴿ :ﯨﯩ﴾ [اإلنسان﴿ ]2 :ﭦﭧ﴾ [الصافات﴿ ]6 :ﭚ

ﭛ﴾ [ق﴿ ]16 :ﮘﮙ﴾ [احلجر ]9 :أيظن أو يشك مسلم يف أن املراد ظاهره من
الرشيك وهل جيد له حممالً ،غري أن العظيم يف العرف ال يكون واحد ًا وإنام يكون معه

غريه ،فكذلك امللك العظيم يف العرف ال يكون إال ذا رسير يستوي عليه فاستعمل ذلك
مريد ًا للعظمة ،ومما يؤيد هذا أن املقهور املغلوب املهزوم يقال له ضاقت به األرض حتى

مل يبق له مكان ،أيظن أهنم يريدون به أنه صار ال مكان له وكيف يتصور اجلسم بال مكان،

وال سيام من يقول بأن إهله يف مكان كيف خيرج اإلنسان عن املكان؟ فكام يقال للمقهور
اهلارب مل يبق له مكان مع أن املكان واجب له ،يقال للقادر القاهر هو متمكن وله عرش،

وإن كان التنزه عن املكان واجب ًا له ،وعىل هذا كلمة ثم معناها خلق الساموات واألرض،
ثم القصة أنه استوى عىل امللك ،وهذا كام يقول القائل :فالن أكرمني وأنعم عيل مرار ًا،

وحيكي عنه أشياء ،ثم يقول إنه ما كان يعرفني وال كنت فعلت معه ما جيازيني هبذا،

فنقول ثم للحكاية ال للمحكي.
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الوجه اآلخر :قيل استوى جاء بمعنى استوىل عىل العرش ،واستوى جاء بمعنى

استوىل نق ً
ال واستعامالً .أما النقل فكثري مذكور يف «كتاب اللغة» منها ديوان األدب وغريه

مما يعترب النقل عنه .وأما االستعامل فقول القائل :قد استوى برش عىل العراق من غري
سيف ودم مهراق

وعىل هذا فكلمة ثم ،معناها ما ذكرنا كأنه قال خلق الساموات واألرض ،ثم هاهنا

ما هو أعظم منه استوى عىل العرش ،فإنه أعظم من الكريس والكريس وسع الساموات

واألرض والوجه الثالث :قيل إن املراد االستقرار وهذا القول ظاهر وال يفيد أنه يف

مكان ،وذلك ألن اإلنسان يقول استقر رأي فالن عىل اخلروج وال يشك أحد أنه ال يريد
أن الرأي يف مكان وهو اخلروج ،ملا أن الرأي ال جيوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو مما
يدخل يف مكان إذا علم هذا فنقول فهم التمكن عند استعامل كلمة االستقرار مرشوط

بجواز التمكن ،حتى إذا قال قائل استقر زيد عىل الفلك أو عىل التخت يفهم منه التمكن
وكونه يف مكان ،وإذا قال قائل استقر امللك عىل فالن ال يفهم أن امللك يف فالن ،فقول

القائل اهلل استقر عىل العرش ال ينبغي أن يفهم كونه يف مكان ما مل يعلم أنه مما جيوز عليه

أن يكون يف مكان أو ال جيوز ،فإذن فهم كونه يف مكان من هذه اللفظة مرشوط بجواز

أن يكون يف مكان ،فجواز كونه يف مكان إن استفيد من هذه اللفظة يلزم تقدم اليشء عىل
نفسه وهو حمال.

ثم الذي يدل عىل أنه ال جيوز أن يكون عىل العرش بمعنى كون العرش مكان ًا له

وجوه من القرآن:

أحدها :قوله تعاىل﴿ :ﯴﯵﯶﯷ﴾ [احلج ]64 :وهذا يقتيض أن يكون

غني ًا عىل اإلطالق ،وكل ما هو يف مكان فهو يف بقائه حمتاج إىل مكان ،ألن بدهية العقل

حاكمة بأن احليز إن مل يكن ال يكون املتحيز باقي ًا ،فاملتحيز ينتفي عند انتفاء احليز ،وكل ما
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ينتفي عند انتفاء غريه فهو حمتاج إليه يف استمراره ،فالقول باستقراره يوجب احتياجه يف

استمراره وهو غنى بالنص.

الثاين :قوله تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [القصص ]88 :فالعرش هيلك

وكذلك كل مكان فال يبقى وهو يبقى ،فإذن ال يكون يف ذلك الوقت يف مكان ،فجاز
عليه أن ال يكون يف مكان ،وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن ال يكون يف مكان.
الثالث :قوله تعاىل﴿ :ﭮ ﭯ﴾ [احلديد ]4 :ووجه التمسك به هو أن عىل

إذا استعمل يف املكان يفهم كونه عليه بالذات كقولنا فالن عىل السطح وكلمة مع إذا
استعملت يف متمكنني يفهم منها اقرتاهنام بالذات كقولنا زيد مع عمرو إذا استعمل هذا

فإن كان اهلل يف مكان ونحن متمكنون ،فقوله﴿ :ﯚﯛﯜ﴾ [التوبة ]40 :وقوله:
﴿ﭮﭯ﴾ كان ينبغي أن يكون لالقرتان وليس كذلك ،فإن قيل كلمة مع تستعمل

لكون ميله إليه وعلمه معه أو نرصته يقال امللك الفالين مع امللك الفالين ،أي باإلعانة
والنرص ،فنقول كلمة عىل تستعمل لكون حكمه عىل الغري ،يقول القائل لوال فالن عىل

فالن ألرشف يف اهلالك وألرشف عىل اهلالك ،وكذلك يقال لوال فالن عىل أمالك فالن
أو عىل أرضه ملا حصل له يشء منها وال أكل حاصلها بمعنى اإلرشاف والنظر ،فكيف

ال نقول يف استوى عىل العرش إنه استوى عليه بحكمه كام نقول هو معناه بعلمه.

الرابع :قـوله تعاىل﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [األنعام]103 :

ٍ
وحينـئذ فإما أن يرى وإما أن ال يرى ،ال سبيل إىل
ولو كان يف مكان ألحاط به املكان

الثاين باالتفاق ألن القول بأنه يف مكان وال يرى باطل باإلمجاع ،وإن كان يرى فريى يف
مكان أحاط به فتدركه األبصار .وأما إذا مل يكن يف مكان فسواء يرى أو ال يرى ال يلزم

أن تدركه األبصار .أما إذا مل ير فظاهر .وأما إذا رؤي فألن البرص ال حييط به فال يدركه.

وإنام قلنا إن البرص ال حييط به ألن كل ما أحاط به البرص فله مكان يكون فيه وقد فرضنا
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عدم املكان ،ولو تدبر اإلنسان القرآن لوجده مملوء ًا من عدم جواز كونه يف مكان ،كيف
وهذا الذي يتمسك به هذا القائل يدل عىل أنه ليس عىل العرش بمعنى كونه يف املكان،

وذلك ألن كلمة ثم للرتاخي فلو كان عليه بمعنى املكان لكان قد حصل عليه بعد ما مل

يكن عليه فقبله إما أن يكون يف مكان أو ال يكون ،فإن كان يلزم حماالن:

أحدمها :كون املكان أزلي ًا ،ثم إن هذا القائل يدعى مضادة الفلسفي فيصري فلسفي ًا

يقول بقدم سامء من الساموات.

والثاين :جواز احلركة واالنـتقال عىل اهلل تعاىل وهو يفيض إىل حدوث الباري

أو يبطل دالئل حدوث األجسام ،وإن مل يكن مكان وما حصل يف مكان حييل العقل
وجوده بال مكان ،ولو جاز ملا أمكن أن يقال بأن اجلسم لو كان أزلي ًا ،فإما أن يكون يف

األزل ساكن ًا أو متحرك ًا ألهنام فرعا احلصول يف مكان ،وإذا كان كذلك فيلزمه القول
بحدوث اهلل أو عدم القول بحدوث العامل ،ألنه إن سلم أنه قبل املكان ال يكون فهو
القول بحدوث اهلل تعاىل وإن مل يسلم فيجوز أن يكون اجلسم يف األزل مل يكن يف مكان

ثم حصل يف مكان فال يتم دليله يف حدوث العامل ،فيلزمه أن ال يقول بحدوثه ،ثم إن هذا

القائل يقول إنك تشبه اهلل باملعدوم فإنه ليس يف مكان وال يعلم أنه جعله معدوم ًا حيث
أحوجه إىل مكان ،وكل حمتاج نظر ًا إىل عدم ما حيتاج إليه معدوم ولو كتبنا ما فيها لطال

الكالم(((».

ويف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ
ﮔ﴾ [يونس.]3 :
((( «التفسري الكبري» أو «مفاتيح الغيب» ،)147 :25( ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1421هـ ـ
2000م ،ط.1
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قال اإلمام الرازي« :املسألة الثانية :أما قوله﴿ :ﮏﮐﮑﮒ﴾ ففيه مباحث:
األول :أن هذا يوهم كونه تعاىل مستقر ًا عىل العرش والكالم املستقىص فيه مذكور

يف أول سورة طه ،ولكنا نكتفي هاهنا بعبارة وجيزة .فنقول :هذه اآلية ال يمكن محلها

عىل ظاهرها ،ويدل عليه وجوه :األول :أن االستواء عىل العرش معناه كونه معتمد ًا عليه

مستقر ًا عليه ،بحيث لوال العرش لسقط ونزل ،كام أنا إذا قلنا إن فالن ًا مستو عىل رسيره.
فإنه يفهم منه هذا هذا املعنى .إال أن إثبات هذا املعنى يقتيض كونه حمتاج ًا إىل العرش،
وإنه لوال العرش لسقط ونزل ،وذلك حمال ،ألن املسلمني أطبقوا عىل أن اهلل تعاىل هو
املمسك للعرش واحلافظ له ،وال يقول أحد أن العرش هو املمسك هلل تعاىل واحلافظ له.
والثاين :أن قوله﴿ :ﮏﮐﮑﮒ﴾ يدل عىل أنه قبل ذلك ما كان مستوي ًا

عليه ،وذلك يدل عىل أنه تعاىل يتغري من حال إىل حال ،وكل من كان متغري ًا كان حمدث ًا،

وذلك باالتفاق باطل.

الثالث :أنه ملا حدث االستواء يف هذا الوقت ،فهذا يقتيض أنه تعاىل كان قبل هذا

الوقت مضظرب ًا متحرك ًا ،وكل ذلك من صفات املحدثات.

الرابع :أن ظاهر اآلية يدل عىل أنه تعاىل إنام استوى عىل العرش بعد أن خلق

الساموات واألرض ألن كلمة ﴿ﮏ﴾ تقتيض الرتاخي وذلك يدل عىل أنه تعاىل كان

قبل خلق العرش غني ًا عن العرش ،فإذا خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من

االستغناء إىل احلاجة .فوجب أن يبقى بعد خلق العرش غني ًا عن العرش ،ومن كان كذلك
امتنع أن يكون مستقر ًا عىل العرش .فثبت هبذه الوجوه أن هذه اآلية ال يمكن محلها عىل

ظاهرها باالتفاق ،وإذا كان كذلك امتنع االستدالل هبا يف إثبات املكان واجلهة هلل تعاىل.
املسألة الثالثة :اتفق املسلمون عىل أن فوق الساموات جس ًام عظي ًام هو العرش.
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إذا ثبت هذا فنقول :العرش املذكور يف هذه اآلية هل املراد منه ذلك العرش أو

غريه؟ فيه قوالن:

القول األول :وهو الذي اختاره أبو مسلم األصفهاين ،أنه ليس املراد منه ذلك،

بل املراد من قوله﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ أنه ملا خلق الساموات واألرض سطحها

ورفع سمكها ،فإن كل بناء فإنه يسمى عرش ًا ،وبانيه يسمى عارش ًا ،قال تعاىل﴿ :ﮐ

ﮑﮒﮓ﴾ [النحل ]68 :أي يبنون ،وقال يف صفة القرية ﴿ﯛﯜﯝ

ﯞ﴾ [احلج ]45 :واملراد أن تلك القرية خلت منهم مع سالمة بنائـها وقيام
سقوفها ،وقال﴿ :ﭬﭭﭮﭯ﴾ [هود ]7 :أي بناؤه ،وإنام ذكر اهلل تعاىل
ذلك ألنه أعجب يف القدرة ،فالباين يبني البناء متباعد ًا عن املاء عىل األرض الصلبة لئال
ينهدم ،واهلل تعاىل بنى الساموات واألرض عىل املاء ليعرف العقالء قدرته وكامل جاللته،

واالستواء عىل العرش هو االستعالء عليه بالقهر ،والدليل عليه قوله تعاىل﴿ :ﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩ*ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ﴾
[الزخرف ]13 -12:قال أبو مسلم :فثبت أن اللفظ حيتمل هذا الذي ذكرناه .فنقول:
وجب محل اللفظ عليه ،وال جيوز محله عىل العرش الذي يف السامء ،والدليل عليه هو

أن االستدالل عىل وجود الصانع تعاىل ،جيب أن حيصل بيشء معلوم مشاهد ،والعرش
الذي يف السامء ليس كذلك ،وأما أجرام الساموات واألرضني فهي مشاهدة حمسوسة،

فكان االستدالل بأحواهلا عىل وجود الصانع احلكيم جائز ًا صواب ًا حسن ًا .ثم قال :ومما

يؤكد ذلك أن قوله تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ إشارة إىل ختليق
ذواهتا ،وقوله﴿ :ﮏﮐﮑﮒ﴾ يكون إشارة إىل تسطيحها وتشكيلها باألشكال
املوافقة ملصاحلها ،وعىل هذا الوجه تصري هذه اآلية موافقة لقوله سبحانه وتعاىل﴿ :ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ * ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [النازعات ]28 -27 :فذكر أوالً أنه بناها ،ثم
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ذكر ثاني ًا أنه رفع سمكها فسواها .وكذلك هاهنا .ذكر بقوله﴿ :ﭶﭷﭸ﴾
أنه خلق ذواهتا ثم ذكر بقوله﴿ :ﮏﮐﮑﮒ﴾ أنه قصد إىل تعريشها وتسطيحها
وتشكيلها باألشكال املوافقة هلا.

والقول الثاين :وهو القول املشهور جلمهور املفرسين :أن املراد من العرش املذكور

يف هذه اآلية :اجلسم العظيم الذي يف السامء ،وهؤالء قالوا إن قوله تعاىل﴿ :ﮏﮐﮑ

ﮒ﴾ ال يمكن أن يكون معناه أنه تعاىل خلق العرش بعد خلق الساموات واألرضني
بدليل أنه تعاىل قال يف آية أخرى ﴿ﭬﭭﭮﭯ﴾ وذلك يدل عىل أن
تكوين العرش سابق عىل ختليق الساموات واألرضني .بل جيب تفسري هذه اآلية بوجوه

أخر .وهو أن يكون املراد :ثم يدبر األمر وهو مستو عىل العرش.

والقول الثالث :أن املراد من العرش امللك ،يقال فالن ويل عرشه أي ملكه فقوله:

﴿ﮏﮐﮑﮒ﴾ املراد أنه تعاىل ملا خلق الساموات واألرض واستدارت األفالك

والكواكب ،وجعل بسبب دوراهنا الفصـول األربعة واألحوال املختلفة من املعادن
والنبات واحليوانات ،ففي هذا الوقت قد حصل وجود هذه املخلوقات والكائنات.

واحلاصل أن العرش عبارة عن امللك ،وملك اهلل تعاىل عبارة عن وجود خملوقاتـه،
ووجود خملوقاته إنام حصل بعد ختليق الساموات واألرض ،ال جرم صح إدخال حرف

﴿ﮏ﴾ الذي يفيد الرتاخي عىل االستواء عىل العرش واهلل أعلم بمراده.

املسألة الرابعة :أما قوله﴿ :ﮃﮄ﴾ معناه أنه يقيض ويقدر عىل حسب مقتىض

احلكمة ويفعل ما يفعله املصيب يف أفعاله ،الناظر يف أدبار األمور وعواقبها ،كي ال يدخل

يف الوجود ما ال ينبغي .واملراد من ﴿ﮄ﴾ الشأن يعني يدبر أحوال اخللق وأحوال
ملكوت الساموات واألرض.

فإن قيل :ما موقع هذه اجلملة؟

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 873
عىل

قلنا :قد دل بكونه خالق ًا للسموات واألرض يف ستة أيام وبكونه مستوي ًا عىل

العرش ،عىل هناية العظمة وغاية اجلاللة .ثم أتبعها هبذه اجلملة ليدل عىل أنه ال حيدث
يف العامل العلوي وال يف العامل السفيل أمر من األمور والحادث من احلوادث ،إال بتقديره

وتدبريه وقضائه وحكمه ،فيصري ذلك دلي ً
ال عىل هناية القدرة واحلكمة والعلم واإلحاطة

التدبري ،وأنه سبحانه مبدع مجيع املمكنات ،وإليه تنتهي احلاجات(((».

ويف تفسيـر قوله تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ﴾ [الرعد.]2 :

قال اإلمام الرازي« :وأما قوله﴿ :ﮏﮐﮑﮒ﴾ فاعلم أنه ليس املراد منه

كونه مستـقر ًا عىل العرش ،ألن املقصود من هذه اآلية ذكر ما يدل عىل وجود الصانع

وجيب أن يكون ذلك اليشء مشاهد ًا معلوم ًا وأن أحد ًا ما رأى أنه تعاىل استقر عىل العرش
فكيف يمكن االستدالل به عليه وأيض ًا بتقدير أن يشاهد كونه مستقر ًا عىل العرش إال أن
ذلك ال يشعر بكامل حاله وغاية جالله ،بل يدل عىل احتياجه إىل املكان واحليز .وأيض ًا

فهذا يدل عىل أنه ما كان هبذه احلالة ثم صار هبذه احلالة ،وذلك يوجب التغري وأيض ًا
االستواء ضد االعوجاج فظاهر اآلية يدل عىل أنه كان معوج ًا مضطرب ًا ثم صار مستوي ًا

وكل ذلك عىل اهلل حمال ،فـثبت أن املراد استـواؤه عىل عامل األجسام بالقهر والقدرة
والتدبري واحلفظ يعني أن من فوق العرش إىل ما حتت الثرى يف حفظه ويف تدبريه ويف

االحتياج إليه(((».

((( «التفسري الكبري» أو «مفاتيح الغيب» ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي،)11 :17( ،
دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1421هـ ـ 2000م ،ط.1
((( «التفسري الكبري» أو «مفاتيح الغيب» ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي،
( ،)186 :18دار الكتب العلمية :بريوت1421 ،هـ 2000 -م ،ط.1
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ويف تفسري قولـه تعاىل﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ﴾ [الفرقان.]59 :

قال اإلمام الرازي« :السؤال الثالث :ما معنى قوله﴿ :ﮏﮐﮑﮒ﴾؟

وال جيوز محله عىل االستيالء والقدرة ،ألن االستيالء والقدرة يف أوصاف اهلل مل تزل وال

يصح دخول ﴿ﮏ﴾ فيه.

واجلواب :االستـقرار غري جائز ،ألنه يقتيض التغيـر الذي هو دليل احلدوث،

ويقتيض الرتكيب والبعضية وكل ذلك عىل اهلل حمال بل املراد ثم خلق العرش ورفعه

وهو مستـول كقوله تعاىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [حممد ]31 :فإن املراد حتى جياهد
املجاهدون ونحن هبم عاملون ،فإن قيل فعىل هذا التفسري يلزم أن يكون خلق العرش
بعد خلق الساموات وليس كذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭬﭭﭮﭯ﴾ قلنا:

كلمة ﴿ﮏ﴾ ما دخلت عىل خلق العرش ،بل عىل رفعه عىل الساموات(((».

الكريس:
والكريس قد ورد ذكره يف القرآن ،قال تعاىل يف سورة البقرة﴿ :ﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [.]255

فأكثر ما ورد فيه أحاديث ضعيفة ،وال
وأما ما يتعلق بالكريس يف األحاديث،
ُ

يمكن اجلز ُم بحقيقة الكريس بنا ًء عليها ،وهلذا ذهب فريق إىل أن الكريس :هو نفس
((( «التفسري الكبري» أو «مفاتيح الغيب» ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي الوفاة:
 ،)91 :24( ،604دار الكتب العلمية :بريوت1421 ،هـ ـ 2000م ،ط.1
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بعضهم بالعلم ،كمـا نقله اإلمام الطربي عن ابن عباس.
وأوله ُ
العرشَّ ،

جسم ليس معروف الكنه واحلقيقة.
وقال بعض العلامء :املراد بالكريس:
ٌ

رجح اإلمام الطربي َ
قول ابن عباس ريض اهلل عنه بأن املقصود من الكريس
وقد ّ
يف آية الكريس هو العلم ،وال يمنع ذلك التـأويل وجو َد خملوق ِ
غري العرش يسمى

الكريس ،ولكن يتو ّقف ذلك عىل الدليل عليه.

وبعضها
بعض أحاديث يف كتب السنن املعروفة ،بعضها ضعي ُفة
ُ
وقد وردت فيه ُ

موضوعة .وبعض األحاديث سنـدُ ها جيد كاحلديث الذي فيه مقارنة بني العرش
والكريس ونسبة ذلك إىل األرض ،وهو قول الرسول عليه السالم« :ما الكريس يف

العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بني ظهري فـالة يف الصحراء» ،وهو جزء من
حديث طويـل رواه ابن حبـان عن أيب ذر يف «صحيحه» :قال :دخلت املسجد فإذا

رسول اهلل ﷺ جالس وحده قال« :يا أبا ذر ،إن للمسجد حتية ،وإن تـحيته ركعتان،

عدت ،فجلست إليه ،فقلت :يا رسول اهلل،
ف ُقم ،فار َك ْعهام» قال :فقمت فركعتهام ،ثم
ُ
ّ
استقل ،قال :قلت:
إنك أمرتني بالصالة ،فام الصالة؟ قال« :خري موضوع؛ استكثِر أو
أي العمل أفضل؟ قال« :إيامن باهلل وجهاد يف سبيل اهلل» ،قال :قلت :يا
يا رسول اهللُّ ،

رسول اهلل ،فأي املؤمنني أكمل إيامن ًا؟ قال« :أحسنهم خلق ًا» قلت :يا رسول اهلل ،فأي
املؤمنني أسلم؟ قال« :من سلم الناس من لسانه ويده» ،قال :قلت :يا رسول اهلل ،فأي

الصالة أفضل؟ قال« :طول القنوت» ،قال :قلت :يا رسول اهلل ،فأي اهلجرة أفضل؟

قال« :من هجر السيئات» ،قال :قلت :يا رسول اهلل ،فام الصيام؟ قال« :فرض جمزئ،
وعند اهلل أضعاف كثرية» قال :قلت :يا رسول اهلل ،فأي اجلهاد أفضل؟ قال« :من عقر
جواده و ُأهريق دمه» قال :قلت :يا رسول اهلل ،فأي الصدقة أفضل؟ قال« :جهد املقل
س إىل فقري» قلت :يا رسول اهلل ،فأي ما أنزل اهلل عليك أعظم؟ قال« :آية الكريس»،
ُي َ ُّ
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ثم قال« :يا أبا ذر ،ما الساموات السبع مع الكريس إال كحلقة ملقاة بأرض فالة ،وفضل

العرش عىل الكريس كفضل الفالة عىل احللقة» قال :قلت :يا رسول اهلل ،كم األنبياء

قال« :مئة ألف وعرشون ألف ًا» قلت :يا رسول اهلل ،كم الرسل من ذلك؟ قال« :ثالث
مج ًا غفري ًا»(((.
مئة وثالثة عرش ّ

قال ابن حجر يف «فتح الباري» بعد أن أشار إىل هذا احلديث:
«وله شاهد عن جماهد أخرجه سعيد بن منصور يف «التفسري» بسند صحيح»(((.
فال بأس عىل من اعتقد بالكريس برشط أن ال يعتقد أنه ٌّ
حمل للذات اإلهلية ،أو

حمل لألقدام كام يعتقد البعض ،فهذا ال ضري فيه ،ولكن األصل ـ واهلل أعلم ـ أنه ال

جيوز له اجلزم بذلك ،بل يعتقد به عىل سبيل الرتجيح.

وملا تكلم اإلمام ابن حجر عن البعد ما بني السامء واألرض قال:

«ويزاد هنا ما أخرجه بن خزيمة يف التوحيد من «صحيحه» ،وابن أيب عاصم يف

كتاب «السنة» عن ابن مسعود قال :بني السامء الدنيا والتي تليها مخس مئة عام ،وبني

كل سامء مخس مئة عام.

ويف رواية :وغلظ كل سامء مسرية مخس مئة عام ،وبني السابعة وبني الكريس

مخس مئة عام ،وبني الكريس وبني املاء مخس مئة عام ،والعرش فوق املاء ،واهلل فوق

العرش ،وال خيفى عليه يشء من أعاملكم.

وأخرجه البـيهقي من حديث أيب ذر مرفوع ًا نحوه دون قوله« :وبني السابعة

والكريس »...إلخ ،وزاد فيه« :وما بني السامء السابعة إىل العرش مثل مجيع ذلك».
((( كتاب الرب واإلحسان ،باب ما جاء يف الطاعات وثواهبا.)361( ،
((( «فتح الباري» (.)411 :13
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ويف حديث العباس بن عبد املطلب عند أيب داود ،وصححه ابن خزيمة واحلاكم

مرفوع ًا« :هل تدرون بعد ما بني السامء واألرض؟» قلنا :ال ،قال« :إحدى أو اثنتان أو

ثالث وسبعون» قال« :وما فوقها مثل ذلك» ،حتى عد سبع ساموات« ،ثم فوق السامء

السابعة البحر أسفله من أعاله مثل ما بني سامء إىل سامء ،ثم فوقه ثامنية أوعال ما بني

أظالفهن وركبهن مثل ما بني سامء إىل سامء ،ثم العرش فوق ذلك ،بني أسفله وأعاله
مثل ما بني سامء إىل سامء ،ثم اهلل فـوق ذلك»»((( ،وحديث األوعال من األحاديث
الضعيفة التي ال يركن إليها هنا وال يف ٍّ
حمل آخر.
وروى ابن عبد الرب حديث ًا عن عبداهلل بن مسعود قال :ما بني السامء إىل األرض

مسرية مخس مئة عام ،وما بني كل سامء إىل األخرى مسرية مخس مئة عام ،وما بني السامء
السابعة إىل الكريس مسرية مخس مئة ،والعرش عىل املاء ،واهلل تبارك وتعاىل عىل العرش

يعلم أعاملكم.

قال أبو عمر :ال أعلم يف هذا الباب حديثـا مرفوع ًا إال حديث عبد اهلل بن

عمرية»((( .وهذا احلديث الذي أشار إليه هو حديث األوعال الضعيف ضعف ًا
فتحصل من هذا ْ
أن ال حديث يصح هبذا الشأن.
شديد ًا،
ّ

وأما املعنى اللغوي للكريس فقد تكلم عليه اإلمام الطربي يف «التفسري» وذكر
هناك املناسبة بني كون الكريس يف اآلية ُأطلق و ُأريد به العلم ،فقال:
«وأصل الكريس :العلم ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب :كراسة

ومنه قول الراجز يف صفة قانص:

حتى إذا ما احتازها تكرسا
((( «فتح الباري» (.)413 :13
((( «التمهيد» (.)139 :7
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يعني علم ،ومنه يقال للعلامء :الكرايس؛ ألهنم املعتمد عليهم كام يقال :أوتاد

األرض يعني بذلك :أهنم العلامء الذين تصلح هبم األرض ،ومنه قول الشاعر:
حيف هبم بيض الوجوه وعصبة

كرايس باألحداث حني تنوب

يعني بذلك علامء بحوادث األمور ونوازهلا ،والعرب تسمي أصل كل يشء

الك َْرس يقال منه :فالن كريم الكرس أي :كريم األصل قال العجاج:
وس موىل القدْ ِ
س
قد علم القدُّ ُ
ِ
نفــس
أن أبــا العبــاس أوىل
الكر ِ
س
بمعدن امللـك الكريم ْ

يعني بذلك :الكريم األصل ،ويروى:

يف معدن العز الكريم الكرس»(((.

وتكرس وتكريس ًا ،كلها هلا مشتقات فيام
وكرس
ّ
تالحظون مثالً :الك ُّراسةّ ،

يتعلق باجلمع واملعلومات واإلحاطة ،فلذلك ناسب أن يذكر الكريس ـ ويراد به

العلم ـ يف ذلك املوضع ،واهلل تعاىل أعلم.

وأما األقوال يف الكريس ،فقد أمجلها الطربي فقال:

اختلف أهل التأويل يف معنى الكريس الذي أخرب اهلل تعاىل ذكره يف هذه اآلية

أنه وسع الساموات واألرض فقال بعضهم :هو علم اهلل تعاىل ذكره»(((.

 -1الكريس :هو علم اهلل تعاىلّ ،بي الطبـري بعض َمن قال :إن الكريس هو

علم اهلل تعاىل ،ورواه بسنده :عن سعيد بن جبري :عن ابن عباس﴿ :ﯲ ﯳ﴾
((( «تفسري الطربي» (.)11 :3
((( املصدر السابق (.)9 :3
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قال :كرسيه :علمه ،وعنه أيض ًا بسنـده :مثله ،وزاد فيه :أال ترى إىل قوله﴿ :ﯷ ﯸ

ﯹ﴾؟

الطربي ذلك أبو
2ـ وقال آخرون :الكريس :موضع القدمني ،وممن روي عنه
ُّ

ٌ
أطيط كأطيط الرحل.
موسى قال :الكريس :موضع القدمني ،وله

السدِّ ّي﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ فإن الساموات واألرض يف
وعن ُّ

موضع قدميه.
جوف الكريس ،والكريس بني يدي العرش ،وهو
ُ

الضحاك قوله﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ قال :كرسيه الذي يوضع

ُ
امللوك عليه أقدامهم.
حتت العرش :الذي جيعل

وعن مسلم البطني قال :الكريس :موضع القدمني،
وعن الربيع﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ قال :لـام نزلت ﴿ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ﴾ قال أصحاب النبي :يا رسول اهلل ،هذا الكريس وسع السمـاوات
واألرض ،فكيف العرش؟ فأنزل اهلل تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [الزمر ]67 :إىل

قوله﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾.

وعن ابن زيد يف قوله﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ قال ابن زيد :فحدثني

أيب قال :قال رسول اهلل« :ما الساموات السبع يف الكريس إال كدراهم سبعة ألقيت يف

ترس».

3ـ وقال آخرون الكريس :هو العرش نفسه ،وروي ذلك عن الضحاك قال :كان

احلسن يقول :الكريس :هو العرش.
ثم قال اإلمام الطربي:

«قال أبو جعفر :ولكل قول من هذه األقوال وجه ومذهب؛ غري أن الذي هو
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أوىل بتأويل اآلية ما جاء به األثر عن رسول اهلل وهو :ما حدثني به عبد اهلل بن أيب زياد
القطواين قال :ثنا عبيد اهلل بن موسى قال :أخربنا إرسائيل :عن أيب إسحاق :عن عبد اهلل

الرب تعاىل
ابن خليفة قال :أتت امرأة النبي فقالت :ادع اهلل أن يدخلني اجلنة ،فع ّظم َّ
ِذكر ُه ثم قال« :إن كرسيه وسع الساموات واألرض ،وإنه ليقعد عليه فام يفضل منه
مقدار أربع أصابع» ثم قال بأصابعه فجمعها «وإن له أطيط ًا كأطيط الرحل اجلديد
إذا ركب من ثِ َقله».

حدثني عبد اهلل بن أيب زياد قال :ثنا حييى بن أيب بكر :عن إرسائيل :عن أيب

إسحاق :عن عبد اهلل بن خليفة :عن عمر :عن النبي بنحوه.

حدثنا أمحد بن إسحاق قال :ثنا أبو أمحد قال :ثنا إرسائيل :عن أيب إسحاق:

عن عبد اهلل بن خليفة قال :جاءت امرأة فذكر نحوه.

وأما الذي يدل عىل صحتـه ظاهر القرآن فـقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن

أيب املغرية :عن سعيد بن جبري :عنه أنه قال :هو علمه ،وذلك لداللة قوله تعاىل ذكره:

﴿ﯷ ﯸﯹ﴾ عىل أن ذلك كذلك ،فأخرب أنه ال يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما

يف الساموات واألرض ،وكام أخرب عن مالئكـته أهنم قالوا يف دعائهم﴿ :ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [غافر ،]7 :فأخرب تعاىل ذكره أن علمه وسـع كل يشء،

فكذلك قوله﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾»(((.
ً
حاصل األقوال يف الكريس ثالثة:
فصار

األول :إن الكريس :هو موضع القدمني.

الثاين :إن الكريس :هو العرش نفسه.

الثالث :إنه كناية عن علم اهلل تعاىل.
((( «تفسري الطربي» (.)540 :4
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الطربي ـ حسب ظاهر القرآن ـ القول الثالث ،وهو القول املروي
ورجح اإلمام
ُّ

عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنه.

َ
أحاديث
الكريس موضع القدمني ،فكل ما فيه من
وأما ما ذكره الطربي من أن
ّ

مبني عىل التجسيم ،إال إن
فهي ضعيفة ال تـقوى عىل إثبات أمر كهذا ،وأيض ًا؛ فإنه ٌّ

ُحل جماز ًا ،بمعنى أن الكريس عنـدنا :هو موضع القدمني ،والقدمان ُيـكنى هبام عن

الثبات واالستقرار ،فاستُعمل الكريس يف حق اهلل تعاىل لإلشارة إىل استقرار ملكه وأمره

عىل العامل ،ولذلك قال﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ ،بمعنى :أن كل الساموات
واألرض جارية عىل حسب أمره ونـهيه ،وخلقه وتكوينه .وهذا املعنى ما حيمل عليه

قول من قال :إن الكريس هو العرش .واهلل أعلم.

ٍ
مستغن عن العرش وما
واآلن فلنُـكمل كالم اإلمام الطحاوي رمحه اهلل« :وهو

دونه» فقد قلنا :العرش خملوق عظيم من املخلوقات التي خلقها اهلل سبحانه وتعاىل،

بل هو أعظم املخلوقات عىل اإلطالق ،فناسب من هذا الباب وملا ذكرناه من وظائف
العرش ـ ناسب هنا أن يقول :وهو مستغن ،أي :ال يظنن أحد أن اهلل سبحانه وتعاىل
حني ربط تدبري الساموات واألرض بالعرش أن اهلل سبحانه حمتاج يف هذا التدبري إىل
ٍ
مستغن عن العرش وما دونه.
العرش ،بل هو
وقد علم َّ
بعض املالئكة بتدبري بعض الشؤون ،وتوكيل اهلل
أن اهلل سبحانه وك ََّل َ

لبعض املالئكة بتدبري بعض األمور ليس من باب احلاجة إليهم ،فوكّل بعض املالئكة
بقبض األرواح وبعض املالئكة بتسيري الرياح ..وليس هذا التوكيل بمستلزم أن اهلل

سبحانه حمتاج إىل املالئكة يف التدبيـر ،فكذلك حني قلنا :إن العرش له مدخليـة يف

التدبري ،فليس ألن اهلل حمتاج إىل العرش ،لذلك ناسب قول اإلمام الطحاوي هنا« :وهو
ٍ
مستغن عن العرش وما دونه».
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وهذا إشارة منه إىل املعاين السابقة التي ذكرناها من مدخلية للعرش يف تدبري

الساموات واألرض ،وذلك كمدخليـة املالئكة والساموات واألرض ،واجلنة والنار
والثواب والعقاب ،فإن اهلل تعاىل هو خالق كل يشء ،وهو الذي حدد لكل يشء من

خملوقاته وظيفته اخلاصة به.

وهذا القول موافق لكون العامل مصنوع ًا يف شكل بديع ،وأنه ال يوجد فيه أمر عبث،

وال جيوز أن يقال :إن هذا قول الفالسفة ،فإن الفالسفة أقاموا قوهلم بأن العرش

(الذي يسمونه العقل األول) هو املد ِّبر عىل أن العالقة بني اهلل تعاىل وبني خملوقاته قائمة
عىل العلية واملعلولية ،ال عىل اخللق املبني عىل اإلرادة واالختيار ،كام نقول نحن.

ثم إننا ال نقول :إن العرش له مدخلية يف كل يشء يف الكون ،ولكننا نجزم أن له

مدخلية ما يف بعض األمور ،بحسب ما استظهرنا من النقل ،ال نـتعداه بعقولنا إذا ال
مدخلية هلا يف هذا األمر ،كمـا يوجد مدخلية لسيد اخللق أمجعني يف بعض األمور ال

عىل نحو التأثري واخللق ،وكام يوجد مدخلية للمالئكة وغريهم من خملوقات اهلل تعاىل
ال عىل نحو اخللق أيض ًا ،والعلم هبذه األمور ،ال يتـأتى إال بالنقل ،وال يوجد عندنا

فصل يف ذلك ،فنتو ّقف عند ما أدانا إليه النظر الصحيح الذي نرجو اإلصابة فيه
نقل َّ
وعز أعلم.
من اهلل تعاىل ،وهو جل َّ

قال الطحاوي« :حميط بكل يشء وبام فوقه» ،ويف نسخة «وفوقه» :كل املواضع التي
ورد فيها لفظ اإلحاطة يف القرآن الكريم ُأريد هبا إحاطة العلم والتدبري ،وكالم اإلمام
الطحاوي هنا عىل التدبري والعلم ،فقد ذكر سابق ًا قضية القضاء والقدر ثم ذكر العرش

والكريس وأشار إىل مدخلية العرش يف التدبري ،وهنا قال :حميط بكل يشء ،أي :بتدبريه

وعلمه ،إحاطة علم وتدبري ال إحاطة ذات كام قال به بعض املجسمة.

وال يفرتق معنى قوله« :وفوقه» عن قوله «وبام فوقه»؛ َّ
ألن كليهام مرتبط باإلحاطة،

واإلحاطة ال شك أهنا إحاط ُة العلم والتدبري ،فالفوقية أيض ًا هي فوقي ُة علم وتدبري وقهر،
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وسلطان ،بل يمكن أن تكون «فوقه» يف قوله« :وفوقه» عطف للبيان والتفسري ،لقوله:
«حميط بكل يشء» ،فتكون بيان ًا لإلحاطة ،فهي هلا نفس معنى اإلحاطة ،وهو التدبري
والسلطان التام؛ فال إشكال يف العبارتني ،ولكن ال شك أن قوله« :وبام فوقه» أوضح

يف الداللة عىل املعنى الذي ذكرناه.

وقد ُذكر يف بعض رشوح «العقيدة الواسطية» ،حني وصل إىل ذكر اإلحاطة

فجعل اإلحاطة زمانية مكانية ،قال حممد خليل هراس تعليقا عىل حديث« :أنت
األول فليس قبلك يشء....الخ»« :فهذا تفسري واضح جامع يدل عىل كامل عظمته

سبحانه ،وأنه حميط باألشياء من كل وجه ،فاألول واآلخر بيان إلحاطته الزمانية،
والظاهر والباطن بيان إلحاطته املكانية ،كام أن اسمع الظاهر يدل عىل أنه العايل فوق

مجيع خلقه ،فال يشء منها فوقه(((» .اهـ.

معنى ذلك :أن اهلل تعاىل ٌ
هراس إىل
حميط هبم من مجيع اجلهات ،وهذا إشارة من ّ

قول ابن تيمية يف تفسريه حلديث« :وهو الظاهر والباطن» ،حيث ورد عن الرسول ﷺ

أحاديث يقول فيها« :اللهم أنت األول فليس قبلك يشء ،وأنت اآلخر فليس بعدك
يشء ،وأنت الظاهر فليس فوقك يشء ،وأنت الباطن فليس دونك يشء».

واعتبـر التيمية ان قوله« :فأنت األول فليس قبلك يشء» دليل عىل أن اهلل تعاىل

ومر معنا بعض
موجود منذ زمان أزيل ،وهذا مبني عىل قوهلم بالقدم النوعي للعاملّ ،

شواهد من كالمهم تدل عىل ذلك.

ُ
وحاصل قول ابن تيمية يف قول رسول اهلل عليه الصالة والسالم« :وأنت الظاهر»

ّ
أن معناه :أن اهلل سبحانه وتعاىل فوق الساموات ظاهر ،أي :أن اإلنسان إذا وضع نفسه
خارج الكون يظهر له اهلل من إحدى اجلهات؛ ألنه حميط بالساموات واألرض.

((( «رشح الواسطية» ،حممد خليل هراس ،ص.42
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وقوله عليه الصالة والسالم« :وأنت الباطن»َّ :
أن حني يضع اإلنسان نفسه خارج

العامل يظهر له اهلل من إحدى اجلهات،واجلهة الثانية من العامل تصبح باطنة لك ،فاهلل

سبحانه أيض ًا حميط بتلك اجلهة ،فيصبح جلانب منها ظهور ًا وللجانب اآلخر بطون ًا،
سمي ظهر ًا لظهوره ،فالظاهر
سمي بطن ًا لبطونه أي :الستـتاره ،والظهر ّ
كام أن البطن ّ
ِ
املشاهد.
من إحدى اجلهات دائ ًام هو باطن من اجلهة األخرى ،بحسب
هذا حاصل ما ذكره ابن تيمية يف أكثر من كتاب ،وردده من ورائـه من يتبعون

هراس.
مذهبه ،مثل ابن عثيمني يف «رشح العقيدة الواسطية» ،وحممد خليل ّ

بتوسع واستفاضة ،وذكر عليه أمثلة وتقريبات واستدالالت
وابن تيمية ذكره ُّ

ّ
للشك يف املعنى الذي يريده.
أي جمال
وغري ذلك ،حتى إنه ال يعود للقارئ ُّ

ونذكر هنا بعض النصوص التي تدل عىل ذلك من كالم ابن تيمية ،أما التفصيل

يمكن للباحث الرجوع إىل كتاب «الكاشف الصغري».

قال ابن تـيمية« :قال اهلل تعاىل﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [احلديد]3 :

وقد روى مسلم يف «صحيحه» عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ أنه كان يقول:

أنت األول فليس قبلك يشء وأنت اآلخر فليس بعدك يشء وأنت الظاهر فليس فوقك
يشء وأنت الباطن ،فليس دونك يشء اقض عنا الدين وأعنـنا من الفقر» فأخرب أنه

الظاهر الذي ليس فوقه يشء ،وأنه الباطن الذي ليس دونه يشء ،فهذا خرب بأنه ليس

فوقه يشء يف ظهوره وعلوه عىل األشياء ،وأنه ليس دونه يشء ،فال يكون أعظم بطون ًا
منه حيث بطن من اجلهة األخرى من العباد ،مجع فيها لفظ البطون ولفظ الدون وليس
هو لفظ الدون بقوله وأنت الباطن فليس دونك يشء ،فعلم أن بطونـه أوجب أن

ال يكون يشء دونه ،فال يشء دونه باعتبار بطونه والبطون يكون باعتبار اجلهة التي
ليست ظاهرة.

ِ
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وهلذا مل يقل أنت السافل ،وهلذا مل جيئ هذا االسم الباطن كـقوله :وأنت الباطن
فليس دونك يشء إال مقرون ًا باالسم الظاهر الذي فيه ظهوره وعلوه ،فال يكون يشء

فوقه ألن جمموع االسمني يدالن عىل اإلحاطة والسعة وأنه الظاهر فال يشء فوقه والباطن
فال يشء دونه.

مل يقل أنت السافل وال وصف اهلل قط بالسفول ال حقيقة وال جماز ًا بل قال :ليس

دونك يشء فأخرب أنه ال يكون يشء دونه هناك ،كام جاء يف األثر الذي ذكره مالك يف

املوطأ أنه يقال حسبنا اهلل وكفى سمع اهلل ملن دعا ليس وراء اهلل منـتهى ،فاألمر متناه
مداه وال يشء دونه يف معنى اسمه الباطن ،ليبني أنه ليس خيرج عنه من الوجهني مجيع ًا،

وذلك ألن ما يف هذا املعنى من نفي اجلهة يشء دونه ،هو بالنسبة واإلضافة التقديرية،

وإال ففي احلقيقة هو عال أيض ًا من هناك واألشياء كلها حتته ،وهذا كام أن الضار واملانع
واخلافض ال تذكر إال مقرونة بالنافع املعطي الرافع ألن ما فعله من الرضر واملنع واخلفظ

فيه حكمة بالغة أوجب أن تكون فيه رمحة واسعة ونعمة سابغة ،فليس يف احلقيقة رضر ًا
عام ًا وإن كان فيه رضر فالرضر اإلضايف بالنسبه إىل بعض املخلوقات ،يشبه ما يف البطون

من كونه ليس حتته يشء ،وأنه لو أدىل بحبل هلبط عليه ،فإن اهلبوط والتحتية أمر اضايف
بالنسبة إىل تقدير حال لبعض املخلوقات ،هذا يف قدره وهذا يف فعله(((» .اهـ.

قال ابن تيمية تعليق ًا عىل حديث (أنت الظاهر ...إلخ)« :فأخرب بأنه ليس فوقه

يشء يف ظهوره وعلوه عىل األشياء وأنه ليس دونه يشء فال يكون أعظم بطون ًا منه
حيث بطن يف اجلهة األخرى من العباد(((».

((( «بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية» ،أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس
ت ،)221-220 :2( ،728 :مطبعة احلكومة ـ مكة املكرمة ـ  ،1392ط ،1ت :حممد بن
عبد الرمحن بن قاسم.
((( املصدر السابق (.)552 :1
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وبعد أن عرفنا ما املعنى الذي يريده ابن تيمية بكلمة الظاهر أو املحيط ،نقول:

فس ابن تيمية قوله تعاىل﴿ :ﯩﯪﯫﯬ﴾ [الربوج ،]20 :أي :من
بنا ًء عىل املعنى ّ

وراء الناس حميط ،وليس املعنى الذي يريده :أنه حميط بعلمه وعامل بام بني أيدهيم وما

خلفهم ومن مجيع اجلهات ،ال ،فهذا املعنى ُّ
فسها أنه
حمل اتفاق ،وال خالف فيه ،بل َّ َ
جهة ِ
من ِ
ورائهم هو أيض ًا حميط ،أي :إنه يأخذ اآلية عىل ظاهرها العريف(((.
((( قال ابن تيمية« :فإذا قدر أن العرش مستـدير حميط باملخلوقات كان هو أعالها وسقفها وهو
فوقها مطلق ًا فال يتوجه إليه واىل ما فوقه اإلنسان إال من العلو ال من جهاته الباقية أصالً،
ومن توجه إىل الفلك التاسع أو الثامن أو غريه من األفالك من غري جهة العلو ،كان جاه ً
ال
باتفاق العقالء فكيف بالتوجه إىل العرش أو إىل ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون كرى الشكل.
واهلل تعاىل حميط باملخلوقات كلها إحاطة تليق بجالله فان الساموات السبع واألرض يف يده
أصغر من احلمصة يف يد أحدنا.
وأما قول القائل :إذا كان كري ًا واهلل من ورائه حميط به بائن عنه ،فام فائدة أن العبد يتوجه إىل اهلل

حني دعائه وعبادته فيقصد العلو دون التحت ،فال فرق حينئذ وقت الدعاء بني قصد جهة
العلو وغريها من اجلهات التى حتيط بالداعى ،ومع هذا نجد يف قلوبنا قصد ًا يطلب العلو ال
يلتفت يمنة وال يرسة ،فاخربونا عن هذه الرضورة التى نجدها يف قلوبنا وقد فطرنا عليها.

فيقال له :هذا السؤال إنام ورد لتوهم املتوهم أن نصف الفلك يكون حتت األرض ،وحتت ما عىل

وجه األرض من اآلدميني والبهائم ،وهذا غلط عظيم فلو كان الفلك حتت األرض من جهة
لكان حتتها من كل جهة ،فكان يلزم أن يكون الفلك حتت األرض مطلق ًا وهذا قلب للحقائق
إذ الفلك هو فوق األرض مطلق ًا ،وأهل اهليئة يقولون :لو أن األرض خمروقة إىل ناحية أرجلنا،

وألقى يف اخلرق يشء ثقيل كاحلجر ،ونحوه لكان ينتهي إىل املركز ،حتى لو ألقى من تلك الناحية
حجر آخر اللتقيا مجيع ًا يف املركز ،ولو قدر أن إنسانني التقيا يف املركز بدل احلجرين اللتقت

رجالمها ومل يكن أحدمها حتت صاحبه بل كالمها فوق املركز ،وكالمها حتت الفلك كاملرشق
ال باملرشق يف السامء أو األرض ورج ً
واملغرب فإنه لو قدر أن رج ً
ال باملغرب يف السامء أو األرض

مل يكن أحدمها حتت اآلخر وسواء كان رأسه أو رجاله أو بطنه أو ظهره أو جانبه مما ييل السامء،

							
أو مما ييل األرض.

=
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= وإذا كان مطلوب أحدمها ما فوق الفلك مل يطلبه إال من اجلهة العليا ،مل يطلبه من جهة رجليه
أو يمينه أو يساره لوجهني:

أحدمها :أن مطلوبه من اجلهة العليا أقرب إليه من مجيع اجلهات ،فلو قدر رجل أو ملك يصعد

إىل السامء أو إىل ما فوق كان صعوده مما ييل رأسه أقرب إذا أمكنه ذلك ،وال يقول عاقل أنه خيرق
األرض ثم يصعد من تلك الناحية ،وال أنه يذهب يمين ًا أو شامالً أو أمام ًا أو خلف ًا إىل حيث أمكن

من األرض ،ثم يصعد ،ألنه أي مكان ذهب إليه كان بمنزلة مكانه أو هو دونه ،وكان الفلك
فوقه فيكون ذهابه إىل اجلهات اخلمس تطوي ً
ال وتعب ًا من غري فائدة.
ولو أن رج ً
ال أراد أن خياطب الشمس والقمر فإنه ال خياطبه إال من اجلهة العليا مع أن الشمس
والقمر قد ترشق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس ،فكيف بمن هو فوق كل يشء دائ ًام

ال يأفل وال يغيب سبحانه وتعاىل؟ وكام أن احلركة كحركة احلجر تطلب مركزها بأقرص طريق،
وهو اخلط املستقيم ،فالطلب اإلرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الرصاط املستقيم

القريب ،إىل طريق منحرف طويل.

واهلل تعاىل فطر عباده عىل الصحة واالستقامة إال من اجتالته الشياطني فأخرجته عن فطرته التي

فطر عليها.

الوجه الثانى :أنه إذا قصد السفل بال علو ،كان ينتهي قصده إىل املركز وإن قصده أمامه أو وراءه

أو يمينه أو يساره من غري قصد العلو كان منتهى قصده أجزاء اهلواء ،فالبد له من قصد العلو
رضورة سواء قصد مع ذلك هذه اجلهات أو مل يقصدها.

ولو فرض أنه قال أقصده من اليمني مع العلو أو من السفل مع العلو كان هذا بمنزلة من يقول

أريد أن أحج من املغرب فأذهب إىل خراسان ثم أذهب إىل مكة بل بمنزلة من يقول أصعد إىل
األفالك فأنزل يف األرض ثم أصعد إىل الفلك من الناحية األخرى ،فهذا وإن كان ممكن ًا يف

املقدور لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له .وهو خمالف للفطرة فإن القاصد يطلب

مقصوده بأقرب طريق ،ال سيام اذا كان مقصوده معبوده الذى يعبده ويتوكل عليه وإذا توجه إليه
عىل غري الرصاط املستقيم كان سريه منكوس ًا معكوس ًا»[ .كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم
ابن تيمية ،أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ت ،)570-567 :6( ،728 :مكتبة

		
ابن تيمية ،ط ،2ت :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي].

=
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لكن اإلمام الطحاوي حني قال« :حميط بكل يشء» ،فمراده :مد ّبر لكل يشء عامل
به؛ ملناسبة السياق ،وألنه أيض ًا يستحيل أن يريد اإلحاطة التي ذكرها ابن تيمية ،وذلك

ألن اإلحاطة التي قال هبا ابن تيمية ال تـتم إال بعد إثبات اجلهة ،وقد سبق أن اإلمام
الطحاوي قد نفى اجلهة واحلدّ  ،فيستحيل إذن أن يريد اإلما ُم الطحاوي باإلحاطة إحاط َة
الذات باجلهة واحلد والنهايات التي نفاها سابق ًا.

وبام أن اإلحاطة هنا إحاط ُة علم وتدبري قال« :حميط بكل يشء وفوقه» ،فيجب

أن نحمل الفوقية هنا عىل أهنا فوقية القدرة؛ ألهنا هي املناسبة إلحاطة التدبري والعلم،
إذا كان اهلل سبحانه وتعاىل حميط ًا بعلمه ،وفوق كل يشء.
إذن جيب أن يكون املقصود بالفوقية هنا أيض ًا :فوقية القهر والقدرة؛ لئال يتوهم

إنسان أن اهلل سبحانه بحاجة إىل قدرة غريه لكي يتم له التدبري ،فقدرة املخلوقات مقهورة
لقدرة اهلل سبحانه وتعاىل ،منها﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [األنعام ،]18 :يعني قهره

فوق قهر عباده.

كالم عن االستواء عىل العرش:

جـاء يف «فـتح الباري»« :قـال أبو العاليـة﴿ :ﯵﯶﯷ﴾ [البقرة:]29 :

ارتفع﴿ .ﮦ﴾ :خلق .يف رواية الكشميهني﴿ :ﯸ﴾ :خلقهن ....وقال جماهد
﴿ﯵ﴾ :عال عىل العرش.

قال ابن بطال :اختلف الناس يف «االستواء» املذكور هنا؛ فقالت املعتزلة :معناه:

االستيالء بالقهر والغلبة ،واحتجوا بقول الشاعر:
قد استوى برش عىل العراق

ِ
مهراق
من غري ســيف ودم

= ومن تأمل يف هذا النص ،وقد أوردناه عىل طوله ألمهيته يف بيان مراد ابن تيمية ،ظهر له ما خلصناه
يف الرشح ،وتوجد نصوص أخرى تدل عىل ذلك ،لكن املقام يضيق لو اشتغلنا بنقلها هنا.
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وقالت اجلسمية :معناه االستقرار.

وقال بعض أهل السنة :معناه :ارتفع ،وبعضهم :معناه :عال ،وبعضهم :معناه:
امللك والقدرة ،ومنه« :استوت له املاملك» يقال لِـمن أطاعه أهل البالد.
وقيل :معنى االستواء :التامم والفراغ من فعل اليشء ،ومنه قوله تعاىل﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [القصص]14 :؛ فعىل هذا فمعنى ﴿ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [األعراف:

 :]54أتم اخللق ،وخص لفظ ﴿ﮒ﴾؛ لكونه أعظم األشياء.

وقيل :إن ﴿ﮑ﴾ يف قوله﴿ :ﮑﮒ﴾ بمعنى «إىل» فاملراد ـ عىل هذا ـ :انتهى

إىل العرش ،أي :فيام يتعلق بالعرش؛ ألنه خلق اخللق شيئ ًا بعد يشء.

ثم قال ابن بطال :فأما قول املعتزلة؛ فإنه فاسد؛ ألنه مل يزل قاهر ًا غالب ًا مستولي ًا،

وقوله﴿ :ﮏ ﮐ﴾ يقتيض افتتاح هذا الوصف بعد أن مل يكن ،والز ُم تأويلهم :أنه
ٍ
منتف عن اهلل سبحانه.
كان مغالب ًا فيه ،فاستوىل عليه بقهر من غالبه ،وهذا
وأما قول املجسمة؛ ففاسد أيض ًا؛ ألن االستقرار من صفات األجسام ،ويلزم

منه احللول والتناهي ،وهو ٌ
حمال يف حق اهلل تعاىل ،والئـق باملخلوقات؛ لقوله تعاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [املؤمنـون ،]28 :وقوله﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [الزخرف.]13 :

صحيح ،وهو املذهب احلق ُ
وقول أهل
قال :وأما تفسري ﴿ﮐ﴾ :عال ،فهو
ٌ

بالعيل ،وقال﴿ :ﯞﯟﯠﯡ﴾
السنة؛ ألن اهلل سبحانه وصف نفسه
ّ

[يونس ،]18 :وهي صفة من صفات الذات.

وأما من فسه :ارتفع؛ ففيه نظر؛ ألنه مل ِ
يصف به نفسه.
ّ

قال :واختلف أهل السنة :هل االستـوا ُء صفة ذات أو صفة فعل؟ فمن قال:
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معناه :عال؛ قال :هي صفة ذات ،ومن قال غري ذلك؛ قال :هي صفة فعل ،وإن اهلل فعل

فع ً
قائم بذاته؛ الستحالة قيام احلوادث به.
ال سامه ﴿ﮐ﴾ عىل عرشه ،ال أن ذلك ٌ
انتهى َّ
ملخص ًا.

وقد ألزمه من فرسه باالستيالء بمثل ما ألزم هو به من أنه صار قاهر ًا بعد أن مل

يكُن ،فيلزم أنه صار غالب ًا بعد أن مل يكن.

واالنـفصال عن ذلك للفريقيـن بالتمسـك بقـوله تعاىل﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ﴾ [النساء]17 :؛ فان أهل العلم بالتفسري قالوا معناه :مل َيزل كذلك؛ كام تقدم

بيانه عن ابن عباس يف تفسري ﴿ﭙ﴾»(((.

واعرتاف
وكالم ابن حجر هنا فيه عد ُم تسلي ٍم إللزام املعتزلة بام ذكره ابن بطال،
ٌ

منه أنه إن لزمهم ما ألزمهم به،فإنه يلز ُم َ
أهل السنة ما ألزموهم به ،ولكن الصحيح:
ألز َمه اآلخر؛ لـام ذكره ابن حجر.
يلزم أحد ًا ما َ
أنه ال َ

عرفت سابق ًا ـ :أن التفسري الذي نقله عن بعضهم بأن االستواء:
وعندي ـ كام
َ

هو التامم ،ثم إن التامم حيدّ د بحسب ما تع ّلق به وأضيف إليه ،هو األظهر يف مواضع

االستواء.

ثم قال ابن حجر« :وبقي من معاين ﴿ﮐ﴾ ما نُقل عن ثعلب :استوى الوجه:

اتصل ،واستوى القمر :امتأل ،واستوى فالن وفالن :متا َثال ،واستوى إىل املكان :أقبل،

واستوى القاعد قائ ًام والنائم قاعد ًا ،ويمكن ر ُّد بعض هذه املعاين إىل بعض ،وكذا ما

تقدم عن ابن بطال»(((.

((( «فتح الباري» ( )405 :13أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ت،852 :
( ،)406 :13دار املعرفة ـ بريوت ،ت :حمب الدين اخلطيب.

((( املصدر السابق .
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أقول :كيفية الرد بأن نتذكر أن لفظ «االستواء» ال يفيد معنى خارجي ًا بذاته ،بل

بحسب ما يضاف إليه ،وبحسب ما يقيد هو به ،أما اللفظ ذاته فمعناه :التامم ،والتامم:

علمه وتدبريه
معنى إضايف ال يمكن حت ُّققه كام هو يف اخلارج ،ولكن إذا قيل :استوى ُ

تدبريه هلا بعد أن خ َلقها ،وإذا جاء﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
للمخلوقات ،فمعناه :تم ُ
ﮔ ﮕ﴾ [األعراف ،]54 :فمعناه :تم تدبريه لألرض بإن صار ُيغيش الليل النهار.

إال أنه يف قوله تعاىل﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [البقرة ]29 :يـحتمل معنى آخر

بمجموع ﴿ﯵ ﯶ﴾ فيصري معناه :قصد السامء ،فأتـمه َّن ..إلخ ،وهكذا فإن ما
قاله أهل السنة حمتمل ،وما نقله عن البعض من أهل السنة ـ وهو معنى التمـام ـ هو

البعض من أن اهلل مل يكن
األقرب ،وما ذكره عن املعتزلة فجائز ال يلزم عنه ما ألزمهم به ُ

قادر ًا أو قاهر ًا ثم صار كذلك ،واالنفصال يكون كام قال ابن حجر ،أو نقول :إن اهلل
تدبريه بعد أن خ َلقها ،وقبل اخللق ال يوجد تدبري ،فال يلزم عىل
تعاىل استوى ،أي :تم
َ
أي حمظور عىل قول أهل السنة وال املعتزلة ،وال عىل قول من قال :إن االستواء
ذلك ُّ

العلو صفة ذات،
هو التامم ،ولكن عىل قول من قال :إن االستواء هو العلو ،وقال :إن ّ
ٌ
إشكال عىل مجيع االحتامالت يف معنى االستواء.
فيوجد

فإن قال القائل :إن االستواء بمعنى العلو صف ُة ذات ،فيلزم عىل ذلك أن اهلل تعاىل

العيل بالذات ،والذي ال
كفر باهلل تعاىل العظيم
مل يكن عالي ًا ثم صار كذلك ،وهذا ٌ
ّ
علوه عىل ٍ
فعل من أفعاله.
يتو ّقف ُّ
وحينئـذ يكون ُ
قول ابن حجر بأن من قال ذلك ينفك عن اإلشكال املوجه

غري صحيح؛ ألن اآلية
إليهم ـ كام وجه إىل املعتزلة ـ باستحضار اآلية التي اقرتحها؛ َ

إنام فيها أن االستواء حصل بعد فعل معني فعله اهلل تعاىل ،فلو قلنا :إن االستواء هو

العلو الذايت هلل تعاىل ـ وهو حصل بعد فعل من األفعال احلادثة ـ فيلزم عىل ذلك أنه
ُّ
قبل ذلك الفعل مل يكن حاصالً ،وهذا حمال.
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وأما لو قلنا :إن االستواء ٌ
فعل فعله اهلل تعاىل ،فإما أن يكون هذا الفعل حادثـ ًا

يف الذات اإلهلية ،وهو معنى االرتفاع احليس باجلهة واحلد الذي يقول به املجسمة،

وإما أن يكون الفعل حادث ًا يف غري الذات من املخلوقات ،كام قال األشعري.

ومعلوم :أنه إذا قلنا :إن اهلل فعل فع ً
ال يف ذاته ،فإنه يلزم عىل ذلك قيا ُم احلوادث

يف ذات اهلل تعاىل ،ويلزم عليه أيض ًا أن اهلل تعاىل مل يكن كامالً ،ثم صار كام ً
ال بفعله
احلادث هذا.

باطل كمـا ال خيفى عىل أحد ،وعىل ذلك فإن من قال بأن االستواء ٌ
وهذا ٌ
فعل

حادث يف ذات اهلل تعاىل فقو ُله باطل ،مهام كان معنى هذا الفعل.

وأما من قال :إن االستواء ٌ
فعل فعله اهلل تعاىل يف املخلوقات أو العرش ،فال ضري

متوافق مع قولنا :إن االستواء هو التامم ،فيكون متام التدبري،
يف ذلك ،كام ّقررناه ،وهو
ٌ

وهو املفهوم من اآليات الكريمة.

قال ابن حجر« :وقد نقل أبو إسامعيل اهلروي يف كتاب «الفاروق» بسنده إىل

داود بن عيل ابن خلف قال :كـنا عند أيب عبد اهلل بن األعرايب ـ يعني حممد بن زياد

اللغوي ـ فقال له رجل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [طه ]5 :فقال :هو عىل العرش

كام أخرب ،قال :يا أبا عبد اهلل ،انام معناه :استوىل ،فقال :اسكت! ال يقال« :استوىل عىل

اليشء» إال أن يكون له مضا ّد»(((.

أقول :قول ابن األعرايب ال يس ّلم له كام أشار إىل ذلك ابن حجر ،وكام أوضحناه

سابق ًا ،ولو سلم ما قيل من باب الوضع اللغوي ،فباب املجاز فيه قريب سهل ميسور.
قال ابن حجر« :ومن طريق حممد بن أمحد بن النرض األزدي :سمعت ابن األعرايب
((( «فتح الباري» (.)405 :13
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يقول :أرادين أمحد بن أيب داود أن أجد له يف لغة العرب ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾
أصبت هذا.
بمعنى «استوىل» فقلت :واهلل ما
ُ

وقال غريه :لو كان بمعنى «استـوىل» مل خيتص بالعرش؛ ألنه غالب عىل مجيع

املخلوقات.

ونقل حميي السنة البغوي يف «تفسريه» عن ابن عباس ـ وأكثر املفرسين ـ :أن

معناه :ارتفع ،وقال أبو عبيد والفراء وغريمها بنحوه»(((.

نرجح نحن أن االستـواء أريد به االستـيالء ،ولكنـنا ال نـقول
أقول :قد ال ّ
باستحالته ،وال ببطالنه ،وال يلزم من االستيالء أن تكون هناك مغالبة مطلق ًا ،وعىل ما
أي يشء مما ألزموه للمعتزلة ،ومما نلزمه
ذكرناه من أن االستواء هو التامم فال يلز ُمنا ّ

للمجسمة.
نحن
ّ

قال ابن حجر« :وأخرج أبو القاسم الاللكائي يف كتاب «السنة» من طريق احلسن

البرصي عن أمه :عن أم سلمة أهنا قالت :االستواء غري جمهول ،والكيف غري معقول،

واإلقرار به إيامن ،واجلحود به كفر.

ومن طريق ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه سئل :كيف استوى عىل العرش؟ فقال:

االستـواء غري جمهول ،والكيف غري معقول ،وعىل اهلل الرسالة ،وعىل رسوله البالغ،

وعلينا التسليم.

وأخرج البيهقي بسند جيد عن األوزاعي قال :كنا ـ والتابعون متوافرون ـ نقول:

إن اهلل عىل عرشه ،ونؤمن بام وردت به السنة من صفاته.
ٍ
آخر عن األوزاعي :أنه سئـل عن قوله تعاىل﴿ :ﮏ
وأخرج الثعلبي من وجـه َ
ﮐ ﮑ ﮒ﴾ فـقال :هو كام وصف نفسه.
((( «فتح الباري» (.)405 :13
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وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد اهلل بن وهب قال :كنا عند مالك ،فدخل

رجل ،فقال :يا أبا عبد اهلل﴿ ،ﮉﮊﮋﮌ﴾ كيف استوى؟ فأطرق مالك،
الر َحضاء ،ثم رفع رأسه فقال﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ كام وصف به
فأخذته ُّ
نفسه ،وال يقال :كيف ،وكيف عنه مرفوع ،وما أراك إال صاحب بدعةِ ،
أخرجوه.
ومن طريق حييى بن حييى عن مالك نحو املنقول عن أم سلمة ،لكن قال فيه:

واإلقرار به واجب ،والسؤال عنه بدعة.

وأخرج البيهقي من طريق أيب داود الطياليس قال :كان سفيان الثوري وشعبة

ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة ورشيك وأبو عوانة ال حيدّ دون ،وال يش ّبهون ،ويروون

هذه األحاديث ،وال يقولون :كيف .قال أبو داود :وهو قولنا .قال البيهقي :وعىل هذا

مىض أكابرنا»(((.

قال ابن عبد الرب يف «التمهيد»:

«عن ابن وضاح :سألت حييى بن معني عن التنـزل؟ فقالِ :أق َّـر به وال حتُدّ فيه

بقولُّ ،
لقيت من أهل السنة يصدّ ق بحديث التنزل .قال :وقال يل ابن معني:
كل من ُ
صدِّ ْق به ،وال تص ْفه.

وضاح
وحدثنا أمحد بن سعيد بن برش قال :حدثنا ابن أيب دليم قال :حدثنا ابن ّ

أقر به ،وال حتدّ فيه.
قال :سألت حييى بن معني عن ُّ
التنزل؟ فقالَّ :

بقي بن
وأخربنا حممد بن عبدامللك قال :حدثنا عبد اهلل بن يونس قال :حدثنا ُّ

خم ّلد قال :حدثنا بكار بن عبداهلل القريش قال :حدثنا مهدي بن جعفر :عن مالك بن
أنس :أنه سأله عن قول اهلل عز وجل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ كيف استوى؟

((( «فتح الباري» (.)407 :13
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قال :فأطرق مالك ،ثم قال :استواؤه جمهول ،والفعل منه غري معقول ،واملسألة عن
هذا بدعة.

قال بقي :وحدثنا أيوب بن صالح املخزومي ـ بالرملة ـ قال :كنا عند مالك إذ

عراقي فقال له :يا أبا عبد اهلل ،مسألة أريد أن أسألك عنها ،فطأطأ ٌ
مالك رأسه
جاءه
ٌّ

سألت عن
فقال له :يا أبا عبد اهلل ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ كيف استوى؟ قال:
َ
امـرؤ سوءِ ،
أخرجوه! فأخذوا بضبعيه
غري جمهول،
َ
وتكلمت يف غري معقول ،إنك ُ
فأخرجوه.
َ

وقال حييى بن إبرهيم بن مزين :إنام كره مالك أن ُيتحدّ ث بتلك األحاديث؛ ألن

فيها حدّ ًا وصفة وتشبيه ًا ،والنجاة يف هذا االنتها ُء إىل ما قال اهلل عز وجل ووصف به
ٍ
ٍ
ٍ
﴾ [البقرة:
واستواء وكال ٍم ،فقال﴿ :ﮘﮙﮚﮛﮜ 
وبسط
بوجه ويدَ ين
نفسه
 ]115وقال﴿ :ﯯﯰﯱ﴾ [املائدة ]64 :وقال﴿ :ﯫﯬﯭﯮ

ﯯ﴾ [الزمر.(((»]67 :

وروى يف «طبقات املحدثني بأصبهان»« :عن حممد بن النعامن بن عبد السالم

يقول :أتى ٌ
رجل َ
مالك ب َن أنس ،فقال﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ كيف استوى؟

قال :فأطرق وجعل يعرق ،وجعلنا ننتظر ما يأمر به ،فرفع رأسه ،فقال :االستواء منه
غري جمهول ،والكيف منه غري معقول ،واإليامن به واجب ،والسؤال عنه بدعة ،وما
أراك إال ضالًّ ِ ،
أخرجوه»(((.
أقول :إن الروايات مجيعه ًا عن السلف امل ّت َبعني ّ
تدل عىل أهنم كانوا ينفون الكيف

ثابت ولكنّـنا ال نعلمه ،كام يز ُعم املجسمة،
عن اهلل تعاىل ،وال يقولون :إن الكيف ٌ
((( «التمهيد» (.)151 :7

((( «طبقات املحدثني بأصبهان» (.)214 :2
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بل ينـفون أصل الكيف ،وعىل ذلك ّ
تدل قصة اإلمام مالك حيث قال للرجل« :إن

للمنزه
يصح
ّ
الكيف غري معقول» ،وكذا قالت أم سلمة وربيعة ،فهذا يدل عىل أنه ال ّ
إثبات أصل الكيف هلل تعاىل.

ويرصحون بنفي الكيف،
يرصحون فور ًا بنفي احلدّ عن اهلل تعاىل،
ّ
وتأمل كيف ّ

وأن اإلمام مالك ًا كان ال يروي هذه األحاديث هروب ًا من احلدّ والكيف.
قال ابن حجر:

«وأسند الاللكائي :عن حممد بن احلسن الشيباين قال :اتفق الفقهاء ك ُّلهم من

املرشق إىل املغرب عىل اإليامن بالقرآن وباألحاديث التي جاء هبا الثقات عن رسول اهلل ﷺ

فسـر شيئ ًا منها وقال بقول جهم ،فقد
يف صفة ّ
الرب من غري تشبيه وال تفسري ،فمن ّ
الرب بصفة ال
خرج عام كان عليه النبي ﷺ وأصحا ُبه وفارق اجلامعة؛ ألنه وصف ّ

يشء.

والثوري والليث بن سعد
األوزاعي ومالك ًا
ومن طريق الوليد بن مسلم :سألت
ّ
َّ
عن األحاديث التي فيها الصفة؛ فقالواِ :أم ُّروها كام جاءت بال كيف.
وأخرج ابن أيب حاتم يف «مناقب الشافعي» :عن يونس بن عبد األعىل :سمعت

الشافعي يقول :هلل أسام ٌء وصفات ال يسع أحد ًا ر ُّدها ،ومن خالف بعد ثبوت احلجة
عليه فقد كفر ،وأما قبل قيام احلجة؛ فإنه ُيعذر باجلهل؛ ّ
ألن علم ذلك ال يدرك بالعقل
وال الرؤية والفكر ،فنثبت هذه الصفات ،وننفي عنه التشبيه كام نفى عن نفسه فقال:

﴿ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [الشورى.]11 :

وأسند البيهقي بسند صحيح :عن أمحد بن أيب احلواري :عن سفيان بن عيينة

والسكوت عنه.
فتفسريه تالوتُه
قال :كل ما وصف اهلل به نفسه يف كتابه،
ُ
ُ
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ومن طريق أيب بكر الضبعي قال :مذهب أهل السنة يف قوله﴿ :ﮉﮊﮋ

ﮌ﴾ قال :بال كيف.

واآلثار فيه عن السلف كثرية ،وهذه طريقة الشافعي وأمحد بن حنبل.
وقال الرتمذي يف «اجلامع» عقب حديث أيب هريرة يف النزول :وهو عىل العرش؛

غري واحد من أهل العلم يف هذا احلديث وما
كام وصف به نفسه يف كتابه؛ كذا قال ُ
يشبهه من الصفات.

نتوهم،
وقال يف باب فضل الصدقة :قد ثبتت هذه
ُ
الروايات ،فنؤمن هبا ،وال ّ

وال ُيقال :كيف؟ كذا جاء عن مالك وبن عيينة وابن املبارك :أهنم أ َم ُّروها بال كيف،
وهذا قول أهل العلم من أهل السنة واجلامعة.

وأما اجلهمية فأنكروها ،وقالوا :هذا تشبيه ،وقال إسحاق بن راهويه :إنام يكون
وسمع كسمع.
التشبيه لو قيل :يدٌ ك َي ٍد
ٌ
وقال يف تفسري املائدة :قال األئمة :نؤمن هبذه األحاديث من غري تفسري ،منهم

الثوري ومالك وابن عيينة وابن املبارك.

وقال ابن عبد الرب :أهل السنة ِ
جممعون عىل اإلقرار هبذه الصفات الواردة يف

الكتاب والسنة ،ومل يك ّيفوا شيئ ًا منها ،وأما اجلهمية واملعتزلة واخلوارج فقالوا :من

أقر هبا معطلة.
فسمهم من ّ
أقر هبا فهو مش ّبهّ ،

ُ
مسالك العلمـاء يف هذه
وقال إمام احلرمني يف «الرسالة النـظامية» :اختلفت

يصح من السنن،
بعضهم تأويلها ،والتـزم ذلك يف آي الكتاب وما
الظواهر ،فرأى ُ
ّ
ِ
ِ
وإجراء الظواهر عىل مواردها ،وتفويض
االنكفاف عن التأويل،
وذهب أئم ُة السلف إىل
معانيها إىل اهلل تعاىل ،والذي نرتضيه رأي ًا وندين اهلل به عقيدة :اتباع سلف األمة؛ للدليل
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القاطع عىل ان إمجاع األمة حجة ،فلو كان تأويل هذه الظواهر حت ًام ال وشك أن يكون
عرص الصحابة والتابعني عىل
اهتاممهم به فوق اهتاممهم بفروع الرشيعة ،وإذا انرصم ُ

اإلرضاب عن التأويل كان ذلك هو الوجه املتبع .انتهى.

وقد تقدّ م ُ
النقل عن أهل العرص الثالث ـ وهم فقهاء األمصار كالثوري واألوزاعي

ومالك والليث ومن عارصهم ـ وكذا من أخذ عنهم من األئمة ،فكيف ال ُيوثق بام
خري القرون بشهادة صاحب الرشيعة؟»(((.
اتفق عليه أهل القرون الثالثة ،وهم ُ

أقول :حيسن التن ُّبه عىل أن مجيع السلف ـ كام ترى من هذا النقل ـ مل ُيثبتوا هلل

تعاىل كيف ًا ،ومل ُيك ّيفوا ،وعدم التكييف معناه :عدم إثبات الكيف ،وهذا ليس الذي
يقصده ابن تيمية وغريه ممن سار عىل هنجه عندما يقولون« :بال كيف» ،فإهنم إنام

يقصدون ّ
أن أصل الكيف ثابت ،ولكننا ال نعرف هيئة الكيف ،ولذلك يقولون أحيان ًا:

ٌ
جمهول عندهم ،وهو عني
«بال كـيف معلوم» ،يريدون القـول بأن كيف اهلل تعاىل
التجسيم؛ ألن املسألة أص ً
ال دائرة عىل أن الكيف :هل هو ثابت هلل تعاىل أو ال؟ فأهل
السنة قالوا :ليس بثابت أصالً ،واملجسمة قالوا :إنه ثابت ،فعىل قول أهل السنة؛ َّ
فإن

نفي
نفي الكيف عندهم :هو نفي أصل الكيف ،وعند املجسمة فنفي الكيف :إنام هو ٌ
ملعرفتنا بصورة الكيف الذي يعتقدون أنه ثابت.
يصح االغرتار بقوهلم عندما تسمع أحدَ هم يقول« :بال كيف» ،فإنه
ولذلك ال ُّ

يعلمه» ،وذلك هو أسلوهبم عندما يقولون :قوله السلف «بال حدّ »،
إنام يريد «بال كيف ُ
نعلمه ـ عىل زعمهم ـ فهو ثابت هلل،
فإنام إنام يريدون :بال حدٍّ نعلمه .وأما احلدُّ الذي ال ُ

تعاىل عن قوهلم.

((( «فتح الباري» (.)408 :13
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وربام يقول بعض املنتسبني إىل أهل السنة« :بال كيف نعلمه» ويريدون :أننا ما
ٍ
برشيك هلل تعاىل ،فهذا
دمنا ال نعلمه ،فهو ليس بثابت ،وذلك كام لو قلت :ال معرف َة يل
الكالم منك يعني أن الرشيك ليس موجود ًا أصالً ،وال تريد أن الرشيك موجود ولكنه

ال تعرفه.

بعضهم َ
أقوال الناس يف هذا الباب إىل ستة أقوال:
قال ابن حجر:
«وقس َم ُ
َّ

قوالن ملن جيرهيا عىل ظاهرها:

أحدمها :من يعتقد أهنا من جنس صفات املخلوقني ،وهم املش ّبهة ،ويتفرع من

قوهلم عدة آراء.

والثاين :من ينـفي عنها شبه صفة املخلوقني؛ ألن ذات اهلل ال تشبه الذوات،

فصفاته ال تشبه الصفات؛ فإن صفات ِّ
كل موصوف تناسب ذاته ،وتالئم حقيقته.
وقوالن لـمن يثبت كوهنا صفة ،ولكن ال جيرهيا عىل ظاهرها:

أحدمها :يقول :ال نؤول شيئ ًا منها ،بل نقول :اهلل أعلم بمراده.

ذلك.

واآلخر :يؤول ،فيقول مث ً
ال معنى االستواء :االستيالء ،واليد :القدرة ،ونحو

وقوالن ملن ال جيزم بأهنا صفة:
صفة.

أحدمها :يقول :جيوز أن تكون صفة ،وظاهرها غري مراد ،وجيوز أن ال تكون

واآلخر يقول :ال ُياض يف يشء من هذا ،بل جيب اإليامن به؛ ألنه من املتشابه

درك معناه»(((.
الذي ال ُي َ

((( «فتح الباري» (.)408 :13
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حال ابن عبد الرب:

يفر من التحديد
ومع أن اإلمام ابن عبد الرب ينـقل عن إمامه مالك أنه كان ُّ

َ
املكان والنُّقلة،
والتكييف ،إال أنه رمحه اهلل وقع يف ذلك أثناء ،فنسب إىل اهلل تعاىل
وهذا يستلزم التحديدَ  ،ثم إنه مل ُي ْثبِت إسنا َد النُّـ ْق َلة واملكان إىل اهلل تعاىل يف حديث

وال يف قرآن ،فكيف أجاز ابن عبد الرب لنفسه ذلك ،وليس ذلك إال تأ ُّثر ًا منه رمحه اهلل

َ
وكرر ما قالوه دون حترير هلا،
تعاىل ببعض من وقعوا يف مصائد املشبهة ،فنقل
أقوالم ّ
فإن هذا الف ّن مل يكن فنَّه.

ولذلك فإنني أقول :إن رأي ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل ال ُي َس َّلم له يف هذه املسائل،
ٍ
ٍ
احلذر
خملوط بالتشبيه ،فينبغي
بلسان
منزه ًا رصف ًا ،وأحيان ًا تراه يتك ّلم
فهو أحيان ًا تراه ّ
ُ
َ
ولتحذ ْر من باقيه.
صح منه،
مما وقع فيه .ولننقل لك كال َمه هنا ،لتأخذ ما َّ
قال رمحه اهلل تعاىل يف «التمهيد»((( وذلك يف رشح حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه

أن رسول اهلل ﷺ قال« :ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث
الليل فيقول :من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له»:

ٍ
مكان ألشبه املخلوقات؛ ألن ما أحاطت به
«وأما احتجاجهم :لو كان يف

واحتوتـ ُه خملوق؛ فيشء ال يلزم ،وال معنى له؛ ألنه عز وجل ﴿ﭡ ﭢ
األمكن ُة
َ

ﭣ﴾ من خلقه ،وال يقاس بيشء من بر ّيته ،ال ُيدرك بقياس ،وال يقاس بالناس،

ال إله إال هو كان قبل كل يشء ،ثم خلق األمكنة والساموات واألرض وما بينهام،

وهو الباقي بعد كل يشء ،وخالق كل يشء ال رشيك له»(((.
((( (.)128 :7

((( «التمهيد» ( ،)135 :7الطبعة املغربية .قام عىل حتقيقه جمموعة من األفاضل سنة 1387هـ،
								
1967م.

=
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أقول :إنه حياول أن ير ّد عىل املعتزلة كام قال« :وفيه دليل عىل أن اهلل عز ّ
وجل

يف السامء عىل العرش من فوق سبع سموات ،كام قالت اجلامعة ،وهو من حجتهم عىل
املعتزلة واجلهمية» .اهـ ،فأما املعتزلة الذين أطلقوا القول بأن اهلل تعاىل يف كل مكان،
واحلق :أن قوله ليس أوىل من
فيقابل قوهلم بأن يقول :بل اهلل تعاىل يف مكان واحد فقط،
ُّ

كل مكان ،مل يريدوا أن اهلل ّ
قوهلم ،فاملعتزلة الذين قالوا :هو يف ّ
حيل يف مجيع األمكنة،

كام يفهمه اب ُن عبد الرب ،بل أطلقوا ذلك القول وأرادوا :إنه عامل بكل يشء ،وقادر عىل

كل يشء ،وليس كام ينسبه إليهم هو من احللول يف األمكنة ،كام نقله عنهم علامء الفرق،

وانتقدوا عليهم هذا اإلطالق مع أن املعنى الذي يريدونه صحيح .وأما اجلهمية فقد

قالوا :إن اهلل تعاىل يف كل مكان بذاته ،وهو خمتلط مع خملوقاته ،والرد عليهم يكون

بالقول بأن اهلل تعاىل ال يصح عليه االختالط مع خملوقاته وال يصح عليه احللول وال
االحتاد ،وهو موجود ال يف مكان وال يف حيز ،ومع ذلك هو متميز عن خلقه .وال يكون
الرد عليهم بأن يقال إن اهلل تعاىل يف جهة من خلقه ،ويف مكان معني دون سائر األمكنة!

فهذا فيه إثبات التحيز واملحدودية هلل تعاىل ،وهي منفية عند السلف ،ولكن لو سلمنا

املعنى الذي يريده ابن عبد الرب من احلديث ،لكان االحتجاج هبذا احلديث عىل اجلهمية

صحيح ًا.

وظاهر إطالق ابن عبد الرب يف قوله(((« :وهو من حجتهم عىل املعتزلة واجلهمية

يف قوهلم :إن اهلل عز ّ
وجل يف كل مكان وليس عىل العرش» .اهـ ،يفيد أنه يعترب العرش
مكان ًا هلل تعاىل ،وإن مل يطلق عليه وصف املكان .فال معنى الحتجاج عليهم هبذا القول

= وهذا املوضع الذي ننقله عن ابن عبد الرب من «التمهيد» موجود يف اجلزء الثالث منه ص276
وما بعدها ،من طبعة دار إحياء الرتاث ،حتقيق وختريج عبد الرزاق املهدي ،ط1420-1هـ،

2000م.

((( (.)129 :7
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َ
العرش مكان ًا .ومما يؤكد إرادته للمكان ما قاله بعد ذلك(((« :واالستواء
وهو ال يعتقد

معلوم يف اللغة ومفهوم ،وهو العلو واالرتفاع عىل اليشء ،واالستقرار والتمكن فيه» .اهـ،

فتأمل يف قوله والتمكن فيه لتعرف صدق ما قررناه وتوجه ما فهمنا من كالم ابن عبد الرب
رمحه اهلل وعفا عنه ،ويشهد ملا فهمناه ما كرره مرار ًا َب ْعدُ من أن اهلل عىل العرش ،وكذا

قوله(((« :ولكنا نقول :استوى من ال مكان إىل مكان» .اهـ.

ُ
غري صحيح،
وقوله :إنه ال يلزمه
احلدوث وكونه خملوق ًا إذا كان يف مكان ّ
معيُ ،

بل إن هذا دليل احلدوث ،كام أثبته علامء التوحيد.

ٍ
قال« :وقد قال املسلمون ُّ
مكان منّا ،وما
وكل ذي عقل :إنه ال ُيعقل كائ ٌن ال يف
ٍ
صح يف املعقول وثبت بالواضح من الدليل :أنه كان
ليس يف مكان فهو عدم ،وقد ّ
يف األزل ال يف مكان وليس بمعدوم ،فكيف ُيـقاس عىل يشء من خلقه؟ أو جيري
بينه وبينهم ٌ
متثيل أو تشبيه؟ تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علو ًا كبري ًا ،الذي ال يبلغ من
ِ
وصفه إال إىل ما وصف به نفسه ،أو وصفه به نب ُّيه ورسوله ،أو اجتمعت عليه األمة
احلنيفية عنه»(((.
أقول :إن ادعاءه بأنه «ال يعقل كائن ال يف مكان منا ،وما ليس يف مكان فهو عدم»،

ا ّدعاء مقبول باعتبار املشاهد ،أعني أن الناس (إذا محلنا قوله منا عىل من البرش) الذين
خلقوا مل يعهد واحد منهم إال يف مكان ،ويكون قد اتسعمل (يعقل) بمعنى يعهد أو

خيرب ،وكذلك ينبغي أن يقيد قوله« :وما ليس يف مكان فهو عدم» بأن يكون املراد هبم
البرش يف احلياة الدنيا.

ولكن قوله« :وقد صح يف املعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه كان يف األزل ال
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التغي ،فيستحيل
يف مكان وليس بمعدوم»
ٌ
صحيح ،ولذلك نقول :فإنه يستحيل عليه ُّ

عىل اهلل تعاىل بعد أن خلق اخللق أن يكون يف مكان.

وقوله« :وثبت أنه كان يف األزل ال يف مكان ،وليس بمعدوم ،فكسف يقاس

عىل يشء من خلقه» .اهـ ،يريد أنه إذا كان اإلنسان لو فرضناه ال يف مكان لكان عدم ًا،
البرشي إذا وجد فال بد أن يكون يف مكان ،فال يلزم أن اهلل تعاىل صار مثل البرش
ألن
ّ
إذا قلنا إنه يف مكان بعد أن مل يكن يف مكان .ألن اهلل تعاىل لو فرضناه ال يف مكان مل
يكن معدوم ًا ،وجاز كونه ال يف مكان بخالف البرش.

صار يف
ويريد اإلمام ابن عبد الرب أن يقول :إن اهلل تعاىل بعد أن خلق اخللق َ

مكان ،ومع ذلك فال يلزم حدو ُثه وال احتياجه ،ولكن يرد عىل ذلك أنه يستلزم حدوث

بعض صفاته ،ويف ذلك احتياجه كام تقرر ،ويتناقض مع ظاهر قوله فيام بعد (:)136 :7
«أما االنتقال وتغري احلال ،فال سبيل إىل إطالق ذلك عليه» .اهـ ،حيث حييل تغري احلال
عليه ،وما االنتقال من ال مكان إىل مكان معني إال تغري يف احلال!

ولذلك فمن الصعب التخلص عن هذا اإليراد ،وال يملك يف رده عىل خمالفيه

إال حماولة إلزامهم بنحو ما يلزمه ،وهذا الذي جرى عليه.

قال« :فإن قال قائل منهم :إنّا وصفنا ر ّبنا :أنه كان ال يف مكان ،ثم خلق األماكن

إقرار منا بالتغيري واالنتقال؛ إذ زال عن صفته يف األزل،
فصار يف مكان ،ويف ذلك
ٌ
ٍ
زعمت أنت :أنه كان ال يف مكان ،وانتقل
مكان دون مكان .قيل له :وكذلك
وصار يف
َ

إىل ٍ
صفة ـ هي الكون يف ّ
كل مكان ـ فقد تغري عندك معبو ُدك وانتقل من ال مكان إىل

كل مكان ،وهذا ال ّ
ينفك منه؛ ألنه إن زعم :أنه يف األزل يف كل مكان كام هو اآلن،
فقد أوجب األماك َن واألشياء موجود ًة معه يف أزله وهذا فاسد» .اهـ(((.
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أقول :هنا يقرر ابن عبد الرب بأنه يقول :إن اهلل تعاىل كان بال مكان ،ثم صار يف

مكان ،وهذا باطل ،وأما نسبته إىل من قال منهم :بأن اهلل تعاىل كان ال يف مكان ثم صار

رصح به واعتقده واحدٌ منهم ،فقوله ٌ
باطل كقول ابن عبد الرب ،ولكن
يف كل مكان ،إن ّ
يلزم املعتزلة ،وإن لزم اجلهمية ،لِـام ذكرناه سابق ًا.
إن نسبه إليهم إلزام ًا ،فهو ال َ
ِ
نص عليه
ومن حماسن كالمه :أنه ُيبطل قد َم يشء مع اهلل تعاىل يف األزل؛ كمـا َّ

يف آخر كالمه ،وهذا مناقض لدعوى الفالسفة يف القدم الشخيص للعامل ،ومناقض

لدعوى ابن تيمية بالقدم النوعي للعامل.

قال« :فإن قيل :فهل جيوز عندك أن ينتقل من ال مكان يف األزل إىل مكان؟ قيل

له :أما االنتقال وتغري احلال ،فال سبيل إىل إطالق ذلك عليه؛ ألن كونَه يف األزل ال
يوجب مكان ًا ،وكذلك نقله ال يوجب مكان ًا ،وليس يف ذلك كاخللق؛ ألن َ
كون ما كونه

يوجب مكان ًا من اخللق ونقلته توجب مكان ًا ويصري منتق ً
ال من مكان إىل مكان ،واهلل

غري كائـن يف مكان ،وكذلك نُـ ْق َلتُه ال توجب
عز وجل ليس كذلك؛ ألنه يف األزل ُ
مكان ًا ،وهذا ما ال تقدر العقول عىل دفعه ،ولكنا نقول :استوى من ال مكان إىل مكان،
وال نقول :انتـقل ،وإن كان املعنى يف ذلك واحد ًا ،أال ترى أنا نقول :له العرش ،وال

نقول :له رسير ،ومعنامها واحد ،ونقول :هو احلكيم ،وال نقول :هو العاقل ،ونقول:
خليل إبراهيم ،وال نقول :صديق إبراهيم ،وإن كان املعنى يف ذلك ك ّله واحد ًا»(((.

يرصح بكالم ال َ
دليل عليه له ،فيقولَّ :
إن ُن ْق َلـتَه ال توجب له
أقول :انظر إليه ّ

مكان ًا ،ثم يقول :ال نقول :انتقل ،ونقول :استوى من ال مكان إىل مكان ،ويعرتف أن
املعنى واحد ،أي :إن الفرق بينهام يف اللفظ فقط ،ومع ذلك يمنع إطالق اللفظ اآلخر
عليه ،وهذا يف غاية التناقض ،خصوص ًا أن األلفاظ التي يتكلم فيها مل ترد يف كتاب
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وال سنـة ،فلم يرد املكان يف حق اهلل تعاىل ،ومل يرد النقلة ،ولو ورد املكان أو النقلة

فأجازمها ومنع ما يرادفهام أو يقرتب منهام يف اللغة باملعنى ،لسوغنا ذلك بناء عىل أن
األصل الذي يقول به هو أن األلفاظ املستعملة يف حق اهلل تعاىل توقيفية!!وعىل كل
حال فإن املنع إنام يكون أصال ًة من املعاين الباطلة ال من األلفاظ باعتبار كوهنا ألفاظ ًا،
وإنام املنع من األلفاظ؛ ألهنا ت ِ
ُفهم له معاين باطلة ،والنقلة واملكان يظهر منهام النقص

وال يومهانه فقط.

وقوله :بالتوقيف يف هذا ّ
التوقيف بأن اهلل تعاىل ينتقل
املحل ال ينفعه ،فأين ورد
ُ

من ال مكان إىل مكان؛ كام يقول به ابن عبد الرب؟ وأين ورد ما يقول به من أن انتقا َله

هو عني االستواء؟ بل كالمه يف غاية التناقض.

وقال« :ال نسميه وال نصفه وال نطلق عليه إال ما سمى به نفسه ـ عىل ما تقدم ذكرنا

له من وصفه لنفسه ال رشيك له ـ وال ندفع ما وصف به نفسه؛ ألنه دفع للقرآن ،وقد
قال اهلل عز وجل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [الفجر ،]22 :وليس جمي ُئه حرك ًة

وزواالً وال انتقاالً؛ ألن ذلك إنام يكون إذا كان اجلائي جس ًام أو جوهر ًا ،فلام ثبت
أنه ليس بجس ٍم وال جوهر مل جيب أن يكون جمي ُئه حرك ًة وال نُقلة ،ولو اعتربت ذلك

بقوهلم :جاءت فالن ًا قيامته ،وجاءه املوت ،وجاءه املرض ،وشبه ذلك مما هو موجود
نازل به وال جميء؛ لبان لك ،وباهلل العصمة والتوفيق»(((.

مر من كالمه
أقول :كالمه يف هذه الفقرة ال إشكال فيه ،ولكنه
ٌ
متخالف مع ما َّ

كام ال خيفى .وعىل كل حال فإن يف هذا الكالم رد ًا عىل ابن تيمية وصحبه ألنه ينفي
اجلسمية مطلق ًا عىل اهلل تعاىل ،وينفي احلركة والنقلة ،والتيمية يثبتون احلركة هلل تعاىل
والتحيز وهو جوهر اجلسمية.
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قال« :فإن قال :إنه ال يكون مستوي ًا عىل مكان إال مقرون ًا بالتكيـيف ،قيل :قد

رفع التكييف يوجب رفع االستواء،
يكون االستواء واجب ًا،
ُ
والتكييف مرتفع ،وليس ُ

التكييف يف األزل؛ ألنه ال يكون كائ ٌن يف ال مكان إال مقرون ًا بالتكييف،
ولو لزم هذا لزم
ُ

وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا :أن لنا أرواح ًا يف أبداننا ،وال نعلم كيفية ذلك ،وليس
ِ
جهلنا بكيفية األرواح يوجب أن ليس لنا أرواح ،وكذلك ليس جهلنا
بكيفية((( عىل

عرشه يوجب أنه ليس عىل عرشه.

أخربنا عبد الوارث بن سفيان قال :حدثنا قاسم بن أصبغ قال :حدثنا أمحد بن

زهري قال :حدثنا أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلزاعي قال :حدثنا محاد بن سلمة:

عن يعىل بن عطاء :عن وكيع ابن حرس((( :عن عمه أيب رزين العقييل قال :قلت :يا

رسول اهلل ،أين كان ربنا تبارك وتعاىل قبل أن خيلق السامء واألرض؟ قال« :كان ما

فوقه هواء ،وما حتته هواء ،ثم خلق عرشه عىل املاء»(((.

قال أبو عمر :قال غريه يف هذا احلديث« :كان((( يف عامء فوقه هواء ،وحتته هواء»
((( كذا يف الطبعتني املشار إليهام يف بداية النقل ،ولعلها« :بكيفية استوائه عىل عرشه» .فتأمل.

((( وقد قام السيد عبد اهلل الغامري مصحح هذا اجلزء باإلشارة إىل أن الصواب يف هذا االسم:
وكيع بن ُحدُ س ،بحاء ودال مضمومتني ،قال السيد عبد اهلل يف هامش (« :)137 :7ووكيع

ابن حدس هذا مـجهول احلال ،قـاله ابن القطان ،وقال ابن قـتيبة :غري معروف .فاإلسناد

ضعيف» .اهـ.
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((( علق هنا السيد عبد اهلل فقال« :هبذا اللفظ رواه الرتمذي وابن ماجه ،قال الرتمذي ،حديث
حسن ،ونقل عن يزيد بن هارون قال :العامء أي ليس معه يشء ،وقال البيهقي :ما فوقه هواء

وال حتته هواء أي ليس فوق العمى الذي ال يشء موجود هواء وال حتته هواء .ألن ذلك إذا

كان غري يشء فليس يثبت له اهلواء بوجه .اهـ .فمـا نافية ال موصولة .وال تـنس أن احلديث

ضعيف» .اهـ.
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واهلاء يف قوله« :فوقه» و«حتته» راجعة إىل العامء ،وقال أبو عبيد :العامء :هو الغامم ،وهو
ممدود ،وقال ثعلب :هو «عام» مقصور أي :يف عام عن خلقه واملقصود :الظلم ومن عمى

عن يشء فقد أظلم عليه» .اهـ(((.

كأنه يريد هبذا احلديث الواحد أن يثبت به هلل تعاىل مكان ًا ،ويدّ عي أن املكان

ال يستلزم الكيف ،وانظر قوله« :وكذلك ليس جهلنا بكيفية [استوائـه] عىل عرشه
يوجب أنه ليس عىل عرشه» ،فهو يثبت هلل تعاىل كيف ًا ،وهذا خيالف ما أوردنا ـ وسنورده

الكيف واحلدَّ عن اهلل تعاىل.
لك من أن السلف ـ ن َف ُوا
َ

فطريقة ابن عبد الرب ـ هنا ـ ليست عىل وفاق تا ٍّم مع طريقة السلف ،فال يغرت
ِ
وعلمه يف احلديث والفقه ،وشهرته ،ونحن ال نشك يف
واحد من القراء باسمه الكبري،

ذلك أبد ًا وال نقلل من مكانته ،ولكن ليس هبذه األساليب تُؤخذ العقائد ،بل بالتحقيق
والنظر الصحيح.

ثم ذكر حديث األوعال الضعيف ،وحديث األطيط الضعيف السنـد املنكر

رب ،وذكر قصة ابن املبارك
املعنى كام قال السيد عبد اهلل بن الصديق ،ومل ينتقدها ابن عبد ال ّ

الرب تبارك وتعاىل عىل السامء السابعة عىل العرش،
التي فيها كام يف «التمهيد»« :قالُّ :

قيل له :بحدّ ذلك؟ قال :نعم هو عىل العرش فوق سبع سموات» .اهـ(((.

ومل يقل :إن هذا حتديد من ابن املبارك ،أو أن كالمه له معنى آخر؛ كام قال به

مر
البيهقي يف «األسامء والصفات» ،حيث قال :أراد بحدّ السمع ،أي بالدليل ،وقد َّ
بيان ذلك مفصالً .ولكن ابن عبد الرب أجرى هذا الكالم كله إجراء بال ٍ
نقد متحيص،
ً
فرح اب ُن تيمية وابن قيم اجلوزية كثري ًا بام ذكره.
ولذلك فقد َ
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ومع ذلك تراه يقول يف «التمهيد»« :سمعت وكيع ًا يقول :كفر برش بن املرييس

يف صفته هذه قال :هو يف كل يشء ،قيل له :ويف قلنسوتك هذه؟ قال :نعم ،قيل له :ويف

جوف محار؟ قال :نعم .وقال عبداهلل بن املبارك :إنا لنحكي كالم اليهود والنصارى،
وال نستطيع أن نحكي كالم اجلهمية.

وأما قوله ﷺ يف هذا احلديث« :ينزل تبارك وتعاىل إىل سامء الدنيا فقد أكثر

الناس التنازع فيه والذي عليه مجهور أئمة أهل السنة :أهنم يقولون :ينزل كمـا قال

رسول اهلل ﷺ ويصدّ قون هبذا احلديث ،وال يك ّيفون ،والقول يف كيفية النزول كالقول
يف كيفية االستواء واملجيء ،واحلجة يف ذلك واحدة»(((.

أقول :ينقل هنا قول بعض السلف بأهنم كانوا يوردون هذه األحاديث واألخبار

مر شأهنم يف االستواء ،وهو األمر الذي
وال يتكلمون فيها ،وينفون الكيف واحلد كام َّ

خيالفه ابن عبد الرب؛ فإنه يثبت الكيف واملكان والنّقلة كام ظهر من كالمه ،وال يفعل ذلك
امللتـزم بمنهج السلف ،وطريقة السلف ـ التي يوضحها ـ هنا هي طريقة التفويض

التي رشحناها لكم سابق ًا يف حمله.

قال« :وقد قال قو ٌم من أهل األثر أيض ًا :إنه ينزل أمره وتنزل رمحته ،وروى ذلك

عن حبيب كاتب مالك وغريه .وأنكره منهم آخرون وقالوا :هذا ليس بيشء؛ ألن
أمره ورمحته ال يزاالن ينزالن أبد ًا يف الليل والنهار ،وتعاىل امللك اجلبار الذي إذا أراد
أمر ًا قال له« :كن» فيكون يف أي وقت شاء ،وخيتص برمحته من يشاء متى شاء ،ال إله
إال هو الكبري املتعال»(((.

أقول :ما نقله عن بعض أهل األثر أهنم يؤولون نزوله بنزول أمره هو الصحيح
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مقابل من يثبت الكيف والنقلة واجلهة ،خالف ًا ملن سكت وأجراها عىل ما جاءت ،ومن

خيصص
اعرتض عليهم وقال بأنه ليس بيش ،فقوله غري صحيح؛ ألن اهلل تعاىل له أن ّ

بعض األوقات بتنزل رمحاته وفضله ،كام ال يفعله يف وقت آخر ،وذلك كام أنه ّ
جل

خصص بعض األمكنة بميزات خاصة يف الثواب؛ كام يف املسجد احلرام واملسجد
شأنه ّ
األقىص واملسجد النبوي؛ فإن ثواب الصالة فيها ليست كثواب الصالة يف غريه.

جل شأنه خصص بعض األماكن بثواب كبري ،فإن له ّ
فكمـا أنه ّ
جل شأنه أن

خاص كبري ،فليس األمر كمـا قالوا من أن هذا القول
خيصص بعض األزمان بثواب
ّ
ـ أعني :تأويل النزول بنزول أمره ورمحته ـ ليس بيشء.

قال« :وقد روى حممد بن عيل اجلبيل ـ وكان من ثقات املسلمني بالقريوان ـ

قال :حدثنا جامع بن سوادة بمرص قال :حدثنا مطرف :عن مالك بن أنس :أنه سئـل

يتنـزل أمره وقد
عن احلديث« :إن اهلل ينزل يف الليل إىل سامء الدنيا»؟ فقال مالكّ :
حيتمل أن يكون؛ كام قال مالك رمحه اهلل :عىل معنى :أنه تتنزل رمحته وقضاؤه بالعفو
واالستجابة ،وذلك من أمره ،أي :أكثر ما يكون ذلك يف ذلك الوقت ،واهلل أعلم،

ولذلك ما جاء فيه الرتغيب يف الدعاء.

ذر أنه قال :يا رسول اهلل ،أي الليل أسمع؟ قال« :جوف
وقد ُروي من حديث أيب ٍّ

الليل الغابر» يعني :اآلخر ،وهذا عىل معنى ما ذكرنا ،ويكون ذلك الوقت مندوب ًا فيه

إىل الدعاء كام نُدب إىل الدعاء عند الزوال ،وعند النداء ،وعند نزول غيث السامء ،وما
كان مثله من الساعات املستجاب فيها الدعاء واهلل أعلم»(((.

أقول :انظر كيف ينقل اب ُن عبد الرب عن اإلمام مالك القول بالتأويل للنزول
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ِ
فسناه لك ،وهو التفسري الصحيح،
بتنزل أمره ورمحته،
وتفسريه لوجه هذا التأويل كام ّ
ُ

وليتأمل يف طريقته التي جرى عليها سابق ًا!
قال :وقال آخرون :ينزل بذاته.

أخربنا أمحد بن عبداهلل :أن أباه أخربه قال :حدثنا أمحد بن خالد قال :حدثنا حييى

ابن عثامن ابن صالح بمرص قال :سمعت نعيم بن محاد يقول :حديث النزول ير ُّد عىل

اجلهمية قوهلم.

قال :وقال نعيم :ينزل بذاته ،وهو عىل كرسيه.

قال أبو عمر :ليس هذا بيشء عند أهل الفهم من أهل السنة؛ ألن هذا كيفي َة وهم

يفزعون منها ،ألهنا ال تصلح إال فيام حياط به عيان ًا ،وقد َّ
جل اهلل وتعاىل عن ذلك،
وما غاب عن العيون ،فال يصفه ذوو العقول إال بخرب ،وال خرب يف صفات اهلل إال ما

وصف نفسه به يف كتابه ،أو عىل لسان رسوله ﷺ فال نتعدى ذلك إىل تشبيه أو قياس
أو متثيل او تنظري ،فإنه ليس كمثله يشء وهو السميع البصري» .اهـ(((.

صحيح بال ريب،
أقول :ور ُّد ابن عبد الرب لقول محاد بأن اهلل تعاىل ينزل بذاته،
ٌ

بمجسم وال مش ِّبه يوافق طريقة املشبهة القدماء
وهذا يدل عىل أن ابن عبد الرب ليس
ّ

وال طريقة ابن تيمة أيض ًا ،ولكنه خيتلف عليه التعبري وخيتلط عليه األمر عند التقرير،

واهلل أعلم .ونحن نعلم أن هذا الكالم قد يقع موقع ًا صعب ًا يف نفوس بعض الناس،

ولكنا قد أوردنا شواهدنا عىل ما نقول ،فتأمل إليه اآلن ينفي نفي ًا قطع ًا الكيف ،ويقول
إنه من التـشبيه ،وتأمل كيف أثبت الكيف سابق ًا ،والنقلة واملكان هلل تعاىل .وهو هنا

يرص عىل االلتزام بام جاء يف القرآن والسنة ال يتعدامها إىل التنظري والتشبيه والتمثيل
استمر عليها يف مجيع كالمه رمحه اهلل
والقياس عىل املشاهد .وهذه طريقة سديدة ليته
َّ
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تعاىل رمحة واسعة .وإنا ليصعب علينا الترصيح هبذا الكالم يف حقه لوال ما رأينا من
استناد بعض املنحرفني إىل بعض كالمه متخذينه دلي ً
ال عىل إثبات احلركة واملكان

والكيف وغري ذلك.

وتأمل كيف حكم عىل قول محاد بأنه تكييف ،وأنه ليس بيشء عند أهل الفهم

حق.
من أهل السنة ،وكالمه هذا ٌّ

قال اإلمام ابن عبد الرب« :قال أبو عمر :أهل السنة جممعون عىل اإلقرار بالصفات

الواردة كلها يف القرآن والسنة ،واإليامن هبا ،ومحلها عىل احلقيقة ال عىل املجاز ،إال أهنم

ال يكيفون شيئ ًا من ذلك ،وال حيدون فيه صفة حمصورة ،وأما أهل البدع واجلهمية
واملعتزلة كلها واخلوارج ،فكلهم ينكرها وال حيمل شيئ ًا منها عىل احلقيقة ،ويزعمون

أقر هبا مشبه .وهم عند من أثبتها نافون للمعبود ،واحلق فيام قاله القائلون
أن من َّ
بام نطق به كتاب اهلل وسنة رسوله ،وهم أئمة اجلمـاعة واحلمد هلل .روى حرملة بن

حييى قال :سمعت عبد اهلل بن وهب يقول :سمعت مالك بن أنس يقول :من وصف

شيئ ًا من ذات اهلل مثل قوله﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [املائدة ،]64 :وأشار بيده إىل
عنـقه ،ومثل قوله﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الشورى ]11 :فأشار إىل عينيه أو أذنيه،
أو شيئ ًا من بدنه ،قطع ذلك منه .ألنه شبه اهلل بنفسه .ثم قال مالك :أما سمعت قول

الرباء حيث حدث أن النبي ﷺ قال« :ال يضحى بأربع من الضحايا» وأشار الرباء

بيده ،كمـا أشار النبي ﷺ بيده .قال الرباء ويدي أقرص من يد رسول اهلل ﷺ .فكره
الرباء أن يصف رسول اهلل ﷺ إجالالً له ،وهو خملوق ،فكيف اخلالق الذي ليس

كمثله يشء(((» .اهـ .وهاهنا أمور:

األول :أنه يقول هذه الصفات عىل احلقيقة ال عىل املجاز .وال يقصد من احلقيقة
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احلقيقة العرفية كام هو ظاهر من كالمه ،فهو ال حيدد وال يقول إن هلل تعاىل أين ًا ،وينفي

األعضاء ،كام قررنا من كالمه ،إن كانت عبارته فيها ما فيها يف بعض املواضع! وهو
ينفي يف هذا النص الكيف ،وينفي احلد ،ويبطل تشبيهها بصفات احلوادث .وكلمة

عىل احلقيقة بعد نفي احلقيقة العرفية الشائعة بني البرش ،مل يبق إال أهنا صفات حقيقية
هلل تعاىل بال حد وال تشبيه وليس أركان ًا ،كام قرره أئمة السلف املتبعون ونص عليه

اإلمام الطحاوي وغريه من األكابر خالف ًا ملن وقع يف تشبيه أو جتسيم .وال بد من التنبه
إىل الفرق بني إثباهتا صفات عىل احلقيقة كام يعرفها البرش ،وبني إثباهتا عىل احلقيقة كام
ييق باهلل مع التنزيه عن صفات البرش والتحديد والتكييف واألركان واألدوات.

الثاين :قوله إن كل أهل السنة عىل هذا املذهب ،غري صحيح ،فبعض أهل السنة

واجلامعة يقول ما قال به ابن عبد الرب هنا ،وبعضهم أول هذه الصفات ،وقد صار هذا
اآلن واضح ًا .واألصل املتبع هو التنزيه والقول باألدلة الظاهرة بالقواعد املتبعة لغة

ورشع ًا.

الثالث :أن التشبيه يلزم إن أثبت األركان واألعضاء واألدوات أو األجزاء ،أو
توقف عن نفيها احتامالً هلا ،أما مع نفي هذه األمور ورفضها فال تشبه ،إال أنه يبقى

األمر كام قررنا غري مرة موكوالً إىل الدليل ّ
الدال.

وعىل كل حال فإن هذا الكالم من ابن عبد الرب ينفي عنه بال ريب ما يزعمه

بعضهم أنه موافق البن تيمية يف إثبات اجلهة احلسية املعلومة واحلدود والكيفيات
واحلركات والنقلة وقيام احلوادث بالذات اإلهلية.

ثم قال يف «التمهيد»« :قال أبو عمر :الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه واألثر
ُ
والتصديق بذلك
اإليامن بام جاء عن النبي ﷺ فيها
يف هذه املسألة ـ وما أشبهها ـ
ُ

ُ
وترك التحديد والكيفية يف يشء منه»(((.
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أقول :وهذا هو املنهج الذي كان ينبغي البن عبد الرب أن يلتزمه وال جيازف

بإطالق بعض العبارات التي ذكرناها عنه سابق ًا ،واهلل املوفق.

وقال ابن عبد الرب« :وقد كان مالك ينكر عىل من حيدث بمثل هذه األحاديث،

ذكره أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال :سألت مالك ًا عمن حيدث احلديث «إن اهلل
خلق آدم عىل صورته(((» ،واحلديث «إن اهلل يكشف عن ساقه يوم القيامة(((» ،وإنه
يدخل يف النار يده حتى((( خيرج من أراد .فأنكر ذلك إنكارا شديد ًا ،وهنى أن حيدث
به أحد ًا .وإنام كره ذلك ٌ
مالك خشية اخلوض يف التشبيه بكيف هاهنا(((» .اهـ.

وحيسن التأمل كثري ًا يف موقف اإلمام مالك هذا ،فهو معرب عن حقيقة موقف

أهل السنة املنزهني هلل تعاىل ،النافني عنه احلد والكيف واألدوات واألعضاء واألركان.
((( قال عبد اهلل بن الصديق رمحه اهلل تعاىل تعليق ًا عىل هذا املوضع« :احلديث يف «الصحيحني»،
عن أيب هريرة ،والضمري يف صورته يعود عىل آدم ،واملعنى إن آدم خلق عىل صورته كام هي،
مل تضمه رحم فتطور فيها من نطفة إىل علقة إىل مضغة إىل آخر تطورات اجلنني .ومل متر عليه

أطوار حيوانية حتى وصل إىل القرد كام زعم بعض املتهوسني» .اهـ.
((( قال السيد عبد اهلل بن الصديق يف هامش الصفحة تعليق ًا عىل هذا املوضع« :روى احلديث
البخاري عن أيب سعيد اخلدري عن النبي ﷺ قال« :يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل
مؤمن ومؤمنة ،ويبقى من كان يسجد يف الدنيا رياء وسمعة ،فيذهب ليسجد فيعود ظهره
طبق ًا واحد ًا» قال احلافظ يف الفتح :وقع يف هذا املوضع يكشف ربنا عن ساقه ،وهو من رواية
سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أسلم فأخرجها اإلسامعييل كذلك ،ثم قال يف قوله عن ساقه،

نكرة .ثم أخرجه من طريق حفص بن ميرسة عن زيد بن أسلم بلفظ يكشف عن ساق .قال
اإلسامعييل هذه أصح ملوافقتها لفظ القرآن يف اجلملة ،ال يظن أن اهلل ذو أعضاء وجوارح ملا

يف ذلك من مشاهبة املخلوقني ،تعاىل اهلل عن ذلك ليس كمثله يشء .اهـ .وحفص أقوى ألنه
ثقة ،وسعيد صدوق» .اهـ.

((( علق هنا السيد عبد اهلل بن الصديق« :مل يأت ذلك يف حديث مرفوع مقطوع به» .اهـ.
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قال ابن عبد الرب« :وحدثنا أمحد بن سعيد بن برش قال :حدثنا ابن أيب دليم قال:

حدثنا ابن وضاح قال :سألت حييى بن معني عن التنزل ،فقال :أقر به وال حتد فيه وأخربنا

حممد بن عبد امللك قال :حدثنا عبد اهلل بن يونس قال :حدثنا بقي بن خملد قال :حدثنا

بكار بن عبد اهلل القريش قال :حدثنا مهدي بن جعفر عن مالك بن أنس أنه سأله عن

قول اهلل عز وجل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ كيف استـوى؟ قال :فأطرق مالك
ثم قال استواؤه جمهول والفعل منه غري معقول واملسألة عن هذا بدعة .قال بقي:
وحدثنا أيوب بن صالح املخزومي بالرملة قال :كنا عند مالك إذ جاءه عراقي ،فقال

له :يا أبا عبد اهلل مسألة أريد أن أسألك عنها ،فطأطأ مالك رأسه فقال له :يا أبا عبد اهلل
﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ كيف استوى؟ قال :سألت عن غري جمهول ،وتكلمت
يف غري معقول إنك امرؤ سوء أخرجوه فأخذوا بضبعيه فأخرجوه.

وقال حييى بن إبرهيم بن مزين :إنام كره مالك أن يتحدث بتلك األحاديث؛ ألن

فيها حد ًا وصفة وتشبيه ًا ،والنجاة يف هذا االنتهاء إىل ما قال اهلل عز وجل ووصف به

نفسه بوجه ويدين وبسط واستواء وكالم فقال﴿ :ﮘﮙﮚﮛﮜ﴾ وقال﴿ :ﯯ

ﯰ ﯱ﴾ وقـال﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ ﴿ﯰ

ﯱ ﯲ﴾ وقال﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ فليقل قائل بام قال اهلل ولينته

إليه وال يعدوه وال يفرسه وال يقل كيف ،فإن يف ذلك اهلالك؛ ألن اهلل كلف عبيده

اإليامن بالتنزيل ومل يكلفهم اخلوض يف التأويل الذي ال يعلمه غريه(((» .اهـ.

فها هو اإلمام مالك يرصح أن الكيف غري معقول ،ويأمر باالبتعاد عمن أثبته
((( «التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد» ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري
( )151 :7الوفاة ،463 :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ املغرب ،1387 ،ت:
مصطفى بن أمحد العلويحممد عبد الكبري البكري.
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وسأل عنه ،ألن السؤال عنه هبذه الطريقة يستلزم إثباته ،بل يتوقف عليه .وسبب النهي

عن الكالم يف هذه األحاديث أن فيها حد ًا وصفة وتشبيه ًا ،وهذا كله منفي يف عقيدة

أهل السنة.

ومن الظاهر أن اإلمام ابن عبد الرب ال خيالف ذلك ،ولكن غاية ما وقع فيها مما

انتقدناه عليه إنام هو يف بعض التعبريات التي مل تطرد معانيها عنده ،ولكن من الظاهر

أن املنهج املرتىض عنده هو التفويض مع نفي احلد والكيف والتشبيه ،كام ترى ،وهو
مر عليك غري مرة .وهبذا نكون قد
مذهب أعاظم العلامء من املتقدمني واملتأخرين كام َّ

أوضحنا ما نريد بيانه يف حال اإلمام ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة ،لكي
يكون طالب العلم عىل بصرية ،يتبع املحكم الصحيح وجيتنب غريه .واهلل املوفق.

البغدادي يف تاريخ بغداد
اخلطيب
َـرها
ُّ
ُ
قص ٌة ذك َ

قال اخلطيب البغدادي يف«تاريخ بغداد»« :عن سلمويه بن عاصم قايض هجر

ـ وقد قىض باجلزيرة والشام ـ قال :كتب برش بن غياث املرييس ـ ويكنى أبا عبد الرمحن ـ
إىل منصور بن عامر :بلغني اجتامع النـاس عليك ،وما حكي من العلم ،فأخربين عن

القرآن :خالق أو خملوق؟

فكتب إليه منصور :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،عافانا اهلل وإياك من كل فتنة؛ فإنه
إن يفعل فأعظِ ْم هبا نعمة ،وإن مل يفعل فتلك أسباب اهللكة ،وليس ألحد عىل اهلل بعد
املرسلني حجة ،نحن نرى أن الكالم يف القرآن بدعة اشرتك فيها السائـل واملجيب،
فـتعاطى السائل ما ليس له ،وتكلف املجيب ما ليس عليه ،وما أعلم خالق ًا إال اهلل،

وما دون اهلل خملوق ،والقرآن كالم اهلل ،ولو كان القرآن خالق ًا مل يكن للذين و َعـوه

إىل اهلل شافع ًا ،وال بالذين ض ّيعوه ماحالً ،فانـته بنفسك ،وباملختلفني يف القرآن ،إىل

أسمـائه التي سمـاه اهلل هبا تكن من الـمهتدين﴿ ،ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
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تسم القرآن باس ٍم من عندك ،فتكون
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [األعراف ]180 :وال ِّ
من الضالني ،جعلنـا اهلل وإيـاك مـ َن ﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ﴾ [األنبياء.]49 :

وكـتب بشـر أيض ًا إىل منصور يسـأله عن قول اهلل تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ﴾ كيف استوى؟

فكتب إليه منصور :استـواؤه غري حمدود ،واجلواب فيه ،ومسألتك عن ذلك

بدعة ،واإليمـان بجملة ذلك واجب ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [آل عمران ]7 :وحدَ ه ،ثم

استأنف الكالم فقال﴿ :ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ﴾ ،فنسبهم إىل الرسوخ يف العلم بأن قالوا لِـام تشابه منه عليهم﴿ :ﯞﯟ ﯠ

ُ
السدُ د
ﯡ ﯢ ﯣ﴾ ،فهؤالء هم الذين أغناهم
الرسوخ يف العلم عن االقتحام عىل ُّ
املرضوبة دون الغيوب ،بام جهلوا تفسريه من الغيب املحجوب ،فمدح اعرتا َفهم

التعم َق فيام مل يك ّلفهم رسوخ ًا
تأول ما مل حييطوا به عل ًام ،وسمى تركهم
بالعجز عن ُّ
ُّ
يف العلم ،فا ْنت َِه ـ رمحك اهلل ـ من العلم إىل حيث انتهى بك إليه ،وال ُتاوز ذلك إذا
علمه ،فتكون من املتكلفني ،وهتلك مع اهلالكني ،والسالم عليك»(((.
ما ُحظر عنك ُ
ويف هذا الكالم فوائد ال ختفى عىل البصري.

منيف ،وتأ ّمل قوله« :وال تسم القرآن
لطيف ،وجوابه
وكالم منصور بن عامر
ٌ
ٌ

تسمه باسم «املخلوق» ،فنهاه عن تسميته باسم «املخلوق»؛
باسم من عندك» ،يريد ال ّ
ِ
يفرق بني الصفة واألصوات
لـام يتأدى من ذلك إىل االختالط يف الفهم عىل من ال ّ
واحلروف.
((( «تاريخ بغداد» (.)75 :13
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وأما جوابه فيمـا يتعلق باالستواء ،فإنه ال إشكال فيه ،به فيه دقة عندما قال:

املجسمة واملش ّبهة
«استواؤه غري حمدود» ،فإنه نفى احلدّ عن اهلل تعاىل يف استوائه ،وخالف
ّ

يف ذلك.

التمحل يف البحث عن هذه األمور ،ومساءلة
واعرتاضه عىل برش إنام هو من حيث
ُّ

الناس عنها ،وهو صحيح.

قال الطحاوي( :وقد أعجز عن اإلحاطة خل َقه)
اإلحاطة من اهلل تعاىل :هي إحاط ُة تدبريه وعلمه بام خ َلقه ،وليس إحاطة ذاته

املجسمة ،وليست إحاط ًة ذاتية؛ كام ا ّدعى القائلون
بمخلوقاته؛ كام ادعى بعض
ّ
مظاهر للذات اإلهلية ،فاهلل تعاىل ٌ
حميط
جمرد
َ
بوحدة الوجود ،فقالوا :إن املخلوقات ّ

بمخلوقاته بعني ذاته من حيث يتجىل هبم ،أي :من حيث إهنم مظاهر لذاته العلية.

قال اهلل تعاىل﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [األنعام ]18 :وكـلمة ﴿ﰄ﴾ هنا
املشتق ،أو بالفعل ،وهاهنا
متعلقة بـ﴿ﰃ﴾؛ لِـام علم من أن الظرف يتعلق باالسم
ّ

ال فعل موجود ،فيتع ّلق وجوب ًا باالسم املشتق أعني﴿ :ﰃ﴾ ،فيكون معنى اآلية:
قهره فوق قهر عباده ،وهو املناسب
وهو القاهر فوق قهر عباده ،أو :وهو القاهر الذي ُ
لسياق اآليات عند التأمل.

وال جيوز أن يقال :إن كلمة ﴿ﰄ﴾ متعلقة بالضمري «هو»؛ ألننا نخالف
القاعدة املذكورة آنف ًا ،وألننا نحتاج عندئذ إىل تقدير خرب حمذوف تقديره« :كائن»؛

ليتعلق هبا الظرف ،ومعلوم :أن عدم التقدير أوىل.

وعىل تفسيـرنا؛ فإن ﴿ﰃ﴾ هي اخلرب ،وال خرب حمذوف ًا ،فيتبيـن أنه ـ كل

املجسمة من أن اهلل تعاىل كائ ٌن
التقادير ـ :ال داللة هلذه اآلية مطلق ًا عىل ما ادعاه
ّ
ومستقر فوق عباده بذاته ،بل هم خمالفون ل ّلغة والقرآن فيام قالوه.
ٌّ
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ومن أطلق من أهل السنة الفوقية فوق املخلوقات أو أطلق أنه فوق العرش

فلم يرد التحديد وال التشبيه ،ومل يرد املكان والتحيز كام بينا غري مرة ،بل يريد إطالقه

عىل ما يليق باهلل تعاىل مما ال يمكن لنا بعقولنا أن ندركه .وال تشبيه يف ذلك وال يستلزم

الوقوع يف التجسيم ،كام هو ظاهر.

فكل من املذه َبني السابقني ـ أعني مذهب املجسمة ومذهب وحدة الوجود ـ

واملذهب احلق يف اإلحاطة :هو ما ذكرناه من إحاطة العلم
باطل ،ال ريب يف بطالنه،
ُ
والقدرة والتدبري.

قال الطحاوي( :ونقول :إن اهلل اختذ إبراهيم خليالً ،وكلم اهلل موسى تكلي ًام،
إيامن ًا وتصديق ًا وتسلي ًام)
معنى «اخلليل» من «اخلُ َّلة» :هي أعىل درجات املحبة ،قال الزبيدي يف «رشح
فس َ
قولم يف إبراهيم:
القاموس»« :قال ابن دريد :وهي من أصفى املو ّد ِة
ِّ
وأصحها ،وبه َّ
خليل اهلل ،سامع ًا ،قال :وال أزيد فيه شيئ ًا؛ ألهنا يف القرآن»((( .وهذه املعاين مشهورة

داعي ألن نتكلم عليها ولكن نشري إليها إشارة.
ال
َ

ورد إثبات أن إبراهيم عليه السالم خليل اهلل يف القرآن ،فقد قال اهلل تعاىل يف

سورة النساء﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [ ،]125وورد أن اهلل كلم موسى تكليمـ ًا يف النساء
أيض ًا ،فقال جل من قائل﴿ :ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [ ،]164ويف سورة األعراف﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

((( «تاج العروس رشح القاموس» (.)209 :14
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ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [.]143

كفره.
وال جيوز ألحد
إنكاره ،ومن أنكره يكون قد أنكر أمر ًا قطعي ًا يلزم عنه ُ
ُ

ورد إثبات أن سيدنا إبراهيم عليه السالم هو خليل اهلل تعاىل يف عدة أحاديث

منها ما رواه اإلمام البخاري عن أنس يف حديث الشفاعة أن النبي عليه السالم قال
فيه« :ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرمحن فيأتون إبراهيم».

وقد رواه اإلمام مسلم يف «صحيحه» عن معبد بن هالل العنزي قال :انطلقنا

إىل أنس بن مالك ـ وتشفعنا بثابت ـ فانتهينا إليه وهو يصيل الضحى ،فاستأذن لنا
ثابت ،فدخلنا عليه وأجلس ثابت ًا معه عىل رسيره ،فقال له :يا أبا محزة ،إن إخوانك من

أهل البرصة يسألونك أن حتدثهم حديث الشفاعة قال :حدثنا حممد ﷺ قال« :إذا كان

بعضهم إىل بعض ،فيأتون آدم ،فيقولون له :اشفع لذريتك،
يوم القيامة ماج الناس ُ
لست هلا ،ولكن عليكم بإبراهيم عليه السالم؛ فإنه خليل اهلل ،فيأتون إبراهيم،
فيقولُ :

فيقول :لست هلا ،ولكن عليكم بموسى عليه السالم؛ فإنه كليم اهلل ،فيؤتى موسى،
فيقول :لست هلا ،ولكن عليكم بعيسى عليه السالم؛ فإنه روح اهلل وكلمته ،فيؤتى

عيسى ،فيقول :لست هلا ،ولكن عليكم بمحمد ﷺ ،فأوتى ،فأقول :أنا هلا»(((.

ويف رواية أخرى لـمسلم عن أيب هريرة وحذيفة قـاال :قال رسول اهلل ﷺ:

«جيمع اهلل تبارك وتعاىل الناس ،فيقوم املؤمنون حتى تـزلف هلم اجلنة ،فيأتون آدم،
فيقولون :يا أبانا ،استفتِ ْح لنا اجلن َة ،فيقول :وهل أخرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم
آدم؟ لست بصاحب ذلك ،اذهبوا إىل ابني إبراهيم خليل اهلل» ،قال« :فيقول إبراهيم:
((( كتاب اإليامن ،باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيهم.)193( ،
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لست بصاحب ذلك ،إنام كنت خلي ً
اعمدوا إىل موسى ﷺ الذي
ال من ورا َء ورا َءَ ،

ك ّلمه اهلل تكلي ًام ،فيأتون موسى ﷺ ،فيقول :لست بصاحب ذلك ،اذهبوا إىل عيسى
ِ
كلمة اهلل وروحه ،فيقول عيسى ﷺ :لست بصاحب ذلك ،فيأتون حممد ًا ﷺ ،فيقوم،
ف ُيؤذن له»(((.

وأما «الكالم» فقد قال الغنيمي« :وقد اختلف يف أن املسموع :هل هو الكالم

النفيس أو ما يدل عليه؟قال يف «املسايرة» :قال اإلمام األشعري :الكالم النفيس
سمع .قاسه عىل رؤية ما ليس بلون ،فكام ُعقل رؤية ما ليس بلون ،وال جسم،
مما ُي َ
سامع ما ليس بصوت.
فل ُيعقل ُ

سمـاع ما ليس بصوت ،وعنده :سمع موسى عليه السالم
واستحال املاتريدي
َ

صوت ًا داالً عىل كالم اهلل تعاىلُ ،
ص به ـ أعني :باسم الكليم ـ ألنه بغري واسطة الكتاب
وخ ّ
ِ
أوجه؛ ألن املخصوص باسم السمع من العلم ما يكون إدراك صوت،
وا َمل َلك ،وهو َ
ُ
األعم ـ أعني:
خيص باسم الرؤية ،وقد يكون له االسم
وإدراك ما ليس بصوت قد ّ
ّ

العلم ـ مطلق ًا ،أي :عن التقييد بمتع ّلق خاص»(((.

وقد سبق بتفصيل بيان معنى صفة الكالم هلل تعاىل يف موضعه.

قال الطحاوي( :ونؤمن باملالئكة والنبيني ،والكتب املنزلة عىل املرسلني ونشهد
أهنم كانوا عىل احلق املبني)
بعضهم ،وهم الذين ورد ذكرهم
عدد األنبياء عىل التحديد مل ُيعلم ،ولكن ُعلم ُ

يف القرآن ،وكذلك بالنسبة للكتب املنزلة ،ووردت بعض األحاديث الضعيفة يف عدّ
((( كتاب اإليامن ،باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها.)125( ،
((( «رشحه» عىل «العقيدة الطحاوية» ص.93
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الكتب وعدّ األنبياء والرسل ،ولكن ُّ
كل هذه األحاديث غري ثابتة ،كام مىض اإلشارة

إليها ،وال جيوز االعتامد عليها ،وبعض العلامء يذكروهنا عىل سبيل العلم بورودها ،ال
عىل سبيل ابتناء عقيدة عليها.

واإليامن باملالئكة :أن نؤمن بأهنم أشخاص روحانية ينزلون ويصعدون إىل السامء
نس ُهم بعبادته ومعرفته وسعادهتم بذلك بام ال يتصوره عقل وال فؤاد،
بإذن اهلل ،ونثبت ُأ َ
وهم ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [التحريم.]6 :

ومعنى اإليامن باألنبياء :أن نؤمن بأن اهلل قد اصطفاهم لتبليغ رسالته ،وأكرمهم

بالرسالة بينه وبني عباده ،وأن الرسالة ليست بمكتسبة ،بل هي عط ّية ُيعطيها اهلل تعاىل

لـمن شاء من عباده ،وال يعطيها إال لـمن يعلم أنه ٌ
أهل لـها ،عىل ما قاله﴿ :ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [األنعام ،]124 :وهم معصومون عن املعايص ،وهم أفضل
من املالئكة ،وبعضهم أفضل من بعض.

وحي من اهلل إىل رسله ،ليس للنبي وال للم َلك
واإليامن بالكتب :أن نؤمن بأهنا
ٌ

ترصف يف النظم وال يف املعنى.
فيها ُّ

قال الطحاوي( :ونسمي أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني ،ما داموا بمـا جاء به
النبي ﷺ معرتفني ،وله بكل ما قاله وأخرب مصدِّ قني غري ِّ
مكذبني).
أي :أن ُّ
َ
اإليامن إال بدليل ثابت،
ننفي عنه
كل من دخل يف اإلسالم فال جيوز لنا أن َ

وهذا إشارة إىل القاعدة التي اشتـهرت واعتُمدت عند أهل السنة« :ال خيرج أحدٌ من

أهل القبلة من اإلسالم إال بجحود ما أدخله فيه».

ِ
وبقية أركان اإليامن من األنبياء والقدر
الذي أدخله باإلسالم هو اإليامن باهلل تعاىل،

واملالئكة ...وغري ذلك.
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وال خيرج من اإلسالم إال بجحود ذلك ،أو أن يفعل أمـر ًا يدل عىل اجلحود

لفظ وكالم ُّ
والتكذيب ،أو بأن يصدر منه ٌ
يدل عىل ذلك أيض ًا؛ كام ذكر الفقهاء يف باب

الر ّدة ،بأن الر ّدة تكون بالقول وباالعتقاد وبالفعل ،ومن هذا الباب ما روى اإلمام
البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال :ملا تويف رسول اهلل ﷺ ،وكان أبو بكر

ريض اهلل تعاىل عنه ،وكفر من كفر من العرب ،فقال عمر ريض اهلل تعاىل عنه كيف تقاتل

الناس وقد قال رسول اهلل ﷺ« :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :ال إله إال اهلل فمن
قاهلا فقد عصم مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه عىل اهلل»؟ فقال :واهلل ألقاتل ّن من

ّفرق بني الصالة والزكاة؛ فإن الزكاة حق املال ،واهلل ،لو منعوين عناق ًا كانوا يؤ ّدوهنا إىل
رسول اهلل ﷺ لقاتلتهم عىل ِ
منعها! قال عمر ريض اهلل تعاىل عنه :فواهلل ،ما هو إال أن قد
فعرفت أنه احلق(((.
رشح اهلل صدر أيب بكر ريض اهلل تعاىل عنه،
ُ

ال ُّ
بعض الناس عقيدة باطلة فإهنم يرتـدون هبا ،وإذا فعلوا فع ً
يدل
فإذا اعتقد ُ

عىل عقيدة باطلة؛ فإهنم يرتـدّ ون ،وكذلك إذا تل ّفظوا بكالم ُّ
يدل عىل عقيدة باطلة
كأن يس ّبوا اهلل مثالً .واملراد من ذلك أن من ينكر املعلوم من الدين رضورة ممن بلغتـه
الدعوة يكفر ،وأما ما يتوقـف عىل نظر ودليـل ،فأنكره ،فإن كان من أصول الدين،
فاألصل أن يبني له ،ويقوم بذلك فـقيه عامل ،ال أي إنسـان ،ويتبع يف ذلك ما حرره
الفقهاء ،وال حيكم عليه أي واحد بلكفر إال بالرشوط املعتربة عند أهل الفقه.

ٍ
وصف لباطن اإلنسان؛ كام أن أصل اإليامن يف نفس اإلنسان،
فالكفر :عبارة عن
ٍ
ُ
ثمرات ولواز َم لإليامن ،كذلك الكفر ،األصل :أنه يف النـفس،
واألعامل عبار ٌة عن
واألعامل تدل عىل ما يف النفس.
((( كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن رسول اهلل ﷺ.)7284( ،
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بعض الناس كانوا يعملون أعامل املؤمنني من التصدق والصالة والصيام واجلهاد،

ولكن مل يكونوا مؤمنني بالنبي ﷺ ،وهؤالء هم املنافقون.

فاألصل يف اإليامن :هو اإلذعان والتصديق ،ويكون يف النفس ،وسنذكر بعض

األحاديث الدالة عىل هذا املعنى بعد قليل.

ومسألة التكفري عبار ٌة عن مسألة فقهية ،أو عبار ٌة عن ضابط للعالقات العملية

ّ
نستدل عىل إنسان ونقول :إنه كافر ،وقد نكون يف
بني الناس ،ويف بعض األحيان قد
استداللنا خمطئني.

ونحن مأمورون بااللتزام بظاهر الرشيعة وما قررته من أحكام يف أمر احلكم

بالكفر واإليامن عىل األشخاص بحسب الظاهر منهم ،ونكل رسائرهم إىل اهلل تعاىل،
فام حكمت عليه الرشيع ُة بالكفر ظاهر ًا نحكُم عليه بالكفر ظاهر ًا ،وال نجزم أنه يف
اآلخرة يف النار إلمكان توبته ،أو وقوع خطأ غري مقدور عىل تالفيه يف احلكم عليه

وال متنبه إليه .وهبذا حتفظ األحكام ويطرد النظام .وبعض الناس يظنون أنه ال يصح

تكفري معني ُّ
قط ،وأرى يف ذلك ابتعادا عن الصواب ،فليتأمل يف ذلك طالب العلم.

ُ
اإليامن
وما قررناه بالنسبة للحكم بالكفر نقوله بالنسبة لإليامن ،فمن ظهر منه

ال نجزم بأنه يف اآلخرة من أهل اجلنان ،فيجب علينا ظاهر ًا أن نعامله معاملة املؤمنني.
ومسألة التكفري مسأل ٌة عملية ،وقد يقول قائـل :ما وج ُه ارتباط مسألة التكفري

ُ
اإلنسان ما هو
يعرف
ومتيـيزه من الكفر ،أي :أن
بالعقائد؟ فالوجه :هو معرف ُة اإليامن
َ
ُ

الكفر؟ وما هو اإليامن؟ ليجتنب الكفر ،ويلتزم باإليامن.

وقد جيوز انبناء احلكم عىل الغري بأنه كافر ـ أو مؤمن ـ بناء عىل أدلة ظنية؛ ألنه

من األمور الفقهية ،ولذلك قد يكفي فيها األدلة الظنية الغالبة عند بعض الفقهاء ،أما
معرفة الكفر واإليامن فيجب فيه القطع؛ ألنه مسألة عقائدية.
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احتج العلمـاء لقول اإلمام الطحاوي« :ونسمي أهل قبلتنا ..مصدقني» بقول
الرسول ﷺُ « :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :ال إله إال اهلل»((( ،أو «حتى يشهدوا

أن ال إله إال اهلل»(((.

ُ
فاألصل
قوي عىل هذا املطلب؛ ألن من ال يقول كلمة التوحيد
هذا احلديث دليل ٌّ

فيه :أنه كافر ،والكافر جيوز قتاله ،وأحيان ًا جيب.

واعتباره ملحق ًا
الكف عن قـتاله،
وبمجرد نطق الكافر لكلمة التوحيد جيب
ُّ
ُ

بأهل اإلسـالم ،وال جيوز اعتبار هذا اإلنسان مؤمنـ ًا إال بأن يصدُ ر منه ما يدل عىل

اإليامن.

وما ّقرره اإلمام الطحاوي هنا من لزوم تسمية أهل القبلة مسلمني ومؤمنني
ٍ
احلكم عىل غريه بأنه
ألحد
جيوزوا
هو الذي ّقرره أهل السنة من قبل ومن بعد ،فلم ّ
َ
مسل ٍم ال مؤمن ،بل كل مسلم فهو مؤمن؛ ألنه ال تغا ُير ـ يف اخلارج ـ بني املسلمني
تصور يف احلقيقة والباطن ،بأن
واملؤمنني ،أي :ال تغاير يف حكم الشارع ،والتغاير قد ُي ّ
ُ
زنديق ُمبطِ ٌن للكفر واجلحود.
اإلنسان باإليامن وهو يف الباطن
يتظاهر
ٌ

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب الزكاة ،باب وجوب
الزكاة .)1399( ،وكتاب اجلهاد والسري ،باب دعاء النبي ﷺ الناس إىل اإلسالم والنبوة ،وأن ال
يتخذ بعضهم بعض ًا أرباب ًا من دون اهلل .)2946( ،وكتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم،

باب قتل من ابى قبول الفرائض ،وما نسبوا إىل الردة .)6924( ،وكتاب االعتصام بالكتاب

والسنة ،باب االقـتداء بسنن رسول اهلل ﷺ .)7284( ،ومسلم يف «صحيحه» ،كتاب اإليامن،

باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.)21 -20( ،

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام ،كتاب اإليامن ،باب﴿ :ﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ﴾ [التوبة .)25( ،]5 :ومسلم يف «صحيحه»،

كتاب اإليامن ،باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.)22( ،
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ولكنا قد ُأمرنا باحلكم عىل الناس بحسب ما يظهر منهم ،ال بنا ًء عىل ما نظنه أنه

باطن هلم ،ولذلك ّقرر أهل السنة أن اإليامن :هو االعتقاد اجلازم بأركان اإليامن املعروفة،

وأما اإلسالم :فهو العمل باألركان الظاهرة (الشهادتني ،والصالة والزكاة ...الخ)
بناء عىل اإليامن السابق ،فال يتـصور احلكم عىل ٍ
أحد باإلسالم مع نفي اإليامن عنه،
ُ
ُ
ُّ
ً
بل ُّ
رفع اإليامن
كل من ُحكم عليه باإلسالم ظاهر ًا بحسب أحكام الرشيعة ،فال جيوز ُ
عنه.

بعض الفرق كالشيعة اإلمامية ،فقد ّقرروا يف كتبهم أن بعض
وقد خالف يف ذلك ُ

الناس قد يكون مسل ًام ،ولكنه ال يكون مؤمن ًا ،ولكن ّ
كل مؤمن مسلم ،وهم يريدون
بذلك احلكم عىل أهل السنة ِ
املنكرين لعقيدهتم يف اإلمامة والعصمة لألئمة أهنم ظاهر ًا
َ
مسلمون ،ولكنهم ُك ّفار باطن ًا خالدون يف النار ال خيرجون منها ،ولذلك فإهنم يرتّبون
أحكام ًا خاص ًة بأهل السنة يف تعا ُملهم معهم ،وختتلف عن األحكام التي حيكمون هبا

عىل من يثبتون له اإليامن واإلسالم.

وقد ب ّينت قوهلم باختصار يف بعض الرسائـل التي كتبتُها يف مستقبل العالقة بني

نت حقيق َة اإلمامة عندهم ،وأهنا أصل من أصول الدين
فقلت بعدما ب ّي ُ
السنة والشيعةُ ،

عندهم؛ كالنبوة« :وبذلك يتبني لنا مدى أمهية اإلمامة ،ومدى أثر عقيدتـهم فيها جتاه

املخالفني هلم ،بحيث إن املخالفني هلم فيها يعتربون عندهم كـ ّفار ًا يف حقيقة األمر،

أي :خالدين يف النار ال خيرجون منها ،وإن كانوا ـ أي الشيعة ـ ُي َس ُّمون املخالفني هلم
اإليامن عنهم(((.
مسلمني ،وينفون يف الوقت نفسه
َ

((( وإليك بعض النصوص الدالة عىل تكفيـر الشيعة اإلمامية لـمنكر اإلمامة ـ وإن قالوا بإسالمه
ظاهر ًا ـ فاإلسالم عندهم تابع لألحكام الظاهرية ،بخالف اإليمـان ،فهو للظاهر والباطن،
ولذلك يسمون أنفسهم مؤمنيـن ،وال يطلقون هذا االسم عىل أهل السنـة املنكرين لإلمامة
						
بحسب تعريفها عند الشيعة:

=
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= «وعن ابن الرباج :ال يغسل املخالف إال لتـقية ،وهو املنقول عن ظاهر ابن إدريس ،والظاهر
أن هذا هو مذهب أيب الصالح أيض ًا ،حيث مل جيوز عىل منكر اإلمامة كام سيجئ ،ويلزم ابن
إدريس ذلك أيض ًا من جهة منعه عن الصالة عليهم حمتج ًا بكفرهم» «غنائم األيام» ملريزا القمي
(.)392 - 391 :3
«ويف «الدعائم» عن عيل عليه السالم« :أنه سئـل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة أكافرون
يقروا
هم؟ قال :كفروا باألحكام وكفروا بالنعم ،ليس كـفر املرشكني الذين دفعوا النبوة ومل ّ
باإلسالم ،ولو كانوا كذلك ما ح ّلت لنا مناكحتهم ،وال ذبائحهم وال مواريثهم».
إىل غري ذلك من النصوص الدالة عىل جريان حكم املسلمني عىل البغاة من حيث البغي يف زمن
اهلدنة ،فض ً
ال عام هو املعلوم من تـتبع كتب السري من خمالطتهم وعدم التجنب عن أسئارهم
أعم
وغري ذلك من أحكام املسلمني ،وإن وجب قتاهلم عىل الوجه الذي ذكرناه ،لكن ذلك ّ
ٍ
اعتقادات صاروا هبا كفار ًا
اخلوارج منهم قد اختذوا بعد ذلك دين ًا ،واعتقدوا
من الكفر ،نعم
ُ
ال من حيث كوهنم بغاة ،وأ ّما تغسيلهم ودفنهم والصالة عليهم فقد ّفرعه بعضهم عىل الكفر
وعدمه ،ولكن قد يقال بعدم وجوب ذلك ،وإن مل نقل بكفرهم حال حياهتم ،ولكن هلم حكمهم
بعد موهتم كام سمعته سابق ًا يف مطلق منكر اإلمامة».
«جواهر الكالم» الشيخ اجلواهري (.)338 :21
«املحاسن» :عن أبيه ،عن ابن أيب عميـر ،عن احلكم بن أيمن ،عن القاسم الصرييف رشيك
املفضل قال :سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول :اإلسالم ُيقن به الدم ،وتؤدى به األمانة،
ّ
ويستحل به الفرج ،والثواب عىل االيامن.
«الكايف» :عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري مثله.
بيان :يدل اخلرب عىل عدم ترادف اإليمـان واإلسالم ،وأن غري املؤمن من فرق أهل اإلسالم
ال يستحق الثواب األخروي أصالً ،كام هو احلق واملشهور بني اإلمامية ،وستعرف أن ك ً
ال من
اإلسالم واإليامن ،يطلق عىل معان ،والظاهر أن املراد باإليامن ـ يف هذا اخلرب ـ :اإلذعان بوجوده
سبحانه وصفاته الكاملية ،و بالتوحيد والعدل واملعاد ،واإلقرار بنبوة نبينا صىل اهلل عليه وآله
وإمامة األئمة االثـني عرش صلوات اهلل عليهم ،وبجميع ما جاء به النبي صىل اهلل عليه وآله
ما علم منها تفصيالً ،وما مل يعلم إمجاالً ،وعدم اإلتيان بام خيرجه عن الدين ،كعبادة الصنم،
واالستخفاف بحرمات اهلل( .صفحة 				.)244

=
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وبعض أهل السنة يغفلون عن هذه اإلشكالية ،فيظنون أن إطالق اسم املسلِم

= واإلسالم :هو اإلذعان الظاهري باهلل وبرسوله ،وعدم إنكار ما علم رضورة من دين اإلسالم،
فال يشرتط فيه والية األئمة عليهم السالم وال اإلقرار القلبي ،فيدخل فيه املنافقون ،ومجيع

فرق املسلمني ،ممن يظهر الشهادتني ،عدا النواصب والغـالة واملجسمة ،ومن أتى بام خيرجه
عن الدين كعبادة الصنم ،وإلقاء املصحف يف القاذورات عمد ًا ،ونحو ذلك ،وسيأيت تفصيل

القول يف مجيع ذلك إن شاء اهلل.

ثم إنه عليه السالم ذكر من الثمرات املتـرتبة عىل اإلسالم ثالثـة :األول حقن الدم ،قال يف
«القاموس» :حقنه حيقينه وحيقنه حبسه ،ودم فالن أنقذه من القتل انتهى.

وترتب هذه الفائدة عىل اإلسالم الظاهري ظاهر؛ ألن يف صدر اإلسالم ويف زمن الرسول كانوا

يكتفون يف كف اليد عن قتل الكفار بإظهارهم الشهادتني ،و بعده صىل اهلل عليه وآله ملا حصلت
الشبه بني األمة واختلفوا يف اإلمامة خرجت عن كونه من رضوريات دين اإلسالم ،فـذمم
املخالفني وسائر فرق املسلمني حمفوظة إال اخلوارج والنواصب ،فإن والية أهل البيت عليهم

السالم ـ أي :حمبتهم ـ من رضوريات دين مجيع املسلمني ،وإنام اخلالف يف إمامتهم ،والباغي

عىل اإلمام جيب قتله بنص القرآن ،وهذا احلكم إنام هو إىل ظهور القائم عليه السالم إذ يف ذلك

الزمان ترتفع الشبه ،ويظهر احلق بحيث ال يبقى ألحد عذر ،فحكم منكر اإلمامة يف ذلك الزمان
حكم سائر الكفار يف وجوب قتلهم وغري ذلك».

«بحار األنوار» العالمة املجليس (.)244 - 243 :65

«اإلمامة ،وهي :االعتقاد والتدين بإمامة األئمة االثني عرش صلوات اهلل عليهم أمجعني .واإلمام

ـ عند اإلمامية رضوان اهلل عليهم ـ :هو الوارث لعلم النبي ورياسته بعده الـمتخلق بأخالقه،
واملتحيل بأوصافه اجلميلة ،واخلايل من مجيع األخالق الرذيلة ،السالك يف األمة سلوكه ـ والثابت

له كل ما ثبت له ،عدا ربقة النبوة من السياسة والرياسة ووجوب اإلطاعة ،والعامل باألحكام مجلة
حتى أرش اخلدش عل ًام حضوري ًا ،ال يعزب عنه يشء منها ،وإن كان إرادي ًا يف غري األحكام

مما كان ويكون؛ حسب ما تقرر ذلك يف كيفية علم اإلمام عليه السالم ،ويلزم إن يكون معين ًا
ومنصوب ًا من قبل النبي ﷺ ،وال يكفي نصب األمة له ،وهذه املسألة من أعظم مسائل أصول
الدين ،وهي معركة اآلراء بني العامة واخلاصة ،فكم زلت هبا األقدام ،وحادت فيها عن احلق

أقوام ،بال ترو وال بصرية ،حتى هلكوا وأهلكوا ،والعقل والنقل ال يعذران الغافل واملتغافل= ،
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عليهم من ِق َب ِل الشيعة ،يعني ـ بالرضورة ـ احلكم عليهم باإليامن ،ولكن غفلوا عن
تفريق الشيعة بني اإليامن واإلسالم ،فقد يكون الواحد مسل ًام غري مؤمن ،فيكون
مصريه إىل النار واخللود فيها؛ كام يف حالة من أنكر اإلمامة».
ُ

قال الطحاوي( :وال نخوض يف اهلل)

تكلمنا عليها سابق ًا كالم ًا مفص ً
ال عند الكالم عىل الوهم والتعقل يف مقدمة

الكتاب.

وليس هذا املوقف جمرد اختيار بال دليل ،بل الدليل قد قام عىل استحالة إدراك

اخلوض فيها يؤدي حينذاك
يصح بعد ذلك أن نخوض فيها؛ ألن
َ
حقيقة اهلل تعاىل ،فال ُّ
= وال من أخذته محية اآلباء فاقتدى آثارهم وسلك سبيلهم ،بل لو ا ّدعي عد ُم وجود جاهل قارص
يف هذا العرص عن هذا األمر مل يكن بعيد ًا ،فمن خلع برود العناد ،ونظر بعني اإلنصاف،
ٍ
وجانب جادت االعتساف؛ هداه اهلل إىل سواء الطريق ،فإن النبوة واإلمامة من ٍ
واحد،
واد
فمن أنكر أو حاد عن إحدامها أنكر اآلخر وحاد عنه ،وإن اعرتف به لسانه أو عقد عليه قلبه،

فإن ذلك ال جيدي يف اخلالص من العذاب الدائم واخللود األبدي يف سقر وهو الكفر الباطني،
ويف األثر الصحيح« :من مل يعرف إمام زمانه مات ميتة اجلاهلية» ،وفيه باملعنى :لو أن عبد ًا
صىل وصام ،وجاء بالفرض والسنة مدة عمره ثم مل يعرف والية و ّيل اهلل فيواليه ،وال يتربى
حق منصوبان من جانب اهلل تعاىل،
من معاديه ال ينفعه ذلك كله ،فإن النبي واإلمام مع ًا سفريا ٍّ
واإلقرار بأحدمها ال يكفي ،وإنكار أحدمها كفر ،نعم مشهور أصحابنا عىل عدم نجاسة منكر

اإلمامة ،وهو ال ينفي الكفر ،فإن ارتفاع حكم من أحكام الكفر ملصلحة ال يوجب ارتفاعه
بعد إمجاعهم عىل عد أصول الدين مخسة ،واتفاقهم َّ
بأن املنكر ألحدها كافر ،وأ َّما العامة فال
يرون إن اإلمامة من أصول الدين ،وظاهرهم إهنم يرون إهنا من الفروع ،حيث إهنم حرصوا
األصول بالتوحيد والنبوة واملعاد ،وبنوا عىل أن االعتـقاد باإلمامة من واجبات الرشيعة عىل
حد وجوب الصالة والصوم وباقي الفروع الرضورية».

«رسالة يف اإلمامة» الشيخ عباس نجل الشيخ حسن صاحب كتاب «أنوار الفقاهة» ص.2-1
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إىل الغلط ،وإنام قصارى جهد اإلنسان :هو إدراك األحكام التي جيب نسبتها إىل اهلل

تعاىل ،من كونه موجود ًا ،وقادر ًا ،ومتكل ًام ،وأنه غري املخلوقات ،وأنه مريدٌ  ،إىل غري

ذلك مما تقرر.

واجب عىل الناس بحسب حاجتهم إليه عىل ما
فالكالم يف نحو هذه املسائل
ٌ

يصح ألحد أن ُيمله بحسب
تقرر عند أهل العلم من حكم علم أصول الدين ،وال ُّ
قدره ومكانـته يف الدين أص ً
ال وفرع ًا ،رضوري ًا ونظري ًا ،جيب عىل مجيع املسلمني أن

يعلموه ،وال يعذرون بجهله أم يكفي اخلاصة أن يعلموه ليحفظوه وحيفظوا أحكام
الدين ،ليبلغوه من احتاج إليه ،فال جيوز النـهي عن هذه املعارف والعلوم بحجة عدم
اخلوض يف اهلل تعاىل؛ ألن ذلك ال يسمى خوض ًا يف اهلل ،بل هو ٌ
بحث يف ما جيب وما

مقدور عليه إىل حدٍّ معني للبرش،
جيوز وما يستحيل عىل اهلل تعاىل ،والبحث يف ذلك
ٌ
والتفصيل بحسب املقامات واحلاجات ومكانة املسألة يف الدين كام ذكرنا.

قال الطحاوي( :وال نامري يف دين اهلل تعاىل)
حق،
واملراء :هو اجلدال ،واجلدال إما يكون بحق أو بباطل ،وإما أن يكون لطلب ّ

أو لطلب باطل ،فاملراء الذي هو بالباطل ولطلب الباطل ال جيوز ،كالذي يعتمد فيه

التموهيات واملغالطات.

يتم فيه االلتزام بالقواعد الصحيحة ،فهو قد
وأما اجلدال واملراء الظاهر الذي ّ

يكون واجب ًا ،ولذلك أمر اهلل تعاىل باجلدال مع املخالفني للدين ،ولكن جيب أن يكون
ِ
اجلدال بالتي هي أحسن.
يصح أن ُيفهم من كالم الطحاوي أن ُمط َلق اجلدال منبو ٌذ مذموم ،بل املراء
فال ُّ

ُ
واجلدال عىل غري األصول املرع ّية يف املناقشة وحماججة اخلصوم هو املنبوذ،
بالباطل،
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واجب ،أو مندوب ،أو
وأما بااللتزام بالقواعد الصحيحة يف النظر واجلدل ،فهو إما
ٌ
مباح؛ عىل اختالف مراتبه بحسب األحوال والظروف.

ِ
شبهات أهل األهواء
نامري أهل احلق ونخاصمهم بإلقاء
وأيض ًا ال جيوز لنا أن
َ

عليهم التامس ًا الفرتائهم وميلهم عن احلق.

ُّ
ليحرموا النظر يف علم التوحيد،
وقد
يستدل ُ
بعض الناس بام ورد من روايات؛ ّ

أو يف مسائله ،ومن هذه األحاديث التي يستد ّلون هبا ،ما رواه الرتمذي يف «سننه» عن

ُ
امحر
أيب هريرة قال :خرج علينا
رسول اهلل ﷺ ـ ونحن نتنازع يف القدر ـ فغضب حتى ّ
الر ّمان ،فقال« :أهبذا ُأمرتم؟ أم هبذا ُأرسلت إليكم؟
ُ
وجهه؛ حتى كأنام ُفقئ يف وجنتيه ُّ
عزمت عليكم
عزمت عليكم،
إنام هلك من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا األمر،
ُ
ُ

أال تتنازعوا فيه»(((.

االحتجاج
ضعيف كام يظهر عىل أن هلا شواهد متكاثرة ،ولكن
وهذا احلديث
ٌ
َ
يصح إال بعد أن نتـت ّبع رواياته ،وها نحن نُورد ما ورد منها لكي
به والكال َم عليه ال ُّ
يتبي األمر.
ّ

روى أبو يعىل يف «مسنده» عن أنس قال :خرج النبي ﷺ من باب البيت وهو

حلجرة ،فسمع قوم ًا يتنازعون يف القدر ،وهم يقولون :أمل ي ُقل اهلل آي َة كذا وكذا؟
يريد ا ُ

حب
أمل ي ُقل اهلل آي َة كذا وكذا؟ قال :ففتح النبي ﷺ باب احلجرة ،فكأنام ُفقئ يف وجهه ُّ
الرمان ،فقال« :أهبذا أمرتم؟» ـ أو «هبذا عنيتم؟» ـ «إنام هلك من قبلكم بأشباه هذا:
ُّ
بعضه ببعض ،أمركم اهلل ٍ
بأمر ،فاتبعوه ،وهناكم ،فانتهوا» ،قال :فلم
كتاب اهلل َ
رضبوا َ
((( كتاب القدر ،باب ما جاء يف التشديد يف اخلوض يف القدر.)2133( ،

قال أبو عيسى :ويف الباب عن عمر وعائشة ،وأنس وهذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا
الوجه من حديث صالح املري ،وصالح املري له غرائب ينفرد هبا ال يتابع عليها.
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احلجاج فقتله(((.
الناس بعد ذلك أحد ًا يتكلم حتى جاء معبد اجلهني ،فأخذه ّ
يسمع ُ
وهذه الرواية تفيدنا أهنم كانوا يرضبون ِ
بعضها ببعض ،وهو إشارة
آيات الكتاب َ
وتفسريه بغري ٍ
ِ
وجه حق ،وهو معنى اتباع املتشاهبات ،وهذا
االختالف يف القرآن
إىل
َ
ما نستفيده مما رواه الطرباين يف «املعجم األوسط» :عن عمرو بن شعيب :عن أبيه :عن

جلست قبله وال بعده َ
أغبط عندي منه!
جده قال :جلست يف عهد رسول اهلل جملس ًا ما
ُ

نبي اهلل وأناس عند حجرته يتجادلون بالقرآن ،فخرج من البيت كأنام رضح
خرج ُّ
حب الرمان ـ أو كأنام يقطر من وجهه الدم ـ فقال« :يا قوم ،أهبذا ُأمرتم؟
يف وجهه ُّ
أن جتادلوا بالقرآن ِ
بعضه ببعض؟ إن القرآن مل ينزل ُي ّ
بعضه بعض ًا ،وإن كان
كذب ُ
متشاهب ًاِ ،
فآمنوا به»(((.
كتاب اهلل
وعرب عن هذا املعنى يف بعض الروايات بقوله« :أهبذا أمرتم أن ترضبوا َ

بعضه ببعض».
َ

ف ُيستفاد من هذا كله :أن نفس النظر يف القرآن من أجل البحث يف أمور التوحيد

رضب آيات القرآن
املمنوع إنام هو
حيرم ،وال النظر يف املسائل اإليامنية ،بل
ُ
ُ
وغريه ال ُ
ِ
بعضها ببعض ،ومعنى الرضب ُيستـفاد منه إظهار اآليات القرآنية بصورة املتخالفة
املتعارضة ،وهي يف حقيقة األمر ليست كذلك ،فإهيام وجود التخالف واالختالف

بني آيات القرآن هو املمنوع.

ف ُيفهم من ذلك :أنه إن كان النظر بحيث يكون الناتج منه إظهار ا ّطراد اآليات،

فال منع منه وال حرمة فيه ـ واهلل أعلم ـ خصوص ًا أن آيات القرآن ُّ
تدل عىل وجوب
((( (.)439 :5( ،)3121

((( ( .)165 :1( ،)515وقال :مل يرو هذا احلديث عن سليمـان التيمي إال ابنه تفرد به عمرو
الناقد.
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النبي عليه السالم
النظر يف التوحيد ،وأنا قد عرفنا ـ مما سبق ـ أن الصحابة قد سألوا َّ

يصح االعتامد عىل نحو هذه الروايات لتحريم
عن القدر فأجاهبم ،ومل يمنعهم .فال
ُّ
النظر يف اإليامن ومسائل التوحيد.

قال الطحاوي( :وال نجادل يف القرآن ،ونشهد أنه كالم رب العاملني ،نزل به
الروح األمني ،فعلمه سيد املرسلني حممد ًا ﷺ ،وهو كالم اهلل تعاىل ،ال يساويه
يشء من كال ُم املخلوقني ،وال نقول بخلقه ،وال نُخالف مجاع َة املسلمني)

ٍ
بتفصيل فيام مىض عن القرآن وكالم اهلل ،وقوله هنا« :ال نقول بخلق
وقد تكلمنا

القرآن» بناء عىل التفصيل ـ الذي ذكرناه سابق ًا ـ :أن القرآن يطلق عىل الصفة القائمة

بذات اهلل سبحانه وتعاىل ،وهذه غري خملوقة أصالً؛ ألن كل صفة من صفات اهلل ليست

حادثة.

و ُيطلق القرآن عىل :ما ُأنزل عىل سيدنا حممد الذي هو معجز ٌة أظهرها اهلل عىل
ِ
معجزات اهلل فهي من أفعالهُّ ،
يدَ ي نب ّيه عليه السالمُّ ،
وكل أفعاله فهي حادثة،
وكل
ُّ
الترصيح هبذا األمر
وكل ما كان حادث ًا فهو خملوق .ولكن مع ذلك ال جيوز القول وال
ُ

مراتب الناس وعلومهم؛ ألنه يؤدي إىل َل ْبس عند
يفهمهُ ،فياعى يف ذلك
إال ملن
ُ
ُ
بعض الناس؛ الشرتاك اإلطالق عىل املعنى األول واملعنى الثاين.

وهلذا كان دأب علامء أهل السنة منذ القدم القول بأن القرآن كالم اهلل غري خملوق،

وال يطلقون القول بأن القرآن خملوق أو غري خملوق ،لئال يفهم من هذا اإلطالق أن

كالم اهلل تعاىل النفيس القائم بذاته خملوق.

وجيب اإليامن بأن القرآن نـزل به الروح األمني ،وهو جربيل عليه السالم عىل

سيدنا حممد ،وليس هو بإهلام طبيعي؛ لصفاء جوهر النبي عليه السالم؛ كام يزعم الزنادقة

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 933
عىل

ُ
إخوان
والكفار ،أو أن القرآن عبارة عن نتيجة اجتهاد للرسول عليه السالم كام يزعم

الزنادقة من العلامنية واملاركسيني يف هذا الزمان.

قال اهلل تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [الشعراء ،]193 :وقال﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [البقرة.]23 :

واهلل تعاىل كان يوحي برشائعه إىل سائر األنبياء قال تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [النساء.]163 :

وسيدنا جربيل كان يعلم القرآن لسيدنا حممد عليه السالم ،قال تعاىل﴿ :ﭦ

ﭧﭨ﴾ [النجم ،]5 :والتعليم من امللك يكون بسامعه منه ،ثم تعليم باقي املسلمني
ما ع ّلمه من امل َلك.

بعض األحاديث ُّ
تدل عىل كيفية نزول الوحي عىل سيدنا حممد عليه السالم.
وقد وردت ُ
منها ما رواه البخاري يف «صحيحه» :عن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها :أن

َ
رسول اهلل ﷺ فقال :يا رسول اهلل ،كيف يأتيك
احلارث بن هشام ريض اهلل عنه سأل

عيل ـ
الوحي؟ فقال رسول اهلل ﷺ« :أحيان ًا يأتيني مثل صلصلة اجلرس ـ وهو أشده ّ
وعيت عنه ما قال ،وأحيان ًا يتم ّثـل يل امل َلك رجالً ،فيك ّلمني ،فأعي
فيفصم عني وقد
ُ

الوحي يف اليوم الشديد
ما يقول» قالت عائشة ريض اهلل عنها :ولقد رأيتُـه ينزل عليه
ُ
الربد في ِ
فص ُم عنه ّ
ليتفصد َع َرق ًا(((.
وإن جبينه
ّ
َ
ومنها ما رواه البخاري يف «صحيحه» :عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت :أول

ما ُبدئ به رسول اهلل ﷺ من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال

جاءت مثل فلـق الصبح ،ثم ُح ِّبب إليه اخلالء ،وكان خيلو بغار حراء ،فيتحنّث فيه
((( كتاب بدء الوحي ،باب كيف بدء الوحي إىل رسول اهلل ﷺ.)2( ،
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ـ وهو التع ُّبد ـ الليا َيل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ويتزود لذلك ،ثم يرجع إىل
اقر ْأ،
خدجية ،فيتزود ملثلها حتى جاءه ّ
احلق ،وهو يف غار حراء ،فجاءه امللك ،فقالَ :

قال« :ما أنا بقارئ» ،قال :فأخذين ،فغ َّطني ،حتى بلغ مني اجلهد ،ثم أرسلني ،فقال:
اقر ْأ ،قلت« :ما أنا بقارئ» ،فأخذين ،فغ ّطني الثاني َة ،حتى بلغ مني اجلهد ثم أرسلني،

فقال :اقرأ ،فقلت« :ما أنا بقارئ» فأخذين ،فغطني الثالثـ َة ،ثم أرسلني ،فقال﴿ :ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ * ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ * ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [العلـق ]3-1 :فرجـع هبا
رسول اهلل ﷺ يرجف فـؤا ُده ،فـدخل عىل خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها فقال:

الروع ،فقال خلدجية ـ وأخربها اخلرب ـ« :لقد
«ز ِّملوين ،ز ِّملوين» ،فز ّملوه حتى ذهب عنه
ُ

خشيت عىل نفيس» ،فقالت خدجية :كال ـ واهلل ـ ما خيزيك اهلل أبد ًا؛ إنك لتصل الرحم،
ُ

وحتمل الك ََّل ،وتُكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتُعني عىل نوائب احلق ،فانطلقت به
نوفل ِ
خدجية حتى أتت به ورق َة ب َن ِ
عم خدجية ـ وكان امر ًأ
بن أسد بن عبد ّ
العزى اب َن ّ

تنص يف اجلاهلية ،وكان يكتب الكتاب العرباين ،فيكتب من اإلنجيل بالعربانية ما
ّ
عم ،اسمع
شاء اهلل أن يكـتب ،وكان شيخ ًا كبري ًا قد عمي ـ فقالت له خدجية :يا ابن ّ

رب ما
من ابن أخيك! فقال له ورقة :يا ابن أخي ،ماذا ترى؟ فأخربه رسول اهلل ﷺ خ َ
جذع ،ليتني
رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي نزل اهلل عىل موسى ،يا ليتني فيها ٌ

رجي هم؟ قال :نعم! مل يأت
أكون ح ّي ًا إذ ُيرجك قومك ،فقال رسول اهلل ﷺ« :أو ُم ّ
ِ
ٌ
رجل ُّ
مؤزر ًا ،ثم مل
أنصك نرص ًا َّ
قط بمثل ما جئت به إال ُعود َي ،وإن يدركني يو ُمك ُ
َ
ب ورق ُة أن تويف وفرت الوحي(((.
ينش ْ
وهذا حديث عظيم املعاين يستفاد منه ،فتمعن فيه ِ
هيدك اهلل تعاىل إىل ما فيه.
ّ
ُ

((( كتاب بدء الوحي ،باب كيف بدء الوحي إىل رسول اهلل ﷺ .)3( ،وكتاب تفسري القرآن ،باب

﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [الضحى .)4953( ،]3 :وكتاب التعبري ،باب أول ما بدئ به الرسول ﷺ

من الوحي الرؤيا الصاحلة.)6982( ،
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وأما املقصود بجامعة املسلمني فقال الغنيمي ناق ً
ال عن التوضيح لصدر الرشيعة:

«(ال نخالف مجاعة املسلمني) السواد األعظم ،أهل السنة واجلمـاعة ،فإن اهلل تعاىل

عصم هذه األمة عن االتفاق عىل الضاللة ،فمن خالفها كان ضاالً ،قال تعاىل﴿ :ﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂ﴾ [النساء ،]115 :فإن قيل :الوعيد متع ّلق باملجموع ،وهو املشاققة

واالتباع ،قلنا :بل ّ
بكل واحد ،وإال مل يكن يف ضمه إىل املشاققة فائدة ،وذلك ألنه تعاىل
مجع بني مشاققة الرسول واتباع ِ
غري سبيل املؤمنني يف الوعيد ،وال شك أن مشاققة

ضمه إىل
الرسول وحدَ ها تُوجب الوعيد ،فلوال أن
َ
االتباع املذكور كذلك مل يكن يف ّ
املشاققة فائدة ،وكان الكالم حينئذ ركيك ًا ،كام لو قال :من يشاقق الرسول يأكل اخلبز.
وإذا كان اتباع غيـر سبيل املؤمنني حرام ًا ،وال شك أن اتباع سبيل من السبل

واجب؛ لقوله تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ﴾ اآلية [يوسف ،]108 :فيكون الواجب اتباع

غري ما أتى به النبي ﷺ؛ ألنه إذا
سبيل املؤمنني ،ثم سبيل املؤمنني ال يمكن أن يكون َ

كان كذلك فاتباع غريه يكون خمالف ًة للرسول» .اهـ(((.

ومما ّ
يدل عىل حرمة خمالفة اجلامعة هبذا املعنى ما رواه احلاكم يف «مستدركه عىل

الصحيحني» ( :)150/1عن ابن عمر أن رسول اهلل ﷺ قال« :من خرج من اجلامعة قيد
شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه حتى يراجعه» ،قال« :ومن مات وليس عليه إمام

مجاعة فإن موتته موتة جاهلية»(((.

واحلديث وإن كان وارد ًا أصال ًة يف إطاعة اخلليفة املسلم أو احلاكم العادل ،فإنه

صادق أيض ًا عىل كل ما يسمى بجامعة املسلمني كام ال خيفى؛ ألن إطاعة اإلمام إنام
((( «رشح الغنيمي عىل العقيدة الطحاوية» ص .95
((( كتاب اإليامن .)259( ،وكتاب العلم.)403( ،
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وجبت لكون املسلمني أطاعوه وأقروه عليهم ،وال ينطبق عىل األحزاب اإلسالمية
املتعددة التي ظهرت يف هذا العرص.

التعريف بأهل السنة واجلامعة

أوالً :املراد بأهل السنة واجلامعة

يقصد باألهل :من صار معدود ًا من أهل املضاف إليه ،وأهل الشخص :هم

آله واملحافظون عليه ،واملهتمون به ،واملدافعون عنه ،واحلافظون له.

وتفرع عنها.
خترج عليهاّ ،
السنة :يقصد هبا ـ أصال ًة ـ :سنة رسول اهلل ﷺ ،وما ّ

واجلامعة يقصد هبم :مجاعة الصحابة الذين ساروا عىل هنج الرسول ﷺ ومن سار عىل

هنجهم ،يدخل فيهم دخوالً ثانوي ًا.
ثاني ًا :نشأهتم

البي من تعريف أهل السنة واجلامعة :أن نشأة أهل السنة واجلامعة هبذا املفهوم،
من ّ

بدأ مع بداية اإلسالم ،فإن رسول اهلل ﷺ هو املب ّلغ واملدافع األول عن عقائد اإلسالم
وفقهه وقواعد السلوك التي يأمر هبا هذا الدين العظيم.

النبي ﷺ أصحا ُبه ونرصوه يف هذا األمر العظيم ،ومل خيالفوا له أمر ًا،
وقد صحب َّ

بل كانوا يتتبعون إرشاداته يف مجيع أمورهم.

وكان رسول اهلل عليه الصالة والسالم يقوم بتعليمهم هذا األمر ،ويك ّلفهم بإبالغ

غريهم ممن مل يرواه عليه الصالة والسالم ،فالنبي الكريم ﷺ كان يع ّلم أصحابه األحكا َم
التي أنزلت إليه ،ويع ّلمهم مع ذلك الطريقة التي حيافظون هبا عىل بلوغ هذه األحكام

لغريهم ممن وراءهم.
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وقد أ ّدى مجاع ُة الصحابة هذا األمر عىل خري وجه ،وقاموا بحمل األمانة،
ٍ
خري
ومات رسول اهلل ﷺ وهو عنهم
راض ،وقاموا بتبليغ الدين الذي علمهم إياه ُ

البرش ،ومحلوه إىل من بعدهم ،وع ّلموهم الطريق َة ـ واألحكام أيض ًا ـ كام أخذوها عن
النبي الكريم ﷺ.

ومن املعلوم :أن الناس ال يسريون مجيعهم عىل اجلادة ،بل ّ
إن بعضهم خيطئ،

وبعضهم يصيب ،وهذه طبيعة البرش ،ومن هنا تنشأ وظيفة أهل السنة األوائل ومن

تبعهم واندرج يف سلكهم ،يف تبليغ احلق وإرشاد اخللق إىل الصواب ،وذلك بحمل
األحكام والطريقة احلقة التي علموها عن النبي عليه الصالة والسالم.

وال خيفى عىل أحد أن النبي عليه السالم كان يعلم أصحابه االجتهاد ،وهذا

حيضهم عىل الفكر والنظر إن مل يقدروا عىل بلوغه وسؤاهلم
من أحكام الطريقة ،وكان ُّ

عام ينزل هبم من وقائع.

نص
وفائدة االجتهاد ـ كام هو معلوم ـ :أن كثري ًا من الواقعات مل يأت هبا ٌّ
ُّ
وتدل عليها ألفاظ
رصيح من الشارع احلكيم ،ولكنها تندرج يف مقتضيات معانيه،

الرشيعة وأحكامها املعلومة ،فاالجتهاد يكون بتخريج الفروع عىل األصول ،ويكون
فيتم باالجتهاد
بتقعيد األحكام إذا وقع
ُ
احلرج واخللل يف النظر ،والفساد يف االعتقادّ ،

وتصحيح الغالط.
تقويم املخطئ،
ُ
ُ

وهكذا ظهر يف أهل السنة األوائل جمتهدون منذ عرص الصحابة ،والتابعني

ومن تبعهم ،ومل يكونوا يطلقون عىل أنفسهم اس ًام بعينه؛ ألهنم األصل ،وغريهم فرع
ٍ
ّ
شذ عنهم ،فلم يكونوا بحاجة إىل متييز أنفسهم
بلقب ،أو إعالم اخللق بام يقولون بعدِّ
ٍ
بطريقة غري ما بلغتهم عن النبي الكريم عليه الصالة والسالم.
العقائد
أن ظهر يف اخللق من ّ
إىل ْ
شذ عن اجلادة ،وتصدّ ى للدفاع عن أقواله ،منذ عرص
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عموا األلوهية يف سيدنا عيل ريض اهلل عنه ،والقدَ رية
اخلوارج والشيعة األوائل الذين ّ
األوائل الذين ظهر أوائ ُلهم يف عهد أكابر الصحابة ،كعبد اهلل بن عمر الذي أرسل

إليهم ُيربهم بأنه بريء منهم.

بعضها ٌ
جهل وعد ُم أهلية للنظر،
وهكذا بدأت
ُ
االنحرافات يف الفهم ألسباب ُ

وبعضها خطأ يف طريقة االجتهاد ويف االعتامد عىل الدالئل الواضحات أو القواعد
وبعضها يدور عىل املصالح الدنيوية التي أسبغوا عليها
تعصب،
ُ
اخلفيات ،وبعضها ُّ
أنفسهم وغريهم بأن مبعثهم هلل وحده ،وهيهات!
لباس الدين ،وأومهوا َ

ُ
عوامل أخرى خارجية يف تكثري االنحراف وتشتُّت اآلراء ،منها
وكذلك أثرت

دخول عقائد األقوام األخرى يف املسلمني ،وذلك الختالط املسلمني بغريهم ودخوهلم

فيهم ،وانتشارهم للدعوة إىل الدين القويم ،وهذا األمر ـ كام هو واضح ـ من رضوريات

ُ
البيان له والدعو ُة إليه ،فليس أمر ًا خارج ًا عن طبيعة األمور،
الدين ،ومن لوازم األمر به
وال هو خمالف لعادات األقوام ،بل لو سار الناس كلهم عىل اجلا ّدة مل َّ
يزل منهم أحد،

ومل َّ
يشذ عن احلق شا ٌّذ؛ الستدعى ذلك منا السؤال والتفكر العظيم ،حتى ربام ال نجد

له ع ّلة بعد اجلدّ والنظر إال معجزة خارقة للعادة اإلهلية تتك ّفل بحفظ البرش مجيع ًا عىل
الرصاط املستقيم.

وهكذا ما إن انقىض جيل التابعني أو كاد ،حتى بدأ يظهر أعال ُم األمة من العلامء

األعالم يف الفقه والعقائـد واحلديث يذ ُّبون عن معارف هذا الدين وعلومه ،وصار

ُيشار إليهم بالبنان ،و ُيمدح من يسري عىل طريقتهم التي ظهر ـ للخلق أمجعني ـ أهنا طريقة

أهل السنة الذين سبقوهم باإليامن.

يعرض أولياءه لالمتحانات ل ُيمحصهم ،وخيرج منهم أحسنهم،
ولك َّن اهلل تعاىل ّ

وجيعله ع َل ًام للهدى واحلق ،حمارب ًا للباطل ،ومدافع ًا عن اهلدى.
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هـزة عنيفة بظهور بعض
تعرضت األمة يف القرن الثاين والثالث إىل ّ
وهكذاّ ،

الن ّظار من املعتـزلة وغريهم من املتشيعة واخلوارج واجلهمية واجلربية ،فض ً
ال عن

احلرانيـني ،وأهل
دخول أهل اإلحلاد من غري املسلمني كالسمنية واملتفلسفة والصابئة ّ
األديان األخرى كاليهود والنصارى ومن ُأحلق هبم يف بعض األحكام كاملجوس؛ بحيث

رشهم ويتس ّلطون عىل كثري من اخللق ،مما أدى إىل تشمري بعض
إن هؤالء صار يزدا ُد ُّ
أهل احلق عن سواعده ،وبذل الغايل والنفيس يف النظر والبحث والفكر للذب عن

عقائد اإلسالم وأصوله وفروعه.

فظهر يف تلك القرون األوىل أئم ٌة أعالم ،كاإلمام أيب حنيفة ،واإلمام مالك،

واإلمام الشافعي ،واإلمام أمحد بن حنبل ،وغريهم من أعالم األمة ،وخيار األئمة؛ كام

غريهم كابن أيب شيبة ،وعبد الرزاق ،والبخاري ،ومسلم ،والدارقطني،
ظهر يف احلديث ُ
واخلطايب ،وغريهم كثريون.

وظهر يف السلوك والتصوف من حفظ عىل األمة طريق السلوك الصحيح كاإلمام

اجلنيد واملحاسبي.

وظهر أيض ًا من دافع عن عقائد األمة كاألئمة األربعة وخصوص ًا أبا حنيفة،

وعبد اهلل بن كالب ،واملحاسبي ،ثم أشهر علوم أهل السنة من بعدهم مجيع ًا إمامان

أكثر أعالم أهل السنة من بعدمها ،ومها :اإلمام أبو احلسن األشعري،
خترج عليهام ُ
عظيامن ّ
واإلمام أبو منصور املاتريدي.

ثم بدأ طور آخر جديد من بعد هذين الع َلمني العظيمني ،حيث بدأت مدرسة

تزعزع َّ
حل هبا عند
أهل السنة يف علوم التوحيد والعقيدة تأخذ دورها ب َطور جديد بعد ُ
انـتشار أهل البدع والزيغ ،وبذل أعالمهم جهود ًا عظيمة للحفاظ عىل معامل الدين،

تم هلم بعون اهلل تعاىل ذلك ،وانترشت يف املسلمني عقائدُ أهل السنة مر ًة أخرى
حتى َّ
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ٍ
مكتوبة حمفوظة مدروسة مد َّللة أحكام ًا
وسادت يف املرشق واملغرب ،مؤسسة عىل قواعدَ

واختبار
ومنهج ًا ،وصار وظيف ُة من جاء بعدهم إعادة النظر فيها ،وإعاد ُة سربها،
ُ
ُ
أدلتها ،والر ُّد عىل ُّ
وتبليغ العلوم اجلليلة إىل َمن بعدهم.
الشبه الطارئة اجلديدة،
وصارت تظهر فيهم مدارس تسمى بأسامء خمتلفة؛ لغلبة بعض املناهج عىل بعضها

أكثر من بعض ،وذلك كمدرسة أهل احلديث ،وكمدرسة الفقهاء ،ومدرسة املتكلمني
(أهل التوحيد) ،ومدرسة الصوفية.

وعقيدة هؤالء مجيع ًا واحدة ال خالف بينهم إال يف فرو ٍع ال تؤثر يف األصول،
أو يف طريقة العرض ومنهجية االستدالل ،فلذلك يقال :عقيدة أهل احلديث أحيان ًا،
أو عقيدة املحدثني ،وهم أص ً
فعقيدتم هي عني عقيدة الفقهاء،
ال من أهل السنـة،
ُ

ولكن يقال له :عقيدة أهل احلديث؛ ألن منهجية االستـدالل عندهم كانت ـ يف أغلبها ـ

معتمدة عىل احلديث ،وكذلك قد يقال :عقيدة الفقهاء ،أو :عقيدة املتكلمني ،و :عقيدة
توهم أن هناك عقائدَ خمتلف ًة عند أهل السنة :واحدة
الصوفية ،لألمر نفسه ،فال ينبغي أن ُي َّ

اختالف
للمتكلمني ،وأخرى للصوفية ،وثالثة للمحدثني ،ورابعة للفقهاء ،بل هذا
ُ
تسميات؛ لِـام ذكرناه من غلبة بعض املناهج واخلصائص.
فأهل السنة :منهم فقهاء ،وحمدثون ،ومتكلمون ،وصوفية ،كام أن فيهم لغويني

ونحويني ،ومؤرخني وأدباء ،ورياضيني وفلكيني ،وأطباء وغريهم ...كل هؤالء جيمعهم
أمر واحد ،هو :اتفاقهم يف املنهج والطريقة التي ذكرناها يف العقائد والفقه واحلديث
والسلوك.

ومل يغ ّلب أهل السنة منهج ًا عىل آخر ،بل إهنم وضعوا ّ
كل منهج يف مكانه

املالئم الذي ال يصح أن يكون يف غريه ،ولذلك قالوا :ال حكم يف العمليات إال هلل

َ
بدالئل واضحة تقوم
بعض األحكام بالعقل؛ لداللة اهلل تعاىل عليه
تعاىل ،وإن ظهر ُ
مقام الكالم املنزل.
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وقالوا يف العقائد :إهنا ال جيوز أن تُبنى إال عىل العقل والنقل الصحيحني ،وال تبنى
ٍ
ٍ
كشوفات حتتمل اخلطا والزلل واخللل.
تصورات ،وال
عىل أوها ٍم ،وال
وقالوا يف السلوك والتصوف :إنه جيب أن يكون مبن ّي ًا عىل أحكام الدين ،من فقه
كلامت اعتُربت قواعدَ ِمن بعدُ  ،كقول اجلنيد:
وعقيدة ،ولذلك صدرت عن أكابرهم
ٌ
«طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة» ،وغري ذلك ،فال خيرجون عن قواعد اإلسالم ،وال
ينتسبون إال إىل عقيدة أهل السنة املد َّلل عليها بالكتاب والسنة والعقل القويم.

ولذلك؛ فإن الذين أخذوا بالعقل فقط ،أو بالنقل فقط دون مراعاة املعقول ،أو

َ
مسالك االنحراف عن
بالكشف مقدّ مني إياه عىل غيـره ،وقعوا يف الضالل ،وسلكوا
أهل احلق.

فمن تبع ما خي ّيله إليه بح ُثه ،وما يسميه عق ً
سمي من بعدُ باملتفلسف،
ال حت ُّك ًام منهِّ ،

َ
مسـالك من تقدمهم من
ووقع يف خمالـفات للدين أصوالً وفروع ًا ،وهؤالء سلكوا

يسمون أنفسهم بـ«أهل اإلرشاق»
الفالسفة من يونان وغريهم من أهل املرشق ،الذين ّ
و«أهل احلكمة املرشقية» ،الذين يسلكون طريق َة الرياضة والكشف يف تعرف احلقائق.
وكذلك من زعم أن ال طريق له إال األخذ بام يعتقده ظواهر النصوص الرشعية،

وأبى أن يعترب األحكا َم العقلية القاطعة التي أودعها اهلل تعاىل يف العقول ّ
ودلا عليها بام
ٍ
احلق والصواب يف كثري من األمور،
خلقه يف البرش من
كيفيات اعتربها لالستدالل عىل ّ
فهؤالء صاروا يزعمون أهنم أهل احلديث واخلرب واألثر ،وهم أهل اهلوى واخللط وال
يدرون ،فأهل احلديث واألثر ال ُينكرون دالئل العقول ،وال خيالفون قواعد املعقول،

كبار أهل السنة من املتقدمني واملتأخرين.
عم ّقرره ُ
وال خيرجون ّ

مهه ما يقع يف نفسه من كشوفات وخواطر،
وزاغ عن اجلادة أيض ًا من جعل أغلب َّ

يتوصل
وأبى أن يق ّيدها بأحكام الكتاب والسنة والعقل الرشيد ،بل صار يزعم أن ما ّ
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احلق املبني ،وإن خالف يف ذلك األولني واملتأخرين ،وكان
إليه بعد تصفية نفسه هو ّ
ِ
املتهوكني.
موقف شديد من هؤالء
لصوفية أهل السنة من املتقدمني واملتأخرين
ٌ
ّ
وقد تصدّ ى لكل فرقة من هذه الفرق املنحرفة َمن هو ٌ
أهل لذلك من أهل السنة،

فتصدّ ى للفالسفة ـ عىل اختالف أصنافهم ـ علام ُء الكالم ،وتصدى ملن زعم الظواهر

وأبى أحكام العقول ُ
أهل احلديث من أهل السنة واجلامعة ،والفقها ُء شدُّ وا عىل أيدهيم،

وتصدى ملن زعم الكشف وزاغ عن احلق واهلدى ُ
أهل السلوك القويم من أهل السنة
املتقدّ مني واملتأخرين

القب َل ِة بذنب ما مل يسـت ِ
ِ
ِ
َح َّله ،وال
قال الطحاوي( :وال ُن َك ِّف ُـر أحد ًا من أهل ْ
َ ْ
ض مع اإليامن ذنب ملن عمله)
نقول ال َي ُ ُّ
أسسها من ُ
قبل وهي مسألة اإليامن،
ش َع اإلمام الطحاوي يبني عىل القواعد التي ّ
ََ

يرض مع
إذا كان اإليامن يف القلب كام ذكرنا ،فال ينبني عىل ذلك جواز القول بأنه :ال ُّ
اإليامن ذنب ،ومع أنه من الثابتّ :
أن اإلنسان يكون مؤمن ًا بمجرد اعتقاده بالتوحيد

ولوازمه ،ولكن أيض ًا جيب أن يعرتف ويعتقد بأن املعايص ترضه ،كام أن األعامل الصاحلة

ترضه قلبي ًا ووجودي ًا؛ ألنه كلام زاد اإلنسان من فعل املعايص،
تـنفعه ،نعم ،املعايص ُّ
يب لرتغيب
فإن نور اإليامن خيبو وينطفئ ،وقد يظن ُ
بعض الناس أن هذا الكالم خطا ٌّ

الناس ،بل هو حقيقي أيض ًا له ثبوت يف اخلارج حقيقة؛ َّ
ألن لإليامن نور ًا ،واإليامن يزيد
وينقص شدة وضعف ًا ،ال بحسب تعلقات اإليامن فقط ،وترتكه هذه املعايص لِـام يرتتب

عليها من عذاب يف اليوم اآلخر.

ال جيوز أن ُيطلق عىل إنسان أنه مؤمن إال إذا آمن بأركان اإليامن التي ذكرت يف

الكتاب والسنة ،فلو فرضنا أن هناك َم ْن أ ْنك ََر اإليامن باملالئكة ،فهذا ال يدخل يف اإليامن.

إذن اإليامن ال يزيد وال ينـقص من حيث املؤ َمن به ،أي جيب أن نؤمن باهلل وبالرسول
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وباملالئكة ،وببقية أركان اإليامن ،لكن هل يمكن أن خيالف إنسان يف َّ
أن قوة إيامن بعض
الناس وشدته ،يزيد عىل قوة إيامن آخرين؟! طبع ًا ال ،فالتفاوت يف اإليامن إذن شدة

وضعف ًا غري مستنكَر ،فبعض الناس إيامهنم ضعيف وبعضهم إيامهنم قوي ،ولكن َم ْن
أقل ٍ
حقق َّ
اإلذعاين فهو مؤمن؛ ألنه حقق مطلق اإليامن ،لكن اإليامن
قدر من التصديق
ِّ
بعد ذلك يزداد شدة وضعف ًا؛ ألن اإليامن من الكيفيات النفسانية.

ِ
ٌ
إنسان إنسان ًا ...أحيان ًا يزداد هذا احلب وأحيان ًا خيبو ...بقريب من
ب
حني ُي ُّ

هذا املفهوم يقال عن اإليامن :إنه يزداد وينقص.

فاإليامن يطلق عىل كيفية نفسانية ،وهو الذي يطلق عليه عند العلامء :بأنه التصديق

برشط اإلذعان النفساين ،وهو الذي ُيراد به التسليم وال َقبول الذي هو كيفي ٌة من كيفيات
النفس ،فهذه الكيفية تزداد يف الشدة وتضعف.

كام أن اللون يشتدّ ويضعف ،فاألمحر مث ً
ال فيه أمحر فاتح وأغمق وأغمق ،والفرق

يف شدة اللون؛ ألن اللون من الكيفيات ،وكل أمر من الكيفيات فإنه يزداد شدة وضعف ًا.
واإليامن من الكيفيات؛ ألنه صفة نفسية راسخة ال طارئة ،وجيب أن يسعى اإلنسان

لكي يكون راسخ ًا ،فيجب أن يكون قاب ً
ال للزيادة والنقص من باب أنه من الكيفيات.

من هذا الباب ورد كالم عن أيب حنيفة ـ رمحه اهلل تعاىل ـ حيث قرر أن املؤمنني

يف أصل اإليامن سواء ،يعنيّ :
أن الذي يؤمن به املسلمون واحد ،فهم يؤمنـون باهلل
والرسل واملالئكة ،ال يوجد واحدٌ اسمه مؤم ٌن ينفي اإليامن بيشء من هذه األركان.

لك َّن اإلمام أبا حنيفة ـ مع هذا القول ـ ال يقول :إن إيمـان سيدنا حممد عليه

الصالة والسالم كإيامن عامة الناس من كل اجلهات ،بل من هذه اجلهة فقط؛ ألنه
أكثر بكثري من إيامن وإذعان أهل األرض مجيع ًا،
يعلم أن شدّ ة إيامن سيدنا حممد ﷺ ُ
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املجسمة حيث نسبوا إليه أنه
فال جيوز نسبة هذا القول إىل اإلمام أيب حنيفة كام فعل
ّ

يقول :إن إيامن النبي عليه السالم كإيامن غريه ،وإيامن الناس كإيامن املالئكة .وأما ما

قاله أبو حنيفة ،فهو :أن أهل اإليامن ـ يف أصل اإليامن ـ سواء من حيث املؤ َمن به ،أي:
متعلقات اإليامن .قال اإلمام أبو حنيفة يف الفقه األكرب« :وإيامن أهل السامء واألرض

ال يزيد وال ينـقص من جهة املؤمن به ،ويزيد وينـقص من جهة اليقني والتصديق،
واملؤمنون مستوون يف اإليامن والتوحيد متفاضلون يف األعامل(((» .اهـ.

قال املال عيل القاري(« :واملؤمنون مستوون) أي متساوون (يف اإليامن) أي يف

أصله (والتوحيد) أي يف نفسه ،وإنام قيدنا هبام فإن الكفر مع اإليامن كالعمى مع البرص،
وال شك أن البرصاء خيتلفون يف قوة البرص وضعفه ـ إىل أن قال ـ ومن هنا قال حممد

رمحه اهلل عىل ما تقدم :أكره أن يقول إيامين كإيامن جربائيل عليه السالم ،بل يقول آمنت

بام آمن به جربائيل عليه السالم .انتهى.

وكذا ال جيوز أن يقول أحد :إيامين كإيامن األنبياء عليهم السالم ،بل وال ينبغي

أن يقول إيامين كإيامن أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام وأمثاهلام ،فإن تفاوت نور كلمة
التوحيد يف قلوب أهلها ال حيصيه إال اهلل سبحانه(((» .اهـ.

قال اإلمام أبو حنيفة« :ويستوي املؤمنون كلهم يف املعرفة واليقيـن والتوكل

واملحبة والرضا واخلوف والرجاء واإليامن يف ذلك ،ويتفاوتون فيام دون اإليامن يف

ذلك كله(((» .اهـ.

قال املال القاري(« :واإليامن يف ذلك) أي اإليقان بقبوت ذاته ،وحتقق صفاته،

((( «الفقه األكرب» ،مع رشح عيل القاري ،ص .129 -128دار الكتب العلمية ،ط1404 ،1هـ-
1984م.
((( املصدر السابق ص.128
((( املصدر السابق ص.134
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وهو معطوف عىل قوله والرجاء (ويتفاوتون) أي املؤمنون (فيام دون اإليامن ) أي يف
غري التصديق واإلقرار بحسب تفاوت األبرار يف القيام باألركان واختالف الفجار

يف مراتب العصيان (يف ذلك كله) أي يتفاوتون أيض ًا فيام ذكر من املقامات العلية
واحلاالت السنية الختالف منازل الصوفية رمحهم اهلل تعاىل(((» .اهـ.

قم قال املال القاري« :قال الطحاوي رمحه اهلل تعاىل :واإليامن واحد وأهله يف

أصله سواء والتفاضل باخلشية والتقى وخمالفة اهلوى ،ومالزمة األوىل .اهـ.

هذا وذهب شارح يف هذا املقام إىل أن تقدير الكالم استواء أهل اإلسالم يف كوهنم

مكلفني هبذه األحكام ،وال خيفى أن ما اخرتناه أدق يف نظام املرام(((» .اهـ.

وإيامن املالئكة ال يزيد وال ينقص ،أما إيامن األنبياء ففي زيادة مستمرة؛ لذلك

قالوا :إيامن األنبياء أفضل من إيامن املالئكة.

يرض مع اإلسالم ذنب كام ال ينفع مع الكفر طاعة ،وأهل السنة
قالت املرجئة :ال ّ
صحيح أن اإليامن أص ُله يف القلب ،ولكن ال بد أن يتأثر بام يتلبس به اإلنسان
يقولون:
ٌ
من أعامل قلبية وأعامل اجلوارح.

ٍ
شخص ح ّق َق َ
واملرجئة يريدونّ :
أصل اإليامن فال يدخل النار حتى لو
أي
أن َّ

عىص وارتكب بعض املعايص ،بل حتى لو ارتكب مجيع املعايص ،وأهل السنة يقولون:
إنه ُي َّ
عذب وال خي ّلد يف النار لتحقيقه أصل اإليامن.
يصح أن يقال :إن مذهب أهل السنة
فيوجد فرق كبري بني املذهبني إذن ،وال
ُّ

هو مذهب املرجئة.

والضـرر الذي يقول أهل السنة :إنه الزم عن املعايص ،هو :من حيث ترتُّب
((( «رشح الفقه األكرب» ،املال عيل القاري ،دار الكتب العلمية ،ص.136
((( املصدر السابق.
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العذاب عىل العايص ،ومن حيث نقصان قوة اإليامن يف قلبه ،مما يلزم عليه نقصان
منزلته يف اآلخرة والدنيا.

أمر الـمؤمنني
قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [التحريمَ ،]8 :

بالتوبة؛ إذ التـوبة :عبار ٌة عن الرجوع إىل اهلل بموافـقة أمره بعد املخالفة ،وقد سمى
صاحب الذنب مؤمن ًاّ ،
فدل عىل أنه ال خيرج عن اإليامن بالذنب.

سمى املقتتلني
وقال اهلل تعاىل﴿ :ﮙﮚﮛﮜﮝ﴾ [احلجراتَّ ،]9 :

مؤمنني ،مع أن إحدى الطائفتني باغي ٌة ـ عىل األقل ـ ومرتكبة للكبرية.

وقال اهلل تعاىل﴿ :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [البقرة،]178 :

فسمى قاتل النفس عمد ًا ـ ألن املقام فيه ـ مؤمن ًاَّ ،
فدل عىل أن فعل الكبرية ـ وهي

قتل النفس عمد ًا ـ ليس بمخرج من امللة ،وغاية األمر :أنه معصية ،جيب التوبة منها.
وأيض ًا ينقض قوهلم ما رواه احلاكم يف «املستدرك» :عن حذيفة بن اليمـان قال:

إين ألعلم أهل دينَني من أمة حممد ﷺ يف النار ،قوم يقولون :إن كان ّأولنا ّ
ضلالً ،ما
بال مخس صلوات يف اليوم والليلة؟ إنام هو صالتان العرص والفجر ،وقوم يقولون:

إنام اإليامن كالم ،وإن زنى وإن قتل»(((.

نص يف ر ِّد قول املرجئة ،بحسب الصورة التي وضحناها.
فهذا األثر ٌّ

روى إسحاق بن راهويه يف «مسنده»« :عن عائشة قالت :ما كان رسول اهلل ﷺ

يبوح به أن إيامنه عىل إيامن جربيل وميكائيل.

وفيه أيض ًا :عن ابن أيب مليكة قال :يقولون :إيامن فالن كإيامن فالن ،أترون إيامن

فهدان مثل إيامن جربيل؟ وكان رج ً
ال متَّه ًام بالرشاب.

((( «املستدرك» ( ،)465 :4وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه.
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وفيه أيض ًا :أخربنا حممد بن أعني قال :قال ابن املبارك ،و ُذكر له اإليامن فقال:

قوم يقولون إيامننا مثل جربيل وميكائيل ،إما فيه زيادة ،إما فيه نقصان ،هو مثله سواء

وجربيل ربام صار مثل الوضع من خوف اهلل تعاىل ...وذكر أشباه ذلك.

قال :فقيل له :إن قوم ًا يقولون :إن سفيان الثوري حني كان يقول« :إن شاء اهلل»

كان ذاك منه ٌّ
الرب ،أو
شك! فقال ابن املبارك :أترى سفيان كان يسبقني يف وحدانية ّ

يف حممد ﷺ؟ إنام كان استثناء يف قبول إيامنه ،وما هو عند اهلل.

قال ابن أعني :قال ابن املبارك :واالستـثناء ليس بشك؛ أال ترى إىل قول اهلل:

﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الفتح ]27 :وعلم أهنم داخلون ،قال :لو

أن رج ً
ال قال :هذا هنار إن شاء اهلل ما كان ش ّك ًا.

قال :وقال شيبان البن املبارك :يا أبا عبد الرمحن ،ما تقول فيمن يزين ويرشب
اخلمر ونحو هذا ،أمؤم ٌن هو؟ قال ابن املبارك :ال ُأ ِ
خر ُجه من اإليامن .فقال :عىل كرب

رصت مرجئ ًا؟ فقال له ابن املبارك :يا أبا عبد اهلل ،إن املرجئة ال تقبلني ،أنا أقول:
السن
َ
اإليامن يزيد ،املرجئة ال تقول ذلك ،واملرجئة تقول :حسناتنا متقبلة ،وأنا ال أعلم ُت ُق ّبلت

مني حسنة.

وفيه أيض ًا :قال غري ابن أعني :قال له ابن املبارك :وما أحوجك إىل أن تأخذ

سبورجة فتجالس العلامء.

قال إسحاق :وأخربين عدة عن أمحد بن زهري ،وعدة ممن شهد ابن املبارك بالري

فقال له املستميل :يا أبا عبد الرمحنّ ،
إن هاهنا قوم ًا يقولون :اإليامن ال يزيد! فسكت

عبد اهلل حتى سأله ثالث ًا ،فأجابه فقال :ال تُعجبني هذه الكلمة منكم! ّ
أن هاهنا قوم ًا

أمركم مجع ًا.
ينبغي أن يكون ُ
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وفيه :قال عمر بن اخلطاب :لو ُوزن إيامن أيب بكر الصديق بإيامن أهل األرض

لرجحهم ،بىل إن اإليامن يزيد ،بىل إن اإليامن يزيد ،ثالث ًا ،قال ابن املبارك :مل أجد ُبدّ ًا من
اإلقرار بزيادة اإليامن إزاء كتاب اهلل ،قال إسحاق :واملرجئة :طائفة من اجلهمية»(((.

وقد قال اخلوارج يف هذه املسألة قوالً خيالف أهل السنة أيض ًا ،فقالوا :إن فاعل

املعصية ـ وإن كانت صغرية ـ فهو كافر وخملد يف النار ،وقوهلم مردو ٌد بام ذكرناه سابق ًا

من خروج بعض العصاة من النار؛ إما بالشفاعة ،أو بانتهاء عذاهبم فيها ،وبنحو قوله

تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [النساء ،]48 :فهذا ُّ
يدل
عىل أن ما دون الكفر يمكن أن يغفره اهلل تعاىل بدون توبة؛ ألن املغفرة بالتوبة حمل

اتفاق ،وما أمكن أن ُيغ َف َر بال توبة فيستحيل أن يكون كفر ًا ،فبطل قوهلم بأن فاعل
املعصية كافر.

البخاري :عن عبادة بن الصامت ريض اهلل
وينقض مذهب اخلوارج ما رواه
ُّ

تعاىل عنه قال :كنا عند النبي ﷺ فقال« :أتبايعونني عىل أن ال ترشكوا باهلل شيئ ًا ،وال

تزنوا ،وال ترسقوا» ـ وقرأ آية النساء ،وأكثر لفظ سليامن :قرأ اآلية ـ «فمن ويف منكم
فأجره عىل اهلل ،ومن أصاب من ذلك شيئ ًا ،فعوقب فهو كفارة له ،ومن أصاب منها

شيئ ًا من ذلك ،فسرته اهلل ،فهو إىل اهلل ،إن شاء عذبه ،وإن شاء غفر له»(((.

ورواه أيض ًا الرتمذي ،والبيهقي يف «سنـنه الكربى» :عن عبادة بن الصامت

قال :بايعت رسول اهلل ﷺ يف رهط فـقال« :أبايعكم عىل أن ال تشـركوا باهلل شيئ ًا،
وال ترسقوا ،وال تزنوا ،وال تقتلوا أوالدكم ،وال تأتوا بـبهتان تفرتونه بني أيديكم

فأجره عىل اهلل ،ومن أصاب من
وأرجلكم ،وال تعصوين يف معروف ،فمن وىف منكمُ ،

((( أخرجه إسحاق يف «مسنده».)672 :3( ،)1266( ،

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب التفسري ،تفسري سورة املمتحنة.)4612( ،
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ذلك شيئ ًا ،فعوقب فيه ،فهو طهوره ،ومن سرته اهلل ،فذاك إىل اهلل ،إن شاء ّ
عذبه ،وإن

شاء غفر له»(((.

فهذا نص يف أن من أتى بمعصية ومل يعاقب يف الدنيا ،فإنه جيوز أن يغفر اهلل تعاىل

وجيوز أن يعاقبه .وهو دليل عىل أنه ليس بكافر.

وهو دليل عىل بطالن قول املعتزلة أيض ًا بأن فاعل الكبرية يف منزلة بني املنزلتني

مصريه إىل النار
يف الدنيا ،وأن مصريه إىل النار ،فال هو بكافر وال بمؤمن يف الدنيا ،بل
ُ
يف اآلخرة.

وينقض قول املعتزلة ما مىض من أدلة عىل أنواع الشفاعة ،وفيها إخراج بعض

أهل النار من النار ،ومنها ما سيأيت إن شاء اهلل.

فيبقى القول الصحيح هو قول أهل السنة ،من أن فاعل الكبرية ليس بكافر ،ولكنه

ٍ
عاص ،جيب أن خياف العذاب؛ ألن هذا هو األصل.

قال الطحاوي( :ونرجو للمحسنني من املؤمنني أن يعفو عنهم ويدخلهم اجلنة
برمحته ،وال نأمن عليهم)
قـال تعاىل﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [البقرة.]218 :

نرجو هلم اجلنة ،وال نجزم ألحد بأن هذا يف اجلنة وهذا يف النار؛ ألنه ليس من

وظيفتنا وليس مما يمكن أن يتعلق به علمنا ،فال جيوز اجلزم ألحد أنه يف اجلنة ـ أو

نص عليهم الرسول ﷺ ،فالعمل الصالح ال يوجب اجلزاء؛ ألن
يف النار ـ إال لـمن ّ

الثواب بفضل اهلل تعاىل.

((( أخرجه الرتمذي يف «سننه» ،أبواب احلدود ،باب ما جاء أن احلدود كفارة ألهلها.)1439( ،
وأخرجه البيهقي ،كتاب النفقات ،باب قتل الولدان.)16260( ،
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ولذلك قال النبي عليه السالم فيام رواه مسلم :عن أيب هريرة :عن رسول اهلل ﷺ

نجي أحد ًا منكم عمله» ،قال رجل :وال إياك يا رسول اهلل؟ قال« :وال
أنه قال« :لن ُي َ
يتغمدين اهلل منه برمحة ،ولكن سدِّ دوا»(((.
إياي ،إال أن ّ

وفيه :عن جابر :قال :سمعت النبي ﷺ يقول« :ال ُيدخل أحد ًا منكم عم ُله اجلنة،

وال ُيريه من النار ،وال أنا إال برمحة من اهلل»(((.

ُ
إبطال قول من قال من املعتزلة والشيعة وغريهم :إن العمل
ويف هذا احلديث

علة طبيعية للثواب.

الثواب
وأيض ًا :فنحن ال نتيقن َقبول عملنا عند اهلل تعاىل ،حتى يرتتب عليه
ُ
للمحسن حسن الثـواب ،وال جيزمون هبذا
بفضل اهلل تعاىل ،بل أهل السنة يرجون ُ

عىل اهلل تعاىل ألحد إال من شهد اهلل تعاىل له ،أو رسو ُله.

حق غرينا ،ويف حق أنفسنا ،وإن كان
فالذي قاله اإلمام الطحاوي
صحيح يف ّ
ٌّ

ظاهر العبارة أهنا لغرينا ،ولكن هذا يفهم منه العموم ـ كام ال خيفى ـ فندخل فيها.

قال الطحاوي( :وال نشهد هلم باجلنة ونستغفر ملسيئهم ونخاف عليهم وال
نُقنِّطهم ،واألمن واإلياس ينقالن عن ملة اإلسالم ،وسبيل احلق بينهام ألهل
القبلة)
االستـغفار واجب عىل العبـد ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ﴾ [نوح.]10 :

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله بل
برمحة اهلل تعاىل.)2816( ،
((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله بل
برمحة اهلل تعاىل.)2817( ،

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 951
عىل

ونحن نخاف عىل املؤمنني؛ لِـام رواه مسلم يف «صحيحه» :عن النعامن بن بشري
ِ
وتراحهم وتعاطفهم ُ
اجلسد؛
مثل
قال :قال رسول اهلل ﷺ« :مثل املؤمنني يف توا ّدهم
ُ
سائر اجلسد بالسهر واحلمى»(((.
إذا اشتكى منه
ٌ
عضو تداعى له ُ

وال جيوز ألحد أن ييأس :قال اهلل تعاىل يف سورة يوسف﴿ :ﭑﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾

[ ]87فاليأس يفيض باإلنسان إىل الكفر؛ ألن اليائس ال يعمل شيئ ًا؛ ألنه ال يتعلق بيشء،
أي يشء ،وهو يعتقد أن ال يشء ينفعه.
فهو إذ يئس فقد فـ َقدَ األمن والرجاء من ّ

ُ
بعض
وعىل هذا وردت
األحاديث بأن الذي ينتحر ُيبعث يف النار((( ،وقد فهم ُ
الناس أنه خيلد يف النار ،وهذا الفهم صحيح ْ
إن قلنا :إن انتحاره كان نتيجة يأسه ووصوله
إىل الكفر ،أما إذا مل يصل يف ِ
يأسه إىل إنكار أصل اإليامن ،فهو ال يكون كافر ًا ،بل فاسق ًا.
كذلك األمر :إذا حقق اإلنسان أصل اإليامن ال جيوز له أن ُيزم بخاتـمته؛ ألن

األعامل باخلواتيم وال يدري أحد ما خامتته ،قال تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [األعراف ،]99 :فربام يعمل اإلنسان بعمل أهل اجلنة
ٍ
سنوات ،ثم يعرض له عارض فيكفر قبل موته ،أو العكس.
((( كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم.)2586( ،

((( أخرجه البخاري يف « صحيحه» من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب الطب ،باب رشب
السم والدواء به وبمـا خياف منه واخلبيث .)5442( ،ومسلم يف « صحيحه» ،كتاب اإليامن،

باب غلظ حتريم قتل اإلنسان نفسه ،وأن من قتل نفسه بيشء عذب به يف النار ،وأنه ال يدخل
اجلنة إال نفس مسلمة .)109( ،ولفظه« :من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يف نار جهنم يرتدى
فيه خالد ًا خملد ًا فيها أبد ًا ومن حتسى سام فقتل نفسه فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالد ًا
خملد ًا فيها أبد ًا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده جيأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالد ًا خملد ًا
فيها أبد ًا».
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فأمر املسلم بني اليأس واألمن ،بني اخلوف والرجاء ،وقد قرر أئم ُة أهل السنة

من الصوفية والفقهاء وأئمة التوحيد أن املؤمن ينبغي أن يكون بني اخلوف والرجاء،

فينبغي أن يغلب حالة اخلوف يف حالة األمن ،ويغب حالة الرجاء يف املعصية ،قال اهلل

تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [السجدة.]16 :

خوف املؤمن
فوزن
ُ
وروي عن مطرف بن عبد اهلل :لو جيء بميزان تريص(((ُ ،

عذاب اهلل فيخاف(((.
ورجاؤه كانا سواء؛ يذكر رمح َة اهلل فريجو ،ويذكر
ُ
َ

وال خيفى ما يف قول الطحاوي من ر ٍّد عىل اخلوارج واملرجئة مع ًا يف هذه القاعدة

التصوف واألخالق مع اهلل تعاىل.
التي اعتمدها علامء السنة من بعد ومن قبل يف علم
ّ

ٍ
فالر ُّد عىل اخلوارج :من جهة أهنم ك ّفروا فاعل الكبرية بال توقفُّ ،
عاص
فكل

املوقف املعاكس هلذا،
عندهم كافر ،وأوجبوا عليه العقاب ،أما املرجئة ،فإهنم اختذوا
َ
ٍ
يرضه ،وهو يدخل اجلنة وال يعاقب.
فقالوا :إن املؤمن مهام ف َع َل من
معاص فإن هذا ال ُّ
ٍ
عاص وليس كافر ًا ،ولكن مل جيزموا بوجوب
وأهل السنة قالوا :فاعل الكبرية،

يعفو اهلل تعاىل
تعذيبه ،مع قوهلم بأن األصل تعذي ُبه ،وعدم جزمهم؛ إنام هو جلواز أن َ

ُ
يرض؛
يشفع له
عنه ،أو
َ
غريه ،ور ُّدوا عىل املرجئة قوهلم بأن فعل الكبرية ال ّ
الرسول ،أو ُ
األمر عندهم إىل الكفر واخللود يف النار،
يرض عند أهل السنة ،ولكن ال يصل
ُ
فإنه ُّ

يرض ف ُيضعف َ
إيامن الواحد ،فرتاكُم الكبائر قد يؤدي إىل االستهانة بأصل
وكذلك ُّ
الدين كام ال خيفى ،كام أن االستمرار عىل املعايص قد يؤدي إىل استساغة فعل الكبائر،

فه َو تارص وتريصُ ،يقال :ميزان تريص.
((( ترص اليشء تراصةُ :أحكم َوضبطُ ،
((( أخرجه البيهقي يف «شعب اإليامن» .)12 :2( ،)1024( ،ولفظه« :لو وزن رجاء املؤمن
وخوفه ما رجح أحدمها عىل صاحبه» .و( ،)1025ولفظه« :لو وزن خوف املؤمن و رجاءه
بميزان تربص ما كان بينهام نبط شعره».
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يرض مع اإليامن
فن َفوا ما زعمه املرجئ ُة من أنه كام ال ينفع مع الكفر حسنة ،فكذلك ال ُّ

يرضه بزيادة العذاب ،وكذلك زيادة
معصية ،فنحن نقول :إن تراكُم املعايص من الكافر ُّ

يرضه ،فال نسلم قول املرجئة من جهتَيه.
املعايص من املؤمن ُّ

قال الطحاوي( :وال َي ُر ُج العبدُ من اإليامن إال بجحود ما أدخله فيه)

ما هو الذي ُي ُ
دخل العبدَ يف اإليامن؟ لو ّ
أن إنسان ًا تل ّفظ بكلمة التوحيد وهو
غري مصدِّ ٍق هبا؛ فال يدخل يف اإليامن يف حكم اهلل ،فالذي ُيدخل اإلنسان يف اإليامن

ُ
والتسليم النفيس لِـام أنزله اهلل وأوحى به إىل
واإلذعان الراسخ،
التصديق اجلازم،
هو
ُ
ُ

رسوله ،وتكون كلمة التوحيد دا ّلة عىل ذلك.

جيب علينا أن نعرف أن التل ُّفظ فقط بكلمة التوحيد ليس هو املدخل يف اإليامن،

إال يف حكم الظاهر لنا ،أما عند اهلل تعاىل فال بدَّ من اقرتان هذه الشهادة بالتصديق القلبي

واإلذعان واخلضوع؛ ألن اإلنسان قد يكون منافق ًا فيتلفظ هبا ،وهو غري مصدق.

قال األحناف :اإليامن عبارة عن أمرين :األول :هو التصديق ،والثاين :هو التشهد؛

ْ
يصح إيامنه ،فال يدخل اإلنسان يف اإليامن بعد خروجه منه إال
إن ُعدم واحد منهام مل ّ

بالتلفظ وهو الشهادتني.

ولكن مجهور األشاعرة قالوا :التل ُّفـظ بالشهادتني ليس رشط ًا يف الدخول يف

تشهد باللفظ ،وهو يف احلقيقة كافر! بل التل ُّفظ
اإليامن ،وإنام عالمة عليه؛ ألنه قد يكون ّ

رشط يف إجراء األحكام الرشعية عليه ،بمعنى :أنه ال يمكن معرفة أنه مؤمن أو كافر
وأوضحها التلفظ بكلمة التوحيد ،التي جعلها الشارع سبب ًا يف رفع
إال بأعامله الظاهرة،
ُ

السيف عن الرقاب.

املبني عىل اإليامنُّ ،
وأقل ركن ال
إذن جمرد التل ُّفظ ال ُيدخل يف اإليامن ،بل التل ُّفظ ُّ

يمكن سقو ُطه هو التصديق وليس التلفظ ،فالتل ُّفظ يمكن سقوطه يف حال ُّ
تعذره.
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ِ
أن املقدا َد بن ٍ
اخليارّ :
عمرو
دي بن
ويف «صحيح البخاري» :عن ُعبيد اهلل بن َع ّ
ِ
الكندي ـ وكان حليف ًا لِبني ُزهرةَ ،وكان ممّن َش ِهدَ بدر ًا مع رسول اهلل ﷺ ـ أخربه أنه
ِ
ال من ال ُك ّف ِ
رج ً
يدي
ار ،فاقتـ َت ْلنا،
لرسول اهلل ﷺ:
قال
أرأيت إن ُ
َ
فرضب إحدى َّ
َ
لقيت ُ

ٍ
بالس ِ
أسلمت هلل ،أقتُـ ُله ـ يا َر َ
بشجرة ،فقال:
يف ،فق َط َعها ،ثم ال َذ منّي
سول اهلل ـ بعدَ
ُ
ّ
َ
أن َ
يدي،
قالا؟ فقال رسول اهلل ﷺ« :ال تق ُت ْل ُه» ،فقال :يا
قطع إحدى َّ
رسول اهلل ،إنه َ
َ
بمنزلتك
ثم قال ذلك بعدَ ما َق َط َعها ،فقال رسول اهلل ﷺ« :ال تق ُت ْل ُه؛ فإن قتل َت ُه فإنه
قبل أن تقت َل ُه ،وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلم َت ُه التي قال»(((.

يان قال :سمعت أسام َة ب َن زيد ِ
ويف «صحيح البخاري» أيض ًا :عن أيب َظـ ْب َ
بن
ُ
الـح َر َق ِة من ُجهين َة ،قال:
حارث َة ريض اهلل عنهام حيدّ ث قال :بع َثنا
رسول اهلل ﷺ إىل ُ
فصبحنا القوم فهزمناهم ،قالَِ :
ٌ
ورجل من األنصار ـ رج ً
ال منهم ،قال:
قت ـ أنا
ول ُ
ّ ْ
َ
فكف عنه األنصاري ،فطعنتُه برحمي حتى قتلتُه،
فلام غشينا ُه قال :ال إله إال اهلل ،قال:
َّ

النبي ﷺ ،قال :فقال يل« :يا أسام ُة ،أقتلتَه بعدَ ما قال :ال
قال :فلام قدمنا َب َل َغ ذلك َّ

َ
تعوذ ًا ،قال« :أقتل َت ُه بعدَ ما قال :ال إله
إله إال اهلل؟» ،قال :قلت :يا
رسول اهلل ،إنام كان ُم ِّ
أسلمت قبل ذلك اليوم(((.
ّيت ّأن مل أكُن
ُ
عيل ،حتى متن ُ
إال اهلل؟» ،قال :فام زال ِّ
يكر ُرها َّ

وهذا الـحديث رواه ابن أيب شيـبة((( ،ويف بعض الروايـات((( قـال :بع َثـنا

فأدركت رج ً
ال فقال :ال إله إال
رسول اهلل ﷺ يف رسية ،فصبحنا احلرقات من جهينة،
ُ
((( كتاب الديات.)6472( ،

((( كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﭦ ﭧ﴾ [املائدة.)6478( ،]32 :
((( أخرجه يف «مصنفه» ،كتاب السري ،باب فيمـا يمتنع به من القتل وما هو وما حيقن الدم؟
(.)33771
((( أخرجه مسلم يف « صحيحه» ،كتاب اإليامن ،باب حتريم قتل الكافر بعد أن قال :ال إله إال اهلل،
(.)96
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اهلل ،فطعنته ،فوقع يف نفيس من ذلك ،فذكرتُه للنبي ﷺ ،فقال رسول اهلل ﷺ« :أقال:
ال إله إال اهلل ،وقـتلته؟» قال :قلت :يا رسول اهلل إنمـا قاهلا خوف ًا من السالح! قال:

عيل ،حتى متنّيت أين
«أفال
َ
شققت عن قلبه حتى تع َلم :أقاهلا أم ال؟» فام زال ّ
يكررها ّ
أسلمت يومئذ.
ُ

ويف «املستدرك» للحاكم :عن أسامة بن زيد ريض اهلل تعاىل عنهمـا قال :بعثني

ُ
رسول اهلل ﷺ يف رسية يف أناس من أصحابه ،فاستبقنا أنا ورجل من األنصار إىل العدو،
كب ،فطعنتُه ،فقتلتُه ،ورأيت أنه إنام فعل ذلك ل ُيحرز
فحملت عىل رجل فلام
ُ
ُ
دنوت منه ّ

فارس خري من فارسكم،
دمه ،فلام رجعنا سبقني إىل النبي ﷺ ،فقال :يا رسول اهلل ،ال َ

إنّا استلحقنا رجالً ،فسبقني إليه فكرب ،فلم يمنعه ذلك أن قتله ،فقال النبي ﷺ« :يا
فرأيت أنه إنام فعل ل ُيحرز
فكب،
صنعت اليوم؟» ،فقلت:
أسامة ،ما
ُ
ُ
َ
محلت عىل رجلّ ،

دمه ،فقـتلتُه ،فقال« :كيف بعدَ اهلل أكرب؟ ّ
شقـقت عن قلبه؟ فقلت :ما قال ،فلم
فهل
َ
َيزل ُ
يقول يل يومئذ ،فال أقاتل رج ً
ال يقول :اهلل أكرب؛ مما هناين عنه ،حتى ألقاه ﷺ(((.

أي :أقاهلا عن خوف أم عن حقيقة ،واألمر الظاهر :أنه إذا نطق فاألصل أن تأخذ

وعلمت أنه قاهلا خوف ًا فلك أن تقتله!
علم بالغيب
َ
بالظاهر ،أما إذا كان عندك ٌ

تدل عىل أنه خيرج من النار من كان يف قلبه ُ
واألحاديث التي ُّ
مثقال حبة من إيامن،

فهي تدل عىل أن اإليامن يف القلب ،واآليات كثرية يف هذا.

وقد جاء يف «صحيح البخاري» عن أنـس :عن النبي ﷺ قال« :خيرج من النار

من قال :ال إله إال اهلل ،ويف قلبه وزن شعرية من خري ،وخيرج من النار من قال :ال إله
((( كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،باب ذكر إسالم أمري املؤمنني عيل ريض اهلل تعاىل
عنه.)4599( ،
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إال اهلل ،ويف قلبه وزن برة من خري ،وخيرج من النار من قال :ال إله إال اهلل ،ويف قلبه وزن
ذرة من خري».

قال أبو عبد اهلل :قال أبان :حدثنا قتادة :حدثنا أنس :عن النبي ﷺ« :من إيامن»

مكان «من خري»(((.

ٍ
سعيد اخلُدري ريض اهلل عنهّ :
أن النبي ﷺ قال« :إذا دخل
وفيه أيض ًا :عن أيب
ٍ
وأهل ِ
ُ
أهل اجلنة اجلن َة ُ
ُ
خردل من
مثقال ح ّب ٍة من
النار النار ،يقول اهلل :من كان يف قلبه

ِ
جون قد امت ِ
ٍ
ِ
احلياة فين ُب َ
ح ًام ،ف ُيل َق َ
فيخر َ
تون
ون يف هنر
فأخرجو ُه،
إيامن
ُحشوا وعادوا ُ َ
ُ
ِ
الس ِ
كام تن ُب ُت احل ّب ُة يف َح ِ
السيل» ،وقال النبي ﷺ« :أمل ت ََروا أهنا
يل» ،أو قال« :محية ّ
يل َّ

ُ
واألحاديث كثرية يف هذا املعنى يف دواوين احلديث.
ختر ُج صفرا َء ملتوي ًة؟»(((.
ُ

قال الطحاوي( :واإليامن هو اإلقرار باللسان والتصديق َ
باجلنان ،وأن مجيع ما
حق)
صح عن رسول اهلل ﷺ من الرشع والبيان كله ّ
أنزل اهلل يف القرآن ومجيع ما ّ
اإليامن لغة :التصديق مطلق ًا ،وهو الذي جزم به الزخمرشي يف «األساس»(((،

واتفق عليه ُ
أهل العلم من اللغويني وغريهم ،وقد يكون اإليامن بمعنى الثقة.

كـ«صدَّ َق» ،وبالالم باعتبار معنى
وقال بعض املحققني :اإليامن يتعدى بنفسه
َ
«اإلذعان» ،وبالباء باعتبار معنى «االعرتاف»؛ إشارة إىل َّ
أن التصديق ال ُيعترب بدون
اعرتاف.

ونحوه األ ْمن ضدُّ اخلوف ،قال املناوي :هو عدم تو ُّقع مكروه يف الزمن اآليت،

وأصله :طمأنينة النفس وزوال اخلوف ،ويقال :أ ُم َن أي :له دين ،وقيل :مأمون به ثقة.
((( كتاب اإليامن ،باب زيادة اإليامن ونقصانه.)44( ،
((( كتاب الرقاق ،باب صفة اجلنة والنار.)6192( ،
((( «أساس البالغة» (.)35 :1
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قال األزهري :أصل اإليامن :الدخول يف صدق األمانة التي ائتمنه اهلل عليها،

فإن اعتقد التصديق بقلبه كام صدَّ َق بلسانه ،فقد أدى األمانة وهو مؤمن ،ومن مل يعتقد
التصديق بقلبه ،فهو غري مؤ ٍّد لألمانة التي ائتمنه اهلل عليها ،وهو منافق ،ومن زعم أن

اإليامن :هو إظهار القول دون التصديق بالقلب فهو ال خيلو من أن يكون منافق ًا أو
جاه ً
ال ال يعلم ما يقول أو ما يقال له.

قال الزبيدي :وقد يطلق اإليامن عىل اإلقرار باللسان فقط ،كقوله تعاىل﴿ :ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [املنافقون ]3 :أي :آمنوا باللسان ،وكفروا باجلنان.

وقد يكون اإليمـان :إظهار اخلضوع .وأيض ًا :قد يكون َقبول الرشيعة وما أتى

به النبي ﷺ ،واعتقاده وتصديقه بالقلب .قاله الزجاج .هذا خالصة ما ذكره الزبيدي

يف «رشح القاموس»(((.

الكثري من
وقد حقق اإلمام احلليمي يف كتابه العظيم القدر الذي مل يلتفت إليه
ُ

الباحثني والعلامء ،وإن كان اإلمام البيهقي قد اعتمد عليه يف أكـثر تأليفاته يف «شعب
اإليامن» و«األسامء والصفات» وغريها ،ونقل عنه كثري ًا ،أقول :ح ّقق اإلمام احلليمي
هذه املسألة حتقيق ًا مل أره لغريه ،ولذلك سوف أنقل هنا مجيع ما قاله لعظيم إفادته:

مشتـق من األمن؛
قال رمحه اهلل تعاىل يف «املنهاج يف شعب اإليامن»« :اإليامن:
ٌّ

الذي هو ضد اخلوف ،كام قال تبارك وتعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [البقرة ]239 :ومعناه ـ والغرض
الذي يراد به عند إطالقه ـ :هو التصديق والتحقيق؛ ألن اخلرب هو :القول الذي يدخله
الصدق والكذب ،واألمر والنهيُّ ،
ُ
وكل واحد منهمـا قول يرت ّدد بني أن ُيطاع قائله

((( «تاج العروس» (.)187 :34
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وبني أن ُيعىص ،فمن سمع خرب ًا فلم يستشعر يف نفسه جواز أن يكون((( ،واعتقد أنه

حق وصدق فإنام أمن نفسه باعتقاد ما اعتقد فيام سمع من أن يكون مكذوب ًا له مل ّبس ًا
ٌّ
عليه ،ومن سمع أمر ًا وهني ًا ـ واعتقد الطاعة له ـ فكأنام أمن نفسه باعتقاد ما اعتقد فيام

سمع من أن يكون مظلوم ًا أو مستسخر ًا ،أو حمموالً عىل ما ال يلزمه قبوله واالنقياد له.

فمن ذهب إىل هذا املعنى أنزل قول القائل« :أمنت بكذا» ـ واملراد نفسـي ـ

منزلة قوهلم« :وطنت نفيس عىل كذا» ،أو« محلت نفيس عىل كذا» ،أو «رصنت نفيس»
أو «ذللتها» ،و«صنت نفيس عن كذا» بمعنى «أمنت» ،أي :بدا يل صدق ما سمعت

بأذين ،وحق ما أدركته بعقيل ،واعتقدته أمن ًا من اخلطأ فيه ،ويكون تركهم ذكر النفس
يف قوهلم« :أمنت» ،اختصار ًا لِـام قد كثر استعامله؛ كام يقال« :بسم اهلل» بمعنى« :بدأت

وحذف ذكر االبتداء؛ لكثرة االستعامل .واهلل أعلم.
ـ أو أبدأ ـ باسم اهلل»ُ ،

وفيه وجه آخر ،وهو :أن يكون معنى «أمنت» أي :أمنت خمربي أو الداعي يل
ِ
واخلالف بام رصحت له به من التصديق والوفاق.
من التكذيب
فإذا قيل« :آمنت باهلل» فاملعنى :أمنت الداعي إىل اهلل من اخلالف والتكذيب بام

أظهرت له من الوفاق والتصديق.

واإليامن بالرسول :إيامنه يف نفسه من الشقاق عليه بإظهار التصديق له.
واإليامن باملالئكة والكتب :إيامن املخرب عنها من اخلالف بإظهار الوفاق.
وقد جيوز أن يكون ُ
إيامن َمن آمن باهلل من املالئكة ال عن رسول كان إليه إيامنه

بنفسه بحسن االعتقاد ملا أوجبه استدالله من أن يكون الذي وقع له وسوسة أو ظنّ ًا،
بعض الناس إىل أن معنى
ويدخل يف هذا إيامن املستد ّلني من الناس أيض ًا ،وذهب ُ

((( يظهر أنه قد سقطت هنا كلمة« :كذب ًا».

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 959
عىل

«آمنت باهلل» :أمنت نفيس من عذاب اهلل باالعرتاف به والتوحيد له ،وهذا ال يصح؛

ألنه ال سبيل ألحد من املؤمنني إىل القطع بأنه قد أمن عذاب اهلل ،وقد قال اهلل عز وجل:

﴿ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [األعراف ،]99 :وألن األمور بعواقبها وال
يدري أحد بامذا ُيتم له؟ وألن لفظة «اإليامن» ليست تُستعمل فيام يعقب الذهاب عنه

ذهاب ًا فقط ،فقد جيوز أن يقول القائل لصاحبه فيام حيدثه :ال أؤمن نفيس من العذاب
بتصديقك ،فبان أن ليس تأويل اآلية ما قاله هذا القائل ،واهلل أعلم.

ثم اإليامن ـ الذي يراد به التصديق ـ ال يعدو إىل من يضاف إليه ويلصق به إال

بصلة ،وتلك الصلة قد تكون باء ،وقد تكون الم ًا ،أما ما جاء بحرف الباء فمنه قول اهلل
تعاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [البقرة ،]4 :وقوله﴿ :ﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ﴾ [البقرة،]285 :

وعز﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [النساء.]152 :
وقوله جل َّ

وأما ما جاء بالالم ،فمنه قوله تعاىل يف قصة إبراهيم صلوات اهلل عليه﴿ :ﮅ

ﮆﮇ﴾ [العنكبوت ،]26 :وقوله حكاية عن نوح صلوات اهلل عليه﴿ :ﰙﰚﰛ

ﰜ﴾ [الشعراء ،]111 :وعن قوم فرعون أهنم قالوا ملوسى وهارون صلوات اهلل

عليهام﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [املؤمنون ،]47 :وعن أبنـاء
يعقوب صلوات اهلل عليهم أهنم قالوا ألبيهم﴿ :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ﴾

[يوسف ،]17 :وعن كفار العرب أهنم قالوا فيام بينهم﴿ :ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ﴾
[آل عمران.]73 :

فمن الناس من قال :إن قوهلم« :آمنت به» ،و«آمنت له» لغتان يعرب هبام عن معنى

واحد .والصحيح ما خالف هذا ،وهو أن قوهلم« :آمنت به» ،إنام يراد :إثباتُه وحتقيقه
والتصديق بكونه ووجوده ،وقوله« :آمنت له» ،إنام يراد :اتباعه وموافقته .فاإليامن
ُ
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باهلل ـ تعاىل جده ـ :إثباته واالعرتاف بوجوده ،واإليامن له :ال َقبول عنه والطاعة له،
واإليامن بالنبي :إثباته واالعرتاف بنبوته ،واإليامن للنبي :موافقته والطاعة له.

ويدل عىل افرتاق الصلتني :أن إحدامها تصلح حيث ال تصلح األخرى ،فإن

بني يعقوب عليه السالم لو قالوا ألبيهم« :وما أنت بمؤمن بنا» َلـام صلح لذلك،
ولو قال كفار العرب« :وال تؤمنوا إال بمن اتبع دينكم» َلـام أدى ذلك لِـام أرادوه من
املعنى.

وأمر اهلل نبيه حممد ًا ﷺ أن يقول للمنافقني﴿ :ﭚﭛﭜ﴾ [التوبة،]94 :

أي :لن نقبل منكم عذركم ،ولو كان مكانه «لن نؤمن بكم» ما جاز وال حسن.

وقال جل ثناؤه﴿ :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ﴾ [التوبة:

 ،]61ولو كان مكان ذلك «ويؤمن باملؤمنني» َلـام جاز وال صلح.

متغايرين ال ملعنى واحد.
فثبت ـ بام اقتصصنا ـ :أن الصلتني موضوعان ملعن َيني
َ

ُّ
ويدل عىل صحة ما ذكرت :أن اسم «التصديق» ـ الذي هو حقيقة اإليامن ـ قد

حيتمل صلتني :إحدامها الباء ،واألخرى اهلاء.

ٍ
فأما الباء؛ فإنه يليق بالتصديق ،وبام يترصف عنه من ٍ
ونعت ،وأما اهلاء؛ فإنه
فعل

يلزم ما ينرصف عنه من فعل.

فإذا جاء النـعت جازت الال ُم مكان اهلاء ،فيقال« :صدقت فالن ًا» و«صدقت

أثبت
أثبت قوله وخربه ووثقت بصحته ،ومعنى «صدقت به»ُّ :
به» ،فمعنى «صدقته»ُّ :

وجوده وكونه ،ثم يقال« :صدقت به» و«أنا مصدق» ،وإذا قيل« :صدقته» جاز أن يقال:

«وأنا مصدقه» و«مصدق له» ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾
[املائدة ،]48 :وال يصلح مكانه «ومصدق ًا بام بني يديه»؛ ألن الغرض :أن هذا الكتاب
ِ
وقدسه ووجوب طاعته وحتسني العدل ،وتقبيح الظلم
مثبت من وحدانية اهلل تعاىل
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والشهادة للذين جاؤوا بالكتب املتقدمة ،بأهنم جاؤوا هبا من عند اهلل تعاىل ما أثبتته
تلك الكتب أنفسها ،ولو قيل« :مصدق لِـام بني يديه من الكتاب» ،لصلح ،فعلم أن

الالم قائمة مقام اهلاء يف «صدقـته» ،ولو قيل« :ومصدق ًا بام بني يديه» ،مل يد ّلك عىل
ُ
افرتاق الصلتني وتغا ُير ما يراد
أكثر من أنه أثبت أن كتب ًا كثرية كانت قبله ،فثبت هبذا

هبام ،واهلل أعلم.

وما ينبغي ألحد أن يستنكر هذا الفرق؛ فإن الوجود منه هو املوافق للصواب

يصح ال َقبول عنه،
واحلكمة؛ إذ كان االعرتاف باهلل جل جالله ،ال بد من أن يسبق حتى ّ
وطاعته عبادته من بعد ،واالعرتاف بالنبي كذلك؛ ألنه يسبق ،ثم تكون متابعته والقبول
عنه ،ولو جتردت املتابعة بفعل ما يأمر به ،واالنتهاء عام ينهى عنه عن االعرتاف بالنبوة

َلـام سلمت ،وال سلمت((( نفعت ،فكان ح ّق ًا أن يعود األصل من هاتني اخلصلتني
بإحدى هاتني اللفظتني والتابع منهام باألخرى ،فيكون التصديق باهلل :إثباته واالعرتاف

بوجوده ،والتصديق له :قبول رشائعه ،واتباع فرائضه عىل أهنا صواب وحكمة وعدل،

والطاعة له فيهام الزمة ،واملحافظة عىل حدوده ،والثقة بوعده ووعيده.

غري التصديق له ،فالتصديق به :هو االعرتاف بوجوده
وكذلك التصديق بالنبي ُ

والتصديق له :اتباعه وطاعته وقبول ما جاء عنه ،وكذلك
وكونه وإثباته نبي ًا يف اجلملة،
ُ
االعرتاف به وإثباته ،واإليامن له :طاعته واتباع أمره.
اإليامن باهلل :هو
ٌ

وعىل هذا؛ اإليامن باهلل ـ أو النبي ـ واإليامن بالكتاب :إيامن للدالئل التي د ّلت

عىل أنه من عند اهلل.

دللت عىل أكثر من أنك أثبتَّه كتاب ًا هلل
فأما إذا قلت« :آمنت بالكتاب» ،مل تكن
َ

تعاىل ،واإليامن بالنبي إيامن هلل؛ ألنه َقبول لداللته التي أ ّيده هبا ،وطاع ٌة له فيام أتى به
((( صححها املحقق« :وال سالمة».
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من عنده ،واإليامن باهلل ٌ
إيامن بالنبي؛ ألنه إجابة لدعوته ومتابعة له عىل مقالته.
وقد جيوز أن يقول« :آمنت للكتاب والتزمت العمل بأمره ووعيده».

ُ
اإليامن باهلل إيامن ًا هلل؟ ألن اإليامن باهلل من
فإن قال قائل :فمـا يمنع أن يكون

واإلقرار
فرائض اهلل ،واإليامن بالنبي إيامن للنبي؛ ألنه مؤم ٌن بنفسه كام هو مؤمن باهلل،
ُ
األمر إىل أن اإليامن بمن يضاف إليه اإليامن
له بذلك متابع ٌة له عىل ما هو عنده ،فرجع ُ

إليه واإليامن به سوا ٌء؛ فالفرق بينهام ساقط.

فاجلواب :إنا ال ننكر أن يكون هذا هكذا إذا كان أحد املعن َيني مضاف ًا إىل صيغة

اللفظ اآلخر وإىل تأويله ،وإنام ُينكر أن يكون مجيع ًا مضافني إىل صيغة اللفظ إذا كانت

ذكرها تشهد بأن كل واحدة من اللفظتني موضوعة لغري ما وضعت
الشواهد التي تقدم ُ

له األخرى.

فكانت نفس الصيغة تدل عىل ذلك؛ ألنه إذا قيل« :آمنت بكذا» ،أوجب ذلك

حرف إلصاق ،فال يكاد هذا اللفظ ُّ
يدل
إلصاق اإليامن بذلك اـكذا؛ إذ الباء عندهم
ُ
عىل أكثر من التصديق بذات من أضيف اإليامن باهلل.

فإذا قيل« :آمنت لكذا» ،أوجب ذلك إيامن ًا غري ملصق بذلك الـكذا ،لكن واقع ًا

ألجله.

«أثبت اهلل واعرتفت به» ،وقوهلم« :آمنت هلل»
فكان قوهلم« :آمنت باهلل» كقوهلم:
ُّ

كقوهلم «خضعت هلل» ،واخلضوع له ـ عز اسمه ـ معنى غري إثباته ،فلو جاز أن يقال:
إن أحدمها هو اآلخر ـ مع افرتاقهام من حيث ذكرت ـ جلاز أن يقال :إن اسم «الصالة»

لصيغته موضوع لطاعته ،إذ كانت الصالة هلل طاع ًة له ،والصيام ـ ُّ
وكل عبادة ـ مثلها،

فتكون الصالة صيام ًا؛ ألهنا طاعة مثله ،أو الصيام صالة؛ ألنه طاعة مثلهاُّ ،
وكل واحد

منهام مستعم ً
ال حيث تستعمل الطاعة؛ إذ كان كل واحد منهام طاعة.

ِ
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فإذا مل جيز أن يقال ذلك؛ الفرتاق االسمني فيام صيغ كل واحد من اللفظني له

من املعنى ،فكذلك «اإليامن باهلل» و«اإليامن هلل» ،هذه منزلتهام.

ويدل عىل صحة ذلك أن اسم «اإلسالم» يصلح مكان اسم «اإليمـان» عند

وصله بالالم ،وال يصلح مكانه عند وصله بالباء؛ إذ قد جيوز أن يقال« :آمنت باهلل»

و«أسلمت هلل» ،وال جيوز أن يقال« :أسلمت باهلل» كام يقال« :آمنت باهلل».

فثبت هبذا ثبوت ًا ظاهر ًا :أن «اإليامن هلل» غري «اإليامن باهلل» ،وأن اإليامن باهلل:

إثباته واالعرتاف به ،فلام مل يكن من قوهلم« :أسلمت باهلل» هذا املعنى مل جيز استعامله،

وأن اإليامن هلل :هو الطواعية له باتباع أوامره بعد االعرتاف به؛ إذ كان اتباع األمر مع

صح أن يقال:
اجلحود ال يتحقق ،فلام كان ذلك إسالم ًا للنفس وتسليمـ ًا ألمر اهللّ ،
«أسلمت هلل» ،فبان ـ لِـام قلنا ـ أن من قال« :آمنت باهلل» ،كان اإلثبات واالعرتاف به هو
املعنى املضاف إىل صيغة اللفظ ،وأما ما فيه من معنى الطاعة ،فهو من تأويل اللفظ

ال من حكم صيغته.

وأما من قال« :آمنت هلل» ،كان اإلذعام والطواعية له ب َقبول أوامره وسائر ما

جاء من عنده ،هو املعنى املضاف إىل صيغة اللفظ ،فأما ما فيه من معنى اإلثبات له
واالعرتاف به ،من حيث إن اتباع األمر والنهي ال يكون إال مع االعرتاف ،فهو من
تأويل اللفظ ال من حكم صيغته ،واهلل أعلم.

فرائضها ونواف ُلها
ومن هذا الوجه الذي بيناه أوجبنا أن تكون الطاعات ك ُّلها
ُ

إيامن ًا ،ومل نوجب أن تكون املعايص الواقعة من املؤمنني كفر ًا ،وذلك أن الكفر باهلل ـ أو

برسوله ـ مقابل اإليامن به ،فإذا كان اإليامن باهلل أو برسوله :االعرتاف به واإلثبات

له ،كان الكفر به :جحوده والنفي له والتكذيب به.

فأما األعامل ،فإهنا إيامن هلل ولرسوله بعد وجود اإليامن به ،واملراد به :إقام الطاعة
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عىل رشط االعرتاف املتقدم ،فكان الذي يقابله هو الشقاق والعصيان دون الكفر ،فلذلك
قلنا :إن تارك االتباع ـ مع الثبات عىل التصديق ـ فاسق وليس بكافر ،وكان هذا هو
ُ
اللسان إىل أن حيقق املعاين ،وينظر فيام يوجبه ،واهلل أعلم» .اهـ(((.
الذي يوجبه

هذا هو كالم اإلمام املح ّقق احلليمي ،وهو من متقدّ مي األشاعرة ،ومن أصحاب
أردت أن أنقله عىل ما فيه من ٍ
ِ
لكثري فوائده ،وعظيم عوائده.
طول،
الوجوه يف املذهب،
ُ
قال اهلل تعاىل يف سورة النحل﴿ :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ﴾ [.]106

وأما اإليامن رشع ًا فهو :التصديق واإلقرار ،هذا بناء عىل مذهب األحناف.

ذكر صاحب «جوهرة التوحيد» اخلالف يف التلفظ باإليامن ،هل هو رشط لصحة
الشطر انعدم ُّ
الكل،
اإليامن أم شطر منه؟ قال األحناف :هو شطر منه ،بحيث إذا انعدم
ُ

شخص بقلبه ومل ينطـق بلسانه يكون كافر ًا ،هذا عند
فهو جزء منه ،بحيث إذا آمن
ٌ
األحناف وعند بعض األشاعرة.

ٌ
شـرط إلجراء
بعض األحناف ومجهور األشـاعرة قالوا :إن التل ُّفـظ باللسان
األحكام الرشعية عىل اإلنسان ،وربام يتل ّفظ اإلنسان ،وال يكون يف احلقيقة مسل ًام.
كل من اإلقرار ـ أي :النطق بالشهادتني أو بام هو يف حكمهام ـ ومن التصديق

باجلنان ،ركن عىل مذهب اإلمام الطحاوي واإلمام أيب حنيفة النعامن ريض اهلل عنهام.

واملقصود بالتصديق ـ كام قال الغنيمي ـ« :قبول القلب وإذعانه ملا علم بالرضورة

أنه من دين النبي ﷺ ،بحيث تعلمه العامة من غري افتقار إىل نظر واستدالل ،كالوحدانية
والنـبوة والبعث واجلزاء ووجوب الصالة والزكاة وحرمة اخلمر ونحوها ،ويكفي

((( «املنهاج يف شعب اإليامن» ( )19 :1وما بعدها.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 965
عىل

اإلمجال فيام يالحظ إمجاالً؛ كاإليمـان باملالئكة والكتب والرسل ،ويشتـرط التفصيل

فيام يالحظ تفصي ً
ال كجربيل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة واإلنجيل ،حتى إن
من مل يصدّ ق بواحد منها كافر.

واعلم أن كال منهام ـ أي :اإلقرار والتصديق ـ ركن ،إال أن التصديق ال حيتمل

السقوط أصالً ،واإلقرار قد حيتمله كام يف حالة اإلكراه والعجز»(((.

وروى اإلمام البخاري يف «صحيحه» :عن أيب هريرة قال :كان النبي ﷺ بارز ًا

يوم ًا للناس ،فأتاه جربيل ،فقال :ما اإليامن؟ قال« :أن تؤمن باهلل ،ومالئكـته ،وبلقائه،

ورسله ،وتؤمن بالبعث» ،قال :ما اإلسالم؟ قال« :اإلسالم :أن تعبد اهلل وال ترشك به،

وتقيم الصالة ،وتؤدي الزكاة املفروضة ،وتصوم رمضان» ،قال :ما اإلحسان؟ قال «أن
تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك» ،قال :متى الساعة؟ قال« :ما املسؤول
ربا ،وإذا تطاول
عنها بأعلم من السائـل ،وسأخربك عن أرشاطها :إذا ولدت األ َمـ ُة َّ

رعا ُة اإلبل ال ُبهم يف البنيان ،يف مخس ال يعلمهن إال اهلل» ،ثم تال النبي ﷺ ﴿ﯫ ﯬ
«ر ُّدوه» فلم يروا شيئ ًا ،فقال« :هذا
ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [لقامن ]34 :اآلية ثم أدبر ،فقالُ :
الناس دينَهم» .قال أبو عبد اهلل :جعل ذلك ك َّله من اإليامن(((.
جربيل ،جاء يع ّلم َ

وأخرج البخاري :عن حممد بن جبري :عن أبيه قال :سمعت النبي ﷺ يقرأ يف

املغرب بالطور ،وذلك أول ما وقر اإليامن يف قلبي(((.

تصديق
قال ابن حجر يف «فتح الباري»« :واإليامن ـ لغة ـ :التصديق ،ورشع ًا:
ُ

الرسول فيام جاء به عن ربه.

((( «رشح الغنيمي عىل الطحاوية» ص.98

((( كتاب اإليامن ،باب سؤال جربيل النبي ﷺ عن اإليامن واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة،
(.)50

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب املغازي ،باب شهود املالئكة بدر ًا.)3798( ،
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وهذا القدر متفق عليه ،ثم وقع االختالف هل يشرتط مع ذلك مزيد أمر من

املعب عام يف القلب ـ إذ التصديق من أفعال القلوب ـ
جهة إبداء هذا التصديق باللسان ِّ

أو من جهة العمل بام صدّ ق به من ذلك؛ كفعل املامورات وترك املنتهيات؟ كام سيأيت

ذكره إن شاء اهلل تعاىل.
ُ

واإليامن ـ فيمـا قيل ـ مشتـق من «األمن» ،وفيه نظر؛ لتبا ُين مدلويل «األمن»

و«التـصديق» ،إال إن لوحظ فيه معنى جمازي ،فيقال« :أمنه» :إذا صدقه ،أي :أمنـه
التكذيب»(((.

قال البابريت يف «رشحه»« :قال الشيخ أبو منصور املاتريدي :التصديق بالقلب،

اإلقرار
الوقوف عليه ،جعل الشارع
ولكن لـام كان ما يف القلب أمر ًا باطن ًا ال يمكن
ُ
َ
دلي ً
يقر بلسانه يكون
ال عليه ورشط ًا إلجراء األحكام يف الدنيا ،حتى لو صدّ ق بقلبه ومل ّ

عالـم بام يف القلوب ،فيعلم بتصديقه ،ال يف أحكام الدنيا لعدم
مؤمن ًا عند اهلل؛ ألنه تعاىل
ٌ
اإلقرار الذي ُّ
يدل عليه يف ح ّقنا ،ونحن نحكم بالظواهر ،واهلل يتوىل السـرائر ،وهذا

مروي عن أيب حنيفة يف «العامل واملتعلم»(((.
القول
ٌّ

رصحوا بأن اإلقرار هو
وهذا القول ـ يف احلقيقة ـ هو عني قول األشاعرة ،الذين ّ

رشط إلجراء األحكام يف الدنيا ،وقد يكون ـ بنا ًء عىل ذلك اخلالف ـ لفظي ًا بني األشاعرة
واملاتريدية ،وذلك إذا قلنا :إن املاتريدية يبنون قوهلم باعتبار أحكام الدنيا ،واألشاعرة

ينظرون يف قوهلم إىل مط َلق اإليامن وحقيقته ،أي :بام هو عند اهلل تعاىل ويف نفسه.

والتحقيق ـ كام قرره اإلمام احلليمي ـّ :
أن األعامل إنام تدخل يف اإليامن ـ الذي

هو بمعنى التسليم واالنقياد ـ ال يف اإليامن؛ الذي هو بمعنى التصديق واإلذعان القلبي.
((( «فتح الباري» (.)46 :1

((( «رشح البابريت» ص.107

ِ
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وبناء عىل ذلك ُيمكن ُّ
حل كثري من اخلالف يف هذه املسألة ،وهذا القول مؤ َّيدٌ

بام نقلناه عن احلليمي ،وبقول اهلل تعاىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾
[يونس ،]9 :وقوله تعاىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [البقرة ،]3 :وبقوله تعاىل:
﴿ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾ [التوبة.]18 :

فعطف الصالة ـ التي هي من مجلة األعامل ـ عىل اإليامن ،والعطف يقتيض التغايـر،

التغاير هو التغاير يف معنى اإليامن املختلف نوع ًا ما بني الصالة واإليامن باهلل،
وهذا
ُ
فمبنى الصالة عىل االنقياد ،ومبنى اإليامن باهلل تعاىل عىل التصديق واإلذعان.

وتأمل يف قوله تعاىل﴿ :ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ﴾ [طه ،]112 :فرشط

ُ
والرشط غري املرشوط؛ كام هو معلوم ،والدليل األوضح
العمل للصاحلات باإليامن،
النبي ما اإلسالم؟ وما اإليامن؟
عىل ذلك هو حديث جربيل عليه السالم؛ حني سأل َّ
ٍ
واحد غري اآلخر.
فأخربه بأن حقيقة كل
وأما من حيث اللغة فقد جيوز إطالق اسم «اإليامن» عىل ما يشمل العمل

والتصديق؛ كام تقرر ،وجيوز إطالق اسم «اإلسالم» عىل ما يشملهام أيض ًا ،وهذا يعتمد

عىل ما إذا كانا مذكورين مع ًا يف النص ،أو كل واحد مذكور ًا وحده ،فإن اجتمعا يف
ّ
استقل كل واحد منهام يف الذكر ،فقد جيوز أن يشتمل يف
الذكر تغا َي َـر معنامها ،وإن

إطالقه عىل معنى اآلخر ،واهلل أعلم.

لـم أت َُوا
ومن ذلك ما رواه البخاري :عن ابن عباس قال:إن وفد عبد القيس ّ

النبي ﷺ قال« :من القوم؟» ـ أو «من الوفد؟» ـ قالوا :ربيعة ،قال« :مرحب ًا بالقوم»
َّ

ـ أو «بالوفد» ـ «غري خزايا وال ندامى» ،فقالوا :يا رسول اهلل ،إنا ال نستطيع أن نأتيك
فمرنا ٍ
ٍ
فصل نُخرب به من
بأمر
احلي من ك ّفار مرضُ ،
إال يف شهر احلرام ،وبيننا وبينك هذا ّ
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وراءنا ،وندخل به اجلنة ،وسألوه عن األرشبة ،فأ َم َرهم بأربع ،وهناهم عن أربع ،أمرهم

باإليامن باهلل وحدَ ه ،قال «أتدرون ما اإليامن باهلل وحده؟» ،قالوا :اهلل ورسوله أعلم،
قال« :شـهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتـاء الزكاة،

وصيام رمضان ،وأن تعطوا من املغنم اخلمس» ،وهناهم عن أربع :عن احلنتم ،والدباء،
ِ
وأخبوا هب ّن من وراءكم»(((.
والنقري ،واملزفت ،وربام قال :املقري .وقال« :احفظوهن
فأدخل يف اإليامن بعض أركان اإلسالم كالصالة والزكاة ،ويف بعض الروايات(((

عب عن ذلك باإلسالم.
ّ

َ

وقد ُروي عن بعض املتقدمني واملتأخرين :أهنم ُيدرجون العمل يف اإليامن ،فإن

قصدوا أن العمل رك ٌن ،ومن مل يقم به أو بجزئه ك َف َر ،فمذهبهم باطل قطع ًا ،وهو عائدٌ
ِ
بوجه أنه ٍ
منبن عىل
إىل مذهب اخلوارج ،وإن قصدوا أن العمل يندرج يف اإليمـان؛
((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الغيامن ،باب أداء اخلمس من اإليامن .)53( ،وكتاب العلم،
باب حتريض النبي ﷺ وفد عبد القيس عىل ان حيفظوا اإليامن والعلم وخيربوا من وراءهم،

( .)87كتاب التمني ،باب وصاة النبي ﷺ وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم.)6838( ،

((( ومن هذه الروايات :ما أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام،
كـتاب اإليمـان ،باب اإليمـان وقول النبي ﷺ« :بني اإلسالم عىل مخس» .)8( ،ومسـلم يف

«صحيحه» ،كتاب الغيامن ،باب قول النبي ﷺ« :بني اإلسالم عىل مخس» .)16( ،ولفظـه:

«بني اإلسالم عىل مخسة ،عىل أن يوحد اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصيام رمضان،
واحلج» ،فقال رجل :احلج ،وصيام رمضان ،قال :ال ،صيام رمضان ،واحلج».

وما أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب اإليامن ،باب

سؤال جربيل النبي ﷺ عن الغيمـان واإلسالم واإلحسـان وعلم الساعة ،)50( ،ولفـظه:
( ...قال ما اإلسالم :قال :اإلسالم أن تعبد اهلل وال ترشك به وتـقيم الصالة وتؤدي الزكاة
املفروضة وتصوم رمضان .)...ومسلم يف «صحيحه» من حديث عمر ريض اهلل عنه ،كتاب

اإليامن.)8( ،
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التصديق؛ كام يقول األشاعرة فال خالف ،وإن قصدوا أنه مندرج يف نو ٍع من اإليامن

ـ عىل التحقيق الذي ّقرره احلليمي ـ فال إشكال.

فعبارهتم ال بدَّ أن ترجع إىل أحد هذه املعاين ،وبنا ًء عليه ،فال جيوز عدُّ ها مذهب ًا

مستقلًّ ُ ،يوضع يف مقابل تلك األقوال الحتامله إياها.

االحتجاج بأحد تلك الروايات لتأييد قول من قال بأن العمل مندرج
وال جيوز
ُ

يف اإليامن مطلق ًا؛ ألن االختالف إنام هو يف كيفية االندراج ،هل هو كانضامم ركن إىل
ركن ،أو أصل إىل فرع ،أو واجب عىل رشط.

قال ابن حجر يف «فـتح الباري»« :والكالم هنا يف مقامني :أحدمها :كونه قوالً

وعمالً ،والثاين :كونه يزيد وينقص.

أعم من
فأما القول :فاملراد به النطق بالشهادتني ،وأما العمل :فاملراد به ما هو ُّ

عمل القلب واجلوارح ليدخل االعتقاد والعبادات.
تعاىل.

ومراد من أدخل ذلك يف تعريف اإليامن ـ ومن نفاه ـ إنام هو بالنظر إىل ما عند اهلل
فالسلف قالوا :هو اعتـقاد بالقلب ،ونطق باللسان ،وعمل باألركان ،وأرادوا

بذلك :أن األعامل رشط يف كامله ،ومن هنا نشأ هلم القول بالزيادة والنقص؛ كام سيأيت.
واملرجئة قالوا :هو اعتقاد ونطق فقط.
نطق فقط.
والكرامية قالوا :هو ٌ
واملعتزلة قالوا :هو العمل والنطق واالعتقاد.

والفارق بينهم وبني السلف :أهنم جعلوا األعمـال رشط ًا يف صحته ،والسلف

جعلوها رشط ًا يف كامله.
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وهذا ك ُّله ـ كام قلنا ـ بالنظر إىل ما عند اهلل تعاىل ،أما بالنظر إىل ما عندنا ،فاإليامن:
أقر ُأجريت عليه األحكام يف الدنيا ،ومل حيكم عليه بكفر إال إن
هو اإلقرار فقط ،فمن ّ

فعل ُّ
اقرتن به ٌ
يدل عىل كفره؛ كالسجود للصنم.

فإن كان ُ
الفعل ال يدل عىل الكفر؛ كالفسق ،فمن أطلق عليه اإليامن؛ فبالنظر إىل

إقراره ،ومن نفى عنه اإليامن؛ فبالنظر إىل كامله ،ومن أطلق عليه الكفر؛ فبالنظر إىل أنه

ف َع َل ف ْع َل الكافر ،ومن نفاه عنه؛ فبالنظر إىل حقيقته.

وأثبتت املعتزلة الواسطة فقالوا :الفاسق ال مؤمن وال كافر»(((.

وسوف ننقل ما قاله ابن حجر يف املقام الثاين قريب ًا.

معطوف عىل قوله« :وأن مجيع ما أنزل من
وقول الطحاوي« :ومجيع ما صح»...
ٌ

القرآن ،»...فيصري حاصل املعنى :أن املؤمن جيب عليه التصديق والعلم بأن القرآن
إنكاره وال التالعب فيه،
ثابت أنه من الدين ،فال جيوز
وما صح من السنة حق ،أيٌ :
ُ

وال الرت ُّدد.

هذه العبارة متهد لقاعدة عظيمة من قواعد التعامل مع النصوص جيب عىل املسلم

اإليامن والعمل هبا.

تنبيه:
وقد نسب لإلمام أيب حنيفة النعمـان أنه من املرجئة ،واملرجئة تقول كام أسلفنا

أنه كام ال ينفع مع الكفر معصية ،فكذلك ال يرض مع اإلسالم ذنب ،وهذا معناه أهنم
ينفون العذاب مطلق ًا عن فاعل الكبرية ولو مات مرص ًا عليها! وأما أبو حنيفة فال يقول
بذلك ،غاية األمر أنه يرجئ احلكم عىل فاعل الكبرية بأنه سيعذب يف النار هلل تعاىل،

((( «فتح الباري» (.)46 :1
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جلواز العفو عنه ،وهو مذهب أهل السنة ،مع قوله بأن فاعل الكبرية مستحق للعذاب

بمقتىض ما جاء يف الرشيعة.

قال اإلمام أبو منصور املاتريدي« :وقالت املعتزلة املرجئة هي التي أرجت الكبار
مل تنزل أهلها نار ًا وال جنة.
املروي
قال الشيخ رمحه اهلل :هذا الذي قالوه حق يف لزوم إرجاء تلك األعامل لكن
ّ
بالذم ليسوا هم إن ثبت خرب الذم وهذا هو احلق وعن مثـله سأل أبو حنيفة رمحه اهلل

مم أخذت اإلرجاء فقال من فعل املالئكة حيث قيل هلم ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [البقرة ]31 :إنه ملا سئلوا عن أمر مل يكن هلم به علم فوضوا األمر
يف ذلك إىل اهلل وكذلك احلق يف أصحاب الكبائـر ،إذ معهم خريات الواحدة منها لو

قوبلت مجيع ما دون الرشك من الرشور ملحتها وأبطلتها ،فال حيتمل أن حيرم صاحبها
وخيلد يف النار ،لكن يرجى أمره إىل اهلل فإن شـاء عفا عنه ،إذا هو مل حيرمه عند فعله

معرفته ومعاداة أعدائه له وتعظيم أوليائه فعند شدة حاجته إىل عفوه وإحسانه يرجو

أن ال حيرمه واهلل املوفق ،إذ قال﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [الربوج ]14 :وإن شاء قابل بسيئـته
ما أكرمه به من احلسنات فجعلهن كفارات هلا كمـا قال تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ﴾ [هود ]114 :وقال يف غري موضع﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [النساء]31 :

وقد ذكر األنواع التي وعد هبا التكفري وال قوة إال باهلل ،وذلك كقوله﴿ :ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [األحقاف ]16 :وقوله﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [العنكبوت ]7 :ونحو ذلك واهلل أعلم.

وإن شاء جزاه قدر عمله وما كان منه من احلسنات فقدرها أيض ًا بقوله﴿ :ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [الزلزلة ]7 :وغري ذلك من اآليات التي فيها ذكر
جزاء اخلري والرش وذلك وصف العدل يف املؤاخذة وإن كان هو فيمـا أعطى الثواب
مفض ً
ال وباهلل التوفيق.
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وهذا النوع من اإلرجاء حق ،لزم القول به(((» .اهـ.

وممن وصف اإلمام أبا حنيفة من املرجئة اإلمام األشعري يف مقاالت اإلسالميني،

ولكنه جعله متميز ًا يف القول عن املرجئة املعروفني ،قال:

«والفرقة التاسعة من املرجئة أبو حنيفة وأصحابه ،يزعمون أن اإليامن :املعرفة

باهلل واإلقـرار باهلل واملعرفـة بالرسول واإلقرار بمـا جاء من عند اهلل يف اجلملة دون
التفسري(((» .اهـ.

وقال اإلمام السعد التفتازاين« :قد اشتهر من مذهب املعتزلة أن صاحب الكبرية

بدون التـوبة خملد يف النار ،وإن عاش عىل اإليامن والطاعة مئة سنة ،ومل يفرقوا بني أن

تكون الكبرية واحدة أو كثرية واقعة قبل الطاعات أو بعدها أو بيـنها ،وجعلوا عدم
القطع بالعقاب وتفويض األمر ،إىل أن اهلل تعاىل يغفر إن شاء ويعذب إن شاء عىل ما

هو مذهب أهل احلق إرجاء ،بمعنى أنه تأخري لألمر وعدم جزم بالعقاب أو الثواب،
وهبذا االعتبار جعل أبو حنيفة من املرجئة ،وقد قيل له من أين أخذت اإلرجاء فقال

من املالئكة عليهم السالم﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [البقرة.]32 :

وإنام املرجئة اخلالصة الباطلة هم :الذين حيكمون بأن صاحب الكبرية ال يعذب

أصالً ،وإنام العذاب والنار للكفار ،وهذا تفريط ،كام أن قول الوعيدية إفراط ،والتفويض
إىل اهلل تعاىل وسط بينهام كالكسب بني اجلرب والقدر(((» .اهـ.

((( «التوحيد» ،أبو منصور املاتريدي ن ،333 :ص ،382دار اجلامعات املرصية ـ اإلسكندرية،
ت :د .فتح اهلل خليف.
((( «مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني» ،عيل بن إسامعيل األشعري أبو احلسن ت،324 :
( ،)138 :1دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ،ط ،3ت :هلموت ريرت.
((( «شرح المقاصد في علم الكالم» ،سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ت:
791هـ ( ،)238 :2دار المعارف النعمانية ـ باكستان ـ 1401هـ ـ 1981م ،ط.1
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فيعلم من ذلك أن وصف أيب حنيفة باإلرجاء عىل سبيل الذم لـام علم من أن

املرجئة مذمومون ،أمر ال يصح ملسلم التلبس به ،وقد علم أن مذهب أيب حنيفة ليس

موافق ملذهبهم ،وهو حمض افرتاء عىل هذا اإلمام .وعلم بام نقلناه الفرق بني مذهب

اإلرجاء وما يقال إنه إرجاء الفقهاء املنسوب أليب حنيفة ،وهو يف احلقيقة مذهب أهل
السنة قاطبة ال الفقهاء منهم خصوص ًا.

قال الطحاوي( :واإليامن واحد ،وأهله يف أصله سواء ،والتفاضل بينهم بالتقوى
وخمالفة اهلوى ومالزمة األوىل)

التفاضل بني الناس يكون بحسب االبتعاد عن النواهي وفعل األوامر ،واهلوى

هو الرغبة والشهوة ،فإذا كانت الرغبة خمالفة للشـريعة فيجب خمالفتها ،وإذا كانت
موافقة فهي َش ْهدٌ عىل َو ْر ٍد.
اإليامن يف هذه املسألة يراد به :ما به دخل العبد يف الدين ،فهو ٌّ
دال عىل فعل فعله

اإلنسان بإرادته ،وهذا الفعل إما أن يكون التصديق واإلذعان فقط ،أو هو مع اإلقرار؛
عىل التحقيق عند أهل السنة عىل القولني املشار إليهام سابق ًا ،أو مع األعامل عىل خترجيه

كام سبق.

وبنـا ًء عىل ذلك؛ فاملقصود بأصل اإليامن الوارد يف كالم الطحاوي «وأهله يف

أصله سواء» ،ال بد أن يكون املؤ َمن به ،فهذا هو األصل يف اإليامن؛ إن قلنا بأن معناه ما
ِ
املصدّ ُق
ُذك َـر ،واملقصود باملؤمن به :هو أركانه ،وهو :ما تعلق به اإليامن والتصديق ،فهو ّ
به ،أي :اهلل ،واملالئكة ،والنبيون ،والكتب ،واليوم اآلخر ،والقدر ،فهذه األمور ال جيوز

االختـالف فيها بني الناس ،أي :ال جيوز أن يقول واحد :إنني أومن باهلل ومالئكـته،

وال أومن بالباقي ،فهذا غري مؤمن مطلق ًا ،فالناس مجيع ًا يستوون يف أصل اإليامن هبذا

تفاضل بينهم ،بمعنى :أن ال أحد منهم يزيد عىل اآلخر يف يشء ،وال جيوز
املعنى ،وال ُ
اإلنقاص من هذه األركان املذكورة.
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قال البابريت« :وإىل هذا أشار أبو حنيفة رمحه اهلل يف كتاب «العامل واملتعلم» حيث

قال:إيامننا مثل إيامن املالئكة؛ ألنا آ َمـنّا بوحدانية اهلل تعاىل وربوبيته ،وما جاء من عنده،

أقرت به املالئكة ،وصدقت به األنبياء والرسل ،فمن هاهنا إيامننا مثل إيامهنم،
بمثل ما ّ
ُ
فضائل يف الثواب عىل اإليامن ،ومجيع العبادات وهو زائـدٌ عىل
وهلم بعد ذلك علينا

أصول اإليامن؛ ألن اهلل تعاىل ـ كام فضلهم بالنبوة عىل الناس ـ كذلك فضل عبادهتم
وثواهبم ،وهم ُأمناء الرمحن ،ال ُيدانيهم أحدٌ من الناس يف عبادهتم وخوفهم.
وهذا ُّ
يدل عىل أن أصل اإليامن ال يزيد وال ينقص؛ ألن أصله :هو التصديق بجميع

ما جيب اإليامن به ،وذلك ال حيتمل الزيادة والنقصان» .اهـ(((.

معنى آخر ،وهو :أن التصديق إما أن يقبل الشدّ ة والضعف،
وقد حيتمل قوله
ً

والزيادة والنقصان أو ال يقبلهام ،فإن مل يقبلهام ،كان مرا ُده بأصل اإليامن متعين ًا باملعنى
معنى آخر ،وهو ُّ
أقل قدْ ٍر من اإليامن ال ُيقبل
الذي ذكرناه ،وأما إن قبلهام ،فإنه حيتمل ً

إال به.

مبني عىل ّ
أن اإليامن من باب الكيفيات النفسانية التي تقبل الشدّ ة
وهذا القول ٌّ

مبني عىل أنه جمرد تع ُّلق بام يف اخلارج ،فإما أو يوجد ،أو ال.
والضعف ،واألول ٌّ

فعىل القول بأنه من باب الكيفيات ،يكون مبني ًا عىل هذا التع ّلق ،وهذا التع ُّلق

ال بد من حصوله ،ولكن اإليمـان (الكيفية النفسية) بعد ذلك يزداد وينقص بحسب
ما جيده الواحد من نفسه من حمبة ورهبة وخوف واطمئنان ،وغري ذلك من أحوال،
هيئات حيصل هبا الزيادة والنقصان.
فهذه كلها أوصاف للكيفيات النفسية ،وهي
ٌ

ُّ
فأقل قدْ ٍر منها يكون هو املراد بأصل اإليامن ،وبعد ذلك يتفاوت فيه الناس شدة

وضعف ًا ،وما نقله البابريت عن أيب حنيفة حيتمل هذا املعنى بال ريب.
((( «رشح البابريت» ص.110

ِ
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بل إن هذا ما رصح به اإلمام أبو حنيفة يف «الفقه األكرب» حيث قال:

«وإيامن أهل األرض والسامء ال يزيد وال ينقص من جهة املؤ َمن به ،ويزيد وينقص

من جهة اليقني والتصديق ،واملؤمنون مستوون يف اإليامن والتوحيد متـفاضلون يف

األعامل» .اهـ.

عبنا عنه بأصل التعلق واالرتباط .قال
واملقصود بقوله «اليقني» هنا :هو الذي ّ

املال عيل القاري يف «رشحه» عىل «الفقه األكرب»:

«قال اإلمام الرازي :اإليامن ال يقبل الزيادة والنقصان من حيثية أصل التصديق،

ال من جهة اليقني ،فإن مراتب أهلها خمتلفة يف كامل الدين؛ كام أشار إليه سبحانه بقوله:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ﴾ [البقرة ،]260 :فإن مرتبة عني اليقني ،فوق مرتبة علم اليقني ،كذا ورد «ليس
اخلرب كاملعاينة» ،وإن قال بعضهم« :لو كشف الغطاء ما ازددت يقين ًا» يعني :أصل اليقني؛

ملطابقة علم اليقني يف ذلك احلني ،وهو ال ينايف زيادة اليقني عند الرؤية؛ كام هو مشاهد
ِ
علم بالكعبة يف الغيبة ،ثم حصل له املشاهدة يف عامل احلرضة.
لـمن له ٌ

وعىل هذا فالـمراد بالزيادة والنقصان :القوة والضعف ،فإن التصديق بطلوع

الشمس أقوى من التصديق بحدوث العامل ،وإن كانا متساو َيني يف أصل تصديق املؤمن

به ،ونحن نعلم قطع ًا أن إيامن آحاد األمة ليس كإيامن النبي ﷺ ،وال كإيامن أيب بكر
الصديق ريض اهلل عنه ،باعتبار هذا التحقيق ،وهذا معنى ما ورد« :لو وزن إيامن أيب بكر
الصديق بإيامن مجيع املؤمنني لرجح إيامنه» ،يعني لرجحان إيقانه ،ووقار جنانه ،وثبات

إتقانه ،وحتقيق عرفانه ،ال من جهة ثمرات اإليامن ،من زيادات وقلة العصيان ،وعكسه

يف مرتبة النقصان ،مع بقاء أصل وصف اإليامن ،يف حق كل منهام بنعت اإليقان،
لفظي بني أرباب العرفان.
فاخلالف
ٌّ
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ومن هنا قال اإلمام حممد رمحه اهلل عىل ما ذكره يف «اخلالصة» عنـه :أكره أن

آمنت بام آمن به جربائيل عليه
يقول :إيامين كإيامن جربائيل عليه السالم ،ولكن يقولُ :

السالم .انتهى.

وذلك أن األول ُيوهم أن إيامنه كإيامن جربائل عليه السالم من مجيع الوجوه،
ِ
البي بينهام هنالك.
وليس األمر كذلك؛ لـام هو الفرق ّ

قال اإلمام األعظم رمحه اهلل يف كـتابه «الوصية» :ثم اإليامن ال يزيد وال ينقص؛

تصور زيادة اإليامن إال بنقصان الكفر ،وال يتصور نقصان اإليامن إال بزيادة
ألنه ال ُي ّ
الكفر ،فكيف جيوز أن يكون الشخص الواحد يف حالة واحدة مؤمن ًا وكافر ًا ،واملؤمن

مؤمن حق ًا ،وليس يف إيامن املؤمن شك ،كام أنه ليس يف كفر الكافر شك؛ لقوله تعاىل:
﴿ﮀﮁﮂﮃ﴾ [األنفال ،]40 :أي :يف موضع ﴿ﮈﮉﮊﮋ﴾

[النساء ،]151 :أي :يف حمل آخر ،والعاصون من أمة حممد ﷺ كلهم مؤمنون حق ًا،
وليسوا بكافرين ،أي :حق ًا» .اهـ(((.

فأشار اإلمام األعظم رمحه اهلل ـ هبذا الكالم ـ إىل أن العصيان ال ينايف اإليامن؛ كام

هو مذهب أهل السنة واجلامعة ،خالف ًا للخوارج واملعتزلة؛ فإهنام عندهم ال جيتمعان،

ونحن نحمل هذا احلال عىل مقام الكامل؛ فإن نفي املعصية بالكلية من املؤمن كاملحال،
وأما نحو قوله تعاىل﴿ :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

مؤول بأن املراد :زيادة اإليامن بزيادة
ﭲﭳﭴ﴾ [األنفال ]2 :فمعناه :إيقان ًا ،أو ٌّ
املؤ َمن به ،أي :القرآن.

وأما قوله ﷺ ملا سئل أن اإليامن يزيد وينقص« :نعم يزيد حتى يدخل صاحبه

اجلنة ،وينقص حتى يدخل صاحبه النار» ،فمعناه :أنه يزيد باعتبار أعامله احلسنة حتى
((( «رشح املال عيل القاري» عىل «الفقه األكرب» ص.126

ِ
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يدخل صاحبه اجلنة دخوالً أولي ًا ،وينقص بارتكاب أعامله احلسنة حتى يدخل صاحبه
النار أوالً ،ثم يدخل اجلنة كام هو مقتىض مذهب أهل السنة واجلامعة ،عىل أن التصديق

من الكيفيات النفسية لإلنسان ،وهي تقبل الزيادة والنقصان؛ باعتبار القوة والضعف
يف مراتب اإليقان ،ثم الطاعة والعبادة ثمرة اإليامن ،ونتيجة اإليقان ،وتنور القلب بنور

جيره مداومة
العرفان ،بخالف املعصية؛ فإهنا تسود القلب ،وتضعف حمبة ِّ
الرب ،وربام ُّ

جتر إىل الكبرية ،والكبرية إىل الكفر،
العصيان ،إىل ظلمـات الكفران ،فإن الصغرية ُّ
وحسن اخلامتة» .اهـ(((.
فنسأل اهلل العافية ُ

هبا.

هذا كالمه وحيتوي عىل خالصة اخلالف والتحقيق يف هذه املسألة وما يتعلق

قال ابن حجر يف «فـتح الباري» ـ بعد أن أشار إىل بطالن مذهب الكرامية يف

قوهلم بأن اإليامن هو القول فقط ـ:

درجات ،وأن بعض الناس
ظاهر يف أن العلم باهلل
أعلمكم باهلل»
ٌ
ٌ
«قوله ﷺ« :أنا ُ
ُ
أفضل من بعض ،وأن النبي ﷺ منه يف أعىل الدرجات ،والعلم باهلل يتناول ما بصفاته
فيه
وما بأحكامه وما يتعلق بذلك ،فهذا هو اإليامن حق ًا» .اهـ(((.

وهذه املسألة هي التي اشتهر نقلها عن أيب حنيفة ،وشنّع عليه البعض بام قاله فيها،
يستحق التشنيع ،إذا ُفهم عىل وجهه الذي أراده اإلمام.
وال نراه
ّ
قال ابن حجر يف مسألة زيادة اإليامن ونقصانه« :وأما املقام الثاين((( ،فذهب

السلف إىل أن اإليامن يزيد وينقص ،وأنكر ذلك أكثر املتكلمني ،وقالوا :متى قبل

ذلك كان ش ّك ًا.

((( «فتح الباري» (.)70 :1

((( املصدر السابق.
((( وهو زيادة اإليامن ونقصانه.
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قال الشيخ حميي الدين :واألظهر املختار :أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر

ووضوح األدلة ،وهلذا كان إيامن الصدّ يق أقوى من إيامن غريه؛ بحيث ال يعرتيه الشبهة.
ويؤيده :أن كل أحد يعلم أن ما يف قلبه يتفاضل حتى إنه يكون يف بعض األحيان

ُ
اإليامن أعظم يقين ًا وإخالص ًا وتو ُّك ً
ال منه يف بعضها ،وكذلك يف التصديق واملعرفة

بحسب ظهور الرباهني وكثرهتا.

وقد نقل حممد بن نرص املروزي يف كتابه «تعظيم قدر الصالة» عن مجاعة من

رصح به عبد الرزاق يف «مصنفه» عن سفيان
األئمة نحو ذلك ،وما نقل عن السلف ّ

الثوري ،ومالك بن أنس ،واألوزاعي ،وابن جريج ،ومعمر ،وغريهم ،وهؤالء فقهاء
األمصار يف عرصهم.

وكذا نقله أبو القاسم الاللكائي يف كتاب «السنة» عن الشافعي ،وأمحد بن حنبل،

وإسحاق ابن راهويه ،وأيب عبيد ،وغريهم من األئمة.

وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال :لقيت أكثر من ألف رجل من العلامء

باألمصار ،فام رأيت أحد ًا منهم خيتلف يف أن اإليامن :قول وعمل ،ويزيد وينقص.

وأطنب ابن أيب حاتم والاللكائي يف نـقل ذلك باألسانيد عن مجع كثيـر من

الصحابة والتابعني ِّ
وكل من يدور عليه اإلمجاع من الصحابة والتابعني ،وحكاه فضيل

بن عياض ،ووكيع عن أهل السنة واجلامعة.

وقال احلاكم يف «مناقب الشافعي» :حدثنا أبو العباس األصم :أخربنا الربيع قال:

سمعت الشافعي يقول :اإليامن :قول وعمل ،يزيد وينقص.

وأخرجه أبو نعيم يف ترمجة الشافعي من «احللية» من وجه آخر عن الربيع ،وزاد:

يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،ثم تال﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ اآلية [املدثر.]31 :

ِ
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مرصحة بالزيادة ،وبثبوهتا يثبت
ثم رشع املصنّف يستدل لذلك بآيات من القرآن ّ

كل قابل للزيادة ٌ
املقابل؛ فإن ّ
قابل للنقصان رضورةً.

قوله« :واحلب يف اهلل ،والبغض يف اهلل من اإليامن» هو لفظ حديث أخرجه أبو داود

من حديث أيب أمامة ومن حديث أيب ذر ولفظه« :أفضل األعامل احلب يف اهلل والبغض يف

اهلل» ،ولفظ أيب أمامة «من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فـقد استكمل اإليامن»،
وللرتمذي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أيب أمامة ،وزاد أمحد فيه «ونصح هلل»،

وزاد يف أخرى« :ويعمل لسـانه يف ذكر اهلل» ،وله عن عمرو بن اجلموح بلفظ «ال جيد
العبد رصيح اإليامن حتى حيب هلل ويبغض هلل» ،ولفظ البزار رفعه« :أوثق عرى اإليامن

ّ
واستدل
احلب يف اهلل والبغض يف اهلل» ،وسيأيت عند املصنف «آية اإليامن حب األنصار»،

بذلك عىل أن اإليامن يزيد وينقص؛ ألن احلب والبغض يتفاوتان»(((.

وهذا الكالم يف غاية اإلفادة ،فهو يبني وجوه إمكان زيادة اإليامن ونقصانه،

وحاصله :أن التصديق يزيد ـ بوصفه الثاين من باب اليقني القابل للتفاوت والعارض ـ

عىل التصديق الثابت ،ويزيد بزيادة األعامل؛ بناء عىل القول بأهنا من اإليامن.

اخلالف يسري وليس أصلي ًا،
ويظهر للمدقق أنه ال خالف حقيقي ًا بني الفريقني ،أو
ُ
ٍ
بقول دون قول.
وال جمال للتشنيع عىل من قال

قال الطحاوي( :واملؤمنون كلهم أولياء الرمحن وأكرمهم عند اهلل أطوعهم
وأتبعهم للقرآن)
املؤمنون هم أولياء اهلل وقد َو َر َد ذلك يف الكتاب والسنة ،ومعنىَ :ويل اليشء:

ُقرب منه ،فالو ُّيل :هو القريب ،كلام كان اإلنسان قريب ًا من أوامر اهلل ومبتعد ًا عن نواهيه
((( «فتح الباري» (.)47 :1
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فهو ويل ،أي :قريب من اهلل باتباعه ألوامره ،وهذه الوالية تتفاوت بازدياد االلتزام،

واهلل قريب منهم بمعونته هلم وبتأييده إياهم.

قال تعاىل يف سورة األنفال﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾
[.]34

وقـال تعـاىل يف سـورة األعـراف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ﴾ [.]196

وقال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ*ﭜ

ﭝﭞﭟ*ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [يونس-62 :

.]64

قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [البقرة ،]257 :أي :إن اهلل تعاىل متـويل

أمورهم ويقرب منهم بالعون والنرصة والتوفيق عىل الطاعات واهلداية إىل املعرفة.

عرف السعد التفتازاين الو َّيل بقوله« :هو العارف باهلل حسب ما يمكن،
وقد َّ

املواظب عىل الطاعات ،املجتنب للمعايص ،املعرض عن االهنامك باللذات والشهوات».

اهـ(((.

ويف «صحيح البخاري» :عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل ﷺ :إن اهلل قال« :من

أحب إ ّيل مما افرتضت
تقرب إيل عبدي بيشء
ّ
عادى يل ولي ًا ،فقد آذنته باحلرب ،وما ّ
يتقرب إيل بالنوافل حتى أح ّبه ،فإذا أحببتُه كنت سمعه الذي
عليه ،وما يزال عبدي ّ

يسمع به ،وبرصه الذي يبرص به ،ويده التي يبطش هبا ،ورجله التي يميش هبا ،وإن
((( التفتازاين ،سعد الدين  ،رشح العقائد النسفية )194 :1( ،من جمموعة احلوايش البهية.
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دت عن يشء أنا فاع ُله تر ُّددي عن
سألني ألعطينّه ،ولئن استعاذين ألعيذنّه ،وما تر ّد ُ
نفس املؤمن ،يكره املوت ،وأنا أكره مساءته» .اهـ(((.

قال ابن حجر يف «فـتح الباري»« :قوله« :من عادى يل وليـ ًا» املراد بويل اهلل:

املواظب عىل طاعته ،املخلص يف عبادته.
العامل ُ باهلل،
ُ

وقد استشكل وجود ٍ
أحد يعاديه؛ ألن «املعاداة» إنام تقع من اجلانبني ،ومن شأن
ُ
ِ
والصفح عمن جيهل عليه ،وأجيب بأن املعاداة مل تـنحرص يف اخلصومة
لم
ُ
الو ّيل احل ُ
التعصب؛ كالرافيض يف بغضه
واملعاملة الدنيوية مثالً ،بل قد تقع عن ُبغض ينشأ عن
ُّ
أليب بكر ،واملبتدع يف بغضه للسني ،فتقع املعاداة من اجلانبني :أما من جانب الو ّيل،
فلله تعاىل ،ويف اهلل ،وأما من جانب اآلخر ،فلام تقدم ،وكذا الفاسق املتجاهر يبغضه

الو ُّيل يف اهلل ،وببغضه اآلخر؛ إلنكاره عليه ومالزمته لنهيه عن شهواته.

الوقوع من أحد اجلانبني بالفعل ،ومن اآلخر بالقوة،
وقد تطلق املعاداة ويراد هبا
ُ
قال الكرماين :قوله« :يل» هو يف األصل صفة لقوله« :ولي ًا» لكنه ملا تقدم صار حاالً.
وقال ابن هبرية يف «اإلفصاح» :قوله« :عادى يل ولي ًا» أي :اتـخذه عدو ًا ،وال

أرى املعنى إال :أنه عاداه من أجل واليته ،وهو ـ وإن تضمن التحذير من إيذاء قلوب
أولياء اهلل ـ ليس عىل اإلطالق ،بل ُيستـثنى منه ما إذا كانت احلال تـقتيض نزاع ًا بني

حق ،أو كشف غامض؛ فإنه جرى بني
ول َّيني يف خماصمة ،أو حماكمة ترجع إىل استخراج ّ
أيب بكر وعمر مشاجرةٌ ،وبني العباس وعيل ،إىل غري ذلك من الوقائع .انتهى ملخص ًا
موضح ًا.

وتعقبه الفاكهاين بأن معاداة الويل ـ لكونه ول ّي ًا ـ ال ُيفهم إال إن كان عىل طريق

احلسد الذي هو متني زوال واليته ،وهو بعيد جد ًا يف حق الويل ،فتأ َّم ْله.
((( كتاب الرقاق ،باب التواضع.)6137 ( ،
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قلت :والذي قدّ متُه أوىل أن ُيعتمد» .اهـ(((.

وقال ابن حجر يف «فتح الباري»« :قال أبو القاسم القشريي :قرب العبد من ربه
خيصه به يف الدنيا من عرفانه،
يقع أوالً بإيامنه ،ثم بإحسانه ،وقرب الرب من عبده :ما ُّ
ويف اآلخرة من رضوانه ،وفيام بني ذلك من وجوه لطفه وامتنانه ،وال يتم قرب العبد
من احلق إال ببعده من اخللق.

خاص
قال :وقرب الرب بالعلم والقدرة عا ٌّم للناس ،وباللطـف والنصـرة
ٌّ
خاص باألولياء» .اهـ(((.
باخلواص ،وبالتأنيس
ٌّ
وبني ابن حجر املقصود من قوله« :كنت سمعه ،»...فقال يف «فتح الباري»:

وبرصه ...إلخ ،واجلواب
سمع العبد
«وقد استُشكل كيف يكون الباري جل وعال َ
َ

من أوجه:

أحدها :أنه ورد عىل سبيل التمثيل ،واملعنى :كنت سم َعه وبرصه يف إيثاره أمري،

فهو حيب طاعتي ويؤثر خدمتي؛ كام حيب هذه اجلوارح.

ثانيها :أن املعنى :ك ّليتُه مشغولة يب ،فال ُيصغي بسمعه إال إىل ما يرضيني ،وال

يرى ببرصه إال ما أمرتُه به.

ثالثها :املعنى :أجعل له مقاصده كأنه يناهلا بسمعه وبرصه ...إلخ.

كنت له يف النرصة كسمعه وبرصه ويده ورجله يف املعاونة عىل عدوه.
رابعهاُ :

خامسها :قال الفاكهاين ـ وسبقه إىل معناه ابن هبرية ـ :هو فيام يظهر يل :أنه عىل
ِ
سمعه الذي يسمع به فال يسمع إال ما ُّ
حيل
«كنت حافظ
حذف مضاف ،والتقدير:
ُ

استام ُعه ،وحافظ برصه كذلك »...إلخ.
((( «فتح الباري» (.)342 :11

((( املصدر السابق (.)343 :11
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آخر َّ
أدق من الذي قبله ،وهو أن يكون
سادسها :قال الفاكهاين :حيتمل
معنى َ
ً

معنى سمعه :مسمو َعه؛ ألن املصدر قد جاء بمعنى املفعول؛ مثل« :فالن أميل» بمعنى

«مأمويل» ،واملعنى :أنه ال يسمع إال ذكري ،وال يلتذ إال بتالوة كتايب ،وال يأنس إال

بمناجايت ،وال ينظر إال يف عجائب ملكويت ،وال يمد يده إال فيام فيه رضاي ،ورجله
كذلك ...وبمعناه قال ابن هبرية أيض ًا.
وقال الطويف :اتفق العلامء ممن يعتد بقوله :أن هذا جماز ،وكناية عن نرصة العبد

وتأيـيده وإعانته ،حتى كأنه سبحانه ُينزل نفسه من عبده منزلة اآلالت التي يستعني
هبا ،وهلذا وقع يف رواية« :فبي يسمع ،ويب يبرص ،ويب يبطش ،ويب يميش».

قال :واالحتادية زعموا أنه عىل حقيقته ،وأن احلق عني العبد ،واحتجوا بمجيء

جربيل يف صورة دحية ،قالوا :فهو روحاين خلع صورته ،وظهر بمظهر البرش! قالوا:
فاهلل أقدر عىل أن يظهر يف صورة الوجود الكيل أو ِ
بعضه ،تعاىل اهلل عام يقول الظاملون
ّ
علو ًا كبري ًا.
ّ
وقال اخلطايب :هذه أمثال ،واملعنى :توفيق اهلل لعبده يف األعمـال التي يبارشها

هبذه األعضاء ،وتيسري املحبة له فيها بأن حيفظ جوارحه عليه ،ويعصمه عن مواقعة
ما يكره اهلل من اإلصغاء إىل اللهو بسمعه ،ومن النظر إىل ما هنى اهلل عنه ببرصه ،ومن

البطش فيام ال حيل له بيده ،ومن السعي إىل الباطل برجله.

يترصف إال
وإىل هذا نحا الداودي ،ومثله الكالباذيّ ،
وعب بقوله :أحفظه فال ّ

يترصف فيام يكرهه منه.
يف ّ
حماب؛ ألنه إذا أح ّبه كره له أن ّ

عب بذلك عن رسعة إجابة الدعاء،
سابعها :قال اخلطايب أيض ًا :وقد يكون ّ
مساعي اإلنسان ك َّلها إنام تكون هبذه اجلوارح املذكورة،
والنجح يف الطلب ،وذلك أن
َ
وقال بعضهم ـ وهو منتزع مما تقدم ـ :ال يتحرك له جارحة إال يف اهلل ،وهلل ،فهي كلها

تعمل باحلق للحق.
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وأسند البيهقي يف «الزهد» عن أيب عثمـان اجليزي ـ أحد أئمة الطريق ـ قال:

معناه :كنت أرسع إىل قضاء حوائجه من سمعه يف اإلسامع ،وعينه يف النظر ،ويده يف
اللمس ،ورجله يف امليش.

بعض متأخري الصوفية عىل ما يذكرونه من مقام الفناء واملحو ،وأنه الغاية
ومحله ُ

التي ال يشء وراءها ،وهو أن يكون قائ ًام بإقامة اهلل له ،حم ّب ًا بمحبته له ،ناظر ًا بنظره له،

من غري أن تبقى معه بقية تُناط باس ٍم ،أو تقف عىل رسم ،أو تـتعلق بأمر ،أو توصف
بوصف ،ومعنى هذا الكالم :أنه يشهد إقامة اهلل له حتى قام ،وحمبته له حتى أحبه،
ونظره إىل عبده حتى أقبل ناظر ًا إليه بقلبه.

ومحله بعض أهل الزيغ عىل ما يدّ عونه من أن العبد إذا الز َم العباد َة الظاهرة

احلق ـ تعاىل اهلل عن ذلك ـ
والباطنة حتى يصفى من الكدورات :أنه يصري يف معنى ّ

وأنه يفنى عن نفسه مجل ًة ،حتى يشهد ّ
أن اهلل هو الذاكر لنفسه ،املوحد لنفسه ،املحب

لنفسه ،وأن هذه األسباب والرسوم تصري عدم ًا رصف ًا يف شهوده ،وإن مل تعدم يف
اخلارج.

متمس َك فيه لالحتادية وال القائلني بالوحدة املطلقة لقوله
وعىل
ُ
األوجه ك ّلها فال َّ

يف بقية احلديث« :ولئن سألني» و«لئن استعاذين»؛ فإنه كالرصيح يف الر ّد عليهم»(((.
وبعض الناس قد يقولون :ما لنا نرى يف احلديث أن الو ّيل إذا دعا أجابه اهلل

تعاىل ،ونحن ندعو واألوليا ُء يدعون فال يستجاب هلم؟

وأجاب ابن حجر عن ذلك فقال يف «فتح الباري»:
والص َلحاء د َعوا وبا َلغوا ومل ُيابوا.
«وقد استُشكل بأن مجاع ًة من الع ّباد ُّ

((( «فتح الباري» (.)344 :11
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تتنوع ،فتارة يقع املطلوب بعينه عىل الفور ،وتارة يقع
واجلواب :أن اإلجابة ّ

ولكن يتأخر حلكمة فيه ،وتارة قد تقع اإلجابة ولكن بغري عني املطلوب؛ حيث ال

يكون يف املطلوب مصلحة ناجزة ،ويف الواقع مصلحة ناجزة ،أو أصلح منها» .اهـ(((.
ومما يفيد هذا املعنى ـ أعني خصائص الويل واألولياء ـ ما رواه ابن حبان يف

عامر
«صحيحه» :عن خالد بن الوليد قال :كان بيني وبني عامر بن يارس كال ٌم ،فانطلق ٌ
يشكو إىل رسول اهلل ﷺ ،قال :فجعل خالدٌ ال يزيده إال غلظ ًة ،ورسول اهلل ﷺ ساكت،

عامر ،وقال :يا رسول اهلل ،أال تسم ُعه؟ قال :فرفع رسول اهلل ﷺ إ ّيل رأسه،
قال :فبكى ٌ
فخرجت فام كان يشء
وقال« :من عادى عامر ًا عاداه اهلل ،ومن أبغضه أبغضه اهلل» قال:
ُ

أحب إ ّيل من رضا عامر ،فلقيتُه فريض(((.
ّ

يدل عىل أن عامر بن يارس من األولياءُّ ،
وهذا حديث عظيمُّ ،
ويدل عىل أن خالد

ابن الوليد منهم أيض ًا؛ ألنه أحب األولياء ،واتبع أمر اهلل تعاىل ،ورجح حمبته عىل ما

سواها ،وهذه درجة عالية من اإليامن هلل تعاىل ولرسوله.

فمحبة األولياء املشهود هلم من النبي ـ أو باألدلة الرشعية املعتربة ـ الزمة للمسلم
ِ
اجلهلة به ،خاص ًة
التقي ،ولكن اخللط يكون با ّدعاء من يدّ عي الوالي َة
واغرتار بعض َ
ِ
بزعمه ـ إال هو ،وبنا ًء عليه يطالب أتباعه
إذا كان ما يدعيه كُـشوف ًا ال ي ّطلع عليها ـ
بطاعته ،وينادي بالويل والثبور عىل من خالفه ،وكيف إذا كان ما يدعيه خمالف ًا لِـام
ثبت باألدلة الظاهرة املعتربة ،فأين ذهب ُ
عقل أصحابه ،أيقدّ م ما يزعمه كشف ًا ـ وهو

خفي ـ عىل الظاهر من العقل والنقل وقواعد الدين الواضحة!؟

قال ابن حجر يف «فتح الباري»« :قال الشيخ أبو الفضل ابن عطاء :يف هذا احلديث
((( «فتح الباري» (.)345 :11

((( كتاب التاريخ ،باب ذكر إثبات بغض اهلل جل وعال من أبغض عامر بن يارس ريض عنه.)7081( ،
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عظم قدر الو ّيل؛ لكونه خرج عن تدبريه إىل تدبري ربه ،وعن انتصاره لنفسه إىل انتصار اهلل

له ،وعن حوله وقوته بصدق توكله ،قال :ويؤخذ منه أن ال حيكم إلنسان آذى ولي ًا،
ثم مل يعاجل بمصيبة يف نفسه أو ماله أو ولده؛ بأنه سلم من انتقام اهلل فقد تكون مصيبته

يف غري ذلك مما هو أشدُّ عليه كاملصيبة يف الدين مثالً» .اهـ(((.

وروى احلاكم يف «املستدرك عىل الصحيحني» :عن زيد بن أسلم :عن أبيه :أن

عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه خرج إىل مسجد رسول اهلل ﷺ ،فإذا هو بمعاذ بن جبل

ريض اهلل عنه عند قرب رسول اهلل ﷺ يبكي ،فقال :ما يبكيك يا معاذ؟ قال :يبكيني يشء
سمعتُه من صاحب هذا القرب ،قال :وما سمعتَه؟ قال :سمعتُه يقول« :إن اليسري من
الرياء رشك ،وإن من عادى و َّيل اهلل فقد بارز اهلل تعاىل باملحاربة ،وإن اهلل حيب األتقياء
عرفوا ،قلوهبم مصابيح
األخفياء الذين إن غابوا مل ُيفتقدوا ،وإن حرضوا مل ُيد َعوا ومل ُي َ

اهلدى ،خيرجون من ّ
كل غربا َء مظلمة»((( ،وداللته واضحة بينة عىل ما مىض.

ويزيد بيان صفات األتقياء :أهنم خيفون ذلك غالب ًا ،فال يمنّون عىل الناس أن آمنوا

وات َقوا ،ومن يفعل ذلك فقد شارك املنافقني يف بعض صفاهتم! ولذلك وصفهم باألخفياء.
وأعىل درجات الوالية :أن ال يعلن هبا الو ّيل ،وربام لذلك قال العلامء :إن الويل

ال ينبغي له أن جياهر بام حيصل معه من التكرمة.

قال الطحاوي( :وأصل اإليامن هو اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم
اآلخر ،والقدر خريه ورشه وحلوه ومره من اهلل تعاىل)
أشهرها حديث جربيل حني جاء النبي ﷺ وسأله عن
ويف هذا أحاديث،
ُ

اإليامن واإلسالم واإلحسان.

((( «فتح الباري» (.)346 :11
((( كتاب الرقاق .)7933( ،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه .وقال الذهبي :صحيح.
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واملالئكة هم عباد اهلل املكرمون ،الذين ال يعصـون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما

يؤمرون ،ولكل طائفة منهم وظيف ٌة يأمرهم اهلل تعاىل هبا ،فمنهم سفرا ُء ،ومنهم كتبة،
ومنهم حفظة﴿ ،ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ﴾ [املدثر .]31 :واملالئكة ال يعصون اهلل تعاىل تعاىل،

وهم خملوقون من نور ،وأما اجلن فهم خملوقون من نار؛ كام ورد يف احلديث.

وليس إبليس من املالئكة ،وليس من طائفة منهم؛ كام نُقل عن بعض السلف،

ورصح القرآن العزيز بذلك ﴿ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [الكهف ،]50 :وال يقال :إن
ّ

اجلن طائفة من املالئكة؛ ألن هذا بال دليل ،فاملعلوم الثابت :أن اجلن غري املالئكة،
ومل ِير ْد :أن هناك طائفة من املالئكة تسمى باسم اجل ّن ،واملتعارف يف القرآن :أن اسم
اجلن ُيطلق عىل املخلوقات املقابلني لإلنس واملالئكة ،فيجب احلمل عىل ذلك املعنى،

وكذلك قد وصف املالئكة يف القرآن بأهنم ﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [التحريم]6 :

وإبليس عصاه ،فهو ليس منهم.
ُ

روى الطربي يف «تفسريه»« :عن ابن عباس قال :كان إبليس قبل أن يركب املعصية

من املالئكة اسمه عزازيل ،وكان من سكان األرض ،وكان من أشد املالئكة اجتهاد ًا،

وأكثرهم عل ًام ،فذلك دعاه إىل الكرب ،وكان من حي يسمون جنّ ًا» .اهـ(((.

وذكر أيض ًا يف «التفسري»« :عن ابن عباس قال :إن من املالئكة قبيلة من اجلن،

سوس ما بني السامء واألرض» .اهـ(((.
وكان إبليس منها ،وكان َي ُ

هذا هو قول ابن عباس ،ونقل الطربي عن آخرين« :ما كان إبليس من املالئكة

طرفة عني ّ
قط ،وإنه ألصل اجلن ،كام أن آدم أصل اإلنس» .اهـ(((.
((( «تفسري الطربي» (.)224 :1
((( املصدر السابق (.)225 :1
((( املصدر السابق (.)226 :1
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وقال الطربي« :قال ابن زيد :إبليس أبو اجلن ،كام آدم أبو اإلنس ،وعلة من قال

هذه املقالة :أن اهلل جل ثناؤه أخرب يف كتابه :أنه خلق إبليس من نار السموم ،ومن مارج

من نار ،ومل خيرب عن املالئكة أنه خلقها من يشء من ذلك ،وأن اهلل جل ثناؤه أخرب أنه
من اجلن ،فقالوا :فغري جائز أن ُينسب إىل غري ما نسبه اهلل إليه ،قالوا :وإلبليس ٌ
نسل
وذرية ،واملالئكة ال تتناسل وال تتوالد» .اهـ(((.
ّ

ثم قال الطربي« :قال أبو جعفر وهذه علل تُنبئ عن ضعف معرفة أهلها ،وذلك
ٍ
أصناف من خلقة شتى،
أصناف مالئكتِه من
أنه غري مستنكر أن يكون اهلل جل ثناؤه خلق
َ
فخلق بعض ًا من نور ،وبعض ًا من نار ،وبعض ًا مما شاء من غري ذلك ،وليس فيام ّنزل اهللُ

رب عام خلق منه مالئكته ،وإخباره عام خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون
جل ثناؤه اخل ُ
إبليس خارج ًا عن معناهم؛ إذ كان جائز ًا أن يكون خلق صنف ًا من مالئكته من نار كان
منهم إبليس ،وأن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر مالئكته.

وكذلك غري خمرجه أن يكون كان من املالئكة بأن كان له ٌ
نسل وذرية لِـام ركّب

لـم أراد اهلل به من املعصية.
فيه من الشهوة واللذة التي نُزعت من سائر املالئكة ّ

سمى ما اجت ّن من األشياء عن
وأما خرب اهلل عن أنه من اجل ّن ،فغري مدفو ٍع أن ُي ّ

إبليس واملالئك ُة
األبصار كلها «جنّـ ًا» ـ كام قد ذكرنا قبل يف شعر األعشى ـ فيكون
ُ

منهم؛ الجتناهنم عن أبصار بني آدم» .اهـ(((.

وهذا ـ وإن كان قاله الطربي ـ فإن الظاهر هو ما قدمناه.
وأما كتبه ،فهي التي أنزهلا اهلل تعاىل عىل أنبيائه ورسله ،ومنها صحف إبراهيم
((( «تفسري الطربي» ()226 :1
((( املصدر السابق (.)227 :1
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وموسى ،والتوراة عىل موسى ،والزبور عىل إبراهيم ،واإلنجيل عىل عيسى ،والقرآن
عىل سيدنا حممد عليهم الصالة والسالم أمجعني.

قال الغنيمي« :والرسل أرسلهم اهلل تعاىل إىل اخللق هلدايتهم ،وتكميل معاشهم
ِ
صدقهم ،فب ّلغوا عنه رسالته ،وب ّينوا ما أمروا
ومعادهم ،وأ ّيدهم باملعجزات الدا ّلة عىل
ببيانه ،وهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها؛ عىل املختار ،بل هو
الصواب» .اهـ(((.

نـفرق بني أحد من رسله،
قال الطحاوي( :ونحن مؤمنون بذلك ك ِّله ،ال ّ
ونصدّ قهم كلهم عىل ما جاءوا به)
وهذا خامتة احلديث عن اإليامن! والتفريق بني الرسل يكون بأن تؤمن ببعضهم

وتكفر ببعضهم؛ كام فعل اليهود والنصارى ،فأنت ترى اليهود قد آمنوا بموسى عليه
السالم ،وكفروا بعيسى وبمحمد عليهام الصالة والسالم ،وترى النصارى آمنوا بموسى
تفريق
وعيسى عليهام السالم وكفروا بسيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم ،وهذا
ٌ

العيل الذي أرسلهم إىل البرش
بني الرسل يف األحكام التي أثبتها هلم ُّ
رب العزة احلكيم ُّ
هلدايتهم وداللتهم عىل اخلري واحلق.

ٍ
واحد من الرسل ـ املعلوم رسالتهم ـ كتكذيب سائر األنبياء والرسل،
وتكذيب

ال فرق وال َ
تكذيب هلل تعاىل.
وتكذيب الرسول هو
فصل بني هذا وذاك،
ٌ
ُ

التفاضل بني األنبياء صىل اهلل عليهم وسلم:

يتوهم بعض الناس أن حرمة التفريق بني األنبياء والرسل تستلزم عدم
قد ّ

تفضيل أحد منهم عىل غريه ،وهذا غري صحيح ،فمع أن كل واحد من األنبياء بلغ
((( «رشح الغنيمي» ص .105
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َ
أفضل من بعض،
بعضهم
الدرجة العالية الرفيعة عند اهلل تعاىل ،إال أن اهلل تعاىل جعل َ

وذلك بام من ََحه إياه من املراتب واخلصائص.

قال اإلمام البغدادي« :كان رضار بن عمرو يقول :ال جيوز تفضيل بعضهم عىل

بعض بعينه واسمه ،وقال أصحابنا مع أكثر األمة بتفضيل بعضهم عىل بعض ،وقالوا:

إن نبينا ﷺ أفضلهم ،وأولو العزم من الرسل أفـضل من غريهم ،وهم مخسة :نوح

وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد عليهم السالم ،ومن ب ُعث إىل الكافة منهم أفضل

ممن ُبعث إىل قوم خمصوصني ،وقد قال نبينا ﷺ« :أنا سيد ولد آدم» ،وقال أيض ًا« :آد ُم
ـ ومن دونه ـ حتت لوائي» ،وقال« :لو كان موسى ح ّي ًا ما وسعه إال اتباعي»»(((.

والتفاضل بني األنبياء ـ عىل النحو الذي قرره اإلمام البغدادي ـ هو الذي أميل

إليه ،وأراه راجح ًا.

وقد مال اإلمام السنويس يف «رشح صغرى الصغرى» تبع ًا البن عباد إىل املنع

من التفضيل بني األنبياء ،فقال:

«قال الشيخ العارف باهلل ،املحقق السالك ،املريب ،قدوة املقتدين ،وعلم املهتدين،

حجة اهلل تعاىل ،أبو عبد اهلل حممد بن عباد ،رمحه اهلل تعاىل ،وريض عنه ،يف رسائـله يف

معنى األفضلية التي ثبتت بني األنبياء والرسل ومن يف معناهم من املالئكة عىل مجيعهم

بحكم اهلل تعاىل بأفضلية بعضهم عىل
الصالة والسالم؛ قال :إنام وقعت األفضلي ُة بينهم ُ

بعض ،ال من أجل علة موجبة لذلك ُوجدت يف الفاضل و ُفقدت من املفضول ،وللسيد

بعض عبيده عىل بعض ـ وإن كان كل واحد منهم كام ً
ال يف نفسه بالغ ًا من
فضل َ
أن ُي ّ

وصف يكون فيهم ،وذلك مما جيب
ذلك الغاية التي تليق به ـ من غري أن حيمله عىل ذلك
ٌ

((( «أصول الدين» ص.297
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تقريبي؛ إذ ال خيلو من البواعث واألغراض ،واهلل
أمر
له ّ
ٌّ
بحق سيادته ،والتمثيل بالسيد ٌ
منـزه عن مجيع ذلك.
تعاىل َّ

حلكم باألفضلية ،فهذا الذي يظهر يل يف
أعلم بام يقتضيه هذا ا ُ
ثم إن اهلل تعاىل ُ

تـصور عندي إنكار
سبب وجود األفضلية بني األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وال ُي ّ
ٍ
بصفات هي مفقود ٌة
اتصاف الفاضل
ذلك ،وأما أن ُيعتقد يف سبب وجود األفضلية
ُ
ِ
من املفضول ،أو ّ
صفات الفاضل ناقصة ،وصفات األفضل كاملة ،فهو عندي تك ُّلف
أن
زلت قط أستثقل ما تواطأ عليه
وتعسف ،وال يسلم من الوقوع يف سوء األدب ،وما ُ
ُّ
اجلم الغفري من العلامء املحققني حيث يقولون :إن فالن ًا من األنبياء حاله كذا ،وحال
ّ

نبينا كذا ،وشتان ما بني احلالتني ،أو يقولون :إن كان اختص بكذا ،فعند نبينا ما هو

أعظم من ذلك؛ كام قالوا يف انفجار املاء من احلجر ملوسى عليه السالم ،وانفجار املاء

من بني أصابع نبينا وموالنا حممد ﷺ؛ مل يفرقوا بينهام سوى أن احلجر مألوف منه انفجار
املاء ،واألصابع مل ُيؤ َلف منها ذلك؛ حتى إن أهل العرص الذي ييل عرصنا نظم قصيدة

مجيع
طويل ًة مليح ًة استنبط فيها من أحوال نبينا وموالنا حممد ﷺ ومعجزاته ماوازن َ
ورشيف أحواهلم ،وسلك مسلك ما ذكرناه
معجزات األنبياء عليهم الصالة والسالم
َ

من التبا ُين بني قدر نبينا وموالنا حممد ﷺ وغريه من األنبياء عليهم الصالة والسالم،
ِ
فهم منه
ولقد أحسن يف ذلك وأساء :أحس َن من حيث ذلك االستنباط ،وأساء لـام ُي َ

من النقص واالنحطاط.

فإن قالوا :إن ذلك مما تقتضيه أفضلي ُة نبينا وموالنا حممد ﷺ.

ِ
تلقاء أنفسنا،
قلنا هلم :من أين لكم ذلك؟ والذي تقتضيه أفضلي ٌة ال نعر ُفه من

مجلها وال تفاصيلها ،وإنام نعرف ذلك من قبله عليه الصالة والسالم ،ثم إنا مل نعرف
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فضله ،وأمور ًا تفصيلية ربام نعلمها؛
من ِق َب ِله إال أمور ًا مجيلة ال يعلم حقائقها إال من ّ
كقولهُ « :أعطيت كذا» ،و«فضلت بكذا» ،أو ما معناه هذا.
فإذا اعتـقدنا أفضلي ًة بإخباره إيانا بذلك ،ووقفنا عىل ما أخربنا به من بعض

حكم اهلل له باألفضلية ،ومن أين لنا باالطالع عىل كنه ما يقتضيه
البعض مما يقتضيه
ُ

ذلك احلكم منه؟

ثم إن اقترصنا عىل ذلك ،ومل تتجاوز إىل أن نتعرض اللتامس ما ُيوجب وجود
األفضلية من ِق َب ِل ِ
نظرنا إىل ما ُأعطي من اآليات ،وما ُطبع عليه من حمامد الصفات،

غريه من األنبياء عليهم الصالة والسالم
وما اتصف به من حماسن احلاالت ،وما فقد ُ

خواصه وأحبابه،
من بعض هذه األشياء؛ كنا يف ذلك مصيبني ساملني من سوء األدب مع
ّ
والوقوع يف النشب ،الز ٌم لنا لزوم ًا رضوري ًا ال حميص عنه؛ كام
وإال فإن سو َء األدب،
َ

فعل أئمتنا رىض اهلل عنهم ،وال أقول :إهنم يف ذلك بمنـزلة من هدم قرص ًا وبنى مرص ًا،

أو بنى قرص ًا وهدم مرص ًا ،ولكنه بمنـزلة من هدمهام مجيع ًا؛ ألن األفضل ال جيب أن
ٍ
بيشء مل جيعله مواله سبب ًا يف وجود أفضليته ،وال جيب أيض ًا أن ُي َّط الفاضل
فضل
ُي َّ
عن مرتبته؛ كام قال عليه الصالة والسالم« :ال تفضلوا بني األنبياء ،وال ختريوين عىل

موسى ،وال يقولن أحدكم :أنا خري من يونس بن متى».

واملفضول أيض ًا ال حيب أن جيعل ملفضوليتـه علة مل جيعلها مواله سبب ًا ،وهو

ـفرق بينه وبني األفضل ،وهم مجيع ًا
فقده ما اتصف به األفضل ،وال جيب أيض ًا أن ُي ّ

حلق اهلل تعاىل ال هلم،
رسل اهلل عز وجل ،وعدم حمبة كل واحد منهم هلذا ك ّله ،إنام هو ّ

فقد آل سوء األدب معهم إىل سوء األدب مع اهلل تعاىل ،وهذا أمر عظيم....

ثم قال :وال معنى عنـدي لقول من قال يف قوله ﷺ« :أنا سيـد ولد آدم وال

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 993
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الفخر يل بالعبودية؛ ألن الفخر أمر مذموم مطلق ًا،
فخر»((( أي :ال فخر يل بالسيادة ،وإنام
ُ

بعض من سمع
ونزه نفسه عنه فقال« :وال فخر»؛ خاف ﷺ أن ينسبه ُ
وهو الذي نفاه ﷺ ّ
أول كالمه إىل أنه افتخر ،فحفظ موضع الفتنة من قلوب السامعني ،فقال« :وال فخر»،

حق ريب،
أي :إنام أعلمتُكم بسياديت؛ لتعلموا بذلك منـزلتي ومكانتي ،ولنقوم بواجب ّ
ولنعمل بأمره يف التحدُّ ث بنعمه ،وإشهار أمرها ،وإشادة ذكرها.

وقوله من قال يف معنى احلديث :إنام الفخر يل بالعبودية كال ٌم ال أفهمه؛ ألن
العبودية نسبتُها إليه وإىل ِ
غريه نسب ٌة واحدة ،فإن قالوا :إنام عنى بذلك العبودية التي

هي حاله ومقامه.

صح ـ من حيث كوهنا منّـة من اهلل تعاىل عليه،
قلنا :إنام يصح الفخر هبا ـ إن ّ

افتخاره بالسيادة،
صح
يصح
الفخر هبا إن ّ
صح الفخر هبا من هذا الوجه ،فلم ال ُّ
فإن ّ
ُ
ُ
التفاخر املط َلق،
وهي أيض ًا منة من اهلل تعاىل ،فالظاهر :أنه عليه الصالة والسالم نفى
َ

ومل خيص ذلك بسيادة ،وال غريها كام قال ﷺ« :وأنا سيد ولد آدم وال فخر ،وأنا حامل

لواء احلمد يوم القيامة وال فخر ،وأنا أول من تنشق عنه األرض وال فخر ،وأنا أول

حيرك ح َل َق اجلنة فأدخ ُلها مع فقراء املؤمنني
شافع وأول مشفع وال فخر ،وأنا أول من ّ
وال فخر ،وأنا أكرم األولني واآلخرين وال فخر».

فبان لك هبذا كله :أن إطالق األولية واألرشفية يف بعض األسمـاء دون بعض

قصور يف النظر»(((.
ـ من غري نظر إىل ما ذكرناه من تسمية اهلل تعاىل وتسمية غريه ـ
ٌ
((( أخرج ابن حبان يف «صحيحه» ،كتاب التاريخ ،باب بدء اخللق.)6242( ،

((( انظر« :رشح صغرى الصغرى» لإلمام السنويس ،بتحقيقنا ،مع حاشيتنا عليه ،دار البريويت،
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قال الطحاوي( :وأهل الكبائر من أمة حممد ﷺ يف النار ال خي ّلدون إذا ماتوا
وإن مل يكونوا تائبني ـ بعد أن ل ُقوا اهلل عارفني مؤمنني)
موحدون ـ ْ
وهم ِّ
هذه الفقرة تشتمل عىل أمرين:

األول :بيان مفهوم الكبرية ،والفرق بينها وبني الصغرية.
والثاين :بيان حكم فاعل الكبرية ،واخلالف فيها بني الناس.

وهو ـ كام ترى ـ يرتب حكم فاعل الكبرية عىل مفهوم اإليامن الذي قرره سابق ًا،

ولذلك فإن كثري ًا من أحكام العقائد يرتتب بعضها عىل بعض ،بحيث إن من قال ببعض

ُ
ورفض غريها ،ولذلك بعض يعرتف أصحاب
القول بأحكام معينة،
األحكام لزمه
ُ
املذاهب بأحكام وعقائدَ ويرفضون أخرى ،وقد يعود ذلك إىل األصول التي قالوا هبا.

َ
فاخلوارج ـ هنا لـام اعتقدوا ّ
دخول اجلزء يف الكل ـ
أن العمل يدخل يف اإليامن

حكموا بالرضورة عىل فاعل الكبرية بالكفر؛ ألن من هدم ركنا فقد هدم البناء.

وكذلك املعتزلة لـام حكموا عىل العمل بأنه جزء من اإليامن ،حكموا عىل فاعل

الكبرية بأنه خرج من اإليامن ،ولكنهم مل يقولوا :دخل يف الكفر يف الدنيا ،بل يعامل
معاملة املسلمني ،ولكنه عندهم يف اآلخرة من اخلالدين يف النار.

فقرروا أن العمل ليس بركن
وأما أهل السنة فقد حازوا الفضل من مجيع جوانبهّ ،

من أركان اإليامن ،ولكنه يتبعه ويبنى عليه ،وهو واجب من الواجبات التي تلزم عىل

اإليامن ،فإذا مل ي ُقم به اإلنسان ،فإنه يعيص ويأثم ،وتنقص مرتبته ،ولكنه ال خيرج من
اإليامن إال بارتكاب بعض األعامل التي جعلها الشارع دالة عىل اخلروج من اإليامن.

مفهوم الكبرية وتعريفها:
رشح هذه الفقرة هو بيان ما قيل يف تعريف الكبرية ،والفرق
أول ما نبدأ به َ

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 995
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وتصور حقيقة اخلالف بني الناس
بينها وبني الصغرية؛ ألن معرفة حكم فاعل الكبرية
ُّ
يتم إال بمعرفة مفهوم الكبرية واملراد منها.
ال ّ

روى البخاري يف «صحيحه» :عن عبد الرمحن بن أيب بكرة :عن أبيه ريض اهلل

عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟» ،قلنا :بىل يا رسول اهلل ،قال:

«اإلرشاك باهلل وعقوق الوالدين» ،وكان متكئ ًا ،فجلس ،فقال« :أال وقول الزور ،وشهادة
قلت :ال
يسكت(((.
ُ
الزور ،أال وقول الزور ،وشهادة الزور» فام زال يقوهلا حتى ُ

سمعت أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال :ذكر
وعن ُعبيد اهلل بن أيب بكر قال:
ُ

رسول اهلل ﷺ الكبائر ـ أو سئل عن الكبائر ـ فقال« :الرشك باهلل وقتل النفس وعقوق
الوالدين فقال «أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟» ،قال «قول الزور» ،أو قال «شهادة الزور»،

قال شعبة :وأكثر ظني أنه قال« :شهادة الزور»(((.

ويف «صحيح ابن خزيمة» :عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري خيربان عن النبي

ﷺ أنه جلس عىل املنرب ،ثم قال« :والذي نفيس بيده» ،ثالث مرات ،ثم يسكت ،فأكب

كل رجل منا يبكي حزين ًا ليمني رسول اهلل ﷺ ،ثم قال« :ما من عبد يأيت بالصلوات
اخلمس ،ويصوم رمضان ،وجيتنب الكبائر السبع ،إال فتحت له أبواب اجلنة يوم القيامة،

حتى إهنا لتصطفق» ،ثم تال ﴿ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ﴾

[النساء.(((]31 :

ذكر بعض الكبائر مفردة يف
وقد ورد يف بعض األحاديث أن عددها تسع ،وورد ُ

((( كتاب األدب ،باب عقوق الوالدين من الكبائر.)5631( ،

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» ،كتاب األدب ،باب عقوق الوالدين من الكبائر (.)5632

((( كتاب الصالة ،باب ذكر الدليل عىل أن الصلوات اخلمس إنام تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها
(.)315
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فلي َجع إليه ،وإنام أردنا
أحاديث مثل أن ّ
يسب الرجل أباه ،وغري ذلك وهو مشهورُ ،

ذكر أطراف األمر لتقريب الفهم لـام يتعلق به من أصول اعتقادية.

وأوهلا :أن املعايص يف حكم الدين؛ منها صغائر ،ومنها كبائر ،وأهنا تتفاوت بينها،

وليس كل الكبائر عىل نفس الرتبة ،وال كل الصغائر كذلك يف نفس الدرجة ،وحكم
الكبرية غري حكم الصغرية.

روى مسلم عن أيب هريرة :أن رسول اهلل ﷺ قال« :الصالة اخلمس ،واجلمعة إىل
اجلمعة كفارة لِـام بينهن ما مل ت َ
ُغش الكبائر»(((.
وجواز تكفري الصغائر بأداء الواجبات واجتناب الكبائر وار ٌد ثابت يف الرشيعة،

وهو منطوق اآلية.

قال البيضاوي يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ﴾:

«واختُـلف يف الكبائر؛ واألقرب أن الكبريّ :
كل ذنب رتّب الشارع عليه حدّ ًا،

أو رصح بالوعيد فيه ،وقيل :ما ُعلم حرمته بقاطع.

وعن النبي ﷺ أهنا سبع« :اإلرشاك باهلل ،وقتـل النفس التي حرم اهلل ،وقـذف

املحصنة ،وأكل مال اليتيم ،والربا ،والفرار من الزحف ،وعقوق الوالدين».

وعن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام الكبائر إىل سبع مئة أقرب منها إىل سبع.

وقيل :أراد ـ هاهنا ـ أنواع الرشك؛ لقوله﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [النساء.]48 :

ِ
ِ
بها باإلضافة إىل ما فوقها وما حتتها ،فأكرب الكبائر
وقيل :ص َغ ُـر الذنوب وك َ ُ

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الطهارة ،باب الصلوات اخلمس واجلمعة واجلمعة إىل اجلمعة،
ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينه ّن ما اجتنبت الكبائر.)233( ،

ِ
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ُ
وسائط يصدُ ق عليها األمران ،فمن
الرشك ،وأصغر الصغائر حديث النفس ،وبينهام
نفسه إليها بحيث ال يتاملك فك ّفها عن أكربها ك ّفر عنه ما
َع َّن له أمران منها و َدعت ُ

ارتكبه؛ لـام استحق من الثواب عىل اجتـناب األكرب ،ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار
األشخاص واألحوال ،أال ترى أنه تعاىل عاتب نبيه ﷺ يف كثري من خطواته التي مل تعدَّ

عىل غريه خطيئة فض ً
ال عن أن يؤاخذه عليها» .اهـ(((.

وقال اإلمام القرطبي يف «تفسريه» عند كالمه عىل هذه اآلية« :فيه مسألتان:
كبائر ـ وعَدَ عىل اجتناهبا
األوىل :لـام هنى تعاىل يف هذه السورة عن آثا ٍم ـ هي ُ
التخفيف من الصغائرّ ،
ودل هذا عىل أن يف الذنوب كبائر وصغائر ،وعىل هذا مجاعة
َ
ِ
بوعده
أهل التأويل ومجاعة الفقهاء ،وأن اللمسة والنظرة تُك َّفر باجتناب الكبائر قطع ًا

الصدق ،وقولِه احلق ،ال أنه جيب عليه ذلك ،ونظري الكالم يف هذا :ما تقدم بيانه يف

قبول التوبة يف قوله تعاىل﴿ :ﭺﭻﭼﭽ﴾ [النساء ،]17 :فاهلل تعاىل يغفر الصغائر
ٍ
بضميمة أخرى إىل االجتناب ،وهي إقامة الفرائض.
باجتناب الكبائر ،لكن

روى مسلم عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :الصلوات اخلمس ،واجلمعة

إىل اجلمعة ،ورمضان إىل رمضان مك ّفرات ما بينه ّن إذا اجتُنبت الكبائر».

وروى أبو حاتم البستي يف «صحيح مسنده» عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري:

أن رسول اهلل ﷺ جلس عىل املنبـر ،ثم قال« :والذي نفيس بيده» ثـالث مرات ،ثم

فأكب ُّ
كل رجل منـا يبكي حزين ًا ليمني رسول اهلل ﷺ ،ثم قال« :ما من عبد
سكت،
ّ

يؤدي الصلوات اخلمس ،ويصوم رمضان ،وجيتنب الكبائر السبع ،إال فتحت له ثامنية

أبواب من اجلنة يوم القيامة ،حتى إهنا لتصفق» ،ثم تال ﴿ﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾.
((( «تفسري البيضاوي» (.)71 :2
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وصحيح السنة بتكفري الصغائر قطع ًا؛ كالنظر وشبهه ،وب ّينت
فقد تعاضد الكتاب
ُ

السنة أن املراد بـ﴿ﮓ﴾ ليس َّ
كل االجتناب جلميع الكبائر ،واهلل أعلم.

وأما األصوليون فقالوا :ال جيب عىل القطع تكفري الصغائـر باجتناب الكبائر،
وإنام حممل ذلك عىل غلبة الظ ّن وقوة الرجاء ،واملشيئة ثابتـةّ ،
ودل عىل ذلك :أنه لو

تكفري صغائره قطع ًا؛ لكانت له يف حكم املباح
قطعنا ملجتنب الكبائر وممتثل الفرائض
َ
نقض لعرى الرشيعة ،وال صغرية عندنا.
الذي يقطع بأال تباعة فيه ،وذلك ٌ

أعظم وقع ًا من
بعضها
قال القشريي عبد الرحيم :والصحيح أهنا كبائر ،ولك ّن َ
ُ

بعض ،واحلكمة يف عدم التمييز :أن جيتنب العبدُ مجيع املعايص.

قلت :وأيض ًا :فإن َمن نظر إىل نفس املخالفة؛ كام قال بعضهم :ال تنظر إىل صغر
الذنب ولكن انظر من عصيت! كانت الذنوب هبذه النسبة ك ُّلها كبائر.
وعىل هذا النحو خيرج كالم القايض أيب بكر بن الطيب واألستاذ أيب إسحاق

اإلسفرايني وأيب املعايل وأيب نرص عبد الرحيم القشريي وغريهم ،قالوا :وإنمـا يقال

لبعضها« :صغرية» باإلضافة إىل ما هو أكرب منها؛ كام يقال :الزنى صغرية بإضافته إىل

الكفر ،والقبلة املحرمة صغرية بالنسبة إىل الزنى ،وال ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب

آخر ،بل كل ذلك كبرية ،ومرتكبه يف املشيئة غري الكفر؛ لقوله تعاىل﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ ،واحتجوا بقراءة من قرأ ﴿ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ﴾ ـ عىل التوحيد ـ وكبري اإلثم :الشـرك ،قالوا :وعىل اجلمع؛ فاملراد:
أجناس الكفر ،واآلية التي قيدت احلكم ،فرتد إليها هذه املطلقات كلها قوله تعاىل:

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾.

واحتجوا بام رواه مسلم ـ وغيـره ـ عن أيب أمامة أن رسول اهلل ﷺ قال« :من

اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهلل له النار وحرم عليه اجلنة» ،فقال له رجل:

ِ
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يا رسول اهلل وإن كان شيئا يسري ًا؟ قال« :وإن كان قضيب ًا من أراك» ،فقد جاء الوعيد
الشديد عىل اليسري كام جاء عىل الكثري» .اهـ(((.

ثم رشع اإلمام القرطبي يف بيان عدد الكبائر واألقوال فيها ،فقال:

«قول ابن عباس :الكبريةُّ :
كل ذنب ختمه اهلل بنار ،أو غضب ،أو لعنة ،أو عذاب.
وقال ابن مسعود :الكبائر :ما هنى اهلل عنه يف هذه السورة إىل ثالث وثالثني آية،

وتصديقه قوله تعاىل﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾.

وقال طاوس :قيل البن عباس :الكبائر سبع؟ قال :هي إىل السبعني أقرب.
وقال سعيد بن جبري :قال رجل البن عباس :الكبائر سبع؟ قال :هي إىل السبع

مئة أقرب منها إىل السبع ،غري أنه ال كبرية مع استغفار ،وال صغرية مع إرصار.

وروي عن ابن مسعود أنه قال :الكبائر أربعة :اليأس من روح اهلل ،والقنوط من

رمحة اهلل ،واألمن من مكر اهلل ،والرشك باهلل؛ دل عليها القرآن.

وروي عن ابن عمر :هي تسع :قتل النفس ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،ورمي

املحصنة ،وشهادة الزور ،وعقوق الوالدين ،والفرار من الزحف ،والسحر ،واإلحلاد

يف البيت احلرام.

ومن الكبائر عند العلامء :القامر ،والرسقة ،ورشب اخلمر ،وسب السلف الصالح،

وعدول احلكام عن احلق ،واتباع اهلوى ،واليمني الفاجرة ،والقنوط من رمحة اهلل ،وسب

اإلنسان أبويه بأن يسب رج ً
ال فيسب ذلك الرجل أبويه ،والسعي يف األرض فساد ًا...

إىل غري ذلك مما يكثر تعداده حسب ما جاء بياهنا يف القرآن ويف أحاديث خرجها األئمة،
وقد ذكر مسلم يف كتاب اإليامن منها مجلة وافرة.

((( «تفسري القرطبي» ( )158 :5وما بعدها.
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وقد اختلف الناس يف تعدادها وحرصها الختالف اآلثار فيها ،والذي أقول :إنه
ُ
رب
أحاديث كثري ٌة
قد جاءت فيها
صحاح وحسان مل ُيقصد هبا احلرص ،ولكن َ
ٌ
بعضها أك ُ
رب ذلك ك ِّله ،وهو الذي ال ُيغفر؛ لنص
رضره ،فالرشك أك ُ
من بعض بالنسبة إىل ما يكثر ُ
تكذيب القرآن؛ إذ يقول ـ وقوله
اهلل تعاىل عىل ذلك ،وبعده اليأس من رمحة اهلل؛ ألن فيه
َ

احلق ـ﴿ :ﭥﭦﭧﭨ﴾ [األعراف ]156 :وهو يقول :ال يغفر له؛ فـقد
حجر واسع ًا ،هذا إذا كان معتـقد ًا لذلك ،ولذلك قـال اهلل تعاىل﴿ :ﭝﭞﭟﭠﭡ
ّ

ﭢﭣﭤﭥ﴾ [يوسف ،]87 :وبعـده القنـوط قـال اهلل تعـاىل﴿ :ﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻ﴾ [احلجر ،]56 :وبعده األم ُن من مكر اهلل ،فيسرتسل يف
املعايص ،ويتـكل عىل رمحة اهلل من غري عمل ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [األعـراف ،]99 :وقـال تعـاىل﴿ :ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [فصلت ،]23 :وبعده القتـل؛ ألن
ُ
واللواط فيه قطع النسـل ،والزنى فيه اختالط
إذهاب النـفوس ،وإعدام الوجود،
فيه
َ
واخلمر فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التـكليف ،وترك الصالة
األنسـاب باملياه،
ُ
واألذان فيه ُ
ترك إظهار شعائر اإلسالم ،وشهاد ُة الزور فيها استباحة الدماء والفروج
الرشع التو ُّعدَ عليه بالعقاب
واألموال ،إىل غري ذلك مما هو بني الرضر ،فكل ذنب ع ّظم
ُ
وشدّ ده ،أو ع ّظم رضره يف الوجود ـ كمـا ذكرنا ـ فهو كبرية ،وما عداه صغرية ،فهذا
يربط لك هذا الباب ويضبطه ،واهلل أعلم» .اهـ(((.

حكم فاعل الكبرية:

هذه هي املسألة املشهورة :فاعل الكبرية هو خالد يف النار ،أم ُي ّ
عذب ثم خيرج؟

أهل السنة عىل القول بأن أهل الكبائر ال خيلدون يف النار ،بل ُي َّ
عذبون ،وال يبقى

يف النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إيامن.
((( «تفسري القرطبي» (.)159 :5

ِ
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الكذب ،الرسقة ،الزنى ...من فعل هذا وهو مؤمن ال خيرج عن أصل اإليامن؛

ألن حقيقة التصديق تبقى موجود ًة ثابتة يف قلوهبم ،ولكن غاية ما حيصل أهنا تن ُقص،
اخلري يزيد إيامنه.
وإذا فعل اإلنسان َ

ِ
وعدة فرق إسالمية:
خالف بني أهل السنة
هذا
ٌ

اخلوارج يقولون :العايص مطلق ًا كافر ،فاملعصية خترجه من اإليامن إىل الكفر،

وهو خالد يف النار.

أما املعتزلة فقالوا :فاعل الكبرية ال يقال عنه :مؤمن وال كافرْ ،
مرص ًا
وإن بقي ّ

عىل كبريته ففي اآلخرة خي ّلد يف النار ،فحكمه حكم الكافر؛ فهم اتفقوا مع اخلوارج
يف احلكم ،واختلفوا يف االسم.

أ ّما أهل السنة فيقولون :هو مؤمن ،ولكنه فاسق.

أي دليل معترب،
ما قاله املعتزلة من أضعف األصول عندهم ،فال يوجد لدهيم عليه ُّ

وهو أحد األصول اخلمسة املشهورة عندهم :املنزلة بني املنزلتني (اإليامن والكفر).

ُ
األحاديث
ومن أقوى األدلة عند أهل السنة عىل أن فاعل الكبرية خيرج من النار:

الكثرية الواردة يف شفاعة الرسول« :شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي» ،والشفاعة دعا ٌء
إىل اهلل بتخليصهم من العذاب ،إذن يستحيل أن يكون أهل الكبائر من الكفار؛ ألن

الشفاعة ال تكون هلم ،بل هم حمجوبون عن هذا ،وال أمل هلم يف اجلنة ،فالشفاعة تكون
ملن انتسب إىل أهل اإليامن ،ولكن افرتق عنهم بمعصية أو كبرية.

روى ابن حبان يف «صحيحه» :عن جابر :أن النـبي ﷺ قال« :شفاعتي ألهل

الكبائر من أمتي»(((.

((( كتاب التاريخ ،باب احلوض والشفاعة.)6467( ،
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ورواه احلاكم يف «املستـدرك» :عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهام :أن

رسول اهلل ﷺ تال قول اهلل عز وجل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [األنبياء،]28 :
فقال ﷺ« :إن شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي»(((.

ويف «مسند أيب يعىل» :عن يزيد الرقايش :عن أنس :قال رسول اهلل ﷺ« :شفاعتي

ألهل الكبائر من أمتي» قال :فقال :تصديق هذا يف القرآن! قال :فقرأ علينا﴿ :ﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ فهؤالء

الذين جيتنبون الكبائر ،وهؤالء الذين واقعوا الكبائر بقيت هلم شفاع ُة حممد ﷺ،
قال :فقال :يزيد ألنس :صدقت(((.

ويف «رشح اإلمام النووي» عىل «صحيح مسلم»« :باب الدليل عىل أن من مات

عىل التوحيد دخل اجلنة قطع ًا:

ُ
أحاديث كثيـرة ،وتنـتهي إىل حديث العباس بن عبد املطلب
هذا الباب فيه

ريض اهلل عنه« :ذاق طعم اإليامن من ريض باهلل ر ّبـ ًا.»...

واعلم أن مذهب أهل السنة ـ وما عليه أهل احلق من السلف واخللف ـ :أن من

موحد ًا دخل اجلنة قطع ًا عىل كل حال ،فإن كان سالـ ًام من املعايص؛ كالصغري،
مات ّ
والتائب توبة صحيحة من الرشك أو ِ
غريه
واملجنون ،والذي اتصل جنونه بالبلوغ،
ُ
من املعايص إذا مل ُيدث معصية بعد توبته ،واملو َّفق الذي مل ُي َ
بتل بمعصية أصالً ،فكل
هذا الصنف يدخلون اجلن َة وال يدخلون النار أصالً ،لكنهم َي ِردوهنا ـ عىل اخلالف

((( كتاب التفسري ،تفسري سورة األنبياء ( .)3442وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني
ومل خيرجاه.

((( (.)147 :7( ،)4115

ِ
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منصوب عىل
املعروف يف الورود ـ والصحيح :أن املراد به :املرور عىل الرصاط ،وهو
ٌ

ظهر جهنم ،أعاذنا اهلل منها ومن سائر املكروه.

وأما من كانت له معصي ٌة كبرية ومات من غري توبة فهو يف مشيئة اهلل تعاىل؛ فإن

شاء عفا عنه وأدخله اجلنة أوالً ،وجع َله كالقسم األول ،وإن شاء ّ
عذبه القدر الذي
يريده سبحانه وتعاىل ،ثم يدخله اجلنة ،فال خيلد يف النار أحدٌ مات عىل التوحيد ،ولو

عمل من املعايص ما عمل؛ كام أنه ال يدخل اجلنة أحد مات عىل الكفر ،ولو عمل من

أعامل الرب ما عمل.

هذا خمترص جامع ملذهب أهل احلق يف هذه املسألة ،وقد تظاهرت أدل ُة الكتاب

نصوص حتصل
وإمجاع من يعتدُّ به من األمة عىل هذه القاعدة ،وتواترت بذلك
والسنة
ٌ
ُ

تـقررت هذه القاعدة ُحل عليها مجيع ما ور ُد من أحاديث الباب
العلم القطعي ،فإذا ّ
ٌ
حديث يف ظاهره خمالف ٌة وجب تأوي ُله عليها؛ ليجمع بني نصوص
وغيـره ،فإذا ورد

عرف به تأويل الباقي ،إن شاء اهلل تعاىل» .اهـ(((.
الرشع ،وسنذكر من تأويل بعضها ما ُي َ
واملقصود بدخول العايص اجلنة :بعد أن يعذب بمقدار معاصيه ،أو يغفر له عنها،

أو عن بعضها ،وال يراد أنه بمجرد حتقيق اإليامن وصدقه فيه ال ُياسب عىل يشء من
املعايص العملية التي يقوم هبا ،ومن هنا افرتق أهل السنة عن املرجئة املذمومة.

إن شاء غفر هلم ،وعفا عنهم بفضله،
قال الطحاوي( :وهم يف مشيئته وحكمه ْ
كام ذكر عز ّ
وجل يف كتابه ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾)
واآلية الدالة عىل أن فاعل الكبرية ليس بكافر هي قوله تعاىل يف سورة النساء:
((( «رشح صحيح مسلم» (.)217 :1
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﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ﴾ [.]48

وقال يف نفس السورة أيض ًا﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [.]116

فهاتان اآليتان ّ
تدلن عىل أن فاعل الكبرية ليس بكافر ملجرد فعله الكبرية؛ ألنه
ُأخرج من الكفر والرشك؛ حيث علق اهلل تعاىل مغفر َة ٍ
ذنب ما دون الرشك من املعايص
عىل املشيئة ،ف ُيفهم من ذلك ّ
أن فعل الكبرية ال ُيدخل املرء يف الكفر.

حكمهم :أهنم إذا ماتوا قبل التوبة
وال نقطع بعقوبة أهل الكبائر وال بثواهبم ،بل
ُ
ٍ
بشفاعة ،وإن شاء ّ
عذهبم بقدر
فهم يف مشيئة اهلل ،إن شاء عفا عنهم بفضله ورمحته ،أو

جنايتهم ،ثم أدخلهم اجلنة.

قطعي ،وال جيوز
وهذا خالف ًا ملذهب اخلوارج واملعتزلة الذين قطعوا بأن عذيبهم
ّ

العفو عنهم ،ور ٌّد ملذهب املرجئة الذين يزعمون أن املؤمن ال يدخل النار أصالً ،وإن

أتى بجميع املعايص ومات قبل التوبة.

ْ
الحظ يف هذه اآلية كيف نفى أن يغفر ملن أرشك به ،أي :ملن مات مرشك ًا﴿ :ﮢﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ﴾ ،إذن ما دون الكفر واإلرشاك يمكن أن
بتـفض ٍل منه بال شفاعة ،أو بشفاعة الشافعيـن من األنبياء واملؤمنني.
يغـفره اهلل ،إما
ُّ

(وإن شـاء عذهبم يف النـار بعدله ،ثم خيرجهم منها برمحته
قال الطحاوي:
ْ
وشفاعة الشافعني من أهل طاعته ،ثم يبعثهم إىل جنـته .وذلك بأن اهلل تعاىل
ّ
تول أهل معرفته ومل جيعلهم يف الدارين كأهل نُكرته الذين خابوا من هدايته
ومل ينالوا من واليته).

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1005
عىل

ويف نسخة الغنيمي« :ذلك بأن اهلل موىل أهل معرفته »..أي :نارصهم.

هذه املسألة عليها أدلة قوية ،منها هذه اآلية ،وقد د ّلت األحاديث الصحيحة

الكثرية عىل وقوع تعذيب أصحاب الكبائر ،إال من يشفع فيهم النبي ،أو غريه ،والقرآن

َّ
عصوا﴿ :ﭤﭥﭦﭧ
دل عىل أن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ليسوا كالذين َ

ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [ص.]28 :

ُ
واألحاديث الصحيحة قاصمة للمخالف ،منـها حديث البـيعة :رواه اإلمام

ومسلم وكثري من أصحاب السنن وح ّفاظ احلديث.
البخاري
ٌ

روى البخاري يف «صحيحه» :عن عبادة بن الصامت ريض اهلل تعاىل عنه قال:

كنا عند النبي ﷺ يف جملس فقال« :بايعوين عىل أن ال ترشكوا باهلل شيئ ًا ،وال تسـرقوا،

وال تزنوا» وقرأ هذه اآلية ك َّلها «فمن وىف منكم ،فأجره عىل اهلل ،ومن أصاب من ذلك
شيئ ًا ،فعوقب به ،فهو كفارته ،ومن أصاب من ذلك شيئ ًا ،فسرته اهلل عليه :إن شاء غفر

له ،وإن شاء عذبه»(((.

ومنها ما رواه اإلمام أبو داود يف «سننه» :عن ابن حمرييز :أن رج ً
ال من بني كنانة

ـ يدعى املخدجي ـ سمع رج ً
ال بالشام ـ يدعى أبا حممد ـ يقول :إن الوتـر واجب،
حت إىل عبادة بن الصامت ،فأخربته ،فقال عبادة :كذب أبو حممد!
قال املخدجيُ :فر ُ

سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :مخس صلوات كتبهن اهلل عىل العباد ،فمن جاء هبن ،مل
ُ
يضيع منهن شيئ ًا استخفاف ًا بحقهن كان له عند اهلل عهدٌ أن يدخله اجلنة ،ومن مل ِ
يأت
ُ
ّ
ّ
هبن فليس له عند اهلل عهد إن شاء ّ
عذبه ،وإن شاء أدخله اجلنة»(((.
((( كتاب احلدود ،باب احلدود كفارة (.)6402
((( كتاب الوتر ،باب فيمن مل يوتر (.)1422
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وهذا احلديث يوضح فيه رسول اهلل عليه الصالة والسالم أمور ًا معينة إن فعلوها

ُأدخلوا اجلنةْ ،
قصوا بيشء منها؛ فإن عوقبوا يف الدنيا سقطت عنهم يف اآلخرة،
وإن ّ
إن شاء غفر لهْ ،
فسرتْ ،
وإن شاء
ومن فعل من ذلك شيئ ًا ومل ُي َقم عليه احلدّ يف الدنيا ُ

عذبه ،ويكون هذا يف يوم القيامة.

اخلالف بني الفقهاء
وال يوجد خالف بني أهل السنة يف هذه املسألة ،ولكن حصل
ُ

من باب آخرُ ،فروي عن اإلمام أمحد أنه يقول بكفر تارك الصالة ،ولكنه مل ي ُقل بذلك
من أجل أن فاعل ّ
كل معصية فهو كافر ،ولذلك خال ُفه ليس خالف ًا أصلي ًا بل فرعي ًا،

فخصص تارك الصالة.
ّ

ووج ُه دليلهم« :احلدّ الذي بينـنا وبينهم ترك الصالة فمن تركها فقد كفر»(((؛

حيث أخذوا بظاهر هذا احلديث ،والقرائن الدالة عىل عدم محله عىل الظاهر ،وعىل

عدم الكفر تظهر رجحان ما ذهب إليه األئمة الثالثة ،وقد حصلت مناظرة بني اإلمام

الشافعي وأمحد يف هذه املسألة ،نسوقها كام ذكرها اإلمام تاج الدين السبكي.

قال التاج السبكي يف الطبقات الكربى« :حكى أن أمحد ناظر الشافعي يف تارك

الصالة فقال له الشافعي يا أمحد أتقول إنه يكفر.
قال :نعم.

قال :إذا كان كافر ًا فبم يسلم؟

قال :يقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ﷺ.
((( أخرجه ابن حبان يف «صحيحه» من حديث بريدة احلصيب ريض اهلل عنه ،كتاب الصالة ،باب
الوعيد عىل ترك الصالة .)1454( ،والنسائي يف «السنن الكربى» ،كتاب صالة االستسقاء،

باب ما جاء يف تكفري من ترك الصالة عمد ًا من غري عذر .)6734( ،وفيه« :إن العهد» بدل

«إن احلد».

ِ
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قال :الشافعي فالرجل مستديم هلذا القول مل يرتكه!

قال :يسلم بأن يصيل.

قال :صالة الكافر ال تصح ،وال حيكم باإلسالم هبا.
فانقطع أمحد ،وسكت.

حكى هذه املناظرة أبو عيل احلسن بن عامر من أصحابنا ،وهو رجل موصيل من

تالمذة فخر اإلسالم الشايش»((( .اهـ.

ِ
الفقهاء عارضوا احلنابلة ،فقالوا هلمْ :
إن احتججتُم هبذا احلديث ،فقد
فغالب
ِ
«الكفر» ،أو اخلروج من املسلمني عىل من ّ
يغش املسلمني ،وعىل
أطلق الرسول ﷺ لفظ

من حلف بغري اهلل ،وعىل أمور كثرية ،فهل تقولون بأن هؤالء كفروا؟ وهم ال يقولون

أجر ُوا احلديث يف كفر تارك الصالة عىل
بكفر مجيع هؤالء ،فينجرح استدالهلم حيث َ
ِ
الظاهر هنا ،والقرائن الصارفة موجودة يف الطرفني.
ظاهره ،ومنعوا
َ
ٍ
كـاف عند األصوليـني لرصف معنى ظاهر
يسمى نقض ًا للدليل ،وهذا
وهذا ّ

احلديث إىل معنى آخر ،فيصبح املعنى :أن هذا الفعل يشبه فعل الكفار.

فإطالق لفظ الكفر لزيادة شناعة الفعل ،وحيمل ظاهر احلديث عىل هذا ،ومجهور

أهل السنة عىل أن تارك الصالة فاسق وليس بكافر ،ومن قال منهم :إنه ُيقتل ،فقد
قال بقتله حدّ ًا ،ومل ي ُقل بقتله كفر ًا.

سوي اهلل تعاىل يف يوم الدين بني أهل معرفته وبني من أنكره ومل يؤمن به.
وال ُي ّ
((( «طبقات الشافعية الكربى» ،تاج الدين بن عيل بن عبد الكايف السبكي ت771 :هـ (،)61 :2
هجـر للطباعة والنشـر والتـوزيع ـ 1413هـ ،الطبعة :ط ،2ت :د .حممود حممد الطنـاحي
د .عبد الفتاح حممد احللو.
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وقد ذكرنا من قبل حديث البخاري يف الذين ُيـخرجون من النار ويدخلون يف

هنر احلياة ،وروى البخاري يف «الصحيح» :عن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنه :قال النبي
ﷺ« :إين ألعلم آخر أهل النار خروج ًا منها ،وآخر أهل اجلنة دخوالً ،رجل خيرج من
ِ
فادخل اجلنة ،فيأتيها ،ف ُيخ َّيل إليه أهنا مألى ،فريجع،
اذهب،
النار حبو ًا ،فيقول اهلل:
ْ
ِ
فادخل اجلنة ،فيأتيها ،فيخيل إليه أهنا
اذهب،
وجدتا مألى ،فيقول:
رب،
ُ
ْ
فيقول :يا ّ
ِ
فادخل اجلنة؛ فإن لك
اذهب،
وجدتا مألى ،فيقول:
مألى ،فريجع ،فيقول :يا رب
ُ
ْ
مثل الدنيا وعرشة أمثاهلا» ـ أو «إن لك مثل عرشة أمثال الدنيا» ـ «فيقول :أتسخر مني

ـ أو «تضحك مني» ـ «وأنت امللك؟».

رأيت رسول اهلل ﷺ ضحك حتى بدَ ت نواجذه! وكان يقال ذلك أدنى
فلقد ُ

أهل اجلنة منزلة(((.

ويف حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك ،بعد أن حيمد

ويرج أناس ًا من النار ،يقول ﷺ« :فأقول :يا
النبي عليه الصالة والسالم ر ّبه بمحامدَ ُ
رب ،ما بقي يف النار إال من حبسه القرآن ،ووجب عليه اخللود».

قال النبي ﷺ« :خيرج من النار من قال :ال إله إال اهلل ،وكان يف قلبه من اخلري ما

يزن شعرية ،ثم خيرج من النار من قال :ال إله إال اهلل ،وكان يف قلبه من اخلري ما يزن ّبرة،

ثم خيرج من النار من قال :ال إله إال اهلل ،وكان يف قلبه ما يزن من اخلري ذرة»(((.

وقد اعتمد املخالفون يف قولـهم بخلود أهل الكبائر يف النار عىل أفها ٍم سقيمة

املرصحة بخروج
لبعض آيات من القرآن الكريم ،وأمهلوا كثري ًا من األحاديث النبوية ّ

بعض أهل النـار منها ،غري ملتفتيـن إليها ،وأنكروها مدّ عيـن أهنم ال يأخذون هبذه
((( كتاب الرقاق ،باب صفة اجلنة والنار.)6571( ،

((( كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [ص.)7410( ،]75 :

ِ
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مهها باألخذ بقول
إنكار منهم وخمالف ٌة
األحاديث يف هذا املقام ،وهذا
ألوامر هلل تعاىل ،أ ُّ
َ
ٌ
الرسول! ويا ليتـهم اعتمدوا عىل نصوص رصحية من القرآن ،فكنا نقول بعد ذلك:

رصيح القرآن عىل آحاد السنة ،ولكنهم اعتمدوا عىل أفها ٍم منحرفة لبعض آيات
قدّ موا
َ
ومتسكوا بدالالت ال تَقوى عىل الثبوت أمام النظر الصحيح.
القرآنّ ،

وقد يقول قائل :فمـا بالنا نشغل أنفسنا بمناقشة هذه اآلراء التي أفناها الزمان
ومات أصحاهبا ،ومل يبق منهم ٍ
باق؟
فنقول :إننا ننظر يف الشبهة من حيث هي سواء كان صاح ُبها ح ّي ًا أو ميت ًا؛ ألن

نفسها للمعارصين ،فيجب التنبي ُه
الشبهة التي عرضت لبعض املتقدمني ربام تعرض ُ
عىل بطالهنا واملبالغة يف الرد عليها ،وهذا هو ُ
أصل وأساس علم التوحيد ،ال سيام مع
قرب ورود هذه الشبهة.

ثم نقول هلذا القائل :ومن أدراك أن أصحاب هذه الشبهة ماتوا واندثروا ،بل

اليزالون موجودين ،حتى هذا الزمان ،وال تعدم أن جتد أحد ًا منهم إما مرتدي ًا ثوب

االعتزال ،أو اإلباضية ،أو اخلوارج ،وربام جتد بعض العلامنني املنحرفني عن أصل الدين
هيتمون بتحريف آيات القرآن؛ ليسوغوا ألنفسهم االبتعاد عن أصول الدين ،م ِ
وهني
َ
ِّ
ُ
ّ
اجلهلة من العوام ،أن قوهلم موافق للقرآن.
ُ
الشيخ أمحد اخللييل صاحب كتاب «احلق
وممن قال بذلك ـ يف هذا الزمان ـ

معرش اإلباضية ـ :أن كل من دخل النار من
الدامغ» ،فقد رصح بقوله« :وعقيدتنا ـ
َ

عصاة املوحدين واملرشكني خم َّلدون فيها إىل غري أمد ،كام أن من دخل اجلنة من عباد اهلل

األبرار ال خيرجون منها ،إذ الداران دار خلود ،ووا َفـ َقنا عىل ذلك املعتزل ُة واخلوارج
عىل اختالف طوائفهم» .اهـ(((.

((( «احلق الدامغ» ص.191
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ِ
واالحتجاج له من القرآن قو َله تعاىل﴿ :ﮁ
ومما اعتمد عليه يف تبيني قوله

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ*ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [البقرة ،]81-80 :ومل يذكر اخللييل اآلية
الثالثة من هذه اآليات!

واستأنس الشيخ اخللييل برأي حممد رشيد رضا صاحب حممد عبده يف «تفسريه»

للقرآن ،ومل يعرف أن هذا ال ُير َك ُن إىل قوله عندنا يف مقابل آراء العلامء؛ إذ مل يكن منهم
وال بمنزلتهم ،وال التزم بقواعدهم ،وأن له كثري ًا من األقوال الباطلة ،هو وشيخه،
ولعله استأنس بقوله؛ ألن املشهور :أنه من املنتسبني ألهل السنة ،ولكن هيهات! كيف
مناقض
يكون منهم من خيالفهم يف أصول وفروع .وكيف ُيس َّلم ملن انتسب إليهم وهو
ٌ

هلم يف كثري من األقوال؟

وعىل كل حال ،فليس مرادنا الرد عىل رشيد رضا ،وال ِ
شيخه هنا ،بل مرا ُدنا

احتج هبذه اآلية ونحوها.
بيان ضعف احتجاج من
ّ

قال اخللييل يف توجيه استدالله« :وداللته عليه من وجوه:
الـمنبت؛ كام هو ظاهر من هذا النص ،وقد
أوهلا :أن هذه العقيدة هيودي ُة َ

ذكرت يف مساق التنديد هبم ،والتشهري بضالهلم.

ثانيها :ما فيه من االستنكار هلذا القول الوارد مور َد االستفهام املقصود به

التحدي ،والتقرير بأهنم مل يستندوا يف مقالتهم هذه إىل عهد من اهلل ،وإنام هي من

يتقولونه عليه تعاىل بغري علم ،وناهيك بذلك ردع ًا عن التأيس هبم فيام
ضمن ما ّ

يقولون ،واخلوض معهم فيام خيوضون.

ِ
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ثالثها :ما فيه من البيان الرصيح بأن مصري ّ
كل من ارتكب سيئة وأحاطت به

خطيئته ـ لعدم ختلصه منها بالتوبة النصوح ـ :أنه خالدٌ يف النار مع اخلالدين ،وهو ر ٌّد
أطامع الطامعني يف النجاة مع اإلرصار عىل اإلثم» .اهـ(((.
عىل هذه الدعوى يستأصل
َ
ُ
حاصل ما اعتمد عليه يف تقرير قوله ،وسوف نبني ـ فيام ييل ـ بطالن
هذا هو

مجيع ما استدل به واعتمد عليه ،مع أنه يكفي يف بطالنه أنه مل جيد له نصري ًا يف هذا
الزمان إال حممد عبده وحممد رشيد رضا!

سولت لك نفسك
فأما الرد عىل ما قاله أوالً :فال نملك إال أن نقول له :كيف َّ

أن جتعل من قال بأن أهل الكبائر ليسوا بخالدين يف النار ،مساوين لليهود ،ومستمدّ ين
منهم ،ومتبعني هلم؟ أال تعلم ـ أهيا احلاذق ـ أن هذا القول هو ُ
قول مجاهري علامء

املسلمني ،وقد أمجع عىل هذا علام ُء أهل السنة ،فهل ترى أن علامء أهل السنة أخذوا
األصل من اليهود ،ومل يكن هلم مرجع من نبيهمِ ،
َ
ب
ألذا احلدِّ بلغ بك
هذا
التعص ُ
ُّ
ِّ
ٌ
واللجاجة يف اخلصومة؛ لنرصة مثل هذا الرأي الضعيف.

ثم كيف تقول :إهنم مثل اليهود؟ واليهود قد كفروا باهلل العظيم وذلك بعدم

إيامهنم بسيدنا حممد ،وبعنادهم هلل تعاىل ،وعدم خضوعهم ألمره جل شأنه ،فهل أهل
السنة يساوون هؤالء اخلبثاء يف هذا األمر أيض ًا؟

ثم نقول له :هل تعتقد أيض ًا أن األحاديث التي رواها أهل السنة عن النبي

عليه السالم وذلك يف الصحاح من الكتب ،يف خروج أهل الكبائر من النار بعد
ُ
دسها اليهو ُد أيض ًا عىل علامء أهل السنة؟ إنك إن رأيت
دخوهلم فيها ،هي
أحاديث َّ
بالغت ـ واهلل ـ يف تعصبك.
ذلك ،فقد
َ

((( «احلق الدامغ» ص.202
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جمرد ٍ
كذب ال يليق بالعلامء الباحثني
وما قوله بأن هذا الرأي مأخو ٌذ من اليهود ،إال ّ

َ
األخذ عنهم واالعتدا َد بقوهلم.
احلق واملجتهدين الصادقني ،الذين يستح ّقون
عن ّ

وأما ما قاله ثاني ًا ،فال وجه له؛ ألن الذي قال بعدم خلود أهل الكبائر يف النار،

إنام التجأ يف هذا القول إىل كالم اهلل تعاىل ورسوله؛ كام قلنا.

خيصصوا أنفسهم ـ كام ا ّدعى اليهود ـ ذلك ألنفسهم خاص ًة دون
وهؤالء مل ّ

فأي وجه شبه بني هؤالء وهؤالء؟
سائر الناسُّ ،

وأما علامء أهل احلق ،فإنام أخذوا هذا القول مما فهموه من آيات القرآن ،ومما

بلغهم من أحاديث النبي العظيم الواضحة يف ذلك ،ومنها ـ كام أخربناك سابق ًا ـ

شفاعته التي ادخرها ألهل الكبائر من أمته ،وإخراج من ليس يف قلبه إال مقدار حبة من

خردل من إيامن ...وغري ذلك مما نبهناك عليه ،فكيف جييز هذا الرجل لنفسه أن يقول:

كذب حمض،
إن علامء أهل السنة يف قوهلم هذا يتأسون باليهود؟ أليس يف ذلك االدعاء ٌ
وجمرد اهتام يدفعه إليه اهلوى.
ّ

وأما ثالث ًا :فإن اهلل تعاىل حيكم باخللود يف النار عىل من فعل أمرين:
األول :من اكتسب سيئة ،والثاين :أحاطت به خطيئته ،فمن حت ّقق فيه األمران،

فهؤالء الذين ورد التو ُّعد هلم بالنار واخللود فيها.

غري املراد باإلحاطة هنا ،ولذلك فقد وجب أن
ومن الواضح :أن املرا َد بالسيئة ُ
ِ
واستغراق ِه فيها
نفس السيئة :بسيئة خاصة ،وهي الكفر ،واإلحاطة :بإحاطة الذنوب
ّ
بعد كفره ،وهذا هو املوافق ملقتىض اآلية الكريمة.
وليس الذي ا ّدعاه هذا من أن السيئة :هي مط َلق الكبرية ،حتى يدخل فيها الكفر،

وأي كبرية أخرى.

ِ
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موافق ملوضوعها ،حيث إهنا وردت يف
وهذا التفسري ـ الذي ذكرناه لآلية ـ
ٌ

حق اليهود ،ومعلو ٌم أن هؤالء كفار أصالً ،وهم مبالغون يف التل ُّبس بالذنوب ،حتى

صارت حميطة هبم.

وهو أيضـ ًا موافـق لآليـة التي بعدها ،أعني قـوله تعـاىل﴿ :ﮪ ﮫ

ﮬ ﴾...إلخ ،والتي مل يذكرها اخللييل يف كتابه ،فهي تقارن بني حال اليهود الذين
َ
واملعايص الكثرية ،فيحكم عليهم باخللود يف النار،
األعامل الباطلة
كفروا وعملوا
َ

ويقابل حاهلم بحال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،فيحكم عليهم باخللود يف اجلنة

أيض ًا.

َ
القول فيها ،حتى يصدق
ومل يشرتط إحاط َة األعامل الصاحلة هبؤالء بل أطلق

عليهم القول :وإن فعلوا بعض املعايص؛ فاإليامن مقابل للسيئة التي هي الكفر ،واألعامل

مقابل للخطيئة.

ثم إن اهلل تعاىل ع َّلق احلكم باخللود يف النار عىل إحاطة اخلطيئة به ،وليس عىل

معنى زائـدٌ عىل جمرد اخلطيئة ،وهذا
جمرد اخلطيئة ،فال بد أن يكون إلحاطة اخلطيئة
ً
ّ
املعنى هو الذي ذكرناه يف قولنا بأنه الكفر وتكاثر املعايص حتى ال يبقى له عمل
صالح؛ ألن الكافر ال عمل ُيقبل منه.

وال ينطبق هذا املعنى ـ أعني :إحاطة اخلطيئة ـ عىل املؤمن؛ ألن أصل اإليامن

يتصور مؤمن يصدُ ق عليه أنه أحاطت به خطيئته؛ ألنه ما دام يشهد ويؤمن
معه ،وال
ّ
ُ
ورشط
باهلل تعاىل وبرسوله الكريم ،فال إحاط َة للخطيئة ،فال يتح ّقق مفهو ُم اآلية
اندراجه يف احلكم باخللود يف النار.

وفرق بني أن يقال :بىل من كسب سيئة وأخطأ فهو خالد يف النار ،وبني أن

يقال :بىل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهو خالد يف النار.
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واملذكور يف اآلية الكريمة ،هو النمط الثاين ،وإذا ثبت هذا ،وهو كذلك ،فال

يتحقق قوهلم بأن فاعل كبرية واحدة فقط ،يك ُفر؛ ألن مفهوم اإلحاطة ال يتحقق
َـر ممن يفهم اللغة العربية،
بكبرية واحدة؛ لوجود الفرق بني التعبريين ،ما ال ُينك ُ

فيلزمهم أن يقولوا :إن الواحد ال يكفر إال إن فعل عد َة كبائر ،وإن قالوا ذلك أفسدوا
ٍ
جمرد حتكُّم منهم ،وعدم اإلقرار بالفرق
مذه َبهم؛ ألن حتديدَ عدد معني دون غريهّ ،
معاندة ل ّلغة ،ومن وقع بني هذا وذاك ،فمذهبه باطل بال ريب!
وقد يقول قائل :إذا كان الكفر وحدَ ه يرتتّب عليه اخللو ُد يف النار ،فام فائدة ذكر

إحاطة اخلطيئة به بعد ذلك ،فال أثر هلا مع الكفر؟

نقول هلذا القائل :نعم! إن الكفر وحده ٍ
كاف يف ترتب اخللود يف النار للكافر،
ٍ
ٍ
انضم هلذا الكفر أيض ًا ُ
عديدة حتيط
معاص وخطايا
فعل
ولكن ماذا يكون احلال إذا
ّ
بالفاعل؟ أال يزيد هذا من عذابه؟ ومل تقول :إنه ال أثر للخطايا بوجود الكفر؟ بل هلا

مراتب تعذيب الكفار ختتلف ،وذلك بحسب عنادهم ومصادمتهم
أثر! أال تعلم أن
َ
لألوامر اإلهلية؟ فللنار دركات ،كام للجنة درجات.

ثم إن املقام مقام وعيد وهتديد لليهود ومن اتبعهم يف سريهتم ،وهذا يناسبه
ِ
جمرد الكفر ،بل
التهديدُ عىل كل ما فعلوه ،وليس عىل بعضه ،وما فعلوه ليس هو ّ
واملعايص العديدة؛ فناسب هنا أن يضاف يف سبب خلودهم
أضافوا إىل الكفر اخلطايا
َ
ِ
وذنوبم تزيد يف تعذيبهم.
سيئاتم ومعاص َيهم
يف النار معاصيهمَ ،ليوا أن
َ
ٌ
وفرق عظيم بني أن تقول :هذا ك َف َر باهلل ولكن كانت سريته حسنة بني الناس،
ِ
حيرف قول اهلل تعاىل ،وبني من أضاف إىل
ومل يعاد أنبياء اهلل تعاىل ،ومل ُيؤذ الناس ،ومل ّ
ِ
كفره ذلك ك َّله ،هل يستويان يف العذاب األخروي؟ ال بل شتان ما بينهام مع خلودمها

يف النار.

ِ
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وإذا عرفنا أن يف اآلية الكريمة كلمتَني اثنتني :األوىل :قوله تعاىل﴿ :ﮞ﴾،

والثانية :قوله﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،وأن معنى هذه غري معنى تلك ،وليس

ذكرمها جمرد تكرار ،بل لكل واحدة فائد ٌة مستقلة ،فنقول :إن املفتي اخللييل اإلبايض
ُ

ليدلل عىل قوله ـ وهو أن فاعل الكبرية خالد يف النار ـ ذكر تفسري بعض السلف لكلمة

﴿ﮡ﴾ فقط ،وأمهل ذكر تفسري «السيئة» ،وهذا الفعل منه ُّ
يدل عىل طريقة غري

سليمة يف التفسري ،إن كانت مقصودةً ،فهو عىل خطر عظيم ،وإال فهي ُّ
تدل عىل عدم
انتباه لِـام ذكرناه ،وهذا ُيضعف استدالله ،بل ُيبطله.
وبيان ما نقوله :أن السلف فسـروا كلمة ﴿ﮞ﴾ ،ثم أضافـوا إىل ذلك

تفسريهم لكلمة ﴿ﮡ﴾ ،وذلك مع عدم إمهال مفهوم اإلحاطة الذي ذكرناه،

واالحتامالت تدور عىل ما ييل :إما أن يكون املراد بالسيئة :كل السيئات ،أو سيئة خاصة.
واألصل هنا اخلصوص؛ ألنه نكرة يف سياق اإلثبات ،فال يعم ،فاملراد :سيئـة

أي سيئة؛ بحيث يدخل فيها الكبرية مطلق ًا،
خاصة إذن ،وما دام كذلك ،فإما أن يراد هبا ُّ
أو يراد هبا عني الكفر والرشك؛ فهنا احتامالن راجحان فقط :أن تكون السيئة إما الكفر

والرشك ،أو مطلق الكبرية ،وحيتمل أن يكون مطلق املعصية املتوعد عليها بالعذاب
فتدخل الكبرية فيها باألوىل.

وأما اخلطيئة فتحتمل عني االحتمـالني أيض ًا ،إما الكفر والرشك ،وإما مطلق

املعصية والكبرية.

واآلن نقول :من فرس السيئة بالكفر ،فإما أن يقول :إن اخلطيئة املعصية والذنوب

الكبرية ،أو أن يقول هبا :هي آثار الكفر التي حتيط بقلب اإلنسان.

ومن فرس السيئـة بمطلق املعصية ،فال يمكن أن هيمل مفهوم إحاطة اخلطيئة،

ويصب فكره عىل جمرد اخلطيئة ،بل إنه يلتفت إىل مفهوم اإلحاطة قطع ًا.
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والذي نريد قوله هنا :إن اخللييل مل يلتفت مطلق ًا إىل ّ
أن لكل واحدة من الكلمتني

ّ
مستقل ،وصب اهتاممه عىل جلب بعض اآلراء ملفهوم اخلطيئة فقط ،وأمهل مفهوم
معنى

إحاطة اخلطيئة بالفاعل ،مع أنه هو املذكور يف اآلية ،وليس جمرد اخلطيئة ،وجعل اخلالف
ِ
مطلق اخلطيئة دلي ً
ال له عىل أن مطلق املعصية تستلزم اخللود يف
بني العلامء يف مفهوم

الكفر.
احلق.

َ
الباحث عن
أسلوب انتقائي بال ريب ،وال يالئم
وهذا األسلوب من التفسري
ٌ
وقد استحرض اخللييل عدة نصوص عن السلف يريد هبا أن يؤيد قوله ،بأن املراد

باخلطيئة إنام هو مطلق الكبرية ،وسوف نورد أقوال السلف من هذه األمة ،ونح ّللها
ونبني حقيقة القول يف هذه اآلية ،ونعلق عليها.
قال اإلمام السيوطي يف «تفسريه»:
«أخرج ابن أيب حاتم :عن ابن عباس ريض اهلل عنه يف قوله﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ﴾

قال :الرشك.

وأخرج عبد بن محيد :عن جماهد وعكرمة وقتادة مثله.
وأخرج ابن ايب حاتم :عن أيب هريرة يف قوله﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾ قال:

أحاط به رشكه.

وأخرج ابن اسحاق وابن املنذر وابن أيب حاتم :عن ابن عباس يف قوله﴿ :ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ أي :من عمل مثل أعاملكم وكفر بام كفرتم به حتى حييط كفره

بام له من حسنة ﴿ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ * ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﴾ أي :من آمن بام كفرتم به ،وعمل بام تركتم من دينه ،فلهم اجلنة خالدين

ِ
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فيها ،خيربهم أن الثواب باخلري والرش مقيم عىل أهله أبد ًا ،ال انقطاع له أبد ًا.

وأخرج عبد بن محيد وابن جرير :عن قتادة يف قوله﴿ :ﮟﮠﮡ﴾

النار.
قال :هي الكبرية املوجب ُة ألهلها َ

وأخرج وكيـع وابن جريـر :عن احلسن أنه سئـل عن قـوله﴿ :ﮟ ﮠ

النـار ،فهي
ﮡ﴾ ما اخلطيئـة؟ قال :اقـرؤوا القرآن ،فكل آية وعد اهلل عليها
َ

اخلطيئة.

وأخرج عبد بن محيد وابن جرير :عن جماهد يف قوله﴿ :ﮟﮠﮡ﴾

قال :الذنوب حتيط بالقلوب ،فكلام عمل ذنب ًا ارتفعت ،حتى تغشى القلب حتى يكون
هكذا ،وقبض ك ّفه ،ثم قال :واخلطيئةُّ :
النار.
كل ذنب وعد اهلل عليه َ

وأخرج ابن ايب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير :عن الربيع بن خيثم يف قوله:

﴿ﮟ ﮠ ﮡ﴾ قال :هو الذي يموت عىل خطيئته قبل أن يتوب.

وأخرج وكيع وابن جرير :عن األعمش يف قوله﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾

قال :مات بذنبه» .اهـ(((.

وقال ابن جرير الطربي يف «تفسريه» يف املراد من السيئة ما تلخيصه:
«عن ابن عباس قال :وأما السيئة التي ذكر اهلل يف هذا املكان فإهنا الرشك باهلل.
وعن أيب وائل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ قال :الرشك باهلل.

وعن ابن أيب نجيح :عن جماهد﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ :رشك ًا.
ويف رواية أخرى :عن ابن أيب نجيح :عن جماهد :مثله.
((( «الدر املنثور» (.)209 :1
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وعن سعيد :عن قتادة :قوله﴿ :ﮛﮜﮝﮞ﴾ قال :أما السيئة فالرشك.

وعن معمر :عن قتادة مثله.

وعن أسباط :عن السدي﴿ :ﮛﮜﮝﮞ﴾ :أما السيئة فهي :الذنوب

النار.
التي وعد عليها َ

وعن ابن جريج قال :قلت لعطاء﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾؟ قال :الرشك.
قال ابن جريج قال :قال جماهد ﴿ﮞ﴾ :رشك ًا.

وعن الربيع :قوله﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ يعني :الرشك» .اهـ(((.
ثم أورد الطربي األقوال التي وردت يف قوله تعاىل﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾

فقال ما حاصله:

«عن الضحاك﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾ قال :مات بذنبه.
وعن الربيع بن خثيم﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾ قال :مات عليها.
وعن سعيد بن جبري ـ أو عكرمة ـ عن ابن عباس﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾

قال :حييط كفره بام له من حسنة.

وعن جماهد﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾ قال :ما أوجب اهلل فيه النار.
وعن قتادة﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾ قال :أما اخلطيئة فالكبرية املوجبة.
ويف رواية أخرى عن عبد الرزاق :عن قتادة﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾ قال:

اخلطيئة :الكبائر.

وعن سـالم بن مسكيـن قال :سـأل رجل الـحسن عن قوله﴿ :ﮟ ﮠ
((( «تفسري الطربي» (.)384 :1
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ﮡ﴾ فقال :ما تدري ما اخلطيئة؟ يا بني ،اتل القرآن فكل آية وعد اهلل عليها

النار ،فهي اخلطيئة.
َ

وعـن منـصور :عن مـجاهد يف قـوله﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ﴾ قال :كل ذنب حميط فهو ما وعد اهلل عليه النار.

وعن أيب رزين﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾ قال :مات بخطيئته.
وعن أيب رزين :عن الربيع بن خثيم يف قوله﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾ قال:

هو الذي يموت عىل خطيئته قبل أن يتوب.

وقال وكيع :سمعت األعمش يقول يف قوله﴿ :ﮟﮠﮡ﴾ :مات

بذنوبه.

وعن الربيع﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾ :الكبرية املوجبة.
وعن أسباط :عن السدي :أحاطت به خطيئته ،فامت ومل يتب.
وعن ابن جريج قال :قلت لعطاء﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ﴾ قال :الرشك ،ثم

تال ﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [النمل.(((»]90 :

وسوف نلخص لك أقواهلم يف هاتني الكلمتني :أعني ﴿ﯾ﴾ و﴿ﮟ

اخللييل
ﮠ ﮡ﴾ أو «اخلطيئـة» بجدول ُيظهر لك مقدار اخلطأ الذي وقع فيه
ُّ
تفسريهم لكلمة «السيئة»
عندما اقترص عىل ذكر تفسريهم لكلمة «اخلطيئـة» ،وأمهل
َ
ـ مع أهنا هي األصل ـ لتعلم بعد ذلك أن هذا الصنيع منه يب ُعد أن يكون عن غفلة،

وإال كانت قادحة يف أصل علمه وأحكامه التي يقول هبا.
((( «تفسري الطربي» (.)287-286 :1
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اسم املفرس

تفسري كلمة ﴿ﯱ﴾

ابن عباس

الرشك باهلل

أبو وائل

الرشك باهلل

جماهد (الرواية األوىل)
جماهد (الثانية)
جماهد (الثالثة)

الرشك (الرواية األوىل)
الرشك (الثانية)
الرشك (الثالثة)

قتادة (الثانية)

الرشك (الثانية)

قتادة (الرواية األوىل)
السدِّ ّي
ُّ

الرشك (الرواية األوىل)
الذنوب التي وعد عليها
النار

تفسري قوله تعاىل﴿ :ﮟ ﮠ

ﮡ﴾ ،أو ﴿ﮱ﴾ فقط
حييط كفره بام له من حسنة

ما أوجب اهلل فيه النار
كل ذنب حميط فهو ما وعد اهلل عليه النار
الكبرية املوجبة
الكبائر

مات عليها ومل يتب

عطاء

الرشك

الرشك

الربيع بن خيثم

الرشك

 الكبرية املوجبة مات علها -الذي يموت عىل خطيئته قبل أن يموت

الضحاك

مات بذنبه

احلسن

ما وعد عليه النار

أبو رزين

مات بخطيئته

األعمش

مات بذنوبه

عكرمة

الرشك

أبو هريرة

الرشك

فنالحظ من هذا أن هناك إمجاع ًا عىل تفسري (السيئة) بالرشك من مجيع املفرسين،
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إال السدي ،فإنه عرب عن ذلك بعبارة حتتمله ،فقال:هي الذنوب التي وعد عليها النار،

وعبارته عامة ،وحمتملة للرشك ولغريه ،عىل أن السدي ـ يف التفسري ـ ال يرقى إىل غريه

املفسين ،ويكفي عنهم ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنه.
من ّ

واخللييل لـام اقترص عىل إيراد تفسري ابن عباس وجماهد وقـتادة واحلسن وأيب

رزين والربيع واألعمش والسدي لكلمة ﴿ﮟ ﮠ ﮡ﴾ مهم ً
ال تفسيـر

كلمة ﴿ﯱ﴾ ،رآهم مجيعهم يقولون :إن تفسريها هو الذنوب ،إال ابن عباس الذي
فسه بام ذكرناه.
ّ

وقد ّأول اخللييل تفسري ابن عباس أيض ًا فقال تعليق ًا عىل قول ابن عباس« :والكفر

يعم الكبائر كلها؛ ألهنا من كفران النعم» .اهـ((( ،فبالغ يف الغلط عىل هؤالء األئمة حتى
ُّ
ِ
فأوله بنا ًء عىل مذهب اإلباضية ،ال بناء عىل
ري قول ابن عباس عىل ظاهرهّ ،
مل ُيطق أن ُي َ
مذهب أهل السنة ،فحمل «الكفر» يف قول ابن عباس عىل كفر النعمة ،مع أن الظاهر
من قول ابن عباس :أنه ال يريد إال الكفر احلقيقي ،وهو الكفر باهلل.

ومن هذا العرض املخترص املستعجل لتفسري هذه اآلية ،يتبني لكم أن ما يتمسك
ٍ
شبهات وحتريفات وأوهام فاسدة ال قيام
جمرد
به املخالفون ألهل السنة يف أقواهلم هو ّ
هلا أمام النظر الصحيح ،ولو أردنا تتبع بقية استدالالته عىل هذا املطلب ،لطال املقام،

ولكنا اكتفينا بأول وأعظ ِم دليل عنده ،وب َّيـنّا ما يف استدالله من ضعف وحتكُّم ،وباقي
أدلته ضعيفة متهاوية ،واهلل املوفق.

مسكنا باإلسالم حتى نلقاك به)
قال الطحاوي( :اللهم يا ويل اإلسالم وأهلهّ ،
هذا دعا ٌء من اإلمام الطحاوي مناسب لِـام مىض من املوت عىل اإلسالم ،وهو

((( «احلق الدامغ» ص.204
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مبني عىل أصول عقائدية ،وهي :أن الفوز هو يف املوت عىل اإلسالم ،ال يف أن تكون
ٌّ

مسل ًام يف مدة معينة من حياتك ،ثم تنقلب أمورك وترتكس ،وتنقلب عىل عقبيك ،وهذا

يتم إال بتوفيق اهلل تعاىل ،واستمرار نية الصدق ،والتوكل عليه
البقاء عىل الدين القويم ال ُّ

جل شأنه ،قال البابريت:

الثبات عىل اإلسالم إىل املوت؛ ألن السعادة األبدية ـ وهي اخللود يف
«إنام طلب
َ

اجلنان ،يف جوار الرمحن ،مع أنواع الروح والرحيان ـ إنام حتصل بالثبات عىل اإلسالم إىل

أن يلقى اهلل بعد املوت؛ ألن االعتبار باخلواتيم ،واألنبياء عليهم السالم ـ مع عصمتهم ـ

طلبوا الثبات عىل اإلسالم واملوت عليه؛ قال اهلل تعاىل إخبار ًا عن يوسف عليه السالم:
فغيـرهم أوىل ،واالقـتداء هبم
﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [يوسف.]101 :
ُ
حس ٌن ،وألن املؤمن بني اخلوف والرجاء إىل أن يموت عىل ملة اإلسالم ،فـوجب
االهتامم بطلب الثبات عليها إىل املوت»(((.

قال الطحاوي( :ونرى الصال َة خلف كل َب ٍّـر وفاجر من أهل القبلة ،وعىل من
مات منهم ،وال نُـنزل أحد ًا منهم جنة وال نار ًا ،وال نشهد عليهم ٍ
بكفر وال
برشك وال بنفاق ،ما مل يظهر منهم يشء من ذلك ،ونذر رسائرهم إىل اهلل تعاىل)
هذه املعاين سبق اإلشارة إليها ،وسبب إعادة الطحاوي ذكرها للتنبيه عىل بعض

املعاين التفصيلية ،فهو تفصيل بعد إمجال.

خلف كل بـر وفاجر،
«ونرى الصالة» :أهل السنـة يعتـقدون بصحة الصالة
َ

وهذا الكالم ظاهره العموم ،ونحن نعلم أنه قد يثور يف نفسك يشء من الصالة خلف

يتوجس اإلنسان
شخص تعرف أنه يرسق أو يظلم أو يفعل غري ذلك من األمور ،وقد ّ
من الصالة خل َفه ،ويف الفقه أحكا ٌم :أن الصالة خلف هؤالء ـ وإن جازت ـ فإهنا تكون
((( «شرح البابرتي» ص.115
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خلف من ال تعرف عنه ذلك ،فإن ذلك يكون أفضل
استطعت الصالة
مفضولة ،فإن
َ
َ

تصح خلف من ذكرناه.
بال ريب ،ولكن الصال َة ُّ

ومن املعلوم :أنه ال جيب عىل اإلنسـان الفحص والسـؤال عن الشخص قبل

الصالة خلفه؛ ألن األصل يف املسلمني أن يكونوا بريئي الذ ّمة من العوارض القادحة.
مرص ًا عىل صغرية.
والفاجر :هو الفاسق ،سواء فعل كبرية ،أم كان ّ

ومعروف أن كل من مات
ملاذا قال اإلمام الطحاوي :نصيل عىل من مات منهم،
ٌ

من أهل اإليامن نصيل عليه؟ ربمـا يتوهم بعض الناس أن الفاسق ال نصيل عليه؛ بنا ًء
عىل بعض الروايات التي مل ِّ
يصل فيها النبي عليه الصالة والسـالم عىل بعض الناس،
فيحسبون أن كل واحد فعل معصي ًة ال ُيصىل عليه ،و ُيتوهم بعد ذلك أن ذلك عقيدةٌ،

ونوع من الوالء والرباء الذي إذا خالفه ينقدح إيامنُه ،وقد رأينا كثري ًا من الناس يعتقدون
احلق ّ
حكم اإليامن واإلسالم؛ فاألصل:
أن أي شخص ثبت له
مثل هذه األفكار ،ولكن ّ
ُ

نصيل عليه ،وال يمن ُعنا من ذلك حوادث جزئية قد ال نفهمها عىل سبيل صحيح،
أن
َ

فاألصل :أن اإلنسان يتقيد بأصول كلية ،هذا الكالم من حيث الصحة واجلواز؟ ونحن

ال نـنكر أن بعض الفقهاء قد يقولون بعدم الصالة عىل من فعل بعض املعايص ،كمـا
سنبني ذلك.

نفسه):
فقد روى اإلمام مسلم يف «صحيحه» يف (باب ترك الصالة عىل القاتل َ
ِ
ص ،فلم ُي َص ِّل عليه(((.
عن جابر بن سمرة قالُ :أيت النبي ﷺ برجل قتل نفسه بِ َمشاق َ
قال اإلمام النووي مبين ًا مذاهب العلامء يف هذه املسألة يف «رشحه» عىل «صحيح
راض ،واحدها ِم ْش َقص ـ بكرس امليم وفتح القاف ـ ويف
مسلم»« :املشاقصِ :سهام ِع ٌ
مذهب عمر بن
هذا احلديث دليل ملن يقول :ال ُيصىل عىل قاتل نفسه لعصيانه ،وهذا
ُ

((( كتاب اجلنائز (.)978
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عبد العزيز واألوزاعي .وقال احلسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي

ومجاهري العلامءُ :ي َّ
صل عليه.

وأجابوا عن هذا احلديث :بأن النبي ﷺ مل ّ
يصل عليه بنفسه؛ زجر ًا للناس عن

مثل فعله ،وصلت عليه الصحابة ،وهذا كام ترك النبي ﷺ الصال َة ـ يف أول األمر ـ عىل
َمن عليه َدين؛ زجر ًا هلم عن التساهل يف االستدانة ،وعن إمهال وفائه ،وأمر أصحابه
بالصالة عليه ،فقال ﷺ« :صلوا عىل صاحبكم»(((.

مذهب العلمـاء كاف ًة الصال ُة عىل كل مسلم ،وحمدود ،ومرجوم،
قال القايض:
ُ

وقاتل نفسه ،وولد الزنى.

وعن مالك وغريه :أن االمام جيتنب الصالة عىل مقتول يف حدٍّ  ،وأن أهل الفضل

ال يصلون عىل الفسـاق زجر ًا هلم ،وعن الزهري :ال ُيصىل عىل مرجوم ،ويصىل عىل

املقتول يف قصاص.

وقال أبو حنيفة :ال ُيصىل عىل حمارب وال عىل قتيل الفئة الباغية ،وقال قتادة :ال

يصىل عىل ولد الزنى ،وعن احلسن :ال يصىل عىل النفساء متوت من زنى ،وال عىل ولدها،

ومنع بعض السلف الصالة عىل الطفل الصغري ،واختلفوا يف الصالة عىل السقط ،فقال

هبا فقهاء املحدثني وبعض السلف إذا مىض عليه أربعة أشهر ،ومنعها مجهور الفقهاء
ّ
ُعرف حياتُه بغري ذلك .وأما الشهيد املقتول يف حرب الكفار ،فقال مالك
حتى
يستهل وت َ

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب النفقات ،باب
قول النبي ﷺ« :من ترك كلًّ أو ضياع ًا فإيل» ( .)5371ومسلم يف «صحيحه» ،كتاب
الفرائض ،باب من ترك ماالً فلورثته ( .)1619ولفظه :أن رسول اهلل ﷺ كان يؤتى بالرجل

املتوىف عليه الدين ،فيسأل« :هل ترك لدينه فضالً؟» فإن ُحدّ ث أنه ترك وفاء ،صىل عليه ،وإال

قال للمسلمني« :صلوا عىل صاحبكم» فلام فتح اهلل عليه الفتوح ،قال« :أنا أوىل باملؤمنني من
أنفسهم ،فمن تويف من املؤمنني فرتك دين ًا فعيل قضاؤه ،ومن ترك ماالً فلورثته».

ِ
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والشافعي واجلمهور :ال يغسل وال يصىل عليه ،وقال أبو حنيفة :يغسل وال يصىل عليه،

وعن احلسن :يغسل ويصىل عليه»(((.

وقول اإلمام الطحاوي« :نرى الصالة» ،أي :نعتقد صح َة االقتداء بكل بر وفاجر،

خلف ال َب ّـر أفضل ،بل قال الرسخيس« :تقديم الفاسق
نص الفقهاء عىل أن الصالة
َ
وقد َّ
لإلمامة جائز عندنا ويكره»((( ،ولكن كالم الطحاوي ليس يف التفضيل ،فهو ـ رمحه اهلل ـ
يبني مسألة عامة ،وقاعدة كلية.

خلف الفاجر ،أو
الناس يف أحواهلم أن االقـتداء والتدافع
يراعي
وينبغي أن
َ
ُ
َ

يقوي من شوكته ،ويزيدُ من
املبتدع واملخالف ألهل ِّ
احلق يف الصالة ،واالقـتداء به ّ
رب الصالح املتبع ألهل احلق
انتشار بدعته ،فعليهم أن حيرصوا عىل أن ال يقتدوا إال بال ّ

خلف غريه ،فإنه
ما وسعهم ذلك ،ولكن ال يؤدي هبم ذلك إىل عدم تصحيح الصالة
َ
ال خيرج أحد من أهل القبلة بذنب اقرتفه.

روى اخلطيب يف «تاريخ بغداد» :عن ابن عمرّ :
أن رسول اهلل ﷺ قال« :صلوا

خلف من قال :ال اله اال اهلل ،وصلوا عىل من قال :ال اله اال اهلل»(((.

خلف كل بر وفاجر ،فقد قال الزيلعي يف «نصب الراية»:
وأما خرب الصالة
َ

«قال عليه السالم« :ص ُّلوا خلف كل بر وفاجر».

قلت :أخرجه الدارقـطني يف «سنـنه :عن معاوية بن صالح :عن العـالء بن

احلارث :عن مكحول :عن أيب هريرة :أن رسول اهلل ﷺ قال« :صلوا خلـف كل بـر
((( «صحيح مسلم برشح النووي» ،أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي ،دار إحياء الرتاث
العريب ـ بريوت ـ  ،1392ط.)47 :7( 2

((( «املبسوط» ،شمس الدين الرسخيس(483هـ) ،دار املعرفة ـ بريوت (.)40 :1
((( «تاريخ بغداد» (.)402 :6
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وفاجر ،وصلوا عىل كل بر وفاجر ،وجاهدوا مع كل بر وفاجر» انتهى»((( ،واخلرب
ضعيـف.
من الناحيـة احلديثـية
ٌ

وأما احلكم الفقهي ،فقال الغنيمي يف «رشحه» نق ً
ال عن «رشح العقائد»:
«علامء األمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل األهواء والبدعة من غري نكري،

ٌ
فمحمول عىل الكراهة؛
وما نُقل عن بعض السلف من املنع عن الصالة خلف املبتدع

إذ ال كالم يف كراهة الصالة خلف الفاسق واملبتدع ،وهذا إذا مل يؤ ِّد الفسق أو البدعة
حب الكفر ،وإال فال كالم يف عدم جواز الصالة خلفه»(((.
إىل ِّ

((( «نصب الراية» (.)26 :2

ونقل الزيلعي :عن الدارقطني :أنه منقطع ،وقال ابن اجلوزي :منقطع معلول ،ورواه أبو داود

يف «سننه» يف كتاب اجلهاد ،ولفظه :قال« :اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري بر ًا كان أو فاجر ًا،
والصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم بر ًا كان أو فاجر ًا ،وإن عمل الكبائر ،والصالة واجبة

عىل كل مسلم بر ًا كان أو فاجر ًا ،وإن عمل الكبائر» .انتهى .وله طريق آخر عند الدارقطني:
عن أيب صالح السمـان :عن أيب هريرة مرفوع ًا« :سيليكم من بعدي ،وال الرب بربه ،والفاجر
بفجوره ،فاسمعوا له وأطيعوا فيام وافق احلق ،وصلوا وراءهم ،فإن أحسنوا فلكم ،وهلم وإن

أساؤوا فلكم وعليهم» .انتهى .وسئـل أمحد عن حديث «صلوا خلف كل بر وفاجر» ،فقال:

ما سمعنا به ،انتهى.

وقد خلص ابن حجر كالمه فقال يف «تلخيص احلبري» ( )35 :2يف حديث «صلوا خلف كل
بر وفاجر»:

«قال العقييل ليس يف هذا املتن إسناد يثبت ونقل ابن اجلوزي عن أمحد أنه سئـل عنه؟ فقال:
ُ
أحاديث كلها
ما سمعنا هبذا وقال الدارقطني :ليس فيها يشء يثبت ،وللبيهقي يف هذا الباب

وأصح ما فيه حديث مكحول عن أيب هريرة عىل إرساله ،وقال أبو أمحد
ضعيفة غاية الضعف،
ّ
احلاكم :هذا حديث منكر» .اهـ.

((( «رشح الغنيمي» ص.108
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وقد كانت هذه املسألة تـندرج يف العقائد عند بعض الفرق اإلسالمية ،وذلك

ٍ
تصورهم يف تعريف اإليامن؛ كام أملحنا ،ولذلك فإن اإلمام أبا جعفر الطحاوي
خللل يف ُّ
تلك عىل هذه املسألة هنا ،مع أهنا تندرج يف الفقه عند أهل السنة.
قال ابن حزم يف باب الكالم يف الصالة خلف الفاسق:
«واجلهاد معه ،واحلج ،ودفع الزكاة إليه ،ونفاذ أحكامه من األقضية واحلدود

وغري ذلك ،قال أبو حممد :ذهبت طائفة إىل أنه ال جيوز الصالة إال خلف الفاضل ،وهو
قول اخلوارج والزيدية والروافض ومجهور املعتزلة وبعض أهل السنة.

وقال آخرون :إال اجلمعة والعيدين ،وهو قول بعض أهل السنة ،وذهب طائفة

ومجيع فقهاء التابعني ك ُّلهم دون خالف
الصحابة كلهم دون خالف من أحد منهم،
ُ

وأكثر من بعدهم ومجهور أصحاب احلديث ،وهو قول أمحد والشافعي
من أحد منهم،
ُ
وأيب حنـيفة وداود وغريهم إىل جواز الصالة خلف الفاسق اجلمع َة وغريها ،وهبذا

وخالف هذا القول بدع ٌة حمدَ ثة ،فام تأخر ُّ
قط أحدٌ من الصحابة ـ الذين أدركوا
نقول،
ُ
وحبيش بن دجلة ،وغريهم ـ عن الصالة
املختار بن عبيد ،واحلجاج ،وعبيد اهلل بن زيادُ ،
َ

أفسق الفساق ،وأما املختار فكان متّه ًام يف دينه ،مظنون ًا به الكفر»(((.
خل َفهم ،وهؤالء ُ
وقال أبو إسحق الشريازي:

«وجتوز الصالة خلف الفاسق؛ لقوله ﷺ« :صلوا خلف من قال :ال إله إال اهلل،

وعىل من قال :ال إله إال اهلل ،وألن ابن عمر ريض اهلل عنه صىل خلف احلجاج مع فسقه»(((.
((( «الفصل يف امللل واألهواء والنحل» ،عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو حممد (548هـ)،
مكتبة اخلانجي ـ القاهرة (.)135 :4

((( «املهذب فقه اإلمام الشافعي» ،إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي أبو إسحاق (476هـ)،
دار الفكر ـ بريوت (.)97 :1
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وهكذا نرى أن بعض املسائل التي يعتربها أهل السنة فقهية عملية هيتمون بذكرها

القطعي فقد أصابه
يف كتب العقيدة تنبيها عىل أمور :إما أن دليلها قطعي ،ومن أنكر
ّ

خلل يف عقيدته ،فبحث مثل هذه املسائل يف كتب االعتقاد يكون من هذا الباب ،إعالء

لشأهنا ،وتنبيهاً عىل خطورة اخلطأ فيها ،وإما ألن اآلخرين أخطأوا عندما أدخلوها يف
العقيدة وهي ليست من االعتقاد ،أو رفعوا من شأهنا فجعلوها قطعية وهي ظنية ،أو
اهتم الطحاوي بذكرها يف هذا املتن املؤلف يف االعتقاد؛ تنبيه ًا عىل
العكس ،ومن هنا ّ

أدرجوها يف االعتقاد وليست منها.
غلطهم يف بعض املسائل التي َ

الطحاوي؛
بعض من تك ّلم عىل الطحاوي عن هذا األمر ،وانـتقد
وقد غفل ُ
َّ

ٌ
إلدراجه هذه املسائل هنا؛ زعمـ ًا منه أن هذا ٌ
وخلط يف املسائل ،بل تعدّ ى
غلط حمض
للطحاوي أن موقع مسـألة املسح عىل اخلفني يف باب الطهارة يف الفقه،
يبي
ّ
ورشع ّ
وليست يف العقائد؛ هتك ًام منه ،واستهانة بشأنه ،وما يستهني إال بنفسه(((.

قول الطحاوي« :وال ننـزل أحد ًا منهم جنة وال نار ًا» :يقول الرسول ﷺ« :إذا

بعض الناس من هذا
يتوهم ُ
رأيتهم الرجل يرتاد املساجد فاشهدوا له باإليامن»((( ،فربام ّ

يتوهم البعض :أن
احلديث :أن كل من حرض الفجر والعشاء ،فهو من أهل اجلنة ،وقد ّ

كل من وعد وأخلف ،فهو منافق.

ولكن نحن نقول :فيه خصلة من خصال النفاق ،وذاك فيه خصلة من خصال
((( انظر «رشح حسن السقاف عىل الطحاوية» ،عند مسألة املسح عىل اخلفني وغريها.

((( أخرجه الرتمذي يف «سنـنه» من حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه ،كتاب التفسري ،سورة التوبة
( .)3039وابن ماجه «سننه» ،كتاب املساجد واجلامعات ،باب لزوم املساجد وانتظار الصالة
( .)802ولفظه :قال رسول اهلل ﷺ« :إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له باإليامن
قال اهلل تعاىل﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [التوبة .»]18 :وقال
الرتمذي :هذا حديث حسن غريب.
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ُ
اإليامن شهدنا له بذلك،
اإليامن ،ولكن الرشع أ َم َرنا أن نشهد له بام ظهر لنا منه ،فإن ظهر
وال نجزم بخامتته ،وال نقطع بآخرته ،إال ٍ
بخرب من اهلل ورسوله ،أو بام يدل عىل ذلك.
ندعو اهللَ تعاىل بحسن اخلاتـمة لنا
غيب عنا اآلن ،ال نملك إال أن
َ
فاخلاتـمة ٌ

نحب املسلمني ،وأن نحب هلم ما نحب ألنفسنا ،وال
وللمسلمني ،فإن الواجب أن
ّ

نحب ألحد أن يكفر ،وال ندعو عىل أحد بالكفر.
ّ

وجيب اجلزم بأن من شـهد له النبي عليه السالم باجلنة فهو فيها ،ومن شهد له

أنه يف النار فهو فيها ،إذا ثبت ذلك عن نبينا عليه ـ وعىل سائر األنبياء ـ أفضل الصالة

والسالم.

وكذلك اختذ بعض العلامء بعض الدالئل الواردة يف األحاديث التي ُيفهم منها

أن من عالمة َقبول املسلم عند اهلل ،أن يكون مقبوالً عند املسلمني ،فيكون َقبول
املسلمني له دلي ً
ال عىل مكانته عند اهلل تعاىل.

روى البخاري:عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه يقولَ :م ُّـروا بجنازة ،فأثـنَوا

شـر ًا ،فقال:
مروا بأخرى ،فأثـنوا عليها ّ
عليها خري ًا ،فقال النبي ﷺ« :وجبت» ،ثم ّ
«وجبت» ،فـقال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه :ما وجبت؟ قال« :هذا أثـنيتُم عليه
رش ًا ،فوجبت له النار ،أنـتم شهدا ُء اهلل يف
خري ًا ،فوجبت له اجلن ُة ،وهذا أثنيتم عليه ّ
األرض»(((.

قال ابن حجر يف «فتح الباري»:

«ويف رواية مسلم« :من أثنيتم عليه خري ًا وجبت له اجلنة» ،ونحوه لإلسامعييل من

طريق عمرو بن مرزوق :عن شعبة ،وهو أبني يف العموم من رواية آدم ،وفيه ر ٌّد عىل من
((( أخرجه يف «صحيح البخاري» ،كتاب اجلنائز ،باب ثناء الناس عىل امليت (.)1367
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ٍ
رب عن
املذكورين؛
زعم أن ذلك خاص بامليتَني
لغيب أطلع اهللُ نب َّيه عليه ،وإنام هو خ ٌ
َ
ُحكم أعلمه اهلل به.

قوله« :أنتم شهداء اهلل يف األرض» أي :املخا َطبون بذلك من الصحابة ومن كان

عىل صفتـهم من اإليامن ،وحكى ابن التني :أن ذلك خمصوص بالصحابة؛ ألهنم كانوا

ينطقون باحلكمة بخالف من بعدهم ،قال :والصواب :أن ذلك خيتص بالثقات واملتقني.

انتهى.

وسيأيت يف الشـهادات بلفظ «املؤمنون شهداء اهلل يف األرض» ،وأليب داود من

حديث أيب هريرة يف نحو هذه القصة« :أن بعضكم عىل بعض لشهيد»» .اهـ(((.

َ
احلديث البـيهقي يف «سنـنه الكربى»((( وقال« :رواه البخاري يف
وقد روى

«الصحيح» عن آدم ابن أيب إياس ،وأخرجه مسلم من حديث ابن علية :عن عبد العزيز».

اهـ.

املعتب يف ذلك شهاد ُة أهل الفضل والعلم والصدق والتقوى ،ال
وال شك أن َ

حق.
شهادة غريهم ،فإهنم قد يشهدون ملن هو مثلهم من غري ّ
وقال ابن حجر يف «فتح الباري»:

شـراح «الـمصابيح» قال :ليس معنى قوله« :أنـتم
«ونـقل الطيبي عن بعض ّ

حق شخص يكون كذلك حتى يصري من
شهداء اهلل يف األرض» :أن الذي يقولونه يف ّ
يستحق اجلنة من أهل النار بقوهلم ،وال العكس ،بل معناه :أن الذي أثنَوا عليه خري ًا
ّ
ر َأوه منه كان ذلك عالم َة كونِه من أهل اجلنة وبالعكس.

((( «فتح الباري» (.)229 :3
((( (.)74 :4( ،)7435
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وتعقبه الطيبي بأن قوله« :وجبت» بعد الثناء حكم عقب وصف ًا مناسب ًا ،فأشعر

بالع ّلية ،وكذا قوله« :أنتم شهداء اهلل يف األرض»؛ ألن اإلضافة فيه للتشـريف؛ ألهنم

بمنزلة عالية عند اهلل ،فهو كالتزكية لألمة بعد أداء شهادهتم ،فينبغي أن يكون هلا أثر.
قال :وإىل هذا يومئ قـوله تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ اآلية [البقرة:

 ]143اآلية» .اهـ(((.

قوله« :وال نشهد عليهم برشك وال نفاق ما مل يظهر منهم يشء من ذلك» :أي:

الشارع ،فال
إذا مل نعرف الكفر والنفاق بداللة بينة واضحة ال لبس فيها كام اعتربها
ُ

نحكم بذلك عليه.

إذنُّ :
كل واحد ظهر منه أصل اإليامن نعامله معاملة املؤمنني ،وال جيوز أن نعامل

من ظهرت منه خصل ٌة من خصال املنافقني معاملة املنافقني« ،من قال :ال إله إال اهلل
خالص ًا من قلبه دخل اجلنة».
قال العالمة الغنيمي:

«(وال ننزل أحد ًا منهم جنة وال نار ًا ،وال نشهد عليهم بكفر وال رشك وال نفاق)،

وإن كان الزم مذهبهم؛ ألن الزم املذهب ليس بمذهب.

قال يف «رشح املواقف» :قال الشيخ أبو احلسن يف أول كتاب «مقاالت اإلسالميني»:

بعضهم عن بعض،
اختلف املسلمون بعد نبيهم ﷺ يف أشياء ض َّلل بعضهم بعض ًا ،وتربأ ُ

فصاروا فرق ًا متباينني إال أن اإلسالم جيمعهم وي ُع ُّم ُهم.

فهذا مذهبه وعليه أكثر أصحابنا ،وقد نقل عن الشافعي أنه قال :ال أر ُّد شهادة

أحد من أهل األهواء إال اخلطابية؛ فإهنم يعتقدون َّ
حل الكذب ،وحكى احلاكم صاحب
((( «فتح الباري» (.)231 :3
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«املخترص» يف كتاب «املنـتقى» عن أيب حنيفة :أنه مل يكفر أحد ًا من أهل القبلة ،وحكى
أبو بكر الرازي مثل ذلك عن الكرخي وغريه» .اهـ(((.

ثم قال« :وليس لنـا أن نلزمهم بالزم مذهبهم ،ونحكم عليهم عىل مقتـضاه

بكفر ،أو رشك ،أو نفاق ،فإن يف ذلك جرأة عىل اهلل تعاىل؛ ففي البخاري ومسلم عن

ابن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل ﷺ قال« :أيام رجل قال ألخيه :يا كافر؛ فقد باء

هبا أحدمها»» .اهـ(((.

وهذه مسألة «الزم املذهب هل هو مذهب أو ال؟» ،والتحقيق فيها :أن هذا الالزم
إن كان ب ِّين ًا ،فهو الز ٌم لصاحب املذهب ،وإن مل يكن ب ّين ًا ،فليس جيوز لنا أن نلزمه به.
وقد بني املناطقة ما هو الفارق بني مفهوم الالزم البني وغري البني؟

قال السيد الرشيف اجلرجاين« :والداللة هي كون اليشء بحالة يلزم من العلم

ُّ
به العلم بيش آخر ،واليشء األول هو ُّ
والدال إن كان لفظ ًا
الدال والثاين هو املدلول،
فالداللة لفظية ،وإال فغري لفظية»((( .اهـ.

وإن كانت الداللة عىل أمر خارج عىل ِّ
الدال يالزمه يف الذهن أي يمتنع انفكاك

تصور املسمى عن تصوره كداللة اإلنسان عىل قابل العلم ،وصنعة الكتابة ،سميت
التزام ًا ،لكون الداللة بسبب اللزوم الذهني ،وإنام يشرتط اللزوم الذهني ومل يشرتط

اللزوم اخلارجي؛ ألن االلتـزام متحقق بدونه كالعمى ،فإنه يدل عىل البرص بااللتزام
مع املعاندة بينهام يف اخلارج(((.

((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،ص.109
((( املصدر السابق.

((( «رشح إيساغوجي» ،السيد الرشيف اجلرجاين ،مطبعة املؤيد بمرص سنة 13221هـ ،ص.4
((( انظر «رشح السيد الرشيف عىل إيساغوجي» ص.5
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واللزوم الذهني البني باملعنى األخص هو الذي يكون جمرد تصور امللزوم كافي ًا

يف جزم الذهن باللزوم بينهام ،وأما اللزوم الذهني البني باملعنى األعم فهو الذي يتوقف
فهم التالزم عىل تصور الدال واملدلول أي الالزم وامللزوم ،ال امللزوم فقط .وهذا النوع

متحقق بني اإلنسان وقابل العلم وصنعة الكتابة ،فإن من تصور اإلنسان بأنه حيوان مدرك

للكليات ،وتصور مفهوم قابل العلم ،وصنعة الكتابة ،جيزم باللزوم بينهام رضور ًة(((.

قال السيد الرشيف« :وظني أن املعترب يف داللة االلتزام هو مطلق اللزوم ،والالزم

من كلية الداللة ودوام االنفهام إنام هو مطلق اللزوم الذهني ،وهو امتناع انفكاك تصور

املسمى عن تصور األمر اخلارج سواء كان جمرد تصور امللزوم كافي ًا يف جزم الذهن

األخص ،يلزم أن ال
باللزوم بينهام أو مل يكن ،إذ لو كان املعترب هو اللزوم البني باملعنى
ّ

يكون األمر اخلارج الذي يمتنع انفكاك تصور املسمى عنه بعد إدراكهام مدلوالً التزامي ًا،

وال شك أن داللة اللفظ عليه ليست باملطابقة وال بالتضمن ،فلو مل تكن بااللتزام ،يلزم
عدم انحصار الداللة اللفظية الوضعية يف الثالثة»((( .اهـ.
فل ُينظر يف كتب املنطق باب دالالت األلفاظ.
وأما كيفية احلكم بأن هذا الز ٌم ّبي أو ال يف كل مسألة مسألة فيحتاج األمر إىل

علم وحكمة ،ولذلك ال بدَّ من الرجوع إىل العلامء يف هذه املضايق.

وأنكـر بعضها ،كمن التـزم
صاحب الـمذهب ببعض اللوازم
وأما إن التـزم
ُ
َ

احلدَّ هلل تعاىل وأنكر التجسيم ،أو التـزم اجلهة وأنكر احلدَّ  ،فكذلك األمر ،ينظر :هل

بي أم ال؟
بي أو ال؟ وهل لزوم احلدِّ عىل اجلهة ِّ ٌ
لزوم التجسيم عىل احلد ِّ ٌ
((( «رشح السيد الرشيف عىل إيساغوجي» ،ص.6
((( املصدر السابق ص.6
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قال الطحاوي( :وال نرى السيف عىل أحد من أمة حممد ﷺ إال من وجب
عليه السيف)

بحق اإلسالم،
السيف ـ هنا ـ كناي ٌة عن القتل ،وقد ورد
النهي عن قتل املسلم إال ّ
ُ
وهذا املعنى مشـهور .وقد صار هذا املصطلح خاص ًا باخلروج عىل املسلمني بالسيف،

وكان العلامء يصفون بعض الرجال بأهنم يرون السيف ،يتهموهنم.
وهاكم أمثلة عىل ذلك:

قال أبو زرعة يف «تارخيه»« :أما عكرمة فقال ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهم لنافع:

ال تكذب عيل كام كذب عكرمة عىل ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام ،وكذبه جماهد وابن

سريين ومالك ،وقال أمحد :يرى رأي اخلوارج الصفرية .وقال ابن املديني :يرى

رأي نجدة ،ويقال :كان يرى السيف .واجلمهور وثقوه واحتجوا به ولعله مل يكن
داعية»((( .اهـ.

وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف حق اإلمام أيب حنيفة« :حدثني عبد اهلل بن أمحد

ابن شبويه ،قال أيب :يقول سمعت عبد العزيز بن أيب رزمة ،يقول :سمعت عبد اهلل بن
املبارك ،يقول :قلت لألوزاعي عند الوداع أوصني ،فقال :كان من رأيي أن أفعله ولو

مل تقل إنك أطريت عندي رج ً
ال كان يرى السيف عىل األمة فقلت :أفال نصحتني،

قال :كان من رأيي أن أفعله»((( .اهـ.

ويف كتاب «السنة» أيض ًا ( )213 :1عن عبد اهلل بن املبارك« :أروي لك عن النبي

ﷺ وأصحابه تأتيني برجل كان يرى السيف عىل أمة حممد ﷺ» .اهـ.

((( «تاريخ أيب زرعة الدمشقي» ،عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النرصي املشهور
بأبو زرعة الدمشقي امللقب بشيخ الشباب (ت281 :هـ) (.)65 :1

((( «السنة» ،عبد اهلل بن أمحد بن حنبل الشيباين (ت290 :هـ) ،دار ابن القيم ـ الدمام ـ ،1406
الطبعة :األوىل ،ت :د .حممد سعيد سامل القحطاين (.)187 :1
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ويف «الضعفاء الكبري» للعقييل عن« :عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال :سمعت أبا

معمر يقول :كنا عند وكيع فكان إذا حدث عن حسن بن صالح أمسكنا أيدينا فلم
نكتب ،فقال :ما لكم ال تكـتبون حديث حسن؟ فقال له أخي بيده هكذا ،ـ يعني :أنه

كان يرى السيف ـ فسكت وكيع»((( .اهـ.

وروى اخلطيب البغدادي عن« :أيب عبيد حممد بن عيل اآلجري ،قال :سمعت

أبا داود سليمـان بن األشعث سئل عن عيل بن أيب طلحة فقال :هو إن شاء اهلل يف

احلديث مستقيم ولكن له رأي سوء كان يرى السيف»((( .اهـ.

وقال اإلمام ابن حجر العسقالين موضح ًا مراد املتقدمني من هذه اللفظة؛ وذلك

يف ترمجته للحسن بن صالح« :وقوهلم كان يرى السيف ،يعني :كان يرى اخلروج بالسيف

عىل أئمة اجلور ،وهذا مذهب للسلف قديم ،لكن استقر األمر عىل ترك ذلك ،ملا رأوه قد

أفىض إىل أشد منه ،ففي وقعة احلرة ووقعة بن األشعث وغريمها عظة ملن تدبر ،وبمثل
هذا الرأي ال يقدح يف رجل قد ثبتت عدالته ،واشتهر باحلفظ واإلتقان والورع التام،
حل َس ُن مع ذلك مل خيرج عىل أحد ،وأما ترك اجلمعة ففي مجلة رأيه ذلك :أن ال يصيل
وا َ

خلف فاسق وال يصحح والية اإلمام الفاسق ،فهذا ما ُي ْعت ََذ ُر به عن احلسن ،وإن كان
الصواب خال َفه ،فهو إمام جمتهد»((( .اهـ.

وهذا حتقيق وإنصاف ال يستغرب من ابن حجر.
((( «الضعفاء الكبري» ،أبو جعفر حممد بن عمر بن موسى العقييل ت ،)232 :1( 322 :دار املكتبة
العلمية ـ بريوت ـ 1404هـ ـ 1984م ،ط ،1ت :عبد املعطي أمني قلعجي.

((( «موضح أوهام اجلمع والتفريق» ،أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي ت،)353 :1( 463 :
دار املعرفة ـ بريوت ـ  ،1407ط ،1ت :د .عبد املعطي أمني قلعجي.

((( «هتذيب التهذيب» ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ت،)250 :2( 852 :
دار الفكر ـ بريوت ـ  1404ـ  ،1984ط.1
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وقد جاء يف الرشيعة حتريم القتل وإيذاء املسلمني مما هو مشهور ،ونسوق بعض

النصوص يف ذلك.

رت
ومن ذلك ما رواه اإلمام البخاري :عن ابن عمر أن رسول اهلل ﷺ قالُ « :أ ِم ُ
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل ،ويقيموا الصالة،
ويـؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالـهم إال بحق اإلسالم،

وحساهبم عىل اهلل»(((.

فاألصل :أن املسلم معصوم الدم ،إال بحقه .هذا ما ّقرره علامء الدين ،ووقع عىل

ذلك إمجا ُعهم.

و«الرؤية» تُطلق ويراد هبا :االعتقاد ،وترجع إىل الرؤية العلمية التي هي أساس

االعتقاد ،كام قد تطلق بمعنى النظر بالعني وهي الرؤية البرصية.

يصح ُ
قتل أحد من أمة حممد إال من وجب عليه السيف،
واملعنى :نعتقد أنه ال ُّ

بنص رصيح ـ أو ظاهر ـ بأنه يستحق القتل ،وال يصح قتل أحد غريه.
وهو َمن ثبت ّ

وقد روى الرتمذي يف «سننه» :عن سهل بن حنيف :أن عثامن بن عفان أرشف

يوم الدار فقال :أنشدكم اهلل ،أتعلمون أن رسول اهلل ﷺ قال« :ال حيل د ُم امرئ مسلم
إال بإحدى ثالث :زنى بعد إحصان ،أو ارتـداد بعد إسالم ،أو قـتل نفس ًا بغري حق

بايعت رسول اهلل
ارتددت منذ
زنيت يف جاهلية وال يف إسالم ،وال
ُ
ُ
فقتل به»؟ فواهلل ما ُ

حرم اهلل ،فبم تقتلونني؟(((.
ﷺ ،وال ُ
قتلت النفس التي ّ

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب اإليامن ،باب ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ﴾ [التوبة.)25( ]5 :

((( أبواب الفتن ،باب ما جاء ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث (.)2158
قال الرتمذي :ويف الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس ،وهذا حديث حسن ،ورواه محاد
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ومتن احلديث رواه البخاري عن عبد اهلل بن مسعود بلفظ« :ال حيل ُ
قـتل امرئ

يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث :النفس بالنفس ،والثيب الزاين،

أي مسلم إال بإحدى هذه
فهم منه حرم ُة قتل ّ
واملفارق لدينه التارك للجامعة»((( ،و ُي َ

الثالث.

وروى احلاكم يف «مستدركه» عن عائشة ريض اهلل تعاىل عنها عن النبي ﷺ قال:

«ال حيل دم امرئ مسلم إال يف ثالث خصال :زان ُم َص ٌن فريجم ،والرجل يقتل متعمد ًا

فيقتل به و ُيصلب ،أو ينفى من األرض»(((.

وبعد بيان هذه الثالثة التي يقتل هبا املسلم ،وقع كال ٌم يف بعض التفاصيل بني

العلامء ،نوجزه هنا.

قد اختُلف يف تارك الصالة؛ فذهب أمحد وبعض املالكية وبعض الشافعية ـ كابن

خزيمة ـ إىل أنه يكفر بذلك ولو مل جيحد وجوهبا ،وذهب اجلمهور إىل أنه يقتل حد ًا،
وذهب احلنفية ـ ووافقهم املزين ـ إىل أن ال يكفر وال يقتل.

قال ابن حجر يف رشح حديث «ال حيل دم امرئ يشهد:»...
=

= ابن سلمة :عن حييى بن سعيد فرفعه ،وروى حييى بن سعيد القطان ـ وغري واحد ـ عن حييى بن
سعيد هذا احلديث فأوقفوه ومل يرفعوه ،وقد روي هذا احلديث من غري وجه عن عثامن عن
النبي ﷺ مرفوع ًا.

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الديات ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﮱﯓﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾ [املائدة.)6878( ]45 :

((( كتاب احلدود ( .)8095وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه.
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ُ
حديث عبادة رف َعه« :مخس صلوات
«ومن أقوى ما يستـدل به عىل عدم كفره

َ
احلديث ،وفيه «ومن مل يأت هب ّن فليس له عند اهلل عهد ،إن
كـتبه ّن اهلل عىل العباد»...

شاء ّ
عذبه ،وإن شاء أدخله اجلنة» .اهـ ،واستُدل بحديث «ال حيل دم امرئ »...عىل

َّ
أن تاركها ال يقتل برتكها؛ لكونه ليس من األمور الثالثة»(((.

وأشـار ابن حجر أيض ًا إىل أن بعضهم استـثنى من الثالثة قـتل الصائل ونحوه

فـيباح قـتله يف الدفـع.

وذكر أيض ًا أن ابن التيـن حكى عن الـداودي قال :أن هذا احلديث منسوخ

بآية الـمحاربة ﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [املائـدة ،]32 :قال:
فأباح القتل ملجرد الفساد يف األرض ،وقد ورد يف القتل بغري الثالث أشياء منها قوله

تعاىل ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [احلجرات ]9 :وحديث «من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط
((( تلخيص أقوال الفقهاء يف حكم تارك الصالة:

قال الشيخ زكريا األنصاري(« :من أخرج) من املكلفني (مكتوبة كسالً ،ولو مجعة) وإن قال:
أصليها ظهر ًا (عن أوقاهتا) كلها (قتل حد ًا) ال كفر ًا؛ خلرب الشيخني« :أمرت أن أقاتل الناس

حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،ويقيموا الصالة »...احلديث ،وخرب أيب
داود وغريه« :مخس صلوات كتبهن اهلل عىل العباد من جاء هبن فلم يضيع منهن شيئ ًا استخفاف ًا
بحقهن كان له عند اهلل عهد أن يدخله اجلنة ،ومن مل يأت هبن فليس له عند اهلل عهد ،إن شاء
عذبه ،وإن شاء أدخله اجلنة» ،واجلنة ال يدخلها كافر ،فال ُيقتَل بالظهر حتى تغرب الشمس،

وال باملغرب حتى يطلع الفجر ،ويقتل يف الصبح بطلوع الشمس ،ويف العرص بغروهبا ،ويف
العشاء بطلوع الفجر ،وطريقه :أنه يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ،ويتوعد بالقتل إن أخرجها

استحق القتل ،نعم ،ال ُيقتل برتكها فاقدُ الطهورين؛ ألنه خمتلف
أرص وأخرج
ّ
عن الوقت ،فإن ّ
فيه .ذكره القفال .وإنام يقتل غريه (بعدَ استـتابة) له؛ ألنه ليس أسوأ حاالً من املرتد ،فإن تاب
وإال قتل ،وقضية كالم «الروضة» كأصلها و«املجموع» :أن استتابته واجبة كاملرتد ،لكن صحح

يف «التحقيق» ندهبا ،واألول أوجه ،وإن فرق األسنوي بينهام ،وتكفي استتابته يف احلال؛ ألن =

ِ
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يفوت صلوات ،وقيلُ :يمهل ثالثة أيام ،والقوالن يف الندب ،وقيل :يف الوجوب،
= تأخريها ّ
واملعنى :أهنا احلال ـ أو بعد الثالثة ـ مندوبة ،وقيل :واجبة ،فإن مل يتب قتل (ثم) بعد قتله

(له حكم املسلم) الذي مل يرتك الصالة ،فيجهز ويصىل عليه ،ويدفن يف مقابر املسلمني ،وال
يطمس قربه ،كسائر أصحاب الكبائر».

«فتح الوهاب برشح منهج الطالب» ،زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري أبو حييى
(926هـ) ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ  ،1418ط.)154 :1( 1

ويف «التمهيد» البن عبد الرب :اختلف العلامء يف حكم تارك الصالة عامد ًا ،وهو عىل فعلها قادر:
1ـ من روي عنه تكفريهُ :روي عن عيل بن أيب طالب وابن عباس وجابر وأيب الدرداء تكفيـر

تارك الصالة.

قالوا :من مل يصل فهو كافـر ،وقال إبراهيم النخعي ،واحلكم بن عتيبة ،وأيوب السخـتياين،
وابن املبارك ،وأمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه :من ترك صالة واحدة متعمد ًا حتى خيرج

وقتها لغري عذر وأبى من قضائها وأدائها ،وقال :ال أصيل! فهو كافر ،ودمه وماله حالل ،وال
وحكم مالِه ما وصفنا كحكم مال املرتدّ .
يرثه ورثته من املسلمني ،ويستتاب ،فإن تاب وإال قتل،
ُ
وهبذا قال أبو داود الطياليس ،وأبو خيثمة وأبو بكر بن أيب شيبة وقال إسحاق بن راهويه :وكذلك
كان رأي أهل العلم من لدن النبي ﷺ إىل زماننا هذا :أن تارك الصالة عمد ًا من غري عذر
كافر إذا أبى من قضائها ،وقال :ال أصليها.
حتى يذهب وقتها ٌ
قال إسحاق :وذهاب الوقت :أن ّ
يؤخر الظهر إىل غروب الشمس ،واملغرب إىل طلوع الفجر.

سب رسول اهلل ﷺ ،أو دفع شيئ ًا أنزله اهلل،
سب اهلل عز وجل ،أو ّ
قال :وقد أمجع العلامء أن من ّ
مقر بام أنزل اهلل ـ أنه كافر ،فكذلك تارك الصالة حتى
أو قتل نبي ًا من أنبياء اهلل ـ وهو مع ذلك ٌّ
خيرج وقتها عامد ًا.

قال :ولقد أمجعوا يف الصالة عىل يشء مل جيمعوا عليه يف سائر الرشائع؛ ألهنم ـ بأمجعهم ـ قالوا
ٍ
صلوات كثرية يف وقتها ،ومل يعلموا
من ُعرف بالكفر ،ثم رأوه يصيل الصالة يف وقتها حتى صىل

منه إقرار ًا باللسان :أنه حيكم له باإليامن ،ومل حيكموا له يف الصوم والزكاة واحلج بمثل ذلك.
قال إسحاق :فمن مل جيعل تارك الصالة كافر ًا ،فقد ناقض وخالف أصل قوله ،وقول غريه

قال :ولقد كفر إبليس؛ إذ مل يسجد السجدة التي أمر بسجودها ،قال :وكذلك تارك الصالة =
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ُ
وحديث «من أتى هبيم ًة فاقتلوه» وحديث «من خرج وأمر الناس مجع يريد
فاقتُلوه»
= عمد ًا (حتى يذهب وقتها كافر إذا أبى من قضائها) وقال أمحد بن حنبل :ال يكفر أحد بذنب
إال تارك الصالة عمد ًا ،ثم ذكر استتابته وقتله.

حجتهم :وحجة من قال هبذا القول ما روى من اآلثار عن النبي ﷺ يف تكفري تارك الصالة،
منها :حديث جابر عن النبي ﷺ أنه قال« :ليس بني العبد وبني الكفر» ـ أو قال« :بني الرشك» ـ
«إال ترك الصالة» ،وحديث بريدة عن النبي ﷺ أنه قال« :العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن

تركها فقد كفر» ،وقوله ﷺ« :من ترك صالة العرص» ـ يعني متعمد ًا ـ «فقد حبط عمله».
واحتج أيض ًا بأن رسول اهلل ﷺ كان إذا غزا قوم ًا مل ُي ِغر عليهم حتى يصبح ،فإذا أصبح كان إذا
سمع أذان ًا أمسك ،وإذا مل يسمع أذان ًا أغار ووضع السيف ،واحتج أيض ًا بقول اهلل عز ّ
وجل:
ّ
وجـل﴿ :ﯲ
﴿ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ﴾ [مريم ،]59 :وبقوله عـز

ّ
وجـل ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [الروم ،]31 :وبقـوله عـز

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [فاطر ،]18 :وبحديث أنـس عن النبي ﷺ« :من صىل

صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،فذلك املسلم» .قالوا :هذا ٌ
دليل عىل أن من مل يصل صالتنا ،ومل يستقبل
قبلتنا ،فليس بمسلم.

2ـ قول من مل حيكم بكفره :قال الشافعي :يقول اإلمام لتارك الصالةّ :
صل ،فإن قال :ال أصيل،
سئـل؟ فإن ذكر علة حتبسه ُأمر بالصالة عىل قدر طاقته ،فإن أبى من الصالة حتى خيرج وقتها
قتله اإلمام ،وإنام ُيستـتاب ما دام وقت الصالة قائ ًام ،يستـتاب يف أدائها وإقامتها ،فإن أبى قتل
وورثه ورثتُه.

وهذا قول أصحاب مالك ومذهبهم ،وبعضهم يرويه عن مالك ،وروى حممد بن عيل البجيل

قال :حدثنا يونس بن عبد األعىل قال :سمعت ابن وهب يقول :قال مالك :من آمن باهلل وصدق

املرسلني وأبى أن يصيل ُقـتل .وبه قال أبو ثور ومجيع أصحاب الشافعي ،وهو قول مكحول،
ومحاد بن زيد ،ووكيع.

ّ
استحل دماء مانعي الزكاة،
ومن حجة من ذهب هذا املذهب :أن أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه

وقال :واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة .فقاتلهم عىل ذلك يف مجهور الصحابة وأراق

دماءهم ملنعهم الزكاة وأبايتهم من أدائها ،فمن امتنع من الصالة وأبى من إقامتها كان أحرى =

ِ
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تفرقهم فاقتلوه»والزنديق إذا تاب عىل رأي ،والساحر.

مقرين باإلسالم والشهادة،
= بذلك ،أال ترى أن أبا بكر ش ّبه الزكا َة بالصالة ،ومعلوم :أهنم كانوا ّ
يوضح لك ذلك ُ
قول عمر أليب بكر :كيف تقاتلهم وقد قال رسول اهلل ﷺُ « :أمرت أن أقاتل
الناس حتى يقولوا :ال اله اال اهلل ،فإذا قـالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحـقها،
وحساهبم عىل اهلل»؟ فقال أبو بكر :هذا من حقها ،واهلل لو منعوين عناق ًا ـ أو عقاالً ـ مما كانوا

يعطون رسول اهلل ﷺ لقاتلتُهم عىل ذلك ،ولو كفر القوم لقال أبو بكر :قد تركوا ال إله إال اهلل

وصاروا مرشكني ،وقد قالوا أليب بكر بعد اإلسار :ما كفرنا بعد إيامننا ،ولكن شححنا عىل

أموالنا.

احتج به الشافعي رمحه اهلل وقال :ففي هذا داللة عىل أن من امتنع مما افرتض اهلل عليه
هذا كله
ّ

كان عىل اإلمام ُ
َ
أموالم؛
أخذه به وقتا ُله عليه ،وإن أتى ذلك عىل نفسه ،وأما توريث ورثتهم

فألن عمر بن اخلطاب ملا ويل ر ّد عىل ورثة مانعي الزكاة َّ
كل ما وجد من أمواهلم بأيدي الناس.

جواهبم عام احتج به املكفرون :اعتلوا يف دفع اآلثار املروية يف تكفري تارك الصالة بأن قالوا:
معناها من ترك الصالة جاحد ًا (هلا معاند ًا) مستكرب ًا غري مقر ِ
بفرضها .قالوا :ويلزم َمن ك ّفرهم
ٍّ
بتلك اآلثار وقبِ َلها عىل ظاهرها فيهم أن يكفر القاتل والشاتم للمسلم ،وأن يكفر الزاين،
صح عنه ﷺ أنه قال:
وشارب اخلمر ،والسارق ،واملنـتهب ،ومن رغب عن نسب أبيه؛ فقد ّ

«سباب املسلم فسوق وقتاله كفر» ،وقال« :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ،وال يرسق
السارق حني يرسق وهو مؤمن ،وال يرشب اخلمر حني يرشهبا وهو مؤمن ،وال ينتهب هنبة
ذات رشف يرفع الناس اليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن» .وقال« :ال ترغبوا عن
آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم» .وقال« :ال ترجعوا بعدي كفار ًا يرضب بعضكم
رقاب بعض» ،إىل آثار مثل هذه ال ُيرج هبا العلام ُء املؤم َن من اإلسالم ،وإن كان بفعل ذلك

فاسق ًا عندهم ،فغري نكري أن تكون اآلثار يف تارك الصالة كذلك.

قالوا :ومعنى قوله« :سباب املسلم فسوق وقتاله كفر» :أنه ليس بكفر خيرج عن امللة ،وكذلك
كل ما ورد من تكفري من ذكرنا ممن يرضب بعضهم رقاب بعض ونحو ذلك .وقد جاء عن
ابن عباس ـ وهو أحد الذين روي عنهم تكفري تارك الصالة ـ أنه قال يف حكم احلاكم اجلائر:

كفر دون كفر ،قال ابن عباس :ليس بالكفر الذي تذهبون اليه ،إنه ليس بكفر ينقل عن امللة= ،
ٌ
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وقال :وقد حكى ابن العريب عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عرشة ،قال

نبي اهلل كفر ،فهو
ابن العريب :وال خترج عن هذه الثالثة بحال؛ فإن من سحر ،أو ّ
سب َّ

داخل يف «التارك لدينه» ،واهلل أعلم(((.

ويف املسألة تفاصيل أخرى فلتنظر يف مظاهنا.

وإن جاروا ـ وال
قال الطحاوي( :وال نرى
اخلروج عىل أئمتنا ووالة أمورنا ـ ْ
َ
ندعو عىل أحد منهم ،وال ننزع يد ًا من طاعتهم ،ونرى طاعتَهم من طاعة اهلل
عز ّ
وجل فريضة ،ما مل يأمروا بمعصية ،وندعو هلم بالصالح واملعافاة)

اخلروج عىل احلاكم املسلم ْ
إن فسق وظلم
هذه مسألة مشهورة ،وهي :هل جيوز
ُ

حيرم اخلروج عليه مطلق ًا؟
وعىص ،أم ُ

= ثم قرأ ﴿ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾ [املائدة .]44 :واحتجوا أيض ًا بقول
عبد اهلل بن عمر :ال يبلغ املرء حقيقة الكفر حتى يدعو مثنى مثنى ،وقالوا حيتمل قوله ﷺ« :ال

يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن» ،يريد مستكمل اإليامن ،ألن االيامن يزيد بالطاعة وينقص
باملعصية وكذلك السارق وشارب اخلمر ومن ذكر معهم

3ـ قول من قال :ال يقتل وال يكفر :وقد قال به ابن شهاب ،قال :إذا ترك الرجل الصالة فإن
كان إنام تركها؛ ألنه ابتدع دين ًا غري االسالم ُقتِل ،وإن كان إنام هو فاسق ،فإنه يرضب رضب ًا

مربح ًا ،ويسجن حتى يرجع .قال :والذي يفطر يف رمضان كذلك .قال أبو جعفر الطحاوي:
وهو قولنا ،وإليه يذهب مجاعة من سلف األمة من أهل احلجاز والعراق ،وهبذا يقول داود
ابن عيل ،وهو قول أيب حنيفة يف تارك الصالة :أنه يسجن ويرضب وال يقتل.

«التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد» ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب ،النمري
(463هـ) ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ املغرب ـ  ،1387ت :مصطفى بن
أمحد العلوي،حممد عبد الكبري البكري (.)237-225 :4

((( «فتح الباري (.)204 :12
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سأذكر اآلن خالصة الكالم يف هذه املسألة :الوايل واخلليفة ليس من رشطه أن
بعض العلامء اشرتطوا حال توليته أن ال يكون فاسق ًا.
يكون معصوم ًا ،ولكن َ
فسق ،فقد اختلفوا يف هذه املسألة :هل ُيعزل بمجرد الفسق؟
ولو ويل ،ثم طرأ عليه ٌ

أم جيوز عزله؟ أم جيب؟ بعضهم قال :ينعزل بمجرد الفسق.
أم ال؟

بمجرد ذلك ،واختلفوا :هل جيوز عز ُله
واملعتمد عند أهل السنـة :أنه ال ينعزل
ّ

وال خيفى َّ
أن حمل كالم أهل السنة يف احلاكم املسلم ،وليس احلاكم الذي استبدل

القوانني الوضعية.
بالكتاب والسنة
َ

استمراره يف احلكم
التحقيق :أن َمن كان حاك ًام وظلم وك ُثر ظلمه ،بحيث صار
ُ

عىل هذه الصورة يرتتّب عليه مفسد ٌة كبري ٌة أكثر من إزالته ،ثم كان باستطاعة الناس

رصح اجلويني بأنه إذا
أن يزيلوه دون أن يرتتب عىل ذلك مفسد ٌة أكرب من هذا ،فقد ّ
احلاكم دون أن يرتتّب عىل هذا مفسدة أكرب،
استـطاع أهل احلل والعقد أن يزيلوا
َ
فليفعلوا.

مجهور أهل السنة قالوا :ال ُي َرج عىل احلاكم الذي حيكم أص ً
ال بالكتاب والسنة
ِ
وخلعه أكرب من عكسها؛ لِـام
ثم ظلم؛ ألهنم يرون أن املصلحة يف عدم اخلروج عليه

يرتتب عىل ذلك من قتل للمسلمني ،وظل ٍم لبعضهم ،وربام تطول املنازع ُة بينهم فال
جانب عىل آخر ،فتؤدي حماولة خلعه إىل عكس املطلوب ،وهو التخلص من
يرتجح
ٌ
ّ

ظلمه للمسلمني ،ودفع األذى عنهم.

فظهر من تعليلهم لعدم اخلروج برتتب املفسدة األعظم عىل الفتن :أنه إن أمكن

ـ مع جتنب الفتن ـ جاز.

َّ
واستدل بعض العلمـاء بقوله تعاىل﴿ :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ﴾

[النساء ،]59 :وروى اإلمام مسلم يف «صحيحه» :كان حذيفة بن اليامن يقول :كان الناس
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يسألون رسول اهلل ﷺ عن اخلري ،وكنت أسأله عن الرش؛ خماف َة أن يدركني ،فقلت :يا

رش؟ قال:
ورش ،فجاءنا اهلل هبذا اخلري ،فهل بعد هذا اخلري ٌّ
رسول اهلل إنا كنا يف جاهلية ّ
«نعم» ،فقلت :هل بعد ذلك الرش من خري؟ قال« :نعم ،وفيه دخن» قلت :وما دخنه؟

قال« :قوم يستنون بغري سنتي ،وهيدون بغري هديي ،تعرف منهم وتُنكر» ،فقلت :هل

رش؟ قال« :نعم دعاة عىل أبواب جهنم ،من أجاهبم إليها قذفوه فيها»،
بعد ذلك اخلري من ّ
فقلت :يا رسول اهلل ،صفهم لنا ،قال« :نعم قوم من جلدتنا ،ويتكلمون بألسنتنا» ،قلت:

يا رسول اهلل ،فام ترى إن أدركني ذلك؟ قال« :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم» ،فقلت:

فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال« :فاعتزل تلك الفرق ك َّلها ،ولو أن ت َع َّض عىل
أصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك»(((.

ويف رواية أخرى عنه يف «صحيح مسلم» :قال« :يكون بعدي أئمة ال هيتدون

هبداي ،وال يستنون بسنتي ،وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثامن
قلت :كيف أصنع ـ يا رسول اهلل ـ إن أدركت ذلك؟ قال« :تسمع وتطيع
إنس» قالُ :
فاسم ْع وأطِع»(((.
لألمري ،وإن رضب ظهرك ،وأخذ مالك،
َ
ويف مسلم :عن أيب هريرة عن النبي ﷺ أنه قال« :من خرج من الطاعة ،وفارق

اجلامعة ،فامت ،مات ميتة جاهلية ،ومن قاتل حتت راية عمية ،يغضب لعصبة ،أو يدعو إىل
عصبة ،أو ينرص عصبة ،ف ُقتلِ ،
فقتلة جاهلية ،ومن خرج عىل أمتي يرضب َّبرها وفاجرها،
وال يتحاش من مؤمنها ،وال يفي لذي عهد عهده ،فليس مني ،ولست منه»(((.
ويف «صحيح مسلم» :عن عرفجة قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إنه ستكون

((( كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم اجلامعة عند ظهور الفتن وحتذير الدعاة إىل الكفر (.)1847
((( كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم اجلامعة عند ظهور الفتن وحتذير الدعاة إىل الكفر (.)1847
((( كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم اجلامعة عند ظهور الفتن وحتذير الدعاة إىل الكفر (.)1848
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يفرق أمر هذه األمة ـ وهي مجيع ـ فارضبوه بالسيف كائن ًا
هنات وهنات ،فمن أراد أن ّ

من كان»(((.

روى اإلمام مسلم يف «صحيحه» عن علقمة بن وائل احلرضمي :عن أبيه قال:
َ
رسول اهلل ﷺ فقال :يا نبي اهلل ،أرأيت إن قامت عليـنا
سأل سلم ُة اب ُن يزيد اجلعفي

فأعرض عنه ،ثم سأله ،فأعرض عنه،
أمراء يسألونا ح َّقهم ،ويمنعونا ح َّقنا ،فام تأمرنا؟ َ
ُ
األشعث بن قيس ،وقال« :اسمعوا وأطيعوا؛
ثم سأله ،يف الثانية ،أو يف الثالثة ،فجذبه
حلوا ،وعليكم ما محلتم».
فإنام عليهم ما ُ ّ

وهو يف «سنن الرتمذي» ،و«سنن البيهقي الكربى» ،ويف «املعجم الكبري»(((.

وترجم ابن حبان يف «صحيحه»« :ذكر الزجر عن اخلروج عىل أمراء السوء وإن

جاروا بعد أن يكره باخل َلد ما يأتون»(((.

وهذا عنوان دقيـق ،يدل عىل أنه ال جيوز ألحد الرضا ـ يف داخله ـ عن اجلور

والظلمة ،ثم إن مل يستطع َ
رشهم ،فال يصح منه قطع ًا أن يؤ ّيدهم،
فعل يشء ُيزيل به َّ

ويثبت أركاهنم بأفعاله وتقريراته ،وبسائر موافقاته هلم.

وخيار
ثم روى عن عوف بن مالك األشجعي قال :رسول اهلل ﷺ« :خياركم
ُ
أئمتـكم :الذين حتبوهنم ،وحيبونكم ،ويص ّلون عليكم ،وتصلون عليهم ،ورشاركم
((( كتاب اإلمارة ،باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع (.)1852
((( كتاب اإلمارة ،باب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق (.)1846

والبيهقي ،كتاب قتال أهل البغي ،باب الصرب عىل أذى يصيبه من جهة إمامه وإنكار املنكر من

أموره بقلبه وترك اخلروج عليه ( .)17067والطرباين (.)40 :7( ،)6322

والرتمذي من رواية وائل بن حجر ريض اهلل عنه ،أبواب الفتن ،باب ما جاء ستكون فتن كقطع

الليل املظلم ( .)2199وقال :هذا حديث حسن صحيح.

((( (.)449 :10
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ورشار أئمتكم :الذين تبغضوهنم ،ويبغضونكم ،وتلعنوهنم ،ويلعنونكم» ،قيل :أفال
ِ
اخلمس ،أال ومن له ٍ
وال فرياه يأيت
الصلوات
ننابذهم يا رسول اهلل؟ قال« :ال! ما أقاموا
َ
شيئ ًا من معصية اهلل ،فليكره ما يأيت من معصية اهلل ،وال ينزع يد ًا من طاعته»(((.
ويف «مسنـد اإلمام أمحد» :عن ابن مسعود :أن النبي ﷺ قال« :كـيف بك ـ يا

عبد اهلل ـ إذا كان عليكم أمرا ُء ُيضيعون السنة ،ويؤخرون الصالة عن ميقاهتا؟» قال:

كيف تأمرين يا رسول اهلل؟ قال« :تسألني ـ اب َن أم عبد ـ كيف تفعل! ال طاع َة ملخلوق
يف معصية اهلل عز وجل»(((.

ويف «مسنـد اإلمام أمحد» أيض ًا :عن هشام عن حممد قال :جاء رجل إىل عمران

ابن حصني ـ ونحن عنده ـ فـقال :استعمل احلكم بن عمرو الغفاري عىل خراسان،

فتمناه عمران حتى قال له رجل من القوم :أال ندعوه لك؟ فقال له :ال! ثم قام عمران،
وليت أمر ًا من أمر املسلمني عظي ًام ،ثم أمره وهناه
فلق َيه بني الناس ،فقال عمران :إنك قد َ

ووع َظه ،ثم قال :هل تذكر يو َم قال رسول اهلل ﷺ« :ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل

تبارك وتعاىل»؟ قال احلكم :نعم .قال عمران :اهلل أكرب(((.

قال ابن حجر يف «فتح الباري» تعليق ًا عىل قوله عليه السالم« :حدّ ثوا الناس

بام يعرفون»:

«واملراد بقوله« :بام يعرفون» أي :يفهمون .وزاد آدم بن أيب إياس يف كتاب

«العلم» له عن عبد اهلل بن داود عن معروف يف آخره« :ودعوا ما ينكرون» أي :يشتبه
عليهم فهمه ،وكذا رواه أبو نعيم يف «املستخرج».

((( كتاب السري ،باب طاعة األئمة (.)4589
((( (.)432 :6( ،)3889

((( (.)253 :34( ،)20656
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وفيه دليل عىل :أن املتشابه ال ينبغي أن يذكر عند العامة ،ومثله قول ابن مسعود:

ما أنت حمدث ًا قوم ًا حديث ًا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة .رواه مسلم.

ٍ
َ
ظاهرها اخلروج
ببعض دون بعض :أمحدُ يف األحاديث التي
التحديث
وممن كره
ُ

ٌ
ومالك يف أحاديث الصفات ،وأبو يوسف يف «الغرائب» ،ومن قبلهم
عىل السلطان،
أبو هريرة كام تقدّ م عنه يف ِ
اجلرا َبني ،وأن املراد :ما يقع من الفتن ،ونحوه عن حذيفة،
َ
حتديث أنس للحجاج بقصة ال ُعرنيني؛ ألنه اختذها وسيلة إىل
وعن احلسن :أنه أنكر

ما كان يعتمده من املبالغة يف سفك الدماء بتأويله الواهي.

وظاهره ـ يف األصل ـ
يقـوي البدعة،
وضابط ذلك :أن يكون
ظاهر احلديث ّ
ُ
ُ

غري مراد فاإلمساك عنه ـ عند من خيشى عليه األخذ بظاهره ـ مطلوب ،واهلل أعلم».

اهـ(((.

ونقل ابن حجر يف «فـتح الباري» عن ابن بطال قوله أخذ ًا من قول النبي عليه

السالم« :من فارق اجلامعة شرب ًا فكأنام خلع ربقة اإلسالم من عنقه»:

«يف احلديث حجة يف ترك اخلروج عىل السلطان ولو جار ،وقد أمجع الفقهاء عىل
خري من اخلروج عليه؛ لِـام
وجوب طاعة السلطان املتغ ِّلب ،واجلهاد معه ،وأن طاعته ٌ
وغريه مما يساعده،
رب
يف ذلك من حقن الدماء ،وتسكني الدمهاء ،وحجتهم :هذا اخل ُ
ُ

الكفر الرصيح ،فال جتوز طاعتُه يف ذلك،
ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان
ُ
بل جتب جماهدتُه لِـمن قدر عليها» .اهـ(((.
وأحق ،حتى
واملقصود :عدم منازعة األمر أهله ،حتى لو اعتقد الواحد أنه أوىل به
ّ
((( «فتح الباري» (.)225 :1
((( املصدر السابق (.)7 :13
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يصري إليه ولو بعد زمان من غري خروج عن الطاعة ،والعلة يف ذلك :ما جيره اخلروج
من مفاسد ومظامل عىل الناس ومقتلة فيهم.

عممه يف املعصية ،قال ابن حجر يف
وبعضهم مل يقيد ذلك بالكفر الرصيح بل ّ

«فتح الباري» ـ وذلك يف رشح احلديث الذي رواه البخاري عن عبادة بن الصامت

برقم ( )7055قال :دعانا النبي ﷺ فقال ـ فيام أخذ علينا أن بايعنا عىل السمع والطاعة
سنا ويرسنا ،و ُأ ٍ
ثرة علينا ،وأن ال ننازع األمر أهله ـ« :إال أن
كرهنا ،و ُع ْ ِ ُ
يف منشطنا و َم َ
تروا كفر ًا بواح ًا عندكم من اهلل فيه برهان».

وطرف هذا احلديث حتت رقم ( )7200ويف« :وأن ال ننازع األمر أهله وأن

نقوم» ـ أو «نقول» ـ «باحلق حيثام كنَّا وال نخاف يف اهلل لو َم َة الئم»((( .اهـ:

«قوله« :عندكم من اهلل فيه برهان» أي :نص آية أو خرب صحيح ال حيتمل التأويل،

ومقتضاه :أنه ال جيوز اخلروج عليهم ما دام فعلهم حيتمل التأويل.

قال النووي :املراد بالكفر هنا :املعصية ،ومعنى احلديث :ال تنازعوا والة األمور

يف واليتهم ،وال تعرتضوا عليهم :إال أن َتروا منهم منكر ًا حم َّقق ًا تعلمونه من قواعد
اإلسالم ،فإذا رأيتُم ذلك ِ
فأنكروا عليهم وقولوا باحلق حيثام كنتم .انتهى.
وقال غريه :املراد باإلثم هنا :املعصية والكفر ،فال يعرتض عىل السلطان إال إذا

وقع يف الكفر الظاهر.

والذي يظهرُ :
محل رواية الكفر عىل ما إذا كانت املنازعة يف الوالية ،فال ينازعه بام

يقدح يف الوالية اال إذا ارتكب الكفرُ ،
ومحل رواية املعصية عىل ما إذا كانت املنازع ُة فيام

ويتوصل
عدا الوالية ،فإذا مل يقدح يف الوالية نازع ُه يف املعصية بأن ُينكر عليه برفق،
ّ
إىل تثبيت احلق له بغري عنف ،وحمل ذلك :إذا كان قادر ًا ،واهلل أعلم.
((( «فتح الباري» (.)8 :13

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1049
عىل

ونقل ابن التني عن الداودي قال :الذي عليه العلامء يف أمراء اجلور :أنه إن قدر

فالواجب الصرب.
عىل خلعه بغري فتنة وال ظلم وجب ،وإال
ُ

وعن بعضهم :ال جيوز عقد الوالية لفاسق ابتدا ًء ،فإن أحدث َجور ًا بعد أن كان

عدالً ،فاختلفوا يف جواز اخلروج عليه ،والصحيح املنع ،إال أن يكفر فيجب اخلروج

عليه» .اهـ(((.

وقال اإلمام النووي يف رشح حديث مسلم« :ستكون أمرا ُء ،فتعرفون وتنكرون،

فمن عرف فقد برئ ،ومن أنكر سلم ،ولكن من ريض وتابع» ،قالوا :أفال نقاتلهم؟

قال« :ال ما صلوا:»... ،

«وهذا احلديث فيه معجزة ظاهرة باإلخبار باملستقبل ،ووقع ذلك كام أخرب ﷺ.

وأما قوله ﷺ« :فمن عرف فقد برئ» ،ويف الرواية التي بعدها« :فمن كره فقد

برئ» ،فأما رواية من روى« :فمن كره فقد برئ» فظاهرة ومعناه :من كره ذلك املنكر
حق من ال يستطيع إنكاره بيده وال لسانه ،فليكرهه
فقد برئ من إثمه وعقوبته ،وهذا يف ّ

بقلبه وليربأ.

وأما من روى« :فمن عرف فقد برئ» فمعناه ـ واهلل أعلم ـ :فمن عرف املنكر

ومل يشتبه عليه فقد صارت له طريق إىل الرباءة من اثمه وعقوبته بأن يغريه بيديه ،أو

بلسانه ،فإن عجز ،فليكرهه بقلبه.

وقوله ﷺ« :ولكن من ريض وتابع» ،معناه :ولكن اإلثم والعقوبة عىل من ريض

وتابع .وفيه دليل عىل :أن من عجز عن إزالة املنكر ال يأثم بمجرد السكوت ،بل إنام

يأثم بالرىض به ،أو بأن ال يكرهه بقلبه ،أو باملتابعة عليه.
((( «فتح الباري» (.)8 :13
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وأما قوله :أفال نقاتلهم قال« :ال ما صلوا» ،ففيه معنى ما سبق :أنه ال جيوز اخلروج

يغيوا شيئ ًا من قواعد اإلسالم» .اهـ(((.
عىل اخللفاء بمجرد الظلم ـ أو الفسق ـ ما مل ّ
وهذا الذي ذكره النووي هنا هو القاعدة املح ّققة ،وتأمل زيادة تأمل يف مدلول

«تغيري قواعد اإلسالم».

جائز مطلق ًا بال قيد ،مهام كان
بعض الناس أن اخلروج عىل احلاكم الظامل ٌ
وقد يرى ُ
ُّ
ويستدل عىل ذلك بمـا حصل من خروج عبد الرمحن بن األشعث عىل
ذلك احلاكم،
احلجاج ،وخالفة عبد اهلل بن الزبري َ
حال وجود خالفة األمويني ،ومقاتلة يزيدَ له ،ثم

مقاتلة عبد امللك بن مروان له وقتله.

ّ
يستـدل بذلك ك ّله ـ عىل ما ذكرناه ـ يغـفل عن أحد ًا من هؤالء
ولكن الذي

إمجاع عليهم من املسلمني،
املذكورين مل
يستقر له اخلالفة عىل مجيع املسلمني ،ومل حيصل ٌ
ّ

بل كان األمر متفرق ًا بينهم.

وأما اخلروج عىل احلج ِ ِ
قادر عىل ذلك
َ ّ
اج َفل ُظلمه ولتجربه ،فمن كان يعتقد أنه ٌ
خرج عليه ،وهو ليس خروج ًا عىل اخلليفة بل عىل أمري أو ٍ
وال ،فليس مطلق اخلروج

ممنوع ًا ،بل ذلك ُيقدّ ر بحسب املفسدة واملصلحة ،وما يستند إليه اخلارج ،ومقدار املفاسد

خير َ
جون عليه.
التي اقرتفها من ُ

وهذا كله ال جيوز قياسه عىل الدول واحلكومات املعارصة بال ّ
شك وال ريب؛

فإهنا كلها ال حتكُم بام أنزل اهلل تعاىل ،بمعنى :أهنا مل تلتزم عىل نفسها احلكم بالرشيعة

اإلسالمية ،وإن أخذت منها أحكام ًا يف عدة جوانب؛ كاألحكام الشخصية والبيوع
ٍ
غربية ،أو من
قوانني
وغريها ،ولكنها خلطت هبا أحكام ًا مل تأخذها منها ،بل أتت هبا من
َ
عند أنـفسها ،وإنام اخلالف السابق كان فيمن حكم باإلسالم والتزم به إال أنه ظلم،

((( «رشح صحيح مسلم» (.)242 :12

ِ
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عىل

فأمره ّبي ،وهذا هو املندرج قطع ًا حتت قول
غي وبدل رشائع الدين والدولةُ ،
وأما من ّ
الرسول عليه السالم« :إال أن تروا كفر ًا بواح ًا» ،واهلل أعلم.

ونحن نختم هذا الباب بأهم القواعد املتع ّلقة به ،نستمدها من كتاب اإلمام
ِ
اجلويني املتميز واملفيد ،املسمى ِ
بـ«الغياثي»،
بـ«غ َياث األُ َم ِم يف ا ْلتِياث ال ُّظ َل ِم» واملشهور
فقد مجع فيه قواعد حسان ًا ،وفوائدَ ندر أن جيدها القارئ يف غريه من الكتب:

أوالً :إن صفة اإلسالم هي األصل ،والعصام ،فلو ُف ِ
ـر َض انسالل اإلمام عن

ْف انخالعه ،وارتفاع منصبه وانقطاعه ،فلو جدد إسالم ًا ،مل ي ُعد إمام ًا إال
الدين ،مل َي َ

اختياره .ومعنى أنه ينخلع ،أي :ال يتوقف ارتفاع منصبه عىل اجتامع أهل
يدَّ َد
بعد أن ُ َ
ُ

احلل والعقد وخلعه ،بل ال حكم له مبارشة.

ثاني ًا :ذهب بعض الفقهاء إىل أن طروء الفسـق عىل اإلمام ،يستلزم االنخالع

مبارشة ،وهؤالء يعتربون الدوام باالبتداء .وقطع اإلمام اجلويني أن الفسق الصادر

عن اإلمام ال يقطع نظره ،ومن املمكن أن يتوب ويسرتجع ويـؤوب ،وأما الفاسق
أص ً
عي هلذا األمر العظيم ،وهلذا منعه اإلمام.
ال فمن سوء االختيار أن ُي َّ

ثالث ًا :إذا تواصل منع العصيان ،وفشا منه العدوان ،وظهر الفساد ،وزال السداد،

سنـقرره ،فإن بقاءه ـ عىل هذا احلال ـ
فال بد من استدراك هذا األمر املتفاقم عىل ما
ّ

عس َـر القبض عىل يده املمتدّ ة؛ الستظهاره
يؤدي إىل نقيض املقصود من اإلمامة ،فإن ُ
باحلق ،و ُدفِ َع إىل ُمصابرة
بالشوكة العتيدة ،وال ُعدَّ ة املعدَّ ة ،فقد شغر الزمان عن القيام ّ
طبقات اخللق.
املحن
ُ
تيسـر نصب إمام مستجم ٍع للخصال املرضية ،واخلالل املعتربة يف رعاية
وإن ّ
الرعية ،تعني البِدار إىل اختياره ،فإذا انعقدت له اإلمامة ،واتسقت له الطاعة عىل
االستقامة ،فهو إذ ذاك يدرأ من كان.
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نصب إمام دون اقتحام داهية ،وإراقة دماء ،ومصادمة
وإن علمنا أنه ال يتأتى
ُ
مج ِة األهوال ،وإهالك أن ُف ٍ
الناس مدفوعون
أحوالَّ ،
س ونزف أموال ،فالوجه :أن يقاس ما ُ

أكثر مما يقدَّ ر
الواقع
رتض وقو ُعه يف حماولة دفعه ،فإن كان
ُ
ُ
الناجز َ
إليه مبت َلون به ،بام ُيف َ

ُ
احتامل املتو َّقع لدفع البالء الناجز ،وإن كان املر َت َقب املت َط َّلع
وقو ُعه يف روم الدفع ،فيجب
ُ
يتعي
يزيد يف ظاهر الظنون عىل ما اخللق مدفوعون إليه ،فال يسوغ
التشاغل بالدفع ،بل ّ
االستمرار عىل األمر الواقع.
ُ
رابع ًا :وإذا عظمت جنـاي ُة املتصدي لإلمامة ،وكثرت عاديتُـه ،وفشا احتكا ُمه

ضياع البيضة ،وتبدُّ د دعائم
واهتضا ُمه ،وبدت َف َضحاته ،وتتابعت عثراته ،وخيف بسببه
ُ

اإلسالم ،ومل نجد َمن نـنصبه لإلمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة ،فال
نُطلق لآلحاد يف أطراف البالد أن يثـوروا؛ فإهنم لو فعلوا ذلك الص ُط ِلموا و ُأبريوا،
وكان ذلك سبب ًا يف زيادة املحن ،وإثارة الفتن ،ولكن إن اتفق رجل مطاع ،ذو اتباع

وأشياعٍ ،ويقوم حمتسب ًا آمر ًا باملعروف ناهي ًا عن املنكر ،وانتصب لكفاية املسلمني ما
ُدفِعوا إليه ،فل َي ِ
نصريه عىل الرشط املقدَّ م يف رعاية املصالح،
مض يف ذلك ُقدُ م ًا ،واهلل
ُ
والنظر يف املناجح ،وموازاة ما ُيدفع ،ويرتفع بام ُيتَو َّق ُع(((.

قال الطحاوي( :ونتبع السنة واجلامعة ،ونجتنب الشذوذ واخلالف والفرقة،
ونحب أهل العدل واألمانة ،ونبغض أهل اجلور واخليانة)
ذكر الطحاوي ّ
أن من صفات أهل احلق أن يتبعوا السنة ،وهذا ال ّ
شك يف وجوبه،

الوجوب فهو واجب ،وما كان مندوب ًا
عىل اهليئة التي وردت عليها السنة ،فام أفاد منها
َ
فهو مندوب ،وهكذا ،وال نضع مجيع السنة عىل مرتبة واحدة.

((( ِ
«غ َيـاث األُ َم ِم يف ا ْلتِـياث ال ُّظـ َل ِم» ص .89بترصف ،واختصار .ت :د .مصطفى حلمي ،د.
فؤاد عبد املنعم .دار الدعوة اإلسكندرية.

ِ
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وأما اجلامعة ،فإن املقصود منها هي مجاعة املسلمني ،وغالب ًا ما ينطبق هذا الوصف

عىل أئمة الدين ،والعلامء ،وأهل الفضل ،فهؤالء ال جيتمعون عىل ضاللة ،وإذا اختلفوا

بعضهم عىل حق ،فاحلق ال يتعدّ اهم.
فيام بينهم ،فال بد أن يكون ُ

وأما حمبة أهل العدل واألمانة ،فهو أمر الزم ال حيتاج إىل تنبيه ،وتعس ًا ملن حيب

أهل اجلور واخليانـة ،فإن من أحب قوم ًا فـهو منهم ،قال تعاىل﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮﯯ ﯰ﴾ [النساء.]146 :
روى البخاري يف «صحيحه» :عن أيب موسى قال :قيل للنبي ﷺ :الرجل حيب

ولـم يلحق هبم قال« :املر ُء مع من أحب»(((.
القوم ّ

وإن حمبة اإلنسان للصاحلني جتعله يتم ّثل هبم ،ويرىض عن أعامهلم ،ويؤيدهم،
ويف هذا من اخلري للمسلمني ما ال خيفى عىل أحد ،ولذلك ُأمرنا أن نحب اهلل تعاىل

ورسوله ،فمحبة النبي تعود عىل اإلنسان باخلريات الكثرية ،قال اإلمام النووي يف

«رشح مسلم»:

حب اهلل ورسوله ﷺ والصاحلني وأهل
«روايات «املرء مع من أحب» فيه :فضل ّ

اخلري األحياء واألموات ،ومن فضل حمبة اهلل ورسوله امتثال أمرمها ،واجتناب هنيهام،

والتأدب باآلداب الرشعية ،وال يشرتط يف االنتفاع بمحبة الصاحلني أن يعمل عملهم؛

ُ
السلطان
إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم» .اهـ((( ،فإن املحبة تفعل باإلنسان ما ال يفعله

والرهبة.

((( كتاب اآلداب ،باب قول الرجل للرجل اخسأ (.)6170
((( «رشح النووي» عىل «صحيح مسلم» (.)186 :16
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قال الطحاوي( :ونقول :اهلل أعلم فيام اشتبه علينا علمه)

قاعدة أصلية ن ّبه عليها علمـاء األحناف ،وهيُّ :
كل مسألة يشتبه عىل اإلنسان

احلكم فيها ـ وخصوص ًا يف العقائد ـ جيب عليه أن يفوض أمره إىل اهلل بأن يعتقد ما

هو احلق عن اهلل ،ثم يبحث عن عامل ّ
حيل له االشتباه ،فال جيوز له أن يبقى عىل شكّه.
مع رضورة استحضار أن العلوم الرضورية ال يعذر اإلنسان بجهلها.

آمنت باحلق كام هو عند اهلل حتى لو مل يعلمه اإلنسان تفصي ً
ال وتعيين ًا،
فأوالً يقولُ :
ثم جيب أن يزيل التساؤالت التي يف نفسه ،بأن ُي ِ
سار َع بالبحث عن عامل أو طريقة ما

من طرق العلم املعتربة حيل هبا له هذا االشكال.

قال اهلل تعاىل﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ﴾ [اإلرساء ،]36 :وقال تعاىل﴿ :ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ*ﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [احلج ،]4-3 :وقوله تعاىل﴿ :ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [غافر.]35 :
قال العالمة البابريت:

«إنام ذكر هذا لئال يقع يف الشك فيام ذكرنا من العقائد عندما يشتبه عليه يشء،

يفوض أمر ذلك وعلمه إىل اهلل؛
أو يعرتيه سؤال وال يمكن دفعه ،فحينئذ جيب عليه أن ّ

فإنه هو العامل بحقائق األشياء ،ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السامء وال يف األرض،

وال يمكن للبرش معرف ُة كنـه دقائـق األشياء وحقائـقها إال بتعلي ٍم وإلـهام من اهلل،
فإن املالئكة ـ مع صفاء جواهرهم ـ اعرتفوا بالعجز عن العلم من ذواهتم ،حيث

قالوا﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [البقرة ]32 :فكيف البرش مع شواغلهم عن التوجه
إىل جناب القدس؟ وقد قال تعاىل﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [اإلرساء،]85 :

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1055
عىل

﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [البقرة ،]255 :فـإن عقـول البشـر قارصة

عن إدراك كثري من األشياء ،فإذا اشتبه عليه يشء جيب أن يفوض علم ذلك اليشء

إىل اهلل ويقول اهلل أعلم ،لقوله﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾»(((.

قال الطحاوي( :ونرى املسح عىل اخلفني يف السفر واحلرض كام جاء يف األثر)
من املعلومّ :
أن مسألة املسح عىل اخلفني فقهية تتعلق بأعامل اجلوارح ،ال باالعتقاد،

فام فائدة ذكرها هنا ،هل هلا تعلق بالعقائد؟

قال يف مقدمة هذا الـمتن« :هذا ذكر بيان ...وما يعتقدون من أصول الدين»،

فكل مسألة من «أصول الدين» ،وكل مسألة تـؤثر يف أصول الدين ـ من حيث قيامه
وثبوته ـ فإن اإلمام الطحاوي يذكرها لينبه عىل نظائرها ،إذا رأى أن هلا مدخلية يف أصول

الدين وجاء هلا مناسبة ،مل يشرتط الطحاوي عىل نفسه أن يذكر فقط املسائل العقائدية

التي ال مدخلية هلا يف العمل ،وإال فلامذا يذكر أنه جيوز الصالة خلف الرب والفاجر ،من

نفس الباب قال :ونرى املسح عىل اخلفني.

املسح عىل اخلفني جاء بأحاديث متواترة.

وعن أيب حنيفة :أخاف الكفر عىل منكر املسح عىل اخلفني ،وعنه :مل أقل باملسح
عىل اخلفني حتى جاءين مثل ضوء الصبح ،وقد ثبت املسح عن سبعني صحابي ًا كام
قال املحدثون(((.

فإذا ر ّد ما ثبت بالتواتر يف املسح عىل اخلفني ُياف أن ُير ّد كل ما ثبت يف التواتر،

جوزت ر ّد فرعية ور َدت بالتواتر ،فقد ينسحب هذا عىل باقي املسائل.
إذا ّ
((( «رشح البابريت» ص.121

((( «العرف الشذي رشح سنن الرتمذي» ،حممد أنورشان ابن معظم شان الكشمريي (،)128 :1

دار احياء الرتاث العريب ـ بريوت ،لبنان ـ 1425هـ ـ2004م ،ط ،1ت :الشيخ حممود شاكر.
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من هنا ن ّبه اإلمام الطحاوي عىل هذه املسألة ،وكذلك اإلمام النسفي يف متنه

املشهور ،ومل يكونوا جاهلني بأن هذه املسألة فقهية.

روى البخاري :عن املغرية بن شعبة عن رسول اهلل ﷺ :أنه خرج حلاجته فاتبعه

املغرية بإداوة فيها ماء ،فصب عليه حني فرغ من حاجته ،فتوضأ ،ومسح عىل اخلفني(((.
ويف «صحيح مسلم» :عن مهام قال :بال جرير ،ثم توضأ ،ومسـح عىل خفيه،

فقيل :تفعل هذا؟ فقال :نعم! رأيت رسول اهلل ﷺ بال ،ثم توضأ ،ومسح عىل خفيه،

قال األعمش :قال إبراهيم :كان ُيعجبهم هذا احلديث؛ ألن إسالم جرير كان بعد
نزول املائدة(((.

قال اإلمام النووي يف «رشحه» عىل «صحيح مسلم»:
«أمجع من ُيعتـد به يف اإلمجاع عىل جواز املسح عىل اخلفني يف السفر واحلرض،
ِ
والزمن الذي ال يميش،
سواء كان حلاجة ،أو لغريها ،حتى جيوز للمرأة املالزمة بيتها،

وانام أنكرته الشيعة واخلوارج ،وال ُيعتدُّ بخالفهم ،وقد ُروي عن مالك رمحه اهلل تعاىل

روايات فيه ،واملشهور من مذهبه كمذهب اجلامهري ،وقد روى املسح عىل اخلفني
خالئق ال ُي َصون من الصحابة.
ُ

قال احلسن البرصي رمحه اهلل تعاىل :حدثـني سبعون من أصحاب رسول اهلل
ٍ
مجاعات كثريين من
ﷺ :أن رسول اهلل ﷺ كان يمسح عىل اخلفني ،وقد ب ّينت أسام َء
رووه يف «رشح املهذب» ،وقد ذكرت فيه ُج ً
ال نفيسة مما يتعلق بذلك،
الصحابة الذين َ
وباهلل التوفيق» .اهـ(((.

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الوضوء ،باب املسح عىل اخلفني (.)203
((( كتاب الطهارة ،باب املسح عىل اخلفني (.)272

((( «رشح النووي» عىل «صحيح مسلم» (.)164 :3

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1057
عىل

قال ابن حجر يف «فتح الباري»:

«نقل ابن الـمنذر عن ابن املبارك قال :ليس يف املسح عىل اخلفني عن الصحابة

اختالف؛ ألن كّل من ُروي عنه منهم إنكاره فقد ُروي عنه إثباته ،وقال ابن عبد الرب :ال
أعلم روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إال عن مالك ،مع أن الروايات الصحيحة
عنه مرصحة بإثباته ،وقد أشار الشافعي يف «األم» إىل إنكار ذلك عىل املالكية ،واملعروف

املستقر عندهم اآلن قوالن :اجلواز مطلق ًا ،ثانيهام :للمسافر دون املقيم ،وهذا الثاين

الباجي األول ،ونقله عن ابن
وصحح
مقتىض ما يف «املدونة» ،وبه جزم ابن احلاجب،
ّ
ُّ
خاصة
وهب ،وعن ابن نافع يف «املبسوطة» نحوه ،وأن مالك ًا إنام كان يتوقف فيه يف ّ
نفسه ،مع إفتائه باجلواز ،وهذا مثل ما صح عن أيب أيوب الصحايب»(((.

وعلق البابريت عىل ذكر الطحاوي هذا احلكم يف متن يف علم التوحيد فقال:
«إنمـا ذكر هذا رد ًا عىل أهل الرفـض؛ فإهنم أنكَروا جواز املسح عىل اخلفني،

وهذا ـ وإن كان من أحكام الفقه ،لكنه لـام اشتُهرت فيه اآلثار ـ أحلقه بالعقائد؛ دفع ًا

املسح
الكفر عىل من ال يرى
إلنكار املنكرين ،قال أبو احلسن الكرخي :إين ألخشى
َ
َ
عىل اخلفني»(((.
وبعد هذا التوضيح؛ فإن العجب يزداد من جرأة السقاف ومسارعته إىل القول

عند تعليقه عىل هذه الفقرة:

«ال معنى إليراد هذه املسألة يف كتب العقائد ،وإنام مكاهنا يف باب املسح عىل اخلفني

املجمع عليها ما هو أوىل أن يورده
يف كتاب الطهارة من كتب الفقه ،ويف مسائل الفقه
َ
((( «فتح الباري» (.)305 :1

((( «رشح الطحاوية» للسقاف ص .646
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طرح أمثال هذه املسألة هنا ،مثل قولنا :ونرى أن صالة الصبح ركعتني،
هنا لو َقبِ ْلنا َ
وأن يف كل ركعة ركوع واحد وسجود واحد وسجدتني… إلخ ،فتنبه» .اهـ.

أقول :قد تنبهنا ،ورأينا أنك مل تـتن ّبه ،والعجب من إطالق مثل هذا االعرتاض

هنا هبذه اجلرأة ،مع أن كل من تكلم عىل عقيدة الطحاوي ذكر وجه إيراد هذه املسألة

غريها من
هنا ،بل إن صاحب «العقائـد النسفية» قد ذكر هذه املسألة هنا ،بل وذكر َ
املسائل الفقهية؛ لنفس السبب الذي وضحناه نحن ،ومل تتنبه إليه أنت! فهل كان النسفي
والتفتازاين «شارح النسفية» ال يعرفون أن موضع هذه املسائل إنام هو يف الفقه؟!

وأما عد ُم ذكرهم لِـام اقرتحتَه من كون صالة الفجر ركعتني ،فألن أحد ًا مل خيالف

ُ
واإلتيان به يف ضمن مسائل هذا
حلسن ذكره
يف ذلك ومل ُينكره ،ولو أنكره أحدهم ُ

حض ًا للناس عىل العلم باحلق ،وإفهام ًا هلم خطورة املسألة.
العلم الرشيف ّ

َ
ولذلك فإننا نقولّ :
مسائل تتعلق باملساواة التي ينادون فيها بني الرجل
إن ِذكر

واملرأة يف هذا العرص ،ومسائل تتعلق بطريقة احلكم ونظرة اإلسالم نحو الديمقراطية،

ونقد العلامنية ونحوها من نظرات تؤثر عىل حقيقة اإلسالم كمسألة تارخيية األحكام

واجب اآلن يف علم التوحيد وعلم
اإلسالمية ،أقول :أنا أرى أن إيراد نحو هذه املسائل
ٌ

الكالم.

عجيب إذن ،وكأن السقاف يقول لإلمام الطحاوي :أنت ال تدري
فكالم السقاف
ٌ
ماذا تكتب؟ وهذا سو ُء ٍ
نفسه حماول َة فهم معنى
أدب وراءه ما وراءه! ومل يك ّلف السقاف َ

سائغ للطحاوي لذكره املسألة هنا!

َ
مسائل فقهية من قبل« :نرى الصالة ،»...فلامذا مل يعرتض
وقد ذكر الطحاوي

أحدٌ عليه؟.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1059
عىل

ثم قال السقاف« :وإنام مكاهنا يف باب املسح عىل اخلفني يف كتاب الطهارة من

كتب الفقه ،ويف مسائل الفقه املجمع عليها ما هو أوىل أن يورده هنا لو قبلنا طرح أمثال
هذه املسألة هنا» ،كأنه يدل الطحاوي أن يضع هذه املسألة يف كتاب الطهارة ،وهذا

استصغار لشأن العلامء.
ٌ

قال اإلمام التفتازاين يف «رشحه» عىل «العقائد النسفية» ،وذلك يف رشحه مسألة

ظاهره
التكوين ـ وبيان وجه اخلالف بني األشاعرة واملاتريدية ـ ذكر كالم ًا للامتريدية
ُ
ٍ
قاعدة أحببت أن أذكرها ملناسبتها هنا:
أنه ال معنى صحيح ًا له ،فن ّبه عىل
«ولكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل يف أمثال هذه املباحث وال ينسب إىل الراسخني

يف علامء األصول ما يكون استحالته بدهيية عىل من له أدنى متييز ،بل يطلب لكالمهم
ال صحيح ًا يصلح حم ً
حمم ً
ال لنزاع العلامء ،واختالف العقالء»(((.

منها.

احلذر
والسقاف ابتعد كثري ًا عن تلك النصيحة الغالية ،فوقع يف أمور كان ينبغي
ُ

(واحلج واجلهاد فرضان ماضيان مع أويل األمر من املسلمني،
قال الطحاوي:
ّ
ّبرهم وفاجرهم إىل قيام الساعة ،ال يبطلهام يشء وال ينقضهام)
خصهمـا بالذكر؛ ألهنام عبادتان يف غاية املش ّقة ،ال حيصالن إال ببذل املال
وإنام َّ

واهلجر عن األهل واألوطان.

قال تعاىل ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [آل عمران،]97 :
ٍ
ماض إىل يوم القيامة» ،وقال اهلل تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ
وقوله عليه الصالة والسالم« :اجلهاد
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
((( «رشح العقائد النسفية» ص ،134طبعة العثامنية.
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ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [التوبة.]111 :

روى البخاري يف «صحيحه» :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسـول اهلل ﷺ

قال« :من أنفق زوجني يف سبيل اهلل نودي من أبواب اجلنة :يا عبد اهلل ،هذا خري فمن

كان من أهل الصالة ُدعي من باب الصالة ،ومن كان من أهل اجلهاد ُدعي من باب

اجلهاد ،ومن كان من أهل الصيام ُدعي من باب الريان ،ومن كان من أهل الصدقة دعي

من باب الصدقة» ،فقال أبو بكر ريض اهلل عنه :بأيب وأمي ـ يا رسول اهلل ـ ما عىل من
دعي من تلك األبواب من رضورة! فهل ُيدعى أحدٌ من تلك األبواب كلها؟ قال:

«نعم وأرجو أن تكون منهم»(((.

وورد عن أيب هريرة :أن اجلهاد واجب مع كل بر وفاجر ،إال أن يف سنده إرساالً(((.

قال البابريت يف «رشحه»:
«إنام قال« :مع أويل األمر»؛ ألن احلج واجلهاد متع ّلقان بالسفر واجتامع العساكر

والقوافل ،وال بدّ فيه من ضابط يضبط أمور الناس عند اختالفهم ،ويقاوم العدو،

أمري يقع اخللل يف أكثر األمور ،فيحتاجون إىل من
الساق ،فلو مل يكن فيهم ٌ
وحيسم مادة ُّ ّ

يرجعون إليه يف األمور ويطيعونه ،ويكون نافذ األمر فيهم ،وهو السلطان أو ن ُّوابه

من األمراء ،سوا ٌء كان بر ًا أو فاجر ًا؛ ألن العصمة ليست برشط يف األمري ،فإذا كان فيه

يرض
نفع عا ٌّم ،وانتظام مصلحة الرعية ،يصلح لإلمامة وإن كان فاجر ًا ،فإن فجوره ال ُّ
إال نفسه» .اهـ(((.
((( كتاب الصوم ،باب الريان للصائمني (.)1897
((( سبق الكالم عىل هذا احلديث ص.1026
((( «رشح البابريت» ص.125

ِ
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عىل

وال يفهم من كالم املصنف أن اإلمام رشط يف احلج واجلهاد ،بل غاية ما يريده

هنا :أن اإلمام إن كان فاجر ًا ،فإن ذلك ال يقدح يف جواز احلج معه ،أو مع من ينيبه،

وكذلك اجلهاد.

قال الغنيمي يف «رشحه»:
«ألن بر اإلمام ليس برشط لصحتهام ،وقد كان السلف من الصحابة والتابعني

حيجون وجياهدون مع كل إمام َب ٍّر أو فاجر ،من غري نكري ،فكان ذلك إمجاع ًا» .اهـ(((.
ّ
ويف «صحيح مسـلم» :عن جرير بن عبد اهلل قال :رأيت رسول اهلل ﷺ يلوي

ناصي َة فرس بإصبعه ،وهو يقول« :اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة :األجر
والغنيمة»(((.

وقد قال الرسول عليه السالم«:اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة:
ٍ
ماض مع البـر
األجر والـمغنم» .رواه البخاري .وترجم له البخاري باب «اجلهاد

والفاجر»(((.

قال ابن بطال يف «رشحه»:
صحيح :أن اجلهاد ماض مع الرب والفاجر
«وقال املهلب :استدالل البخاري
ٌ

اخلري يف نوايص اخليل إىل يوم القيامة،
إىل يوم القيامة؛ من أجل أنه أبقى عليه السالم َ
ُ
احلديث
وقد علم أن من أئمته أئمة َجور ال يعدلون ،ويستأثرون باملغانم ،فأوجب هذا

((( «رشح الغنيمي» ص.113

((( كتاب اإلمارة ،باب اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة (.)1872

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث عروة البارقي ريض اهلل عنه ،كتاب اجلهاد والسري
(.)2852
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وأمره
َ
أمره بالصالة ورا َء كل بر وفاجر من السالطنيُ ،
الغزو معهم ،ويقوي هذا املعنى ُ

بالسمع والطاعة ولو كان عبد ًا حبشي ًا» .اهـ(((.

ويف «سنـن البيهقي الكربى» :عن أنس بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه قال :قال

عمن قال :ال إله إال اهلل ال ُيكفره بذنب،
رسول اهلل ﷺ« :ثالث من أصل اإليامن:
ُّ
الكف ّ

وال خيرجه من اإلسالم بعمل ،واجلهاد ماض منذ بعثني اهلل عز وجل إىل أن يقاتل آخر

أمتي الدجال ،ال يبطله جور جائر ،وال عدل عادل ،واإليامن باألقدار».

وحديث مكحول :عن أيب هريرة :عن النبي ﷺ« :اجلهاد واجب عليكم مع كل

أمري بر ًا كان أو فاجر ًا» ،قد مىض يف باب اإلمامة وكتاب اجلنائز(((.

واعلم أنه مل يشتـرط أحدٌ من الفقهاء املعتربين جلواز احلج أن يكون خليفة

املسلمني موجود ًا ،حتى لو مل يوجد إما ٌم عادل فال يبطل ركن احلج ،وال رك ُن اجلهاد،

أعم من أن تكون عىل اخلليفة ،فحتى لو كان سلطان ًا
بل يبقيان واج َبني ،وأولو األمر ُّ

عادالً أو فاجر ًا ،فاجلهاد جائز معه.

احلج أوالً؛ ألن احلجيج ال بد هلم من أمري حتى
احلج مع اجلهاد؟ ذكر ّ
ملاذا أدرج َّ

ال خيتلفوا وهذا ليس برشط.

وبعد ذلك فإن لك أن تتعجب مما قاله السقاف يف تعليقه عىل هذه الفقرة:
«اعلم أنه ليس من رشط ميض احلج واجلهاد أن يكونا مع أويل األمر من املسلمني،

سواء برهم وفاجرهم» .اهـ(((.

((( «رشح صحيح البخاري» البن بطال (.)57 :5

((( كتاب السري ،باب الغزو مع أئمة اجلور (.)18947
((( «رشح الطحاوية» للسقاف ص .647
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ثم قال إرصار ًا منه عىل الغلط يف حق هؤالء« :ومسلمو الدول الغري اإلسالمية

كمسلمي فرنسا والنرويج وأمريكا وأشباهها ...حتت راية أي أمري سيحجون ،بر ًا كان

أو فاجر ًا ،وبأي دليل يتم التعيني؟!

لذا نرى أن هذا الذي قاله املصنف رمحه اهلل تعاىل غيـر صواب فض ً
ال عن أن

ما ذكره ليس مناسب ًا يف أبواب العقائد ،والظاهر :أن الزمن الذي كانوا يعيشون فيه
اضطرهم لقول ذلك تقليد ًا ملن كان قبلهم ممن أثر فيهم الفكر األموي ،ثم فكر اجلبابرة

كر ُه له أحكام ،وهلل يف خلقه
العباسيني الذين هنجوا نفسه النهج يف هذه القضية،
والـم َ
ُ

شؤون!!» .اهـ(((.

الشأن يف شأنه ،وما يف ِ
َ
أعظم
انتهى كال ُمه ويا ليته ما قاله! وما
كالمه من مفاسدَ
َ
ٍ
وانسياق وراء عاطفته ،ال خيفى عىل عاقل ،واهلل املستعان.
وهتجامت وحتا ُمالت،
ُّ

ويرى السقاف أن هذا غري صواب؛ ألنه ظ ّن أن الطحاوي اشرتط و ّيل األمر

فهم عجيب ،فإن الطحاوي مل ي ُقل أكثر من استمرار اجلهاد سوا ٌء
للحج واجلهاد ،وهذا ٌ
فهم من هذا أنه اشرتط اإلمام للجهاد؟
كان اإلمام بر ًا أم فاجر ًا ،فهل ُي َ

ثم قال« :فض ً
ال عن أن ما ذكره ليس مناسب ًا إلدراجه يف أبواب العقائد ،والظاهر:

أن الزمن الذي كانوا يعيشون فيه اضطرهم لقول ذلك؛ تقليد ًا ملن كان قبلهم ممن أثر فيه
نفس النهج يف هذه القضية،
الفكر األموي ،ثم فكر اجلبابرة العباسيني الذين هنجوا َ

كره له أحكام ،وهلل يف خلقه شؤون».
والـم َ
ُ

هذا كالم عجيب وال يليق! وإرجاع السقاف َ
قول الطحاوي إىل تأثره بالفكر

قدح يف الطحاوي ويف ّ
كل من قال بقوله ،ثم هذه النـزعة من الس ّقاف تأثر
األموي ٌ
((( «رشح الطحاوية» للسقاف ص .647
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بالشيعة والزيدية وبعض املتأثرين هبم من املعتزلة يف هذا العرص ،ولو أنصف لـام تفوه

بذلك.

قدح
املكره فيه
ٌ
استخفاف كبري به ـ كام ال خيفى ـ وفيه ٌ
وجع ُله الطحاوي بحكم َ
يف عدالة الطحاوي ،فإن الذي ُيودع يف ٍ
متن من املتون مثل هذه املسائـل؛ ملجرد كونه

مضطر ًا ،ثم ال يشري إىل أنه إنام فعل ذلك اضطرار ًا ،وسكت عنه ،وتابعه العلمـا ُء من

بعده عىل ذلك ،فال شك أنه هبذا يرىض أن ينسب إىل الدين ما ليس منه ،ويروج ذلك
رضوا هبذا الفعل.
قدح بكل العلامء الذين ُ
عند الناس ،ويف هذا ٌ

وأخرج اإلمام البيهقي يف «السنن الصغرى» عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل

ﷺ« :اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري ،بر ًا كان أو فاجر ًا ،والصالة واجبة عليكم

خلف كل مسلم ،بر ًا كان أو فاجر ًا ،وإن عمل الكبائر ،والصالة واجبة عىل كل مسلم،

بر ًا كان أو فاجرا ،وإن عمل الكبائر»(((.

خلف احلجاج ،وصالة احلسن واحلسني خلف
البيهقي صالة ابن عمر
وذكر
َ
ُّ

مروان ،وأهنام كانا ال يزيدان عىل صالة األئمة.

وروى البيهقي يف باب الغزو مع أئمة اجلور :عن عروة البارقي :أن النبي ﷺ

قال« :اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة :األجر والغنيمة» ،لفظ حديث
أيب نعيم ،وليس يف رواية األزرق« :األجر والغنيمة»(((.

وروى البيهقي يف «سننه الكربى» أيض ًا :عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال:
((( كتاب الصالة ،باب صفة األئمة يف الصالة (.)506

((( أخرجه يف «السنن الكربى» ،كتاب السري ،باب الغزو مع أئمة اجلور (.)18946

وقال :رواه البخاري يف «الصحيح» عن أيب نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن زكريا.
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الكف عمن قال :ال إله إال اهلل ال يك ّفره
قال رسول اهلل ﷺ« :ثالث من أصل اإليامن:
ُّ
بذنب ،وال ُيرجه من اإلسالم بعمل ،واجلهاد ماض منذ بعثني اهلل عز وجل إىل أن

الدجال ،ال يبطله جور جائر ،وال عدل عادل ،واإليامن باألقدار»(((.
يقاتل آخر أمتي ّ
فكل هذه األحاديث واآلثار تؤيد ما ّقرره اإلمام الطحاوي ،وتثبت أن هذا ليس

نتيجة تأثره بالفكر األموي ـ كام زعم بعض املنحرفني ـ بل هو مستمدٌّ من أصل الرشيعة

وجوهرها.

قال اإلمام حممد بن احلسن الشـيباين« :وال ينبغي للرجل أن خيرج إىل اجلهاد

وله أب أو أم إال بإذنه؛ ألن برمها واجب والتحرز عن عقوقهمـا فرض عليه بعينه،

قال ﷺ« :ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النـار ،وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل
اجلنة» ،وقال عليه السالم« :من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتـوحان إىل

اجلنة» ،فال ينبغي له أن يسد هذا الباب باخلروج بغري إذهنمـا وهو ال يدري أنه هل
ينتفع بخروجه هو أو غريه أو ال ينـتفع .وذكر عن ابن عباس بن مرداس أنه قال :يا

رسول اهلل ،إين أريد اجلهاد ،قال :ألك أم؟ قال :نعم ،قال :الزمن أمك فإن اجلنة عند
رجل أمك»((( .اهـ.

قال اإلمام حممد بن احلسن الشيباين« :قال أبو حنيفة رمحه اهلل :اجلهاد واجب

عىل املسلمني إال أهنم يف سعة من ذلك حتى حيتاج إليهم ،فكان الثوري يقول :القتال
مع املرشكني ليس بفرض ،إال أن تكون البداية منهم فحينـئذ جيب قتاهلم دفع ًا لظاهر

قوله﴿ :ﭧﭨﭩ﴾ [البقرة ،]191 :وقوله﴿ :ﯡﯢﯣ
((( أخرجه يف «السنن الكربى» ،كتاب السري ،باب الغزو مع أئمة اجلور (.)18947

((( «السري الكبري» ،حممد بن احلسن الشيباين ت198 :هـ ( ،)183 :1معهد املخطوطات ـ القاهرة،
ت :د .صالح الدين املنجد.
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ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [التوبة ،]36 :ولكنا نستـدل بقوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘ﴾ [التوبة ،]123 :وبقوله﴿ :ﯯﯰﯱﯲ﴾
[البقرة ،]190 :وبقوله﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [التـوبة ،]29 :وبقـوله:

﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [احلج.]78 :

واحلاصل أن األمر باجلهاد وبالقتال نـزل مرتب ًا فقد كان النبي ﷺ مأمور ًا يف

االبتداء بتبليغ الرسالة واإلعراض عن املرشكني قال اهلل تعاىل﴿ :ﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ﴾ [احلجر .]94 :وقـال تعاىل ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [احلجر ،]85 :ثم
أمر باملجادلة باألحسن كمـا قال﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾

[النحل ،]125 :وقال﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [العنكبوت:

 ،]46ثم أذن هلم يف القتال بقوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [احلج،]39 :

ثم أمروا بالقتال إن كانت البداية منهم بام تال من آيات ،ثم أمروا بالقتال برشط انسالخ

األشهر احلرم كام قال تعاىل﴿ :ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ﴾ [التوبة ،]5 :ثم
أمروا بالقتال مطلق ًا بقوله تعاىل﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾

[البقرة ،]244 :فاستقر األمر عىل هذا ومطلق األمر يقتيض اللزوم ،إال أن فريضة القتال

ملقصود إعزاز الدين وقهر املرشكني ،فإذا حصل املقصود بالبعض سقط عن الباقني،

بمنزلة غسل امليت وتكفينه والصالة عليه ودفنه ،إذ لو افرتض عىل كل مسلم بعينه،
وهذا فرض غري موقت بوقت ،مل يتـفرغ أحد لشغل آخر من كسب أو تعلم وبدون

سائر األشغال ال يتم أمر اجلهاد أيض ًا فلهذا كان فرض ًا عىل الكفاية .حتى لو اجتمعوا

عىل تركه اشرتكوا يف املأثم ،وإذا حصل املقصود بالبعض سقط عن الباقني ،ويف مثل
هذا جيب عىل اإلمام النظر للمسلمني ،ألنه منصوب لذلك نائب عن مجاعتهم فعليه أن

ال يعطل الثغور ،وال يدع الدعاء إىل الدين ،وحث املسلمني عىل اجلهاد وإذا ندب الناس

إىل ذلك فعليهم أن ال يعصوه باالمتناع من اخلروج ،وال ينبغي أن يدع املرشكني بغري
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دعوة إىل اإلسالم أو إعطاء جزية إذا متكن من ذلك؛ ألن التكليف بحسب الوسع .وإن

كانوا قوم ًا ال تقبل منهم اجلزية كعبدة األوثان من العرب واملرتدين ،فإنه يدعوهم إىل

اإلسالم ،فإن أبوا قاتلهم ،وأما املجوس وعبدة األوثان من العجم يف جواز أخذ اجلزية

منهم عندنا بمنـزلة أهل الكتاب ،فيدعوهم إىل إحدى هاتني اخلصلتني وجيب الكف
عنهم إذا أجابوا إىل إحدامها وإن امتنعوا منهام ،فحينئذ يقاتلون ،ويف أهل الكتاب العريب،

وغري العريب سواء ،لقوله تعاىل﴿ :ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗﮘﮙ﴾ [التوبة ،]29 :وكل مسلم يف هذا خليفة رسول اهلل ﷺ ،فقد بعث
داعي ًا إىل ما بينا ،وأمر بالقتال عىل ذلك مع من أبى .قال :وإن قالوا للمسلمني :وادعونا

عىل أن ال نقاتلكم وال تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمني أن يعطوهم ذلك لقوله تعاىل:

﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [آل عمران]139 :؛ وألن اجلهاد فرض ،فإنام

طلبوا املوادعة عىل أن ترتك فريضة ،وال جيوز إجابتهم إىل مثل هذه الوادعة ،كام لو طلبوا

املوادعة عىل أن ال يصلوا وال يصوموا .إال أن يكون هلم شوكة شديدة ال يقوى عليهم

املسلمون ،فحينئذ ال بأس بأن يوادعهم إىل أن يظهر للمسلمني قوة ثم ينبذ إليهم ،قال اهلل

تعاىل﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [األنفال ،]61 :وصالح رسول اهلل ﷺ أهل مكة

عام احلديبية عىل أن يضع احلرب بينه وبينهم عرش سنني ،وألن حقيقة اجلهاد يف حفظ
املسلمني قوة أنفسهم أوالً ،ثم يف قهر املرشكني وكرس شوكـتهم ،فإذا كانوا عاجزين

عن كرس شوكتهم كان عليهم أن حيفظوا قوة أنفسهم باملوادعة ،إىل أن يظهر هلم قوة

كرس شوكتهم ،فحينئذ ينبذون إليهم ويقاتلوهنم ،وهو بمنزلة إنظار املعرس إىل امليرسة،

كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [البقرة .(((»]280 :اهـ.

((( «السري الكبري» ،حممد بن احلسن الشيباين الوفاة198 :هـ ( ،)191-189 :1معهد املخطوطات ـ
القاهرة ،الطبعة ،:ت :د .صالح الدين املنجد.
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قال اإلمام املاوردي« :فإذا ثبت أن فرض اجلهاد اآلن مستـقر عىل الكفاية دون

األعيان فالذي يلزم من فرض اجلهاد شيئان:

أحدمها :كف العدو عن بالد اإلسالم أن يتخطفها لينترش املسلمون فيها آمنني

عىل نفوسهم وأمواهلم ،فإن أظل العدو عليهم وخافوه عىل بالدهم تعني فرض اجلهاد

عىل كل من أطاقه وقدر عليه من البالد التي أظلها العدو ،وكان فرضه عىل غريهم باقي ًا
عىل الكفاية.

والثاين :أن يطلب املسلمون بالد املرشكني ليقاتلوهم عىل الدين حتى يسلموا،

أو يبذلوا اجلزية إن مل يسلموا ،ألن اهلل تعاىل فرض اجلهاد لنرصة دينه ،فقال تعاىل:
﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [البقرة .]193 :وهذا مـام ال يتعني فرض

اجلهاد فيه ،وال يكون إال عىل الكـفاية ،وإن جاز أن يتعني يف األول ،وال جيوز لإلمام
وكافة املسلمني أن يقترصوا يف اجلهاد عىل أحد هذين األمرين حتى جيمعوا بينهام ،فيذبوا

عن بالد اإلسالم ،ويقاتلوا عىل بالد الرشك ،فإن وقع االقتصار عىل أحدمها :حرج أهل
اجلهاد إلخالهلم بفرض الكفاية ،وفرض الكفاية ما إذا قام به بعضهم سقط فرضه عن

الباقني ،وفرض األعيان ما ال يسقط فرضه إال عن فاعله ،والكفاية يف اجلهاد تكون من

وجهني:

أحدمها :أن يتواله اإلمام بنفسه ويقوم فيه بحقه فيسقط فرضه عن الكافة ملبارشة

اإلمام له بأعوانه.

والثاين :أن تكون ثغور املسلمني مشحونة من املقاتلة بمن يذب عنها ويقاتل من

يتصل هبا فيسقط هبم فرض اجلهاد عمن خلفهم ،فإن ضعفوا واستنفروا وجب عىل من

وراءهم من املسلمني أن يمدوهم من أنفسهم بمن يتـقوون به عىل قتال عدوهم،

ويصري مجيع من ختلف عن إمدادهم داخ ً
ال يف فرض الكفاية حتى يمدوهم بأهل

ِ
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الكفاية لقول النبي ﷺ« :املسلمون تتكافؤ دماؤهم وهم يد عىل من سواهم ويسعى

بذمتهم أدناهم»»((( .اهـ.

قال الطحاوي( :ونؤمن بالكرام الكاتبني ،فإن اهلل قد جعلهم علينا حافظني)
وهذا أمر مشهور ومذكور يف القرآن الكريم .قال تعاىل﴿ :ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ﴾ [ق.]18 :

قال الغنيمي« :أي :ال هيملون من شأهنم شيئا فعلوه ،قصد ًا ،أو ذهوالً ،أو نسيان ًا،

صحة ،أو مرض ًا ،قال اإلمام مالك :يكتبون عىل العبد كل يشء ،حتى أنينه يف مرضه،
حمتج ًا بإفادة اآلية العموم ،وهي قوله تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ،﴾...وحينئذ يدخل يف
ّ

العبد الكافر؛ ألنه تضبط أنفاسه وأعامله له ،أو عليه.

قال النووي :والصواب ـ الذي عليه املحققون ،بل نقل فيه بعضهم اإلمجاع ـ:

أن الكافر إذا فعل أفعاالً مجيلة كالصدقة وصلة الرحم ،ثم أسلم ومات عىل اإلسالم،

املقررة فغري مسلمة» .اهـ(((.
أن ثواب عمله يكتب له ،أما دعوى خمالفته للقواعد ّ

وقال تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ * ﭿ ﮀ ﮁ * ﮃ ﮄ * ﮆ ﮇ

ﮈ﴾ [اإلنفطار.]12-9 :

وأخرج ابن أيب شيبة يف «مصنفه» قال :حدثنا يعىل بن عبيد قال :دخلنا عىل حممد

ابن سوقة فقال :أحدثكم بحديث؛ لعله ينفعكم؛ فإنه قد نفعني! قال :قال لنا عطاء بن
((( «احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي» وهو رشح خمترص املزين ،عيل بن حممد بن حبيب
املاوردي البرصي الشافعي (ت ،)113 :14( )450 :دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ

 1419هـ ـ  1999م ،ط ،1ت :الشيخ عيل حممد معوض ـ الشيخ عادل أمحد عبد املوجود.

((( «رشح الطحاوية» للغنيمي ص.114
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أيب رباح :يا ابن أخي ،إن من كان قبلكم كان يكره فضول الكالم ،ما عدا كتاب اهلل
تعاىل أن تقرأه ،أو أمر ًا بمعروف ،أو هني ًا عن منكر ،وأن تنطق بحاجتك يف معيشتك التي

ال بد لك منها ،أتنكرون أن ﴿ﮀﮁ*ﮃﮄ﴾ [اإلنفطار]11-10 :؟ وأن
﴿ﭤﭥﭦﭧﭨ*ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [ق]18-17 :؟ أما يستحي

أحدكم لو نشـر صحيفته التي أمىل صدر هناره ،وأكثر ما فيها ليس من أمر دينه وال

دنياه؟(((.

قال اإلمام الطربي يف «تفسريه»:

«وقوله﴿ :ﮃ ﮄ﴾ يقول :وإن عليكم رقباء حافظني ،حيفظون أعاملكم

وحيصونـها عليـكم ﴿ ،ﮃ ﮄ﴾ يقـول ﴿ :ﮃ ﴾ عىل اهلل ﴿ ،ﮄ﴾ يكـتبون
أعاملكم ،وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك :حدثني يعقوب قال :ثنا ابن علية قال :قال بعض أصحابنا:

عن أيوب يف قوله﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ * ﮃ ﮄ﴾ قال :يكتبون ما تقولون وما

تعنون ،وقوله ﴿ﮆﮇﮈ﴾ [اإلنفطار ]12 :يقول :يعلم هؤالء احلافظون ما تفعلون
من خري أو رشُ ،يصون ذلك عليكم» .اهـ(((.

وقال اإلمام القرطبي يف «تفسريه»« :وهاهنا ثالث مسائل:

األوىل :روي عن رسول اهلل ﷺِ :
«أكرموا الكرا َم الكاتبني الذين ال يفارقونكم

رت بجرم حائط،
إال عند إحدى حالتني :اخلراءة أو اجلامع ،فإذا اغتسل أحدكم فليست ْ

أو بغريه ،أو ليسرته أخوه» ،وروى عن عيل ريض اهلل عنه قال :ال يزال امللك مولي ًا عن

العبد ما دام بادي العورة ،وروي :إن العبد إذا دخل احلامم بغري مئزر لعنه ملكاه.
((( كتاب الزهد ،كالم عكرمة (.)35469
((( «تفسري الطربي» (.)88 :30
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الثانية :واختلف الناس يف الكفار :هل عليهم حفظة أم ال؟ فقال بعضهم :ال؛

ألن أ ْم َرهم ظاهر ،وعملهم واحد ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [الرمحن:

 ،]41وقيل :بل عليهم حفظة؛ لقوله تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ * ﭿ ﮀ ﮁ

* ﮃ ﮄ * ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [اإلنفطار ،]12-9 :وقال﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾
[احلاقة ،]25 :وقال﴿ :ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ﴾ [اإلنشقاق ،]10 :فأخرب أن الكفار يكون

هلم كتاب ،ويكون عليهم حفظة.

يكتب وال حسنة له؟ قيل له :الذي يكتب
فإن قيل :الذي عىل يمينه أي :يشء
ُ
عن شامله يكون بإذن صاحبه ،ويكون شاهد ًا عىل ذلك وإن مل يكتب ،واهلل أعلم.
الثالثة :سئل سفيان :كيف تعلم املالئكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة؟ قال:

إذا هم العبد بحسنة وجدوا منه ريح املسك ،وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح النتن،

وقد مىض يف ﴿ﭑ﴾ [ق ]1 :عند قوله﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [ق]18 :

زياد ُة بيان ملعنى هذه اآلية ،وقد كره العلامء الكالم عند الغائط واجلامع؛ ملفارقة امللك
العبد عند ذلك.

وقد مىض يف آخر آل عمران القول يف هذا ،وعن احلسن :يعلمون ال خيفى عليهم

يشء من أعمـالكم ،وقيل :يعلمون ما ظهر منكم دون ما حدثـتم به أنفسكم ،واهلل
أعلم» .اهـ(((.

قال الطحاوي( :ونؤمن بملك املوت املوكل بقبض أرواح العاملني)

وهذا مشهور وال خالف فيه؛ قال تعاىل يف سورة السجدة﴿ :ﯫﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ * ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [السجدة.]11-10 :
((( «تفسري القرطبي» (.)248 :19
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وروى احلاكم يف «مستدركه» :عن الرباء بن عازب ريض اهلل تعاىل عنه﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [األحزاب ]44 :قال :يوم يل َقون م َلك املوت ،ليس من مؤمن يقبض

روحه إال س ّلم عليه(((.
َ

قال السندي يف «حاشيته» عىل «سنن النسائي» معلق ًا عىل اسم ملك املوت:

«مل يرد تسميته يف حديث مرفوع ،وورد عن وهب بن منبه :أن اسمعه عزرائيل.

رواه أبو الشيخ يف «العظمة» ذكره السيوطي» .اهـ(((.

وروى ابن ماجه :عن أيب أمامة يقول :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :شهيد البحر

مثل شهيدَ ي الرب ،واملائد يف البحر كاملتشحط يف دمه يف الرب ،وما بني املوجتني كقاطع

الدنيا يف طاعة اهلل ،وإن اهلل عز وجل وكل ملك املوت بقبض األرواح إال شهيد البحر،

الذنوب ك َّلها إال الدين ،ولشهيد البحر
فإنه يتوىل قبض أرواحهم ،ويغفر لشهيد الرب
َ
الذنوب والدين»(((.
َ

وقد ورد يف القرآن أن اهلل تعاىل يتـوىف األنفس ،وذكرنا يف آية أن الذي يتوىف

األنفس هم املالئكة ،فربام يسأل سائل ما التوفيق بني هاتني اآليتني ،وللجواب عىل

ذلك نورد ما قاله العالمة ابن العريب يف «أحكام القرآن»:

«وقد تك ّلمنا عىل هذه اآلية يف «املشك َلني» ،وأحسن ما ق ّيدنا فيها عن اإلسفرايني

من طريق الشهيد أيب سعيد املقديس :أن اهلل هو اخلالق لكل يشء ،الفاعل حقيقة لكل

فعل ،يف أي :حمل كان ،ومتى ترتب املحال ،وتناسقت األفعال ،فالكل إليه راجعون،

((( كتاب التفسري ،تفسري سورة إبراهيم عليه السالم ( .)3340وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد
ومل خيرجاه.

((( «حاشية السندي» عىل «سنن النسائي» (.)120 :4
((( كتاب اجلهاد ،باب فضل غزو البحر (.)2778
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وعىل قدرته حمالون ،ومن فعله حمسوب ،ويف كـتابه مكتوب ،وقد خلق ملك املوت،
وخلق عىل يديه قبض األرواح ،واستالهلا من األجسام ،وإخراجها منها؛ عىل كيفية

بيناها يف كتب األصول ،وخلق جند ًا يكونون معه ،يعملون عمله بأمره ،مثنى وفرادى،
والباري تعاىل خالق ّ
الكل ،فأخرب عن األحوال الثالثة بثالث عبارات فقال﴿ :ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ اآلية [الزمر ]42 :إخبار ًا عن

الفعل األول وهو احلقيقة ،وقال يف اآلية األخرى﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ﴾ اآلية [السجدة ]11 :خرب ًا عن املحل األول الذي نيط به وخلق فعله فيه ،وقال:
﴿ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ﴾ [األنفال ،]50 :وما أشبه ذلك من ألفاظ

احلديث خرب ًا عن احلالة الثانية التي تبارش فيها ذلك ،فاألوىل حقيقة عقلية إهلية ،والثانية
حقيقة عرفية رشعية بحكم املبارشة .وقال :م َلك املوت إن بارش مثلها ،وإن أمر ،فهو
كقوهلم :حد األمري الزاين ،وعاقب اجلاين ،وهذه هناية يف حتقيق القول» .اهـ(((.

بحث يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [اإلرساء:]85 :

جاء لفـظ الروح يف القـرآن بمعنى الوحي :قـال تعاىل﴿ :ﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ﴾ [النحـل﴿ ،]2 :ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [غافـر:

.]15

وجاء داالً عىل جربيل عليه السـالم﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [الشـعراء،]193 :

﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [املعارج﴿ ،]4 :ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [النـبأ،]38 :
﴿ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ﴾ [القدر.]4 :

((( «أحكام القرآن» البن العريب (.)534 :3
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وجاء داالً عىل القرآن الكريم ألنه حتيا به القلوب ،قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [الشورى.]52 :

وجاءت واملراد هبا غالب ًا ما به اإلنسان إنسان ،ويقال عليه ما به حياة اإلنسان:

قال تعاىل﴿ :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ﴾

[اإلرساء.]85 :

وهذا املعنى حمل بحثنا.

روى البخـاري يف «صحيحه» برقم [ ]125عن عبد اهلل قال َب ْيـنَا أنا َأ ْم ِشـي مع
يب معه فمر بنَ َف ٍر من ا ْليه ِ
ب ِ
املدين َِة وهو َيت ََوك َُّأ عىل َع ِس ٍ
النبي ﷺ يف َخ ِر ِ
ود فقال َب ْع ُض ُه ْم
َُ
َ َّ
ِ
لِ َب ْع ٍ
الر ِ
بش ٍء تَـك َْر ُهو َن ُه فقال
ض َس ُلو ُه عن ُّ
وح وقال َب ْع ُض ُه ْم ال ت َْسأ ُلو ُه ال َيي ُء فيه َ ْ
ِ
َت ،فقلت :إنه
فسك َ
الر ُ
وح؟ َ
َب ْع ُض ُه ْم َلن َْسأ َلنَّ ُه ف َقا َم َر ُج ٌل منهم فقال :يا َأ َبا ا ْل َقاس ِم ما ُّ

وحى إليه .ف ُق ْم ُت فلام ان َْج َل عنه فقال﴿ :ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ُي َ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ قال ْالَ ْع َم ُش َهك ََذا يف ِق َرا َءتِنَا(((.

ويف رواية أخرى يف البخاري [ ]4444عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه

((( كتاب العلم ،باب قول اهلل تعاىل ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [اإلرساء.]85 :
قال ابن حجر تعليق ًا عىل قول األعمش :هكذا يف قراءتنا« :قوله﴿ :ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ﴾
كذا للكشميهني ،هنا وكذا هلم يف االعتصام ،ولغري الكشميهني هنا( :وما أوتوا) ،وكذا هلم يف
اختالف الرواة عن األعمش فيها ،وهي
وبي مسلم
َ
العلم ،وزاد قال األعمش :هكذا قراءتناَّ ،

مشهورة عن األعمش أعني بلفظ( :وما أوتوا) ،وال مانع أن يذكرها بقراءة غريه ،وقراءة
اجلمهور﴿ :ﯷ ﯸ﴾.

واألكثر عىل أن املخاطب بذلك اليهود ،فتتحد القراءتان ،نعم وهي تـتناول مجيع علم اخللق

بالنسبة إىل علم اهلل» .اهـ[ .فتح الباري (.])404 :8
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ث وهو مت ِ
قال بينَا أنا مع النبي ﷺ يف حر ٍ
َّـك ٌئ عىل َع ِس ٍ
يب إ ْذ َم َّر ال َي ُهو ُد فقال َب ْع ُض ُه ْم
َْ
ُ
َْ
لِ َب ْع ٍ
الر ِ
بش ٍء َتك َْر ُهو َن ُه
ض َس ُلو ُه عن ُّ
وح فقال :ما رابكم إليه وقال َب ْع ُض ُه ْم ال َي ْس َت ْقبِ ُلك ُْم َ ْ
الر ِ
وح فأ ْم َس َك النبي ﷺ فلم َي ُر َّد عليهم شيئ ًا ف َع ِل ْم ُت أ َّن ُه
فسأ ُلو ُه عن ُّ
ف َقا ُلوا َس ُلو ُه َ
َـز َل ا ْل َو ْح ُي قال﴿ :ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
وحى إليه ف ُق ْم ُت َم َق ِامي فلام ن َ
ُي َ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾(((.

ويف رواية برقم [ ]7018زيـادة« :فـقال َبـ ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ض قد ُقـ ْلنَا َلـك ُْم ال

ت َْسـأ ُلو ُه»(((.

ويف «صحيح ابن حبان» برقم [َ ]99ع ْن ِعك ِْر َم َة َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َق َالَ :قا َل ْت
ِ
ِ
الر ِ
فسـأ ُلو ُه
وح َ
الر ُج َل فـ َقا ُلوا َس ُلو ُه َع ِن ُّ
ُق َر ْي ٌش ل ْل َي ُهود أ ْع ُطونَا َش ْي ًئا ن َْس ُأل َعنْ ُه َه َذا َّ
الر ِ
وح ِم ْن أ ْم ِر َر ِّب و َما ُأوتِيت ُْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِال َق ِليالً،
الر ُ
وح ُق ِل ُّ
فن ََـز َل ْت و َي ْسأ ُلون ََك َع ِن ُّ
ِ
ف َقا َلواَ :ل ْ ن ُْؤ َت ِم َن ا ْل ِع ْل ِم ن َْح ُن إال َق ِلي ً
وت
ال و َقدْ ُأوتينَا الت َّْو َرا َة و َم ْن ُي ْؤ َت الت َّْو َرا َة ف َقدْ ُأ ِ َ
َان ا ْلبحر ِمدَ ادا لِك َِلم ِ
ِ
ت َر ِّب(((.
ً
َ
َخ ْ ًيا كَث ًريا؟ فن ََز َل ْت ُق ْل َل ْو ك َ َ ْ ُ
قال ابن حجر(« :قوله الروح) األكثر عىل أهنم سألوه عن حقيقة الروح الذي يف

احليوان ،وقيل :عن جربيل ،وقيل :عن عيسى ،وقيل :عن القرآن ،وقيل :عن خلق عظيم

روحاين ،وقيل غري ذلك .وسيأيت بسط ذلك يف كتاب التفسري إن شاء اهلل تعاىل ،ونشري
هناك إىل ما قيل يف الروح احليواين ،وأن األصح أن حقيقته مما استأثر اهلل بعلمه»((( .اهـ.

((( كتاب تفسري القرآن ،باب ﴿ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [اإلرساء.)4721( ]85 :

((( كتاب التوحيد ،باب قوله تعاىل﴿ :ﮮﮯﮰﮱﯓ﴾ [الصافات.)7456( ]171 :
((( كتاب العلم ،باب الزجر عن كتبة املرء السنن خمافة أن يتكل عليها دون احلفظ هلا (.)99

((( «فتح الباري رشح صحيح البخاري» ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،
ت 852 :هـ ( ،)224 :1دار املعرفة ـ بريوت ،ت :حمب الدين اخلطيب.
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قال ابن حجر« :قال ابن التني :اختلف الناس يف املراد بالروح املسؤول عنه يف

هذا اخلرب عىل أقوال:

األول :روح اإلنسـان .الثاين :روح احليوان .الثالث :جبـريل ،الرابع :عيسى،

اخلامس :القرآن ،السادس :الوحي ،السابع :ملك يقوم وحده صفا يوم القيامة ،الثامن:

ملك له أحد عشـر ألف جناح ووجه ،وقيل :ملك له سبعون ألف لسان ،وقيل :له

سبعون ألف وجه يف كل وجه سبعون ألف لسان ،لكل لسان ألف لغة يسبح اهلل تعاىل
خيلق اهلل بكل تسبيحة ملك ًا يطري مع املالئكة ،وقيل :ملك رجاله يف األرض السفىل،

ورأسه عند قائمة العرش .التاسع :خلق كخلق بني آدم يقال هلم الروح ،يأكلون ويرشبون

ال ينزل ملك من السامء إال نزل معه .وقيل :بل هم صنف من املالئكة يأكلون ويرشبون.
انتهى كالمه ملخص ًا بزيادات من كالم غريه.
وهذا إنام اجتمع من كالم أهل التفسري يف معنى لفظ الروح الوارد يف القرآن،

ال خصوص هذه اآلية.

فمن الذي يف القرآن ﴿ﮘﮙﮚﮛ﴾ [الشعراء ]193 :وكذلك ﴿ﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [الشـورى﴿ ]52 :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [غافر﴿ ]15 :ﭬ ﭭ
ﭮ﴾ [املجادلة﴿ ]22 :ﭷﭸﭹﭺﭻ﴾ [النبأ﴿ ]38 :ﭤﭥﭦ

ﭧ﴾ [القدر ]4 :فاألول :جربيل ،والثاين :القرآن ،والثالث :الوحي ،والرابع :القوة،
واخلامس والسادس :حمتمل جلربيل ولغريه.
ووقع إطالق روح اهلل عىل عيسى.
وقد روى ابن إسحاق يف تفسريه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال :الروح

من اهلل ،وخلق من خلق اهلل ،وصور كبني آدم ال ينزل ملك إال ومعه واحد من الروح.
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وثبت عن ابن عباس أنه كان ال يفرس الروح ،أي ال يعني املراد به يف اآلية.

[املراد من الروح يف اآلية]
وقال اخلطايب :حكوا يف املراد بالروح يف اآلية أقواالً:
قيل :سألوه عن جربيل ،وقيل :عن ملك له ألسنة ،وقال األكـثر :سألوه عن

الروح التي تكون هبا احلياة يف اجلسد ،وقال أهل النظر :سألوه عن كيفية مسلك الروح

يف البدن وامتزاجه به ،وهذا هو الذي استأثر اهلل بعلمه .وقال القرطبي :الراجح أهنم

سألوه عن روح اإلنسان ،ألن اليـهود ال تعرتف بأن عيسى روح اهلل ،وال جتهل أن
جربيل ملك ،وأن املالئكة أرواح.

وقال اإلمام فخر الدين الرازي((( :املختار أهنم سألوه عن الروح الذي هو سبب

احلياة ،وأن اجلواب وقع عىل أحسن الوجوه ،وبيانه :أن السؤال عن الروح حيتمل عن

ماهيته ،وهل هي متحيزة أم ال؟ وهل هي حا َّلة يف متحيز أم ال؟ وهل هي قديمة أو

حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصاهلا من اجلسد أو تفنى؟ وما حقيقة تعذيـبها وتنعيمها؟
وغري ذلك من متعلقاهتا ،قال :وليس يف السؤال ما خيصص أحد هذه املعاين ،إال أن

األظهر :أهنم سألوه عن املاهية ،وهل الروح قديمة أو حادثة ،واجلواب يدل عىل أهنا:

يشء موجود مغاير للطبائع واألخالط وتركيبها ،فهو :جوهر بسيط جمرد ال حيدث إال
بمحدث ،وهو قوله تعاىل﴿ :ﯠ﴾ فكأنه قال :هي موجودة حمدثة بأمر اهلل وتكوينه،
وهلا تأثري يف إفادة احلياة للجسد ،وال يلزم من عدم العلم بكيفيتها املخصوصة نفيه.

قال :وحيتمل أن يكون املراد باألمر يف قوله﴿ :ﯴﯵﯶ﴾ [اإلرساء ]85 :الفعل،
((( سيأيت قريب ًا نقل كالم الرازي من تفسريه الذي أمجله ابن حجر هنا ،ففيه فوائد ال ينبغي العزوف
عنها.
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كقوله﴿ :ﯾﯿﰀﰁ﴾ [هود ]97 :أي فعله فيكون اجلواب :الروح من فعل

ريب.

وإن كان السؤال هل هي قديمة أو حادثة؟ فيكون اجلواب :إهنا حادثة.
إىل أن قال :وقد سكت السلف عن البحث يف هذه األشياء والتعمق فيها .اهـ.
وقد تنطع قوم فتباينت أقواهلم :فقيل :هي النفس الداخل واخلارج ،وقيل :احلياة،

وقيل :جسم لطيف حيل يف مجيع البدن ،وقيل :هي الدم ،وقيل :هي عرض ،حتى قيل:
إن األقوال فيها بلغت مئة.

ونقل ابن منده عن بعض املتكلمني :أن لكل نبي مخسة أرواح ،وأن لكل مؤمن

ثالثة ،ولكل حي واحدة.

وقال ابن العريب :اختلفوا يف الروح والنفس؛ فقيل :متغايران وهو احلق ،وقيل:

مها يشء واحد.

قال :وقد يعرب بالروح عن النفس ،وبالعكس كام يعرب عن الروح وعن النفس

بالقلب وبالعكس ،وقد يعرب عن الروح باحلياة ،حتى يتعدى ذلك إىل غري العقالء،
بل إىل اجلامد جماز ًا.

وقال السهييل :يدل عىل مغايرة الروح والنفس قو ُله تعاىل﴿ :ﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱ﴾ [احلجر ]29 :وقوله تعاىل﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ﴾ [املائدة:

 ]116فإنه ال يصح جعل أحدمها موضع اآلخر ،ولوال التغاير لساغ ذلك»((( .اهـ.

قال اإلمام الرازي يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﯮﯯﯰ﴾ [اإلرساء:]85 :

«للمفرسين يف الروح املذكورة يف هذه اآلية أقوال أظهرها أن املراد منه الروح الذي هو
((( انظر «فتح الباري» ،ابن حجر العسقالين (.)403 -402 :8
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سبب احلياة ،روى أن اليهود قالوا لقريش :اسألوا حممد ًا عن ثالث فإن أخربكم باثنتني

وأمسك عن الثالثـة فهو نبي :اسألوه عن أصحاب الكـهف وعن ذي القرنني وعن

الروح ،فسألوا رسول اهلل ﷺ عن هذه الثالثة فقال عليه السالم :غد ًا أخربكم ومل يقل

إن شاء اهلل فانقطع عنه الوحي أربعني يوم ًا ثم نزل الوحي بعده﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ

فس هلم قصة أصحاب
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ * ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [الكهف ]24-23 :ثم ّ
الكهف وقصة ذي القرنني وأهبم قصة الروح ،ونزل فيه قوله تعاىل﴿ :ﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ وبني أن عقول اخللق قارصة عن معرفة حقيقة الروح
فقال﴿ :ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ﴾ ومن الناس من طعن يف هذه الرواية من وجوه.
أوهلا :أن الروح ليس أعظم شأن ًا وال أعىل مكان ًا من اهلل تعاىل فإذا كانت معرفة اهلل

تعاىل ممكنة بل حاصلة فأي مانع يمنع من معرفة الروح.

وثانيها :أن اليهود قالوا :إن أجاب عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنني

ومل جيب عن الروح فهو نبي وهذا كالم بعيد عن العقل ألن قصة أصحاب الكهف

وقصة ذي القرنني ليست إال حكاية من احلكايات ،وذكر احلكاية يمتنع أن يكون

دلي ً
ال عىل النبوة ،وأيض ًا فاحلكاية التي يذكرها إما أن تعترب قبل العلم بنبوته ،أو بعد
العلم بنبوته ،فإن كان قبل العلم بنبوته ،كذبوه فيها ،وإن كان بعد العلم بنبوته فحينئذ

صارت نبوته معلومة قبل ذلك ،فال فائدة يف ذكر هذه احلكاية.

وأما عدم اجلواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله دلي ً
ال عىل صحة النبوة.

وثالـثها :أن مسألة الروح يعرفها أصاغر الفالسفة وأراذل املتكلمني؛ فلو قال

الرسول ﷺ إين ال أعرفها ،ألورث ذلك ما يوجب التحقري والتنفري ،فإن اجلهل بمثل

أي إنسان كان ،فكيف الرسول الذي هو أعلم العلامء وأفضل
هذه املسألة يفيد حتقري َّ

الفضالء؟!
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ورابعها :أنه تعاىل قال يف حقـه﴿ :ﭷ * ﭹ ﭺ﴾ [الرمحن]2-1 :

﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [النساء ]113 :وقـال:

﴿ﭠﭡﭢﭣ﴾ [طه ]114 :وقال يف صفة القرآن﴿ :ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

ﰌ﴾ [األنعام.]59 :

فم ْن كان هذا حاله وصفته،
وكان عليه السالم يقول« :أرنا األشياء كام هي» َ

كيف يليق به أن يقول :أنا ال أعرف هذه املسألة ،مع أهنا من املسائل املشهورة املذكورة
بني مجهور اخللق ،بل املختار عندنا أهنم سألوه عن الروح ،وأنه ﷺ أجاب عنه عىل

أحسن الوجوه.

وتقريره :أن املذكور يف اآلية أهنم سألوه عن الروح ،والسؤال عن الروح يقع

عىل وجوه كثرية.

أحدها :أن يقال ماهية الروح أهو متحيز أو حال يف املتحيز؟ أو موجود غري

متحيز وال حال يف التحيز؟

وثانيها :أن يقال الروح قديمة أو حادثة؟

وثالثها :أن يقال األرواح هل تبقى بعد موت األجسام أو تفنى؟
ورابعها :أن يقال ما حقيقة سعادة األرواح وشقاوهتا؟

وباجلملة فاملباحث املتعلقة بالروح كثيـرة ،وقوله﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ﴾

ليس فيه ما يدل عىل أهنم عن هذه املسائل سألوا ،أو عن غريها ،إال أنه تعاىل ذكر له

يف اجلواب عن هذا السؤال قوله﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ ،وهذا اجلواب ال يليق إال
بمسألتني من املسائل التي ذكرناها:

إحدامها :السؤال عن ماهية الروح.

والثانية :عن قدمها وحدوثها.
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أما البحث األول :فهم قالوا ما حقيقة الروح وماهيتـه؟ أهو عبارة عن أجسام

موجودة يف داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائع واألخالط ،أو عبارة عن نفس

هذا املزاج والرتكيب أو هو عبارة عن عرض آخر قائم هبذه األجسام ،أو هو عبارة

عن موجود يغاير هذه األجسام واألعراض؟ فأجاب اهلل عنه بأنه موجود مغاير هلذه

األجسام وهلذه األعراض وذلك ألن هذه األجسام أشياء حتدث من امتزاج األخالط
والعنارص ،وأما الروح فإنه ليس كذلك بل هو جوهر بسيط جمرد ال حيدث إال بمحدث

قوله﴿ :ﯠﯡ﴾ [النحل.]40 :

فقالوا :مل كان شيئ ًا مغاير ًا هلذه األجسام وهلذه األعراض؟
فأجاب اهلل عنه بأنه موجود حيدث بأمر اهلل وتكوينه وتأثريه يف إفادة احلياة هلذا

اجلسد ،وال يلزم من عدم العلم بحقيقته املخصوصة نف ُيـه؛ فإن أكثر حقائق األشياء

وماهياهتا جمهولة .فإنا نعلم أن السكنجبني له خاصية تقتيض ق ْط َع الصفراء ،فأما إذا
أردنا أن نعرف ماهية تلك اخلاصية وحقيقتها املخصوصة ،فذاك غري معلوم؛ فثبت

أن أكثر املاهيات واحلقائق جمهولة ،ومل يلزم من كوهنا جمهولة نفيها ،فكذلك هاهنا.
وهذا هو املراد من قوله﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾.

وأما املبحث الثاين :فهو أن لفظ األمر قد جاء بمعنى الفعل قال تعاىل﴿ :ﯾﯿ

ﰀ ﰁ﴾ وقال﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [هود ]66 :أي فعلنا فـقوله﴿ :ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ أي من فعل ريب وهذا اجلواب يدل عىل أهنم سألوه أن الروح قديمة أو
حادثة ،فقال :بل هي حادثة ،وإنام حصلت بفعل اهلل وتكوينه وإجياده.

ثم احتج عىل حدوث الروح بقوله﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ يعني أن

األرواح يف مبدأ الفطرة تكون خالـية عن العلوم واملعارف ثم حيصل فيها العلوم

واملعارف ،فهي ال تـزال تكون يف التغيـري من حال إىل حال ،ويف التبديل من نقصان
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إىل كامل ،والتغيري والتبديل من أمارات احلدوث ،فقوله﴿ :ﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ يدل

عىل أهنم سألوه أن الروح هل هي حادثة؟ فأجاب بأهنا حادثة ،واقعة بتخليق اهلل وتكوينه،

وهو املراد من قوله﴿ :ﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ ثم استدل عىل حدوث األرواح ،بتغريها

من حال إىل حال ،وهو املراد من قوله﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ فهذا ما نقوله
يف هذا الباب واهلل أعلم»((( .اهـ.

بيان األقوال املقولة يف املراد من الروح يف هذه اآلية:

فض ً
ال عام ذكره اإلمام االرزي الذي عليه اجلمهور ،فقد ذكر الناس أقواالً أخرى:
القول األول :أن املراد من هذا الروح هو القرآن.

قالوا :وذلك ألن اهلل تعاىل سمى القرآن يف كثيـر من اآليات روح ًا ،والالئـق

بالروح املسؤول عنه يف هذا املوضع ليس إال القرآن ،فال بد من تقرير مقامني.
املقام األول :تسمية اهلل القرآن بالروح

يدل عليه قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [الشورى ]52 :وقوله:

﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [النحل ،]2 :وأيض ًا السبب يف تسمية القرآن بالروح
أن بالقرآن حتصل حياة األرواح والعقول ،ألن به حتصل معرفة اهلل تعاىل ومعرفة مالئكته

ومعرفة كتبه ورسله ،واألرواح إنام حتيا هبذه املعارف.

املقام الثاين :وهو أن الروح الالئـق هبذا املوضع هو القرآن ألنه تـقدمه قوله:

﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [اإلسـراء ]82 :والذي تـأخر عنـه

قوله﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ [اإلرساء ]86 :إىل قـوله﴿ :ﭜ ﭝ

((( «التفسري الكبري» أو «مفاتيح الغيب» ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ت:
604هـ ( ،)31-30 :21دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1421هـ ـ 2000م ،ط.1
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ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ﴾ [اإلرساء ،]88 :فلمـا كان قبل هذه اآلية يف وصف القرآن ،وما بعدها
كذلك ،وجب أيض ًا أن يكون املراد من هذا الروح القرآن ،حتى تكون آيات القرآن

كلها متناسبة متناسقة ،وذلك ألن القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا أنه من جنس
الشعر ،أو من جنس الكهانة؟ فأجاهبم اهلل تعاىل بأنه ليس من جنس كالم البرش ،وإنام

هو كالم ظهر بأمر اهلل ووحيه وتنزيله ،فقال﴿ :ﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ أي :القرآن ظهر

بأمر ريب ،وليس من جنس كالم البرش.

والقول الثاين :أن الروح املسؤول عنه يف هذه اآلية ملك من مالئكة الساموات

وهو أعظمهم قـدر ًا وقوة وهو املراد من قوله تعاىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾

[النبأ ]38 :ونقلوا عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أنه قال :هو ملك له سبعون ألف

وجه ،لكل وجه سبعون ألف وجه ،لكل وجه سبعون ألف لسان ،لكل لسان سبعون

ألف لغة يسبح اهلل تعاىل بتلك اللغات كلها وخيلق اهلل من كل تسبيحة ملك ًا يطري مع
املالئكة إىل يوم القيامة .قالوا :ومل خيلق اهلل تعاىل خلق ًا أعظم من الروح غري العرش،
ولو شاء أن يبتلع الساموات السبع واألرضني السبع ومن فيهن بلقمة واحدة لفعل.
ولقائل أن يقول هذا القول ضعيف .وبيانه من وجوه:
األول :أن هذا التفصيل ملا عرفه عيل ،فالنبي أوىل أن يكون قد عرفه فلم مل خيربهم

به ،وأيض ًا أن علي ًا ما كان ينزل عليه الوحي ،فهذا التفصيل ما عرفه إال من النبي ﷺ

فلم ذكر النبي ﷺ ذلك الرشح والبيان لعيل ومل يذكره لغريه.

الثاين :أن ذلك امللك إن كان حيوان ًا واحد ًا وعاق ً
ال واحد ًا ،مل يكن يف تكثري تلك

اللغات فائدة ،وإن كان املتكلم بكل واحدة من تلك اللغات حيوان ًا آخر ،مل يكن ذلك

ملك ًا واحد ًا بل يكون ذلك جمموع مالئكة.
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والثالث :أن هذا يشء جمهول الوجود فكيف يسأل عنه ،أما الروح الذي هو

سبب احلياة فهو يشء تتوفر دواعي العقالء عىل معرفته فرصف هذا السؤال إليه أوىل.
والقول الرابع :وهو قول احلسن وقتادة :أن هذا الروح جربيل.
والدليل عليه :أنه تعاىل سمى جربيل بالروح يف قوله﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ *

ﮝ ﮞ﴾ [الشعراء ]194 ،193 :ويف قوله﴿ :ﮂﮃﮄ﴾ [مريم ]17 :ويؤكد
هذا أنه تعاىل قال﴿ :ﯲﯳﯴﯵﯶ﴾ (يف جربيل) وقال (حكاية عن) جربيل:

﴿ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ [مريم ]64 :فسألوا الرسول كيف جربيل يف نفسه وكيف

قيامه بتبليغ الوحي إليه.

والقول اخلامس :قال جماهد :الروح خلق ليسوا من املالئكة عىل صورة بني آدم

يأكلون وهلم أيد وأرجل ورؤوس ،وقال أبو صالح :يشبهون الناس وليسوا بالناس.
قال الرازي« :ومل أجد يف القرآن وال يف األخبار الصحيحة شيئ ًا يمكن التمسك

به يف إثبات هذا القول وأيض ًا فهذا يشء مـجهول فـيبعد رصف هذا السـؤال إليه

فحاصل ما ذكرناه يف تفسري الروح املذكور يف هذه اآلية هذه األقوال اخلمسة واهلل

أعلم بالصواب»((( .اهـ.

[اعرتاض عىل ابن القيم]
قال ابن حجر« :وجنح ابن القيم يف كتاب الروح إىل ترجيح أن املراد بالروح

املسؤول عنها يف اآلية ما وقع يف قوله تعاىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [النبأ]38 :

قال :وأما أرواح بني آدم فلم يقع تسميتها يف القرآن إال نفس ًا ،كذا قال ،وال داللة يف
ذلك ملا رجحه ،بل الراجح األول ،فقد أخرج الطربي من طريق العويف عن ابن عباس

((( «التفسري الكبري» (.)33 :21
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يف هذه القصة أهنم قالوا :عن الروح وكيف يعذب الروح الذي يف اجلسد ،وإنام الروح

من اهلل ،فنزلت اآلية.

[اختالف العلامء يف معرفة الروح]
وقال بعضهم :ليس يف اآلية داللة عىل أن اهلل مل يطلع نبيه عىل حقيقة الروح،

بل حيتمل أن يكون أطلعه ،ومل يأمره أنه يطلعهم ،وقد قالوا يف علم الساعة نحو هذا،

واهلل أعلم.

وممن رأى اإلمساك عن الكالم يف الروح أستاذ الطائفة أبو القاسم ،فقال

فيمـا نقله يف «عوارف املعارف» عنه بعد أن نقل كالم الناس يف الروح :وكان األوىل
اإلمساك عن ذلك ،والتأدب بأدب النبي ﷺ .ثم نقل عن اجلنيد أنه قال :الروح

استأثر اهلل تعاىل بعلمه ،ومل يطلع عليه أحد ًا من خلقه ،فال جتوز العبارة عنه بأكثر من
موجود ،وعىل ذلك جرى ابن عطية ،ومجع من أهل التفسري.

وأجاب من خاض يف ذلك :بأن اليهود سألوا عنها سؤال تعجيز وتغليط لكونه

يطلق عىل أشياء ،فأضمروا أنه بأي يشء أجاب ،قالوا :ليس هذا املراد ،فرد اهلل كيدهم،

وأجاهبم جواب ًا جمم ً
ال مطابق ًا لسؤاهلم املجمل.

وقال السـهروردي يف «العوارف» :جيوز أن يكون من خاض فيها ،سلك سبيل

التأويل ،ال التفسري ،إذ اليسوغ التفسري إال نقالً ،وأما التأويل فتمتد العقول إليه بالباع

الطويل ،وهو ذكر ما ال حيتمل إال به من غري قطع بأنه املراد ،فمن ثم يكون القول فيه.

قال :وظاهر اآلية املنع من القول فيها ،خلتم اآلية بقوله﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ﴾ أي اجعلوا حكم الروح من الكثري الذي مل تؤتوه ،فال تسألوا عنه ،فإنه
من األرسار.
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وقيل :املراد بقوله﴿ :ﯵﯶ﴾ كون الروح من عامل األمر الذي هو عامل امللكوت،

ال عامل اخللق الذي هو عامل الغيب والشهادة.

وقد خالف اجلنيد ومن تبعه من األئمة مجاع ٌة من متأخري الصوفية ،فأكثروا

من القول يف الروح ،ورصح بعضهم بمعرفة حقيقتها ،وعاب من أمسك عنها.

ونقل ابن منده يف كتاب الروح له عن حممد بن نرص املروزي ،اإلمام املطلع عىل

اختالف األحكام من عهد الصحابة إىل عهد فقهاء األمصار ،أنه نقل اإلمجاع عىل أن
الروح خملوقة ،وإنام ينقل القول بقدمها عن بعض غالة الرافضة واملتصوفة.

واخت ِ
ف :هل تفنى عند فـناء العامل قبل البعث ،أو تستمر باقية؟ عىل قولني.
ُـل َ

واهلل أعلم.

ووقع يف بعض التفاسري أن احلكمة يف سؤال اليهود عن الروح ،أن عندهم يف

نبي ،وهو
فسها فهو ٌّ
التوراة أن روح بني آدم ال يعلمها إال اهلل ،فقالوا :نسأله فإن َّ

معنى قوهلم ال جييء بيشء تكرهونه.

وروى الطربي من طريق مغرية عن إبراهيم يف هذه القصة ،فنزلت اآلية ،فقالوا:

هكذا نجده عندنا ،ورجاله ثقات ،إال أنه سقط من اإلسناد علقمة»(((.

مذاهب الناس يف حقيقة اإلنسان:
مجهور املتكلمني يقولون اإلنسان هو جسم وهو هذه البنية املحسوسة ،قال

الرازي« :واعلم أن هذا القول عندنا باطل»((( .اهـ ،ثم ساق حجج ًا عىل أن اإلنسان
ال يمكن أن يكون عبارة عن هذا اجلسم املحسوس منها ،نذكر بعضها:

((( «فتح الباري» (.)404 :8

((( «التفسري الكبري» (.)33 :21
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احلجة األوىل :أن العلم البدهيي حاصل بأن أجزاء هذه اجلثـة متبدلة بالزيادة

والنقصان تارة بحسب النمو والذبول وتارة بحسب السمن واهلزال والعلم الرضوري

حاصل بأن املتبدل املتغري مغاير للثابت الباقي وحيصل من جمموع هذه املقدمات الثالثة

العلم القطعي بأن اإلنسان ليس عبارة عن جمموع هذه اجلثة.

احلجة الثانية :أن اإلنسان حال ما يكون مشتغل الفكر متوجه اهلمة نحو أمر معني

خمصوص فإنه يف تلك احلالة يكون غاف ً
ال عن مجيع أجزاء بدنه وعن أعضائه وأبعاضه

جمموعها ومفصلها وهو يف تلك احلالة ،غيـر غافل عن نفسه املعينة بدليل أنه يف تلك
احلالة قد يقول غضبت واشتهيت وسمعت كالمك وأبرصت وجهك ،وتاء الضمري
كناية عن نفسه فهو يف تلك احلالة عامل بنفسه املخصوصة وغافل عن مجلة بدنه وعن

كل واحد من أعضائه وأبعاضه ويكون املعلوم غري معلوم ،فاإلنسان جيب أن يكون
مغاير ًا جلملة هذا البدن ولكل واحد من أعضائه وأبعاضه.

احلجة الثالثة :أن اإلنسان قد يكون حي ًا حال ما يكون البدن ميت ًا فوجب كون

اإلنسان مغاير ًا هلذا البدن والدليل عىل صحة ما ذكرناه قوله تعاىل﴿ :ﮔﮕﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ﴾ [آل عمران ]169 :فهذا النص رصيح
يف أن أولئك املقتولني أحياء واحلس يدل عىل أن هذا اجلسد ميت.

احلجة الرابعة :أن قوله تعاىل﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢ﴾ [غافر]46 :

وقوله﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [نوح ]25 :يدل عىل أن اإلنسان حييا بعد املوت وكذلك

قوله عليه الصالة والسالم« :أنبياء اهلل ال يموتون ولكن ينقلون من دار إىل دار» وكذلك
قوله عليه السالم« :القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار» وكذلك قوله

عليه الصالة والسالم« :من مات فقد قامت قيامته» كل هذه النصوص تدل عىل أن
اإلنسان يبقى بعد موت اجلسد ،وبدهية العقل والفطرة شاهدان بأن هذا اجلسد ميت.
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ولو جوزنا كونه حي ًا جاز مثله يف مجيع اجلامدات وذلك عني السفسطة .وإذا ثبت أن
اإلنسان يشء وكان اجلسد ميت ًا لزم أن اإلنسان يشء غري هذا اجلسد.

احلجة اخلامسـة :قوله تعاىل﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ*ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ﴾ [األنعام ]62-61 :أثبت كوهنم مردودين إىل اهلل
الذي هو موالهم حال كون اجلسد ميت ًا فوجب أن يكون ذلك املردود إىل اهلل مغاير ًا
لذلك اجلسد امليت.

احلجة السادسة :أن رسول اهلل ﷺ كان يرى جربيل عليه الصالة والسالم يف

صورة دحية الكلبي وكان يرى إبليس يف صورة الشيخ النجدي فهاهنا بنية اإلنسان

وهيكله وشكله حاصل مع أن حقيقة اإلنسان غري حاصلة ،وهذا يدل عىل أن اإلنسان

ليس عبارة عن هذه البنية ،وهذا اهليكل .والفرق بني هذه احلجة والتي قبلها أنه حصلت
صورة هذه البنية مع عدم هذه البنية وهذا اهليكل.

قول من قال إن اإلنسان جسم موجود يف هذا البدن:
بعد أن بني الرازي أن اإلنسان ليس عني هذا البدن ،ذكر اختـالف الناس يف

اإلنسان ،فمنهم من قال إنه جسم موجود يف هذا البدن ،واختلفوا ف تعيينه ،فمنهم

من ذهب إىل أنه فمنهم من قال إنه الدم ،ألنه يمون عندما خيرج الدم ،ومنهم من يقول

اإلنسان هو الروح الذي يف القلب ،ومنهم من يقول إنه جزء ال يتجزأ يف الدماغ ،ومنهم

من يقول الروح عبارة عن أجزاء نارية خمتلطة هبذه األرواح القلبية والدماغية وتلك
األجزاء النارية وهي املسامة باحلرارة الغريزية وهي اإلنسان.

قال الرازي« :ومن الناس من يقول الروح عبارة عن أجسام نورانية ساموية

لطيفة ،واجلوهر عىل طبيعة ضوء الشمس وهي ال تقبل التحلل والتبدل وال التفرق
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وال التمزق فإذا تكون البدن وتم استعداده وهو املراد بقوله﴿ :ﮥﮦ﴾ [ص]72 :

نفذت تلك األجسام الرشيفة الساموية اإلهلية يف داخل أعضاء البدن نفاذ النار يف الفحم
ونفاذ دهن السمسم يف السمسم ،ونفاذ ماء الورد يف جسم الورد ،ونفاذ تلك األجسام
الساموية يف جوهر البدن هو املراد بقوله﴿ :ﮧﮨﮩﮪ﴾ [ص ]72 :ثم إن البدن

ما دام يبقى سلي ًام قاب ً
ال لنفاذ تلك األجسام الرشيفة بقي حي ًا ،فإذا تولدت يف البدن

أخالط غليظة منعت تلك األخالط الغليظة من رسيان تلك األجسام الرشيفة فيها

فانفصلت عن هذا البدن فحينئذ يعرض املوت ،فهذا مذهب قوي رشيف جيب التأمل
فيه فإنه شديد املطابقة ملا ورد يف الكتب اإلهلية من أحوال احلياة واملوت ،فهذا تفصيل

مذاهب القائلني بأن اإلنسان جسم موجود يف داخل البدن.

وأما أن اإلنسـان جسم موجود خارج البدن فال أعرف أحد ًا ذهب إىل هذا

القول»((( .اهـ.

وال يقول عاقل :اإلنسان عرض حال يف البدن ،ألن من املعلوم بالرضورة أن

اإلنسان جوهر ألنه موصوف بالعلم والقدرة والتدبر والترصف ،ومن كان كذلك

كان جوهر ًا واجلوهر ال يكون عرض ًا.

بل الذي يمكن أن يقول به كل عاقل :هو أن اإلنسان يشرتط أن يكون موصوف ًا

بأعراض خمصوصة ،وعىل هذا التقدير فللناس فيه أقوال.

قال اإلمام الرازي« :القول األول :أن العنارص األربعة إذا امتزجت وانكرست

سورة كل واحدة منها بسورة اآلخر حصلت كيفية معتدلة هي املزاج :ومراتب هذا
املزاج غري متناهية فبعضها هي اإلنسانية وبعضها هي الفرسية ،فاإلنسانية عبارة عن

((( «التفسري الكبري» (.)38 :21
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أجسام موصوفة متولدة عن امتزاجات أجزاء العنارص بمقدار خمصوص ،هذا قول

مجهور األطباء ومنكري بقاء النفس وقول أيب احلسني البرصي من املعتزلة.

والقول الثاين :أن اإلنسان عبارة عن أجسام خمصوصة بشـرط كوهنا موصوفة

بصفة احلياة والعلم والقدرة واحلياة عرض قائم باجلسم وهؤالء أنكروا الروح والنفس،

وقالوا :ليس هاهنا إال أجسام مؤتلفة موصوفة هبذه األعراض املخصوصة وهي احلياة

والعلم والقدرة ،وهذا مذهب أكثر شيوخ املعتزلة.

والقول الثالث :أن اإلنسان عبارة عن أجسام موصوفة باحلياة والعلم والقدرة

واإلنسان إنام يمتاز عن سائر احليوانات بشكل جسده وهيئة أعضائه وأجزائه؛ إال أن

هذا مشكل فإن املالئكة قد يتشبهون بصور الناس فهاهنا صورة اإلنسان حاصلة مع

عدم اإلنسانية ويف صورة املسخ معنى اإلنسانية حاصل مع أن هذه الصورة غري حاصلة
فقد بطل اعتبار هذا الشكل يف حصول معنى اإلنسانية طرد ًا وعكس ًا.

أما القسم الثالث :وهو أن يقال اإلنسان موجود ليس بجسم وال جسامنية فهو

قول أكثر اإلهليـني من الفالسفة القائلني ببقاء النفس املثبتني للنفس معاد ًا روحاني ًا
وثواب ًا وعقاب ًا وحساب ًا روحاني ًا وذهب إليه مجاعة عظيمة من علمـاء املسلمني مثـل

الشيخ أيب القاسم الراغب األصفهاين والشيخ أيب حامد الغزايل رمحهام اهلل ،ومن قدماء

املعتزلة معمر بن عباد السلمي ،ومن الشيعة امللقب عندهم بالشيخ املفيد ،ومن الكرامية

مجاعة»((( .اهـ.

القائلون بإثبات النفس فريقان:
األول :وهم املحققون منهم من قال :اإلنسان عبارة عن هذا اجلوهر املخصوص،
((( «التفسري الكبري» (.)38 :21
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وهذا البدن ،وعىل هذا التقدير فاإلنسان غري موجود يف داخل العامل وال يف خارجه،

وغري متصل يف داخل العامل وال يف خارجه ،وغري متصل بالعامل وال منفصل عنه ،ولكنه

متعلق بالبدن تعلق التدبري والترصف كام أن إله العامل ال تعلق له بالعامل إال عىل سبيل
الترصف والتدبري.

والفريق الثاين :الذين قالوا النـفس إذا تعلقت بالبدن احتدت بالبدن فصارت

النفس عني البدن ،والبدن عني النفس وجمموعهام عند االحتاد هو اإلنسان ،فإذا جاء
وقت املوت بطل هذا االحتاد وبقيت النفس ،وفسد البدن.
فهذه مجلة مذاهب الناس يف اإلنسان.
وكان ثابت بن قرة يثبت النفس ويقول إهنا متعلقة بأجسام ساموية نورانية لطيفة

غري قابلة للكون والفساد التفرق والتمزق ،وأن تلك األجسام تكون سارية يف البدن،
وما دام يبقى ذلك الرسيان بقيت النفس مدبرة للبدن ،فإذا انـفصلت تلك األجسام
اللطيفة عن جوهر البدن انقطع تعلق النفس عن البدن(((.

أدلة مثبتي النفس من ناحية العقل:
احتج القوم بوجوه كثرية ،بعضها قوي وبعضها ضعيف ،والوجوه القوية بعضها

قطعية وبعضها إقناعية ،وذكر اإلمام الرازي عدة حجج ،نورد األول منها هنا:

احلجة األوىل :ال شك أن اإلنسان جوهر ،فإما أن يكون جوهر ًا متحيز ًا أو غري

متحيز ،واألول باطل فتعني الثاين.

والذي يدل عىل أنه يمتنع أن يكون جوهر ًا متحيز ًا:

إسالمي.
((( وهذا مذهب فلسفي غري
ّ
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أنه لو كان كذلك ،لكان كونه متحيـز ًا [عني]((( تلك الذات ،ولو كان كذلك

لكان كلام علم اإلنسان ذاته املخصوصة وجب أن يعلم كونه متحيز ًا بمقدار خمصوص،
وليس األمر كذلك ،فوجب أن ال يكون اإلنسان جوهر ًا متحيز ًا.
فنفتقر يف تقرير هذا الدليل إىل مقدمات ثالثة.

املقدمة األوىل :لو كان اإلنسان جوهر ًا متحيز ًا ،لكان كونه متحيز ًا عني ذاتـه

املخصوصة

والدليل عليه :أنه لو كان حتيزه صفة قائمة ،لكان ذلك املحل من حيث هو مع

قطع النظر عن هذه الصفة :إما أن يكون متحيز ًا ،أو ال يكون .والقسامن باطالن ،فبطل

القول بكون التحيز صفة قائمة باملحل.

إنام قلنا إنه يمتنع أن يكون حمل التحيز:

ـ ألنه يلزم كون اليشء الواحد متحيز ًا مرتني.
ـ وألنه يلزم اجتامع املثلني.

ـ وألنه ليس جعل أحدمها ذات ًا واآلخر صفة ،أوىل من العكس.

ـ وألن التحيـز الثاين إن كان عيـن الذات فهو املقصود ،وإن كان صفة لـزم

التسلسل ،وهو حمال.

غري متحيز :ألن حقيقة التحيز هو
وإنام قلنا إنه يمتـنع أن يكون حمل التحيز َ

الذهاب يف اجلهات واالمتداد فيها ،واليشء الذي ال يكون متحيز ًا مل يكن له اختصاص

باجلهات ،وحصوله فيها ليس بمتحيز حمال.

((( يف املطبوع« :غري» ،وانظر أيض ًا طبعة «التفسري الكبري» ،دار الفكر 1414هـ ـ1994م .ت :خليل
امليس ( .)46 :11والصحيح :عني .كام أثبتناها.
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فثبت هبذا :أنه لو كان اإلنسان جوهر ًا متحيز ًا ،لكان حتيزه غري ذاته املخصوصة.

املقدمة الثانية :لو كان حتيز ذاته املخصوصة عني ذاته املخصوصة ،لكان متى عرف

ذاته املخصوصة فقد عرف كوهنا متحيزة ،والدليل عليه أنه لو صارت ذاته املخصوصة

معلومة وصار حتيزه جمهوالً ،لزم اجتامع النفي واإلثبات يف اليشء الواحد وهو حمال.
املقدمة الثالثة :أنا قد نعرف ذاتنا حال كوننا جاهلني بالتحيز واالمتداد يف اجلهات

الثالثة ،وذلك ظاهر عند االختبار واالمتحان :فإن اإلنسان حال كونه مشتغ ً
ال بيشء

من املهامت ،مثل أن يقول لعبده مل فعلت كذا ،ومل خالفت أمري ،وإين أبالغ يف تأديبك

ورضبك ،فعندما يقول مل خالفت أمري يكون ،عامل ًا بذاته املخصوصة ،إذ لو مل يعلم ذاته

املخصوصة ،المتنع أن يعلم أن ذلك اإلنسان خالفه ،والمتنع أن خيرب عن نفسه بأنه عىل
عزم أن يؤدبه ويرضبه ،ففي هذه احلالة يعلم ذاته املخصوصة ،مع أنه يف تلك احلالة ال
خيطر بباله حقيقة التحيز واالمتداد يف اجلهات واحلصول يف احليز.

فـثبت بام ذكرنا أنه لو كان ذات اإلنسان جوهر ًا متحيز ًا ،لكان حتيزه عبارة عن

عينه املخصوصة ،ولو كان كذلك لكان كلام علم ذاته املخصوصة ،فقد علم التحيز،
وثبت أنه ليس كذلك ،فيلزم أن يقال ذات اإلنسان ليس جوهر ًا متحيز ًا ،وذلك هو

املطلوب.

فإن قالوا :هذا معارض بأنه لو كان جوهر ًا جمرد ًا ،لكان كل من عرف ذات نفسه

عرف كونه جوهر ًا جمرد ًا ،وليس األمر كذلك.

قلنا :الفرق ظاهر ،ألن كونه جمرد ًا معناه أنه ليس بمتحيز وال حاالً يف املتحيز،

وهذا السلب ليس عني تلك الذات املخصوصة ،ألن السلب ليس عني الثبوت ،وإذا

كان كذلك مل يبعد أن تكون تلك الذات املخصوصة معلومة وأن ال يكون ذلك السلب

معلوم ًا ،بخالف كونه متحيز ًا.
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فإنا قد دللنا عىل أن تقدير كون اإلنسان جوهر ًا متحيز ًا :يكون حتيزه عني ذاتـه

املخصوصة ،وعىل هذا التقدير يمتنع أن تكون ذاته معلومة ويكون حتيزه جمهوالً،

فظهر الفرق.

ثم ذكر وجوها للداللة عىل أن النفس ليست بجسم:
وحاصل االستدالل :أنا ملا تأملنا يف أحوال النفس رأينا أحواهلا بالضد من أحوال

اجلسم ،وذلك يدل عىل أن النفس ليست جس ًام ،وتقرير هذه املنافاة من وجوه.

األول :أن كل جسم حصلت فيه صورة ،فإنه ال يقبل صورة أخرى من جنس

الصورة األوىل ،إال بعد زوال الصورة األوىل زواالً تام ًا.

مثاله :أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث ،امتنع أن حيصل فيه شكل الرتبيع

والتدوير ،إال بعد زوال الشكل األول عنه.

ثم إنا وجدنا احلال يف تصور النـفس بصور املعقوالت بالضد من ذلك ،فإن

النفس التي مل تقبل صورة عقلية البتة يبعد قبوهلا شيئ ًا من الصور العقلية ،فإذا قبلت

صورة واحدة ،صار قبوهلا للصورة الثانية أسهل ،ثم إن النفس ال تزال تقبل صورة
بعد صورة من غري أن تضعف ألبتة ،بل كلام كان قبوهلا للصور أكثر صار قبوهلا للصور

اآلتية بعد ذلك أسهل وأرسع ،وهلذا السبب يزداد اإلنسان فهمـ ًا وإدراك ًا كلام ازداد

خترج ًا وارتباط ًا يف العلوم ،فثبت أن قبول النفس للصور العقلية عىل خالف قبول اجلسم

للصورة ،وذلك يوهم أن النفس ليست بجسم.

والثاين :أن املواظبة عىل األفكار الدقيقة هلا أثر يف النفس وأثر يف البدن ،أما أثرها

يف النفس فهو تأثريها يف إخراج النفس من القوة إىل الفعل يف التعقالت واإلدراكات،

وكلام كانت األفكار أكثر كان حصول هذه األحوال أكمل ،وذلك غاية كامهلا وهناية

رشفها وجاللتها ،وأما أثرها يف البدن فهو أهنا توجب استيالء اليبس عىل البدن واستيالء

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1095
عىل

الذبول عليه ،وهذه احلالة لو استمرت النتقلت إىل املاليخوليا وسوق املوت فثبت بام

ذكرنا أن هذه األفكار توجب حياة النفس ورشفها ،وتوجب نقصان البدن وموته ،فلو

كانت النفس هي البدن لصار اليشء الواحد سبب ًا لكامله ونقصانه مع ًا وحلياته وموته
مع ًا ،وأنه حمال.

والثالث :أنا إذا شاهدنا أنه ربام كان بدن اإلنسان ضعيف ًا نحيف ًا ،فإذا الح له نور

من األنوار القدسية ،وجتىل له رس من أرسار عامل الغيب ،حصل لذلك اإلنسان جراءة

عظيمة وسلطنـة قوية .ومل يعبأ بحضور أكابر السالطني ومل يقم هلم وزن ًا ،ولوال أن

النفس يشء سوى البدن ملا كان األمر كذلك.

الرابع :أن أصحاب الرياضات واملجاهدات ،كلام أمعنوا يف قهر القوى البدنية

وجتويع اجلسد ،قويت قواهم الروحانية ،وأرشقت أرسارهم باملعارف اإلهلية ،وكلمـا
أمعن اإلنسان يف األكل والرشب وقضاء الشهوة اجلسدانية ،صار كالبهيمة وبقي حمروم ًا

عن آثار النطق والعقل واملعرفة ،ولوال أن النفس غري البدن ملا كان األمر كذلك.

اخلامس :أنا نرى أن النـفس تفعل أفاعيلها بآالت بدنية ،فإهنا تبصـر بالعني

وتسمع باألذن ،وتأخذ باليد وتـميش بالرجل ،أما إذا آل األمر إىل العقل واإلدراك
فإهنا مستقلة بذاهتا يف هذا الفعل من غري إعانة يشء من اآلالت ،ولذلك فإن اإلنسان

ال يمكنه أن يبرص شيئ ًا إذا أغمض عينيه ،وال يسمع صوت ًا إذا سد أذنيه .كام ال يمكنه
البتة أن يزيل عن قلبه العلم بام كان عامل ًا به ،فعلمنا أن النفس غنية بذاهتا يف العلوم

واملعارف عن يشء من اآلالت البدنية.

فهذه الوجوه اخلمسة أمارات قوية يف أن النفس ليست بجسم(((.
((( انظر« :التفسري الكبري» ،فخر الدين الرازي (.)42-39 :21
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قال اإلمام الرازي« :املسألة السابعة :يف داللة اآلية التي نحن يف تفسريها عىل

صحة ما ذكرناه :أن الروح لو كان جس ًام منتق ً
ال من حالة إىل حالة ،ومن صفة إىل صفة،

لكان مساوي ًا للبدن يف كونه متولد ًا من أجسام اتصفت بصفات خمصوصة ،بعد أن
كانت موصوفة بصفات أخرى ،فإذا سئـل رسول اهلل ﷺ عن الروح ،وجب أن يبني

أنه جسم كان كذا ثم صار كذا ،حتى صار روح ًا ،مثل ما ذكر يف كيفية تولد البدن أنه

كان نطفة ثم علقة ،ثم مضغة فلام مل يقل ذلك بل قال﴿ :ﯴﯵ ﯶ﴾ [اإلرساء]85 :

بمعنى :أنه ال حيدث وال يدخل يف الوجود إال ألجل أن اهلل تعاىل قال له﴿ :ﯠﯡ﴾

[البقرة ]117 :دل ذلك عىل :أنه جوهر ليس من جنس األجسـام ،بل هو جوهر قديس

جمرد.

واعلم أن أكثر العارفني املكاشفني من أصحاب الرياضات ،وأرباب املكاشفات

واملشاهدات ،مرصون عىل هذا القول ،جازمون هبذا املذهب.

قال الواسطي :خلق اهلل األرواح من بني اجلامل والبهاء ،فلوال أنه سرتها لسجد

هلا كل كافر.

وتعلق الروح األول بالقلب ،ثم بواسطته يصل تأثريه إىل مجلة األعضاء»((( .اهـ.

احتج املنكرون بوجوه.
األول :لو كانت مسـاوية لذات اهلل يف كونه ليس بجسم وال عرض ،لكانت

مساوية له يف متام املاهية ،وذلك حمال.

اجلواب عن األول :أن املساواة يف أنه ليس بمتحيز وال حال يف املتحيز مساواة

يف صفة سلبية ،واملساواة يف الصفة السلبية ال توجب املامثلة.
((( «التفسري الكبري» (.)44 :21
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واعلم أن مجاعة من اجلهال يظنون أنه ملا كان الروح موجود ًا ليس بمتحيـز،

وال حال يف املتحيز ،وجب أن يكون مث ً
ال لإلله ،أو جزء ًا لإلله ،وذلك جهل فاحش
وغلط قبيح.

وحتقيقه ما ذكرناه من أن املساواة يف السلوب لو أوجبت املامثلة ،لوجب القول

باستـواء كل املختلفات ،وأن كل ماهيتني خمتلفتني ،فال بد أن يشرتكا يف سلب كل ما
عدامها ،فلتكن هذه الدقيقة معلومة ،فإهنا مغلطة عظيمة للجهال.

الثاين :قـوله تعاىل﴿ :ﮐﮑﮒﮓ*ﮕﮖﮗﮘ*ﮚﮛﮜﮝ*
ﮟ ﮠﮡ*ﮣﮤ ﮥ*ﮧﮨ ﮩ ﮪ﴾ [عـبس ]22-17 :وهذا تصـريح بأن
اإلنسان يشء خملوق من النطفة ،وأنه يموت ويدخل القرب ثم إنه تعاىل خيرجه من القرب،

ولو مل يكن اإلنسان عبارة عن هذه اجلثة مل تكن األحوال املذكورة يف هذه اآلية صحيحة.
واجلواب عن الثاين :أنه ملا كان اإلنسان يف العرف والظاهر عبارة عن هذه اجلثة،

أطلق عليه اسم اإلنسان يف العرف.

الثالث :قوله﴿ :ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ﴾ إىل قوله﴿ :ﮡ*ﮣ﴾

[آل عمران ]170 ،169 :وهذا يدل عىل أن الروح :جسـم ،ألن األرزاق والفرح من
صفات األجسام.

واجلواب عن الثالث :أن الرزق املذكور يف اآلية ،حممول عىل ما يقوي حاهلم

ويكمل كامهلم ،وهو معرفة اهلل وحمبته.

بل نقول :هذا من أدل الدالئـل عىل صحة قولنا؛ ألن أبداهنم قد بليت حتت

الرتاب ،واهلل تعاىل يقول إن أرواحهم تأوي إىل قناديل معلقة حتت العرش ،وهذا يدل

عىل أن الروح غري البدن(((.

((( انظر« :التفسري الكبري» (.)44 :21
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قال اإلمام السعد التفتازاين يف التعريف بالنفس« :وكثري من املتكلمني عىل أهنا:

األجزاء االصلية الباقية من أول العمر إىل آخره ،وكأن هذا مراد من قال هي هذا اهليكل

املحسوس والبنية املحسوسة ،أي التي من شأهنا أن حيس هبا.

ومجهورهم عىل أهنا :جسم خمالف باملاهية للجسم الذي يتـولد منه األعضاء

نوراين علوي خفيف ،حي لذاته نافذ يف جواهر األعضاء ،سار فيها رسيان ماء الورد
يف الورد ،والنار يف الفحم ،ال يتطرق إليه تبدل وال انحالل ،بقاؤه يف األعضاء حياة،
وانتقاله عنها إىل عامل األرواح موت.

وقيل :إهنا أجسام لطيفة متكونة يف القلب ،سارية يف األعضاء من طريق الرشايني

أي العروق الضاربة ،أو متكونة يف الدماغ نافذة يف األعصاب النابتة منه إىل مجلة البدن.
واختيار املحققني من الفالسفة وأهل اإلسالم أهنا :جوهر جمرد يف ذاته متعلق

بالبدن تعلق التدبري والترصف»((( .اهـ.

ِ
وسؤال منكر ونكري يف قربه
قال الطحاوي( :وبعذاب القرب لِـمن كان له أهالً،
عن ربه ودينـه ونبيـه ،عىل ما جاءت به األخبار عن رسول اهلل ﷺ ،وعن
الصحابة رضوان اهلل عليهم)
لنا وقفة قصرية مع عذاب القرب ،نُوضح فيها بعض األصول يف هذه املسألة.
واملقصود بعذاب القرب ـ حيثام ورد ـ :عذاب الربزخ ،وهو العامل الذي بني احلياة

الدنيا واحلياة اآلخرة ،وال شك أن الروح باقية أثناء ذلك ،فهي إما تكون من َّعمة ،أو
َّ
معذبة ،سواء ُقرب اجلسد ،أو ُحرق ،أو َغ ِرق.
((( «رشح املقاصد يف علم الكالم» ،سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين ت791 :هـ
( ،)30 :2دار املعارف النعامنية ـ باكستان ـ 1401هـ ـ 1981م ،ط.1
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مل جيادل أحد من أهل السنة يف أن القرب فيه عذاب أو نعيم ،ولكن اختلفوا يف بعض

املسائل الفرعية ،نحو :هل العذاب واقع عىل الروح ،أم عىل الروح واجلسد مع ًا؟

الراجح واملشهور :أنه عليهام مع ًا ،وقال بعض :عىل الروح ،ومل ي ُقل أحد :إن

واقع عىل اجلسد فقط.
العذاب ٌ

واملشهور عند النـاسَّ :
الصحيح :أن
أن املعتـزلة ُينكرون عذاب القرب ،ولكن
َ

مجهور املعتزلة يرون أن هناك عذاب ًا أو نعي ًام يف القرب ،ومل خيالف يف هذا إال واحد اسمه
رضار ،حتدث عنه القايض عبد اجلبار يف «رشح األصول اخلمسة» ،وقال عنه :إنه كان

يصح نسبة قوله إىل املعتـزلة
من املعتـزلة ثم خرج منهم ،وأصبح من اجلهمية ،فال
ُّ
إذن(((.

ـصل يف هذا
وأما الشيعة وباقي الفرق فيـؤمنون بعذاب القرب ،ولذلك فلن ُأ َف ّ

املوضوع أكثر من ذلك ،وسوف نكتفي بإيراد بعض األحاديث الدالة عىل ذلك.

سنذكر بعض آيات القرآن التي استدل هبا العلامء عىل ثبوت عذاب القرب ،ونتبعها

بذكر بعض األحاديث النبوية الرشيفة.

أدلة عذاب القرب من القرآن الكريم:
اآلية األوىل:
قال تعاىل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾

[نوح.]25 :

قال الزخمرشي﴿« :ﯡ ﯢ﴾ جعل دخولـهم النار يف اآلخرة كأنه متعقب

إلغراقهم ،القرتابه ،وألنه كائـن ال حمالة ،فكأنه قد كان .أو أريد عذاب القرب .ومن
((( «رشح األصول اخلمسة» سيأيت قريب نقل كالم القايض عبد اجلبار ص.1124

 1100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

مات يف ماء أو يف نار أو أكلـته السباع والطري :أصابه ما يصيب املقبور من العذاب.

وعن الضحاك :كانوا يغرقون من جانب وحيرقون من جانب»(((.

قال ابن عطية« :وقال ﴿ﯡﯢ﴾ يعنى جهنم وعرب عن ذلك بفعل املايض من

حيث األمر متحقق ،وقيل أراد عرضهم عىل النار غدو ًا وعشي ًا عرب عنهم باإلدخال»(((.

اهـ.

قال الرازي« :املسألة الثالثة :متسك أصحابنا يف إثبات عذاب القرب بقوله﴿ :ﯠ

ﯡ ﯢ﴾ وذلك من وجهني:

األول :أن الفاء يف قوله﴿ :ﯡﯢ﴾ تدل عىل أنه حصلت تلك احلالة عقيب

اإلغراق فال يمكن محلها عىل عذاب اآلخرة ،وإال بطلت داللة هذه الفاء.

الثاين :أنه قال﴿ :ﯡ﴾ عىل سبيل اإلخبار عن املايض .وهذا إنام يصدق لو

وقع ذلك.

قال مقاتل والكلبي :معناه أهنم سيدخلون يف اآلخرة نار ًا ثم عرب عن املستقبل

بلفظ املايض لصحة كونه وصدق الوعد به كقوله﴿ :ﯡﯢﯣ﴾ [األعراف]50 :

﴿ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [األعراف.]46 :

واعلم أن الذي قالوه ترك للظاهر من غري دليل.
((( «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل» ،أبو القاسم حممود بن عمر
الزخمرشي اخلوارزمي ت ،)622 :4( 538 :دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ،ت :عبد الرزاق

املهدي.

((( «املحرر الوجيز يف تفسري الكـتاب العزيز» ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس
ت546 :هـ ( ،)376 :5دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ 1413هــ 1993م ،ط ،1ت :عبد السالم
عبد الشايف حممد.
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فإن قيل :إنام تركنا هذا الظاهر لدليل ،وهو أن من مات يف املاء فإنا نشاهده هناك،

فكيف يمكن أن يقال :إهنم يف تلك الساعة أدخلوا نار ًا؟

واجلواب :هذا اإلشكال إنام جاء العتقاد أن اإلنسان هو جمموع هذا اهليكل،

وهذا خطأ ملا بينا أن هذا اإلنسان هو الذي كان موجود ًا من أول عمره ،مع أنه كان

صغري اجلثة يف أول عمره ،ثم إن أجزاءه دائ ًام يف التحلل والذوبان ،ومعلوم أن الباقي

غري املتبدل ،فهذا اإلنسان عبارة عن ذلك اليشء الذي هو باق من أول عمره إىل اآلن،
فلم ال جيوز أن يقال :إنه وإن بقيت هذه اجلثة يف املاء إال أن اهلل تعاىل نقل تلك األجزاء
األصلية الباقية التي كان اإلنسان املعني عبارة عنها إىل النار والعذاب»((( .اهـ.

قال البيضاوي﴿« :ﯠ﴾ بالطوفان ﴿ﯡﯢ﴾ املراد عذاب القرب أو عذاب

اآلخرة والتعقيب لعدم االعتداد بام بني اإلغراق واإلدخال ،أو ألن املسبب كاملتعقب

للسبب وإن تراخى عنه لفقد رشط أو وجود مانع وتنكري النار للتعظيم ،أو ألن املراد
نوع من النريان»((( .اهـ.

قال النـسفي﴿« :ﯡ ﯢ﴾ عظيمة وتقديم مـام خطيئاهتم لبيان أن مل يكن

إغراقهم بالطوفان وإدخاهلم يف النريان إال من أجل خطيئاهتم ،وأكد هذا املعنى بزيادة
ما ،وكفى هبا مزجة ملرتكب اخلطايا ،فإن كفر قوم نوح كان واحدة من خطيئاهتم وان

كانت كبـراهني ،والفاء يف فأدخلوا لإليذان بأهنم عذبوا باإلحراق عقيب اإلغراق،
فيكون دلي ً
ال عىل إثبات عذاب القرب»((( .اهـ.

((( «التفسري الكبري» أو «مفاتيح الغيب» (.)376 :30

((( «تفسري البيضاوي» ( ،)396 :5دار الفكر ـ بريوت.
((( «تفسري النسفي» (.)285 :4
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اآلية الثانية:

قـال تعـاىل﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

*ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ﴾ [غافر.]46-45 :

قال ابن قـتيبة« :قال أبو حممد ونحن نـقول :إنه إذا جاز يف املعقول ،وصح يف

النظر وبالكتاب واخلرب أن اهلل تعاىل يبعث من يف القبور ،بعد أن تكون األجساد قد
بليت ،والعظام قد رمت ،جاز أيض ًا يف املعقول وصح يف النظر وبالكتاب واخلرب أهنم

يعذبون بعد املمـات يف البـرزخ ،فأما الكتاب فإن اهلل تعاىل يقول﴿ :ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [غافـر]46 :

فهم يعرضون بعد مماهتم عىل النار غدو ًا وعشي ًا قبل يوم القيامة ويوم القيامة يدخلون
أشد العذاب»((( .اهـ.

وقال ابن قتيبة« :وقد أعلمنا اهلل تعاىل يف كتابه أنه يعذب قوم ًا قبل يوم القيامة

إذ يقول﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ﴾ وال جيوز أن يعرض هؤالء عىل النار غدو ًا وعشي ًا يف الدنيا وال يف يوم
القيامة لقوله تعاىل﴿ :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾؛ وألن يوم
القيامة ليس فيها غدو وال عيش إال عىل جماز يف قوله جل وعز ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﴾ جيوز يف ذلك املوضع وال جيوز يف هذا املوضع»((( .اهـ.

وقال الطربي يف تفسري هذه اآلية« :يقول تعاىل ذكره مبين ًا عن سوء العذاب الذي
((( «تأويل خمتلف احلديث» ،عبداهلل بن مسلم بن قتيبة أبو حممد الدينوري ت ،276 :ص،150
دار اجليل ـ بريوت ـ  1393ـ  ،1972ت :حممد زهري النجار.

((( «تأويل خمتلف احلديث» ص.247
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حل بـهؤالء األشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق هبم من سوء عذاب اهلل ﴿ﮞ

ﮟ ﮠ﴾ إهنم ملا هلكوا وغرقهم اهلل جعلت أرواحهم يف أجواف طري سود
فهي تعرض عىل النار كل يوم مرتني غدو ًا وعشي ًا إىل أن تقوم الساعة»((( .اهـ.

قال النحاس« :وقال جماهد يف قوله تعاىل﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢ﴾

قال من أيام الدنيا ،قال الفراء :ليس يف القيامة غدو وال عيش ولكن مقدار ذلك.

قال أبو جعفر :التفسيـر عىل خالف ما قال الفراء وذلك أن التفسيـر عىل أن

هذا العرض إنام هو يف أيام الدنيا ،واملعنى أيض ًا بني أنه عىل ذلك؛ ألنه قال جل وعز:
﴿ﮞ ﮟﮠﮡﮢ﴾ ثم دل عىل أن هذا قبل يوم القيامة بقوله ﴿ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ فـدل عىل أن األول بمنـزلة عذاب

القرب»((( .اهـ.

قال الطيبي يف رشح البخاري« :وقال أبو عثامن بن احلداد :وإنام أنكر عذاب القرب

برش املرييس واألصم ورضار ،واحتجوا بقوله تعاىل﴿ :ﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗﯘ﴾ [الدخان ]56 :واحتجوا بمعارضة عائشة البن عمر .قال القايض أبو
بكر بن الطيب وغريه :قد ورد القرآن بتصديق األخبار الواردة يف عذاب القرب ،قال

تعاىل﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢ﴾ وقد اتفق املسلمون أنه ال غدوة وال عيش
يف اآلخرة ،وإنام مها يف الدنيا ،فهم يعرضون مماهتم عىل النار قبل يوم القيامة ،ويوم

القيامة يدخلون أشد العذاب ،قال تعاىل﴿ :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

((( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ،حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر ت:
 ،)71 :24( 310دار الفكر ـ بريوت ـ .1405

((( «معاين القرآن الكريم» ،النحاس ت ،)230 :6( 338 :جامعة أم القرى ـ مكة املكرمة ـ ،1409
ط ،1ت :حممد عيل الصابوين.
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ﮫ﴾ ،فإذا جاز أن يكون املك َّلف بعد موته معروض ًا عىل النار غدو ًا وعشي ًا ،جاز
أن يسمع الكالم ويمنع اجلواب ،ألن اللذة والعذاب جتيء باإلحساس ،فإذا كان كذلك
وجب اعتقاد رد احلياة يف تلك األجساد ،وسامعهم للكالم ،والعقل ال يدفع هذا ،وال
يوجب حاجة إىل بلة ورطوبة ،وإنام يقتيض حاجتها إىل املحل فقط ،فإذا صح رد احلياة

إىل أجسامهم مع ما هم عليه من نقص البنية ،وتقطع األوصال ،صح أن يوجد فيهم

سامع الكالم ،والعجز عن رد اجلواب .وقد ذكر البخاري يف غزوة بدر بعد قوله ﷺ:
ً
توبيخا ونقمة
«ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم» ،قال قتادة :أحياهم اهلل حتى أسمعهم،
السنَّـة ،وعىل ذلك تأوله
وحرسة وند ًما .وعىل تأويل قتادة فقهاء األئمة ومجاعة أهل ُّ
عبد اهلل بن عمر ،راوي احلديث عن النبي ،ﷺ .قال القايض :وليس يف قول عائشة ما

يعارض قول ابن عمر ،ألنه يمكن ﷺ أن يكون قد قال يف قتىل بدر القولني مجي ًعا ،ومل
حتفظ عائشة إال أحدمها ،ألن القولني غري متنافيني ،أن ما دعوا اهلل ال ينفي رد احلياة إىل
أجسامهم ،وسامعهم للنداء بعد موهتم إذا عادوا أحياء»((( .اهـ.

قال املاوردي« :قوله عز وجل﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢ﴾ فيه ثالثة

أقاويل:

أحدها :أنه يعرض عليهم مقاعدهم من النار غدوة وعشية ،فيقالِ :
آلل فرعون
هذه منازلكم ،توبيخ ًا ،قاله قتادة.

الثاين :أن أرواحهم يف أجواف طري سود تغدو عىل جهنم وتروح فذلك عرضها،

قاله ابن مسعود.

الثالث :أهنم يعذبون بالنار يف قربهم غدو ًا وعشي ًا ،وهذا آلل فرعون خصوص ًا.

قال جماهد :ما كانت الدنيا.

((( «رشح صحيح البخاري» ،أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري (-358 :3
.)359
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﴿ﮤﮥﮦ﴾ وقيامها وجود صفتها عىل استقامة ،ومنه قيام السوق وهو

حضور أهلها عىل استقامة يف وقت العادة﴿ .ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ ألن
عذاب جهنم ُم ْ
ـخت َِلف»((( .اهـ.

قال ابن حزم« :وقال اهلل تعاىل يف آل فرعون﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾ فهذا العرض املذكور هو عذاب

القرب ،وإنام قيل عذاب القرب فأضيف إىل القرب ،ألن املعهود يف أكثر املوتى أهنم يقربون،
وقد علمنا أن فيهم أكيل السبع والغريق تأكله دواب البحر واملحرق واملصلوب واملعلق،

فلو كان عىل ما يقدر من يظن :أنه العذاب إال يف القرب املعهود ،ملا كان هؤالء فتنة ،وال
عذاب قرب ،وال مسألة ،ونعوذ باهلل من هذا بل كل ميت فال بد من فتنة وسؤال ،وبعد

ذلك رسور أو نكد إىل يوم القيامة ،فيوفون حينئذ أجورهم ،وينقلبون إىل اجلنة أو النار.
وأيض ًا فإن جسد كل إنسان فال بد من العود إىل الرتاب يوم ًا ما كمـا قال اهلل

تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [طه ]55 :فكل من ذكرنا
من مصلوب أو معلق أو حمرق أو أكيل سبع أو دابة :فإنه يعود رماد ًا أو رجيع ًا،
أو يتقطع فيعود إىل األرض ،وال بد وكل مكان استقرت فيه النفس أثر خروجها من
اجلسد فهو قرب هلا إىل يوم القيامة»((( .اهـ.

وقال البيهقي« :وقال يف آل فرعون﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ فحكم عليهم برضب املالئكة وجوههم
وأدبارهم حني تتوفاهم وإن كنا ال نشاهده وبام تقول هلم املالئكة عند املوت وهم

((( «النكت والعيون» (تفسري املاوردي) (.)359 :5

((( «الفصل يف امللل واألهواء والنحل» ،عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو حممد ت:
 ،)56 :4( 548مكتبة اخلانجي ـ القاهرة.
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باسطوا أيدهيم وإن كنا ال نسمعه ،وعىل آل فرعون بعرضهم عىل النار غدو ًا وعشي ًا

ما دامت الدنيا وإن كنا ال نقف عليه ويف كل ذلك داللة عىل ما قلناه»((( .اهـ.
اآلية الثالثة:

قال تعاىل﴿ :ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ﴾ [غافر.]11 :

قال املاوردي« :قوله عز وجل﴿ :ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ﴾ فيه ثالثة

تأويالت:

أحدها :أنه خلقهم أموات ًا يف أصالب آبائهم ،ثم أحياهم بإخراجهم ثم أماهتم

عند انقضاء آجاهلم ،ثم أحياهم للبعث ،فهام ميتتان :إحدامها يف أصالب الرجال ،والثانية:
يف الدنيا .وحياتان :إحدامها يف الدنيا والثانية يف اآلخرة ،قاله ابن مسعود وقتادة.

الثاين :أن اهلل أحياهم حني أخذ عليهم امليثاق يف ظهر آدم قوله﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [األعراف ]172 :اآلية.

ثم إن اللَّ أماهتم بعد أخذ امليثاق عليهم ،ثم أحياهم حني أخرجهم ،ثم أماهتم

عند انقضاء آجاهلم ،ثم أحياهم للبعث فـتكون حياتان وموتـتان يف الدنيا وحياة يف

اآلخرة ،قاله عبد الرمحن بن زيد بن أسلم.

الثالث :أن اهلل أحياهم حني خلقهم يف الدنيا ،ثم أماهتم فيها عند انقضاء أجاهلم،

ثم أحياهم يف قبورهم للمساءلة ،ثم أماهتم إىل وقت البعث .ثم أحياهم للبعث ،قاله
السدي»((( .اهـ.

((( «إثبات عذاب القرب» ،أمحد بن احلسني البيهقي أبو بكر ت ،458 :ص ،70دار الفرقان ـ عامن
األردن ـ  ،1405ط ،2ت :د .رشف حممود القضاة.

((( «النكت والعيون» (تفسيـر املاوردي) ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصي =
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قال البغوي﴿« :ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ﴾ قال ابن عباس ريض اهلل

تعاىل عنهام وقتادة والضحاك :كانوا أموات ًا يف أصالب آبائهم فأحياهم اهلل يف الدنيا ،ثم

أماهتم املوتة التي ال بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهام موتتان وحياتان وهذا

كـقوله تعـاىل﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ﴾ [البقرة ]28 :وقال السدي :أميتوا يف الدنيا ثم أحيوا يف قبورهم للسؤال ثم
أميتوا يف قبورهم ثم أحيوا يف اآلخرة»((( .اهـ.

وقال ابن جزي يف «التسهيل»﴿« :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ هذه

اآلية كقوله﴿ :ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾.

فاملوتة األوىل :عبارة عن كوهنم عدم ًا ،أو كوهنم يف األصالب ،أو يف اآلرحام.
واملوتة الثانية :املوت املعروف.
واحلياة اآلوىل :حياة الدنيا.

واحلياة الثانية :حياة البعث يف القيامة.
وقيل:
احلياة األوىل :حياة الدنيا ،والثانية :احلياة يف القرب.
واملوتة األوىل :املوت املعروف ،واملوتة الثانية بعد حياة القرب.
وهذا قول فاسد ألنه البد من احلياة للبعث فتجيء احلياة ثالث مرات.
فإن قيل :كيف اتصال قوهلم أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني بام قبله.
= ت450 :هـ ( ،)146 :5دار الكتب العلمية ـ بريوت ،لبنان ـ ت :السيد ابن عبد املقصود ابن
عبد الرحيم.

((( «تفسري البغوي» ( ،)93 :4دار املعرفة ـ بريوت ،ت :خالد عبد الرمحن العك.
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فاجلواب :أهنم كانوا يف الدنيا يكفرون بالبعث فلام دخلوا النار ،مقتوا أنفسهم عىل

ذلك ،فأقروا به حينئذ لريضوا اهلل بإقرارهم حينئذ ،فقوهلم :أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني،

إقرار بالبعث عىل أكمل الوجوه طمع ًا منهم أن خيرجوا عن املقت الذي مقتهم اهلل إذ
كانوا يدعون إىل اإلسالم فيكفرون»((( .اهـ.

ولكن قد يكون املراد باحلياتني قبل احلياة الباقية ،أي أن كل حياة منهام أعقبها

الـموت ،بخالف هذه احلياة الدايمة التي ال يعقبها موت ،فلذلك مل تعدّ يف األربعة

السابقة.

ولذلك قال اإلمام الرازي يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﯝﯞﯟﯠ

ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾« :احتـج قـوم هبذه
اآلية عىل بطالن عذاب القرب ،قالوا :ألنه تعاىل بني أنه حييـيهم مرة يف الدنيا وأخرى

يف اآلخرة ومل يذكر حياة القرب ويؤكده قوله﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ * ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ﴾ [املؤمنون ]16-15 :ومل يذكر حياة فيام بني هاتني احلالتني ،قالوا:

وال جيوز االستدالل بقوله تعاىل﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [غافر]11 :

ألنه قول الكفار ،وألن كثري ًا من الناس أثبتوا حياة الذر يف حلب آدم عليه السالم حني

استخرجهم وقال﴿ :ﭲ ﭳ﴾ [األعراف ]172 :وعىل هذا التقدير حصل حياتان
وموتـتان من غري حاجة إىل إثبات حياة يف القرب ،فاجلواب مل يلزم من عدم الذكر يف

هذه اآلية أن ال تكون حاصلة ،وأيض ًا فلقائل أن يقول :إن اهلل تعاىل ذكر حياة القرب يف

هذه اآلية ،ألن قوله يف﴿ :ﯧ﴾ ليس هو احلياة الدائمة وإال ملا صح أن يقول:
﴿ﯨ ﯩ ﯪ﴾ ألن كلمة ﴿ﯨ﴾ تقـتيض الرتاخي ،والرجوع إىل اهلل تعاىل

((( «كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» ،حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكلبي ت741 :هـ (،)3 :4
دار الكتاب العريب ـ لبنان ـ 1403هـ ـ 1983م ،ط.4

ِ
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حاصل عقب احلياة الدائمة من غري تراخ فلو جعلنا اآلية من هذا الوجه دلي ً
ال عىل

حياة القرب كان قريب ًا»((( .اهـ.
اآلية الرابعة:

قـال تعـاىل﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [األنعام.]93 :

قال ابن حزم(« :قال أبو حممد) وقد احتـج من أنكره بقـول اهلل تعاىل﴿ :ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ وبقـوله تعاىل﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ﴾ اآلية.

(قال أبو حممد) وهذا حق ال يدفع عذاب القرب؛ ألن فـتنة القرب وعذابه واملسألة

إنمـا هي للروح فقط بعد فراقـه للجسد أثر ذلك قرب أو مل يقبـر برهان ذلك قول اهلل

تعـاىل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡ ﴾ اآلية وهذا قبل القيامة بال شك وأثر املوت وهذا عذاب القرب وقال:
﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [آل عمران .(((»]185 :اهـ.

وقال ابن حزم أيض ًا﴿« :ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ فصح أن النفس معذبة كمـا
((( «التفسيـر الكبري» أو «مفاتيح الغيب» ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشـافعي
ت )3 :2( 604 :دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1421هـ ـ 2000م ،ط.1

((( «الفصل يف امللل واألهواء والنحل» ،عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو حممد ت:
 ،)56 :4( 548مكتبة اخلانجي ـ القاهرة.

 1110ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

ترى من حني موهتا إىل يوم القيامة دون األجساد ،فإذا كان يوم القيامة أحيا اهلل تعاىل

العظام ،وأخرجها من القبور وركب عليها األجساد ورد إليها األنفس ،ودخل أهل
اجلنة اجلنة وأهل النار النار.

وإنام ختافت املجرمون بينهم﴿ :ﭾﭿﮀﮁ﴾ [طه﴿ ]103 :ﮋﮌﮍﮎ﴾

[طه﴿ ]104 :ﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ [يس ]52 :ألنه صار العذاب الذي كانوا فيه هين ًا
يسري ًا باإلضافة إىل عذاب جهنم ،أعاذنا اهلل من عذابه .وهذا الذي تتفق به اآليات

كلها ،وإنام هلك من هلك بأخذه آية وتركه أخرى ،وأخذه حديث ًا وتركه آخر ،وأخذه

آية وتركه حديث ًا يبينها ،وأخذه حديث ًا وتركه آية ،وهذا خطأ ال حيل ،وإنام الفرض
عىل املسلمني أخذ كل ما جاء به النبي ﷺ من قرآن وسنـة وضم كل ذلك بعضه إىل
بعض»((( .اهـ.

قال البيهقي« :وقال﴿ :ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ﴾ اآلية ،فدلت هذه اآليات عىل أن الكفار يعنف عليهم يف نزع أرواحهم
وإخراج أنفسهم ويعرفون مع ذلك أهنم قادمون عىل اهلون والعذاب الشديد كام

يرفق باملؤمنني ويبرشون بام هم قادمون عليه من األمن والنعيم املقيم»((( .اهـ.

وروى البيهقي يف إثبات عذاب القرب بعد ذكر هذه اآلية« :عن أيب هريرة قال

إذا خرجت روح املؤمن تلقاها ملكان يصعداهنا.

((( «رسالة يف حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إىل يوم الدين» ،أبو حممد عيل بن أمحد
ابن سعيد بن حزم األندليس ت 456 :هـ ( )219 :3املؤسسة العربية للدراسات والنرش ـ
بريوت ،لبنان ـ  1987م ،ط ،2ت :د .إحسان عباس.

((( «شعب اإليامن» ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت ،)354 :1( 458 :دار الكتب العلمية
ـ بريوت ـ  ،1410ط ،1ت :حممد السعيد بسيوين زغلول.
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قال محاد :فذكر من طيب رحيها وذكر املسك.

قال :ويقول أهل السامء :روح طيبة جاءت من قبل األرض :صىل اهلل عليك،

وعىل جسد من تعمرينه فينطلق به إىل ربه.

ثم يقول :انطلقوا به إىل ِ
آخ ِر األجل.

قال :وإن الكافر إذا خرجت روحه قال محاد :ذكر من نتنها ،وذكر لعن ًا ،ويقول

أهل السامء :روح خبيثة من قبل األرض.

قال :و يقال :انطلقوا به إىل ِ
آخ ِر األجل.

قال أبو هريرة :فرد رسول اهلل ﷺ ربطة كانت عليه عىل أنفه هكذا.
رواه مسلم يف «الصحيح» عن عبد اهلل بن عمر القواريري»((( .اهـ.
وقال أبو حيان يف «البحر»﴿« :ﯡﯢﯣﯤ﴾ أي اهلوان ،وقرأ عبد اهلل

وعكرمة ﴿ﯣ﴾ باأللف وفتح اهلاء واليوم من قال :إن هذا يف الدنيا كان عبارة

عن وقت اإلماتة والعذاب ما عذبوا به من شدة النزع أو الوقت املمتد املتطاول الذي
يلحقهم فيه العذاب يف الربزخ ،ومن قال :إن هذا يف القيامة كان عبارة عن يوم القيامة
أو عن وقت خطاهبم يف النار ،وأضاف العذاب إىل اهلون لتمكنه فيه؛ ألن التنكيل قد
يكون عىل سبيل الزجر والتأديب ،وال هوان فيه وقد يكون عىل سبيل اهلوان»((( .اهـ.

((( «إثبات عذاب القرب» ،أمحد بن احلسني البيهقي أبو بكر ت ،458 :دار الفرقان ـ عامن ـ األردن ـ
،1405ص ،44ط ،2ت :د .رشف حممود القضاة.

((( «تفسري البحر املحيط» ،حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس ت745 :هـ ( ،)44 :4دار

الكتب العلمية ـ لبنان ،بريوت ـ 1422هـ ـ2001م ،ط ،1ت :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ـ

الشيخ عيل حممد معوض ،شارك يف التحقيق  )1د .زكريا عبد املجيد النوقي  )2د .أمحد النجويل

اجلمل.
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اآلية اخلامسة:

قال تعاىل﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [التـوبة:

.]101

قال الطبـري« :وقوله﴿ :ﭿ ﮀ﴾ ،يقول :سنعذب هؤالء املنافقني

مرتني إحدامها يف الدنيا واألخرى يف القرب.

ثم اختلف أهل التأويل يف التي يف الدنيا ما هي:

فقال بعضهم :هي فضيحتهم فضحهم اهلل بكشف أمورهم وتبيـني رسائـرهم

للناس عىل لسان رسول اهلل ﷺ...

وقال آخرون :معنى ذلك سنعذهبم عذاب ًا يف الدنيا وعذابا يف اآلخرة....

وقال آخرون :كان عذاهبم إحدى املرتني مصائبهم يف أمواهلم وأوالدهم واملرة

األخرى يف جهنم.

قال أبو جعفر :وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب عندي ،أن يقال :إن اهلل أخرب

أنه يعذب هؤالء الذين مردوا عىل النفاق مرتني ،ومل يضع لنا دلي ً
ال نتوصل به إىل علم
صفة ذينك العذابني ،وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلني ما أنبئنا عنهم،
وليس عندنا علم بأي ذلك من بأي ،عىل أن يف قوله جل ثناؤه﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ﴾ داللة عىل أن العذاب يف املرتني كلتيهام قبل دخوهلم النار واألغلب من

إحدى املرتني أهنا يف القرب.

وقوله ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ يقول :ثم يرد هـؤالء الـمنافقون بعد

تعذيب اهلل إياهم مرتني إىل عذاب عظيم وذلك عذاب جهنم»((( .اهـ .
((( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (.)12-9 :11

ِ
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قال السمرقندي﴿« :ﭿ ﮀ﴾ قال مقاتل :أحد العذابني عند املوت

رضب املالئكة الوجوه واألدبار ،الثاين :عذاب القرب وهو رضب منكر ونكري .وقال
الكلبي :أول العذابني أنه أخرجهم من املسجد .والعذاب الثاين :عذاب القرب.

وروى أسباط بن النرض اهلمداين عن إسامعيل بن عبد امللك السدي عن أيب مالك

عن ابن عباس أنه قال :قام ﷺ خطيب ًا يوم اجلمعة ،فقال :يا فالن أخرج فإنك منافق،
ثم قال :يا فالن أخرج إنك منافق .فأخرجهم بأسامئهم .وكان عمر مل يشهد اجلمعة
حلاجة كانت له ،فلقيهم وهم خيرجون من املسجد فاختبأ منهم استحياء أنه مل يشهد
اجلمعة ،وظن أن الناس قد انرصفوا ،وهم قد اختبؤوا من عمر وظنوا أنه قد علم

بأمرهم ،فدخل عمر املسجد ،فإذا الناس مل يصلوا ،فقال له رجل من املسلمني :أبرش
يا عمر ،قد فضح اهلل املنافقني.

وهذا هو العذاب األول.

والعذاب الثاين :عذاب القرب.

وروى إبن أيب نجيح عن جماهد ﴿ﭿ ﮀ﴾ قال :اجلوع والقتل.

ويقال :القتل والسبي.

وقال :احلسن عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة.

اهـ.

﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ يعني عذاب جهنم أعظم مما كان يف الدنيا»(((.
قال العالمة الطيبي يف رشح البخاري« :واختلف أهل التأويل يف قوله تعاىل:

﴿ﭿ ﮀ﴾ ،قال احلسن ،وابن جريج :عذاب الدنيا وعذاب القرب ،وقال
((( «تفسري السمرقندي املسمى بحر العلوم» ،نرص بن حممد بن أمحد أبو الليث السمرقندي ت:
 ،)85 :2( 367دار الفكر ـ بريوت ،ت :د.حممود مطرجي.
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جماهد :القتل والسباء ،وأما قوله﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ يف اآلخرة»((( .اهـ.
اآلية السادسة:

قال تعاىل﴿ :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ

ﯾ﴾ [طه.]124 :

ـولِه َج َّل و َعال:
ورد يف «صحيح ابن حبان» َع ْن أيب ُه َر َير َة َع ِن النَّبِ ِّي ﷺ يف َق ْ
اب ا ْل َق ْ ِب(((.
﴿ﯷﯸﯹﯺ﴾ َق َالَ :ع َذ ُ

وفيه أيض ًاَ :ع ْن أيب ُهر ْير َة َع ْن رس ِ
ول اهلل ﷺ َق َالَّ :
املؤ ِم َن يف َق ْ ِبه َل ِفي َر ْو َض ٍة
«إن ْ
َ ُ
َ َ
ِ
ِ
َـو ُر َل ُه كا ْل َق َم ِر َل ْي َل َة ا ْل َبدْ ِرَ ،أتَدْ ُر َ
ب ُه َس ْب ُع َ
ون ف َيم
ون ذ َراع ًا ،و ُين َّ
ضا َء َو ُي ْر َح ُ
ب َل ُه َق ْ ُ
َخ ْ َ
ُأن ِْز َل ْت َه ِذ ِه اآلي ُة؟ ﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ أتَدْ ُر َ
ون
ما ِ
املع َ
اب ا ْلكَافِ ِر يف َق ْ ِبه وا َّل ِذي
يش ُة َّ
ور ُسو ُله أ ْع َل ُمَ ،ق َالَ « :ع َذ ُ
الضنْ َك ُة»َ ،قا ُلوا :اهلل َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّني؟ َس ْب ُع َ
ون تنِّينًاَ ،أتَدْ ُر َ
تس ُع َ
ون َح َّي ًة لك ُِّل
ون َما التِّـن ُ
نَـ ْفس ب َيده إ َّن ُه ُي َس َّل َط َع َل ْيه ت ْس َع ٌة َو ْ
ٍ
َح َّي ٍة َس ْب ُع ُر
وي ِْد ُشو َن ُه إىل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة»(((.
ؤوس َي ْل َس ُعو َن ُه َ
اب
ويف «املعجم الكبري» للطرباين :عن عبد اهلل ﴿ﯷﯸﯹﯺ﴾ قالَ :ع َذ ُ
ا ْل َق ْ ِب(((.
قال السمرقـندي﴿« :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ يعني :معيشة ضيقـة ،روي عن

((( «رشح صحيح البخاري» ،أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطبي
ت449 :هـ ( ،)85 :3مكتبة الرشد ـ السعودية ـ الرياض ـ 1423هـ ـ 2003م ،ط ،2ت:

أبو متيم يارس بن إبراهيم.

((( كتاب اجلنائز ،باب املريض وما يتعلق به (.)3119
((( كتاب اجلنائز ،باب املريض وما يتعلق به (.)3122
((( (.)233 :9( ،)9143

ِ
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ابن مسعود وأيب سعيد اخلدري أهنمـا قاال﴿ :ﯹ ﯺ﴾ يقول :عذاب القبـر،
وروى أبو سلمة عن أيب هريرة عن النبي ﷺ يف قوله﴿ :ﯹ ﯺ﴾ قال :عذاب

القرب»((( .اهـ.

قال الثعلبي﴿« :ﯷﯸﯹﯺ﴾ ضيق ًا يقال :منزل ضنك وعيش ضنك،
يستوي فيه الذكر واألُنثى والواحد واالثنان واجلمع ،قال عنرتة:
وإذا هم نزلوا بضنك فانزل

املفسون يف املعيشة الضنك:
واختلف ّ

فأخربين أبو عثامن سعيد بن حممد بن حممد احلريي قال :أخربنا أبو بكر حممد بن

أمحد املفيد قال :حدّ ثنا أبو خليفة الفضل بن احلباب قال :حدّ ثنا أبو الوليد الطياليس

قال :حدّ ثنا محاد بن سلمة عن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة ّ
أن النبي ﷺ قال :يف

قوله سبحانه﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ ،قال( :عذاب القرب).
وقال ابن عباس :الشقاء ،جماهد :الضيق ،احلسن وابن زيد :الزقوم والغسلني

والرضيع ،قتادة :يعني يف النار ،عكرمة :احلرام ،قيس بن أيب حازم :الرزق يف املعصية،

الضحاك :الكسب اخلبيث ،عط ّية عن ابن عباس يقولّ :
كل مال أعطيته عبد ًا من عبادي

َّ
قل أو كثر ال يتّقيني فيه فال خري فيه وهو الضنك يف املعيشةّ ،
وإن قوم ًا ُض ّلالً أعرضوا
عن احلق وكانوا ُأويل سعة من الدنيا مكـثرين فكانت معيشتـهم ضنك ًا ،وذلك ّأنم

كانوا َيرون ّ
أن اهلل ليس بمخلف هلم معائشهم من سوء ظنّهم باهلل والتكذيب به ،فإذا
كان العبد يكذب باهلل وييسء الظ ّن به اشتـدت عليه معيشته فذلك الضنك أبو سعيد
ويسـ ّلط عليه يف قربه تسعة وتسعون
اخلدري :يضيق عليه قربه حتى ختتلف أضالعه ُ
تنّين ًاّ ،
لكل تنّني سبعة رؤوس تنهشه وختدش حلمه حتى ُيبعث ،ولو ّ
أن تن ّين ًا منها ينفخ

((( «تفسري السمرقندي املسمى بحر العلوم» (.)416 :2
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ألنا يف معايص اهلل .سعيد بن جبري :سلبه
يف األرض مل تنبت زرع ًا .مقاتل :معيشة سوء ّ
القناعة حتى ال يشبع»((( .اهـ.

وروى البخاري يف «صحيحه» :عن عائشة زوج النبي ﷺ :أن رسول اهلل ﷺ

كان يدعو يف الصالة« :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتنة املسيح

الدجال ،وأعوذ بك من فتنة املحيا ،وفتنة املامت ،اللهم إين أعوذ بك من املأثم واملغرم»

فقال له قائل :ما أكثر ما تستعيذ من املغرم! فقال« :إن الرجل إذا غرم حدث فكذب،
ووعد فأخلف»(((.

ويف «البخاري» عن عائشة أيض ًا ريض اهلل تعاىل عنها :أن هيودية جاءت تسأهلا
فقالت :أعاذك اهلل من عذاب القرب ،فسألت عائشة رسول اهلل ﷺ :أ ُي ّ
عذب الناس يف

ذات
قبورهم؟ فقال رسول اهلل ﷺ« :عائذ ًا باهلل من ذلك» ،ثم ركب رسول اهلل ﷺ َ
غداة مركب ًا فكسفت الشمس ...ويف احلديث :أنه ع ّلمهم كيفية صالة الكسوف...

ويف آخره :ثم انرصف ،فقال رسول اهلل ﷺ« :ما شاء اهلل أن يقول ،ثم أمرهم أن يتعوذوا
من عذاب القرب»(((.

وزاد البيهقي يف «سنـنه الكربى» :فلام انرصف قعد عىل املنرب ،فقال فيام يقول:

«إن الناس يفتنون يف قبورهم كفتنة الدجال» ،قالت عائشة :وكنا نسم ُعه بعد ذلك من

عذاب القرب(((.

((( «الكشف والبيان» (تفسري الثعلبي) ،أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري
ت 427 :هـ ـ 1035م ( ،)416 :6دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ لبنان ـ 1422هـ ـ

2002م ،ط ،1ت :اإلمام أيب حممد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق األستاذ نظري الساعدي.

((( كتاب األذان ،باب الدعاء قبل السالم (.)832

((( أبواب الكسوف ،باب التعوذ من عذاب القرب يف الكسوف ( 1049و.)1050

((( وردت هذه الرواية يف «سنن النسائي الكربى» وليس البيهقي :كتاب كسوف الشمس والقمر،
باب آخر من صالة الكسوف (.)1873

ِ
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ويف «البخاري» أيض ًا :عن عائشة ريض اهلل تعاىل عنها :أن هيودي ًة دخلت عليها،

فذكرت عذاب القرب ،فقالت هلا :أعاذك اهلل من عذاب القرب ،فسألت عائشة رسول اهلل

حق» ،قالت عائشة ريض اهلل تعاىل عنها:
ﷺ عن عذاب القرب؟ فقال« :نعم! عذاب القرب ّ
رأيت رسول اهلل ﷺ بعدُ صىل صال ًة إال تعوذ من عذاب القرب(((.
فام ُ

وقال البخاري يف «صحيحه» :باب ما جاء يف عذاب القرب :وقوله تعاىل﴿ :ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ﴾ [األنعام ]93 :هو اهلوان ،واهلون :الرفق ،وقوله جل ذكره﴿ :ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [التـوبة ،]101 :وقوله تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ * ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ﴾ [غافر.(((]46-45 :

ويف «صحيح البخاري» :عن الرباء بن عازب ريض اهلل تعاىل عنهام :عن النبي ﷺ
قال« :إذا ُأقعد املؤمن يف قربه ،أيت ،ثم شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،فذلك

قوله﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [إبراهيم.»]27 :

حدثنا حممد بن بشار :حدثنا غندر :حدثنا شعبة هبذا ،وزاد ﴿ﭭﭮﭯ

ﭰ﴾ ،نزلت يف عذاب القرب(((.

وروى البخاري :عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال :كان رسول اهلل ﷺ يدعو:

«اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،ومن عذاب النار ،ومن فتنة املحيا واملامت ،ومن
فتنة املسيح الدجال»(((.

((( كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف عذاب القرب (.)1372
((( كتاب اجلنائز.

((( كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف عذاب القرب (.)1369

((( كتاب اجلنائز ،باب التعوذ من عذاب القرب (.)1377
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ويف «حتفة األحوذي برشح الرتمذي»:

«عن أيب هريرة ريض اهلل عنه :قال الرسول ﷺ( :إذا قرب امليت) بصيغة املجهول،

أي :إذا أدخل يف القرب و ُدفن (أو قال :أحدكم) شك من الراوي ،أي :أو قال« :أحدكم»

مكان لفظ «امليت» (أتاه ملكان أسودان أزرقان) بزاء فراء ،أي :أزرقان أع ُينهام .زاد
الطرباين يف «األوسط» من طريق أخرى :عن أيب هريرة« :أعينهام مثل قدور النحاس،

وأنياهبام مثل صيايص البقر ،وأصواهتام مثل الرعد».

ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار ،وزاد« :حيفران بأنياهبام ،ويطآن
يف أشعارمها ،معهام مرزبة لو اجتمع عليها أهل ِمنى مل ُيق ّلوها» .كذا يف «فتح الباري»
(يقال ألحدمها :املنكر) «مفعول» من «أنكر» بمعنى «نكر» :إذا مل يعرف أحد ًا (ولآلخر
النكري) «فعيل» بمعنى «مفعول» من ِ
«نكر» ـ بالكرس ـ :إذا مل يعرفه أحد ،فهام كالمها ضد
سميا هبام؛ ألن امليت مل يعرفهام ومل ير صور ًة مثل صورهتام .كذا يف «املرقاة».
املعروفّ ،
وقال احلافظ يف «الفتح» :ذكر بعض الفقهاء :أن اسم اللذين يسأالن املذنب« :منكر

ونكري» ،واسم اللذين يسأالن املطيع« :مبرش وبشري» (فيقوالن :ما كنت تقول) زاد يف
حديث أنس ريض اهلل عنه عند البخاري ومسلم« :فيقعدانه» ،وزاد يف حديث الرباء:

«فتعاد روحه يف جسده» ،وزاد ابن حبان من طريق أيب سلمة :عن أيب هريرة ريض اهلل

عنه« :فإذا كان مؤمن ًا كانت الصالة عند رأسه ،والزكاة عن يمينه ،والصوم عن شامله،

الشمس عند
وفعل املعروف من قبل رجليه ،فيقال له :اجلس ،فيجلس وقد مثلت له
ُ

الغروب» ،زاد ابن ماجه من حديث جابر« :فيجلس ،فيمسح عينيه ويقول :دعوين

أصيل» (يف هذا الرجل) ويف حديث أنس عند البخاري« :ما كنت تقول يف هذا الرجل؟»

ملحمد.

وألمحد من حديث عائشة« :ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ قال القسطالين:

ِ
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عرب بذلك امتحان ًا؛ لئال يتل ّقن تعظيمه عن عبارة القائل ،قيل :يكشف للميت حتى يرى

النبي ﷺ ،وهي برشى عظيمة للمؤمن إن صح ذلك.

وال نعلم حديث ًا صحيح ًا مروي ًا يف ذلك ،والقائل به إنام استند ملجرد أن اإلشارة
ال تكون إال للحارض ،لكن حيتمل أن تكون اإلشارة لِـام يف الذهن ،فيكون جماز .انتهى
كالم القسطالين (فيقول ):أي :امليت (ما كان يقول ):أي :قبل املوت (قد كنا نعلم أنك
وعلمهام بذلك إما بإخبار اهلل تعاىل إيامها
تقول هذا) أي :اإلقرار بالوحدانية والرسالة،
ُ

وشعاع نور اإليامن والعبادة.
بذلك ،أو بمشاهدهتام يف جبينه أثر السعادة،
َ

فسح) بصيغة املجهول أيُ :يوسع (ذراع ًا يف سبعني) أي :يف عرض سبعني
(ثم ُي َ

ذراع ًا ،يعني :طوله وعرضه كذلك.

قال الطيبي :أصله :يفسح قربه مقدار سبعني ذراع ًا ،فجعل القرب ظرف ًا للسبعني،

وأسند الفعل إىل السبعني مبالغة يف السعة (ثم ُي َّنور له فيه) أي :جيعل النور له يف قربه
أمر من «نام
الذي وسع عليه ،ويف رواية ابن حبان« :وينور له كالقمر ليلة البدر» (نم) ٌ

الرجوع،
ينام» (فيقول ):أي :امليت لعظيم ما رأى من الرسور (أرجع إىل أهيل) أي :أريد
َ

كذا قيل.

واألظهر :أن االستـفهام مقدر ،قاله القاري (فأخربهم) أي :بأن حايل طيب

وال حزن يل؛ ليفرحوا بذلك (كـنومة العروس) هو يطلق عىل الذكر واألنثى يف أول

اجتامعهام ،وقد يقال للذكر العريس (الذي ال يوقظه) اجلملة صفة «العروس ،وإنام شبه

نومه بنومة العروس؛ ألنه يكون يف طيب العيش (إال أحب أهله إليه) قال املظهر :عبارة

عن عزته وتعظيمه عند أهله ،يأتيه غداة ليلة زفافه من هو أحب وأعطف ،فيوقظه عىل
الرفق واللطف (حتى يبعثه اهلل) هذا ليس من َمقول امللكني ،بل من كالمه ﷺ ،و«حتى»
متعلق بمحذوف ،أي :ينـام طيب العيـش حتى يبعثه اهلل (سمعت الناس يقولون)
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ويف بعض النسخ« :يقولون قوالً» ،وكذلك يف «املشكاة» ،واملراد بالقول :هو أن حممد ًا

رسول اهلل (فقلت مثله) أي :مثل قوهلم (ال أدري) أي :أنه نبي يف احلقيقة أم ال؟ وهو

استئناف ،أي :ما شعرت غري ذلك القول وحيتمل أن يكون يف حمل النصب عىل احلال
انضمي واجتمعي (فـتختلف أضالعه) بفتح اهلمزة :مجع ِض َلع ،وهو
(التـئمي) أي:
ّ
عظم اجلنب أي :تزول عن اهليئة املستوية التي كانت عليها من شدة التئامها عليه ،وشدة
الضغطة ،وجتاوز جنبيه من كل جنب إىل جنب آخر (فال يزال فيها) أي :يف األرض،
أو يف تلك احلالة ،قوله( :ويف الباب عن عيل ريض اهلل عنه) مل أقـف عليه (وزيد بن

ثابت) أخرجه مسلم (وابن عباس) مل أقف عليه (والرباء بن عازب) أخرجه البخاري
ومسلم وأمحد وأبو داود ،وأخرج أمحد حديثه الطويل ،وذكره صاحب «املشكاة» يف

باب ما يقال عند من حرضه املوت ،وصححه أبو عوانة وغريه كام رصح به احلافظ يف
«التلخيص» (وأيب أيوب) مل أقف عليه (وأنس) أخرجه البخاري ومسلم (وجابر)

أخرجه أمحد وابن ماجه (وعائشة) أخرجه البخاري ومسلم (وأيب سعيد) أخرجه
الدارمي والرتمذي» .اهـ(((.

ُ
أحاديث كثري ٌة يضيق املقا ُم عن حرصها ،وما ذكرناه
وقد ورد يف فتنة القرب وعذابه
منها ٍ
كاف إلثبات أصله ،وهذا يكفي املؤم َن الصادق.
ومما ورد يف كيفية السؤال يف القرب :ما رواه مسلم :عن الرباء بن عازب :عن النبي

ﷺ قال﴿« :ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ﴾» ،قال« :نزلت يف عذاب القرب،

فيقال له :من ربك؟ فيقول :ريب اهلل! ونب ّيي حممد ﷺ ،فذلك قوله عز وجل﴿ :ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾»(((.
((( «حتفة األحوذي برشح الرتمذي» (.)155 :4

((( كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار ،وإثبات عذاب
القرب والتعوذ منه (.)2871
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ومما رواه صاحب «املستـدرك عىل الصحيحني» :عن الرباء بن عازب يقول:

لحد
ولـم ُي َ
خرجنا مع رسول اهلل ﷺ يف جنازة رجل من األنصار ،فانتهينا إىل القرب ـ ّ
بعد ـ قال :فقعدنا َ
حول النبي ﷺ ،فجعل ينظر إىل السامء ،وينظر إىل األرض ،وجعل

يرفع برصه وخيفضه ـ ثالث ًا ـ ثم قال« :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب» ،ثم قال:
«إن الرجل املسلم إذا كان يف قبل من اآلخرة وانقطاع من الدنيا ،جاء ُ
ملك املوت ،فقعد

عند رأسه ،وينزل مالئكة من السامء كأن وجوههم الشمس ،معهم أكفان من أكفان
وحنوط من حنوط اجلنة ،فيقعدون منه مدَّ البرص» ،قال« :فيقول ملك املوت:
اجلنةَ ،

خرجي إىل مغفرة من اهلل ورضوان» ،قال« :فتخرج ُ
تسيل ،كام
أيتها النفس املطمئنةُ ،ا ُ
تسيل القطرة من السقاء ،فال يرتكوهنا يف يده طرفة عني ،فيصعدون هبا إىل السامء ،فال

يمرون هبا عىل جند من مالئكة إال قالوا :ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون :فالن ابن
ّ
فالن ،بأحسن أسامئه ،فإذا انـتهى إىل السامء فتحت له أبواب السامء ،ثم ُيش ّيعه من ّ
كل

مقربوها إىل السامء التي تليها ،حتى ينتهي إىل السامء السابعة ،ثم يقال :اكتبوا كتابه
سامء ّ
وعدتم إين منها خلقتهم ،وفيها
يف عليني ،ثم يقال :ارجعوا عبدي إىل األرض ،فإين
ُ

أعيدهم ،ومنها أخرجهم تارة أخرى ،فرت ُّد روحه إىل جسده ،فتأتيه املالئكة ،فيقولون:
من ربك؟» ،قال« :فيقول :اهلل! فيقولون :ما دينك؟ فيقول :اإلسالم فيقولون :ما هذا
الرجل الذي خرج فيكم؟» قال« :فيقول :رسول اهلل!» قال« :فيقولون :وما يدريك؟»

فآمنت به وصدقت» ،قال« :فينادي مناد من السامء :أن
قال« :فيقول :قرأت كتاب اهلل
ُ

صدق فأفرشوه من اجلنة ،وألبسوه من اجلنة ،وأروه منزله من اجلنة» ،قال« :و ُيمدُّ له يف

قربه ،ويأتيه روح اجلنة ورحيها» ،قال« :فيفعل ذلك به ،ويمثل له رجل حسن الوجه،

حسن الثياب ،طيب الريح ،فيقول :أبرش بالذي يرسك ،هذا يومك الذي كنت توعد،

فيقول :من أنت؟ فوجهك وج ٌه يبرش باخلري» ،قال« :فيقول :أنا عملك الصالح» ،قال:
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«فهو يقول :رب أقم الساعة؛ كي أرجع إىل أهيل ومايل» ،ثم قرأ﴿ :ﭭﭮﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾« ،وأما الفاجر ،فإذا كان يف قبل
من اآلخرة وانقطاع من الدنيا أتاه ملك املوت ،فيقعد عند رأسه ،وينزل املالئكة سود
الوجوه ،معهم املسوح ،فيقعدون منه مد البرص ،فيقول ملك املوت :أخرجي أيتها

ُ
العروق
النفس اخلبيثة إىل سخط من اهلل وغضب» ،قال« :فتفرق يف جسده ،فينقطع معها

بالس ّفود ذي ُّ
الش َعب» ،قال« :فيقومون إليه،
والعصب ،كام يستخرج الصوف املبلول ّ
فال يدعوهنا يف يده طرفة عني ،فيصعدون هبا إىل السامء ،فال يمرون عىل جند من املالئكة
إال قالوا :ما هذه الروح اخلبيثة؟» قال« :فيقولون :فالن بأقبح أسامئه» قال« :فإذا انتهى
به إىل السامء غلقت دونه أبواب الساموات» ،قال« :ويقال :اكتبوا كتابه يف سجني» ،قال:

«ثم يقال :أعيدوا عبدي إىل األرض ،فإين وعدهتم أين منها خلقتهم ،وفيها أعيدهم،

«فيمى بروحه ،حتى تقع يف جسده» ،قال :ثم
ومنها أخرجهم تارة أخرى» ،قالُ :

قـرأ ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ﴾ [احلج ،]31 :قال« :فتأتيه املالئكة ،فيقولون :من ربك؟» قال« :فيقول:
ال أدري! فينادي مناد من السامء :أن قد كذبِ ،
فأفرشوه من النار ،وألبِسوه من النار،
وأروه منزله من النار» ،قال« :فيضيق عليه قربه حتى ختتلف فيه أضالعه» ،قال« :ويأتيه

وحرها» ،قال« :فيفعل به ذلك ،ويمثل له رجل قبيح الوجه ،قبيح الثياب ،منتن
رحيها ُّ

الريح ،فيقول :أبرش بالذي يسوؤك ،هذا يومك الذي كنت تُو َعد» ،قال« :فيقول :من

بالرش!» قال« :فيقول :أنا عملك اخلبيث» ،قال« :وهو
أنت؟ فوجهك الوجه يبرش
ّ
يقول :رب ال تقم الساعة»(((.

ورواه أبو داود :عن الرباء بن عازب قال :خرجنا مع رسول اهلل ﷺ يف جنازة

((( (.)93 :1( ،)107
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لحد ـ فجلس رسول اهلل ﷺ ،وجلسنا
ولـم ُي َ
رجل من األنصار فانتهينا إىل القرب ـ ّ
حوله كأنام عىل رؤوسنا الطري ،ويف يده عود ينكت به يف األرض ،فرفع رأسه فقال:
«استعيذوا باهلل من عذاب القرب» مرتني أو ثالث ًا.

زاد يف حديث جرير هاهنا :وقال« :وإنه ليسمع خفق نعاهلم إذا و َّلوا مدبرين،

حني يقال له :يا هذا ،من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟» قال هناد :قال« :ويأتيه ملكان

فيجلسانه ،فيقوالن :له من ربك؟ فيقول :ريب اهلل! فيقوالن :له ما دينك؟ فيقول :ديني
اإلسالم! فيقوالن :له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» قال« :فيقول :هو رسول اهلل
ﷺ! فيقوالن :وما يدريك؟ فيقول :قرأت كتاب اهلل ،فآمنت به وصدقت» ـ زاد يف
حديث جرير« :فذلك قول اهلل عز وجل﴿ :ﭭﭮﭯﭰ﴾» اآلية ،ثم اتفقا

ـ قال« :فينادي مناد من السامء :أن قد صدق عبدي ،فافرشوه من اجلنة ،وافتحوا له
باب ًا إىل اجلنة ،وألبسوه من اجلنة» ،قال« :فيأتيه من روحها وطيبها» ،قال« :ويفتح له

فيها مدَّ برصه ،قال :وإن الكافر »...فذكر موته ،قال« :وتُعاد روحه يف جسده ،ويأتيه
م َلكان ،ف ُيجلسانه ،فيقوالن :له من ربك؟ فيقول :هاه هاه هاه ،ال أدري! فيقوالن له:

ما دينك؟ فيقول :هاه هاه ،ال أدري! فيقوالن :ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول:
هاه هاه ،ال أدري! فينادي م ٍ
ناد من السامء :أن كذب ،فافرشوه من النار ،وألبِسوه من
ُ
النار ،وافتحوا له باب ًا إىل النار» ،قال« :فيأتيه من حرها وسمومها» ،قال« :ويضيق عليه

قربه ،حتى ختتلف فيه أضالعه».

أبكم معه مرزبة من حديد ،لو
زاد يف حديث جرير قال« :ثم ُيق َّي ُ
ـض له أعمى ُ

ُضب هبا جبل لصار تراب ًا» ،قال« :فيرضبه هبا رضب ًة يسمعها ما بني املرشق واملغرب
إال الثقلني ،فيصري تراب ًا» ،قال« :ثم تعاد فيه الروح»(((.

((( أخرجه يف «سننه» ،كتاب السنة ،باب يف املسألة يف القرب وعذاب القرب (.)4755
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ّ
الضمة،
فـتدل عليه أدلة كثيـرة ،ومنه
فسؤال القرب ثابت قطع ًا ،وأما العذاب
ّ

وتفاصيل العذاب جمهولة لدينا؛ ألهنا موقوفة عىل أخبار تفصيلية صحيحة ،وما عندنا
منها ٌ
قليل يفيدنا عل ًام إمجالي ًا ،واهلل أعلم.
أعم من أن
واعلم أن األدلة عىل ثبوت عذاب القرب كثرية ،واملراد بعذاب القرب ُّ

يكون عذابا فقط يف القرب ،بل يشمل احلياة الربزخية ،وهي احلياة املتوسطة بني الدنيا
واآلخرة ،وكام أنه يوجد عذاب يف القرب ،فإنه كذلك يوجد نعيم فيه؛ كام سيأيت بيانه

الحق ًا.

قال البقاعي يف كتاب «رس الروح»:

«واعلم أن عذاب القرب هو عذاب الربزخ فكل ميت أراد تعذيبه ناله ما أراده

ب ،لو صلب ،أو غرق يف البحر ،ولو أكلته الدواب ،أو حرق حتى صار
ب أو مل ُي ْق َ ْ
منهُ ،ق ِ َ

رماد ًا ،و ُذري يف الريح ،فسبحان ذي القدرة الشاملة ،والعظمة الباهرة الكاملة»(((.
قال اإلمام أبو املعني النسفي يف «التبرصة»:

«أثبت مجهور األمة عذاب القرب للكافرين ،ولبعض العصاة من املؤمنني ،واإلنعا َم
َ
وسؤال منكر ونكري؛ لورود الدالئل السمعية يف ذلك» ،ثم قال بعد أن ذكر
يف القرب،
بعض األدلة من القرآن والسنة« :وأنكرت اجلهمي ُة وبعض املعتزلة ذلك» .اهـ(((.

فالذي أنكر عذاب القرب ونعيمه هم اجلهمية ،وبعض املعتـزلة ،ومل ينكر مجيع

املعتزلة عذاب القرب ،ويؤيد هذا النقل ما قاله القايض عبد اجلبار يف «رشح األصول
اخلمسة»:

«فصل يف عذاب القرب :ومجلة ذلك أنه ال خالف فيه بني األمة ،إال يشء حيكى
((( «رس الروح» ص.245
((( «التبرصة» (.)763 :2
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عن رضار ابن عمرو ،وكان من أصحاب املعتزلة ثم التحق باملجربة ،وهلذا ترى ابن

الراوندي يشنع علينا ويقول :إن املعتزلة ينكرون عذاب القرب وال يقرون به» .اهـ(((.
فالذي ينكر عذاب القرب من املعتزلة ـ إذن ـ هو رضار ،وتأ ّمل حكاي َة عدم وجود

رت ـ بعد ذلك ـ بمن زعم أن املعتزلة
خالف يف عذاب القرب من القايض عبد اجلبار ،فال تغ ّ

ـ أي :مجيعهم ـ ينكرون ذلك ،بل ال جيوز نسب ُة ذلك إليهم أصالً ،إال مع اإلشارة إىل

مجهورهم أثبته.
أن
َ

إنكار عذاب القرب عن برش املرييس ورضار
ونقل ابن املرتىض يف كتاب «القالئد» َ

موافق لقول أيب املعني النسفي(((.
وأثبت لألكثر إثباتَه ،وهذا
وابن كامل،
ٌ
َ

قال الطحاوي( :والقرب روضة من رياض اجلنة ،أو حفرة من حفر النريان)
هذه العبارة وردت يف بعض األحاديث ،ولكنها أحاديث ضعيفة ،ولكن معنى

صحيح بناء عىل إثبات عذاب القرب.
هذه العبارة
ٌ

روى الرتمذي :عن أيب سعيد اخلدري ،قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إنام روضة

من رياض اجلنة ،أو حفرة من حفر النار»(((.

وعذاب القرب :هو عبارة عن تن ُّعم الروح واجلسد يف الربزخ ،أو تعذهبام ،والربزخ:

العذاب
هو احلياة ما بني احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة ،وعىل كل األحوال ،فإنه مل يرد
ُ
إال عىل أصحاب الكفر ،أو الكبائر ،ف ُيفهم من هذاّ :
غريهم يف نعيم.
أن َ
((( «رشح األصول اخلمسة» ص.730
((( «القالئد» ص.128

((( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ،باب ( .)2460وقال :قال أبو عيسى :هذا حديث حسن
غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.
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وإذا علمنا أن الروح تبقى وال تفنى يف الربزخَّ ،
وأن الروح قابلة للتنعم والتعذب،

وللسعادة والشقاوة ،فإهنا ال بد أن تكون عىل إحدى احلالتني أثناء كوهنا يف الربزخ؛

معذبة مع ًا ،ويستحيل كوهنا ال من َّعمة وال َّ
ألنه يستحيل كوهنا من َّعمة َّ
معذبة؛ الستحالة
ارتفاع الضدَّ ين عن القابل هلام ،فثبت أن الروح إما منعمة أو معذبة ،فثبت بذلك أن
القربـ أي :حياة الربزخ ـ إما روضة من رياض اجلنة ،أو حفرة من حفر النار.
توصلت إليه ـ يثبت أصل عذاب القرب ونعيمه.
فهذا دليل عقيل ـ ّ

العذاب إىل القرب؛ ألن اإلنسان عادة ُيقربُ ،فأضيف إىل ما هو من عادة
و ُأضيف
ُ

وأغلب يشء فيهم.
الناس
ُ

قال الطحاوي( :ونؤمن بالبعث وجزاء األعامل يوم القيامة)
البعث ،أي :بعثة الناس وإخراجهم من قبورهم ،واجلزاء :هو مطلق اجلزاء،
سواء كان ثواب ًا أو عقاب ًا ،وأخرب اهلل تعاىل بإمكان البعث؛ قال اهلل تعاىل﴿ :ﭭ ﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ﴾ [الروم ،]27 :وقوله تعاىل﴿ :ﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ﴾ إىل قـوله﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [يس.]81 :

وأخرب بوقـوعه فـقوله تعاىل﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ﴾ [يس.]51 :

وقال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الزمر ،]68 :وهو من رضوريات الدين.

كيل ،أو بعد حتلل األجزاء وتفرقها؟ وأنه
وأما حقيقة البعث ،وهل يكون بعد عدم ّ

هل تعاد نفس األجزاء التي كانت تؤلف اجلسد أم مثلها؟ فهو حمل بحث عميق بني

أهل السنة.

ِ
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عىل

ولكنهم ك َّلهم اتفقوا عىل جواز إعادة املعدوم ،وأما الفالسفة ـ ومن اتبعهم من

الشيعة والقائلني بوحدة الوجود ـ فقالوا :ال ينعدم يشء ،فال يعاد بعد عد ٍم يش ٌء.

وأما اجلزاء ،فثابت يف قوله تعاىل﴿ :ﯹﯺﯻﯼﯽ﴾ [التحريم ،]7 :وقوله

تعاىل﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [السجدة.]17 :

قال الطحاوي( :وال َع ْر ِ
ض)

أي :عرض األعامل عن طريق الكتب والصحائف عىل أصحاهبا ،قال اهلل تعاىل:

﴿ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ﴾ [الكهف ،]48 :وقوله تعاىل يف

سورة احلاقة﴿ :ﭼﭽﭾ*ﮀﮁﮂﮃﮄ*ﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ * ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [احلاقة.]18-15 :

قال الطحاوي( :واحلساب وقراءة الكتاب)
احلساب :هو تقرير الناس بأعامهلم ،بأن ُيرى كل إنسان ما عمله من خري أو رش

ويقرر به ،أي :يعرتف.
َّ

قال اهلل تعاىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ * ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔ﴾ [اإلرساء ،]14-13:وقوله تعاىل﴿ :ﭜﭝﭞﭟ﴾ [غافر.]17 :
وقـال تعـاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ * ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ *ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ * ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ * ﮑ ﮒ ﮓ * ﮕ ﮖ﴾ [اإلنشقاق:

.]12-7

وقوله تعاىل﴿ :ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [األنبياء.]47 :
عرض األعامل.
يتم هبا ُ
والكتب :هي الصحائف التي ُّ
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قال الطحاوي( :والثواب والعقاب)

ذكرها ،وترتبهام عىل األعامل إنام هو
ومها مرتتبان عىل األعامل واألمور التي سبق ُ
بإرادة اهلل تعاىل ،فال يوجد عالق ُة ع ّل ّية الزمة بني األعامل وبني النتائج يف اليوم اآلخر؛
َ
األعامل مرتتب ًا عليها اجلزاء
فإن اهلل تعاىل هو الذي خلق العامل عىل هذه الصورة ،وجعل
يف احلياة األخرى ،وهذه املناسبات الواقعة بني األعامل التي يعلمها الناس يف الدنيا،
وبني الثواب والعقاب يف اآلخرة ،إنام هي مناسبات جعلية ،وليست مناسبات ذاتية.

املعني
وهذا هو املقصود بأن اهلل تعاىل يعذب من يشاء ،ويثيب من يشاء ،وهو
ّ
بقولنـا :إن عقاب اهلل تعاىل للكفار والعصاة ٌ
عدل منه ،وثوابه للمؤمنني والطائعني
فضل منه ،فال فِ َ
ٌ
جيب عىل اهلل تعاىل؛ كام يقول املعتزلة والفالسفة والشيعة وغريهم
عل ُ

ممن سار سريهم.

وإنام العذاب املقصود والنعيم اللذان مها يف اآلخرة ،ال ما زعمه بعض الناس

من أنه التناسخ ،واستندوا إىل احلديث الذي ورد فيه :أن أرواح الشهداء يف حواصل

طيور خرض ،قال النووي يف «رشحه» عىل «مسلم»:

«قال القايض :وقد تعلق بحديثـنا هذا ـ وشبهه ـ بعض الـمالحدة القائـلني
بالتناسخ وانتقال األرواح وتنعيمها يف الصور احلسان املر ّفهة ،وتعذيـبها ىف الصور
ٌ
ٌ
وإبطال
ضالل ّبي،
القبيحة املسخرة ،وزعموا أن هذا هو الثـواب والعقاب ،وهذا
لِـام جاءت به الرشائـع من احلرش والنرش واجلنة والنار ،وهلذا قال يف احلديث« :حتى

يرجعه اهلل إىل جسده يوم يبعثه يعني :يوم جييء بجميع اخللق»(((.
وقال اإلمام السيوطي يف «الديباج عىل مسلم»:

«وقال القرطبي يف «رشح مسلم» :قد تضمن هذا احلديث تفسري قوله تعاىل:
((( «رشح النووي» عىل «صحيح مسلم» (.)33 :13

ِ
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﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [آل عمران ]169 :وإن معنى حياة الشهيد :أن ألرواحهم

من خصوص الكرامة ما ليس لغريهم وذلك بأن جعلت يف أجواف طري؛ كام يف هذا
احلديث ،أو يف حواصل طري خرض؛ كام يف احلديث اآلخر؛ صيان ًة لتلك األرواح،

ومبالغ ًة يف إكرامها؛ الطالعها عىل ما يف اجلنة من املحاسن والنعم ،كام يطلع الراكب
املظلل عليه بالـهودج الشفاف الذي ال حيجب عام وراءه ،ثم يدركون يف تلك احلال

التي يرسحون فيها من روائح اجلنة وطيبها ونعيمها ورسورها ما يليق باألرواح مما

ترتزق وتنتعش به ،وأما اللذات اجلسامنية فإذا أعيدت تلك األرواح إىل أجسادها

استوفت من النعيم مجيع ما أعدّ اهلل هلا ،ثم إن أرواحهم ـ بعد رسحها يف اجلنة ـ ترجع

عب عنها بالقناديل؛ لكثرة أنوارها
تلك الطري هبم إىل مواضع مكرمة مرشقة منورة ّ

وشدهتا ،وهذه الكرامات كلها خمصوصة بالشهداء؛ كام دلت عليه اآلية وهذا احلديث،
وأما حديث مالك الذي قال فيه« :إنام نسمةاملؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنة» ،فاملراد

باملؤمن فيه :الشهيد ،واحلديثان واحد يف املعنى ،وهو من باب محل املط َلق عىل املق َّيـد،

وقد دل عىل صحة هذا قو ُله يف احلديث اآلخر« :إذا مات اإلنسان عرض عليه مقعده
بالغداة والعيش من اجلنة والنار ،فيقال :هذا مقعدك حتى يبعثك اهلل إليه يوم القيامة»،

فاملؤمن غري الشهيد هو الذي يعرض عليه مقعده من اجلنة ،وهو موضعه من القرب،

غري سارح يف اجلنة ،وال داخل فيها ،وإنام يدرك منزلته
أو الصور ،أو حيث شاء اهللُ ،
فيها ،بخالف الشهيد؛ فإنه يبارش ذلك ويشاهده ،وهو فيها ،عىل ما تقدم ،وهبذا تلتئم

األحاديث وتتفق» .اهـ(((.

قال الطحاوي( :والرصاط)
كل هذه أمور وردت هبا األحاديث ،وهي أمور جائزة ،أي :ال يرتتب عىل إثباهتا
((( «الديباج عىل مسلم» (.)484 :4
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أمور تناقض القواعد الرشعية املعروفة ،فام دام قد وردت هبا أحاديث صحيحة فاألصل

أن نؤمن هبا.

األصل يف هذه املسائل :أن ال نتكلم عليها بتفصيل؛ ألهنا ليست من األصول
أمور ورد هبا الرشع ،ولكن لِـام ثار عىل مسألة الرصاط سنناقش
الكبرية للدين ،ولكنها ٌ
مجيع الوجوه ،بل سنكتفي ببعض ذلك:
مجيع األدلة ،وال َ
هذه املسألة ،ولكن لن نذكر َ
والرصاط :عبارة عن جرس واصل بني أرض املحرش واجلنة ،أو عىل متن جهنم،

يمر عليه اخلالئق ٌّ
كل بحسب أعامله منهم كالربق اخلاطف ،ومنهم كالريح ،ومنهم
ُّ

تدب ،من جاز الرصاط دخل إىل أطراف
كاجلواد املرسع ،ومنهم كاملايش ،ومنهم كالنملة ّ
اجلنة ،ومن مل جيتز الرصاط ذهب إىل النار.

لو عرضنا عىل العقل هذا املعنى ،فليس هذا األمر مستحيالً ،بل يقبله العقل،

نـؤوله ،بخالف ما لو ُذكر يف الرشع أن اهلل
الرشع فال
وإذا ورد به
داعي ألن نر ّده أو ّ
ُ
َ
ِ
ظاهره العريف املحسوس ،وكذا يف كل
ينزل إىل السامء الدنيا ،فال يليق أن نُثبته عىل

ما يستحيل عق ً
يأمر ملك ًا فينـزل ،أو يتنزل
ال يف حق اهلل ،بل نلجأ إىل تأويله ،فنقولُ :
برمحته ،فيكون استجابة الدعاء يف الثلث األخري من الليل.

داعي لـتأويله؛ حيث
لكن إذا وردت أحاديث تـتعلق بالرصاط أو امليزان ،فال
َ

غري مستحيل عقالً ،فإذا
يتم كتابة األعامل يف الصحف ،وتوزن يف امليزان ،وهذا األمر ُ

ورد به الرشع ،فيجب أن نؤمن به.

سنستعرض آراء الفرق اإلسالمية يف هذا املوضوع ،ونحاول أن نقترص عىل
ٍ
أطراف من األدلة التي ثبتت عىل
أمهها ،سنوضح رأهيم الراجح عندهم ،ثم نشري إىل
الرصاط ،ثم نقوم بإيراد ُّ
الشبه التي وردت عىل الرصاط ،والرد عليها:
نبدأ يف بيان مذاهب الفرق اإلسالمية يف هذه املسألة:
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مذهب أهل السنة يف الرصاط:

فإثبات أصله؛ كام
فأما أهل السنة فقد أثبتوا أصل الرصاط ،واختلفوا يف كيفيته،
ُ

هو مذكور يف كالم املصنف أعاله ،ومشهور يف كتب أهل السنة.

قال العالمة البيجوري يف «حاشيتـه» عىل «اجلوهرة» بعد أن ذكر أن الرصاط

ـ لغة ـ :الطريق الواضح:

«ورشع ًا :جسـر ممدود عىل متن جهنم ،يرده األولون واآلخرون حتى الكفار،
يمرون عليه ،ولعله أراد الطائف َة التي تُرمى يف
خالف ًا للحليمي؛ حيث ذهب إىل أهنم ال ّ

جهنم من املوقف بال رصاط ،وشمل ما ُذكر النبيني والصديقني ،ومن يدخل اجلنة بغري

حساب ،وكلهم ساكتون إال األنبياء فيقولون :اللهم سلم سلم ،كام يف «الصحيح».

ويف بعض الروايات :أنه أدق من الشعرة ،وأحد من السيف ،هو املشهور ،ونازع

يف ذلك العز بن عبد السالم والشيخ القرايف وغريمها كالبدر والزركيش ،قالوا :وعىل
ٌ
حممول عىل غري ظاهره ،بأن يؤول بأنه كناية عن شدّ ة املشقة،
فرض صحة ذلك فهو
وحينـئذ فال ينايف ما ورد من األحاديث الدا ّلـة عىل قيام املالئكة عىل جنبيه ،وكون
الكالليب فيه.

زاد القرايف :والصحيح :أنه عريض ،وفيه طريقان :يمنى ويرسى ،فأهل السعادة
ُيس َلك هبم ذات اليمني ،وأهل الشقاوة ُيسلك هبم ذات الشامل ،وفيه طاقاتُّ ،
كل طاقة

منها تـنفذ إىل طبقة من طبقات جهنم ،وقال بعضهم :إنه ّ
يدق ويتسع بحسب ضيق
فعرض رصاط ّ
كل أحد بقدر انتشار نوره ،فإن نور كل إنسان ال يتعدّ اه
النور وانتشاره،
ُ
حق قوم ،وعريض ًا يف حق
إىل غريه ،فال يميش أحدٌ يف نور أحد ،ومن هنا كان دقيق ًا يف ّ

آخرين»(((.

((( «حاشية البيجوري» عىل «جوهرة التوحيد» ص.180
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ثم قال« :واتفقت عليه الكلمة يف اجلملة ،أي :بقطع النظر عن إبقائه عىل ظاهره؛

كام هو مذهب أهل السنة ،ورصفه عنه؛ كام هو مذهب كثري من املعتزلة ،فإهنم ذهبوا
إىل أن املراد به :طرق اجلنة وطريق النار .وقيل :املراد به :األدلة الواضحة» .اهـ(((.
وهذا الكالم عىل طوله يبني حاصل األقوال يف مسألة الرصاط.

مذهب املعتزلة يف الرصاط:
حق القيام ـ إال أحد أئمتهم املشهود
وأما بيان حاصل مذهب املعتزلة فال يقوم به ـ َّ

هلم ،وال أحدَ أوىل بذلك من القايض عبد اجلبار ،فقد قال يف «رشح األصول اخلمسة»:

«ومن مجلة ما جيب اإلقرار به واعتقا ُده :الرصاط ،وهو :طريق بني اجلنة والنار
يتسع عىل أهل اجلنة ،ويضيق عىل أهل النار إذا راموا املرور عليه ،وقد ّ
دل عليه القرآن،

قال اهلل تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ * ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [الفاحتة ،]7-6 :فلسنـا

نقول فيه ما يقوله احلشـوية :من أن ذلك أدق من الشعر ،وأحـدّ من السيف((( ،وأن
اجتيازه واملرور به ،فمن اجتازه فهو من أهل اجلنة ،ومن مل ُيمكنه ذلك
املك ّلفني يك َّلفون
َ

يصح إيال ُم املؤمن وتكلي ُفه
فهو من أهل النار ،فإن تلك الدار ليست بدار تكليف ،حتى ّ
املرور عىل ما هذا سبيله يف الدّ قة واحلدّ ة ،وأيض ًا :فقد ذكرنا :أن الرصاط هو الطريق،
َ
وما وصفوه ليس من الطريق بسبيل ،ففسد كال ُمهم فيه.

وقد حكى يف «الكتاب» عن كثري من مشاخينا :أن الرصاط إنام هو :األدلة الدالة

عىل هذه الطاعات التي من تـمسك هبا نجا ،وأفىض هبا إىل اجلنة ،واألدلة الدالة عىل

الـمعايص التي من ركبـها هلك ،واستحق من اهلل تعاىل النار.
((( «حاشية البيجوري» عىل «جوهرة التوحيد» ص.180

((( يشري إىل بعض الروايات الواردة يف ذلك ،فقد كان املعتزلة يسمون أهل السنة باحلشوية .وكون
الرصاط أحد وأدق ،مسألة خالفية بني أهل السنة كام تقدم قريب ًا.

ِ
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وذلك مما ال وجه له؛ ألن فيه مح ً
ال لكالم اهلل تعاىل عىل ما ليس يقتضيه ظاهره،

وقد كررنا القول يف أن كالم اهلل تعاىل ـ مهام أمكن محله عىل حقيقته ـ فذلك هو الواجب

دون أن يرصف عنه إىل املجاز.

وعىل أنا ال نعرف من األصحاب من ذكر ذلك إال شيـئ ًا ُيكى عن عباد :أن

الرصاط إنام هو :األدلة الدالة عىل وجوب هذه الواجبات والتمسك هبا ،وقبح هذه
املقبحات واالجتناب منها ،والفائدة ـ يف أن جعل اهلل تعاىل إىل دار اجلنة طريق ًا حال

غمـ ًا ،وليضمنه اللطف عىل ما
ما ذكرنا ـ هو :لكي ّ
مرسة ،وللكافر ّ
يتعجل به للمؤمن ّ
سبق يف نظائره.

وأحوال القيامة وكيفية اإلعادة أكرب من أن حيتمله هذا املوضع ،فنقترص منها عىل

هذا املقدار ،ونسأل اهلل السالمة عن عذابه ،والفوز بثوابه ،إن سائله ال خييب ،وهو قريب

جميب .اهـ(((.

فهذا هو قول املعتزلة من الرصاط كام يوضحه أحدُ أكرب علامئهم ،وتراه يستنكر

عىل من ّأول الرصاط بأنه األدلة ،فتحصل من هذا :أن مجهور املعتزلة عىل إثبات الرصاط،

ال عىل نفيه؛ كام يظنه بعض القارصين.

ومعلوم أن ع ّباد ًا صار جهمي ًا ،ومل يستمر عىل مذهب املعتزلة ،فربام قال ذلك

وهو جهمي.

مذهب اإلباضية يف الرصاط:
الساملي كام يف «مشارق أنوار العقول» فقال ـ بعد أن
وقد حكى مذهب اإلباضية
ُّ

ذكر قول األشاعرة يف إثبات الرصاط وأنه جرس ـ« :وهذا كله مـمكن ،وليست املسألة
((( «رشح األصول اخلمسة» ص.737
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من باب الدين ،فقد ذهب إىل مثل ما ذهبوا إليه بعض أصحابنا ،منهم الشيخ هود بن

حمكم القاسم الربادي ،والشيخ إسامعيل يف «القناطر» ،وقطب األئمة يف «اهليميان»،

ومعول استدالل القائلني باجلرسية قوله تعاىل﴿ :ﮱﯓ
و«جامع الشمل»،
َّ

ﯔ ﯕ﴾ [يس ،]66 :وقـوله تعاىل ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ * ﰆﰇ ﰈ
ﰉ﴾ [الصافات ...]24-23 :ثم قال  ...والذي يظهر يل إبقا ُء األحاديث عىل أصلها
تعر ٍ
وتفويض أمره إىل اهلل ،فمن صدّ قها ـ من غري قط ٍع
ض لر ِّدها عىل راوهيا،
ُ
من غري ُّ
ِ
بكفر من خالفه فيها ـ فقد أحسن ظنَّه بالراوي ،وال بأس عليه إن شاء اهلل» .اهـ(((.

واحلاصل ـ واهلل أعلم ـ :أن اجلمهور من اإلباضية عىل نفي الرصاط باالعتامد
عىل كالم السامليّ ،
وأن بعض أئمتهم قالوا به ،واملسألة عند اجلميع ليست من األصول

القطعية ،عىل كل األحوال.

مذهب الشيعة اإلثني عرشية يف الرصاط:

قال الشيخ الطويس املتوىف يف سنة 460هـ يف كتابه «االقتصاد يف االعتقاد»:

«وأما الرصاط فقال قوم :إنه طريق أهل اجلنة والنار ،وإنه يتسع ألهل اجلنة،

ويتسهل هلم سلوكه ،ويضيق عىل أهل النار ،ويشق عليهم سلوكه ،وقال آخرون:
املراد به :احلجج واألدلة املفرقة بني أهل اجلنة والنار املميزة بينهم» .اهـ((( ،ومل يوضح

بالتحديد قول الشيعة املختار ،ولكن ظاهر كالمه هو وجو ُد خالف بينهم.

ولكن قـد نص العالمة جعفر السـبحاين عىل مذهبهم فـيه يف كـتابه املسمى
بعض الكالم عن مفهوم الرصاط مطلق ًا:
بـ«اإلهليات» ،وذلك بعدما ذكر َ
«ويف ضوء هذا يتبني أن هلل سبحانه يف هذه النشأة الدنيوية رصاطني :أحدمها:

((( «مشارق أنوار العقول» (.)129 :2
((( «االقتصاد يف االعتقاد» ص.222
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تكويني يف سلوكه كامل املوجود وبقاؤه ،واآلخر :ترشيعي خيتص باإلنسان فيه فوزه
ِ
وسعادته .نعم ،ويستظهر من الذكر احلكيم ـ ُّ
الروايات ـ وجود
ويدل عليه رصيح
رصاط آخر يف النشأة األخروية يس ُلكه ُّ
كل مؤمن وكافر»...إلخ((( ،وهذا ترصيح منه

احلق وجود الرصاط.
بأن ّ

وقال نصري الطويس يف «جتريد االعتقاد» مع «رشح احليل»:

«وسائـر السمعيات من امليزان والرصاط واحلساب وتطاير الكتب ممكنةّ ،
دل

السمع عىل ثبوهتا ،فيجب التصديق هبا» .اهـ(((.

وأيده جالل الدين احليل عىل ذلك يف «رشحه» مع زيادة بيان اخلالف يف صورته

كام سبق.

إذن مجاهري الناس من الفرق املعتربة عىل إثبات الرصاط.

رأينا ـ عن طريق النقول من الكتب املعتمدة للفرق اإلسالمية ـ أن مجاهري الفرق

اإلسالمية تثبت الرصاط ،بمعنى :أنه جرس ممدود يمر عليه املؤمنون ،وبالنسبة للكافرين،

قال بعض العلامء :ال يمر الكافرون عىل الرصاط مطلق ًا ،بل ُير َمون من املوقف إىل جهنم
مبارشة.

املعتمد عندهم،
أما أصل الرصاط ،فقد أثـبته مجاهري الفرق اإلسالمية ،وهو
َ

واملعتمد عند األشاعرة هو وجود الرصاط ،واملخ َت َلف فيه عندهم بالنسبة إىل شكله:

هل هو حا ّد ،ضيق أم واسع؟ هل هو طريق واحد أم طريقان؟ وكذلك السادة املاتريدية.
أما بالنسبة للمعتزلة ،فقد رأينا كالم القايض عبد اجلبار يف كتابه «رشح األصول

نص عىل أنه ال رصاط ،بل هذا القول
اخلمسة» قال :ال أعلم شيخ ًا من مشايخ املعتزلة ّ
((( «اإلهليات» (.)766 :2

((( «جتريد االعتقاد» مع «رشح احليل»ص.338
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رصح هبذا
منقول عن عباد ،وهذا انتقل من املعتزلة إىل اجلهمية وأثناء كونه يف اجلهمية ّ

القول.

وبالنسبة للشيعة ،فقد نقلنا عن نصري الدين الطويس من كتابه «التجريد» وشارحه
جالل الدين احليل ،وهو من الكتب املعتمدة عندهم ،ونقلنا أيض ًا عن الطويس صاحب
كتاب «االقتصاد يف االعتقاد» أنه ينقل عن الشيعة قولني :بعضهم يقول :إن املراد من
الرصاط األدلة املوصلة إىل اجلنة ،والقول الثاين :إنه جرس ،ونقلنا عن جعفر السبحاين

ـ وهو من مشاخيهم املعتمدين يف هذا الزمان ـ ينص رصاحة عىل وجود الرصاط ،وأن
النصوص تدل بظواهرها عىل هذا ،وأهنا غري قابلة للتأويل إىل معنى آخر؛ لتضافرها
عىل هذا املعنى الذي هو اجلرس.

ونقلنا أيض ًا كالم ًا للسالـمي من كتابه «مشارق العقول» من كـتب اإلباضية

املعتمدة ،ينص فيه عىل وجود خالف بني اإلباضية يف وجود الرصاط.

حاصل ما توصلنا إليه بعد كل هذه النقول :أن الرصاط بمفهوم اجلرس ،بغض

النظر عن صورته وهيئـته :أهو ضيق أم واسع؟ هذا األمر حمل اتفاق بني سائر الفرق
اإلسالمية اتباع ابن تيمية ،ومن مل ي ُقل به مل ي ُقل باستحالته ،وتو ّقف فقط يف أن هذه
النصوص ثابتة ،أم غري ثابتة.

وتبني َّ
أن الذي نفى كون الرصاط جرس ًا ،هو األقل؛ بعد هذا الكالم الذي خلّصناه.

سنكمل موضوع الرصاط ،وسنـقترص عىل ذكر بعض األدلة التي استـدل هبا

العلامء من القرآن والسنة ،ولن نناقشها بتفصيل ،ثم سنناقش أدلة من أنكر الرصاط،
وسنرشع يف ذكر بعض األدلة عىل إثبات الرصاط.

نص صـريح جد ًا يف القرآن يدل عىل إثبات الرصاط ،ولكن توجد
ال يوجد ّ

جمملة حددهتا السنة:
إشارات حتتمل الرصاط وغريه ،وهي ألفاظ َ

* قوله تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [الفاحتة ]6 :احتج هبا القايض عبد

ِ
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اجلبار يف كتابه «املغني» عىل إثبات الرصاط ،واحتجاجه هذا ليس قوي ًا ،فهو بعيد عن

أن يراد بالرصاط هنا معنى اجلرس.

* قوله تعاىل يف سورة املؤمنون﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ * ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [املؤمنون.]74-73 :

قد ُيفهم منها :أهنم ناكبون عن الرصاط املنصوب عىل متن جهنم ،فهم ناكبون،

أي :منحرفون عنه .وقد ُيفهم منها :األدلة التي نصبها اهلل إىل طريق احلق ،فإذا انحرف
ُ
اإلنسان عن الرصاط ـ بأي مفهوم ـ يكون قد وافق مفهوم اآلية ،لكن داللة هذه اآلية

عىل الرصاط ـ بمعنى اجلرس ـ ليست قوية ،مع احتامل ذلك.

* قوله يف سورة يس﴿ :ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨﮩﮪ*ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

* ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾

[يس ]67-65 :داللة هذه اآلية عىل الرصاط أقوى من داللة اآلية السابقة عىل الرصاط؛

ألن اهلل يتحدث هنا عن حال الكافرين يوم القيامة﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ ،أما
يف اآلية السابقة فهو يتحدّ ث بشكل عام ،لذلك احتملت املعن َيني.

بعض العلامء قالوا عن معنى ﴿ﮱ ﯓ﴾ :إهنم تعجلوا يف الدنيا عىل

انتهاز الطريق (طريق الضاللة) فأنى يبرصون طريق اهلداية ،وأنى يبرصون اجلنة يف
اآلخرة.

هذه اآلية ـ واهلل أعلم ـ داللتها عىل الرصاط أقوى من داللة اآلية السابقة.

* قوله يف سـورة مريم﴿ :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹ ﭺ * ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ *ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ * ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ * ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
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ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [مريم ]72-68 :داللتها قوية جد ًا بانضامم القرائن عىل الرصاط،
ِ
مترون
وذلك لـام ورد يف تفسري هذه اآلية ،فقد ورد يف «الصحاح» أن معناها« :يوم ّ
عىل الرصاط»(((.
هذه اآلية ليست رصحية يف الداللة عىل الرصاط ،ولكن باعتضادها باألحاديث

الواردة يف تفسريها تكون داللتها عىل وجود الرصاط قوية ،وال يلزم إلثبات الرصاط
نص رصيح من القرآن.
أن يرد ٌّ

قال العالمة أبو السعود يف «تفسريه»:

دونا ،يمر هبا املؤمنون ،وهي خامدة ،وتنهار بغريهم،
«أي :واص ُلها
وحارض َ
ٌ
ِ
اجلنة اجلن َة قال بعضهم لبعض:
وعن جابر :أنه ﷺ سئل عنه فقال« :إذا دخل أهل
ُ
وردتوها وهي خامدة» ،وأما قوله
أليس قد وعدَ نا ر ُّبنا أن نرد النار؟ فيقال هلم :قد

تعاىل﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [األنبياء ،]101 :فاملراد به :اإلبعاد عن عذاهبا .وقيل:
ورودها :اجلواز عىل الرصاط املمدود عليها» .اهـ(((.
وقال الواحدي يف «الوسيط»:

«قال ابن زيد :ورود املسلمني النار :العبور عىل اجلرس ،وورود الكافرين :أن

يدخلوها» .اهـ(((.

((( أخرج مسلم يف «صحيحه» ،كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم ،باب من فضائل أصحاب
الشجرة أهل بيعة الرضوان ريض اهلل عنهم )2496( ،من حديث أم مبرش ريض اهلل عنها أهنا
سمعت رسـول اهلل ﷺ عند حفصة ريض اهلل عنها يقول« :ال يدخل النار ،إن شاء اهلل ،من
أصحاب الشجرة أحد ،الذين بايعوا حتتها» قالت :بىل ،يا رسول اهلل ،فانتهرها ،فقالت حفصة:
﴿ﮐﮑﮒﮓ﴾ [مريم ]71 :فقال النبي ﷺ :قد قال اهلل عز وجل﴿ :ﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [مريم.]72 :
((( «تفسري أيب السعود» (.)276 :5
((( «الوسيط» (.)192 :3
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األدلة من احلديث عىل الرصاط:
أوالً :ما رواه اإلمام البخاري :عن أيب هريرة :أن الناس قالوا :يا رسول اهلل،

تضارون يف القمر ليلة البدر؟»
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اهلل ﷺ« :هل
ّ

تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب؟» قالوا:
قالوا :ال يا رسول اهلل ،قال :فهل
ّ

الناس يو َم القيامة فيقول :من
ال يا رسول اهلل ،قال« :فإنكم ترونه كذلك! جيمع اهلل
َ

القمر
الشمس ،ويتبع من كان يعبد
الشمس
كان يعبد شيئ ًا فليتب ْعه ،فيتبع من كان يعبد
َ
َ
َ
الطواغيت ،وتبقى هذه األمة فيها شافعوها» ـ أو
الطواغيت
القمر ،ويتبع من كان يعبد
َ
َ
َ

«منافقوها» شك إبراهيم ـ فيأتيهم اهلل ،فيقول :أنا ربكم ،فيقولون :هذا مكاننا ،حتى

يأتينا ربنا ،فإذا جاءنا ربنا عرفناه ،فيأتيهم اهلل يف صورته التي يعرفون ،فيقول :أنا ربكم،
رضب الرصاط بني ظهري جهنم ،فأكون أنا وأمتي
فيقولون :أنت ربنا ،فيتبعونه ،و ُي َ
ُ
الرسل ،ودعوى الرسل يومئذ :اللهم س ِّل ْم س ِّل ْم!
أول من جييزها ،وال يتكلم يومئذ إال

كالليب مثل شوك السعدان ،هل رأيتُم السعدان؟» قالوا :نعم يا رسول اهلل،
جهنم
ويف
ُ
َ

قدر عظمها إال اهلل ،ختطف الناس
قال« :فإهنا مثل شوك السعدان ،غري أنه ال يعلم ما ُ

بأعامهلم ،فمنهم املؤمن يبقى بعمله ،ـ أو «املوبق بعمله» أو «املوثق بعمله» ـ «ومنهم

املخردل» ـ أو «املجازى» ،أو نحوه ـ «ثم يتجىل ،حتى إذا فرغ اهلل من القضاء بني العباد،

وأراد أن خيرج برمحته من أراد من أهل النار ،أمر املالئكة أن ُيرجوا من النار من كان ال

يرشك باهلل شيئ ًا ممن أراد اهلل أن يرمحه ،ممن يشهد أن ال إله إال اهلل ،فيعرفوهنم يف النار بأثر

حرم اهلل عىل النار أن تأكل أثر السجود،
النار اب َن آدم إال أثر السجودّ ،
السجود ،تأكل ُ
فيصب عليهم ماء احلياة ،فينبتون حتته كام تنبت احلبة
فيخرجون من النار قد امتُحشوا،
ُّ

رجل ُم ٌ
يف محيل السيل ،ثم يفرغ اهلل من القضاء بني العباد ،ويبقى ٌ
قبل بوجهه عىل النار،
رب ِ
ف وجهي عن النار؛ فإنه قد َ
قش َبني
ارص ْ
أي ّ
هو آخر أهل النار دخوالً اجلن َة ،فيقولْ :
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عسيت إن
رحيها ،وأحرقني ُذكاؤها ،فيدعو اهلل بام شاء أن يدعوه ،ثم يقول اهلل :هل
َ
غريه؟ فيقول :ال وعزتك ،ال أسألك غريه ،ويعطي ر َّبه من
ُأ
َ
عطيت ذلك أن تسأ َلني َ
ٍ
ومواثيق ما شاء ،فيرصف اهلل وجهه عن النار ،فإذا أقبل عىل اجلنة ورآها ،سكت
عهود
َ

ألست
رب ،قدِّ مني إىل باب اجلنة ،فيقول اهلل له:
َ
أي ّ
ما شاء اهلل أن يسكت ،ثم يقولْ :
أعطيت عهو َدك ومواثيقك أن ال تسأ َلني غري الذي ُأعطيت أبد ًا ،ويلك ـ يا ابن آدم ـ
قد
َ

رب ،ويدعو اهللَ حتى يقول :هل عسيت إن ُأعطيت ذلك أن
ما أغدرك ،فيقول :أي ّ
ٍ
ومواثيق،
عهود
تسأل غريه؟ فيقول :ال وعزتك ،ال أسألك غريه ،و ُيعطي ما شاء من
َ
فيقدّ مه إىل باب اجلنة ،فإذا قام إىل باب اجلنة ،انفهقت له اجلن ُة ،فرأى ما فيها من احلربة

رب ،أدخلني اجلن َة ،فيقول اهلل:
والرسور ،فيسكت ما شاء اهلل أن يسكت ،ثم يقول :أي ّ
غري ما ُأعطيت ،فيقول :ويلك ـ يا ابن
ألست قد
َ
َ
أعطيت عهو َدك ومواثي َقك أن ال تسأل َ
آدم ـ ما أغدرك ،فيقول :أي رب ،ال أكونن أشقى ِ
خلقك ،فال يزال يدعو حتى يضحك
ّ
ّ
اهلل منه ،فإذا ضحك منه قال له :ادخل اجلن َة ،فإذا دخلها قال اهلل له :تَـمنَّ ْه ،فسأل ر َّبه

األماين ،قال اهلل :ذلك
ومتنى ،حتى إن اهلل ليذكّره ،يقول :كذا وكذا ،حتى انقطعت به
ُّ

لك ومثله معه».

قال عطاء بن يزيد :وأبو سعيد اخلدري مع أيب هريرة ال يرد عليه من حديثه شيئ ًا

حتى إذا حدث أبو هريرة :أن اهلل تبارك وتعاىل قال« :ذلك لك ومثله معه» قال أبو سعيد

حفظت إال قو َله« :ذلك لك
اخلدري :وعرشة أمثاله معه يا أبا هريرة! قال أبو هريرة :ما
ُ
حفظت من رسول اهلل ﷺ قو َله« :ذلك
ومثله معه ،قال أبو سعيد اخلدري :أشهدُ أين
ُ

آخر أهل اجلنة دخوالً اجلن َة(((.
لك وعرشة أمثاله» ،قال أبو هريرة :فذلك الرجل ُ

((( أخرجه يف «صحيحه» ،كتاب الرقاق ،باب الرصاط جرس جهنم 6573( ،و .)6574وكتاب

التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﭙﭚﭛ*ﭝﭞﭟ﴾ [القيامة 7437( ،]23-22 :و.)7438
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ورواه احلاكم بلفظ فيه بعض االختالف ،ال من جهة الرصاط .ورواه النسائي يف

«السنن الكربى» ،ويف الرتمذي عن أيب هريرة ،واإلمام أمحد يف «مسنده»(((.

ومن األحاديث الدا ّلة عىل إثبات الرصاط ما رواه اإلمام البخاري عن أيب هريرة

يف احلديث الطويل حديث الشفاعة ،وفيه« :ويرضب الرصاط بني ظهري جهنم،
ٍ
ٍ
يومئذ:
يومئذ إال الرسل ،ودعوى الرسل
فأكون أنا وأمتي أول من جييزها ،وال يتكلم
اللهم سلم سلم»(((.

يتصور بصورة...
بعض الناس قال :إن هذا احلديث فيه أمور ال تُع َقل ،مثل أن اهلل
ّ

إلخ .نقول بصورة ُم َملة :إذا ثبت هذا احلديث ،فإنه يمك ُن تأويل هذه الكلامت عىل
َم َم ٍل سليم ،فإذا أمكن تأوي ُلها فكيف يمكن ر ُّد احلديث مجلة؟ ولو س ّلمنا معه أن هذه

الكلمـات ال يمكن تأوي ُلها فكيف لنا أن نر ّده كام ً
ال ملجرد وجود كلامت مع ّينة فيه

ذكـر الصـراط ،وليس فيها تلك
مردودة ،خاص ًة أنه ورد من طرق أخرى ورد فيها ُ

الكلامت.

ثاني ًا :جاء يف «صحيح مسلم» :عن أيب عاصم قال :حدثني يزيد الفقري ،قال:

نحج،
رأي من رأي اخلوارج ،فخرجنا يف عصابة من ذوي عدد نريد أن ّ
كنت قد شغفني ٌ
((( أخرجه أمحد .)143 :13( ،)7717( ،و(.)526 :16( ،)10906( .)303 :13( ،)7927
والنسائي ،كتاب التفسري ،قوله تعاىل﴿ :ﭙﭚﭛ*ﭝ ﭞﭟ﴾.)11573( ،

والرتمذي ،أبواب صفة اجلنة ،باب ما جاء يف صفة أهل اجلنة .)2537( ،وباب ما جاء يف سوق
اجلنة .)2549( ،وباب منه .)2554( ،وباب ما جاء يف خلود أهل اجلنة وأهل النار.)2557( ،

واحلاكم ،كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل عنهم ،ذكر مناقب عكاشة بن حمصن بن قيس بن مرة
ابن كثري أبو حمصن شهد بدر ًا وأحد ًا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل ﷺ.)5010( ،

وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه.

((( كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﭙﭚﭛ*ﭝ ﭞﭟ﴾ 7437( ،و.)7438
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جالس إىل سارية عن رسول اهلل ﷺ ،قال :فإذا هو قد
فإذا جابر بن عبد اهلل حيدث القو َم
ٌ
فقلت له :يا صاحب رسول اهلل ،ما هذا الذي حتدثون ،واهلل يقول:
ذكر اجلهنميـني،
ُ

﴿ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ [آل عمران ،]192 :و﴿ﯞﯟﯠﯡﯢ

سمعت
ﯣﯤﯥﯦ﴾ [احلج]22 :؟ فقال :أتقرأ القرآن؟ قلت :نعم .قال :فهل
َ

بمقام حممد عليه السالم يعني الذي يبعثه اهلل فيه؟ قلت :نعم .قال :فإنه مقام حممد ﷺ

املحمود الذي ُيرج اهلل به من ُيرج.

ومر الناس عليه قال :وأخاف أن ال أكون
نعت
ثم قال :قال :ثم َ
َ
وضع الرصاط ّ

أحفظ ذاك قال :غري أنه قد زعم أن قوم ًا خيرجون من النار بعد أن يكونوا فيها ،قال:

يعني فيخرجون كأهنم عيدان السامسم ،قال :فيدخلون هنر ًا من أهنار اجلنة ،فيغتسلون فيه،
فيخرجون كأهنم القراطيس ،فرجعنا قلنا :وحيكم ،أترون الشيخ يكذب عىل رسول اهلل
ﷺ؟ فرجعنا ،فال ـ واهلل ـ ما خرج منا غري رجل واحد .أو كام قال أبو نعيم(((.

ومستلزمات الشفاعة أن خيرج
يقصد الصحايب أن املقام املحمود هو الشفاعة،
ُ

من النار بعض من دخل فيها ،وهذا املضمون هو الذي خيالفه ذلك الرجل ،فكأن
الصحايب قال له :مل يثبت يف هذه اآلية أنه خيرج ِمن النار َمن دخل فيها ،إال أنه ثبت يف
تفس القرآن ،فيجب أن نقول هبا.
السنة ،والسنة هي التي ّ

نص رصيح يف القرآن،
وهذا الكالم يقع يف الرصاط ،فلو قلنا :إنه ال يثبت عليه ٌّ
وثبت رصاحة يف السنة ،فهذا ٍ
كاف لوجوب أن نقول به.
بل إشارات فقطَ ،
وضع الرصاط عىل متن جهنم ،وذكر أنه قال
إذن كان من ضمن ما حدثهم به
ُ

كالم ًا كثري ًا ،ولكن الراوي اقترص عىل املوضع الذي هو حمل اإلشكال عنده ،وأورد
((( كتاب اإليامن ،باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها.)191( ،
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فهم منهّ :
أن الرصاط من ضمن ما كان الصحابة يتك ّلمون
عرض ًا ،وهذا ك ٌّله ُي َ
الباقي َ

عنه ،فهو ليس أمر ًا مبتدع ًا كام يزعم بعضهم.

ثالث ًا :ويف «صحيح مسلم» :عن أيب هريرة وأيب مالك :عن ربعي :عن حذيفة

قاال :قال رسول اهلل ﷺ« :جيمع اهلل تبارك وتعاىل الناس ،فيقوم املؤمنون ،حتى تزلف

هلم اجلنة ،فيأتون آدم ،فيقولون :يا أبانا ،استفتح لنا اجلن َة ،فيقول :وهل أخرجكم من
اجلنة إال خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك ،اذهبوا إىل ابني إبراهيم خليل اهلل،
قال :فيقول إبراهيم :لست بصاحب ذلك ،إنام كنت خلي ً
ال من وراء وراء ،اعمدوا إىل

موسى ﷺ الذي كلمه اهلل تكلي ًام ،فيأتون موسى ﷺ ،فيقول :لست بصاحب ذلك،

اذهبوا إىل عيسى كلمة اهلل وروحه ،فيقول عيسى ﷺ :لست بصاحب ذلك ،فيأتون

ُرسل األمانة والرحم ،فتقومان جنبتي الرصاط يمين ًا
حممد ًا ﷺ ،فيقوم فيؤذن له ،وت َ
كمر الربق؟ قال:
وشامالً ،فيمر أولكم كالربق» ،قال :قلت :بأيب أنت وأمي أي يشء ّ

«أمل تروا إىل الربق كيف يمر ويرجع يف طرفة عني؟ ثم كمر الريح ،ثم كمر الطري وشد
الرجال ،جتري هبم أعامهلم ،ونبيكم قائم عىل الرصاط يقول :رب سلم سلم ،حتى

تعجز أعامل العباد ،حتى جييء الرجل فال يستطيع السري إال زحف ًا» ،قال« :ويف حافتي
ِ
بأخذ من ُأمرت به ،فمخدوش ناج ،ومكدوس يف
كالليب مع َّلق ٌة مأمور ٌة
الرصاط
ُ
النار» ،والذي نفس أيب هريرة بيده ،إن قعر جهنم لسبعون خريف ًا(((.

هذا حديث الشفاعة ،وهو نفسه الذي ُروي يف البخاري ،وليس يف هذه الطريق

بعض الناس ،ولكن فيها ذكر الرصاط،
تلك األلفاظ املستنكرة التي اعرتض عليها ُ

وهذا طريق صحيح ومروي عن صحابيني،وذاك طريق صحيح ومروي عن بعض
بعض الطرق فيها ألفاظ
الصحابة ،فالذي أقوله :بام أن احلديث قد ورد بعدة طرقُ ،

((( كتاب اإليامن ،باب أدنى أهل اجلنة منزلة فيها.)195( ،
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وبعض الطرق ليس فيها يشء من تلك األلفاظ ،وكل
مستنكرة ـ عندَ من يستنكر ذلك ـ ُ

طريق صحيح ،وكل الطرق جمتمعة عىل ذكر الرصاط ،فال جيوز لنا بعد ذلك أن نقول:
بام أن بعض الطرق ورد فيها ألفاظ مستنكرة ،فال نقول بالرصاط.

قد نقول :تلك األلفاظ شاذة ،نعم ،ولكن ال جيوز أن نقول :كل احلديث شاذ،

ثم هي مل تث ُبت يف مجيع الروايات ،كام قلنا من قبل :إنه قد ورد ألفاظ شاذة يف بعض
األحاديث.

وإن وصف احلديث دقيق جد ًاَّ ،
فإن الذي يميش بالرجل عىل الرصاط أعام ُله،

وتأ ّملوا فيام ورد فيه:حتى تعجز أعامل العباد ،أي :حتى تعجز أعامل العباد عىل أن تسري

بالرجل.

قول الرسول ﷺ« :ونبيكم قائم عىل الرصاط يقول :رب سلم سلم» .يقول :هذا

مر الرصاط ،ويف اخلوف من
خوف ًا عىل أمته وال ُّ
يصح أنه يقوهلا عىل نفسه ،والناس يف ّ
الرصاط متفاوتون.

ومن قال :إن حالة الناس يف اخلوف من الرصاط متساوية فقوله غري سليم،

وكذلك تساوهيم يف أرض املحرش غري سليم ،فهناك من هو موقن أنه من أهل اجلنة،

فمنهم األنبياء والشهداء ...فكيف يتساوى هؤالء وغريهم يف اخلوف يف أرض املحرش؟

وقد ورد هذا احلديث يف «املستدرك» عن حذيفة وأيب هريرة بسند قال فيه احلاكم:

هذا حديث صحيح.

رابع ًا :ويف «صحيح مسلم» أيض ًا :عن عائشة قالت :سألت رسول اهلل ﷺ عن

قوله عز وجل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [إبراهيم ]48 :فأين يكون
الناس يومئذ يا رسول اهلل؟ فقال« :عىل الرصاط»(((.

((( كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،باب يف البعث والنشور وصفة األرض يوم القيامة.)2791( ،
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ورواه ابن حبان عن السيدة عائـشة أيض ًا ،عن عائـشة :أهنا قالت :يا رسول

اهلل ﴿ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ﴾ [الزمر:

 ]67فأين املؤمنون يومئذ؟ قال« :عىل الرصاط يا عائشة»(((.

ورواه أيض ًا احلاكم يف «املستدرك» ،والدارمي يف «سننه» ،ورواه اإلمام أمحد يف

«مسنده»(((.

ويف «مسند اإلمام أمحد» :رواية عن عائشة بلفظ آخر :عن القاسم بن الفضل قال:

قال احلسن :قالت عائشة :يا رسول اهلل ﴿ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ﴾ أين
الناس؟ قالَّ :
«إن هذا ليشء ما سألني عنه أحد من أمتي قبلك! الناس عىل الرصاط»(((.

رووه تقريب ًا بنفس
فهذا احلديث رواه غري من واحد من حفاظ األمة ،وكلهم َ

اللفظ ونفس السياق.

خامس ًا :يف «صحيح ابن حبان» :عن أيب سعيد اخلدري عن النبي ﷺ قال« :ليمر

ٌ
وخطاطيف ختطف الناس يمين ًا وشامالً،
وكالليب
حسك
الناس عىل جرس جهنم وعليه
ُ
ُ

وبجنبتيه مالئكة يقولون :اللهم سلم سلم ،فمن الناس من يمر مثل الريح ،ومنهم من

يمر مثل الفرس املجرى ،ومنهم من يسعى سعي ًا ،ومنهم من يميش مشي ًا ،ومنهم من
حيبو حبو ًا ،ومنهم من يزحف زحف ًا ،فأما أهل النار ـ الذين هم أهلها ـ فال يموتون وال

((( كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة ،باب إخباره ﷺ عن البعث وأحوال الناس يف ذلك اليوم،
(.)7380

((( الدارمي ،كـتاب الرقـاق ،باب قـول اهلل تعاىل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾،
(.)2809

وأمحد .)79 :40( ،)24069( ،و( ،)25 :43( ،)25828( .)477 :41( ،)25023واحلاكم،

كتاب التفسري ،تفسري سورة إبراهيم عليه السالم.)3344( ،

((( (.)226 :41( ،)24697

 1146ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

حييون ،وأما أناس فيؤخذون بذنوب وخطايا ،ف ُيحرقون فيكونون فح ًام ،ثم يؤذن يف
الشفاعة ،فيؤخذون ضبارات ضبارات ،ف ُيقذفون عىل هنر من أهنار اجلنة ،فينبتون كام

تنبت احلبة يف محيل السيل» ،قال رسول اهلل ﷺ« :أما رأيتم الصبغاء شجرة تنبت يف
ِ
رب ارصف
الفضاء؟ فيكون من آخر من ُأخرج من النار رجل عىل شفتها ،فيقول :يا ّ
وجهي عنها ،فيقول :عهدك وذمتك ال تسألني غريها؟» قال« :وعىل الرصاط ثالث

شجرات فيقول :يا رب ،حولني إىل هذه الشجرة ،آكل من ثمرها ،وأكون يف ظلها،
فيقول :عهدك وذمتك ال تسألني شيئ ًا غريها؟ قال :ثم يرى أخرى أحسن منها ،فيقول:

رب ،حولني إىل هذه آكُل من ثمرها ،وأكون يف ظلها ،قال :فيقول :عهدك وذمتك
يا ّ
ال تسألني غريها؟ ثم يرى أخرى أحسن منها ،فيقول :يا رب ،حولني إىل هذه آكل

من ثامرها وأكون يف ظلها ،قال :ثم يرى سواد الناس ويسمع كالمهم ،فيقول :يا رب

أدخلني اجلنة».

قال أبو نرضة :اختلف أبو سعيد ورجل من أصحاب النبي ﷺ فقال أحدمها:

فيدخله اجلنة ،ف ُيعطى الدنيا ومثلها ،وقال اآلخر :فيدخل اجلنة ،فيعطى الدنيا وعرشة

أمثاهلا ،قال أبو حاتم ريض اهلل تعاىل عنه :هكذا حدثنا أبو يعىل« :وعىل الرصاط ثالث
شجرات» وإنام هو« :عىل جانب الرصاط ثالث شجرات»(((.

سادس ًا :ويف «صحيح ابن حبان» :عن أنس بن مالك :عن عبد اهلل بن مسعود:

عن رسول اهلل ﷺ قال« :إن آخر من يدخل اجلنة رجل يميش عىل الرصاط ،فهو يكبو

مرة ،وتسفعه النار أخرى ،حتى إذا جاوزها التفت إليها ،فيقول :تبارك الذي نجاين
منها ،فواهلل لقد أعطاين شيئ ًا ما أعطاه أحد ًا من العاملني!» قال« :ثم ترفع له شجرة
فيقول :يا رب ،أدنِني منها؛ لعيل أستظل بظلها ،وأرشب من مائها» قال« :فيقول اهلل :يا

((( كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة ،باب إخباره ﷺ عن البعث وأحوال الناس يف ذلك اليوم،
(.)7379
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ابن آدم ،لعيل ان أعطيتُـكَه سألتـني غريها؟» فيقول :ال يا رب ،ويعاهده أن ال يفعل
ـ وهو يعلم أنه فاعله لِـام يرى مما ال صرب له عليه ـ فيدنيه منها ،فيستظل بظلها ،ويرشب
من مائها ،ثم ترفع له شجرة أخرى ـ هي أحسن من األوىل ـ فيقول :يا رب ،أدنني منها؛

ألستظل بظلها ،وأرشب من مائها ،فيقول :أمل تعاهدين أن ال تسألني غريها؟ فيقول:

بىل يا رب! ولكن أدنني منها ألستظل بظ ّلها ،وأرشب من مائها ،فيعاهده أن ال يسأله
غريها ،فيدنيه منها ،ويعلم أنه سيسأله غريها؛ لِـام يرى ما ال صرب له عليه» ،قال« :فرتفع

له شجرة أخرى عند باب اجلنة ـ هي أحسن من األُول َيني ـ فيقول :يا رب ،أدنني منها؛

ألستظل بظلها ،وأرشب من مائها ،فيقول :أمل تعاهدين أن ال تسألني غريها؟ فيقول:

رب،
بىل يا رب! ولكن أدنني منها ،فإذا دنا منها سمع أصوات أهل اجلنة ،فيقول :يا ّ
أدخلني اجلنة ،فيقول اهلل جل وعال :أيرضيك ـ يا ابن آدم ـ أن أعط َيك الدنيا ومثلها

معها؟ فيقول :أتستهزئ يب ،وأنت رب العاملني؟ فيقول :ما أستهزئ بك ،ولكنني عىل
ما أشاء قادر »،قال :فكان ابن مسعود إذا ذكر قوله :أتستهزىء يب ضحك؟ ثم قال:

أال تسألوين مما أضحك؟ فقيل :مما تضحك؟ فقال :كان رسول اهلل ﷺ إذا ذكر ذلك
ضحك(((.

سابع ًا :ويف «صحيح ابن حبان» :عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :يؤتى

باملوت يوم القيامة ،فيوقف عىل الرصاط املستقيم ،فيقال :يا أهل اجلنة ،فينطلقون خائفني
وجلني أن خيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه ،ثم يقال :يا أهل النار فينطلقون فرحني

مستبرشين أن خيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه ،فيقال :هل تعرفون هذا؟ فيقولون:
نعم ـ ر َّبنا ـ هذا املوت! فيأمر به ،ف ُيذبح عىل الرصاط ،ثم يقال للفريقني كالمها :خلود

موت فيه أبد ًا(((.
وال َ

((( كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة ،باب وصف اجلنة وأهلها.)7430( ،
((( كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة ،باب وصف اجلنة وأهلها.)7450( ،
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ثامن ًا :روى احلاكم يف «املستدرك» :عن املغرية بن شعبة قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«شعار املسلمني عىل الرصاط يوم القيامة :اللهم س ِّلم سلم»(((.

تاسع ًا :ويف «املستدرك عىل الصحيحني» للحاكم :عن أيب األحوص عن عبد اهلل

ريض اهلل تعاىل عنه ﴿ﮐﮑﮒﮓ﴾ [مريم ]71 :قال :الرصاط عىل جهنم مثل حد

السيف ،فتمر الطائفة األوىل كالربق ،والثانية كالريح ،والثالثة كأجود اخليل ،والرابعة
كأجود اإلبل والبهائم ،ثم يمرون ،واملالئكة تقول :رب س ِّلم س ّلم(((.
عارش ًا :روى احلاكم يف «املستدرك» :عن سامل بن أيب اجلعد :عن عبد اهلل ريض

اهلل تعاىل عنه :مسند ﴿ﭑ﴾ [الفجر ]1 :قال :قسم مسند ﴿ﮏﮐﮑ﴾ [الفجر:

 :]14مرور الرصاط ثالثة جسور :جرس عليه األمانة ،وجرس عليه الرحم ،وجرس عليه
الرب عز وجل(((.

ليس معنى قوله« :جرس عليه الرب» أن اهلل نفسه عىل اجلرس ،كام أن قوله« :جرس

عليه األمانة ،جرس عليه الرحم» ليست األمانة نفسها والرحم موجو َدين عىل اجلرس،

مر عىل
مر عىل اجلرس األول ،ومن أ ّدى ّ
حق الرحم ّ
ولكن املعنى :من أ ّدى حق األمانة ّ
حق اهلل ـ فيام سوى ذلك ـ مر عىل اجلرس الثالث.
اجلرس الثاين ،ومن أ ّدى ّ
املقام.

ال جيوز أن يقول :أحد إن هذا احلديث شاذ؛ ألنه ذكر مكان الرب بعد أن اتضح
احلادي عرش :يف «مستدرك احلاكم» أيض ًا :عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل تعاىل

((( كتاب التفسري ،تفسري سورة طه .)3422( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل
خيرجاه.

((( كتاب التفسري ،تفسري سورة مريم .)3423( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل
خيرجاه.

(((كتاب التفسري ،تفسري سورة والفجر .)3930( ،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.

ِ
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عنه :عن النبي ﷺ قال« :ليحبس أهل اجلنة بعدما جياوزون الرصاط عىل قنطرة فيؤخذ

لبعضهم من بعض مظاملهم التي تظاملوها يف الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن يف دخول
اجلنة فألحدهم أعرف بمنزله يف اآلخرة منه بمنزله كان يف الدنيا»(((.

الثاين عرش :ويف «سنن أيب داود» ،ويف «املستدرك» للحاكم :عن احلسن :عن

فبكيت ،فقال رسول اهلل ﷺ« :ما لك يا
ذكرت النار
عائشة ريض اهلل تعاىل عنها قالت:
ُ
ُ

عائشة؟» قالت :ذكرت النار فبكيت ،فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول
اهلل ﷺ« :أما يف ثالث مواطن فال يذكر أحد أحد ًا :حتى يعلم أخيف ميزانه أم يثقل،

وعند الكتب حتى يقال :هاؤم أقرءوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه أيف يمينه أم يف

كالليب
شامله أو من وراء ظهره ،وعند الرصاط إذا وضع بني ظهري جهنم ،حافتاه
ُ
كثرية ،وحسك كثري حيبس اهلل هبا من شاء من خلقه ،حتى يعلم :أينجو أم ال»(((.

الثالث عرش :وقد رواه احلاكم يف «املستدرك» :عن أيب عثامن :عن سلامن :عن

النبي ﷺ قال« :يوضع امليزان يوم القيامة ،فلو وزن فيه الساموات واألرض لوسعت،

فتقول املالئكة :يا رب ،ملن يزن هذا؟ فيقول اهلل تعاىل :لـمن شئت من خلقي ،فتقول

املالئكة :سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ،ويوضع الرصاط مثل حد املوسى ،فتقول

املالئكة :من جتيز عىل هذا؟ فيقول :من شئت من خلقي ،فتقول :سبحانك ما عبدناك
حق عبادتك»(((.

((( كتاب األهوال .)8706( ،وقال :قال قتادة :قال أبو عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود :ما يشبه إال أهل
مجعة انرصفوا من مجعتهم .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.

((( الرتمذي ،كتاب السنة ،باب يف ذكر امليزان .)4757( ،واحلاكم ،كتاب األهوال .)8722( ،وقال:
هذا حديث صحيح إسناده عىل رشط الشيخني لوال إرسال فيه بني احلسن وعائشة ،عىل أنه قد

صحت الروايات أن احلسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة ريض اهلل تعاىل عنها وأم سلمة.

((( كتاب األهوال .)8739( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ،ومل خيرجاه.
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الرابع عرش :رواه اإلمام الرتمذي يف «اجلامع الصحيح»:عن النرض بن أنس بن

مالك :عن أبيه قال :سألت النبي ﷺ أن يشفع يل يوم القيامة ،فقال« :أنا فاعل» ،قال:

قلت :يا رسول اهلل ،فأين أطلبك؟ قال« :اطلبني أول ما تطلبني عىل الرصاط» ،قال:

قلت :فإن مل ألقك عىل الرصاط؟ قال« :فاطلبني عند امليزان» ،قلت :فإن مل ألقك عند
امليزان» ،قال« :فاطلبني عند احلوض؛ فإين ال أخطئ هذه الثالث املواطن»(((.

اخلامس عرش :ما رواه اإلمام أمحد :عن أنس قال :حدثني نبي اهلل ﷺ« :إين لقائم

أنتظر أمتي تعرب عن الرصاط؛ إذ جاءين عيسى ،فقال :هذه األنبياء قد جاءتك ـ يا حممد ـ
يشـتكون» ـ أو قال« :يـجتمعون إليك» ـ «ويدعون اهلل عز وجل أن يفرق مجع األمم

ملجمون يف العرق ،وأما املؤمن فهو عليه
لغم ما هم فيه ،واخللق َ
إىل حيث يشاء اهلل؛ ِّ

كالزكمة ،وأما الكافر فيتغشـاه املوت» ،قال« :قال لعيسى :انـتظر حتى أرجع إليك،

نبي اهلل ﷺ حتى قام حتت العرش ،فلقي ما مل يلق ٌ
ملك مصطفى ،وال نبي
قال :فذهب ُّ
مرسل ،فأوحى اهلل عز وجل إىل جربيل :اذهب إىل حممد ،فقل له :ارفع رأسك ،سل

تعط ،واشفع تشفع» ،قال« :فشفعت يف أمتي :أن أخرج من كل تسعة وتسعني إنسان ًا

واحد ًا» ،قال« :فام زلت أتردد عىل ريب عز وجل ،فال أقوم مقام ًا إال شفعت حتى أعطاين

اهلل عز وجل من ذلك أن قال :يا حممد ،أدخل من أمتك من خلق اهلل عز وجل من شهد

أنه ال إله إال اهلل يوم ًا واحد ًا خملص ًا ومات عىل ذلك»(((.

السادس عرش :ويف «مسند اإلمام أمحد» :عن عقبة بن صهبان قال :سمعت أبا بكرة

عن النبي ﷺ قال« :حيمل الناس عىل الرصاط يوم القيامة ،فتقادع هبم جنبة الرصاط
تقادع الفراش يف النار» ،قال« :فينجي اهلل تبارك وتعاىل برمحته من يشاء» ،قال« :ثم يؤذن

((( أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،باب ما جاء يف شأن الرصاط .)2433( ،وقال :هذا حديث
حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.

((( أخرجه يف «مسنده».)209 :20( ،)12824( ،
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ويرجون،
ويرجون ،ويشفعون ُ
للمالئكة والنبيني والشهداء أن يشفعوا ،فيشفعون ُ

ويرجون» ،وزاد عفان مرة ،فقال أيض ًا« :ويشفعون وخيرجون من كان يف
ويشفعون ُ

قلبه ما يزن ذرة من إيامن»(((.

السابع عرش :روى اإلمام مسـلم :عن :أيب أسمـاء الرحبي :أن ثوبان موىل

رسول اهلل ﷺ حدّ ثه قال :كنت قائ ًام عند رسول اهلل ﷺ ،فجاء حرب من أحبار اليهود،

فقال :السالم عليك يا حممد ،فدفعته دفعة كاد ُيرصع منها ،فقال :مل تدفعني؟ فقلت:

أال تقول :يا رسول اهلل؟ فقال اليهودي :إنام ندعوه باسمه الذي سمـاه به أهله ،فقال

رسول اهلل ﷺ« :إن اسمي حممد الذي سامين به أهيل» ،فقال اليهودي :جئت أسألك،
فقال له رسول اهلل ﷺ« :أينفعك يشء إن حدثتك؟» قال :أسمع بأذين ،فنكت رسول اهلل

ﷺ بعود معه ،فقال« :سل» ،فقال اليهودي :أين يكون الناس ﴿ﮡﮢﮣﮤ

ﮥﮦ﴾؟ فقال رسول اهلل ﷺ« :هم يف الظلمة دون اجلرس» ،قال :فمن أول

الناس إجازة؟ قال« :فقراء املهاجرين» ،قال اليهودي :فام حتفتهم حني يدخلون اجلنة؟

قال« :زيادة كبد النون» ،قال :فام غذاؤهم عىل أثرها؟ قال« :ينحر هلم ثور اجلنة الذي
كان يأكل من أطرافها» ،قال« :فام رشاهبم عليه؟ قال« :من عني فيها تسمى سلسبيالً»،

وجئت أسألك عن يشء ال يعلمه أحدٌ من أهل األرض إال نبي،
قال :صدقت! قال:
ُ
أو رجل ،أو رجالن ،قال« :ينفعك إن حدثتك؟» قال :أسمع بأذين ،قال :جئت أسألك

عن الولد؟ قال« :ماء الرجل أبيض ،وماء املرأة أصفر ،فإذا اجتمعا فعال مني الرجل

مني املرأة أ ْذكرا بإذن اهلل ،وإذا عال مني املرأة مني الرجل آنثا بإذن اهلل» ،قال اليهودي:

لنبي ،ثم انرصف فذهب ،فقال رسول اهلل ﷺ« :لقد سألني هذا عن
لقد
َ
صدقت ،وإنك ٌّ
الذي سألني عنه ،وما يل علم بيشء منه حتى أتاين اهلل به»(((.

((( (.)90 :34( ،)20440

((( كتاب احليض ،باب بيان صفة مني الرجل ،واملرأة وأن الولد خملوق من مائهام.)315( ،
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وقال ابن حجر يف «فتح الباري»:

«وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة أهنا سألت النبي :ﷺ :عن هذه اآلية ﴿ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ :أين يكون الناس حينئذ؟ قال« :عىل الرصاط»،
ويف رواية الرتمذي« :عىل جرس جهنم» ،وألمحد من طريق ابن عباس عن عائشة« :عىل

متن جهنم» ،وأخرج مسلم أيض ًا من حديث ثوبان مرفوع ًا« :يكونون يف الظلمة دون

اجلرس» ،فقد مجع بينها البيهقي بأن املراد باجلرس :الرصاط؛ كام سيأيت بيانه يف ترمجة

مستقلة ،وأن يف قوله« :عىل الرصاط» ،جماز ًا؛ لكوهنم جياوزونه؛ ألن يف حديث ثوبان

زيادة يتعني املصري إليها لثبوهتا»(((.

يعني :أهنم ال يكونون عىل الرصاط بل جياوزونه ،عىل كل األحوال؛ فإن الرصاط

مذكور أيض ًا يف هذا احلديث ،واحلديث مذكور يف أكثر من كتاب من كتب السنة.

الثامن عرش :روى ابن حبان يف «صحيحه» عن أيب سعيد اخلدري :عن النبي

وخطاطيف ختطف
وكـالليب
ﷺ قال« :ليمر الناس عىل جرس جهنم ،وعليه حسك
ُ
ُ

الناس يمين ًا وشامالً ،وبجنبتيه مالئكة يقولون :اللهم سلم سلم ،فمن الناس من يمر

مثل الريح ،ومنهم من يمر مثل الفرس املجرى ،ومنهم من يسعى سعي ًا ،ومنهم من
يمشى مشي ًا ،ومنهم من حيبو حبو ًا ،ومنهم من يزحف زحف ًا »...إلخ .ورواه اإلمام
أمحد ،وأبو يعىل يف «مسنده»(((.

ويف «املستدرك» للحاكم :عن جماهد قال :قال يل ابن عباس :أتدري ما سعة جهنم؟

قلت :ال قال :أجل ـ واهلل ـ ما تدري أن بني شحمة أذن أحدهم وبني عاتـقه مسرية
((( «فتح الباري» (.)377 :11

((( كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة رجاهلم ونسائهم بذكر أسامئهم رضوان اهلل عليهم ،باب
إخباره ﷺ عن البعث وأحوال الناس يف ذلك اليوم.)7379( ،
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سبعني خريف ًا أودية القيح والدم! قلت :له أهنار؟ قال :ال بل أودية ،ثم قال :أتدري
ما سعة جهنم؟ قلت :ال ،قال :أجل ـ واهلل ـ ما تدري! حدثتني عائشة ريض اهلل تعاىل

عنها :أهنا سألت رسول اهلل ﷺ عن قول اهلل عز وجل﴿ :ﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲ﴾ قلت :فأين الناس يومئذ يا رسول اهلل؟

قال« :عىل جرس جهنم»(((.

ويف «سنن أيب داود» :عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهني :عن أبيه :عن النبي ﷺ

قال« :من محى مؤمن ًا من منافق» أراه قال« :بعث اهلل ملك ًا حيمي حلمه يوم القيامة من

نار جهنم ،ومن رمى مسل ًام بيشء يريد شينه به حبسه اهلل عىل جرس جهنم حتى خيرج

مما قال»(((.

ويف «املعجم الكبري» :عن أيب وائل شقيق بن سلمة :أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل

تعاىل عنه استعمل برش بن عاصم عىل صدقات هوازن ،فتخلف برش ،فلقيه عمر فقال:

ما خلفك؟ أما لنا عليك سمع وطاعة؟ قال :بىل ،ولكن سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:

«من ويل شيئ ًا من أمر املسلمني أتى به يوم القيامة حتى يوقف عىل جرس جهنم؛ فإن كان

حمسن ًا جتاوز ،وإن كان مسيئ ًا انخرق به اجلرس ،فهوى فيه سبعني خريف ًا» ،قال :فخرج

عمر ريض اهلل تعاىل عنه كئيب ًا حزين ًا ،فلقيه أبو ذر فقال :ما يل أراك كئيب ًا حزين ًا؟ قال :ما

يمنعني أن أكون كئيب ًا حزين ًا وقد سمعت برش بن عاصم يقول :سمعت رسول اهلل ﷺ

يقول« :من ويل شيئ ًا من أمر املسلمني أتى به يوم القيامة حتى يوقف عىل جرس جهنم،

فإن كان حمسن ًا جتاوز ،وإن كان مسيئ ًا انخرق به اجلرس فهوى فيه سبعني خريف ًا»؟ قال

((( كتاب التفسري ،تفسري سورة الزمر .)3630( ،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه
السياقة.)3630( ،

((( كتاب األدب ،باب من رد عن مسلم غيبة.)4885( ،
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سمعت رسول اهلل ﷺ
أبو ذر :وما سمعتَه من رسول اهلل ﷺ قال :ال قال :أشهد أين
ُ

يقول« :من ويل أحد ًا من الناس أتى به يوم القيامة حتى يوقف عىل جرس جهنم ،فإن
كان حمسن ًا جتاوز ،وإن كان مسيئ ًا انخرق به اجلرس فهوى فيه سبعني خريف ًا وهي سوداء

ُ
يأخذها بام
مظلمة» ،فأي احلديثني أوجع لقلبك؟ قال :كالمها قد أوجع قلبي ،فمن

فيها؟ وقال أبو ذر :من سلت اهللُ أنفه ،وألصق خدَّ ه باألرض ،أما إنا ال نعلم إال خري ًا،
تنجو من إثمها(((.
وعسى إن وليتَها َمن ال يعدل فيها أن ال َ

التاسع عرش :قال الكتاين يف «نظم املتناثر من احلديث املتواتر»:

«أحاديث الرصاط وامليزان وإنطاق اجلوارح وتطاير الصحف وأهوال املوقف،

وأحوال اجلنة والنار ،نقل الربزيل عن رشح «اإلرشاد» أهنا متواترة ،ونقله عنه أبو عيل بن

رحال يف «رشحه» لـ«خمترص خليل» ،ويف «الشهاب عىل الشفا» يف الكالم عىل حديث
الشفاعة الكربى عىل قوله فيه« :وتأيت األمانة والرحم ،فتقومان عىل جنبي الرصاط» ما

نصه :ويف هذا ـ ونحوه مما بلغ حد التواتر املعنوي ـ ر ٌّد عىل املعتزلة املنكرين للرصاط،
كام ّبي يف الكتب الكالمية .اهـ(((.

وانظر «الدر املنثور» لدى قوله﴿ :ﮘﮙ ﮚ﴾ [األعراف ]8 :فقد ذكر

فيه هناك كثري ًا من أحاديث امليزان»(((.

فهذا ٌ
نقل للتواتر املعنوي ألحاديث الرصاط ،وحق هلا أن تكون كذلك ،واملنصف

يقر بذلك خاص ًة بعدما ّقررنا له ما مىض من األحاديث والروايات الواردة يف الرصاط،
ّ
وأقوال فرق اإلسالم املعتربة ،واهلل املوفق.

((( (.)39 :2( ،)1219

((( «نظم املتناثر من احلديث املتواتر» ص.243
((( «الدر املنثور» (.)417 :3
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أقول :واألحاديث يف الرصاط أكثر من ذلك ،فكان األصل أن تبقى عىل ظاهرها؛

لـام كان ممكن ًا غري مستحيل عقالً ،وإن كان بعض األحاديث ضعيف ًا ،فإهنا إذا كانت

بغض
بتلك الكثرة ،فإن املعنى املشرتك بينها ـ وهو وجو ُد جلرس يسمى الرصاط ،وذلك ّ

النظر عن حقيقة شكله وصورته ـ يتقوى به الضعيف من هذه األحاديث بال ريب ،واهلل

تعاىل أعلم.

جئت هبذا الكالم لنعلم أن العلامء ذكروا أن أحاديث الرصاط وغريها من أحوال
ُ

القيامة قد بلغت عىل حدّ قول بعض العلامء التواتر املعنوي.

إىل هنا نكون قد انتهينا من ذكر بعض األدلة التي ورد فيها ذكر الرصاط ،ولو

نظرتم يف األحاديث التي ورد فيها ذكر الرصاط مع اآليات التي وردت فيها إشارات إىل
الرصاط مع أقوال علامء األمة من الفرق املختلفة ومعظمهم اتفقوا عىل إثبات الرصاط؛

لتبني لكم أن إنكار الرصاط هبذه السهولة ال يتأتى ألحد ،وأما القول بأن الرصاط عبارة

عن فكرة هيودية ترسبت إىل املسلمني من اليهود ،هذا قول خطري وليس عليه دليل.

هبذا نكون قد انتهينا من مرحلتني من ثالث مراحل يف احلديث عن الرصاط:
املرحلة األوىل :أقوال الفرق اإلسالمية يف إثبات الرصاط،
املرحلة الثانية :ذكر الروايات واألدلة الدالة عىل إثبات الرصاط.
واآلن سنأيت للمرحلة الثالثة وهي ذكر االعرتاضات والتشكيكات التي أوردها

البعض يف الكالم عىل الرصاط وحماوالت لنفيه .وهي عبارة عن عرش نقاط ،هذه النقاط

التي ذكرها بعض الذين شككوا يف الرصاط يف «رشحه للعقيدة الطحاوية» ،وسنذكر

موضع الشاهد من كالمه بنصه ،ثم نذكر كيفية الرد عليه.
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الرشوع يف نقد كالم حسن السقاف:

لقد تكلم الشيخ السقاف عىل مسألة الرصاط يف رشح العقيدة الطحاوية ،ونحن

سنبني خالصة ما ذكره هنا ونشري إىل مواضع الضعف يف كالمه:

أوالً :قال السقاف« :قضية الرصاط بمعنى أنه جرس ممدود عىل متن جهنم أدق

من الشعرة وأحد من السيف يمر عليه الناس واحد ًا واحد ًا فمنهم من يقع عنه فيسقط

يف النار ،ومنهم من ينجو وعليه كالليب مثل شوك السعدان ختطف الناس فيقعون يف
النار ،قضية مرجوحة» .اهـ(((.

اجلواب :أطلق السقاف عىل هذه القضايا بمجموعها ،أهنا مرجوحة ،أي :ضعيفة،

أي :أن غريها نفيها أقوى منها ،فإن قصد بالرجحان :الرجحان عنده الذي قد يكون
ملجرد اهلوى ،فإنه مل يذكر دليل الرجحان ،وذلك لرجحان يف نفسه ال يستلزم الرجحان

يف نفس األمر ،وإن قصد الرجحان عند أئمة اإلسالم من خمتلف الفرق ،فقد بينا أن
هذا غلط ،بل إن مجاهري املسلمني يثبتون الرصاط ،وإن قصد بالرجحان :أن األحاديث
الواردة فيها ضعيفة ،فقد بينا أن كثري ًا منه صحيح ،نعم منها ضعيف ،ولكن هكذا شأن

غالب املنقوالت ،منها ضعيف ،ومنها صحيح ،ولو أجزنا ألنفسنا أن نرد الصحيح

ألجل الضعيف ،مل يثبت يشء من األحاديث.

وإن قصد أن بعض هذه القضايا ضعيف ،فقد يسلم له ،ولكن كالمه ال يفيد

جمرد ذلك ،بل يفيد القول بضعف مجيع هذه القضايا ،وهذا باطل.

ثاني ًا :قوله يف« :كون الرصاط ّ
أدق من الشعرة وأحدّ من السيف مل يأت يف القرآن

الكريم.(((»...

((( «رشح الطحاوية» للسقاف ص.539
((( املصدر السابق.
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ورصح الكثري منهم
اجلواب :الصحيح :أن هذه الفكرة قد اختلف حوهلا العلامءّ ،

رصح بنفيها ،وبعضهم قال :ال مانع منها ،فاخلالف حاصل
أهنا ربام ال تثبت ،وبعضهم ّ
ثابت قبل وجود السقاف وبعد وجوده!
حوهلا ،وهذا أمر ٌ

ِ
وجوب ذكر ّ
كل عقيدة نص ًا يف القرآن،
أما قوله :إهنا مل ترد يف القرآن؛ فقد بناه عىل

وهذا ال يس ّلم ـ كام سنشري إليه الحق ًا ـ وقد خالف هو هذا األصل الذي قرره؛ كام

سنبينه أيض ًا.

ولكن الذي يمكن أن يقال هنا :إنه حتى لو ُفرض أن هذا الوصف منازع فيه،

فهل جيوز لنا أن ننفي فكرة الرصاط من األصل؟

البي بنفسه أن هذه الطريقة من التفكري باطلة ،فاالختالف يف وصف
إنه من ّ

اليشء ال يستلزم انتفاء أصله ،ولو سلك الناس هذا املسلك الستلزم نفي كثري من
األصول الدينية.

يعني :لو حصل اخلالف يف هيئة الرصاط وصورته ،هل يستلزم هذا االختالف

أن ُينفى أصل الرصاط؟ عىل أنه قد يطلق أن الرصاط كحد السيف ،ويراد به كحد
يمر عليه إن جيتزه ينقطع به السبيل إىل جهنم.
السيف يف القطع ،فإن من ُّ

ثالث ًا :قوله يف« :إن الرصاط ـ يف لغة العرب ـ :هو الطريق الواسع السهل».

أقول :إن العلامء كام ب ّينا قد اختلفوا يف أن الرصاط هل هو واسع أم ضيق ،أو أنه

يتسع ويضيق بحسب أعامل اإلنسان الصاحلة ،وجمرد كون معنى الرصاط لغة كام ذكر

ال يستلزم نفي أصل الرصاط رشع ًا.

عىل أن الرصاط كام ورد يف كتب اللغة ليس معناه بالضبط الطريق الواسع ،بل هو

الطريق الواضح ،هذا ذكره األصفهاين يف «املفردات» ،قال« :هو الطريق املستسهل» ،ومل

يقيده بكونه واسع ًا ،وقال :هو الطريق املستقيم ،وأصله :رصطت الطعام ،أي :بلعته،
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فغاب يف اجلوف برسعة((( .وكام تعلمون :أن من يأيت عىل الرصاط يغيب برسعة إما

يف اجلنة أو يف جهنم ،فهذا مناسبة كونه الرصاط ،ومل ُيذكر يف اللغة :أن الرصاط معناه:

الطريق الواسع املتبادر منها السعة املكانية ،إال إن قيل :إن التبادر لالستعامل العريف
الشائع ،وبناء عىل أن األلفاظ موضوعة أص ً
املحسة ثم جتتازها إىل غريها.
ال لألمور
َّ

رابع ًا :قال« :إن الرصاط بمعنى أنه جرس منصوب عىل متن جهنم ،أو فوقها ،أو

بني حافتيها ،مل يرد يف القرآن الكريم الذي هو األصل يف معرفة العقائد»(((.

أقول :قد ب ّينا أن الرصاط ليس من أصول العقائد ،بل هو أمر جزئي ،وكونه

مل يرد رصاحة يف القرآن قد ُيس ّلم ملن ينازع يف داللة اآليات التي ذكرناها فيه ،ولكن

القول بعدم وروده عىل اإلطالق ـ أي :إطالق القول بعدم وروده ـ أمر آخر ،فإن هذا

يفس
معارض بداللة القرآن عليه ،ولو باإلشارة ،خصوص ًا إذا ورد من األحاديث ما ّ
َ
تلك اآليات بالرصاط ،وبأنه جرس عىل جهنم؛ كام أوردناه سابق ًا ،فاآلية املحتملة إذا
ُ
ورد حديث صحيح يف تفسريها تصبح دلي ً
فإطالق قوله بعدم
ال عىل ذلك بال ريب،

ورود ذلك ٌ
باطل.

ثم إن السقاف نفسه مل يستطع أن يثبت احلوض بآية رصحية من القرآن ،بل اعتمد

عىل األحاديث الواردة فيه ،وادعاؤه أن الكوثر هو عني احلوض باطل؛ فالوارد يف
يصب يف احلوض
األحاديث :أن الكوثر غري احلوض ،فالكوثر :عبارة عن هنر يف اجلنة
ّ

الذي هو إما يف ساحات اجلنة ،أو يف أرض املحرش.

هو قال« :إن احلوض هو نفس الكوثر» ،وهذا األمر باطل وخمالف لألحاديث،

ويف نفس الوقت أثبت احلوض مع أن احلوض مل يرد ذكره يف القرآن.
((( «مفردات القرآن» ص.407
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وادعاؤه :أن الكوثر هو عني احلوض؛ خالف الصواب كام أرشنا إليه يف حمله،

فلم
فالكوثر هنر يصب يف احلوض ،فثبوت احلوض باحلديث وثبوت الكوثر بالقرآنَ ،
يعارض هنا إثبات الرصاط باحلديث مع اإلشارة إليه يف القرآن.
فإن ادعى أن األحاديث باحلوض متواترة ،فقد نقلنا سابق ًا :أن األحاديث الواردة

يف الرصاط متواترة باملعنى ،والتواتر املعنوي حجة ـ كام ال خيفى ـ كتواتر عذاب القرب

باملعنى ،وهل ورد ذكر عذاب القرب يف القرآن رصاحة؟ أم إن ما ورد فيه هو دالالت
وإشارات إليه ـ وإن كانت أقوى من دالالهتا عىل الرصاط ـ فاحلاصل :أنه ال يوجد
نص عليه ـ كام يريده الس ّقاف ـ بل عذاب القرب وارد باحلديث أصالة ،وهو يثبت معاين
ّ

القرآن.

إرجاع فكرة الرصاط إىل أصل هيودي؛ ال يس َّل ُم له ،لوروده عن
وحماولة السقاف
َ

النبي ﷺ بأحاديث صحيحة وبطرق خمتلفة كام مىض بيانه ،وكون هذه الفكرة قد وردت

عند اليهود ال يستلزم أهنا باطلة ،فافهم.

خامس ًا :قوله« :إن األحاديث التي وردت يف الرصاط هي أحاديث آحاد ال تفيد

معارضة بقطعي الدالالت كام سرتى إن شاء اهلل تعاىل»(((.
إال الظن ،وهي َ

أقول :لو تنزلنا عن القول بأن األحاديث الواردة فيه متواترة املعنى وس ّلمنا أهنا

آحاد ،فإننا ال نس ّلم أهنا غريبة أو قليلة او ليست مشهورة ،ومعلوم أن األحاديث التي

نص عليه أهل السنة ،ومعلوم
وإن كانت آحاد ًا مشهورة ،فإهنا تفيد العلم النظري كام ّ

أيض ًا أنه ال يقال :إن كل حديث آحاد ال يفيد إال الظ َّن ،بل بعض أحاديث اآلحاد تفيد
القطع بالقرائن الواردة ،وال ريب أن األحاديث الواردة يف الرصاط أكثر من أن تطبق

((( «رشح الطحاوية» للسقاف ص.551
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عليها هذه القاعدة ،فال يقال فيها :إهنا جمرد آحاد وبالتايل فال تفيد إال الظن؛ بمثل هذا
األسلوب الظاهري اجللف.

وأما قوله« :إهنا معارضة بقطعي الدالالت» ،فهو غري صحيح كام سرتى الحق ًا.

نحن سنورد كل اآليات التي احتج هبا السقاف عىل أن هذه اآليات تعارض األحاديث

كام قال ونبني أن معنى اآليات غري املعنى الذي فهمه هو ،أو أهنا ال تعارض األحاديث
التي وردت يف ذكر الرصاط.

لو سلمنا أهنا أحاديث آحاد مطلق ًا فهذه اآلحاد ال تعارض القرآن وقال هبا كثري

من املتقدمني من السلف واخللف وقالت هبا كثري من الطوائف اإلسالمية .أليس هذا
دلي ً
ال عىل أهنم قبلوا اآلحاد .بالطبع .ثم إذا ُس ّلم بأن هذه األحاديث مقبولة فالكالم عىل

قطعيتها أمر آخر.

وأما ادعاؤه بعد ذلك يف قوله« :وعمدة استدالهلم عىل اجلرس ذي الكالليب هو

حديث أيب هريرة وأيب سعيد ،((( »...فكالم باطل ال قيمة له ،وذلك بعد أن ما رأينا

األحاديث الكثرية التي وردت يف الرصاط.

أقول :وحتى لو كان عمدة يف استدالهلم عىل هذا احلديث وفيه بعض األمور

باملرة كام أرشنا إليه يف كالمنا عىل
املردودة كام قال ،فإن هذا ال يستلزم ر ّد احلديث ّ

اإلرساء واملعراج ،عىل أنه لو اقترصنا يف االستدالل عىل الرصاط بمثل تلك األحاديث

لكفى عند العقالء.

سادس ًا :قوله« :تنص فكرة الرصاط الذي فوق جهنم عىل أن الناس يمرون عليه

ويكونون قريبني من النار ،بل يمرون ما بني حافتيها فيجوزون عليها من فوقها ،وهذه
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مقرر يف القرآن الكريم من أن املؤمنني ال يقربون من نار جهنم،
الفكرة تعارض ما هو َّ

وال يسمعون صوهتا»(((.

يمرون فوق جهنم عىل اجلرس
أقول :هذا الكالم ضعيف ،فإن كون املؤمنني ّ

برسعات خمتلفة حتى إن منهم كالربق ،وتتفاوت مراتب رسعاهتم ،يفيد أهنم ليسوا

كلهم يتأ َّذون من النار عند مرورهم ،فإنه ال خيفى عىل عاقل أنه كلام ازدادت رسعة
حيس بأي أثر من آثار النار عليه وال يعترب هذا تعذيب ًا له ،بل إنعام ًا من
الواحد فإنه ربام ال ّ

مر عليها هبذه الرسعة ،وأما إن أراد أنه ُيفهم من القرآن أن سائر
اهلل سبحانه وتعاىل أن ّ
املؤمنني ال يقرتبون من النار وال يسمعون حسيسها فإن هذا باطل خمالف ملا ورد من أن
من املؤمنني َمن ُيعذب يف النار ،وأن عذاهبم متفاوت قد يطول وقد يقرص.

والـحاصل أن قـوله تعاىل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ * ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [األنبياء ]102-101 :خمصوص ببعض املؤمنني،
وال ُيس ّلم بأن املراد منه :عدم سامع حسيسها باملرة؛ لِـام ورد يف بعض األحاديث أن
كان جمرد سامع حسيسها عذاب ًا
املؤمنني يرون النار ويعرفون ما فيها من العذاب ،ولو
ّ
حسيسها باملرة؛ لِا أهنم ال ّ
يعذبون ،ولكن
حتى يكون معارض ًا لآلية ،لـام سمع األنبيا ُء
َ
الذي يدرك معاين الكالم وطريقة القرآن يف التعبري يفهم أن املراد :أهنم ال يسمعون

سامع تعذيب ،من القرائن املبينة هلذا الفهم قوله تعاىل﴿ :ﭬﭭﭮﭯﭰ
حسيسها َ
ﭱ﴾ [فاطر ،]22 :فأهل السنة احتجوا هبذه اآلية عىل أن أهل القبور يسمعون كالم

الرسول ﷺ ،ولكنهم ال يسمعونه سامع استجابة ،بل يسمعونه سامع إدراك.

فالقول بأن املؤمنني ال يسمعون حسيس النار ال يستلزم أهنم ال يسمعوهنا باملرة،
((( «رشح الطحاوية» للسقاف ص.555
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بل ال حيسوهنا حسيس تعذيب ،بل حسيس إدراك لوجودها ،وهذا كالم قوي جد ًا يرد

مر سابق ًا.
كالم السقاف الذي ّ

سابع ًا :قوله« :فكرة الرصاط بمعنى اجلرس املمدود عىل متن جهنم بني حافتيها

فيها من اهللع واخلوف والفزع ما ال يستطيع أحد أن ينفيه حتى عن األنبياء الذين

يقولون :كام جاء يف ذلك احلديث« :اللهم س ّلم س ّلم»»(((.

هذا كالم ساذج ال يقول به عاقل ،وظاهر كالمه :أنه حتى األنبياء خيافون عىل

أنفسهم ،أو حتى عىل األقل ،فإن ظاهر كالمه يدل عىل :أن كل املؤمنني يشرتكون يف
اخلوف من املرور عىل الرصاط ،وقد بينت األحاديث أنه ليس كل املؤمنني خيافون من

الرصاط ،بل من املؤمنني من يمر عليه وال يلتفت إليه ،واألنبياء يقولون« :اللهم سلم
سلم» خوف ًا عىل أمتهم ،وليس خوف ًا عىل أنفسهم.

أقول :أما أن فكرة الرصاط فيها هلع وخوف فمس ّلم ،ولكن الثابت أيض ًا :أن

اخلوف منه يتفاوت بقدر األعامل ،وأن املرور عليه إنام يكون بحسب األعامل التي

يقدمها اإلنسان يف احلياة الدنيا ،ال بحسب املهارة يف الركض كام يتوهم السقاف ،ومن

يوجه هذا االعرتاض ،فإن هذا االعرتاض إنام يدل عىل سذاجة قائله ،وعدم معرفته
ّ
بأحوال أمور اآلخرة ،وأهنا ال تُقاس بأمور الدنيا.

وأما أن األنبياء يقولون« :سلم سلم» ،فمس ّلم ،ولكن ما أدراك أهنم يقولون :ذاك

ألنفسهم؟ أي :ألهنم خيافون عىل أنفسهم السقوط يف النار ،فإن هذا ال خيطر عىل بال

عاقل ،بل يقولون :ذلك خوف ًا عىل أمتهم فإهنم يطلبون السالم ألممهم وأتباعهم ،وهذا
وارد يف نص األحاديث تقريب ًا.

ثم إن وقوع اخلوف يف حالة ووقت معني ال خيالف عدم وقوعه يف غالب األوقات،
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فافهم! أي :حتى لو وقع اخلوف يف حلظة من اللحظات ،فهذا ال يعني أهنم ال خيافون

مطلق ًا يف كل األحيان حتى يكون ذلك قادح ًا يف إيامهنم أو مكانتهم ،كام يريد أن يوحي،
بل إن مقامهم العظيم يقتيض منهم اخلوف من اهلل تعاىل مع غاية حمبته والرجاء منه.

سابع ًا :وأما قوله بأن فكرة الرصاط تفيد التساوي يف اخلوف بني املؤمنني

نص عليه حيث قال« :إن فكرة الرصاط تفيد التساوي يف اخلوف بني
والكافرين؛ كام ّ

املؤمنني والكافرين»((( ،فهذا قريب من التحريف لألحاديث الواردة يف ذلك ،وهي

تفيد التفريق بني مرور الناس عليه ،فمجرد تفاوهتم يف ذلك يفيد تفاوهتم يف اخلوف

وجمرد علم املؤمن بأنه مؤمن ـ خاصة أن ذلك يكون بعد احلساب وعرض األعامل ـ

يفيد عدم تساوهيم مع الكافرين يف اخلوف.

وبعد ،فإن خوف كل واحد من الرصاط إنام يكون بقدر أعامله الباطلة واملخالفة

ألوامر اهلل تعاىل يف احلياة الدنيا كام هو املقرر يف أحوال اآلخرة وحياة الربزخ ،فإذن

كالمه ال حاصل له وال وجه له.

ثامن ًا :قوله يف« :تنص فكرة الرصاط عىل َّ
أن الناس يمرون عىل الرصاط الذي هو
جرس عىل جهنم واحد ًا واحد ًا وليسوا مجاعات ،وهذا أيض ًا خمالف لِـام جاء يف القرآن
ذهب بالناس من أرض احلساب واملحرش إىل اجلنة والنار أفواج ًا أفواج ًا
الكريم من أنه ُي َ

وزمر ًا زمر ًا ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ*ﮃﮄ

ﮅﮆﮇﮈ﴾ [الزمر.(((»]71-70 :

يمرون واحد ًا واحد ًا ،بل يف
أقول :ليست كل األحاديث تفيد ذلك من أهنم ّ

بعضها أهنم يمرون عىل الرصاط مجاعات ،ثم إن ما أفاد منها ذلك ال يعارض اآليات
((( «رشح الطحاوية» للسقاف ص.556
((( املصدر السابق.
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التي أشار إليها ،فإن املعنى ربام يكون أهنم بعد أن يسقطوا عىل الرصاط يساقون بالصورة
التي ُذكرت.

ثم إن اآليات تقول﴿ :ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈ﴾ وهذا ال خيالف

ما مىض من ذكر صورة الرصاط؛ ألننا قلنا :إن بعض الكفار ير َمون عىل جهنم من دون
املرور عىل الرصاط ،فربام تكون هذه اآلية يف ذكر حالة هؤالء الكفار.

ثم إن اآليات ال تدل عىل أهنم يساقون مبارشة إىل جهنم من أرض املحشـر

توسط الرصاط،
واحلساب ،بل تفيد أهنم يساقون إليها بعد ذلك ،ومطلق البعدية يقبل ُّ

ُ
فالسوق
خاصة أنه ال يقال عنه :إنه موقف وأرض ،بل هو حالة انتقالية عارضة ال دائمة،
من أرض احلساب إىل جهنم إن كان عن طريق الرصاط فال تعارض ،بل هو مطرد مع

اآليات.

تاسع ًا :قوله يف« :تنص فكرة الرصاط الذي هو جرس عىل متن جهنم أن كيفية

دخول النار تتم بالسقوط من هذا اجلرس املنصوب عىل حافتيها واهلوي يف النار ،وهذا
خمالف لِـام هو مقرر يف القرآن من أن دخول النار يتم بمجيء الكفار والعصاة إىل أبواهبا
مثل جميء املؤمنني إىل أبواب اجلنة والدخول فيها بعد إذن ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ﴾» .اهـ(((.

أقول :هذا غري معارض لألحاديث ،واملعارضة لو حتققت غري قطعية؛ إذ ربام

يكون السوق إىل جهنم الوارد يف اآليات بعد سقوطهم عن الرصاط ،وأيض ًا فإنه ال
يوجد دليل عىل أن جميء الكفار والعصاة إىل أبواب جهنم ،هو مثل جميء املؤمنني إىل

أبواب اجلنة ،بل الوارد هو مطلق املجيء ،وهذا ال يستلزم املامثلة بالصورة ،بل األصل

هنا :هو عدم التامثل الختالف أحوال الفريقني كام ال خيفى.
((( «رشح الطحاوية» للسقاف ص.556
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مكرمني ـ وهذا يستلزم أن يأتوا اجلنة مشي ًا مث ً
ال أو يف حالة
فإن كان كون املؤمنني ّ

معينة ـ فإن هذا يستلزم أن الكافرين يأتون النار يف حالة ختالف حالة املؤمنني ،وكل من
يسمى جميئ ًا كام ال خيفى عىل عاقل.
هذا ّ

الس ْو ُق هو القيادة إىل جهة ال يريدها املسوق ،هذا الكالم ال يتعارض مع القول
َّ

بان الكافرين إما أن يلقون إىل جهنم إلقاء ،أو أن يمشوا عىل الرصاط ثم يسقطون ثم

بعد ذلك يساقون.

القصد أن مطلق اآلية ﴿ﮃ﴾ ال يتعارض مع كون الكافرين يلقون إلقاء ،أو

أهنم يمشون ،ثم يسقطون ،ثم يساقون إىل مواضعهم.

أما القول :إن هذه اآلية داللتها قطعية عىل نفي الرصاط ،فالذي أراه ـ من دون

مبالغة ـ أنه قول مبالغ فيه.

الـامر عليه ال يعرف
عارش ًا :قوله يف« :تفيد فكرة الرصاط الذي هو جرس بأن
َّ
مصريه  ...إىل قوله  ...وهذا أيض ًا مضا ٌّد وخمالف لِـام تـقرر يف القرآن الكريم ويف

مصريه».
وغريه من ساعة موته يعرف
األحاديث الصحيحة األخرى ،من أن املؤمن
َ
َ
اهـ(((.

مر بيان بعض ما فيه سابق ًا ،ففيه تكرار ،ولكن نزيد هنا فنقول:
أقول :كالمه هذا ّ

املؤمن العايص ـ وال خيلو مؤمن من معصية ولو من الصغائر لعدم عصمة مجيعهم ـ ال

جيزم بأن اهلل سبحانه وتعاىل سوف يغفر له ،فكيف واحلال القائم يف احلقيقة أن املؤمنني

ليسوا فقط عاصني بالصغائر ،بل وبالكبائر؟ ال يستطيع أحد أن ينكر هذا ،وقد قيل عن
بعض الصحابة :إهنم فعلوا الكبائر فام بالك بعوام الناس؟
((( «رشح الطحاوية» للسقاف ص.557
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إذا كانت هذه حالة املؤمنني ـ وهي التلبس باملعايص ـ فكيف يستطيع أحدهم

أن جيزم بنجاته ،حتى بعد احلساب؛ ألنه بعد احلساب إما أن ُيغفر له وإما أن ُيعذب؟

أمل يرد عن الرسول ﷺ أنه كان يعوذ باهلل من اخلوف ،وقد محل العلامء هذا عىل

طبيعة النفس البرشية ،وهذا املالئم حلالة البرش يف املوقف.

من اجليل أنه ال يقول :هبذا قائل ـ وهو أن جيزم أحد بنجاته يف اآلخرة ـ ،وال أظن

فلم ال يكون اخلوف عند املرور عىل الرصاط
السقاف يقول :بذلك أيض ًا ،فإذا تقرر هذا َ

إنمـا هو نتيجة لعدم معرفة حصول املغفرة ،بل إن هذا هو ظاهر األحاديث الكثرية
الواردة يف الرصاط ،وإذا كان كذلك فام قاله السقاف باطل مجلة وتفصيالً.

هذه هي النقاط العرش التي تبني رؤية السقاف ،وال يوجد نقطة منها تقوم كدليل

قطعي كام يدعي السقاف عىل وجوب نفي الرصاط .واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

احلقيقة :أن هناك طرق ًا أخرى إلبطال أدلة السقاف ،وهي طرق أقوى من هذه

بكثري تعود إىل تأصيل األدلة الواردة يف الرشيعة ،ولكني اقترصت عىل األدلة السهلة،
ِ
تقعيد قواعدَ  ،وهو مما ال يناسب هذا الرشح
والحتياج تلك إىل التفكري العميق وإىل
املوجز.
َ

هذا هو حاصل ما قال السقاف ،قد ب ّيـنّا بطالنه ،وأنه ال يقوى عىل نفي الرصاط

من األصل ،وأن ما فهمه من القرآن وتوهم أن فهمه قطعي ،قد بينا أنه ال يقوى أمام نقد

رسيع من نحو ما قمنا به هنا ،فكيف لو كان املجال كافي ًا للتفصيل!؟

هذا وقد أعرضنا عن ذكر ٍ
كثري من األخطاء واملغالطات التي وقع فيها السقاف
ٍ
ُ
َ
كثرية
أحاديث
جتاهل
أثناء مناقشته لفكرة الرصاط كام يقول! وهذه املغالطات أنواع منها
واردة ،ومنها قط ُعه ألقوال بعض العلامء يف الرصاط ،ومعاين اآليات ،ومنها عد ُم ذكره

حلقيقة أقوال الفرق اإلسالمية يف هذه املسألة ،ومنها أسلوبه الذي ال يليق اتّباعه يف مثل
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هذه املباحث ،وغري ذلك ،ورجونا أن يكون يف هذه املناقشة الرسيعة املخترصة لِـام قاله
يف الرصاط ،كفاية عن الرد عليه تفصي ً
ال يف ما أملحنا إليه ،واهلل املوفق.

والرش،
ثم قال اإلمام الطحاوي( :وامليزان ُيوزن به أعامل املؤمنني من اخلري
ّ
والطاعة واملعصية)
امليزان وار ٌد ذكره يف القرآن ،ورد القرآن بامليزان فقد قال اهلل تعاىل﴿ :ﭱﭲ

ﭳﭴ*ﭶﭷﭸﭹ*ﭻﭼﭽﭾ*ﮀ

ﮁ﴾ [القارعة ،]9-6 :وقال تعاىل يف سورة األنبياء﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ﴾ [ ،]47وقال تعاىل﴿ :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ﴾ [األعراف.]8 :

روى اإلمام البخاري ومسلم والتـرمذي :عن أيب هريرة :عن النبي ﷺ قال:

«كلمتان خفيفتان عىل اللسان ،ثقيلتان يف امليزان ،حبيبتان إىل الرمحن :سبحان اهلل
العظيم ،سبحان اهلل وبحمده»(((.

ويف «صحيح مسلم» عن أيب مالك األشعري قال« :قال رسول اهلل ﷺ« :الطهور

شطر اإليامن ،واحلمد هلل متأل امليزان ،وسبحان اهلل واحلمد هلل متآلن» ـ أو «متأل» ـ «ما

بني الساموات واألرض ،والصالة نور ،والصدقة برهان ،والصرب ضياء ،والقرآن حجة

لك ،أو عليك ،كل الناس يغدو ،فبايع نفسه فمعتقها ،أو موبقها»(((.

((( البخاري ،كتاب الدعوات ،باب فضل التسبيح .)6043( ،وكتاب اإليامن والنذور ،باب إذا قال
واهلل ال أتكلم اليوم فصىل أو قرأ أو سبح أو كرب أو محد أو هلل فهو عىل نيته .)6304( ،ومسلم،
كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.)2694( ،
والرتمذي ،أبواب الدعوات ،باب .)3467( ،وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب.
((( كتاب الطهارة ،باب فضل الوضوء.)223( ،
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ويف «صحيح ابن حبان» ،ورواه أيض ًا احلاكم يف «املستدرك» :عن أيب سلمى

راعي رسول اهلل ﷺ ـ ولقيته بالكوفة يف مسجدها ـ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:

«بخ بخ» وأشار بيده «بخمس ما أثقلهن يف امليزان :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال
اهلل ،واهلل أكرب ،والولد الصالح يتوىف للمرء املسلم فيحتسبه»(((.

ويف «مستدرك احلاكم» :عن سلمـان عن النبي ﷺ قال« :يوضع امليزان يوم

القيامة ،فلو وزن فيه الساموات واألرض لوسعت ،فتقول املالئكة :يا رب ،لـمن يزن

هذا؟ فيقول :اهلل تعاىل ملن شئت من خلقي ،فتقول املالئكة :سبحانك ما عبدناك حق

عبادتك ،ويوضع الرصاط مثل حدّ املوسى ،فتقول املالئكة من جتيز عىل هذا؟ فيقول:
من شئت من خلقي ،فتقول :سبحانك ما عبدناك حق عبادتك»(((.

ويف «صحيح ابن حبان» :عن عبد اهلل بن عمرو قال :قال رسول اهلل ﷺ« :خصلتان

ال حيصيهام عبد إال دخل اجلنة ،ومها يسري ،ومن يعمل هبام قليل ،يسبح اهلل أحدكم يف
دبر كل صالة عرش ًا ،وحيمده عرش ًا ،ويكربه عرش ًا ،فتلك مخسون ومئة باللسان ،وألف
ومخس مئة يف امليزان ،وإذا أوى إىل فراشه يس ّبح ثالث ًا وثالثني ،وحيمد ثالث ًا وثالثني،

ويكرب أربع ًا وثالثني ،فتلك مئة باللسان ،وألف يف امليزان»ـ قال رسول اهلل ﷺ« :فأيكم

يعمل يف يوم وليلة ألفني ومخس مئة سيئة؟» قال عبد اهلل بن عمرو :ورأيت رسول اهلل
ﷺ يعقدهن بيده ،قال :فقيل :يا رسول اهلل ،وكيف ال حيصيها؟ قال« :يأيت أحدكم

فينومه»(((.
الشيطان وهو يف صالته ،فيقول :اذكر كذا ،اذكر كذا ،ويأتيه عند منامه ّ
((( كتاب الرقائق ،باب األذكار.)833( ،

((( كتاب األهوال .)8739( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه.

((( كتاب الصالة ،باب صفة الصالة .)2018( ،وقال :قال محاد بن زيد :كان أيوب حدثنا عن عطاء
ابن السائب هبذا احلديث ،فلام قدم عطاء البرصة قال لنا أيوب :قد قدم صاحب حديث التسبيح،
فاذهبوا ،فاسمعوه منه.
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وفيه أيض ًا :عن أم الدرداء ،عن أيب الدرداء ،عن النبي ﷺ قال« :إن أثقل ما ُوضع

خلق حسن ،وإن اهلل يبغض الفاحش البذيء»(((.
يف ميزان املؤمن يوم القيامة ٌ

وروى الرتمذي يف «سننه» ،وأمحد يف «مسنده» :عن النرض بن أنس بن مالك:

عن أبيه قال :سألت النبي ﷺ أن يشفع يل يوم القيامة فقال« :أنا فاعل» ،قال :قلت :يا

رسول اهلل ،فأين أطلبك؟ قال« :اطلبني أول ما تطلبني عىل الرصاط» ،قال :قلت :فإن

مل ألقك عىل الرصاط؟ قال« :فاطلبني عند امليزان» ،قلت :فإن مل ألقك عند امليزان؟ قال:

«فاطلبني عند احلوض؛ فإين ال أخطئ هذه الثالث املواطن»(((.

فاحلاصل :أن أصل امليزان ثابت ،وأما صفته وصورته فال تثبت بطريق قطعي،

فال ينبغي اجلزم بصورة معينة له.

وقد مال اإلمام املاتريدي يف «تفسريه» إىل عدم اجلزم بأن املراد من امليزان واملوازين

هو امليزان احليس املعروف ،وتوقف يف بعض املواضع من تفسريه .وقال يف تفسري قوله
تعاىل﴿ :ﮊﮋﮌﮍ﴾ [الرمحن ،]7 :ومال إىل تفسري امليزان بالعدل

يف بعض املواضع« :وقوله ـ َع َّز َو َج َّل ـ﴿ :ﮌ ﮍ﴾ حيتمل حقيقة امليزان
الذي يزن الناس به األشياء ،وبه يتحقق اإليفاء واالستيفاء ،امتحنهم بذلك؛ ليعرفوا

بذلك قبح التقصري فيام أمروا به واملجاوزة عام هنوا عنه ،وذلك حيتمل يف األحكام،
والرشائع والتوحيد ،ورصف األلوهية والعبادة إىل غري الذي يستحقه؛ ليعلموا التقرص

يف ذلك ،واهلل أعلم.

((( كتاب احلظر واإلباحة ،باب االستامع املكروه وسوء الظن والغضب والفحش.)5695 ،5693( ،
((( الرتمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ﷺ ،باب ما جاء يف شأن الرصاط،
( .)2433وأمحد .)210 :20( ،)12825( ،وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه
إال من هذا الوجه.
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وحيتمل املراد بامليزان :األحكام التي وضعت بني اخللق ،والرشائع التي جعلت

عليهم؛ ليقوموا بوفائها وينتهوا عن التقصري فيها ،والتعدي عن حدودها.
وقيل :امليزان :العدل ،وهو ما ذكرنا ،واللَّ أعلم.
وذكر أن املوازين ثالثة:

أحدها :العقول ،وهي التي يعرف هبا حماسن األشياء ومساوئها ،وقبح األشياء

وحسنها.

والثاين :امليزان الذي جعل بني اخللق إليفاء احلقوق واالستيفاء.
اهـ.

والثالث :الذي جعل يف اآلخرة؛ ليوىف به ثواب األعامل وجزاؤها ،واهلل أعلم».
وج َّل ـ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
وقال املاتريدي يف التفسري« :وقوله ـ َع َّز َ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ﴾ يف ظاهر اآلية أن املوازين هي القسط ،والقسط هو العدل؛ ألنه قال﴿ :ﭪ

ﭫ ﭬ﴾؛ فكأنه قال :ونضع املوازين التي توضع يف الدنيا ويعرف هبا حقوق
الناس يف اآلخرة العدل الذي يعرف به حدود األشياء وأقدارها ،فيكون املوازين العدل

ما ذكر بقوله﴿ :ﭯﭰﭱﭲ﴾ ،أي :ال ينقص من حسناته أو يزاد عىل جزاء

سيئاته ،ولكن يوىف كل جزاء عمله.

وحيتمل أن يكون قوله﴿ :ﭪﭫﭬ﴾ عىل اإلضامر ،أي :نضع املوازين

التي تكون يف الدنيا يوم القيامة بالعدل ال تطفف وال تنقص وال حترس ،كام تفعلون يف

الدنيا ،ولكن العدل ال تطفف وال تنقص ذلك تسوى وتستوىف مستوي ًا من غري زيادة

وال نقصان؛ ألن الزيادة والنقصان إنام تكون يف الشاهد لوجوه :اجلهالة ،أو للحاجة ،أو

ِ
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للجور ،فيحمله كله عىل الزيادة والنقصان ،واهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ يتعاىل عن ذلك كله؛
ألنه عامل بذاته غنى بذاته عادل ،فال وجه للخرسان منه والزيادة فيه» .اهـ.

وال داعي ألن يتكلف أحد ،فينكره؛ بحجة أنه ال حاجة له يف بيان عدل اهلل تعاىل،

فاهلل تعاىل ال حاجة له باملالئكة أيض ًا ،ولكن اقتضت حكمتُه أن خيلق الكون عىل هذه

الصورة ،وال حاجة ألن نتكلف حتديد هيئته ،فنقول :هو ميزان زنربكي أو ذو كفتني!...

بل هو ميزان ال نعلم هيئته وال كيفيته.

ملاذا خلقه اهلل؟ ملاذا خلق اهلل اللوح املحفوظ؟ ملاذا أمر اهلل املالئكة بكتابة األعامل؟

ملاذا تُعرض األعامل عىل املؤمنني؟ أليس اهلل سبحانه وتعاىل بصادق ،أال يكفيهم قوله؟

فلامذا إذن أراد ذلك كله؟

اجلواب عن هذه األسئـلة وما يشاهبها :حلكمة هو سبحانه يعلمها ،يمكن أن

نخوض يف هذه احلكمة ،ونحاول الوصول إىل بعض أطرافها ،ولكن الكالم يف ذلك
حيتاج إىل جهود كبرية جد ًا ،قد ندرك حكمة من ِحكم امليزان مثالً ...يمكن للعقل أن
خوض ليس قطعي ًا ،ولذلك فام دام العقل جييز ذلك كله،
خيوض يف هذا كله ،ولكنه
ٌ

فاألصل :أن نؤمن به ،وأما البحث عن تفاصيل ذلك ،فليس من قدرة العقل؛ ألهنا

تتوقف عىل النقل ،وعدم العلم بالتفاصيل ال يقدح يف اإليامن هبا إمجاالً ،هذه طريقة

أهل السنة ،وقد خلق اهلل تعاىل املالئكة ،وهو غني عنهم ،وخلق العرش ،وهو غني

عنه ،بل خلق البرش أنفسهم ،وهو غني عنهم.

وربام تكون حكمته األقرب :هي إقامة العدل وحجة اهلل تعاىل عىل بني البرش

بشكل حيس ال يمكن أن ُينكره أحد ،وال جيادل فيها أحد ،وهو ـ َّ
جل شأنه ـ ليس

لطيف بعباده.
بحاجة لذلك ،ولكنَّه
ٌ
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قال الطحاوي( :واجلنة والنار خملوقـتان ،ال تفنيان وال تبيدان وإن اهلل تعاىل
خلق اجلنة والنار قبل اخللق)

هذه عقيدة أهل السنة ،بل عقيدة سائر الطوائف اإلسالميةـ فاجلنة والنار دائمتا

الوجود ومعهام أهلهام.

واملراد باخللق :البرش ،وليس املرادَّ :
أن اجلنة والنار خملوقتان قبل مجيع اخللق بام

فيه العرش والقلم كام هو ظاهر.

اجلنة والنار هل مها خملوقتان اآلن أم ال؟
أهل السنة عىل أن اجلنة والنار موجودتان اآلن ،وبعض املعتزلة قالوا :بل ستخلقان

يوم القيامة.

والدليل الذي اعتمد عليه أهل السنة :هو ظواهر القرآن واحلديث الدا ّلة عىل أهنام

موجودتان اآلن ،وذلك نحو قوله تعاىل﴿ :ﮍﮎﮏﮐ*ﮒﮓﮔ*ﮖ

ﮗﮘ﴾ [النجم ،]15-13 :وما ورد يف الكتاب من وصف للجنة والنار،وكذلك ما
ورد يف احلديث من ذلك ،نحو ما ورد يف سؤال القرب بأن الرجل ُيرى مقعده من اجلنة

أو من النار ،وكذلك ما ورد يف حديث اإلرساء من أن النبي دخل اجلنة وما قاله من
وصفها ،وما ورد من أن أرواح الشهداء يف جوف طيور خرض يف اجلنة.

الشمس عىل عهد
ومن ذلك ما رواه البخاري :عن ابن عباس قال :انخسفت
ُ

رسول اهلل ﷺ ،فصىل رسول اهلل ﷺ ،فقام قيام ًا طوي ً
ال نحو ًا من قراءة سورة البقرة،

ثم ركع ركوع ًا طويالً ...وذكر وصف الصالة ،ثم قال :ثم سجد ،ثم انرصف وقد
جتلت الشمس ،فقال ﷺ« :إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،ال خيسفان ملوت

أحد وال حلياته ،فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اهلل» ،قالوا :يا رسول اهلل ،رأيناك تناولت

ِ
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شيئ ًا يف مقامك ،ثم رأيناك كعكعت! قال ﷺ« :إين رأيت اجلنة ،فتناولت عنقود ًا ،ولو
أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا ،وأريت النار ،فلم أر منظر ًا كاليوم قط أفظع ،ورأيت

أكثر أهلها النساء» ،قالوا :بم يا رسول اهلل؟ قال« :بكفرهن» ،قيل :يكفرن باهلل؟ قال:

«يكفرن العشري ،ويكفرن اإلحسان ،لو أحسنت إىل إحداهن الدهر كله ،ثم رأت منك

شيئ ًا قالت :ما رأيت منك خري ًا قط»(((.

ورواه ابن خزيمة يف «صحيحه» :عن أنس بن مالك قال :صلينا مع رسول اهلل

ﷺ صالة الصبح ،قال :فبينام هو يف الصالة مدّ يده ،ثم أخرها ،فلام فرغ من الصالة

صنعت يف صالتك هذه ما مل تصنع يف صالة قبلها! قال« :إين رأيت
قلنا :يا رسول اهلل،
َ

فأردت أن أتناول
ورأيت فيها قطوفها دانية ،ح ُّبها كالدُّ ّباء،
عيل،
ُ
ُ
اجلنة قد ُعرضت ّ
ِ
النار بيني وبينكم،
استأخري،
منها ،فأوحى إليها :أن
عيل ُ
َ
فاستأخرت ،ثم ُعرضت ّ
ِ
أقرهم ،فإنك
حتى رأيت ظيل وظلكم،
ُ
فأومأت إليكم :أن استأخروا ،فأوحى إيل :أن َّ

وجاهدت وجاهدوا ،فلم َأر يل عليكم فض ً
ال
وهاجرت وهاجروا،
أسلمت وأسلموا،
َ
َ
َ

إال بالنبوة»(((.

ومنها ما رواه مسلم يف «صحيحه» :عن أنس قال :صىل بنا رسول اهلل ﷺ ذات

يوم فلام قيض الصالة أقبل علينا بوجهه فقال« :أهيا الناس ،إين إمامكم فال تسبقوين
بالركوع وال بالسجود ،وال بالقيام وال باالنرصاف ،فإين أراكم أمامي ،ومن خلفي»،

رأيت ،لضحكتم قليالً ،ولبكيتم كثري ًا»،
ثم قال« :والذي نفس حممد بيده ،لو رأيتم ما ُ
قالوا :وما رأيت يا رسول اهلل؟ قال« :رأيت اجلنة والنار»(((.

((( كتاب الكسوف ،باب صالة الكسوف مجاعة.)1004( ،

((( كتاب الصالة ،باب الرخصة يف تناول اليشء عند احلادثة حتدث.)892( ،

((( كتاب الصالة ،باب النهي عن سبق اإلمام بالركوع أو سجود ونحومها.)426( ،
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وأما ما استدل به املخالف نحو قوله تعاىل﴿ :ﭿﮀﮁﮂ﴾ [الرمحن ]26 :و﴿ ﮖ

ﮗﮘﮙﮚ﴾ [القصص ]88 :فهو من العام املخصوص ،فاجلنة والنار باقيتان،

ثم ما البعد يف أن يكونا موجودتني اآلن ،ثم تفنيان يف يوم القيامة ،ثم يعيد اهلل تعاىل

إجيادمها؟ وهذا ال يناقض كوهنام موجودتني اآلن وهو املطلوب.

الكالم عىل مذهب ابن تيمية والرد عليه:
قال ابن تيمية وابن قيم اجلوزية ومن تبعهام :إن ألهل السنة قو َلني يف فناء النار،

رجح ابن قيم اجلوزية ـ تبع ًا لشيخه
القول األول :إن النار باقية ،والثاين :إهنا تفنى ،وقد ّ

ابن تيمية ـ هذا القول.

فجعلوا أهل السنة خمتلفني يف بقاء النار ،وذلك تقريب ًا لبدعتهم يف القول بفناء

النار ،ليقال :إن ما اختاروه أحدُ أقوال أهل السنة أو السلف ،فلو اعرتفوا بأن اإلمجاع

واقع عىل خلود اجلنة والنار ،فإن خالفهم يف بقاء النار يصبح منبوذ ًا مردود ًا عند اجلميع،
ٌ

ولكنهم أرادوا التشكيك يف هذا اإلمجاع ،والقدح يف األدلة التي يقوم عليها ،فزعموا أن

ألهل السنة قولني يف ذلك ،فالذي يصدّ ق هذا الكالم منهم ،هيون عليه بعد ذلك ُ
قبول
اختيارهم ألحد القولني ،فاملسألة فيها خالف!

ولكننا نعلم ـ خالف ًا هلام ـَّ :
أن االتفاق عىل بقاء النار يشء معلوم وم ّطرد ومشهور،

أما أن يأيت بعد ذلك شخص ويقول :إن أهل السنة خمتلفون يف هذه املسألة؛ قريب من
القول بأن هناك عقيدة اشتهرت عند أهل اإلسالم ،وهي أص ً
ال إرسائيلية ،هذا قريب
من ذاك ،نفس األسلوب ،ونفس املنهجية ،وهي مردودة عند أوىل ِ
احلجا(((.

((( ويتمسك ابن تيمية ببعض الروايات املنقطعة عن ابن عباس والتي لو كانت موصولة فإهنا ليست
نص ًا رصحي ًا يف فناء النار ،بل ُيمكن أن حتمل عىل فناء جهنم التي يعذب فيها عصاة املؤمنني ،ومنها=:

ِ
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وقد ادعى ابن أيب العز األذرعي ـ تبع ًا البن القيم وابن تيمية ـ يف «رشحه» عىل

«الطحاوية» ،أن مسألة فناء النار قد اختلف فيها أهل السنة والعلامء منهم من السلف

واخللف ،وأن هلم فيها قولني :األول :إهنا تبقى كاجلنة ،والثاين :إهنا تفنى ،ونسب القول

بفناء النار إىل مجاعة من السلف واخللف ،وقال:

«وقوله ـ أي الطحاوي ـ :ال تفنيان وال تبيدان ،هذا قول مجهور األئمة من

السلف واخللف ،وقال ببقاء اجلنة وبفناء النار مجاعة من السلف واخللف ،والقوالن

مذكوران يف كثري من كتب التفسري وغريها ،وقال بفناء اجلنة والنار اجلهم بن صفوان
إمام املعطلة» .اهـ(((.

وهذا القول الذي ادعى أنه موجو ٌد يف كثري من كتب التفسري ،وأنه مشهور ،فقوله

ليس صحيح ًا وال مطابق ًا للحق ،وال لألمر يف نفسه؛ فإن ما ورد عن بعض السلف إنام
ٍ
يصح هلا سند ،وال َيقوى معناها عىل معارضة القول ببقاء النار،
هو بعض روايات ال ُّ
يصح أن يعترب ذلك قوالً ألحد من السلف ،فض ً
ال عن أن ينسب إىل بعض أكابر
فال ّ
الصحابة.

وهو يقول بأن اجلنة باقية ،وأهنا ال تفنى ،ولكنه ذكر أن الناس اختلفوا يف فناء

النار وبقائها عىل ثامنية أقوال ،فقال:

= أن أهل النار لو علموا أهنم يبقون يف النار مقدار رمل عالج لكان هلم يوم خيرجون فيه ،ولكن هذه
الرواية ـ ْ
صح ْت ـ حتمل عىل جهنم وأن هذا هو حمل عذاب املؤمنني.
إن َّ

فلامذا يأيت ابن تيمية وجيعل من هذه املسألة خالفية؟ وقد ذكرها ابن قيم اجلوزية يف «شفاء العليل»
و«حادي األرواح» ونقلها هبذا النص ابن أيب العز احلنفي يف «رشح العقيدة الطحاوية» ،وسيأيت

تفصيل ذلك قريب ًا ص.1167

((( «رشح الطحاوية» البن أيب العز احلنفي ص.480
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«وأما أبدية النار ودوامها ،فللناس يف ذلك ثامنية أقوال:

أحدها :أن من دخلها ال خيرج منها أبد اآلباد وهذا قول اخلوارج واملعتزلة.

والثاين :أن أهلها يعذبون ،فيها ثم تنقلب طبيعتهم ،وتبقى طبيعة النارية يتلذذون

هبا؛ ملوافقتها لطبعهم ،وهذا قول إمام االحتادية ابن عريب الطائي.

الثالث :أن أهلها يعذبون فيها ،إىل وقت حمدود ثم خيرجون منها ،وخيلفهم

فيها قوم آخرون ،وهذا القول ،حكاه اليهود للنبي وأكذهبم فيه وقد أكذهبم اهلل تعاىل

فقال عز من قائل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ*ﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾ [البقرة.]81-80 :
الرابع :خيرجون منها وتبقى عىل حاهلا ليس فيها أحد.

اخلامس :أهنا تفنى بنفسها؛ ألهنا حادثة ،وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وهذا

قول اجلهم وشيعته ،وال فرق عنده يف ذلك بني اجلنة والنار؛ كام تقدم.

السادس :تفنى حركات أهلها ويصريون مجاد ًا ال حيسون بأمل ،وهذا قول أيب

اهلذيل العالف كام تقدّ م.

السابع :أن اهلل خيرج منها من يشاء ـ كام ورد يف احلديث ـ ثم يبقيها شيئ ًا ،ثم
يفنيها ،فإنه جعل هلا أمد ًا تنتهي اليه.

الثامن :أن اهلل تعاىل ُيرج منها َمن شاء ـ كام ورد يف السنة ـ ويبقى فيها الكفار بقاء

ال انقضاء له؛ كام قال الشيخ رمحه اهلل.

ظاهر البطالن ،وهذان القوالن ألهل السنة
وما عدا هذين القولني األخريين
ُ

ُينظر يف أد ّلتهام؟» .اهـ(((.

((( «رشح الطحاوية» البن أيب العز ص.483

ِ
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فهذه هي األقوال الثامنية التي ذكرها األذرعي يف «رشحه» ،وما هيمنا هنا هو ما
ادعاه من أن القولني األخريين حمتمالن ،وأهنام قوالن ألهل السنة ،فأنا أسألهَ :من ِمن
أهل السنة قال بأن النار تفنى؟ َ
حيتج هبا ابن
دعك من الروايات الفاسدة الضعيفة التي ُّ

تيمية عىل أن بعض السلف قال بذلك ،ولكن من هو الذي قال بذلك ـ ممن يعتد بقوله ـ
عدا ابن تيمية؟ ولن جيد إىل ذلك سبيالً ،فإن كان األمر كذلك ،فلامذا يقول :إن هذين
القولني قوالن ألهل السنة؟ أليس يف هذا الفعل تدليس ًا؟

ومن األدلة التي استحرضها للقول األول ـ وهو فناء النار ـ قوله ص:484
«فمن أدلة القول األول منهام :قوله تعاىل﴿ :ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ﴾ [األنعـام ،]128 :وقـوله تعاىل﴿ :ﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ * ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹ﴾ [هود ،]107-106 :ومل يأت بعد هذين االستثناءين ما أتى بعد االستثناء

املذكور ألهل اجلنة ،وهو قوله﴿ :ﰌﰍﰎ﴾ [هود ،]108 :وقوله تعاىل﴿ :ﮱ

ﯓﯔ﴾ [النبأ.]23 :

وهذا القول ـ أعني القول بفناء النار دون اجلنة ـ منقول عن عمر وابن مسعود

وأيب هريرة وأيب سعيد وغريهم ،وقد روى عبد بن محيد يف «تفسريه املشهور بسنده اىل
عمر ريض اهلل عنه أنه قال :لو لبث أهل النار يف النار كقدر رمل عالج لكان هلم عىل

ذلك وقت خيرجون فيه .ذكر ذلك يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﮱﯓﯔ﴾.

قالوا :والنار موجب غضبه ،واجلنة موجب رمحته ،وقد قال« :ملا قىض اهلل اخللق

كتب كتاب ًا فهو عنده فوق العرش :إن رمحتي سبقت غضبي» ويف رواية «تغلب غضبي»
رواه البخاري يف «صحيحه» من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.

قالوا :واهلل سبحانه خيرب عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم ،وأليم ،وعقيم ،ومل
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خيرب ـ وال يف موضع واحد ـ عن النعيم أنه نعيم يوم ،وقد قال تعاىل﴿ :ﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [األعراف ،]156 :وقال تعاىل حكاية عن
املالئكة﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [غافر ،]7 :فال بد أن تسع رمحته

هؤالء املعذبني ،فلو بقوا يف العذاب ال إىل غاية مل تسعهم رمحته ،وقد ثبت يف الصحيح
َّ
واملعذبون فيها متفاوتون يف مدة لبثهم يف العذاب
تقدير يوم القيامة بخمسني ألف سنة،

بحسب جرائمهم ،وليس يف حكمة أحكم احلاكمني ،ورمحة أرحم الرامحني ،أن خيلق
ويسن
خلق ًا يعذهبم أبد اآلباد عذاب ًا رسمد ًا ال هناية له ،وأما أنه خيلق خلق ًا ُينعم عليهم ُ
إليهم نعي ًام رسمد ًا فمن مقتىض احلكمة واإلحسان مرا ٌد لذاته ،واالنتقام مراد بالعرض.

قالوا :وما ورد من اخللود فيها ،والتأييد ،وعدم اخلروج ،وأن عذاهبا مقيم ،وأنه

غرام ،كله حق مس َّل ٌم ال نزاع فيه ،وذلك يقتيض اخللود يف دار العذاب ما دامت باقية،

حال بقائها ُ
وإنام خيرج منها يف َ
أهل التوحيد ،ففرق بني من خيرج من احلبس ـ وهو حبس

حبسه بخراب احلبس وانتقاضه» .اهـ.
عىل حاله ـ وبني من يبطل ُ

وأما الروايات التي أوردها ليثبت أن بعض السلف قائلون هبذا املذهب ،فيكفي

وخمر ُج أحاديثه األلباين ـ وهو من أتباعه ومن أنصار ابن
يف ردها ما قرره حم ّقق الكتاب ّ

تيمية ـ حيث قال يف حاشية معلق ًا عىل ما ذكره عن عمر من «تفسري عبد بن محيد»:

«ضعيف؛ ألنه من روايته عن احلسن ،قال :قال عمر ،واحلسن مل يدرك عمر

ريض اهلل عنه ،وقال ابن القيم يف «حادي األرواح» ( )71 :2عقبه« :واحلسن مل يسمع من

عمر» ،ومع ذلك حاول تقويته بكالم خطايب ال غناء فيه« :وقد روي نحوه عن عبد اهلل

ابن عمرو موقوف ًا بسند ضعيف ،وعن أيب أمامة مرفوع ًا بسند فيه تالف» .اهـ(((.
((( «رشح الطحاوية» البن أيب العز احلنفي بحاشية ص.484

ِ
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بمن فيها ،وبني خروج َمن
وفرق بني فناء النار َ
وأما ما ادعاه من أن النار تفنىّ ،
فيها منها ،فيكفي يف ر ّده أنه جمرد ٍ
قول بال دليل ،بل الدليل قائم عىل خالفه ،فالقرآن
ّ
مرصح ـ كام سرتى ـ بأن النار تبقى خالدة ،وأن الكافرين يتمنَّون اخلروج من النار ،وما
ِّ
هم بخارجني منها ،وغري ذلك مما سرتاه يف ر ِّد اإلمام تقي الدين السبكي.

وقد كتب يف الرد عىل قول ابن تيمية هذا ـ ومن تبعه فيه ـ اإلمام املجتهدُ تقي

الدين السبكي ـ الذي شهد له العلامء بالوصول إىل درجة االجتهاد املطلق ،وسلم له

املحققون بالدقة واألمانة يف النظر والنقل عن اخلصوم ـ وسمى رسالته هذه «االعتبار

ببقاء اجلنة والنار» ،را ّد ًا فيها عىل الرسالة التي ألفها ابن تيمية يف االحتجاج لفناء النار(((.
وقد ثبت يف ظهر األصل بخط احلافظ الشمس ابن طولون:

«فائدة :قال شيخ اإلسالم تقي الدين السبكي يف «فتاويه» يف أثناء مسألة (إذا

رددت عليه يف
كنت
ُ
وقف عىل بنيه الثالثة إىل آخرها) :وهذا الرجل ـ أي :ابن تيمية ـ ُ

وقوع الطالق إذا حلف به ،ثم
حياته يف إنكاره السفر لزيارة املصطفى ﷺ ،ويف إنكاره
َ

ظهر يل ما يقتيض أنه ليس ممن ُيعتمد عليه يف نقل ينفرد به؛ ملسارعته إىل النقل لفهمه
كام يف هذه املسألة ،وال يف بحث ينشئه خللطه املقصود بغريه ،وخروجه عن احلد جد ًا،

وهو كان ُمكثر ًا من احلفظ ،ومل ّ
يتهذب بشيخ ،ومل يرتض يف العلوم ،بل يأخذها بذهنه

مع جسارته واتساع خيال وشغب كثري ،ثم بلغني من حاله ما يقتيض اإلعراض عن
وحبس بإمجاع
النظر يف كالمه مجل ًة ،وكان الناس يف حياته ابتُلوا بالكالم معه للر ّد عليه ُ

املسلمني ووالة األمور عىل ذلك ثم مات.

أتباع
ومل يكن لنا غرض يف ذكره بعد موته؛ ألن تلك أمة قد خلت ،ولك ْن له ٌ
((( وسوف أنقل أغلب رسالته لكـثرة فوائدها ،وأعتمد عىل النسخة التي طبعها أصحاب كتاب
التوفيق الرباين ،يف الرد عىل ابن تيمية احلراين (وذلك من ص.)157-143

 1180ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

رضورات إىل
ربم بالكالم معهم ومع أمثاهلم ،ولكن للناس
ٌ
ينعقون وال َي ُعون ،ونحن نت ّ
اجلواب يف بعض املسائل»(((.

قال اإلمام السبكي يف رسالته «االعتبار» بعد البسملة واحلمد:
«وبعد؛ فإن اعتقاد املسلمني :أن اجلنة والنار ال تفنيان ،وقد نقل أبو حممد ابن

حزم اإلمجاع عىل ذلك ،وأن من خالفه كافر بإمجاع ،وال شك يف ذلك؛ فإنه معلوم

من الدين بالرضورة وتواردت األدلة عليه قال اهلل تعاىل﴿ :ﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾ [البقرة ،]39 :وقال تعاىل﴿ :ﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾ [البقرة ،]81 :وقال
تعاىل﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

*ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ [البقرة ،]162-161 :وقال تعاىل:
﴿ﮬﮭﮮﮯ﴾ [النساء ]168 :إىل قوله﴿ :ﯝﯞﯟ﴾ [النساء،]169 :

وقال تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ * ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [األحزاب-64 :

 ]65وقال تعاىل﴿ :ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ﴾ [اجلن.]23 :
ومنها يف معنى التأبـيد﴿ :ﮞﮟﮠﮡ﴾ [البقرة ،]86 :وقوله تعاىل:

﴿ﯡﯢﯣﯤﯥ﴾ [البقرة ،]167 :وقولـه تعاىل﴿ :ﮑﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖ﴾ [النسـاء ،]56 :وقـوله﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾

[املائدة ،]37 :وقوله﴿ :ﯼﯽﯾﯿ﴾ [العنكبوت ،]23 :وقوله﴿ :ﭩﭪﭫ

ﭬﭭﭮﭯ﴾ [اإلرساء ،]97 :وقوله تعاىل﴿ :ﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ﴾ [الشورى.]45 :

((( وهذا الكالم الذي نقله ابن طولون موجود يف «فتاوى اإلمام السبكي» (.)210 :2

ِ
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ِ
احتامل التأويل،
وغريها من اآليات كثري يف هذا املعنى جد ًا ،وذلك يمنع من

ويوجب لقطع بذلك ،كام أن اآليات الدا ّلة عىل البعث اجلسامين ـ لكثرهتا ـ يمتنع

تأويلها ،و َمن َّأوهلا حكمنا بكفره بمقتىض العلم مجلة.

وكذلك األحاديث متظاهرة جد ًا عىل ذلك كقوله ﷺ« :أما أهل النار الذين هم

أهلها فإهنم ال يموتون فيها وال حييون» .صحيح من حديث أيب سعيد ،وقوله عليه
السالم« :إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة وأهل النار إىل النار جيء باملوت حتى جيعل

بني اجلنة والنار فيذبح فينادى يا أهل اجلنة ال موت ويا أهل النار ال موت» ويف رواية

صحيحة« :فخلود فال موت ،ويف اجلنة مثل ذلك».

وأما خلود أهل اجلنة يف اجلنة ،فهو أيض ًا قطعي ثابت يف القرآن والسنة ،ومما يدل عىل

ذلك قوله تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [النساء ،]122 :وقال تعاىل﴿ :ﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃ﴾ [املائدة ،]85 :وقوله تعاىل﴿ :ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [املائدة،]119 :
وقال تعاىل﴿ :ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [احلجر ،]48 :وقال تعاىل:

﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ * ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [البينة.]8-7 :

فهذه بعض اآليات الدالة عىل ذلك ،وهي كافية.
قال اإلمام السبكي :وبدأنا بالنار؛ ألنا وقفنا عىل تصنيف لبعض أهل العرص يف

فنائها((( ،وقد ذكرنا نحو مئة آية منها نحو ستني يف النار ونحو أربعني يف اجلنة ،وقد ذكر
(((يقصد به ابن تيمية ،وتلميذه ابن قيم اجلوزية.
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اخللد أو ما اشتق منه يف أربع وثالثني يف النار ،وثامن وثالثني يف اجلنة ،وذكر التأبيد يف

أربع يف النار مع اخللود ،ويف ثامن يف اجلنة منها سبع مع اخللود ،وذكر الترصيح بعدم
اخلروج أو معناه يف أكثر من ثالثني ،وتضافر هذه اآليات ونظائرها يفيد القطع بإرادة

حقيقتها ومعناها ،وأن ذلك ليس مما استعمل فيه الظاهر يف غري املراد به ،ولذلك أمجع

املسلمون عىل اعتقاد ذلك وتلقوه خلف ًا عن سلف عن نبيهم ﷺ ،وهو مركوز يف فطرة
املسلمني ،معلوم من الدين بالرضورة ،بل وسائر امللل غري املسلمني يعتقدون ذلك،

ومن ر َّد ذلك فهو كافر ،ومن تأوله فهو كمن تأول اآليات الواردة يف البعث اجلسامين،
وهو كافر أيض ًا بمقتىض العلم.

وقد وقفت عىل التصنيف املذكور((( وذكر فيه ثالثة أقوال يف فناء اجلنة والنار:
أحدها :إهنام تفنيان ،وقال :إنه مل يقل به أحد من السلف.
والثاين :إهنام ال تفنيان.
والثالث :إن اجلنة تبقى ،والنار تفنى ،ومال إىل هذا واختاره ،وقال :إنه قول السلف.
ومعاذ اهلل! وأنا أبرئ السلف عن ذلك ،وال أعتقد أن أحد ًا منهم قاله ،وإنام روي
الـمشكالت التي ت َِر ُد ُ
وت َمل عىل غري ظاهرها،
عن بعضهم كلامت ت َّ
ُتأول ،كام تتأول ُ

فكام أن اآليات واألحاديث يقع فيها ما جيب تأوي ُله ،كذلك كالم العلامء يقع فيه ما جيب
تأوي ُله.

((( وهذا النقل من التصنيف املذكور الذي يرد اإلمام السبكي عىل ما جاء فيه ثابت يف كتاب البن قيم
اجلوزية هو كتاب «حادي األرواح إىل بالد األفراح» ،وقد قال فيه يف ص« :244وهذا موضع

اختلف فيه املتأخرون عىل ثالثة أقوال:

(أحدها) :إن اجلنة والنار فانيتان غري أبديتني ،بل كام مها حادثتان فهام فانيتان( .والقول الثاين):
إهنام باقيتان دائمتان ال تفنيان( .والقول الثالث) :إن اجلنة باقية أبدية والنار فانية» .اهـ.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1183
عىل

ومن جاء إىل كلمـات تر ُد عن السلف يف ٍ
ٍ
ترهيب أو غري ذلك ،فأخذ
ترغيب أو

َّ
بظاهرها وأثبتها أقواالً َّ
وأضل ،وليس املراد ذلك من دأب العلامء ،ودأب العلامء
ضل

التنقري عن معنى الكالم واملراد به ،وما انتهى إلينا عن قائله ،فإذا حتققنا أن ذلك مذهبه
ُ

واعتقاده نسبناه إليه ،وأما بدون ذلك فال ،وال سيام يف مثل هذه العقائد التي املسلمون
مطبقون فيها عىل يشء.

كيف يعمد إىل خالف ما هم عليه ينسبه إىل جلة املسلمني ،وقدوة املؤمنني،

وجيعلها مسألة خالف كمسألة الوضوء يف باب الوضوء ،ما أبعد من صنع هذا عن
العلم واهلدى؟ وهذه بدعة من أنحس البدع وأقبحهاَّ ،
أضل اهلل من قاهلا عىل علم.
فإن قلت :قد قال اهلل تعاىل﴿ :ﮱﯓﯔ﴾.
قلت :هو مجع منكَّر يصدُ ق عىل القليل والكثري ،وعىل ما ال هناية له.
فإن قلت :هو مجع قلة؛ ألن «أفعاالً» من مجوع القلة.

قلت :قد جتمع بجمع الكثرة أيض ًا ،فاحلقبة :الزمان ،والزمان يصدق عىل القليل

والكثري ،فإذا كان املفرد كذلك ،فام ظنك باجلمع؟

وتفسري اخللود بعدم اخلروج منها ما دامت باقية ،فليس بصحيح ،وليس ذلك

يصح .وحقيقة اخللود التأبيدُ ،
بخلود ،فإنك إذا قلت :فالن خالدٌ يف هذه الدار الفانية ،ال ُّ
وقد يستعمل يف املكث الطويل جماز ًا ،وأما استعامله يف اخللود يف مكان إىل حني فنائه
فهذا معنى ثالث مل يسمع من العرب.

فإن قلت :قوله تعاىل يف سورة األنعام﴿ :ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕ﴾ [األنعام ]128 :إىل قوله﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾،

وأولياؤهم هم الكفار لقوله﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [األنعام]121 :
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وقوله يف سورة هود يف أهل اجلنة وأهل النار﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [األنعام ،]128 :عىل
ماذا حيمل إذا كانتا باقيتني؟

قلت :قد تكلم الناس يف ذلك وأكثروا ،وذكر أبو عمرو الداين يف تصنيف له يف
ذلك سبعة وعرشين قوالً ،ليس فيها أن الكفار خيرجون من النار ،وإنام أقوال ُأخر منها :أنه

استثناء املدة التي قبل دخوهلم ،أو األزمنة التي يكون أهل النار فيها يف الزمهرير ،ونحوه.

وأهل اجلنة فيام هو أعىل منها من رضوان اهلل وما ال يعلمه إال هو ،أو أنه استثناء مع ّلق
باملشيئة ،وهو ال يشاء خروجهم ،فهو أبلغ يف التابيد ،أو أن «إال» بمعنى الواو ،كقوله:

«إال الفرقدان» ،أو أهنا بمعنى «سوى» حكاه الكوفيون ،كقوله﴿ :ﭷﭸﭹﭺ﴾
[النساء ،]22 :وقوله﴿ :ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤ﴾ [األنبياء ]22 :أو أن االستثناء لِـام بعد

الساموات واألرض ،كقوله« :ال تكسل حوالً إال ما شئت ،معناه الزيادة عىل احلول ،أو

أنه لعصاة املؤمنني ،والذي يدل عىل التأبيد قوله يف اجلنة﴿ :ﰌﰍﰎ﴾ ،فلو مل

يكن مؤبد ًا لكان مقطوع ًا ،فيتعني اجلمع بني أول اآلية وآخرها ،فبقي يقين ًا االستثنا ُء عىل
ظاهر هذا املجاز يف قوله﴿ :ﰌﰍﰎ﴾ ،وليس التجوز فيه بأوىل من التجوز يف

االستثناء ،ويرجح التجوز يف االستثناء األدلة الدالة عىل التخليد ،وقوله يف النار﴿ :ﯵ
ﯶﯷﯸﯹ﴾ يناسب الوعيد والزيادة يف العذاب وال يناسب االنقطاع.

ظاهره استثنا ُء مدة زمانية من قوله﴿ :ﯬﯭﯮ
واعلم أن ﴿ﯱﯲﯳ﴾
ُ

ﯯ﴾ ،وحيتمل أن يراد هبا :ظرف مكان ،ويكون االستثناء من الضمري يف ﴿ﯫ﴾،
ويراد به الطبقة العليا التي هي لعصاة املؤمنني ،فكأنه قال :إال ما شاء ربك من أمكنة

جهنم.

فإن قلت :قد قال أبو نرضة :القرآن كله ينتهي إىل هذه اآلية ﴿ﯵﯶﯷﯸ

ﯹ﴾.
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النار.

قلت :هذا كالم صحيح ،واهلل يفعل ما يريد ،وليس يف ذلك أنه خيرج الكفار من
قلت :قد روى عبد بن محيد يف «تفسريه» :عن سليامن بن حرب :نا محاد بن
فإن َ

سلمة :عن ثابت :عن احلسن :قال عمر ريض اهلل عنه :لو لبث أهل النار يف النار بقدر
رمل عالج ،لكان هلم عىل ذلك يوم خيرجون.

قلت :احلسن مل يسمع من عمر ،وقد رأيت هذا األثر يف «تفسري عبد» يف موضعني:

يف أحدمها« :خيرجون» ،ويف اآلخر «يرجون» ،ال ترصيح فيه فقد حيصل هلم رجاء ثم
ييأسون ،وخيرجون حيتمل أن يكون من النار إىل الزمهرير ،وحيتمل أن يكون ذلك يف

عصاة املؤمنني ،فلم جيئ يف يشء من اآلثار أنه يف الكفار» .اهـ.

أقول :أوالً نقول :كيف جييز ابن تيمية ومن تبعه نسبة هذا القول أعني فناء النار

لعمر معتمدين عىل هذا األثر املنقطع ،من حيث الرواية ،والذي ال يدل عىل ما يزعمون

من حيث الدراية؟ ثم إنه يتعني ُ
محل هذه الرواية عىل العصاة من املؤمنني ،فهؤالء هم

الذين خيرجون من النار ،وهبذا احلمل حيصل التوافق مع األحاديث واآليات املتكاثرة

الواردة ،وال نضطر إىل اخرتاع قول يف أصول الدين بناء عىل نحو هذه الرواية الضعيفة!
األذرعي ومن يتبعهم يدّ عون أن الكفار ال خيرجون
ثم إن ابن تيمية والشارح
ّ

أهنم خيرجون ،فإن اخلروج ال يتحقق
من النار بل خترب ،فال يتحقق ما قاله عمر من
ُ

إال حال بقاء وجودها ،واب ُن تيمية ا ّدعى خراهبا ،فكيف يصح له أن يستدل هبذه الرواية
التي ختالفه عىل قوله؟!

أليس هذا يستدعي العجب ،ولذلك قلنا :إنه يتعني محل هذه الرواية عىل العصاة

من املؤمنني ،وهذا األثر ينبغي عدم محله عىل عصاة املسلمني؛ ألنه ـ عند ذاك ـ يعارض
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ما ورد عن ابن مسعود يف الطرباين «الكبري» مرفوع ًا« :لو قيل ألهل النار :إنكم ماكثون
يف النار عدد كل حصاة يف الدنيا لفرحوا».
التقي السبكي:
ثم قال اإلمام ُّ

«فإن قلت :قد قال هذا املصنف أنه حيتج عىل فناء النار بالكتاب والسنة وأقوال

الصحابة ،وإن القائلني ببقائها ليس معهم كتاب وال سنة وال أقوال الصحابة ريض اهلل

عنهم.

قلت :هذا الكتاب والسنة بني أظهرنا بحمد اهلل ،ومها ّ
دالن عىل بقائهام.
فإن قلت :قد قال :يف «مسند أمحد» حديث ذكر أنه ينبت فيه اجلرجري.

صح حِل عىل طبقة
قلت :ليس يف «مسند أمحد» ولكنه يف غريه ،وهو ضعيف ،ولو
ُ

العصاة.

فإن قلت :قال حرب الكرماين :سألت إسحاق عن قول اهلل تعاىل﴿ :ﯰﯱﯲ

ﯳ﴾ فقال :أتت هذه اآلي ُة عىل كل وعيد يف القرآن.

وعن أيب نرضة :عن بعض أصحاب النبي ﷺ ،قال :هذه اآلية تأيت عىل القرآن

ك ّله حيث كان يف القرآن ﴿ﰁﰂ﴾ [هود ]108 :تأيت عليه.

خروج
اآلثار حلت عىل العصاة؛ ألن القرآن مل يرد فيه
قلت :إن صحت هذه
ُ
ُ
العصاة من النار رصحي ًا ،إنام ورد يف السنة بالشفاعة ،فاملراد هبذه اآلثار موافق ُة القرآن

للسنة يف ذلك ،فإن السلف كانوا شديدي الوقف ومل جيدوا يف القرآن خروج املوحدين
من النار ،وكانوا خيافون اخللود؛ كام تقوله املعتزلة.

فإن قلت :قال ابن مسعود ريض اهلل عنه :ليأتني عىل جهنم زمان نخفق أبواهبا

ليس فيها أحد ،وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاب ًا.
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مسعود حل عىل طبقة العصاة ،وقوله :أحقاب ًا حيمل
صح هذا عن ابن
ُ
قلت :إن َّ

عىل األحقاب غري املذكورة يف القرآن حتى يصح احلمل عىل العصاة» .اهـ.

أقول :األثر الوارد عن ابن مسعود يدل عىل أن النار تبقى وذلك قوله« :ليأتني

عىل جهنم زمان ختفق أبواهبا ليس فيها أحد» ،فإذا كانت صفة جهنم كذلك أهنا تبقى،
فكيف يدّ عي ابن تيمية أهنا تـفنى؟ ثم املفهوم من قول ابن مسعود :إن من كان فيها

خيرجون منها وهي تبقى موجودة ،وأما ابن تيمية فإنه يقول :بأهنا تفنى ،ال أهنم خيرجون
منها وهي باقية.

فكيف جييـز ابن تيمية لنفسه االستدالل هبذا األثر لقوله؟ أليس هذا نوع ًا من

التدليس يف الدين؟ ولذلك نحن نجزم ـ كام أشار السبكي ـ :أنه إن ثبت هذا األثر عنه،
فإنه حممول قطع ًا عىل العصاة من املؤمنني؛ فإهنم هم اخلارجون من النار ـ ولو بعد سنني
عديدة ـ بفضل اهلل تعاىل ،وهبذا ال يكون البن مسعود ٌ
قول خيالف به قول علامء أهل
السنة.

وأقول كذلك :وإن نسبة هذا القول أليب هريرة وغريه من الصحابة ال تثبت؛ كام

زعم الشارح نق ً
ال عن ابن تيمية ،وأنت ترى أن استدالله باملفهوم من األثر ال يصح،
فهمه ،بل هيجم عليه بحمله عىل ما يريده من املعنى ،ثم جيزم به ـ وإن كان
وأنه ُ
ال يسن ُ
رت َّن أحدٌ بام يقول.
املعنى خطري ًا ـ وهذا هو شأن املبتدعة ،فال يغ َّ
ثم قال السبكي:

«فإن قلت :قال الشعبي :جهنم أرسع الدارين عمران ًا ،وأرسعهام خراب ًا.

قلت :أنا أعيذ الشعبي من ذلك ،فإنه يقتيض خراب اجلنة.

فإن قلت :قد اعرتض هذا املصنف عىل اإلمجاع؛ ألنه غري معلوم؛ فإن هذه املسائل

ال يقطع فيها بإمجاع ،نعم قد يظن فيها اإلمجاع ،وذلك قبل أن يعرف النزاع ،وقد عرف

النزاع قدي ًام وحديث ًا ،بل إىل الساعة.
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رتض عليه بأنه غري معلوم ،بل يعرتض بنقل خالف رصيح،
قلت :اإلمجاع ال ُيع َ

ومل ينقله ،وإنام هو من ترصفه وفهمه ،وقوله :إن هذه املسائل ال يقطع فيها بإمجاع دعوى
جمردة.
ّ

فإن قلت :قد قال :مل أعلم أحد ًا من الصحابة ريض هلل عنهم قال :ال تفنى ،وإنام

املنقول عنهم ضدُّ ذلك ،لكن التابعون نُقل عنهم هذا وهذا.

ب بالنـقل عن الصحابة ريض اهلل عنهم والتابعني ،ولن جيده
قلت :هو مطا َل ٌ
وغايته ـ كام قلت لك ـ يأخذه من كلامت وردت َف ِهم منها ذلك ،وجيب تأوي ُلها حتسين ًا

للظ ّن هبم.

قلت :قد قال :إنه ليس يف القرآن ما يدل عىل أهنا ال تفنى ،بل الذي ُّ
يدل
فإن َ

ـ عىل ظاهر القرآن ـ أهنم خالدون فيها أبد ًا ،وأنه يقتيض خلودهم فيها ما دامت باقية ال

خيرجون منها مع بقائها وبقاء عذاهبا؛ كام خيرج أهل التوحيد.

قلت :قد قلت لك :إن حقيقة اخللود يف مكان يقتيض بقاء ذلك املكان.
وقد تأملت كالم املصنف فلم َأر فيه زيادة عىل ذلك ،بل اندفع يف ذكر اآليات

وأحاديث الشفاعة ،ومل يبني ما يؤول إليه أمر الكفار بعد فناء النار.

قلت :قد فرق بني بقاء اجلنة والنار رشع ًا وعقالً ،أما رشع ًا فمن وجوه:
فإن َ
أحدها :أن اهلل تعاىل أخرب ببقاء نعيم أهل اجلنة ودوامها ،وأنه ال نـفاد له وال

انقطاع ،يف غري موضع من كتابه ،كام أخرب أن أهل اجلنة ال خيرجون منها ،وأما النار
وعذاهبا ،فلم خيرب ببقاء ذلك بل أخرب أن أهلها ال خيرجون منها.

قلت :قد أخرب يف النار وأهلها أهنم يف عذاب مقيم ،وأهنم ال يفرت عنهم ،وال خيفف

عنهم ،فلو فنيت لكان إما أن يموتوا فيها ،أو خيرجواٌّ ،
وكل منهام أخرب يف القرآن بنفيه.

ِ
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ذكر من الوجوه الرشعية :أن اجلنة من مقتىض رمحته ،والنار من
فإن قلت :قد َ

عذابه ،فالنعيم من موجب أسامئه ،والعذاب من خملوقاته ،واملخلوق قد يكون له انتهاء
ال سيام خملوق ُخلق حلكمة تتعلق بغريه.

ومن أسامئه تعاىل :شديد العقاب ،واجلبار ،والقهار ،واملذل ،واملنتقم ،فيجب

دوامه بدوام ذاته وأسامئه أيض ًا.

فنقول هلذا الرجل :إن كانت هذه األسامء والصفات تقتيض دوام ما يقتضيه من

األفعال فيلزم قدم العامل ،وإن كانت ال تقتيض فال يلزم دوام اجلنة ،فأحد األمرين الزم

لكالم هذا الرجل ،وكل من األمرين باطل ،فكالم هذا الرجل باطل.

فإن قلت :قد قال :إنه خرب أن رمحته وسعت كل يشء ،و«سبقت رمحتي غضبي،

فإذا قدر عذاب ال آخر له مل يكن هناك رمحة البتة.

قلت :اآلخرة داران :دار رمحة ال يشوهبا يشء ،وهي اجلنة ،ودار عذاب ال يشوبه

يشء ،وهي النار ،وذلك دليل عىل القدرة ،والدنيا خمتلطة هبذا وهبذا ،فقوله :إذا قدّ ر

آخر له مل يكن هناك رمح ٌة البتة ،إن أراد نفي الرمحة مطلق ًا فليس بصحيح؛
ٌ
عذاب ال َ

ألن هناك كامل الرمحة يف اجلنة ،وإن أراد مل يكن يف النار ،قلنا :مه ،وإن قال :إهنا يشء،

والعقاب يشء ،وقد قال تعاىل﴿ :ﭪﭫﭬ﴾ [األعراف.]156 :

فإن قلت :قد ثبت أنه حكيم رحيم ،والنفوس الرشيرة لو ردت إىل الدنيا لعادت

ال تصلح أن تسكن دار السالم ،فإذا عذبوا عذاب ًا ختلص نفوسهم من ذلك الرش ،كان

هذا معقوالً يف احلكمة ،أما خلق نفوس تعمل الرش يف الدنيا ويف اآلخرة ال تكون إال

للعذاب ،فهذا تناقض يظهر فيه مناقضة احلكمة والرمحة ما ال يظهر يف غريه ،وهلذا كان

أرحم الرامحني ،بل يفعل ما يشاء ،والذين سلكوا طريقته
جهم ينكر أن يكون اهلل تعاىل
َ
كاألشعري وغريه ليس عندهم ـ يف احلقيقة ـ له حكمة وال رمحة .وإذا ثبت أنه حكيم

 1190ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

رحيم ـ و ُعلم بطالن قول جهم ـ تعني إثبات ما تقتضيه احلكمنة والرمحة ،وما قاله

أعظم غلطهم اعتقا ُدهم تأبيدُ جهنم؛ فإن ذلك مستلزم ما قالوه ،وقد أخرب تعاىل
املعتزلة
ُ
أهل اجلنة والنار ال موت ،فال بد هلم من دار ،وحمال أن يعذبوا بعد دخوهلم اجلنة فلم
يبق إال دار النعيم ،واحلي ال خيلو من لذة أو أمل ،فإذا انتفى األمل تعينت اللذة الدائمة.

رصح بام رصح به يف آخر كالمه فيقتيض أن إبليس وهامان وسائر
قلت :قد ّ

الكفار يصريون إىل النعيم املقيم واللذة الدائمة ،وهذا ما قال به مسلم ،وال نرصاين،

وال هيودي ،وال مرشك ،وال فيلسوف(((.

أما املسلمون فيعتقدون دوام اجلنة والنار ،وأما املرشك فيعتقد عدم البعث ،وأما

الفيلسوف فيعتقد أن النفوس الرشيرة يف أمل ،فهذا القول الذي قاله هذا الرجل ما نعرف

أحد ًا قاله ،وهو خروج عن اإلسالم بمقتىض العلم إمجاالً.

وسبحان اهلل إذا كان اهلل تعاىل يقول﴿ :ﯼﯽﯾﯿ﴾ [العنكبوت،]23 :

وكذلك قوله تعاىل﴿ :ﭬﭭﭮﭯ﴾ [اإلرساء ،]97 :ونبيه ﷺ خيرب بذبح
املوت بني اجلنة والنار ،وال شك أن ذلك إنام ُيفعل إشار ًة إىل إياسهم وحت ُّققهم البقاء
الدائم يف العذاب ،فلو كانوا ينتقلون إىل اللذة والنعيم لكان ذلك رجا ًء عظي ًام هلم وخري ًا

إياس ،فمن يصدّ ق هبذه اآليات واألحاديث كيف يقول هذا
من املوت ،ومل حيصل هلم ٌ

الكالم؟ وما قاله من خمالفة احلكمة جهل ،وما ينسبه إىل األشعري ريض اهلل عنه افرتاء
عليه نعوذ باهلل تعاىل منه.

الرش ،بذلك العذاب ف ُيسلمون.
فإن قلت :قد يقول :إنه ختلص نفوسهم من ّ
((( إال ما ينقل عن بعض املتصوفة املائلني إىل وحدة الوجود ،من أن أهل النار يبقون يف دار العذاب،
ولكن عذاهبم ينقلب نعي ًام! انظر كتابنا« :أصحاب النار ومصريهم» ،فقد وضحنا فيه هذه املسألة
بتفصيل وذكرنا فيها آراء الفرق ووجه استدالهلم عىل أقواهلم.

ِ
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قلت :معاذ اهلل ،أما إسالمهم يف اآلخرة فال ينفعهم ،بإمجاع املسلمني ،وبقوله

تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [األنعام ،]158 :وأما خلوصهم من

الشـر فـباطل؛ لقوله تعاىل﴿ :ﭝﭞﭟﭠ﴾ [البقرة ]7 :و﴿ﭖﭗﭘ﴾

[التوبة ،]87 :فهذا يستحيل أن خيرج الرش من قلوهبم ـ أو يدخل فيها خري.
فإن قلت :ما يف خلق هؤالء من احلكمة؟

قلت :إظهار القدرة ،واعتبار املؤمنني ،وفكرهتم يف عظمة اهلل تعاىل القادر عىل أن

خيلق املالئكة والبرش الصاحلني واألنبياء وحممد ًا سيد اخللق ،وعىل أن خيلق من الطرف
اآلخر فرعون وهامان وأبا جهل وشياطني اإلنس واجلن وإبليس رأس الضالل.

والقادر عىل خلق دارين ،متمحضة كل واحدة منهام ،هذه للنعيم املقيم ،وهذه

للعذاب املقيم ،ودار ثالثة ـ وهي الدنيا ـ ممتزجة من النوعني ،فسبحان من هذه قدرته،
وجلت عظمته ،وكان اهلل سبحانه قادر ًا أن خيلق الناس ك َّلهم مؤمنني طائعني ،ولكن
أراد سبحانه أن يبني اليشء وضدهَ ،ع ِلمه من ِ
عل َمه ،وجهله من جهله ،والعلم منشأ
َ
السعادة كلها ،نشأ عنه اإليامن والطاعة ،واجلهل منشأ الشقاوة كلها ،نشأ عنه الكفر
واملعصية.

وما رأيت مفسدة من أمور الدنيا تنشأ إال عن اجلهل فهو أرض األشياء.

فإن قلت :قد نُـقل عن جهم وأصحابه أهنم قالوا بفناء اجلنة والنار ،وإن أئمة

اإلسالم كفروهم بذلك ألربع آيات من القرآن :قوله تعاىل﴿ :ﭝﭞ﴾ [الرعد:

 ،]35و﴿ﯓﯔﯕﯖ﴾ [ص ،]54 :و﴿ﮙﮚﮛﮜ﴾ [الواقعة ،]33 :و﴿ﰌ

ﰍﰎ﴾ ،وملا رواه الطرباين وابن ماجه يف التفسري.

قلت :من قال بفناء النار واجلنة أو أحدمها ،فهو كافر.

فإن قلت :قد قال هذا املصنف :إن هذا قاله اجلهم ألصله الذي اعتقده ،وهو
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امتناع وجود ما ال يتناهى من احلوادث ،وهو عمدة أهل الكالم استدلوا به عىل حدوث

األجسام ،وحدوث ما ال خيلو من احلوادث.

قلت :يف هذا دسيـس ٌة يشبه أن يكون هذا املصنف قصد به التطرق إىل حلول

احلوادث بذات الباري تعاىل وتنزه((( ،وقد أطال الكالم يف ذلك ،وقال بعده :إنه اشتبه

هذا عىل كثري من أهل الكالم ،هذا ما اعتقدوه حق ًا ،حتى بنوا عليه حدوث ما مل خيل

عن احلوادث ،ثم قال :وعليه أيض ًا نـفي الصفات؛ ألهنا أعراض ال تقوم إال بجسم

هذا كالمه .ويشبه أن يكون عمل هذا التصنيف وسيلة إىل تقرير ذلك ،نسأل اهلل تعاىل

العافية والسالمة ،واحلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وأزواجه

وذريته والتابعني هلم بإحسان وسلم تسلي ًام كثري ًا» .اهـ.

هذا هو غالب تلك الرسالة مل نحذف منها إال العديد من اآليات األخرى التي

أتى هبا املصنف يف مقام بقاء اجلنة والنار؛ اكتفا َء بام أوردناه.

رحم اهلل اإلمام السبكي فانه كان حمقق ًا عامل ًا كبري ًا قائ ًام بالدعوة والدفاع عن هذا

الدين ،وهكذا جيب أن يكون العلامء العاملون(((.

((( وال خيفى ان ابن تيمية وابن قيم اجلوزية يقوالن بحلول احلوادث يف ذات اإلله عز وجل ،وهذا
يثبت أن آراء ابن تيمية مل تكن واضحة مشهورة بني علامء عرصهّ ،
ويدل ذلك عىل أنه كان حياول
قدر ما يستطيع إخفاء شذوذه وخمالفاته ألهل السنة الذين كانوا غالبني يف ذلك العرص.

((( وقد جترأ بعض املعارصين ممن استخف قومه فأطاعوه يف االبتداع بدعوى االنفتاح ومراجعة

الرتاث القديم ،ورضورة االنفتاح عىل القول بأن ما قاله ابن تيمية هو الصحيح ،وقد رددت

عليه برسالة خاصة أبطلت له ما اعتمد عليه من شبهات ودعاوى ،وأكثرها أخذه من ابن قيم
اجلوزية ،وقد أضاف هلذه البدعة الردئية أخرى أردأ منها وهي قوله :إن اليهود والنصارى ال جيب

عليهم اتباع رشيعة سيدنا حممد عليه الصالة والسالم ،بل يكفيهم االعرتاف بنبوته ،والبقاء عىل
ما هم عليه من عمل ومن دين ومن رشيعة .وهذا القول الباطل يذكرنا بام قاله بعض فرق اليهود
السابقني من أن سيدنا حممد ًا نبي فعالً ،ولكنه نبي إىل العرب فقط ال إىل غريهم.

ِ
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التطرق إىل حلول احلوادث
وما أشار إليه اإلمام السبكي من أن ابن تيمية يقصد ُّ

بذات الباري ،هو فع ً
ال ما قصده ابن تيمية ،فلذلك نرى أن ابن أيب العز الذي ال شك قد

اخترص «رسالة ابن تيمية يف فناء النار» ،يف «رشحه» عىل «الطحاوية» ،قد شدد عىل« :أن
امتناع وجود ما ال يتناهى من احلوادث ،وهو عمدة أهل الكالم املذموم التي استدلوا

هبا عىل حدوث األجسام ،وحدوث ما مل خيل من احلوادث ،وجعلوا ذلك عمدهتم يف

حدوث العامل» .اهـ(((.

وكالمه هذا ال قيمة له ،بل هو تكرار لِـام قاله ابن تيمية ،واحلق ـ كام قررناه ـ:

أن حوادث ال أول هلا أمر باطل ،ال سبيل إىل إثباته والقول به ،فض ً
ال عن نسبته إىل أهل
ِ
حدوث ما
السنة؛ كام جترأ هذا وشيخه! وأما ما استنكره من استدالل املتكلمني عىل

مل خيل من احلوادث ،فهذا االستنكار ناشئ عنده من أنه يقول فعالً :إن اهلل تعاىل ال
ختلو منه احلوادث ،ولو س ّلم للمتكلمني بأن ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث ،للزمه

ُ
حدوث احلوادث يف الذات اإلهلية قال به ابن تيمية،
حدوث الذات اإلهلية ،وأصل

وا ّدعى أن هذا قول السلف وأهل السنة ،وا ّدعى أن هذا ما تدل عليه النصوص ،وهو

أمر باطل ال قيام له إال يف ذهن ابن تيمية وأشياعه! واهلل تعاىل ال تقوم به احلوادث ،وال
ُّ
حتل يف ذاته كام زعم هؤالء املشبهة.

وأما استنكاره عىل علامء الكالم ،فهو مردو ٌد عليه ،وهذا الكالم منه جمرد ترجي ٍع

لكالم ابن تيمية أيض ًا ،وأهل السنة منهم متكلمون ،كام أن منهم أصوليني ،ومنهم

فقهاء ،وحمدثون وغريهم ،فاملتكلمون من أهل السنة يدافعون عن العقائد الصحيحة

مقابل املتكلمني من سائر الفرق املبتدعة األخرى.

َ
ٌ
حادث وله أول ،ويرفض القول :إن
القول بأن نوع العامل
يرفـض
وابن تيمية
ُ
((( «رشح الطحاوية» البن أيب العز ص.480
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نوع املخلوقات ال أول هلا وال بداية هلا .بمعنى :إنه ما
للمخلوقات بداية ،بل يقول :إن َ
من خملوق إال وقبله خملوق ال إىل بداية.

وهذا الكالم باطل ير ُّده قوله تعاىل﴿ :ﯴﯵ﴾ [احلديد ،]3 :وقوله عليه السالم:

«كان اهلل ومل يكن يشء معه» ،وقوله عليه السالم« :كان اهلل قبل كل يشء».

قال الطحاوي( :وإن اهلل تعاىل خلق اجلنة والنار وخلق هلام أهالً ،فمن شاء إىل
اجلنة أدخله فض ً
ال منه)
أي من دون إجياب ووجوب عىل اهلل تعاىل.
ومن األحاديث الواردة يف ذلك ما رواه احلاكم يف «املستدرك» :عن عبد الرمحن

ابن قتادة السلمي ـ وكان من أصحاب النبي ﷺ ـ قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
«خلق اهلل آدم ،ثم خلق اخللق من ظهره ،ثم قال :هؤالء للجنة وال أبايل ،وهؤالء للنار

وال أبايل» ،قال :فقيل :يا رسول اهلل فعىل ماذا نعمل؟ قال« :عىل موافقة القدر»(((.

ومنها ما رواه اإلمام أمحد يف «مسنده» :عن أيب الدرداء عن النبي ﷺ قال« :خلق

اهلل آدم حني خلقه ،فرضب كتفه اليمنى ،فأخرج ذرية بيضاء كأهنم الذر ،ورضب كتفه

اليرسى فأخرج ذرية سوداء كأهنم احلمم ،فقال للذي يف يمينه :إىل اجلنة وال أبايل ،وقال

للذي يف كفه اليرسى :إىل النار وال أبايل»(((.

وكل ذلك مبناه عىل علم اهلل التفصييل بام يفعله العباد يف حياهتم ،وذلك من قبل

أن خيلقهم ،فقد علم اهلل تعاىل من يؤول منهم إىل اجلنة ومن يؤول منهم إىل النار ،وكل
((( كتاب اإليامن .)84( ،وقال :هذا حديث صحيح قد اتفقا عىل االحتجاج برواته عن آخرهم إىل
الصحابة.

((( (.)481 :45( ،)27488
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ذلك بحسب كسبهم وأعامهلم ،ولذلك قال الرسول« :اعملوا فكل ميرس ملا خلق له»،

وأن العمل عىل موافقة القدر.

قال الطحاوي( :ومن شاء منهم إىل النار أدخله عدالً منه ،وكل يعمل ملا قد
فرغ منه ،وصائر إىل ما ُخلق ،واخلري والرش مقدّ ران عىل العباد)
رشح هذا الكالم كله ذكرناه فيام سبق ،ويعتمد عىل أصول ال ختفى عىل النبيه:

منها أن اهلل تعاىل ٌ
فاعل خمتار ،ال جيب عليه يشء من عذاب الكفار ،وال نعيم األبرار،
وكل ما يفعله فإنام يفعله بإرادته واختياره ،بال سبق وجوب عليه ،وال ترتب تشنيع إذا

أن اهلل تعاىل ُ
مل يقم به ،وكذلك يعتمد عىل أصلّ :
فاعل كل يشء بام فيها أفعال العباد،
وتقدير اهلل تعاىل علمه وإرادته السابقني ،بال استلزام إجياب وال جرب عىل العباد ،ولذلك

صح التكليف مع القضاء والقدر كام هو عقيدة أهل السنة ،خالف ًا للقدرية واجلربية
ّ
واملبتدعة.

قال الطحاوي( :واالستطاعة التي جيب هبا الفعل من نحو التوفيق الذي ال
جيوز أن يوصف املخلوق به فهي مع الفعل ،وأما االستطاعة من جهة الصحة
والوسع والتمكن وسالمة اآلالت ـ فهي قبل الفعل ،وهبا يتعلق اخلطاب،
وهو كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾ [البقرة.)]286 :
هذه الفقرة يف نسخة البابريت عىل الوجه اآليت:

«واالستطاعة التي جيب هبا الفعل من نحو التوفيق الذي ال جيوز أن يوصف به

املخلوق مع الفعل ،وأما االستطاعة من جهة الصحة والتوسع والتمكني وصحة اآلالت

ـ وهي قبل الفعل ،وهو كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾»(((.
((( «رشح العقيدة الطحاوية» ،أكمل الدين البابريت ،ص.135
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فتوجد كام ترى فروقات طفيفة التؤثر ،ونحن يف رشحنا نعتمد عىل األصل.

يعني :إذا كان اإلنسان سليم األعضاء واآلالت ...هذه السالمة ُيطلق عليها

«استطاعة» ،ورشط التكليف :هو سالمة اآلالت من عقل وأعضاء وغري ذلك.

ُ
رشط القيام للصالة هو سالم َة اآلالت فقط ،بل
إذا قام اإلنسان يصيل فليس

يضاف إليه القدرة املصاحبة لفعله ،هذه القدرة أيض ًا تسمى «استطاعة».

رشط التكليف يرتتب عىل سالمة اآلالت وليس عىل القدرة املصاحبة للفعل؛

يتم
لذلك قال اإلمام األشعري :القدرة مع الفعل ال قبله ،ويقصد بالقدرة :القدرة التي ُّ
هبا الفعل ،وأما القدرة التي يرتتب عليها التكليف فهي قب َله اتفاق ًا.
يتم اكتسابه ،وأما
والقدرة التي تكون مع الفعل هي التي هبا حيصل الفعل ،أو ُّ

تكليف اإلنسان فهي التي قبل الفعل ،وهي بمعنى سالمة
القدرة التي يصح بنا ًء عليها
ُ

األعضاء واحلواس والعقل.

قال البابريت يف «رشحه»:
«اعلم أن االستطاعة عىل قسمني :باطنة وظاهرة ،أما الباطنة فهي التي يوجد

هبا الفعل حيدثها اهلل تعاىل مقرونة بالفعل ،ففي الطاعات تسمى توفيق ًا ،ويف املعايص
خذالن ًا ،وال يوصف به املخلوق؛ ألهنا من اهلل ،فهذه االستطاعة مع الفعل كحركة

اإلصبع مع حركة اخلاتم ليكون العبد دائ ًام مفتقر ًا إىل توفيق اهلل مشيئته وتأييده ﴿ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [اإلنسان ،]30 :وال استقالل للعبد يف إجياد لفعل ،وهو يف
كل ملحة وحلظة حمتاج إىل اهلل ،وهي حقيقة العبودية واالفتقار ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮧ

ﮨﮩﮪ﴾ [فاطر ،]15 :وفيه رد لقول املعتزلة حيث قالوا :إن هذه القدرة سابقة

عىل الفعل مقدورة للعبد.
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وأما االستطاعة الظاهرة فهي القدرة من جهة الوسع والتمكن وصحة اآلالت

وسالمة األعضاء ،وهي مقدَّ مة عىل الفعل ،ومدار التكليف عىل هذه ألن اخلطاب
بالتكاليف منـوط هبا ،إذ األوىل باطنة وال يقـف العبد عليـها ،فمن كان قادر ًا عىل
العبادات من الصالة والصوم واحلج جتب عليه بناء عىل القدرة الظاهرة وإن مل يوجد

منه يشء منها بنا ًء عىل إحداث اهلل االستطاعة التي هبا يوجد الفعل .ويف قوله تعاىل:
﴿ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾ ،دليل عىل أن التكليف ال يكون إال عىل ما يف الوسع

بنا ًء عىل االستطاعة الظاهرة .وفيه ر ٌّد لقول األشاعرة حيث جوزوا التكليف بام ال
يطاق» .اهـ(((.

ولنا تعليق عىل قول العالمة البابريت األخري ،فإن الشيخ األشعري مل يرصح

بالقول بجواز التكليف بام ال يطاق ،قال التاج السبكي يف «رشح خمترص ابن احلاجب»
األصويل« :وهو مل يرصح به» .اهـ(((.

غيـره ،كاإلمام اجلويني يف «الربهان»((( ،ولكن بعض
كثري ُ
ونص عىل ذلك ٌ

أصحاب اإلمام األشعري ومنهم اجلويني ،قالوا :إن القول بجواز التكليف بام ال يطاف

وفرعوا ذلك عىل مقدمتني قال هبام اإلمام األشعري:
هو الزم ملذهبه ،وقضيتهّ ،

األوىل :أن التكليف يكون قبل الفعل ال معه وال بعده ،واألشعري يقول :إن

القدرة تكون مع الفعل ،فالتكليف حاصل إذن قبل القدرة ،وهذا هو تكليف ما ال يطاق.

واملقدمة الثانية :أن أفعال العباد بقدرة اهلل تعاىل ،والعبد مطلوب منه فعل غريه،

وهو ال يطاق.

((( «رشح البابريت» ص.135

((( «رشح خمترص ابن احلاجب» (.)33 :2

((( انظر «الربهان يف أصول الفقه» ،اإلمام أبو املعايل اجلويني ،)89 :1( ،ت .د .عبد العظيم حممود
الديب .دار الوفاء للطباعة والنرش .ط1412 ،1هـ ـ .1992
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ويل عىل استلزامهم ذلك َ
القول من هاتني املقدمتني تعليق:

أما املقدمة األوىل ،فأقول :إن التكليف متوقف عىل القدرة التي هي بمعنى سالمة

األعضاء ،وهذه حاصلة اتفاق ًا قبل الفعل عند األشعري.

وأما القدرة التي قالوا إهنا مع الفعل ،فهي القدرة التي يكون هبا الفعل ،وهذه

ٌ
حاصل قبل التكليف ،فانتفى
القدرة ليست هي رشط التكليف ،فرشط التكليف إذن
التكليف بام ال يطاق.

وأما املقدمة الثانية :فهم اعتربوا أن التكليف متعلق بإجياد الفعل ،واخرتاعه من

العدم ،وهذا ليس بصحيح؛ إذ اخللق مستحيل أصالً ،والتكليف املتعلق بالعباد هو

كسب األفعال التي خيلقها اهلل تعاىل هلم ،وليس خلق أفعال من العدم ،وهذا هو قول

األمام األشعري ،فهو ال يقول إن الفعل الصادر من اإلنسان خلق ،بل يقول إنه كسب،

واهلل تعاىل أمرنا أن نكتسب ،ومل يأمرنا أن نخلق .وبنا ًء عىل ذلك ،نقول إن كون اهلل تعاىل

هو اخلالق ألفعالنا ال يستلزم أننا مكلفون بام ال نطيقه؛ ألنا مل نكلف اخللق ،بل ُك ِّلفنا
بالكسب.

فانتفى بذلك ما قاله بعض األئمة من استلزام القول بجواز التكليف بام ال يطاق

عىل مذهب األشعري .وانتفى أيض ًا االعرتاض الذي ذكره العالمة البابريت.

وهذا الذي قلنا هو الذي حقـقه العالمة ابن احلاجب ،ونص عليه يف «خمترص
ِ
ب خالفه لألشعري» .اهـ((( ،فأشار
األصول» :فقال« :رشط املطلوب اإلمكان ،ونُس َ
بقوله« :نُـسب» بالبناء للمجهول إىل تضعيف هذه النسبة ،وقال العضد يف «رشحه»:
((( «رشح خمترص األصول» ،عضد الدين اإلجيي مع حوايش السعد التفتازاين والسيد الرشيف
اجلرجاين .)9 :2( ،ط1402 2هـ ـ 1983م ،مصورة عن الطبعة البوالقية األوىل بمرص املحمية

سنة  1316هـ .دار الكتاب العلمية ـ بريوت.
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«رشط املطلوب اإلمكان ،فال جيوز طلب املحال والتكليف به عند املحققني ،ونسب

األشعري ،ومل يثبت ترصحيه به(((» .اهـ ،وإن مل يوافقه عليه اإلمام السبكي
خالفه إىل
ّ

موافقة ألكثر األصحاب ،وسيظهر وجهه قريب ًا.

وبناء عىل هاتني املقدمتني :فلو صح ختريج قول الشيخ املنسوب إليه ،لكانت

مجيع التكاليف تكليف ًا بام ال يطاق ،وتكليف ًا باملحال ،وهذا حمل نظر كام ال خيفى! وإن
رصح بذلك اإلمام اجلويني ،عل ًام بأن اإلمام اجلويني اختار عدم التكليف بام ال يطاق،
وبنى ذلك عىل أن التكليف من باب الطلب ،والطلب ال يقتيض وقوع املطلوب ،وذلك

بنا ًء عىل قول األشاعرة بالفرق بني مفهوم األمر ومفهوم اإلرادة ،خالف ًا للمعتزلة الذين

بنوا قوهلم عىل أن الطلب يستلزم إرادة املطلوب بنا ًء عىل خلطهم بني مفهوم اإلرادة
واألمر.

ويوجد يف كالم اإلمام األشعري ما يعارض ما قرره اجلويني يف اختياره وتفريعه،

وهو ما نقله ابن فورك يف «مقاالت األشعري»:

«وكان يقول ـ أي :األشعري ـ :إن األمر بام ال يستطيعه األمور عىل قسمني ،تارة

يكون لرتك املأمور ذلك واشتغاله بضده اختياره له وعليه ،وتارة يكون لعجزه ،وأما
احلال التي يفقد فيها استطاعة املأمور به للرتك فإنه ال ينكر أن يقرتن هبا األمر باألمور

به ،وعىل ذلك وردت األوامر ،فأما احلالة التي يفقد فيها االستطاعة للعجز ،فإن ذلك

مما مل يوجد التكليف يف مثلها ،ولو ُقدِّ َر وروده وت ُُو ِّه َم كونه مل يكن مستحيالً ،وال كان
يف صفته سفه ًا ،وال منه عبث ًا»(((.

فهذا يدل عىل أن األشعري يقول إن األمر بام ال يطاق للعجز وهو حمل الكالم يف
((( «رشح العضد عىل املخترص األصويل» (.)9 :2
((( «مقاالت األشعري» البن فورك ص.111
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أصل املسألة ،مل يقع التكليف به ،وهو خالف ما قاله اجلويني وغريه من أن هذا واقع يف
كل األوامر ،بناء عىل املقدمتني اللتني ذكرنامها ،ولكنه يقول بعدم استحالته ،فهو ممكن
ولكن مل يقع.

وقال اإلمام ابن فورك ناق ً
ال عن األشعري:
«وذكر يف كتاب «النوادر» يف باب الرتك أنه لو ورد أمره باجلمع بني الضدين مل

يكن منه سفه ًا وال كان منه مستحيالً» .اهـ(((.

وهذا بنا ًء عىل أن التكليف مبناه عىل األمر والنهي الراج َعني إىل الكالم ال إىل

اإلرادة ،وهو ما اعتمده اجلويني يف قوله .فاحلاصـل أن ادعاء اجلويني بأن مذهب
األشعري يلزمه كون مجيع التكاليف هي بام ال يطاق ،غري مسلم له ،وأما قوله بأن األمر

بام ال يطاق جائز؛ لعدم لزوم حصوله بعد ذلك ،فهو صحيح؛ ألنه ال تالزم بني األمر
والنهي (الطلب) وبني وقوع املأمور به.

واإلمام األشعري يفرق دائ ًام بني القدرة وبني اآللة ،وكالمه دائ ًام يف هذا الباب عىل

القدرة التي هي مع الفعل ال عىل اآللة وسالمتها ،وهو أحد املعنيني للقدرة واالستطاعة
اللذين ذكرمها البابريت وغريه ،وبذلك ال ِير ُد عليه االعرتاض والتشنيع؛ فإن االستطاعة

التي هي قبل الفعل بمعنى سالمة اآلالت ،ليست هي موضع اخلالف مع اآلخرين.
فوجب أن يكون حمل اخلالف إنام هو االستطاعة التي هي مع الفعل ،فاملخالف يقول

إهنا تتقدم الفعل ،ونحن نقول ال.

وأما ما يتعلق بالقدرة التي قبل الفعل والتي معه ،فإننا نكتفي بنقل كالم اإلمام

الرازي يف «معامل أصول الدين» يف املسألة الثالثة من الباب السادس:
((( «مقاالت األشعري» البن فورك ص.112
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«قال أبو احلسن األشعري :االستطاعة ال توجد إال مع الفعل ،وقالت املعتزلة:

ال توجد إال قبل الفعل.

واملختار عندنا :أن القدرة التي هي عبارة عن سالمة األعضاء وعن املزاج املعتدل؛

فإهنا حاصلة قبل حصول الفعل ،إال أن هذه القدرة ال تكفي يف حصول الفعل البتة،
فإذا انضمت الداعي ُة اجلازمة إليها صارت تلك القدرة مع هذه الداعية اجلازمة سبب ًا

مقتضي ًا للفعل املعني ،ثم ّ
إن ذلك الفعل جيب وقو ُعه مع حصول ذلك املجموع؛ ألن
األثر البت َة.
املؤثر التا ّم ال يتخ ّلف عنه ُ

فنقول :قول من يقول :االستطاعة قبل الفعل صحيح؛ من حيث إن ذلك املزاج

املعتـدل السابق ،وقول من يقول :االستطاعة مع الفعل صحيح؛ من حيث إن عند

حصول جمموع القدرة والداعي ،هو املؤثر التام جيب حصول الفعل معه» .اهـ((( .وهو
كالم حم ّقق كام ترى.
وهذه االستطاعة التي هي من قبيل التمكن وسالمة األعضاء واآلالت تتقدم

عىل الفعل كام قاله الرازي ،قال تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ﴾ [آل عمران ]97 :فأثبت االستطاعة قبل الفعل عينه ،وقوله تعاىل﴿ :ﮧﮨﮩ

ﮪ﴾ [التغابن ،]16 :فأوجب التقوى بناء عىل وجود االستطاعة.

وأما االستطاعة التي مع الفعل ،فـنحو قوله تعاىل﴿ :ﮙﮚﮛﮜﮝ﴾

[الكهف ،]67 :وهذه االستطاعة دخلت فيها النية والداعية كام ترى ،ولذلك كانت مع
الفعل قطع ًا ،وقوله تعاىل﴿ :ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [هود،]20 :
وهم يف احلقيقة يملكون أسباب السمع والبرص ،ولكنهم ال يريدون حتقيق لوازم السمع
والبرص ،فنفى عنهم االستطاعة لذلك.

((( «معامل أصول الدين» ،اإلمام فخر الدين الرازي ،ص ،105اعتنى به :نزار محادي ،دار الضياء.
ط1433 1هـ ـ 2012م.
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قال الطحاوي( :وأفعال العباد خلق هلل وكسب من العباد)

يف نسخة البابريت« :وأفعال العباد بخلق اهلل وكسب من العباد» .اهـ(((.
ويف نسخة الغنيمي« :وأفعال العباد هي خلق اهلل ...الخ»((( ،ومعنى النسخ مجيعها

متوافق.

تكلمت يف هذه املسألة سابق ًا ،ووعدت أن أتكلم عليها بتفصيل ،وقد كتبت
ُ

رسالة خاصة يف هذه املسألة ،ولن نستطيع أن نوردها اآلن لطوهلا ،ولكن سأذكر أصول
املسألة:

أوالً :هناك أمر اسمه اخللق ،واخللق :هو اإلجياد من العدم ،أي اإلجياد ال من

ٍ
لنفرق بني
يشء ،وهناك أمر اسمه «الكسب» ،فام هو الكسب؟ سأورد بعض اآليات ّ

اخللق والكسب:

واألدلة النقلية عىل كون اهلل تعاىل خالق ًا لكل يشء كثرية ،منها قوله تعاىل يف سورة

الرعد﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾ [الرعد.]16 :
قال البيضاوي يف «تفسريه»:
«أي ال خالق غريه فيـشاركه يف العبادة جعل الـخلق موجب العبادة والزم

استحقاقها ثم نفاه عمن سواه ليدل عىل قوله وهو الواحد املتوحد باأللوهية» .اهـ(((.
((( «رشح البابريت» ،ص.137

((( نسخة رشح العالمة الغنيمي ،ص.121

((( «تفسري البيضاوي» ،ت ،685 :دار الفكر ـ بريوت.)325 :3( ،

ِ
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وقال القرطبي:

«واآلية رد عىل املرشكني والقدرية الذين زعموا أهنم خلقوا كام خلق اهلل وهو

الواحد قبل كل يشء القـهار الغالب لكل يشء الذي يغلب يف مراده كل مريد .قال

القشريي أبو نرص :وال يبعد أن تكون اآلية واردة فيمن ال يعرتف بالصانع ،أي :سلهم

عن خالق الساموات واألرض ،فإنه يسهل تقرير احلجة فيه عليهم ويقرب األمر من
الرضورة ،فإن عجز اجلامد وعجز كل خملوق عن خلق الساموات واألرض معلوم ،وإذا

تقرر هذا وبان أن الصانع هو اهلل فكيف جيوز اعتداد الرشيك له ،وبني يف أثناء الكالم
أنه لو كان للعامل صانعان الشتبه اخللق ومل يتميز فعل هذا عن فعل ذلك فبم يعلم أن
الفعل من اثنني» .اهـ(((.

وقال السيوطي يف «تفسريه»:

«أخرج البيهقي يف «األسامء والصفات» :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال

رسول اهلل ﷺ« :ليسألنـكم الناس عن كل يشء ،حتى يسـألوكم :هذا ﴿ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ﴾ فمن خلق اهلل؟ فإن ُسئلتم فقولوا :اهلل كان قبل كل يشء ،وهو خالق كل يشء،
وهو كائن بعد كل يشء»» .اهـ(((.
وقال النسفي يف «تفسريه»:

«﴿ﮦﮧﮨﮩ﴾ أي خالق األجسام واألعراض ال خالق غري اهلل وال يستقيم

أن يكون له رشيك يف اخللق ،فال يكون له رشيك يف العبادة ،ومن قال :إن اهلل مل خيلق

أفعال اخللق وهم خلقوها فتشابه اخللق عىل قوهلم ،وهو الواحد املتوحد بالربوبية
القهار ال يغالب ،وما عداه مربوب ومقهور» .اهـ(((.

((( «تفسري القرطبي» (.)304 :9

((( «تفسري السيوطي» (.)243 :7
((( «تفسري النسفي» (.)214 :2
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وقـوله تعاىل يف سـورة الزمر﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾

[الزمر.]62 :

ويف سورة فاطر﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ﴾ [فاطر.]3 :
قال البيضاوي يف «التفسري»:

الناس
«ثم ملا بني أنه املوجد للملك وامللوك واملترصف فيهام عىل اإلطالق أمر َ
بشـكر إنعامه فـقال﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ اح َفظوا بمعرفـة حقها،
فيستحق أن
واالعرتاف هبا ،وطاعة ُمولِيها ،ثم أنكر أن يكون لغريه يف ذلك مدخل
ّ
يشـرك به بقوله﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ

أي وجه ترصفون عن التوحيد إىل إرشاك غريه به؟ ورفع ﴿ﯻ﴾
ﰈ﴾ فمن ّ

للحمل عىل حمل ﴿ﯹﯺ﴾ بأنه وصف أو بدل؛ فإن االستفهام بمعنى النفي» .اهـ(((.
قال األلويس يف «تفسريه»:

«وملا كانت نعم اهلل تعاىل ـ مع تش ُّعب فنوهنا ـ منحرصة يف نعمة اإلجياد ونعمة

اإلبقاء ،نفى سبحانه أن يكون يف الوجود يشء غريه سبحانه يصدر عنه إحدى النعمتني،

بطريق االستفهام الذي هو إلنكار التصديق ،وتكذيب احلكم ،فقال عز وجل﴿ :ﯸ
ﯹﯺﯻﯼ﴾» .اهـ(((.

ويف سـورة غافـر﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

ﮎ﴾ [غافر.]62 :

ويف هذه اآلية أثبت اهلل تعاىل أنه خالق كل يشء ،وتأمل كيف رتب كون اإلله
((( «تفسري البيضاوي» (.)253 :4

((( «تفسري األلويس» (.)165 :22
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واحد ًا عىل جمرد كونه خالق ًا لكل يشء ،فاخلالق لكل يشء إذن هو اإلله الذي يستحق
املستحق للعبادة ،وال يكون
العبادة ،وليس كل معبود بالفعل فهو إله؛ ألن اإلله هو
ّ

كذلك إال إذا كان خالق ًا ،وال خالق إال اهلل.

ويف سورة النحل﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [النحل.]17 :
ويف النحل أيض ًا﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾

[النحل.]20 :

وهذه آية عظيمة ،حتتوي عىل إشارات وفوائدَ عديدة سنذكر بعضها هنا؛ لِـام هلا

من تأسيس نظرة أهل السنة يف هذه املسألة.
قال اإلمام البيضاوي:

«قوله تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ إنكار بعد إقامة الدالئل املتكاثرة عىل

كامل قدرته وتـناهي حكمته والتفرد بخلق ما عدد من مدعاته ألن يساويه ويستحق
مشاركته ما ال يقدر عىل خلق يشء من ذلك بل عىل إجياد يشء ما.

وكان حق الكالم« :أفمن ال خيلق كمن خيلق» لكنه عكس تنبيه ًا عىل أهنم باإلرشاك

باهلل سبحانه وتعاىل جعلوه من جنس املخلوقات العجزة شبيها هبا.

واملراد بـ«من ال خيلق» :كل ما ُعبد من دون اهلل سبحانه وتعاىل مغلب ًا فيه أولو

سموها آهلة ،ومن حق اإلله
العلم منهم ،أو األصنام،
وأجروها جمرى أويل العلم؛ ألهنم َّ
َ
ٍ
ملبالغة.
أن يعلم ،أو للمشاكلة بينه وبني من خيلق ،أو
وكأن قيل :إن من خيلق ليس كمن ال خيلق من أويل العلم ،فكيف بام ال علم

عنده؟ أفال تذكرون ،فتعرفوا فساد ذلك! فإنه ـ جلالئه ـ كاحلاصل للعقل الذي حيرض
عنده بأدنى تذكُّر والتفات﴿ ،ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [النحل ]18 :ال تضبطوا
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عددها ،فض ً
تفرده
ال أن يطيقوا القيام بشكرها .أتبع ذلك تعدا َد النعم وإلزا َم احلجة عىل ُّ
باستحقاق العبادة» .اهـ(((.

وقال النسفي يف «تفسريه» هلذه اآلية:
«﴿ﭣﭤ﴾ كل يشء ﴿  ﭥﭦﭧ﴾ شيئـ ًا أصالً ،وهو تبكيت للكـفرة

وإبطال إلرشاكهم وعبادهتم لألصنام بإنكار ما يستلزمه ذلك من املشاهبة بينها وبينه
سبحانه وتعاىل بعد تعداد ما يقتيض ذلك اقتضا ًء ظاهر ًا ،وتعقيب اهلمزة بالفاء لتوجيه

توهم املشاهبة املذكورة عىل ما فصل من األمور العظيمة الظاهرة االختصاص
اإلنكار إىل ُّ

به تعاىل ،املعلومة كذلك فيام بينهم ،حسبام يؤذن به ما تلوناه من قوله تعاىل﴿ :ﮭ

ﮮ ﴾...اآليتني ،واالقتصار عىل ذكر اخللق من بينها؛ لكونه أعظمها وأظهرها،
واستتباعه إياها ،أو لكون كل منها خلق ًا خمصوص ًا.

أي :أ َب ْعدَ ُظ ِ
هور اختصاصه تعاىل بمبدئية هذه الشؤون الواضحة الداللة عىل

وتفرده باأللوهية ،واستبداده باستحقاق العبادةُ ،يت ََص َّو ُر املشاهبة بينه
وحدانيته تعاىل ُّ

باملرة؟ كام هو قضية إرشاككم ،ومدارها ـ وإن كان عىل
وبني ما هو بمعزل من ذلك ّ

تشبيه غري اخلالق باخلالق ـ لكن التشبيه حيث كان نسب ٌة تقوم باملنتسبني ،اختري ما عليه
حلق سبق امللكة عىل العدم ،وتفادي ًا عن توسيط عدمها بينها وبني
النظم الكريم مراعا ًة ّ
جزئياهتا املفصلة قبلها ،تنبيه ًا عىل كامل قبح ما فعلوه ،من حيث إن ذلك ليس جمرد رفع

األصنام عن حملها ،بل هو ٌّ
ريب يف أنه أقبح
حط ملنزلة الربوبية إىل مرتبة اجلامدات ،وال َ

من األول ،واملراد بـ«من ال خيلق» :كل ما هذا شأنه كائن ًا ما كان ،والتعبري عنه بام خيتص
بالعقالء للمشاكلة ،أو العقالء خاصة ،ويعرف منه حال غريهم؛ لداللة النص؛ َّ
فإن من
خيلق حيث مل يكن كمن ال خيلق وهو من مجلة العقالء ،فام ظنك باجلامد؟
((( «تفسري البيضاوي» (.)223 :3
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وأ ّي ًا ما كان ،فدخول األصنام يف حكم عدم املامثلة واملشاهبة؛ إما بطريق االندراج

حتت املوصول العام ،وإما بطريق االنفهام بداللة النص عىل الطريقة الربهانية ،ال بأهنا

هي املرادة باملوصول خاصة ﴿ﭩ ﭪ﴾ أي :أال تالحظون ،فال تتذكرون

ذلك؛ فإنه لوضوحه بحيث ال يفتقر إىل يشء سوى التذكر﴿ ،ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾
[النحل ]18 :تذكري إمجايل لنعمه تعاىل بعد تعداد طائفة منها وكان الظاهر إيراده عقيبها

تكملة هلا عىل طريقة قوله تعاىل﴿ :ﭧﭨﭩﭪ﴾ [النحل ،]8 :ولعل فصل ما
بينهام بقوله تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ﴾ [النحل ]17 :للمبادرة

إىل إلزام احلجة وإلقام احلجر إثر تفصيل ما فصل من األفاعيل التي هي أدلة الوحدانية،
مع ما فيه من رس ستقف عليه ،وداللتها عليها ـ وإن مل تكن مقصورة عىل حيثية اخللق ـ
رضورة ظهور داللتها من حيثية اإلنعام أيض ًا» .اهـ(((.

ثم قال« :وقرئ عىل صيغة املبني للمفعول وعىل اخلطاب ﴿ﮇ ﮈ﴾

[النحل ]20 :من األشياء أص ً
ال أي :ليس من شأهنم ذلك ،وملا مل يكن بني نفي اخلالقية
تالزما يف الصدق أثبت هلم ذلك ترصحي ًا،
وبني املخلوقية تالزم بحسب املفهوم ،وإن َ

فقيل﴿ :ﮇﮈ﴾ ،أي :شأهنم ومقتىض ذاهتم املخلوقية؛ ألهنا ذوات ممكنة مفتقرة

يف ماهياهتا ووجوداهتا إىل املوجد ،وبناء الفعل للمفعول لتحقيق التضا ّد واملقابلة بني ما
ُأثبت هلم وبني ما نُفي عنهم من وص َفي املخلوقية واخلالقية ،ولإليذان بعدم االفتقار إىل

بيان الفاعل لظهور اختصاص الفعل بفاعله جل جالله» .اهـ(((.

وقوله تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ أن الذي ِمن شأنه أن خيلق ،ال يمكن

أن يشابه الذي ليس من شأنه أن خيلق ،وليس معناه ـ كام ادعى ابن تيمية ـ :أن الذي
((( تفسري أيب السعود (.)104 :5
((( املصدر السابق (.)105 :5
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خيلق بالفعل ليس كمن ال خيلق بالفعل ،واستلزم من ذلك ،أن اهلل تعاىل لكي يكون غري

مشابه خللقه ،جيب أن يكون دائ ًام خالق ًا! وهذا منطق عجيب ،وفهم غريب لآليات ،بل

لعمري ،إنه ليس بفهم أص ً
صب ما يعتقد به هو عليها ،وإلصا ُقه هبا ،بال
ال هلا ،بل هو ُّ
ٍ
وجه ،كام رأيناه يفعل يف استدالله عىل فناء النار بكلامت من الصحابة ال تدل عىل مراده.
ومن ذلك استنتج ابن تيمية لزوم دوام كون اهلل تعاىل خالق ًا بالفعل ،أي :أوجب

غريه ،ال إىل
بذلك كون العامل ال بداية له بالنوع ،أي :ما من عا َلـم إال وقبله عا َل ٌ
ـم آخر ُ
بداية ،وهذا هو املقصود بقوله بقدم نوع العامل ،وهو قول مردو ٌد شا ٌّذ ال تدل عليه قاعدة

وال فهم ،بل هو خمالف لآليات واألدلة العقلية ،كام أوضحناه لك يف غري حمل.

فأنت ترى ـ أهيا القارئ ـ كيف أثبت اهلل تعاىل لنفسه اخللق يف آيات ،ونفاه عن

غريه يف آيات أخرى؟ فثبت من هذا حرص اخللق يف اهلل تعاىل ،وبعد ذلك ال جيوز أن
يدعي واحد لنفسه القدرة عىل اخللق مطلق ًا.

اخللق واجلرب والكسب:
هل حرص اخللق يف اهلل تعاىل يلزم منه أن العباد كلهم جمبورون عىل أفعاهلم؟ قلنا:

هذا سؤال ناتج عن سوء فهم ،وضيق فكر ،فاخللط بني مفهوم اجلرب واخللق ،واشرتاط

االختيار باخللق ،بمعنى أن ادعاء أنه ال اختيار إال باخللق ،هو السبب يف ذلك.

وحترير هذا املحل :أن نـقول :إن اخللق هو اإلجياد بعد العدم ،واملخلوق هو

املوجود بعد العدم.

واالختيار :هو حصول إرادة الفعل فيك ،وال يشرتط يف االختيار أن ختلق أنت

الفعل ،بل لو أوجده لك غريك وأنت اخرتته فقط ،لصح أن يقال :إنك الذي اخرتت
هذا الفعل ،وصح نسبة الفعل إليك عىل طريق الكسب ،مع أنك مل توجده.

ِ
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فكونك خمتار ًا ال يشرتط له أن تكون خالق ًا ،بل العكس هو الصحيح ،أي :إذا

سلمنا أنك خالق ،فيجب أن تكون خمتار ًا؛ ألن رشط اخللق هو االختيار ،وال يقال :إن

رشط االختيار هو اخللق ،فافهم هذا.

فاإلنسان خمتار وليس خالق ًا ،فهو خمتار ألفعاله وليس خالق ًا هلا ،وكل واحد يشعر

يف داخله أنه خمتار ألفعاله ،غري جمبور عليها ،أو عىل األقل عىل غالبها.

وال يرتتب عىل ذلك كونه جمبور ًا؛ ألن اجلرب :هو حصول الفعل فيك عىل خالف

إرادتك ،وهاهنا مل حيصل الفعل إال عىل وفاق اإلرادة ،فكيف يقال :إن الناس جمبورون؟
ولكن غاية ما وقع :هو أن اإلنسان ليس هو الذي خلق الفعل ،بل اهلل هو الذي

منسوب إىل اإلنسان كسب ًا ،وإىل اهلل تعاىل
خلقه ،وأما اإلنسان فهو الذي اكتسبه ،فالفعل
ٌ

خلق ًا.

والكسب قد ورد ذكره يف القرآن ،و ُأريد به أفعال العباد ،ومل ُيط َلق ـ مطلق ًا ـ عىل

اهلل تعاىل ،ولذلك قال أهل السنة بأن العباد كاسبون ألفعاهلم ،واهلل تعاىل خالق هلا ،وال

تناقض.

قال اهلل تعاىل يف سورة البقرة﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [ ،]134ويف البقرة أيض ًا﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﴾ [.]267

رأيت كيف
الحظ كيف نسب اهلل تعاىل الكسب إىل اإلنسان يف اآلية األوىل؟ وقد َ

نسب اخللق إىل ذاته اجلليلة يف اآليات السابقة؟ وتأمل كيف قال﴿ :ﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ﴾؟ فاهلل تعاىل نسب اإلخراج من األرض إىل

ذاته ،ونسب لإلنسان الكسبّ ،
فدل ذلك عىل أن اإلنسان ال خي ُلق.
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وقال تعاىل يف سورة البقرة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

رصح اهلل تعاىل بأن التكليف مرتتّب
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ﴾ [ ،]225يف هذه اآلية ّ
عىل الكسب ،وليس مرتتب ًا عىل اخللق.

وأيض ًا﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ﴾ [ ،]281وهذه اآلية هلا نفس الداللة السابقة ،من أن التكليف إنام ينبني عىل
الكسب ،ال عىل اخللق.

وأيض ًا :قـوله تعـاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ
ﰉﰊﰋﰌﰍ﴾ [البقرة ،]286 :فقد نسب اهلل تعاىل إىل اخللق

أهنم ال يطيقون إال الكسب ،وقد نفى عنهم اخللق يف اآليات السابقةّ ،
فدل ذلك عىل

عرفت أن
أهنم ال يطيقون اخللق ،وقال يف آخرها﴿ :ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ﴾ وقد
َ
اخللق ال يطيقون اخللق ،وما نُسب إىل طاقتهم إنام هو الكسب.

ويف هذه اآلية دليل أيض ًا عىل :أن اجلزاء ال يكون إال بحسب ما كسبت النفس.
وقد أع َل َمنا اهلل تعاىل يف سورة إبراهيم أن اجلزاء ال يكون إال عىل الكسب فقال:

﴿ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ﴾ [ ،]51فـدل ذلك عىل أن

اخللق ليس رشط ًا يف التكليف ،بل الكسب هو الرشط فيه .وما ذكرناه هنا فيه كفاي ٌة
لِـمن يريد اهلداية.
وقد جلأ العلامء من أهل السنة إىل مفهوم الكسب ـ الذي هو غري مفهوم اخللق ـ
لِـام ر َأوه ِمن ٍ
آيات عديدة يف القرآن الكريم ،تنسب إىل اهلل تعاىل اخللق ،وتـنفي اخللق
ُ
ٍ
وآيات تنسب الكسب إىل العبد ،فعلموا أن العبد ٌ
فاعل عىل سبيل
عن غري اهلل تعاىل،

ِ
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الكسب ،وأن اهلل تعاىل فاعل ـ ال عىل سبيل الكسب ـ بل عىل سبيل اخللق.

ٍ
وعلموا أن الكسب ليس خلق ًا ،وعلموا ّ
كـاف يف ترتب الثـواب
أن الكسب
والعقاب ،بل يكفي أيض ًا يف ترت ِ
يصح قول من قال :إن
ُّب التّـكاليف عىل اإلنسان ،فال ُّ

يصح إال إذا كان املك َّلف خالق ًا لعمله.
التكليف ال ُّ

ُ
لـم علم منذ األزل ما سوف يفعله
وحاصل معنى الكسب :هو أن اهلل تعاىل ّ

اإلنسان من أفعال ،وذلك ك ُّله عىل حسب إرادته ،ويف األوقات املعينة بعد وجوده ،فإنه
َّ
جل شأنه خي ُلق للعبد الفعل الذي َع ِل َم أنه سوف يريده.

ٍ
وكسب من العبد ،فيكون فيه شب ُه الوصف للعبد،
فالفعل يكون بإجياد اهلل تعاىل،

وأما اهلل تعاىل فال يتصف مطلق ًا بفعل من أفعاله ،بل أفعاله تأيت نتيجة صفاته ،وهلذا؛ فإن
اهلل إذا علم أن العبد سوف خيتار الكفر فإنه خيلقه له ،وي ِ
ودعه فيه يف الوقت الذي علم أنه
ُ
خيتاره ،فيصبح الكفر صف ًة من صفات العبد ال صف ًة من صفات اهلل تعاىل ،فاهلل تعاىل هو
م ِ
وجد الكفر ،ولكن عىل ِوفاق ما أراده العبد.
ُ

وكذلك إذا علم اهلل تعاىل أن العبد خيتار اإليامن ،فإنه خيلقه له ،فيصري العبد

مؤمن ًا ،واهلل تعاىل خالق اإليامن ،فالذي ُينسب إليه اإليامن والكفر ـ عىل سبيل الكسب ـ

إنام هو العبد ،وأما اهلل تعاىل ف ُينسب إليه ذلك عىل سبيل اخللق واإلجياد ،وكذلك إذا أراد
الرش ،أو اخلري.
اإلنسان َّ

وال يلزم من ذلك أن يكون اهلل تعاىل رشير ًا؛ ألن الرشير هو من يتصف بالرش ،ال

بالرش؛ الكتسابه له ،وأما اهلل تعاىل فهو خالقه،
من ُيوجده ،واإلنسان هو الذي يتصف
ّ
فال يكتسب شيئ ًا من أفعاله؛ الستحالة اتصافه تعاىل بصفة حادثة.

الرش ال يوجد يف
هذا كله عىل القول بأن الرش حقيق ًة موجود ،وأما عىل القول بأن ّ

نفس األمر ،بل إنام هو صفة اعتبارية منسوبة للعبد ،فال إشكال هنا مطلق ًا.
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ويعرب أهل السنة عن الكسب :بأن اهلل تعاىل خيلق الفعل يف العبد عند إرادة العبد

اإلتيان بالفعل ،وخيلق له كذلك القدرة املصاحبة لفعله ،فقدرة العبد وفعله متالزمان،

وليس الفعل موجود ًا بإجياد قدرته ،بل قدرته وفعله موجودان بإجياد قدرة اهلل تعاىل،

وذلك ك ّله عىل حسب تعلق علم اهلل األزيل.

وحاصل معنى الكسب هو :أن اهلل تعاىل خلق لإلنسـان قدر ًة هبا يستطيع أن

قوى فيه،
يكتسب ما خ َل َقه له،
والكسب إما فقدٌ أو كسب ،فاهلل تعاىل خلق لإلنسان ً
ُ

كالعني واحلواس األخرى ،وكالعقل ،وأمره أن يستـنفذ هذه القوى ويستعملها يف ما
أمره به ،فاإلنسان ال خيلق هذه القوى من عدم ،بل هو يستعملها فقط ،واخلالق هلا هو
اهلل تعاىل.

ف بام خ َل َقه اهلل تعاىل بحسب القابلية للمخلوقات املريدة،
ترص ٌ
فالكسب إنام هو ُّ

وضحناها.
من اجلهة التي ّ

وهبذا يتبني لنا مدى عمق مذهب أهل السنة حني قالوا :إن اهلل تعاىل خالق ،والعبد
مكتسب ،وحني قالوا :كسب العبد صف ٌة له بخالف خلق اهلل تعاىل ،وحني قالوا :ال

خالق إال اهلل تعاىل ،ومع ذلك فالعبد مك ّلف ،فالتكليف صحيح بنا ًء عىل مبدأ الكسب
أيض ًا؛ ألن اإلرادة موجودة ،ولكن اإلرادة ال تتع ّلق إال بأمر موجود ال بمعدوم ،بمعنى:
أن اإلنسان يستحيل أن تتعلق إرادته بأن ُيوجد شيئ ًا من عدم ،بل إنام تتعلق بأن يكتسب
شيئ ًا أو يفقده ،أو يكسب أمر ًا ألمر أو يفقده إياه ،وهذا هو مدى قدرة اإلنسان ،بخالف
قدرة اخلالق.

َ
خارج جسد
اإلنسان عىل امتالك أمور خلقها اهلل تعاىل
وكذلك ،قد أقدر اهلل تعاىل
َ

اإلنسان ،ولذلك نقول« :قدرة اإلنسان قابلة ،وليست فاعلة» ،ومن ذلك نرى اإلنسان
أحيان ًا يكون قوي ًا ،وأحيان ًا يكون ضعيف ًا ،فإذا وظف قواه ليمتلك قوة بحسب ما خلقه

اهلل عليه ،فبإمكانه أن يكون قوي ًا.

ِ
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ٌ
قانون عام للمخلوقات مجيع ًا ،وليـس ألفعال
واحلقيقة :أن الكسب والفـقد

اإلنسان فقط ،فكل ما يف العامل إما أن يكسب أمر ًا من خارج ،أو يفقد أمر ًا من داخل.

ولذلك قال علامء أهل السنة :إن قدرة اإلنسان ال تتعلق إال باملوجودات ،بخالف

والرس يف ذلك :أن قدرة اإلنسان
قدرة اهلل تعاىل التي تتعلق باملعدومات واملوجودات،
ُّ

كاسبة ،وقدرة اهلل خالقة ومبدعة ،واملكتسب ال يستطيع اكتساب املعدوم ،أما اخلالق
فيخلق املعدوم ويوجده.

وقدرة اهلل تعاىل ال تفيد اهلل تعاىل كامالً مل يكن قبل من صفته ،وأما قدرة اإلنسان،

كاسب ال خالق.
مبني عىل أن اإلنسان
ٌ
فإهنا تفيده كامالً مل يكن قبل من صفته ،وهذا ّ

طيقون إال ما َك َّل َف ُه ْم)
طيقون وال ُي
قال الطحاوي( :ومل ُي َك ِّل ْف ُه ُم اهلل تعاىل إال ما ُي
َ
َ
هذه الفقرة ك ُّلها ملحقة بالفقرة السابقة ،وقوله« :مل يك ّلفهم اهلل إال ما يطيقون»،

هذا حمل اتفاق بني الناس أي مل يقع تكليف للناس بغري ما يطيقون ،ولكن قوله« :وال

الرشاح ،عل ًام بأن هذه العبارة ليست موجودة
يطيقون إال ما كلفهم» :هذا فيه إشكال بني ّ

يف نسخة البابريت ،فلم يكتب عليها رشح ًا!

ومع أن وظيفة الشارح هو أن ّ
وجراح العقيدة
رشاح ّ
حيل اإلشكاالت ،ومجيع ّ
ِ
ش إىل يشء ،وهذا يبني أن حسن
الطحاوية أشاروا إىل هذا اإلشكال ،إال أن ّ
الس ّقاف مل ُي ْ
السقاف مل يكن قصدُ ه حني كتب «رشح العقيدة الطحاوية» أن يرشحها ،ولكنه قصد

أن جيعل العقيدة الطحاوية عناوي َن عىل املواضيع التي أراد أن يكتبها؛ ألنه مل يكن ينتهج
منهج الشارح؛ كام بينا يف غري موضع.

أما ابن باز فقد اعتـرض عىل الطحاوي وقال« :هذه املسألة خطأ» ،وغفل عن

املعاين العميقة التي يمكن أن تكون حتت هذه العبارة.

 1214ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

وابن مانع صاحب «احلاشية» عىل «الطحاوية» ـ وهو من عاملقة التيمية ـ اعرتض

عليه ،واأللباين كذلك ،وابن أيب العز احلنفي أشار إىل وجود إشكال فيها.

وأما الغنيمي فقد رشح هذه الفقرة رشح ًا موجز ًا ومل حي َّلها ّ
حل جيد ًا ،والعالمة

أكمل الدين البابريت مل ّ
حيل هذه الفقرة أيض ًا.

والوحيد من رشاح الطحاوية الذي حاول أن حيل هذه الفقرة ويبني هلا معنى

جيد ًا هو الشيخ عبد اهلل اهلرري فقد بذل جهد ًا جيد ًا ،قال« :إن هذه الفقرة حمل إشكال»،
وقال« :إنه يقرتح معنى هلذه الفقرة بعد جهد عميق وفكر دقيق» ،وسنبني هذا كله يف
ّ
املحل الذي أرشنا إليه.

َ
اهلرري أيض ًا ضعيف عندي ،إال أنه حاول أن َّ
اإلشكال
حيل
ومع أن الذي اقرتحه
ُّ

واجتهد يف ذلك.

يتعرض هلذه العبارة ،كام قلنا ،شأنه دائ ًام يف األمور التي
أما حسن السقاف ،فلم ّ

مر عليها كأهنا مل تكن.
حتتاج إىل فهم ودقة نظر ،بل َّ

ووجه العجب من ترصف السقاف :أنه هو املتصدّ ي واملدّ عي لالجتهاد يف هذا

الباب.

وأما ابن باز ،فقد قال بكل جرأة يف التعليق عىل هذه العبارة« :هذا غري صحيح،

ويس
بل املكلفون يطيقون أكثر مما ك ّلفهم به سبحانه ،ولكنه عز وجل
َ
لطف بعبادهّ ،
حرج ًا؛ فض ً
ال منه وإحسان ًا ،واهلل ويل التوفيق» .اهـ.
عليهم ،ومل جيعل عليهم يف دينهم َ
فهذه عبارته وسوف يأيت كال ُمنا عليها ،ونقد ما فيها.

وأما الشـيخ عبد اهلل الـهرري يف كتابه «إظهار العقيدة السنية بشـرح العقيدة

الطحاوية» ،فقد قال يف:

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1215
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«اجلملة األوىل معناها ظاهر» ـ يقصد قوله« :ومل يكلفهم اهلل تعاىل إال ما ُيطِ ْي ُقون» ـ

«أي :ليس للعباد أن يلزموهم إال ما ك ّلفهم اهلل به ،فـ «يطيقون» يف اجلملة األوىل بضم
الياء وكرس الطاء ،وأما الثانية فيتعني قراءهتا بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الياء التي
بعدها «أي :وال ُي َط َّيقون» ،وال يصح معنى هذه اجلملة الثانية إال عىل هذا الوجه لظهور

فساده؛ ألن املعنى عىل ذلك :ينحل إىل أن العباد ال يستطيعون أن يفعلوا سوى ما كلفهم
اهلل به ،والواقع :أن العباد قادرون عىل أن خيالفوا ما ك ّلفهم به وذلك ُ
حال أكثر البرش،
التحقيق مما فتح اهلل به ،ومل َنر شارح ًا عرج عليه ،وهلل احلمد»(((.
وهذا
ُ

واحلق :أن املعنى الذي اقـرتحه الشيخ اهلرري جيدٌ  ،وحماولة طيب ٌة لتفسري هذه

العبارة ،ولكنه متك َّلف!

وعىل كل األحوال ،فإنه قد بذل جهد ًا بعدما الحظ اإلشكال الذي يمكن أن

رت َح هذا احلل.
ينشأ عن عبارة الطحاوي هذه ،فاق َ

ولكن قد ظهر يل بعد الفكر :أن عبارة الطحاوي هذه إذا كانت مبنية عىل أن معنى

التكليف هو املشقة ،فإن ظاهر الفكر قد ينتج عنه :أن اإلنسان يطيق أكثر مما كلفه به اهلل
تعاىل ،وذلك ألنه ال ّ
يصيل زيادة عن الصلوات اخلمسة،
شك أن اإلنسان يمكن أن
َ

ويزكي زيادة عن ما فرضه الرشع ...وهكذا ،فيكون اهلل بنا ًء عىل هذا املعنى قد ل َطـف
َ
بالعباد ومل يكلفهم مجيع ما يطيقون.

ظاهري عندي ،وال يناسب تتمة كالم الطحاوي؛ فإنه قد جعل
ولكن هذا املعنى
ٌّ

هذه العبارة تفسري ًا لقولنا« :ال حول وال قوة إال باهلل».

وإذا كانت هي كذلك فال جيوز أن يراد بالتكليف املش ّقة فقط ،بل ما هو شامل
((( «إظهار العقيدة السنية برشح العقيدة الطحاوية» ص.205
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مجيع األحكام الرشعية اخلمسة ،فالتوفيق يكون يف
هلا ولغريها ،فيدخل حتت التكليف ُ
الواجب ،واملندوب ،واملباح ،وليس فقط يف الواجبات.

عم أنواع األحكام الرشعية
واعتامدا عىل هذه املقدمة نقول :التكليف إذا ُأطلق َّ

اخلمسة ،وهي :الوجوب ،واحلرمة ،والندب ،والكراهة ،واإلباحة ،وهذه تشتمل عىل
كل ما يمكن أن ُيت ََص َّو َر من مراتب الطلب يف الرشائع.

ومن املعلوم :أن الرشائع أنزلت حلكمة وعاقبة محيدة ،ملصلحة اخللق أمجعني،

وذلك لتوصل اإلنسان وغريه إىل كامل وجوده ،فإذا وقف املكلف عند حدود الرشع،

ووقف يف كل نو ٍع من أنواع األحكام حسب مرتبته ،فأتى بالواجب عىل أنه واجب،
وباملندوب عىل أنه مندوب ،وباملباح عىل أنه مباح ...إىل آخره ،فإنه يصل إىل كمـال

وجوده عىل حسب طاقته ووسعه ،وبالتدريج.

ـتصور أن يتلبس
فأوامر اهلل تعاىل ومطلوباته من عبيده تع ّلقت بكل يشء مما ُي ّ

ٌ
ُ
مدخل يف حياته يف الدنيا واآلخرة.
اإلنسان به ،أو يكون له

وبام أن أوامر اهلل تعاىل عام ُة التعلق ،واهلل تعاىل ال يأمر إال بام يرىض ،وإذا أمر أمر

به عىل الوجه الذي يرضاه ،وال ينهى إال عام ال حيب ،وإذا هنى هنى عىل الوجه الذي

ٌ
مدخل يف الرسالة والرشائع.
أحب ،وال نتصور أمر ًا خارج ًا عن أوامر اهلل ونواهيه له

تصور فيه نقص وال قصور،
فيتحصل مما مىض :أن الرشع الذي أنزله اهلل تعاىل ال ُي ّ

وهذا معلوم من الدين بالرضورة.

رش ًا» ،فيتحصل
و«اهلل ال يأمر العبا َد إال بام ُيطيقون» ،و«ما يأمرهم به ال يكون ّ

الرش ال يطيقه العباد ،وما يظهر لنا من اإلنسان حني يرشب
لنا من هاتني الكلمتني :أن َّ

غري معتربة ،وذو العقل السليم ال يلتفت
اخلمر أنه يطيقه ،فهذه إطاق ٌة ظاهرية ومؤقتة ُ

إليها؛ ألن حاصل رشب اخلمر هو هالك اجلسد ،واإلنسان ال ُيطيق هالك نـفسه،

ِ
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ٌ
نقصان يف وجود املوجود ،واملوجود ال ُيطيق عد َم بعضه؛ ألن اإلطاق َة
والرشور إنام هي

ٌ
فعل يتعلق بموجود ،واملعدوم ليس بيشء فال تتعلق به إطاقة ،هلذا ّقرر املحققون من
علامء األصول :أنه ال تكليف إال ٍ
بفعل ،فالفعل وجودي مطلق ًا.
ومما مىض يتبني ذو التحقيق :أن كالم من اعرتض عىل الطحاوي يف هذه العبارة

باطل ،مجلة وتفصيالً.

ومن الوجوه التي يمكن أن يتبني هبا بطالن كالم املعرتضني :أهنم يقولون بأن

اخللق يطيقون من األفعال أكثر مما كلفهم الرشع ،ولكنه مل يكلفهم به ،إذن يوجد يشء

يمكن أن يتعلق به حكم رشعي ،ولكن الرشع ال يطا ُله وال يتع ّلق به ،وهذا القول يلزمه
نقصان الرشيعة خصوص ًا إذا أخذنا التكليف باملعنى الشامل لألحكام اخلمسة.

رش ًا،
وأيض ًا هذا الذي مل يك ّلفهم به الرشع ـ وهم يطيقونه ـ إما أن يكون خري ًا أو ّ

رش ًا ،فيلزم أن يرىض اهلل أن تكون رشيعتُه ناقص ًة عىل قوهلم؛ ألنه مل ّ
يدلم عىل
فإن كان ّ

ُحكمه ومل ينبههم عىل أنه يمتنع فعله ،وهو ٌ
باطل ،وإن كان خري ًا ـ وهم يطيقونه ـ فعدم

تكليفهم به ـ بل عد ُم داللته هلم عليه لكونه خري ًا ومصلة هلم ـ مناف للحكمة؛ فقد ورد

يصح أن نبغي اخلري
يف الرشيعة :أن اهلل تعاىل قد د ّلنا عىل اخلري يف هذه احلياة الدنيا ،وال ُّ
من غري طريقها.

عز وجل لطف…» إلخ ،فأقول :لطف اهلل إنام يمكن يف عدم
وأما قوهلم« :ولكنه َّ

تكليف العباد ما ال يطيقون مما يصعب عليهم وال يفيدهم ،أو كان يوجد غريه مفيد ًا

فالتكليف
هلم ويسد مسدَّ ه مما كلفهم به ،ال يف عدم تكليفهم بام يوصلهم إىل كامهلم،
ُ

يذهب اللطف؟!
ترشيف ،وعدم التكليف بام يدخل حتت الطاقة يضا ُّد الترشيف ،فأين
ُ
ومما ينبغي التنبيه عليه ،قول السمرقندي يف تفسريه املسمى بـ «بحر العلوم» يف

تفسري قوله تعاىل« :الرحيم»:
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«إنام سمى نفسه «رحيمـ ًا»؛ ألنه ال يكلف عباده مجيع ما يطيقون ،وكل ِ
مل ٍك
َ

يكلف عباده مجيع ما يطيقون فليس برحيم» .اهـ(((.

فقوله يندرج يف ضمن ما ذكرناه ،فإن كان ما يطيقون مل يكلفهم به ،بمعنى :أنه
مل يدخل حتت أي حكم رشعي من اخلمسة ،فهذا ينايف احلكمة ،ومنايف احلكمة ٍ
مناف
ُّ
للرمحة قطع ًا ،فالرمحة يف احلكمة ،واحلكمة يف داللة اخللق عىل ما يرتفع هبم عىل أي

صورة كان ،وترك هذه الداللة مناف للرمحة.

فقوله« :إن تكليف مجيع ما يطيقون مناف للرمحة» ،ال يسلم له إال إن كان التكليف

كله امتحان ًا حمض ًا ال مصلحة فيه للمكلفني ،وهو مردود.

ِ
ٌ
بحسب
السابق حمتمل للوجوه السابقة
وعىل كل حال فتفسري قول الطحاوي

مراده من اإلطاقة والتكليف عىل التفصيل السابق.

وهذا جهدنا يف حماولة تفسيـر قوله عىل وجه له فائـدة ،ونرجو أن نكون من

املصيبني.

قال الطحاوي( :وهو تفسري «ال حول وال قوة إال باهلل» ،نقول :ال حيلة ألحد،
حتول ألحد عن معصية اهلل إال بمعونة اهلل ،وال قوة ألحد عىل
وال حركة ،وال ّ
إقامة طاعة اهلل ،والثبات عليها إال بتوفيق اهلل ،وكل يشء جيري بمشيئة اهلل تعاىل
وعلمه وقضائه وقدره ،غلبت مشيئته املشيئات كلها ،وغلب قضاؤه احليل
كلها ،يفعل ما يشاء ،وهو غري ظامل أبد ًا)
خالق كل يشء ،ومن ضمن ما خلقه اهلل
هذا املعنى السابق من كون اهلل تعاىل َ

ُ
أفعال العباد من حيث كوهنا موجودة ،وكذلك سائر املخلوقات األخرى ،هو
تعاىل
((( «بحر العلوم» (.)77 :1

ِ
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حقيقة قولنا« :ال حول وال قوة إال باهلل» ،فال قوة إال باهلل فعالً ،فقوتنا عىل اكتساب
األشياء هي من اهلل تعاىل ،أي :هي بخلق اهلل تعاىل؛ إذ ال خالق سواه.

ولكن جعل ما مىض تفسري ًا لقولنا« :ال حول وال قوة إال باهلل» فيه إشكال إذا

قصد بام مىض قوله« :وال يكلفنا ،»...ولكن إذا قصد بام مىض قوله« :وأفعال العباد»...
فال إشكال.

وحمل اإلشكال عىل االحتامل األول ،أن تفسري «ال حول وال قوة إال باهلل» ،أي:

ال قوة وال حركة إال بمعونة اهلل تعاىل ،كام قال ،ولكن قوله« :ومل يكلفهم إال ما يطيقون،
وال يطيقون إال ما كلفهم» ،ال ارتباط له بمعنى احلوقلة ،فهذا حم ُّله التكليف ،وذلك حم ُّله

القدرة واخللق.

وأيض ًا فقوله« :وال يطيقون إال ما كلفهم» ،ال يعترب تفسري ًا للحوقلة.

وذلك عىل كل االحتامالت السابقة ،وكلها األمر فيها بني ،إال عىل تفسري الشيخ

اهلرري ،فهو قرأ عبارة الطحاوي« :وال ُي َط َّيـقون »...إلخ ،وال معنى لذلك أيض ًا؛ ألن
« ُي َط َّيـقون» معناها :جيعلهم قادرين ،أو ُي ْق ِدرهم ،فال معنى للقول بأن اهلل ال ُيقدر خلقه
إال عىل ما ك ّلفهم به ،فإنه يلزم عىل ذلك أنه كلفهم باملعايص والكبائر؛ ألهنم قدروا

عليها كام هو ظاهر.

ويبقى الكالم عىل أن اهلل تعاىل :هل يظلم أو ال؟ أو يمكن أن يظلم البرش أو ال؟
قال اهلل تعاىل﴿ :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ﴾ [ق ،]29 :وقال﴿ :ﮗﮘ

ﮙﮚ﴾ [الكهف.]49 :

وروى اإلمام مسلم يف «صحيحه» :عن أيب ذر :عن النبي ﷺ ـ فيام روى عن اهلل

مت الظلم عىل نفيس ،وجعلته بينكم حمرم ًا،
حر ُ
تبارك وتعاىل ـ أنه قال« :يا عبادي ،إين ّ
فال تظا َلـموا.
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يا عبادي ،كلكم ضال إال من هديته ،فاستهدوين ِ
أهدكم.

أطعمكم.
يا عبادي ،كلكم جائع إال من أطعمته ،فاستطعموين
ْ
أكسكم.
يا عبادي ،كلكم عار إال من كسوته ،فاستكسوين ُ

يا عبادي ،إنكم ختطئون بالليل والنهار ،وأنا أغفر الذنوب مجيع ًا ،فاستغفروين

أغفر لكم.
ْ

رضي ،فترضوين ،ولن تبلغوا نفعي ،فتنفعوين.
يا عبادي ،إنكم لن تبلغوا ّ

يا عبادي ،لو أن أولكم وآخركم ،وإنسكم وجنكم ،كانوا عىل أتقى قلب رجل

واحد منكم ،ما زاد ذلك يف ملكي شيئ ًا.

يا عبادي ،لو أن أولكم وآخركم ،وإنسكم وجنكم ،كانوا عىل أفجر قلب رجل

واحد ،ما نقص ذلك من ملكي شيئ ًا.

يا عبادي ،لو أن أولكم وآخركم ،وإنسكم وجنكم ،قاموا يف صعيد واحد،

فسألوين ،فأعطيت كل إنسان مسألته ،ما نقص ذلك مما عندي إال كام ينقص املخيط،
إذا أدخل البحر.

يا عبادي ،إنام هي أعاملكم أحصيها لكم ،ثم أوفيكم إياها ،فمن وجد خري ًا،

فليحمد اهلل ،ومن وجد غري ذلك ،فال يلومن إال نفسه».

قال سعيد :كان أبو إدريس اخلوالين إذا حدث هبذا احلديث جثا عىل ركبتيه(((.
وروى ابن حبان :عن ابن الديلمي قال :أتيت أيب بن كعب ،فقلت له :وقع يف

نفيس يشء من القدر ،فحدِّ ثني بيشء؛ لع ّله أن يذهب من قلبي ،فقال :إن اهلل لو عذب

أهل سامواته وأهل أرضه عذهبم غري ظامل هلم ،ولو رمحهم كانت رمحته خري ًا هلم من
((( كتاب الرب والصلة ،باب حتريم الظلم.)2577( ،
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أعمـاهلم ،ولو أنفقت مثل أحد يف سبيل اهلل ما قبله اهلل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم

أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ،وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ،ولو مت عىل غري هذا
لدخلت النار.

قال :ثم أتيت عبد اهلل بن مسعود ،فقال مثل قوله ،ثم أتيت حذيفة بن اليامن،

فقال مثل قوله ،ثم أتيت زيد بن ثابت ،فحدثني عن النبي ﷺ مثل ذلك(((.

وقد نسب الشربخيتي يف «رشحه» عىل «األربعني النووية» القول بأن الظلم عىل

اهلل تعاىل ممكن إىل املعتزلة ،ولكنه ال يفعله عدالً منه ،فقال:

«وذهبت املعتزلة إىل أن اهلل تعاىل قادر عىل الظلم ،وهو متصور منه ،ولكن ال

وتنزه ًا» .اهـ(((.
يفعله عدالً منه ُّ

أقول :وهو القول الذي قال به ابن قيم اجلوزية كام يف «الصواعق املرسلة» ،وابن

أيب العز احلنفي يف «رشحه» للطحاوي ،تبع ًا البن تيمية ،وقال به ابن رجب احلنبيل يف

«رشحه» عىل «األربعني» أيض ًا.

قال ابن حجر اهليتمي يف رشح هذا احلديث من «األربعني النووية»:

«(إين حرمت) من التحريم ،وهو ـ لغ ًة ـ :املنع ،فسمى تعاىل تقدُّ َسه عن الظلم

حتري ًام له؛ ملشاهبته املمنوع يف حتقق العدم (الظلم) هو ـ لغ ًة ـ :وضع اليشء يف غري حمله

(عىل نفيس) أي :تعاليت عنه وتقدست؛ الستحالته عليه تعاىل؛ إذ هو الترصف يف حق

حق ألحد معه ،بل هو
الغري بغري حق ،أو جماوزة احلدِّ  ،وكالمها حمال؛ إذ ال ُملك وال ّ
الذي خلق املالكني وأمالكهم ،وتفضل عليهم هبا ،وحد هلم احلدود ،وحرم وأحل ،فال

حاكم معه يتعقبه ،وال حق يرتتب عليه ،تعاىل عن ذلك علو ًا كبري ًا.
((( كتاب الرقائق ،باب الورع والتوكل.)727( ،

((( «رشح الشربخيتي» عىل «األربعني النووية» ص.210
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وما ذكر من استحالة الظلم عليه تعاىل هو قول اجلمهور ،وقيل :بل هو متصور

منه ،لكنه ال يفعله عدالً منه وتنزه ًا عنه؛ ألنه تعاىل متدَّ ح بنفيه يف قوله تعاىل﴿ :ﯲﯳ

يصح منه ،أال
ﯴ ﯵ﴾ [ق ]29 :أي :ظامل ﴿ ﯵ﴾ ،واحلكيم ال يتمدح إال بام
ُّ

ترى أن األعمى لو متدح بأنه ال ينظر للمحرمات ،استُهزئ به؟

وأيض ًا قوله« :حرمت الظلم عىل نفيس» حقيقته :إين منعت نفيس منه ،وإنمـا

يمنع احلكيم نفسه مما يقدر عىل فعله ،أال ترى أن آدمي ًا لو قال :منعت نفيس من صعود

السامء ،استُهزئ به؟ وأيض ًا فهو تعاىل عامل عبا َده معاملة مستأجر ألجرائه ،بقوله ألهل
الكتاب« :هل ظلمتكم من أجوركم شيئ ًا ،قالوا :ال قال :فذلك فضيل أوتيه من أشاء»،

يصح منه ظلم األجراء ،وأيض ًا ترك الظلم مع إمكانه والقدرة عليه أمدح
واملستأجر
ُّ

أمدح له بالعفاف من ترك
من تركه مع استحالته والعجز عنه ،كام أن ترك الفحل للزنا ُ
اخليص والعنّني له .انتهى.
ّ

وهو غري سديد ـ وإن نقله بعض الشارحني وأقره ـ لِـام تقرر أن حقيقة الظلم:

وضع اليشء يف غري حمله بالترصف يف ملك الغري أو جماوزة احلد.

ومع النظر هلذا جيزم ُّ
كل من له أدنى بصرية باستحالته عليه تعاىل؛ إذ ال يتعقل

تصوره منه سبحانه وتعاىل يفرسه
عي ُّ
ترصفه تعاىل يف غري حم ّله ،وكأن مدّ َ
وقوع يشء من ُّ

ونفسه من حيث عدم مطابقته لقضيته ،فحينئذ يكون
ظلم عند العقل لو ُخ ّل َ
بام هو ٌ

تصوره منه حينئذ يف غاية
لكالمه نوع احتامل ،بخالف ما إذا فرسه باألول؛ فإن دعوى ُّ
السقوط.

وياب عام احت ُّج به من التمدُّ ح بنفيه ومنع نفسه منه ،بأن هذا خارج عىل قضية
ُ

زجر عباده عنه وإعال ُمهم بامتناعه عليهم باألوىل ،فهو
اخلطاب العادي املقصود منه ُ

عىل حد ﴿ﯗﯘﯙﯚ﴾ [الزمر ،]65 :وهذا فن بليغ من أساليب البالغة ال
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قياسه عىل قول األعمى :ال أبرص ،واآلدمي :منعت
ينكره إال كل جامد الطبع ،فامتنع ُ

املقالتني حمض سفساف
نفيس من صعود السامء ،بل شتان ما بينهام! فإن كال من هاتني
ُ

ولغو ،بخالف قوله تعاىل« :إين حرمت الظلم عىل نفيس» ،الذي وطأ به لقوله تعاىل:
«وجعلته بينكم حمرم ًا» ثم وطأ هبام لقوله تعاىل« :فال تظاملوا» ،فاتضح أن هذا السياق

يف غاية البالغة ،وأنه ال ينايف استحالة الظلم عليه تعاىل ،وأن َمن فهم تنافي ًا بينهام وفرس
الظلم بغري معناه املتعارف كان لكالمه أدنى احتامل ،وإال كان كالمه باهلذيان أشبه،
فتأمل ،فإنه نفيس.

فترصفه
ترصفني ظاهر ًا وباطن ًا،
ثم ُ
ُّ
رأيت بعضهم أجاب :بأن هلل تعاىل يف خلقه ُّ

الظاهر ُينهى عنه رشع ًا ،وترصفه الباطن يقيض به وخيلقه حقيقة ،وهو األول واآلخر،

والظاهر والباطن .انتهى.

وهذا صحيح ،ولكنه ال يدفع تلك الشبه بخالف ما ذكرته؛ فإنه الذي يدفعها

ويدحضها.

وفرس بعضهم الظلم يف قوله تعاىل﴿ :ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

يفسه
عي تصوره منه تعاىل ّ
ﯿﰀﰁ﴾ [طه ]112 :بام يؤيد قويل السابق ،وكأن مدّ َ

ظلم عند العقل ...إلخ ،فقال :اهلضم :أن ينقص من أجر حسناته ،والظلم :أن
بام هو ٌ

يعاقب بذنوب غريه ،ومثل هذا كثري يف القرآن ،وهذا مما يدل عىل أن اهلل تعاىل قادر عىل
الظلم ،لكن ال يفعله فض ً
فسه كثريون بأنه :وضع اليشء يف غري موضعه،
ال منه ،وقد ّ

وأما من يفرسه بالترصف يف ملك الغري ،فيقول :إنه مستحيل عليه تعاىل .انتهى.

رصيح فيام ذكرته ،وكونه تعاىل خالق ًا ألفعال العباد ـ وفيها الظلم ـ ال يقتيض
وهو
ٌ

وصفه تعاىل به؛ ألنه إنام يوصف بام قام به من صفاته وأفعاله ،ومنها خلق أفعاهلم ال

ذواهتا ،فلم يوصف بيشء منها ،قيل :وفيه منع سؤال اهلل تعاىل أن ال حيكم له عىل
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ور َّد بقوله تعاىل﴿ :ﯥﯦﯧﯨ﴾
خصمه إال باحلق؛ ألنه الواقع ،فال فائدة بسؤاله! ُ

[األنبياء ،]112 :وهو تعاىل ال يأمر بام ال جيوز الدعاء به ،وال فرق بني احلرص وغريه.
وأجيب بأن معناه :عاملهم بعدلك دون فضلك ،فيكون دعا ًء عليهم.

قيل :وقريب من هذا قول بعضهم يف﴿ :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ﴾

إىل ﴿ﯼﯽﯾﯿﰀ﴾ من االعتداء بالدعاء التأمني عند قراءة هذه اآلية؛ ألن اهلل تعاىل

ور َّد بأن الذي يف «مسلم» :أنه
قال :قد فعلت بخالفه يف ﴿ﰂﰃ﴾ إلخ ،فإنه يؤ ّمنُ .
تعاىل قال« :نعم» يف اجلميع .اهـ(((.

وهو كالم نفيس ،ولعله يشري بقوله أحد الشارحني ،إىل الطويف يف كتابه «التعيني»،

فام نقله ابن حجر هو قريب جد ًا مما ذكره الطويف يف «رشحه» عىل «األربعني»((( ،أو لعله
يشري إىل ابن رجب احلنبيل ،وهذا قد اتبع ابن تيمية وابن قيم اجلوزية يف كالمه ،ومنهام

أخذ ما أشار إليه ابن حجر ،وكذلك فعل األذرعي ابن أيب العز يف «رشحه» للطحاوية،

فجعل القول بأن اهلل تعاىل يمكنه أن يظلم لو شاء ،هو َ
القول الصحيح ،وأ ّيده بام أشار
إليه ابن حجر فيام رسدناه لك.

واحلق أن هذا الرجل ـ أعني :ابن أيب العز ـ متابع يف «رشحه» ملتن الطحاوي
شرب ًا بشرب فيام يقول لِـام يقول به ابن تيمية وابن قيم اجلوزية ،وهو إنام جعل «رشحه»

املتن جمرد مناسبات لذكر خالصة كالمهام ،وإن كان ظاهر البطالن ،كام يف قوله
هلذا
ّ
ٍ
صفات هي أعيان
بفناء النار ،وإثبات كون اهلل تعاىل حمدود ًا وله حدّ  ،وإثبات أن هلل تعاىل
((( «رشح األربعني النووية» البن حجر اهليتمي «صحيح مسلم» كتاب اإليمان ،باب بيان قوله
تعالى﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ (.)125

((( «رشح الطويف» عىل «األربعني» ص.185-184
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كاليد والعني وغري ذلك؛ مما أرشنا إليه يف موضعه؛ فليحذر القارئ هلذا الرشح مما فيه،

نصه ،وليس
وليعلم أنه يقرأ رشح ًا عىل طريقة ابن تيمية ،وعىل مذهب التجسيم الذي َ

عىل مذهب أهل السنة.

والقائل بأن متدّ ح اهلل تعاىل بنفي الظلم عن نفسه يستلزم قدرتَه عىل الظلم ،ولكن

يمتنع هو بإرادته عن ذلك ،فهذا هو حمل التمدُّ ح.

بام خيتص به اهلل تعاىل وحده ،ويستحيل عىل غريه،
فاجلواب :أن التمدّ ح يكون
ّ

كقوله تعاىل﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [النحل ،]17 :فـفيه حرص اخللق فيه جل شأنه

ونفيها عن كل ما سواه ،ونفي قابليتهم له ،وهو يتمدح بذلك ،ونحو قوله تعاىل﴿ :ﭡ

ﭢﭣ﴾ [الشورى ،]11 :فهو متدح ،بام ينحرص فيه جل شأنه ،وال يصح لقائل

أن يمنع ذلك ،واحلجة التي نقلها ابن حجر عن الطويف وغريه ضعيفة ،ور ُّد ابن حجر
ٍ
وكاف ،ولكننا أردنا تكملته هبذا الكالم؛ فإن ابن قيم اجلوزية تطاول عىل
عليها جيدٌ
أهل احلق يف بعض كتبه معتمد ًا عىل هذه احلجة ،وهي باطلة كام ترى.

وفرق بني أن يتمدح اهلل تعاىل باملستحيل يف ذاته ،وبني أن يتمدح بنفي مستحيل

عن ذاته ،فاملستحيل يف ذاته أص ً
ويصح أن يتمدح الواحد بنفي النقص عن
ال نقص،
ّ

ال أصالً ،أو مستحي ً
ذاته مطلق ًا ،سواء كان النقص مستحي ً
ال بالنسبة إليه فقط ،فال يصح
يصح التمدح بنفي املستحيل عن الذات ،وهذا بني
التمدُّ ح بنفس املستحيل ،ولكن
ُّ

ظاهر.

ولذلك مدح اهلل تعاىل ذاته بأن نفى عنها الشبي َه ،والشبيه أص ً
ال مستحيل ،ويلزم

عىل قانوهنم أنه لو كان الشبيه مستحي ً
ال َلـام جاز التمدح بنفيه! وهذا القول لو قالوه لكان
مطرد ًا مع قانوهنم الذي يسريون عليه من التشبيه والتجسيم املتضمن إلثبات الشبيه.
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تأمل مثل ما قرره بعض رشح الطحاوية فقد قال حتت عنوان (التعبري بنفي التمثيل أوىل

من التعبري بنفي التشبيه)« :أهل السنة واجلامعة يتقيدون باأللفاظ الرشعية الواردة يف
الكتاب والسنة ،فلم يرد لفظ نفي التشبيه وإنام ورد نفي التمثيل ،واهلل سبحانه وتعاىل

أعلم بام يتكلم به وأحكم ،ثم إن التمثيل يقتيض املساواة من كل وجه ،بينام التشبيه

يقتيض املساواة من وجه دون آخر ،أما أهل التعطيل فيعربون بنفي التشبيه ،وهذا فيه ما

فيه ،واألوىل التعبري باللفظ الوارد يف رشع اهلل(((» .اهـ.
وعىل هذا النص مالحظات:

أوهلا :أن لفظ نفي التشبيه وارد يف الرشيعة ،فسورة اإلخالص واردة يف نفي

الكفؤ ،وهو شامل للشبيه أيض ًا ولو من بعض اجلهات ،وقوله تعاىل ﴿ :ﭡ ﭢ

ﭣ﴾ ينفي املشاهبة ال املامثلة فقط ،وقد بينا ذلك يف حمله ،فإن حرف الكاف للتشبيه
والنفي تسلط عليه كام ترى.

أمل يسمع هذا القائل قول رسول اهلل عليه الصالة والسالم« :ومل يكن له شبه وال

عدل»؟ فكيف يقول إن نفي الشبيه مل يرد يف الكتاب والسنة!؟

وأورد ابن كثري يف تفسري سورة اإلخالص« :عن أيب بن كعب أن املرشكني قالوا

للنبي ﷺ يا حممد انسب لنا ربك فأنزل اهلل تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔ*ﭖﭗ

* ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ * ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [اإلخالص ]4-1 :وكذا
رواه الرتمذي [ ]3364وابن جرير عن أمحد بن منيع زاد ابن جرير وحممود بن خداش

عن أيب سعيد حممد بن ميرسة به زاد ابن جرير والرتمذي.

قال﴿ :ﭗ﴾ الذي مل يلد ومل يولد ،ألنه ليس يشء يولد إال سيموت،
((( «التوضيحات اجللية عىل رشح العقيدة الطحاوية» ،للدكتور حممد بن عبد الرمحن اخلم ّيس:1( ،
 ،)173دار ابن اجلوزي.
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وليس يشء يموت إال سيورث ،وإن اهلل عز وجل ال يموت وال يورث ﴿ﭞﭟ

ﭠﭡﭢ﴾ ومل يكن له شبيه وال عدل ،وليس كمثله يشء ورواه ابن أيب حاتم
من حديث أيب سعد حممد بن ميرس به.

ثم رواه الرتمذي [ ]3365عن عبد بن محيد عن عبيد اهلل بن موسى ،عن أيب

جعفر عن الربيع عن أيب العالية فذكره مرس ً
ال ثم مل يذكر أخربنا ،ثم قال الرتمذي :وهذا

أصح من حديث أيب سعد(((» .اهـ.

قال ابن حجر« :وجاء يف سبب نزوهلا من طريق أيب العالية عن أيب بن كعب :أن

املرشكني قالوا للنبي ﷺ :انسب لنا ربك .فنزلت ،أخرجه الرتمذي والطربي ،ويف آخره

قال﴿ :ﭙﭚﭛﭜ﴾ ألنه ليس يشء يولد إال سيموت وال يشء يموت إال
يورث وربنا ال يموت وال يورث ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ شبه وال عدل.

وأخرجه الرتمذي من وجه آخر عن أيب العالية مرس ً
ال وقال :هذا أصح وصحح املوصول

ابن خزيمة واحلاكم وله شاهد من حديث جابر عند أيب يعىل والطربي ،والطرباين يف
األوسط(((» .اهـ.

مع أهنم كان ينبغي أن عرفوا ورود نفي التشبيه والشبيه فقد روى هذا احلديث

أبو سعيد الدارمي مرجعهم يف التشبيه ،ومرجع ابن تيمية يف أقواله(((.

ثاني ًا :تأمل كيف قال إن لفظ الشبه جممل ،وهذه يف نظرهم علة عدم نفيه! مع أنه
((( «تفسري القرآن العظيم» ،إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء ت،)566 :4( ،774 :
دار الفكر ـ بريوت ـ.

((( «فتح الباري رشح صحيح البخاري» ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ت:
 ،)739 :8( ،852دار املعرفة ـ بريوت ،ت :حمب الدين اخلطيب.

((( انظر« :الرد عىل اجلهمية» ،عثامن بن سعيد الدارمي أبو سعيد ت280 :هـ ،ص ،29دار ابن األثري
ـ الكويت ـ 1416هـ ـ 1995م ،ط ،2ت :بدر بن عبد اهلل البدر.
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تبني لنا نفيه يف الرشع! ولكنه عندهم جممل ألنه حيتمل حق ًا ،لفهم يعتقدون بوجه شبه

بني اهلل تعاىل وبني عباده ،ولكنهم ينفون التشبيه من مجيع اجلهات ،وهو معنى التمثيل،

فاملامثلة ممنوعة عندهم واملشاهبة واجبة ال حاصلة فقط.

واحلاصل :أن هؤالء قد قاسوا اهلل تعاىل عىل العباد ،فقالوا :إن اهلل تعاىل يوصف

بالقدرة عىل الظلم كام يوصف هبا العباد ،واملخلوقات ،ولكن قالوا :إنه منع نفسه منه،

مكرمته وحمل مدحه ،وهذا تشبي ٌه يف الفعل ،وقوهلم باطل كام بيناه.
فهنا كانت ُ

ولكننا نقول إن قوله تعاىل يف النصوص السابقة« :إين حرمت»﴿ ،ﯲﯳﯴ﴾...

النفي فيه مس ّلط عىل مفهوم الظلم الذي يعرفه البرش وينسبونه إىل أنفسهم ،فيقول هلم
وتنزل هلم تنزالً لرتويض نفوسهم ،فعرب عنه
عيل كذلكّ ،
اهلل تعاىل :إن هذا الظلم ممتنع ّ

العقاب
حرمه عىل نفسه ،طالب ًا منهم أن يفعلوا يف حق أنفسهم كذلك ،فيجتنبوا
َ
بأنه ّ
الكبري الذي ينتظرهم.

ونسوا أن
ولكن هؤالء املخالفني ،اعتقدوا أن هذا احلكم ثابت عىل ظاهرهُ ،

وجتويز الظلم ـ هبذا التعريف ـ عىل اهلل
تعريف معني ،وهو ما ذكره ابن حجر،
الظلم له
ٌ
ُ

تعاىل يستلزم أن اهلل تعاىل إنام يفعل األمور وحيكم باألحكام جرب ًا عنه ،وأنه ليس بمريد
يف أفعاله وأحكامه؛ ألنه أحكامه جيب أن تكون عىل ِ
نسق نظا ٍم ثابت ال بإثباته هو جل

الثبوت هلا يف أنفسها ،وهو عني قول املعتـزلة بوجوب الصالح واألصلح
شأنه ،بل
ُ
وبالتحسني والتقبيح العقليني ،وقد اتضح عند أهل العلم بطالنه ،وهو موضح يف علم

األصول.

استدل به أصحاب هذا القول ٌ
ّ
باطل مجلة وتفصيالً،
يتبي أن ما
وهبذا الكالم املوجز ّ

رت بالعبارات الطويلة التي قد جتدُ ها يف كتب املخالفني ،ومت َّع ْن يف املعاين احلقيقية
فال تغ ّ
التي تدور عليها األحكام ،واهلل املوفق.
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وح ْي ،وتنزّه عن ّ
قال الطحاوي( :تقدَّ س عن ّ
كل عيب َ
وشني﴿ ،ﯮ
كل سوء َ
ﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ [األنبياء.)]23 :
ي» :هو اهلالك واملحنة.
و«احلَ ْي» جاءت يف بعض النسخ ال يف كلها ،و«احلَ ْ ُ

وش ْي ٍ
ويف بعض النسخ« :تـقدس عن كل سوء َ
ـن» ،و«الشني» :هو النقص

والعيب.

ويف بعضها« :تقدس عن كل سوء»((( ،و«الشني» :هو نفس السوء ،وهو النقص.
واملناسبة لذلك هذا الكالم ،هو تنزيه اهلل تعاىل يف أفعاله عن الظلم والنقص،

وعن عدم التناسق والتوافق ،والتكامل ،وعن اخللل ،ولذلك عقب ذلك بقوله تعاىل:

﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾؛ ليدل عىل أنه أراد تنزيه أفعال اهلل تعاىل عن أن

تكون مقدوح ًا فيها أو ناقصة.

ِ
ـم؟»؛ ألنه
وكذلك ال يعرتض عليه تعاىل يف ّ
أي فعل من أفعاله ،فال يقال له« :ل َ

ال علة لفعله ،بل هو فاعل ملحض إرادته ،وال غاية لفعله ،بمعنى :ال توجد علة غائية

ومتكم ٌل
مضطر هلا
دفعت اهلل تعاىل إىل خلق اخللق ،فإن الفاعل بحسب العلة الغائية
ّ
ٌّ

هبا.

نفي احلكمة واإلتقان عن
ولكن هذا ال يلزم عنه ـ كام
ّ
يتصور بعض الناس ـ ُ

أفعاله َّ
جل شأنه ،بل إن الكامل إنام يربز للخلق إذا عرفوا أن أفعال اهلل تعاىل ـ مع تنزهيه
عن العلة والغاية ـ يف غاية اإلتقان ،فهذا ٌّ
دال عىل كامل حكمته وعلمه ،بصورة أكرب من

داللة فعل الفاعل بالعلة الغائية أو الفاعلية.
((( «شرح الغنيمي» ص.130

 1230ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

وقد وضحت ذلك بتفصيل يف «الرد عىل مناهج األدلة البن رشد» املتبع لطريقة

الفالسفة ،ومل يطبع بعد ،ولكني وضحت طرف ًا من ذلك يف كتاب (موقف ابن رشد
الفلسفي من علم الكالم) (((.

قال الطحاوي( :ويف دعاء األحياء وصدقاهتم منفعة لألموات)
يمكن لألحياء أن يفيدوا األموات بالصدقات والدعاء ،أمل يأمرنا الرسول ﷺ

ُ
أحاديث باألمر
ندعو لألموات؟ لو مل يكن الدعاء نافع ًا َلـام أمرنا ،وكذلك ورد
بأن
َ
فبعضهم أنكر أن يكون للدعاء فائدة.
بالصدقات؛ خالف ًا ملن أنكر ذلك من املعتزلةُ ،

قـال اهلل تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚﭛﭜ﴾ [احلرش .]10 :ولو مل يكن للدعاء واالستغفار فائد ٌة ونفع عائد

عىل األموات َلـام استحق الذين د َعوا إلخواهنم مدح ًا عند اهلل تعاىل لدعائهم إلخواهنم

الذين سبقوهم.

وكذلك صالة امليت ،أي :الصالة عىل امليت ،هي أص ً
ال دعاء له ،فلو مل يكن هذا

أي حكمة.
نافع ًا له ،ملا كان يف إجياهبا ُّ

وقد ورد عن النبي ما يفيد جواز الصدقة عن األموات ،منها ما رواه اإلمام مالك

يف «املوطأ» :عن سعيد بن عمرو بن رشحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة :عن أبيه :عن

جده أنه قال :خرج سعد بن عبادة مع رسول اهلل ﷺ يف بعض مغازيه ،فحرضت أ َّمه
الوفا ُة باملدينة ،فقيل هلاَ :أويص ،فقالت :فيم ُأويص؟ إنام املال مال سعد! فتوفيت قبل

أن يقدم سعد ،فلام قدم سعد بن عبادة ُذكر ذلك له ،فقال سعد :يا رسول اهلل ،هل ينفعها
((( انظر الفصل الثاين يف أفعال اهلل تعاىل والقضاء والقدر والعدل ،ص 185وما بعدها ،دار الفتح،
1430هـ ـ 2009م.
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أن أتصدّ ق عنها؟ فقال رسول اهلل ﷺ« :نعم» .فقال سعد :حائط كذا وكذا صدقة عنها.
ٍ
حلائط سامه(((.
ويف «سنن البيهقي الكربى» :عن ابن عباس :أن سعد بن عبادة توفيت أمه ـ وهو

غائب عنها ـ فأتى رسول اهلل ﷺ ،فقال :يا رسول اهلل ،إن أمي تو ّفيت وأنا غائب عنها،

ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال« :نعم» ،قال :فإين أشهدك أن حائطي املخراف صدقة

عنها.

قال البيهقي :رواه البخاري يف «الصحيح» عن حممد بن عبد الرحيم :عن روح(((.
قال ابن عبد الرب يف «االستذكار»:
«واألحاديث يف قصة أم سعد بن عبادة هذه متواترة مسندة ومرسلة ،وقد ذكرنا

كثري ًا منها يف «التمهيد» ،والعلامء كلهم جممعون عىل أن صدقة احلي عن امليت جائزة
مستحبة ،وهذا احلديث وما كان مثله متل ّق ًى عندهم بال َقبول والعمل».

ثم قال« :وذلك كله يدلك عىل أن الصدقة عىل املوتى باملال خالف أعامل األبدان

عندهم؛ ألهنم ال جيوز أن تـقىض صالة عن أحد عند اجلميع ،وكذلك الصيام عنـد

اجلمهور واألكثر» .اهـ(((.

ال قال للنبي ﷺّ :
وأخرج ابن خزيمة يف «صحيحه» :عن أيب هريرة :أن رج ً
إن
أيب مات وترك ماالً ومل ُي ِ
وص ،فهل ُيك ّفر عنه إن تصدقت عنه؟ فقال« :نعم»(((.
((( رواية حييى ،كتاب األقضية ،باب صدقة احلي عن امليت.)1450( ،
((( كتاب الوصايا ،باب الصدقة عن امليت.)12631( ،
((( «االستذكار» (.)256 :7

((( كتاب الزكاة ،باب الصدقة عن امليت عن غري وصية من مال امليت وتكفيـر ذنوب امليت هبا،
(.)2498
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قال الشيخ الغنيمي يف «شـرحه» عىل «العقيدة الطحاوية» بعد أن ذكر أن دعاء

األحياء فيه منفعة لألموات:

«وقد توارث((( السلف له ،فلو مل يكن لألموات نفع فيه ،ملا كان له معنى ،وقال

عليه الصالة والسالم« :ما من ميت يصيل عليه أمة من املسلمني يبلغون مئة ،كلهم
يشفعون له إال شفعوا فيه» ،وعن سعد بن عبادة أنه قال :يا رسول اهلل إن أم سعد ماتت،

فأي صدقة أفضل ،قال« :املاء» ،فحفر بئر ًا وقال :هذه ألم سعد .واألحاديث واآلثار يف
ُّ
هذا الباب أكثر من أن حترص ،كذا يف رشح العقائد» .اهـ(((.

وهذا الكالم قد نقله الغنيمي عن السعد يف «رشح العقائد النسفية» كمـا نبه،

وتكملة كالمه هناك:

«وقال عليه الصالة والسالم« :الدعاء يرد البالء ،والصدقة تطفئ غضب الرب»،

وقال عليه السالم« :إن العامل واملتعلم إذا مرا عىل قرية فإن اهلل تعاىل يرفع العذاب عن

مقربة تلك القرية أربعني يوم ًا» ،واألحاديث واآلثار يف هذا الباب أكثر من أن حتىص».

اهـ(((.

ولوال أن صالة اجلنازة تفيد امليت ملا رشعت يف الصالة ،ولذلك طلب الشارع

من املصلني عىل امليت اإلخالص يف دعائهم ،ودعاء الواحد ألخيه بظهر الغيب مشهور
معروف ال ينكر جوازه أحد وال مرشوعيته وفائدته.

واحلقيقة :أن هذه املسألة ـ وهي نـفع الدعاء والصدقات لألموات ـ يمكن
((( يف نسخ «رشح العقائد النسفية» ص« :206وقد تواتره السلف» ،ويف بعضها تواتر له ،وبعضها:
توارثه.

((( «رشح الغنيمي» عىل «العقيدة الطحاوية» ص.131
((( «رشح العقائد النسفية» ص.207

ِ
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االستدالل عليها عقالً ،ولكن املجال ال يتسع لذلك ،فهذا املقام ال يسمح ألن نأيت
بأدلة عقلية عميقة عىل هذه املطالب ،مع أن أغلب مسائل االعتقاد يمكن االستدالل

عليها بدليل عقيل ،ولكن حيتاج األمر إىل مقدّ مات منطقية ،وفهم دقيق للرشيعة وللكون
وللوجود ،ومن هنا تتفاوت مراتب البرش من حيث العلم.

مبحث( :ما ينتفع به امليت وما ال ينتفع)
سأورد هنا خالصة ما ذكره صاحب «هتذيب الفروق» للقرايف(((:
«القربات باعتبار وصول ثواهبا للغري اتفاق ًا ،وعدم وصول ثواهبا للغري اتفاق ًا،

واخلالف يف وصوله وعدم وصوله عىل ثالثة أقسام:

القسم األول :اتفق الناس عىل أن اهلل تعاىل حجر عىل عباده يف ثوابه ،ومل جيعل

هلم نقله لغريهم كاإليامن والتوحيد واإلجالل والتعظيم هلل سبحانه وتعاىل.

وكذلك حكي يف الصالة اإلمجاع؛ نظر ًا يف اخلالف الذي نُقل يف مذهب الشافعي

فيها عن الشيخ أيب إسحق ،قد يقال :إنه مسبوق باإلمجاع كام تقدم.

القسم الثاين :ما اتفق الناس عىل أن اهلل تعاىل أذن يف نقل ثوابه للميت ،وهو

الدعاء والقربات املالية كالصدقة والعتق.

القسم الثالث :ما اختلف فيه هل ُح ِّج َر فيه أم ال؟ كالصيام واحلج وقراءة القرآن،

فقيل :ال يصل ثواب يشء من ذلك ملن أهدي له وهو املعروف من مذهب مالك ،وكذا
هو املشهور من مذهب الشافعي يف القراءة فقط.

((( انظر القاعدة الثانية والسبعية بعد املئة من «إدرار الرشوق عىل أنواء الفروق» لإلمام أيب القاسم ابن
عبد اهلل ابن الشاط ت 723هـ ،)342 :3( ،دار الكتب العلمية ،هبامش «أنوار الربوق يف أنواء
الفروق» لإلمام القرايف أيب العباس الصنهاجي ت684هـ.
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وقيل :يصل ،وبه قال أمحد بن حنبل وأبو حنيفة ،وهو األصح عند الشافعي يف

احلج عن امليت حجة اإلسالم ،وكذا حج تطوع أوىص به ،وهو الراجح عنده يف الصوم

عمن مات وعليه صوم ،وقال به غري واحد من املالكية ،ومجاعة من أصحاب الشافعي
يف القراءة فقط.

قال كنون :قال أبو زيد الفايس :ولعل قول الشيخ عبد اهلل الورياجيل :وأما
اإلجارة عىل القراءة فال جتوز ،وذلك جرحة يف ِ
آكلها إال أن يقرأ القارئ عىل وجه

التطوع ،ويعطيه ويل امليت عىل وجه الصلة والعطية ،ال عىل وجه اإلجارة .اهـ ،مبني
ٍ
جواب للعبديني :امليت ينتفع
عىل عدم النفع كام حكاه عن معروف مذهب مالك ،ويف
بقراءة القرآن هذا هو الصحيح واخلالف فيه مشهور واألجرة عليه جائزة .اهـ .

القياس عىل الصالة ونحوها مما هو عمل بدين،
وحج ُة القول بعدم الوصول
ُ

وظاهر قوله تعاىل﴿ :ﰂﰃﰄﰅ
واألصل فيه :أن ال ينوب فيه أحد عن أحد،
ُ

ﰆﰇ﴾ [النجم ،]39 :وحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث:علم ينتفع
به ،وصدقة جارية ،وولد صالح يدعو له».
وحجة القول بالوصول:

املجمع عىل وصوله؛ للنصوص الواردة يف ذلك التي
القياس عىل الدعاء
أوالً:
ُ
َ

منها حديث «إذا مات ابن آدم »...إلخ؛ إذ الكل عمل بدين.

وثاني ًا :قوله عليه السالم« :صل هلام مع صالتك ،وصم هلام مع صيامك» يعني:

أبويه ،وقوله أيض ًا« :من مات وعليه صوم صام عنه وليه ،ونص السنة أيض ًا عىل أن
ُ
يسقط عن امليت بعمل
بحج وليه ،وكذا احلج املنذور
احلج املفروض يسقط عن امليت ّ

غريه ،وظاهر حديث كعب بن عجرة ـ كام يف «املواهب» وغريها ـ :قلت :يا رسول اهلل،
إين أكثر الصالة عليك فكم أجعل لك من صاليت؟ قال« :ما شئت ،قلت الربع؟ قال:
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«ما شئت ،وإن زدت فهو خري لك ،قلت :النصف؟ قال« :ما شئت وإن زدت فهو خري
مهك و ُيغفر ذن ُبك».
لك ،قلت :أجعل صاليت كلها لك؟ قال« :إذ ًا تُكفى َّ

وثالث ًا :دخول أوالد املؤمنني اجلنة بعمل آبائـهم وانـتفاع الغالمني اليتيميـن

اللذين قال اهلل يف قصتهام﴿ :ﯦﯧﯨ﴾ [الكهف ]82 :بصالح أبيهام ،والنفع

باجلار الصالح يف املحيا واملمـات كام يف األثر ،ورمحة جليس أهل الذكر ،وهو مل يكن

منهم ،ومل جيلس لذلك ،بل حلاجة عرضت له ،و«األعمـال بالنيات» ،وقوله لنبيه:

﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [األنفال ،]33 :وقـوله تعـاىل ﴿ :ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷ﴾ [الفتح ،]25 :وقـوله تعـاىل﴿ :ﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ﴾ [البقرة ]251 :فقد رفع اهلل العذاب عن بعض الناس بسبب بعض ،وما ذلك

إال النتفاعهم بأعامل غريهم الصاحلة.

عار ٌض هبذه األدلة
وأجاب
ُ
أصحاب هذا القول عن القياس عىل الصالة :بأنه ُم َ

وغريها مما ُّ
يدل عىل انتفاع اإلنسان بعمل غريه ،وعن اآلية :إما بأهنا عامة قد خصصت

بأمور كثرية ،وإما أن املراد باإلنسان :الكافر ،واملعنى :ليس له من اخلري إال ما عمل هو،
فيثاب عليه يف الدنيا ،بأن يوسع عليه يف رزقه ،ويعاىف يف بدنه حتى ال يبقى له يف اآلخرة

خري ،وإما بأن قوله تعاىل﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ من باب العدل ،وأما من
باب الفضل ،فجائز أن يزيده اهلل ما يشاء من فضله ،وأما بغري ذلك.

وعن حديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله »...الخ ،ونحوه مما ورد يف ذلك بأنه
عمل ِ
ﷺ مل يقل :انقطع انتفاعه ،وإنام أخرب عن انقطاع عمله ،وأما ُ
غريه فهو لعامله ،فإن

وهبه له فقد وصل إليه ثواب عمل العامل ال ثواب عمله ،هو فاملنقطع يشء ،والواصل
إليه يشء آخر.

وكذلك احلديث اآلخر ـ وهو قوله عليه السالم« :إن مما يلحق امليت من حسناته
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وعمله بعد موته عل ًام نرشه ،أو ولد ًا صاحل ًا تركه ،أو مصحف ًا ورثه ،أو مسجد ًا بناه ،أو

بيت ًا البن السبيل بناه ،أو هنر ًا أكراه ،أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته ،تلحقه
من بعد موته» ـ فإنه مل ينف أن يلحقه غري ذلك من عمل ِ
غريه وحسناته.
ُ
أصحاب القول األول عن القياس عىل الدعاء بأنه غري صحيح؛ ألن يف
وأجاب
ُ

الدعاء أمرين:

أحدمهاُ :م َت َع َّل ُقه كاملغفرة يف قولك :اللهم اغفر له ،وهذا هو الذي ُيرجى حصوله

للمدعو له ،إذ له طلب ،ال للداعي ،وإن ورد أن امللك يقول به :ولك مثله.

واألمر الثاين :ثوابه ،وهو للداعي فقط ،وعام ورد من األحاديث باالنتفاع بعمل

الغري البدين من الصوم واحلج والصالة بأهنا ـ مع احتامهلا التأويل ـ معارضة بام تقدم من

األدلة املعضودة بأهنا عىل وفق األصل الذي هو عدم االنتقال ،ف ُت َقدَّ م.

وعن األحاديث واآليات ـ الدالة عىل دخول اجلنة وحصول الرمحة ورفع العذاب

ثواب أعامهلم ،وبركة
بعمل الغري الصالح ـ :بأن احلاصل يف نحو هذا :برك ُة املؤمنني ال ُ

صالح األب ال ثواب عمله ،وبركة أهل الذكر ال ثواب عملهم ،وبركة الرسول ال
ثواب عمله ،وهكذا.

والربكات ـ لعدم تو ُّقفها عىل األمر والنهي ـ ال ينكر حصوهلا للغري حتى للبهائم

التي ال يتأتى فيها أمر وال هني ،فقد كان رسول اهلل ﷺ حتصل بركتُه للخيل واحلمري

وغريها من البهائم ،كام ُروي أنه رضب فرس ًا بسوط فكان بعد ذلك ال ُيسبق ،وقد كان

وروي أن محاره ﷺ كان يذهب إىل بيوت أصحابه عليه السالم
قبل ذلك بطيء احلركةُ .

فينطح برأسه الباب ،يستدعيهم إليه؛ إىل غري ذلك مما هو مروي يف معجزاته وكراماته

عليه السالم من ذلك.

وأما الثواب ،فقد انعقد اإلمجاع بأنه يتبع األمر والنهي ،بدليل املباحات ،وأهل
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الفرتات ،فال حيصل إال ملن توجه له األمر والنهي ،فمن هنا يتضح عدم صحة قول

بعض الفقهاء ـ يعني أمحد بن حنبل وأبا حنيفة كام يف «املعيار» ـ :إذا قرئ عند القرب

أجر املستمع؛ إذ املوتى قد انقطعت عنها األوامر والنواهي ،فكام أن
حصل للميت ُ
البهائم تسمع أصواتنا بالقراءة ـ وال ثواب هلا ـ لعدم األمر هلا باالستامع؛ كذلك املوتى

ال يكون هلهم ثواب ـ وإن كانوا مستمعني ـ لعدم األمر هلم باالستامع.

والذي يتجه أن يقال وال يقع فيه خالف :أنه حيصل هلم بركة القراءة ال ثواهبا كام

حتصل هلم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده ،فإن الربكة ال تتوقف عىل
األمر والنهي بخالف الثواب ،كام علمت.

لكن الذي ينبغي لإلنسان أن ال هيمل هذه املسألة ،فلعل احلق هو الوصول إىل

املوتى؛ فإن هذه أمور مغيبة عنا ،وليس فيها اختالف يف حكم رشعي ،وإنام هو يف أمر

واقع :هل هو كذلك أم ال؟ وكذلك التهليل الذي جرت عادة الناس يعملونه اليوم،

ينبغي أن يعمل ويعتمد يف ذلك عىل فضل اهلل تعاىل وما ييرسه ويلتمس فضل اهلل بكل

سبب ممكن ،ومن اهلل اجلود واإلحسان .اهـ.

قال الرهوين :والتهليل الذي قال فيه القرايف :ينبغي أن ُيعمل ،هو فدية «ال إله

إال اهلل» سبعني ألف مرة؛ حسبمـا ذكره السنويس وغريه ،هذا الذي فهمه منه األئمة،

وأما ما يفعله الناس اليوم من التهليل عند محل امليت وتوجههم به إىل الدفن فجزم يف

«املعيار» ـ يف الفصل الذي عقده يف البدع قبيل نوازل النكاح ـ أنه بدعة.

ونقل أبو زيد الفايس ـ يف باب احلج ـ من جواب للفقيه املحدث أيب القاسم

العبدويس :وأما القراءة عىل القرب فـقد نص ابن رشد يف «األجوبة» ،وابن العريب يف

«أحكام القرآن» ،والقرطبي يف «التذكرة» عىل :أن امليت ينتفع بالقراءة قرئت عىل القرب،
بالد،ووهب الثواب» .اهـ.
أو يف البيت ،أو يف بالد إىل
ُ

 1238ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

قال ابن احلاج يف «املدخل» :من أراد وصول قراءته بال خالف فليجعل ذلك

دعا ًء بأن يقول :اللهم اجعل ثواب ما أقرأ إىل فالن»(((.

قال الطحاوي( :واهلل تعاىل يستجيب الدعوات ويقيض احلاجات ،ويملك
كل يشء وال يملكه يشء ،وال غنى عن اهلل تعاىل َط ْرفة عني ،ومن استغنى
عن اهلل طرفة عني فقد كفر وصار من أهل َ
احل ْي)
أن الدعاء يؤ ّثر ِ
َـو ِّه ٌم َّ
بنفسه بال
ذكر العالمة الطحاوي هذا هنا؛ لئال َّ
يتوه َم ُمت َ

اختيار هلل تعاىل ،أو أن الدعاء يؤثـر يف اهلل تعاىل فيدفعه إىل اإلجابة! بل اهلل تعاىل هو
الذي يستجيب للدعاء باختياره ،فاألثر إنام هو صادر من اهلل تعاىل ،وهو الذي يقيض
احلاجات .وهذا املعنى واضح.

والرشيعة إنام استح ّبت الدعاء إىل اهلل ،بل جاء يف بعض األحاديث :أنه هو العبادة،

مراتب ،وله أحكا ٌم ب ّينها
أو مخ العبادة ،وال ريب أن اهلل تعاىل يستجيب الدعاء ،والدعاء
ُ

العلامء يف كتب خاصة.

قال اهلل تعاىل﴿ :ﭟﭠﭡ﴾ [غافر ،]60 :وقال﴿ :ﯘﯙﯚﯛ

ﯜ﴾ [النمل ،]62 :وقال تعاىل﴿ :ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ﴾ [البقرة.]186 :
قال القرطبي يف «تفسريه» (:)308 :2

ِ
فأخبهم أنه
«قوله تعاىل﴿ :ﯩ ﯪ﴾ املعنى :وإذا سألوك عن املعبود،

الداعي ،ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصالة وغري
قريب يثيب عىل الطاعة ،وجييب
َ
ذلك»(((.

((( «إدرار الرشوق عىل أنواء الفروق» البن الشاط .)345 :3( ،باختصار.
((( «تفسري القرطبي» (.)308 :2
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واختلف يف سبب نزوهلا ،ذكر أقوال بعض العلامء ،ثم قال:

«روى الكلبي :عن أيب صالح :عن ابن عباس قال :قالت اليهود :كيف يسمع

ربنا دعاءنا ،وأنت تزعم أن بيننا وبني السامء مخس مئة عام ،وغلظ كل سامء مثل ذلك؟
فنزلت هذه اآلية.

وقال احلسن :سببها :أن قوم ًا قالوا للنبي ﷺ :أقريب ربنا فنـناجيه؟ أم بعيد

فنناديه؟ فنزلت.

وقال عطاء وقتادة :ملا نزلت ﴿ﭝﭞﭟﭠﭡ﴾ قال قوم :يف

أي ساعة ندعوه؟ فنزلت.

الثانية :قوله تعاىل﴿ :ﯭﯮ﴾ أي :باإلجابة ،وقيل :بالعلم ،وقيل :قريب

من أوليائي باإلفضال واإلنعام.

الثالثة :قوله تعاىل﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ أي :أقبل عبادة من عبدين؛

فالدعاء بمعنى العبادة ،واإلجابة بمعنى القبول.

دليله :ما رواه أبو داود :عن النعمـان بن بشري :عن النبي ﷺ قال« :الدعاء هو

العبادة» ﴿ﭝﭞﭟﭠﭡ﴾ فسمى الدعاء «عبادة» ،ومنه قوله تعاىل:
﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [غافـر ]60 :أي:
دعائي ،فأمر تعاىل بالدعاء ،وحض عليه ،وسامه عبادة ،ووعد بأن يستجيب هلم.

روى ليث :عن شهر بن حوشب :عن عبادة بن الصامت قال :سمعت رسول اهلل

ﷺ يقول« :أعطيت أمتي ثالث ًا مل تعط إال األنبياء :كان اهلل إذا بعث نبي ًا قال :ادعني

أستجب لك ،وقال هلذه األمة ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ﴾ ،وكان اهلل إذا بعث النبي قال

له :ما جعل عليك يف الدين من حرج ،وقال هلذه األمة﴿ :ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
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ﮰ﴾ [احلج ،]78 :وكان اهلل إذا بعث النبي جعله شهيد ًا عىل قومه ،وجعل هذه األمة

شهداء عىل الناس.

وكان خالد الربعي يقول :عجبت هلذه األمة يف ﴿ﭟﭠﭡ﴾ أمرهم

بالدعاء ،ووعدهم باإلجابة ،وليس بينهام رشط ،قال له قائل مثل ماذا؟ قال :مثل قوله:
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕ﴾ [البقرة ]25 :فهاهنا رشط ،وقوله﴿ :ﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾ [يونس ]2 :فليس فيه رشط العمل ،ومثل قوله﴿ :ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ﴾ [غافر ]14 :فهاهنا رشط ،وقوله﴿ :ﭟ
ﭠﭡ﴾ ليس فيه رشط.

وكانت األمم تفزع إىل أنبيائها يف حوائجهم حتى تسأل األنبياء هلم ذلك.
فإن قيل :فام للداعي قد يدعو فال جياب؟
فاجلواب :أن يعلم أن قوله احلق يف اآليتني﴿ :ﯰ﴾ ﴿ﭠ﴾ ال يقتيض

االستجابة مطلق ًا لكل داع عىل التفصيل ،وال بكل مطلوب عىل التفصيل ،فـقد قال

ربنا تبارك وتعاىل يف آية أخرى﴿ :ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾
ٍ
مرص عىل كبيـرة عالـ ًام هبا أو جاه ً
معتـد ،وقد أخبـر أنه
ال فهو
[األعراف ]55 :وكل ٍّ
﴿ﮮﮯﮰ﴾ ،فكيف يستجيب له؟ وأنواع االعتداء كثرية ،يأيت بياهنا هنا ويف
األعراف إن شاء اهلل تعاىل.

وقال بعض العلامء :أجيب إن شئت؛ كام قال﴿ :ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ﴾
[األنعام ]41 :فيكون هذا من باب املطلق واملقيد ،وقد دعا النبي ﷺ يف ثالثُ ،فأعطي
اثنتني ،و ُمنع واحدة ،عىل ما يأيت بيانه يف األنعام إن شاء اهلل تعاىل.

تعريف مجيع املؤمنني ّ
وصف رهبم سبحانه
أن هذا
وقيل :إنام مقصو ُد هذا اإلخبار
ُ
ُ

أن جييب دعاء الداعني يف اجلملة ،وأنه قريب من العبد يسمع دعاءه ،ويعلم اضطراره،
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فيجيبه بام شاء ،وكيف شاء﴿ ،ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾
[األحقاف ]5 :اآلية ،وقد جييب السيد عبده ،والوالد ولده ،ثم ال يعطيه سؤله ،فاإلجابة

كانت حاصلة ال حمالة عند وجود الدعوة؛ ألن ﴿ﯰ﴾ و﴿ﭠ﴾ خرب ال ُينسخ،
فيصري ِ
املخب كذاب ًا؛ يدل عىل هذا التأويل ما روى ابن عمر :عن النبي ﷺ قال« :من فتح
له يف الدعاء فتحت له أبواب اإلجابة».

وقال قوم :إن اهلل جييب كل الدعاء فإما أن تظهر اإلجابة يف الدنيا وإما أن يكفر

عنه وإما أن يدخر له يف اآلخرة ملا رواه أبو سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ما

من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحم إال أعطاه اهلل هبا إحدى ثالث:

إما أن يعجل له دعوته ،وإما أن يدخر له ،وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها» قالوا إذن

نكثر قال« :اهلل أكثر».

وصححه ،أبو حممد عبد احلق ،وهو يف «املوطأ»
خرجه أبو عمر ابن عبد البـر
ّ

منقطع السند.

قال أبو عمر :وهذا احلديث خيرج يف التفسري املسند لقول اهلل تعاىل﴿ :ﭟ

ﭠﭡ﴾ فهذا كله من اإلجابة.

وقال ابن عباس :كل عبد دعا أستجيب له ،فإن كان الذي يدعو به رزقـ ًا له يف

الدنيا ُأعط َيه ،وإن مل يكن رزق ًا له يف الدنيا ُذخر له.

قلت :وحديث أيب سعيد اخلدري وإن كان إذن ًا باإلجابة يف إحدى ثالث ،فقد

دلك عىل صحة ما تقدم من اجتناب االعتداء املانع من اإلجابة؛ حيث قال فيه« :ما مل

يدع بإثم أو قطيعة رحم» ،وزاد مسلم «ما مل يستعجل» ،رواه عن أيب هريرة :عن النبي

ﷺ أنه قال« :ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإثم ،أو قطيعة رحم ،ما مل يستعجل» قيل:
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يارسول اهلل ما االستعجال؟ قال« :يقول :قد دعوت ،وقد دعوت ،فلم أر يستجيب يل،
فيستحرس عند ذلك ،ويدع الدعاء».

وروى البخاري ومسـلم وأبو داود :عن أيب هريـرة :أن رسول اهلل ﷺ قال:

«يستجاب ألحدكم ما مل يعجل يقول دعوت فلم يستجب يل».

قال علمـاؤنا رمحة اهلل عليهم :يـحتمل قوله «يستجاب ألحدكم» اإلخبار عن

وجوب وقوع اإلجابة واإلخبـار عن جواز وقـوعها فإذا كان بمعنى اإلخبار عن

الوجوب والوقوع فإن اإلجابة تكون بمعنى الثالثة األشياء الـمتقدمة فإذا قال :قد

وقوع أحد هذه الثالثة األشياء ،وعري الدعاء من مجيعها،
دعوت فلم يستجب يل بطل
ُ

وإن كان بمعنى جواز اإلجابة ،فإن اإلجابة حينئذ تكون بفعل ما دعا به خاصة ويمنع

من ذلك قول الداعي قد دعوت فلم يستجب يل ألن ذلك من باب القنوط وضعف
اليقني والسخط.

قلت :ويمنـع من إجابة الدعاء أيض ًا أكل احلرام وما كان يف معناه قال ﷺ:

«الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ،يمد يديه إىل السامء :يا رب ،يا رب ،ومطعمه حرام،
ومرشبه حرام ،وملبسه حرام ،وغذي باحلرام ،فأنّى ُيستجاب لذلك».

وهذا استفها ٌم عىل جهة االستبعاد من َقبول دعاء من هذه صفته؛ فإن إجابة
ٍ
رشوط يف الداعي ويف الدعاء ويف اليشء املدعو به.
الدعاء ال بد هلا من

فمن رشط الداعي :أن يكون عالـ ًام بأن ال قادر عىل حاجته إال اهلل ،وأن الوسائط

يف قبضته ،ومسخرة بتسخريه ،وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب ،فإن اهلل ال يستجيب
دعاء من قلب غافل اله ،وأن يكون جمتنب ًا ألكل احلرام ،وأال َّ
يمل من الدعاء.
ومن رشط املدعو فيه :أن يكون من األمور اجلائزة الطلب والفعل رشع ًا؛ كام قال:

«ما مل يدع بإثم أو قطيعة رحم» فيدخل يف اإلثم ُّ
كل ما يأثم به من الذنوب ،ويدخل يف
مجيع حقوق املسلمني ومظاملهم.
الرحم ُ
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وقال سهل بن عبد اهلل التسرتي :رشوط الدعاء سبعة :أوهلا الترضع ،واخلوف،

والرجاء ،واملداومة ،واخلشوع ،والعموم ،وأكل احلالل.

وقال ابن عطاء :إن للدعاء أركان ًا وأجنح ًة وأسباب ًا وأوقات ًا ،فإن وافق أركانه

قوي ،وإن وافق أجنحته طار يف السامء ،وإن وافق مواقيته فاز ،وإن وافق أسبابه أنجح،
فأركانه :حضور القلب والرأفة واإلستكانة واخلشوع ،وأجنحته الصدق ،ومواقيتـه

األسحار ،وأسبابه الصالة عىل حممد ﷺ.
وقيل :رشائطه أربع:

أوهلا :حفظ القلب عند الوحدة ،وحفظ اللسان مع اخللق ،وحفظ العني عن النظر

إىل ما ال حيل ،وحفظ البطن من احلرام.

وقد قيل :إن من رشط الدعاء أن يكون سلي ًام من اللحن كام أنشد بعضهم:
ينادي ر َّبه باللحن ٌ
ليث

َ
جييب
كذاك إذ ًا ُدعا ُه ال ُ

وقيل إلبراهيم بن أدهم :ما بالنا ندعو فال يستجاب لنا؟ قال :ألنكم عرفتم اهلل

فلم تطيعوه ،وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته ،وعرفتم القرآن فلم تعملوا به ،وأكلتم

نعم اهلل فلم تؤدوا شكرها ،وعرفتم اجلنة فلم تطلبوها ،وعرفتم النار فلم هتربوا منها،

وعرفتم الشيطان فلم حتاربوه ووافقتموه ،وعرفتم املوت فلم تستعدوا له ،ودفنتم
األموات فلم تعتربوا ،وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس.

قال عيل ريض اهلل عنه لنوف البكايل :يا نوف ،إن اهلل أوحى إىل داؤد :أن مر بني

إرسائيل :أال يدخلوا بيت ًا من بيويت إال بقلوب طاهرة ،وأبصار خاشعة ،وأيد نقية؛ فإين

ال أستجيب ألحد منهم ما دام ألحد من خلقي مظلمة.

يا نوف ،ال تكونن عارش ًا ،وال عريف ًا ،وال رشطي ًا ،وال جابي ًا ،وال ّ
عشار ًا؛ فإن
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داؤد قام يف ساعة من الليل ،فقال :إهنا ساعة ال يدعو عبد إال أستجيب له فيها ،إال أن

يكون عريف ًا ،أو رشطي ًا ،أو جابي ًا ،أو عشار ًا أو صاحب عرطبة ـ وهي الطنبور ـ أو

صاحب كوبة؛ وهي الطبل.

قال علامؤنا :وال ي ُقل الداعي« :اللهم أعطني إن شئت ،اللهم اغفر يل إن شئت،

يعري سؤاله ودعاءه من لفظ املشيئة ،ويسأل سؤال من
اللهم ارمحني إن شئت» ،بل ّ

يعلم أنه ال يفعل إال أن يشاء.

وأيض ًا فإن يف قوله« :إن شئت» نوع من االستغناء عن مغفرته وعطائه ورمحته؛

الغني عنه ،وأما
كقول القائل :إن شئت أن تعط َيني كذا فافعل ،ال ُيستعمل هذا إال مع
ّ

املضطر إليه فإنه يعزم يف مسألته ويسأل َ
مضطر إىل ما سأله.
سؤال فقري
ّ
ّ

وروى األئمة ـ واللفظ للبخاري ـ :عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«إذا دعا أحدكم فليعزم املسألة ،وال يقول َّن :اللهم إن شئت فأعطني؛ فإنه ال مستكره له».
ويف «املوطأ»« :اللهم اغفر يل إن شئت ،اللهم ارمحني إن شئت».

قال علمـاؤنا :قوله« :فليعزم املسألة» دليل عىل أنه ينبغي للمؤمن أن جيتهد يف

الدعاء ،ويكون عىل رجاء من اإلجابة ،وال يقنط من رمحة اهلل؛ ألنه يدعو كري ًام.

قال سفيان بن عيـينة :ال يمنعن أحد ًا من الدعاء ما يعلمه من نفسه؛ فإن اهلل

شـر اخللق إبليـس؛ ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ * ﭺ ﭻ ﭼ
قـد أجاب دعاء ّ
ﭽ﴾ [احلجر.]37-36 :

وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها اإلجابة ،وذلك كالسحر ،ووقت

الفطر ،وما بني األذان واإلقامة ،وما بني الظهر والعصـر يف يوم األربعاء ،وأوقات

االضطرار ،وحالة السفر ،واملرض ،وعند نـزول املطر ،والصف يف سبيل اهلل؛ كل هذا

جاءت به اآلثار ،ويأيت بياهنا يف مواضعها.
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وروى شهر بن حوشب :أن أم الدرداء قالت له :يا شهر ،أال جتد القشعريرة؟

قلت :نعم! قالت :فادع اهلل؛ فإن الدعاء مستجاب عند ذلك.
ُ

وقال جابر بن عبد اهلل :دعا رسول اهلل ﷺ يف مسجد الفتح ثالث ًا يوم اإلثنني ويوم

الثالثاء ،فاستجيب له يوم األربعاء بني الصالتني ،فعرفت الرسور يف وجهه ،قال جابر:

ٌ
غليظ إال ّ
توخيت تلك الساعة ،فأدعو فيها ،فأعرف اإلجابة.
ما نزل يب أمر مهم

الرابعة :قوله تعاىل﴿ :ﯶﯷ﴾ قال أبو رجاء اخلرساين :فليدعوا يل.

وقال ابن عطية :املعنى :فليطلبوا أن أجيبهم ،وهذا هو باب «استفعل» أي :طلب اليشء
إال ما شذ مثل «استغنى اهلل» وقال جماهد وغريه :املعنى :فليجيبوا إىل فيام دعوهتم إليه
من اإليامن ،أي :الطاعة والعمل.

ويقال« :أجاب» و«استجاب» بمعنى ،ومنه قول الشاعر:
فلم يستجبه عند ذاك جميب

أي :مل جيبه ،والسني زائدة ،والالم الم األمر ،وكذا ﴿ﯸ﴾ وجزمت الم

األمر؛ ألهنا جتعل الفعل مستقب ً
ال ال غري ،فأشبهت «إن» التي للرشط ،وقيل :ألهنا ال

تقع إال عىل الفعل»(((.

وهذا الكالم عىل طوله يف غاية اإلفادة واحلسن.

وروى اإلمام البيهقي يف «سننه الكربى» :عن أم الدرداء قالت :حدثني سيدي:

أنه سمع رسول اهلل ﷺ يقول« :من دعا ألخيه بظهر الغيب قال امللك املوكل به آمني
ولك بمثل» .رواه مسلم يف «الصحيح» :عن إسحاق بن إبراهيم(((.

((( «تفسري القرطبي» (.)308 :1

((( كتاب صالة االستسقاء ،باب استسقاء إمام الناحية املخصبة ألهل الناحية املجدبة وجلمـاعة
املسلمني.)6431( ،
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وروى عن أنس قال :كان رسول اهلل ﷺ خيطب يوم اجلمعة ،فقام الناس فصاحوا

فقالوا :يا رسول اهلل ،قحط املطر ،وامحر الشجر ،وهلكت البهائم ،فادع اهلل أن يسقينا،

فقال« :اللهم اسقنا اللهم اسقنا» ،قال :وأيم اهلل ،ما نرى يف السامء قزعة من سحاب،

فأنشأت سحابة ،فانترشت ،ثم أمطرت ،ونزل رسول اهلل ﷺ ،فصىل وانرصف ،فلم
تزل متطر إىل اجلمعة األخرى ،فلام قام النبي ﷺ خيطب صاحوا فقالوا :يا رسول اهلل،

هتدمت البيوت ،وانقطعت السبل ،فادع اهلل أن حيبسها عنا ،فتبسم نبي اهلل ﷺ ،ثم قال:

«اللهم حوالينا وال علينا» ،فتقشعت عن املدينة ،فجعلت متطر حوهلا ،وما متطر باملدينة

قطرة ،فنظرت إىل املدينة كأهنا لفي مثل اإلكليل .رواه البخاري يف «الصحيح» :عن

حممد بن أيب بكر املقدمي ،ورواه مسلم(((.

ملا ثبت أن اهلل تعاىل هو املوجود الواجب الوجود ،وثبت أن كل ما سواه فإنام هو

ممكن الوجود ،فقد لزم أن كل ما سوى اهلل تعاىل فهو حمتاج إىل اهلل تعاىل ،وال يمكن أن
يستغني كل ما سواه عنه طرفة عني ،وإال ألصبح من أهل اهلالك ،وهذا مطابق لِـام قرره

أئمة الكالم من أن املمكن حمتاج إىل اهلل تعاىل حال اإلجياد ،وبعد ذلك ،أي :إنه حمتاج
إىل اهلل تعاىل الستمرار وجوده أيض ًا.

قاعدة :ما حيرم الدعاء به ويؤدي إىل الكفر
ذكر اإلمام القرايف وخمترصو كتاب «الفروق» له أن الدعاء من حيث هو مندوب،

وقد يعرض له ما يوجبه أو حيرمه ،والتحريم قد ينتهي للكفر وهو عىل أربعة أقسام:

األول :طلب ما ّ
دل القاطع عىل خالفه ،نحو :اللهم ال تعذب الكفرة وشبهه،

ألنه طلب تكذب اهلل تعاىل.

((( كتاب صالة االستسقاء ،باب االستسقاء بغري صالة ويوم اجلمعة عىل املنرب.)6432( ،

ِ
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الثاين :كذا ضده :اللهم خ ِّلد فالن ًا املسلم يف النار.

الثالث :طلب نفي ما ّ
دل القاطع عىل ثبوته كام لو سأل اهلل تعاىل سلب علميته

سبحانه وشبهه وقدرته واستيالئه عليه.

الرابع :عكسه نحو :أن يسأل اهلل تعاىل احللول يف بعض خملوقاته أو أن يفوض

إليه أمر العامل أو أن جيعل بينه وبينه تعاىل نسب ًا ،واجلهل بام تؤدي إليه هذه األدعية ليس

عذر ًا لتمكن العاقل من دفعه ،واجلهل الذي هو عذر هو ما ال يمكن املكلف دفعه عادة
كام لو رشب مخر ًا يظنه خ ً
ال(((.

قاعدة :املحرم من الدعاء أقسام:

األول :أن يطلب املستحيالت كاالستغناء يف ذاته وأن يكون يف مكانني يف وقت

واحد ،هذا حمال عقالً.

الثاين :املحال العادي كاالستغناء عن النفس والولد من غري مجاع ،ومنه قوهلم:

اللهم ال ترم نفس ًا يف شدة ،آتنا خري الدنيا واآلخرة ،وارصف عنا رش الدنيا واآلخرة،
إن أراد العموم.

الثالث :طلب نفي ما دل السمع عىل نفيه ،نحو :ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا

أو أكرهنا ،ألنه ال فائدة له ،بقوله ﷺ« :رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا

عليه» ،فهذا من االستهزاء عادة ،وإنام سألوا إنجاز ما وعد الرسل يف قوله﴿ :ﯯﯰ

ﯱﯲﯳﯴ﴾ [آل عمران ،]194 :وإنجاز الوعد حمقق؛ ألنه مرشوط باملوافاة عىل
اإليامن ،وهي مشكوكة فهو مشكوك باعتبار رشطه.

الرابع :عكسه نحو :جعل اهلل لك موت أوالدك حجاب ًا من النار ،وليس منه قوله

((( انظر« :خمترص الفروق» ،للعالمة شمس الدين حممد بن أيب القاسم بن عبد السالم التونيس
املالكي ،ت715هـ ،ت :أمحد بن عيل أبو الفضل الدمياطي .دار ابن حزم.
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ﷺ« :سلوا يل الوسيلة» مع قوله« :وأرجو أن أكون أنا هو» ،جلواز أن يكون يعطاها

مرتب ًا عىل دعائنا له هبا.

اخلامس :طلب نفي ما ّ
دل بطريق اآلحاد عىل ثبوته ،إذ لو دل التواتر لكان كفر ًا،

نحو :اللهم اغفر للمسلمني مجيع ذنوهبم ،اللهم ال ت َع ِّرين يوم القيامة ،اللهم ال حتيني

بعد املوت يوم القيامة.

السادس :عكسه ،نحو :اللهم اجعلني أول من تنشق عنه األرض ،وأول داخل

اجلنة واجعل األغنياء يدخلون اجلنة قبل الفقراء وشبهه.

السابع :أن يدعو معلق ًا عىل املشيئة غري عازم نحو :اللهم اغفر يل إن شئت ،ألنه

ّ
يدل باالستهزاء وعدم الرغبة واالفتقار.

الثامن :أن يدعو معلق ًا عىل شأن اهلل تعاىل نحو :اللهم افعل يب ما أنت أهله ،فإن

اهلل تعاىل هو الفاعل للخري والرش ،وهو تعاىل أهل للمؤاخذة واالنتقام ،وليس أحدمها

أوىل بشأنه من اآلخر عند أهل احلق ،فنسبة األمرين إليه واحدة فالداعي بذلك إن اع َت َقدَ

أنه تعاىل ال يفعل إال اخلري فهذا اعتزال ،وإن اع َت َقدَ أنه تعاىل يفعل اخلري والرش ،فكأنه

قال :افعل يب إما اخلري وإما الرش فهذا مل يعزم املسألة ،فريجع للقسم الذي قبله.

قلت :وقد توقفت عند هذا املثال ،وملا رجعت إىل تعليقات ابن الشاط رأيته
ُ

يقول مقيد ًا ما قرره القرايف مما أودنا تلخيصه آنف ًا« :حكمه باملعصية يف مثل هذا الدعاء

فيه نظر ،فإنه ال خيلو أن يكون الداعي ممن يعتقد مذهب االعتزال أو ال ،فإن كان األول،

فذلك ضالل كام قال .وهو خمتلف فيه هل هو كفر أو ضالل غري كفر؟ ،وإن كان ال

يعتقد مذهب االعتزال ،فقرينة احلال يف كون اإلنسان ال يريد لنفسه إال اخلري مع سالمته
من اعتقاد االعتزال تقيد مطلق دعائه ،فال كفر وال معصية(((» .اهـ.

((( «أنوار الرشوق» البن الشاط.)482 :4( ،

ِ
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واحلاصل أن اإلنسان ذا االعتقاد الصحيح ،إن أطلق ما أنت أهله ،إال أنه يريد ما

أنت أهله من املغفرة والرمحة ،ال مطلق ًا.

ٍ
فيحرم .وأما
إرضار غري
سعي يف
ٍّ
مستحقُ ،
التاسع :الدعاء عىل غري الظامل ،ألنه ٌ

جوزه مالك لقوله تعاىل﴿ :ﯞﯟﯠﯡ﴾ [الشورى،]41 :
الدعاء عىل الظامل فقد َّ

فإن عفى وصرب فهو أحسن.

اس ِق ِه مخر ًا(((.
العارش :الدعاء
باملحرم ،نحو :اللهم أمته كافر ًا ،أوْ :
َّ

قال الطحاوي( :واهلل يغضب ويرىض ال كأحد من الورى)

َّ
إن غضب اهلل ليس كغضبنا ،غضب اهلل يعني إرادته االنتقام والتعذيب ،ورضاه

يعني إرادته اإلنعام.

قال اهلل تعاىل﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ﴾ [الفتـح ،]18 :وقال تعاىل﴿ :ﯧ
ﯨﯩﯪ﴾ [البقرة ،]61 :وقال تعاىل﴿ :ﮛﮜﮝﮞ﴾ [النساء.]93 :

وكام أن اهلل تعاىل حيب املؤمنني فريىض عليهم ،فيكون رضاه عليهم متجلي ًا عليهم

بالنعمة والثواب العميم ،فكذلك يغضب اهلل تعاىل عىل الكفار ،وغضبه إنام هو إرادته
العذاب هلم يف اليوم اآلخر.

فالغضب من اهلل تعاىل هو فعل له ،وليس صفة له ،وإال لزم أن اهلل تعاىل يتغري

ما بذاته بحسب تغري ما يف نفس اإلنسان ،وتوضيح ذلك بأن نقول :لو كان زيد كافر ًا،

وقال القائل :إن اهلل تعاىل يكون غاضب ًا عليه ،وإن غضبه صف ٌة له قائمة بذات جل شأنه،
((( انظر« :خمترص الفروق» ،البن عبد السالم التونيس ،ص ،424-42باختصار ،وترصف .دار ابن
حزم.
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غضب اهلل تعاىل قائ ًام يف نفسه عليه؟ أم
فلو فرضنا أن زيد ًا آمن واتبع اهلدى ،فهل يبقى
ُ
يقال :إنه اآلن قد ريض عليه ،ال ريب أنه يف حال اإليامن يكون اهلل تعاىل راضي ًا عنه.

إذن الغضب السابق القائم يف ذاته َّ
جل شأنه ـ بحسب ادعاء هذا القائل ـ قد زال

َ
اإليامن.
اآلن ،وقام يف نفسه تعاىل رض ًا؛ تبع ًا الختيار هذا العبد

أليس هذا كالم ًا رصيـح ًا يف أن اهلل تعاىل يتوقـف حدوث صفـة له عىل فعل
ِ
ريب أنه يقول :إنه يف كل أوصافه ـ غضب ًا كان أو
ملخلوقاته ،ومن قال هبذا
احلال فال َ

رض ًا ـ ٌ
كفر باهلل تعاىل ،إذن
كامل هلل تعاىل؛ إذ القول بأنه بعض أحواله ٌ
نقص له جل شأنه ٌ
فكامالت اهلل تعاىل املتوالية عىل ذاته متوقفة عىل ٍ
فعل من أفعال العبيد واملخلوقات التي
خلقها اهلل تعاىل ،وال يشك ٌ
زور وهبتان عىل اهلل تعاىل.
عاقل أن هذا القول ٌ

رصحوا أن غضب اهلل تعاىل ليس كغضبنا،
وهلذا األمر؛ فإن علمـاءنا املحققني ّ

فإن كان غضبنا حال ٌة قائمة بنا ،تابع ٌة لتأ ُّثرنا من غرينا إذا فعل أمر ًا شين ًا ،فغضب اهلل

تعاىل ليس كذلك ،بل يطلق الغضب عىل اهلل تعاىل ،ويراد منه فقط الزمه عندنا ،وهي
العذاب ،أو اجلزاء الذي يريده الغاضب لعاقب به العايص أو الظامل؛ ألنه ليس هاهنا

إال أمور:

األول :الصفة التي هي الغضب ،أو الرضا ،ونـتيجة هذه الصفة ،أعني :نفس

العذاب.

فإما أن يقال :إن الصفة قديمة ،أو حادثة ،فإن كانت قديمة ،يلزم أن اهلل تعاىل
ٍ
راض منذ
غاضب منذ األزل وال يزال عىل زيد حال كفره وحال إيامنه ،وكذلك يلزم أنه
األزل وال يزال عىل زيد حال كفره وحال إيامنه .وواضح أن هذا الكالم فاسد مردود.

وإن قيل :إن الصفة حادثة ،فهي ال شك مرشوطة بأفعال العبيد واملخلوقات كام

وضحناه سابق ًا ،فتكون صفات اهلل تعاىل حادثة أو ال ،وهذا باطل ،وتكون مرشوطة
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ٌ
وهو حمال ال يليق إثباته هلل
احتياج وافتقار يف كامل الذات إىل الغري،
بفعل غريه ،وهذا
ٌ

تعاىل.

وال يبقى بعد ذلك إال أن نقول :إن الغضب والرضا ُيطلقان عىل اهلل تعاىل و ُيراد

هبمـا الفعل املرتتب عىل الغضب والرضا ،وهو قول أهل السنة ،أو يقال :إن الغضب
املرجح واملخصص هلذا الفعل؛ فإن قيل باألول ،فهو حادث
والرضا هو تع ُّلق اإلرادة ّ

غري قائم باهلل تعاىل ،وهو فعل هلل تعاىل ،وليس صفة له ،وإن قيل بالثاين ،فهو تعلق لصفة

اعتباري ال إشكال يف نسبته هلل ،وال إشكال يف القول بقدمه،
قديمة هلل تعاىل ،وهو أمر
ٌّ
استقر عليهام حم ّققو أهل السنة.
وهذان القوالن مها القوالن اللذان
ّ

ِ
وصف هلل تعاىل من
ب اهللُ ،فهذا
ٌ
ونحن عندما نقول :اهلل يغضب ،أو نقولَ :غض َ

فالوصف صحيح ،والصف ُة
حيث هو فاعل ،وليس عبارة عن صفة قامت بذاته العلية،
ُ

التي يقوم عليها هذا التعبري هي اإلرادة كام سبق بيانه.

ُ
ومال بعض أهل السنة إىل إبقاء الغضب الوارد والرضا عىل ما هو عليه ،وعدم

تأويله بام مىض ،بل يقولون :إن اهلل تعاىل يتصف بغضب ورضا الئ َقني به جل شأنه،
ٍ
منهج كثري
بصفات حادثة ،وال فيها حتول،
ليسا
وأجروا هذه عىل ما وردت ،كمـا هو ُ
َ
منهم يف غريها مما ورد إضافته إىل اهلل تعاىل .قال الغنيمي يف «رشحه»:
يؤوالن بأن املراد ببغضه ورضاه :إرادة االنتقام ،ومشيئة اإلنعام ،أو املراد
«وال َّ

هبام :غايتهام من النقمة والنعمة ،قال فخر اإلسالم ـ أي :البزدوي ـ :إثبات اليد والوجه

حق عندنا ،لكنه معلوم بأصله ،متشابه بوصفه ،وال جيوز إبطال األصل بالعجز عن

درك الوصف ،وإنمـا ضلت املعتـزلة من هذا الوجه؛ فإهنم ردوا األصول جلهلهم
بالصفات عىل وجه املعقول ،فصاروا معطلة ،كذا ذكره شمس األئمة ،ثم قال :وأهل
ُ
بالنص ـ أي :اآليات القطعية ،والدالالت
األصل املعلوم
السنة واجلامعة أثبتوا ما هو
ّ
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جيوزوا االشتغال بطلب ذلك؛ كام
اليقينية ـ وتوقفوا فيام هو املتشابه ـ وهو الكيفية ـ ومل ّ
وصف به الراسخني يف العلم» .اهـ(((.

وهذه هي طريقة األحنـاف ،وهي الوقوف عند املتشاهبات وعدم الكالم فيها،
ٍ
ولكن قد يقال :إن هناك نظر ًا يف دعوى قيام القطع عىل إثبات الوجه واليد مث ً
صفات
ال
إثبات التعطيل إال بعد إثبات أصل الوجود للصفة ،ثم دعوى مدّ ٍع
هلل تعاىل ،وال يتم
ُ

ُ
بنفيها ،فإن التعطيل فرع عن ِ
وكون الوجه واليد
ثابت عىل سبيل القطع،
نفي ما هو ٌ

والغضب صف ًة مستقلة والرضا كذلك ،ليست ثابتة عىل سبيل القطع ،بل غاي ُة ما يقال

هاهنا :إهنا ورد نسبتها إىل اهلل تعاىل ،واحتمل معناها ما قلناه احتامالً راجح ًا عندنا ،وإن
فنفي ما مل يثبت قطع ًا ليس تعطيالً.
توقف فيها البعضُ ،

نفي الكيف ،إال إن ُقصد بالكيف
وأما الكيف ،فال كيف هاهنا ،بل الواجب ُ

املعي الذي يستلزم التجسيم ،وهو قطع ًا يريد بالكيف احلقيقة ،وإن
احلقيق ُة ال
ُ
الوضع ّ
كان إطالقها عىل اهلل تعاىل غري سائغ؛ ألهنا مل ِترد ،فكان األوىل به عد ُم بناء موقف أصيل
عىل مثل هذا اللفظ الذي مل ِيرد.

ولذلك قال العالمة البابريت يف «رشحه»:
«فنقول بأن املراد من غضب اهلل :هو إرادة االنتقام من العصاة وإنزال العقوبة

هبم ،وأن يفعل هبم كام يفعل امللك إذا غضب عىل من حتت يده؛ نعوذ باهلل من غضبه،
واملراد من رضا اهلل :هو إرادة االنتقام ملن أطاعه والعفو عمن عصاه ،وأن يفعل بعبيده

كام يفعل امللك بمن حتت يده إذا ريض من اإلكرام وزيادة اإلنعام؛ نسأل اهلل رضاه

ورمحته» .اهـ(((.

((( «رشح الغنيمي» ص.133
((( «رشح البابريت» ص.140
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غري أهل السنة يف هذا املقام باطل ،وأن التحقيق التا ّم
ويتحرر من ذلك أن ما قاله ُ
هو ما قرره علامؤنا املح ّققون.

بحث يف التوسل

التوسل بني املانعني واملجوزين ،وسوف نذكر هنا خالصة
لقد اشتد اخلالف يف ّ

ما دار بني هذين الفريقني ،مع ذكر األدلة من الطرفني.

مفهوم التوسل:

يمكن أن يكون التوسل بسؤال اهلل تعاىل بواسطة أعاملك التي صدرت عنك؛

ي عم ً
ال صاحل ًا حمدَّ د ًا ،فتسأل اهلل
رب أسألك بأعاميل الصاحلة ،أو أن ُت َع ِّ َ
كأن تقول :يا ّ

تعاىل حاجتَك هبذا العمل.

والتوسل باألعمـال الصاحلة ال خالف فيه ،أي :إن مجيع الناس متّفقون عىل

جوازه ،وأشهر أدلته :حديث الثالثة الذين كانوا يف الغار فنزلت صخرة عظيمة سدّ ت

عليهم الباب ،فصار كل واحد منهم يدعو اهلل تعاىل بعمل من أعامله الصاحلة ،فجعلت
الصخر ُة تنفرج عنهم شيئ ًا فشيئ ًا إىل أن استطاعوا اخلروج.

التوسل :هو أن تـتوجه إىل اهلل تعاىل بالسؤال ،بواسطة ،وهي الرسول ،أو أحد

رب أسألك بجاه النبي عليه الصالة
الصاحلني الـمشهود بصالحهم .كأن تـقول :يا ّ
والسالم.

أدلة التوسل:

أوالًٌ :
دليل كيل عام:

استدل اإلمام الكوثري عىل التوسل من الكتاب بقوله تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ

ﯗ﴾ [املائدة ،]35 :قال يف «حمق التقول» ما حاصله:
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«قوله تعاىل﴿ :ﯕﯖﯗ﴾ بعمومها تشمل التوسل باألشخاص،

والتوسل باألعامل ،بل املتبادر من التوسل يف الرشع هو هذا وذاك ،ومن ا ّدعى التفريق
ِ
اعتقاد فناء
باحلي فأجازه ،والتوسل بميت فمنعه ،فإنام ينبعث يف هذا عن
بني التوسل
ّ
ِ
اإلدراكات اجلزئية منا لنفس بعد
األرواح ،املؤ ّدي إىل إنكار البعث ،وعىل ادعاء انتفاء
مفارقتها البدن ،املستلز ِم إلنكار األدلة الرشعية يف ذلك»(((.

وجهة استلزام ذلك :ما قاله الكوثري :إن املفرق بني احلالتني ،إنام ّفرق؛ ألن ما
أجازه بحجة املوتٍ ،
منتف عنده بحالة املوت ،وما أجازه هو القدرة عىل الدعاء وإدراك
املتوسل بك ،أو أن الروح التي يز ُعم القائلون بالتوسل أهنا تبقى بعد انفصاهلا
حاجة
ّ

املانع من التوسل قائ ً
ال
جيوزون التوسل هبا ،فال بد أن يكون ُ
عن اجلسد ،وبناء عىل ذلك ّ
ِ
وإدراكها لتوسل من يتوسل هبا ،وقدرهتا
بعدم الروح وعدم بقائها ،وإال لو قال ببقائها،
عىل الدعاء من اهلل تعاىل اإلجابة ،فكيف يسوغ له أن ينكر التوسل؟!

لذلك فال بد أن يكون املانع من التوسل قد أنكر ذلك ك َّله ،أو بعضه ،ولكن منع
ذلك ،وإنكاره خمالف لِـام ُعلم ثبوته من الدين باألدلة الثابتة.
فاحلاصل :أنه إما أن يـخالف ما علم ثبوتـه من الديـن ،أو يعتـرف بجواز

التوسل.

أما مع عدم قوله بإنكار ما أرشنا إليه ،فإن أنكر التوسل ،فهو مغالط ال غري.

ٍ
واحلق :أن رسالة اإلمام الكوثري يف التوسل ،عبارة عن ٍ
مركز حمتو عىل
متن

األد ّلة من القرآن والسنة والعقل وعمل السلف ،وهي بذاهتا كافية يف برهان جواز

التوسل فض ً
ال عن مرشوعيته ،لـمن فهمها.

((( «حمق التقول» ،اإلمام حممد زاهد الكوثري ،ص ،4املكتبة األزهرية للرتاث.
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ثاني ًا :أدلة التوسل من احلديث واألثر:

احلديث األول :روى اإلمام البخاري :عن عبد اهلل بن دينار :عن أبيه قال :سمعت

ابن عمر يتمثل بشعر أيب طالب :وأبيض يستسقى الغامم...

وقال عمر بن محزة :حدثنا سامل :عن أبيه :ربام ذكرت قول الشاعر ـ وأنا أنظر إىل
وجه النبي ﷺ يستقي ،فام ينزل حتى جييش ُّ
كل ميزاب ـ:
وأبيض يستسقى الغامم ...وهو قول أيب طالب .اهـ(((.
قال ابن عبد الرب يف «التمهيد»:
«عن أنس ـ بغري هذا ـ قال :جاء أعرايب إىل النبي ﷺ ،فقال :يا رسول اهلل ،أتيناك

يغط ،وال بعري ّ
صبي ّ
يئط ،وأنشد:
وما لنا ٌّ
أتينــاك والعــذراء تدمــي لباهنــا

وخـــر استكانــــ ًة
وألقـــى بك َّفيـــه
ّ

النــاس عندنا
وال يشء ممــا يــأكل
ُ
وليـــس لنـــا إال إليـــك فرارنـــا

ِ
الطفل
وقد ُشــغلت أم الصبــي عن

من اجلــوع موتــ ًا ما يمــر وما حييل
سوى احلنظل العامي ِ
والع ْل ِه ِز ال َف ْس ِل

الر ْس ِ
ــل
وأين
فــرار الناس إال إىل ُّ
ُ

فقام رسول اهلل ﷺ جير رداءه ،حتى صعد املنرب ،فرفع يديه ثم قال« :اللهم اسقنا

غيث ًا مغيث ًا ،غدق ًا طبق ًا ،نافع ًا غري ضار ،عاج ً
ال غري رايث ،وكذلك خترجون» ،قال :فام

َ
الغرق
يضجون:
رد رسول اهلل ﷺ يديه حتى التقت السام ُء بأبراقها ،وجاء أهل البطاح
ّ

َ
الغرق! فقال النبي ﷺ« :اللهم حوالينا وال علينا» ،فانجاب السحاب عن املدينة حتى

ُ
در أيب طالب،
أحدق هبا كاإلكليل ،فضحك النبي ﷺ حتى بدت
نواجذه ثم قال« :هلل ّ

عيل :أنا يا رسول اهلل ،لعلك تريد:
لو كان ح ّي ًا ّقرت عيناه! من ُينشدنا قوله؟» ،فقال ٌّ
((( كتاب االستسقاء ،باب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا.)963( ،
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وأبيض ُي ْستسقى الغام ُم بوجهه
ُ

يطيف به اهلالك من آل هاشم

كذبتم وبيــت اهلل َن ْب َزى حممد ًا
ِ
ُــر َع حوله
ون ُْســل ُمه حتى ن ْ َ

ثِ ُ
ــال اليتامى عصم ٌة لألرامل
َفهم عنــدَ ه يف نِ ٍ
عمة وفواضل
ُ
ُ ْ
ُ
ونناضل
وملــا نقاتــل دونــه

ُ
واحلالئل
ون َْذ ّه ُل عــن أبنائنا

فقال« :نعم» ،فقال األعرايب ـ وكان من مزينة ـ:
شــكر
لك احلمد واحلمد ممن
ْ

دعــا ربــه املصطفــى دعوة

فلم يــك إال أن ألقــى الرداء

ومل يرجع الكــف عند الدعاء

ســحاب وما يف أديم الســاء

فـــكان كـــا قالـــه عمـــه

بـــه ينـــزل اهلل غيـــث الســـاء

ِ
يشــكر اهللَ
فمن
َ
يلــق املزيدَ

املطـــر
ســـقينا بوجـــه النبـــي
ْ

النظــر
فأســلم معهــا إليــه
ْ

الــدرر
وأرسع حتــى رأينــا
ْ

إىل النحر حتــى أفاض الغدُ ْر

البرص
ســحاب يراه احلديــد
ْ
غدر
وأبيض يســقى بــه ذو ْ

رب
فهــذا العيــان لــذاك اخل ْ
َ ِ
الغي(((
ِ
يكفر اهلل
ومن
يلــق َ ْ

احلديث الثاين :ما رواه البخاري :عن أنس :أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه

كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب ،فقال :اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا
فتسقينا ،وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ،قال :ف ُيسقون(((.
قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري»:

«وقد بني الزبري بن بكار يف «األنساب» صفة ما دعا به العباس يف هذه الواقعة،
((( «التمهيد» (.)63 :22
((( كتاب االستسقاء ،باب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا .)964( ،وكتاب فضائـل
الصحابة ،باب ذكر العباس بن عبد املطلب ريض اهلل عنه.)3507( ،

ِ
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والوقت الذي وقع فيه ذلك ،فأخرج بإسناد له :أن العباس ملا استسقى به عمر ،قال:

اللهم إنه مل ينزل بالء إال بذنب ،ومل يكشف إال بتوبة ،وقد توجه القوم يب إليك؛ ملكاين

من نبيك ،وهذه أيدينا إليك بالذنوب ،ونواصينا إليك بالتوبة ،فاسقنا الغيث .فأرخت
األرض ،وعاش الناس.
السامء مثل احلبال ،حتى أخصبت
ُ

وأخرج أيض ًا :من طريق داود :عن عطاء :عن زيد بن أسلم :عن ابن عمر قال:

استسقى عمر بن اخلطاب عا َم الرمادة بالعباس بن عبد املطلب ...فذكر احلديث ،وفيه:
فخطب الناس عمر فقال :إن رسول اهلل ﷺ كان يرى للعباس ما يرى الولدُ للوالد،

فاقتدوا ـ أهيا الناس ـ برسول اهلل ﷺ يف عمه العباس ،واختذوه وسيل ًة إىل اهلل .وفيه :فام

برحوا حتى سقاهم اهلل.

وأخرجه البالذري من طريق هشام بن سعد :عن زيد بن أسلم ،فقال« :عن أبيه»

بدل «ابن عمر» ،فيحتمل أن يكون لزيد فيه شيخان.

وذكر ابن سعد وغريه :أن عام الرمادة كان سنة ثامن عرشة ،وكان ابتداؤه مصدر
احلاج منها ،ودام تسعة أشهر ،والرمادة ـ بفتح الراء وختفيف امليم ـ سمي العام هبا لِـام

ربت
األرض جدّ ًا من عدم املطر»(((.
ُ
حصل من شدة اجلدب ،فاغ ّ

استحباب االستشفاع بأهل اخلري
ثم قال ابن حجر« :ويستفاد من قصة العباس
ُ

والصالح وأهل بيت النبوة ،وفيه فضل العباس ،وفضل عمر؛ لتواضعه للعباس ومعرفته
بح ّقه» .اهـ(((.

قال اإلمام العيني يف «رشح البخاري» عند هذا احلديث« :وفيه من الفوائـد:

استحباب االستشفاع بأهل اخلري والصالح وأهل بيت النبوة .وفيه :فضل العباس
((( «فتح الباري» (.)497 :2
((( املصدر السابق.
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وفضل عمر ،ريض اهلل تعاىل عنهام ،لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه .قال ابن بطال :وفيه:

أن اخلروج إىل االستسقاء واالجتامع ال يكون ّإل بإذن اإلمام ملا يف اخلروج واالجتامع
من اآلفات الداخلة عىل السلطان ،وهذه سنن األمم السالفة قال تعاىل﴿ :ﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜ﴾ [األعراف .»((( ]160 :اهـ.

ويف «املستدرك عىل الصحيحني» :عن ابن عمر أنه قال :استسقى عمر بن اخلطاب

العباس ،نتوجه إليك
عم نب ِّيك
ُ
عام الرمادة بالعباس بن عبد املطلب فقال :اللهم ،هذا ُّ
بهِ ،
فاسقنا ،فام برحوا حتى سقاهم اهلل! قال :فخطب عمر الناس ،فقال :أهيا الناس إن

ويبـر قسمه،
رسول اهلل ﷺ كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالدهُ ،يعظمه و ُيفخمه
ُّ
فاقتدوا ـ أهيا الناس ـ برسول اهلل ﷺ يف عمه العباس ،واختذوه وسيلة إىل اهلل عز وجل

فيام نزل بكم(((.

احلديث الثالث :ما رواه الطرباين يف «املعجم الكبري» ( )30 :9عن عثمـان بن

حنيف :أن رج ً
ال كان خيتلف إىل عثامن بن عفان ريض اهلل عنه يف حاجة له ،فكان عثامن

ال يلتفت إليه ،وال ينظر يف حاجته ،فلقي ابن حنيف ،فشكى ذلك إليه ،فقال له عثامن

ابن حنيف :ائت امليضأة فتوضأ ،ثم ائت املسجدّ ،
فصل فيه ركعتني ،ثم قل« :اللهم
اين أسألك وأتوجه إليك بنبينا حممد ﷺ ،نبي الرمحة ،يا حممد ،إين أتوجه بك إىل ريب،
ورح حتى أروح معك.
فتقيض يل حاجتي» ،وتذك ُُر حاجتَكُ ،

ُ
الرجل ،فصنع ما قال له ،ثم أتى باب عثمـان بن عفان ريض اهلل عنه،
فانطلق

((( «عمدة القاري رشح صحيح البخاري» ،بدر الدين حممود بن أمحد العيني ت855 :هـ،)33 :7( ،
دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت.

((( كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل عنهم ،ذكر إسالم العباس ريض اهلل عنه واختالف الروايات يف
وقت إسالمه.)5438( ،

ِ
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فجاء البواب حتى أخذ بيده ،فأدخله عىل عثامن بن عفان ريض اهلل عنه ،فأجلسه معه

عىل الطنفسة ،فقال :حاجتك ،فذكر حاجته ،وقضاها له ،ثم قال له :ما ذكرت حاجتك
حتى كان الساعة ،وقال :ما كانت لك من حاجة ،فاذك ُْرها.

ثم إن الرجل خرج من عنده ،فلقي عثامن بن حنيف ،فقال له :جزاك اهلل خري ًا،
َه ف.
ما كان ينظر يف حاجتي ،وال
ُ
يلتفت إ ّيل حتى ك ّلمت ِ َّ

فقال عثامن بن حنيف :واهلل ما ك ّلمتُه ،ولكني شهدت رسول اهلل ﷺ ـ وأتاه

رضير ـ فشكى إليه ذهاب برصه ،فقال له النبي ﷺ« :فتصرب» ،فقال :يا رسول اهلل ليس
فتوض ْأ ،ثم ّ
ادع»
يل قائد ،وقد ّ
عيل ،فقال النبي ﷺ« :ائت امليضأة ّ
صل ركعتني ،ثم ُ
شق ّ

هبذه الدعوات.

ُ
ُ
الرجل كأنه
احلديث حتى دخل علينا
تفرقنا وطال بنا
قال ابن حنيف :فو اهلل ما ّ

رض قط(((.
مل يكن به ٌّ

احلديث الرابع :ما رواه الطرباين يف «املعجم الكبري» ( )351 :24برقم []871

عن أنس بن مالك قال :ملا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم عيل بن أيب طالب دخل

عليها رسول اهلل ﷺ ،فجلس عند رأسها فقال« :رمحك اهلل يا أمي ،كنت أمي بعد أمي،
وتشبعيني وتعرين ،وتكسيني ومتنعني نفسك طيب ًا ،وتطعميني ،تريدين بذلك وجه اهلل
والدار اآلخرة» ،ثم أمر أن تُغسل ثالث ًا ،فلام بلغ املاء الذي فيه الكافور س َك َبه رسول اهلل

قميصه ،فألبسها إياه ،وكفنـها ب ُبـرد فوقه ،ثم دعا
ﷺ بيده ،ثم خلع رسول اهلل ﷺ
َ

رسول اهلل ﷺ أسامة بن زيد وأبا أيوب األنصاري وعمر بن اخلطاب وغالم ًا أسود
حيفرون ،فحفروا قربها ،فلام بلغوا اللحدَ ح َف َره رسول اهلل ﷺ بيده ،وأخرج ترابه بيده،

((( (.)30 :9( ،)8311
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فلام فرغ دخل رسول اهلل ﷺ ،فاضطجع فيه ،ثم قال« :اهلل الذي حييي ويميت ،وهو

حي ال يموت ،اغفر ألمي فاطمة بنت أسد ،ولقنها حجتها ،ووسع عليها مدخلها بحق
َ
وأدخلوها
وكب عليها أربع ًا،
نبيك واألنبياء الذين من قبيل؛ فإنك أرحم الرامحني»ّ ،

اللحد ،هو والعباس وأبو بكر الصديق ريض اهلل عنهم((( .واحلديث حسن.

احلديث اخلامس :ما رواه البزار :عن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل ﷺ« :حيايت

عيل أعاملكم ،فام كان من
خري لكم ،حتدثون وحيدث لكم ،ووفايت خري لكم ،تعرض ّ
محدت اهلل عليه ،وما كان من ٍ
استغفرت اهلل لكم»(((.
سيئ
حسن
ُ
ُ

قـال احلافـظ يف «طـرح التـثريب» :إسنـاده جيـد ،وصححـه السيـوطي يف

«اخلصائص»(((.

احلديث السادس :ما رواه ابن ماجه يف«سننه» :عن أيب سعيد اخلدري قال :قال

رسول اهلل ﷺ« :من خرج من بيته إىل الصالة فقال :اللهم إين أسألك بحق السائلني
عليك ،وأسألك بحق ممشاي هذا؛ فإين مل أخرج أرش ًا وال بطر ًا ،وال رياء وال سمعة،

وخرجت اتقاء سخطك ،وابتغاء مرضاتك ،فأسالك أن تعيذين من النار ،وأن تغفر يل
ذنويب؛ إنه ال يغفر الذنوب إال أنت؛ أقبل اهلل عليه بوجهه ،واستغفر له سبعون ألف

ملك»(((.

وقال ابن بطال« :ومثل هذا ال ُيدرك بالرأي ،وال يكون إال عن الرسول»(((.

((( (.)351 :24( ،)871

((( (.)308  :5( ،)1925

((( «طرح التثريب» ( ،)297 :3و«اخلصائص» (.)281 :2

((( كتاب املساجد واجلامعات ،باب امليش إىل الصالة.)778( ،

((( «رشح صحيح البخاري» ،أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطبي
(449هـ) ،مكتبة الرشد ـ السعودية :الرياض ـ 1423هـ ـ 2003م ،ط ،1ت أبو متيم يارس بن
إبراهيم.)274 :2( ،
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احلديث السابع :أخرج الطرباين يف «املعجم الكبري» :عن عبد اهلل بن مسعود قال:
الةَ ،فلي ِ
بأرض َف ٍ
ٍ
ناد :يا عباد اهلل ،احبِسوا
قال رسول اهلل ﷺ« :إذا انفلتت دابة أحدكم
ُ

عيل ،فإن هلل يف األرض حارض ًا سيحبسه عليكم»(((.
َّ
ويف «رشح اجلامع الصغري» للمناوي:

«(إذا انفلتت دابة أحدكم) أيّ :فرت وخرجت مرسعة (بأرض فالة) أي :قفر ال

ماء فيها ،لكن املراد هنا :برية ليس فيها أحد؛ كام يدل له رواية :ليس هبا أنيس (فليناد)

عيل دابتي) أي :امنعوها من اهلرب (فإن هلل يف األرض
بأعىل صوته( :يا عباد اهلل احبسوا ّ
حارض ًا) أي :خلق ًا من ِ
خلقه إنس ّي ًا أو جن ّي ًا أو م َلك ًا ال يغيب (سيحبسه عليكم) أي:
املنفلت فإذا قال ذلك بنية صادقة وتوجه تا ّم حصل املرا ُد بعون امللك اجلواد
احليوان
َ
(ع وابن السني طب عن ابن مسعود) عبد اهلل .قال ابن حجر :حديث غريب تفرد به
معروف بن حسان ،وهو منكر احلديث»(((.
وقال املناوي يف «فيض القدير»:
بعض شيوخنا الكبار يف العلم:
«قال النووي عقب إيراده هذا احلديث :حكى يل ُ

وكنت
أنه انفلتت له داب ٌة ـ أظنها بغلة ـ فقال هذا احلديث ،فحبسها اهلل عليه حاالً ،قال:
ُ
أنا مرة مع مجاعة فانفلتت هبيم ٌة ،وعجزوا عنها ،فقلته ،فوقفت يف احلال بغري سبب
سوى هذا.

يونس ِ
بن عبيد
وأخرج ابن السني عن السيد اجلليل
املجمع عىل زهده وورعه َ
َ

التابعي املشهور قال :ليس ٌ
رجل يكون عىل دابة صعبة فيقول يف أذهنا ﴿ﯩﯪﯫ
((( «املعجم الكبري» ( )217 :10برقم [.]10518

((( «التيسري برشح اجلامع الصغري» ،اإلمام احلافظ زين الدين عبد الرؤوف املناوي (1031هـ)،
مكتبة اإلمام الشافعي ـ الرياض ـ 1408هـ ـ 1988م ،ط.)82 :1( ،3
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ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾
[آل عمران ]83 :إال وقفت بإذن اهلل.

دعاء جمرب للضا ّلة ترد،
وقال القشريي :وقع جلعفر اخللدي يف دجلة ،وعنده
َّ

امجع عيل
فدعا به ،فوجده يف أوراق يتصفحها ،وهو :يا جامع الناس ليو ٍم ال ريب فيهْ ،
ضالتي.

جربته فوجدتُه نافع ًا لوجود الضا ّلة عن قرب ،وقد
وقال النووي يف «بستانه»ّ :

ع ّلمنيه شيخنا أبو البقاء .انتهى.

وأخرج البيهقي يف ُّ
«الشعب» :عن ابن عباس ريض اهلل عنهام :أن هلل مالئكة يف

يسمون احل َفظة ،يكتبون ما يقع يف األرض من ورق الشجر ،فإذا أصاب أحدكم
األرض َّ
ٍ
بفالة من األرض ،فليقل :أعينوا عبا َد اهلل ،رمحكم اهلل ،فإنه
عرجة ،أو احتاج إىل عون
ـ إن شاء اهلل ـ ُيعان( .ع وابن السني طب) من حديث احلسن بن عمر :عن معروف بن

حسان :عن سعيد بن أيب عروبة :عن أيب بريدة( :عن ابن مسعود) ريض اهلل عنه .قال

ابن حجر :حديث غريب ،ومعروف قالوا :منكر احلديث ،وقد تفرد به ،وفيه انقطاع

أيض ًا بني أيب بريدة وابن مسعود .انتهى .وقال اهليثمي :فيه معروف بن حسان ضعيف.
الطرباين بسند منقطع عن عتبة بن غزوان مرفوع ًا
آخر أخرجه
رب ُ
قال :وجاء يف معناه خ ٌ
ُّ

«إذا أضل أحدكم شيئـ ًا ،أو أراد عون ًا ،وهو بأرض ليس هبا أنيس ،فليقل :يا عباد اهلل
أعينوين! ثالث ًا؛ فإن هلل عباد ًا ال يراهم» وقد ُج ّرب ذلك؛ كذا يف األصل ،ومل أعرف

تعيني قائله ،ولعله مصنف «املعجم»»(((.

احلديث الثامن« :ما رواه أبو يعىل املوصيل يف «مسنده» :عن جابر أن رسول اهلل ﷺ
((( «فيض القدير رشح اجلامع الصغري» ،عبد الرؤوف املناوي ( 1031هـ) ،املكتبة التجارية الكربى
ـ مرص ـ 1356هـ ،ط.)82 :1( ،1

ِ
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قال«:ليأتني عىل الناس زمان خيرج ُ
اجليش من جيوشهم ،ف ُيقال :هل فيكم أحد صحب
َّ

حممد ًا ،فتستنرصون به فتنرصوا؟ ثم يقال:هل فيكم من صحب حممد ًا؟ فيقال:ال .فمن
ِ
ِ
ب أصحابه؟ فلو سمعوا به من وراء
ب أصحا َبه؟ فيقال :ال .فيقال :رأى من َصح َ
َصح َ
البحر ألتَوه»(((.
ومن اآلثار :ما رواه الدارمي يف «سننه» :عن أيب اجلوزاء أوس بن عبد اهلل قال:

رب النبي ﷺ فاجعلوا
قحط أهل املدينة قحط ًا شديد ًا ،فشكَوا إىل عائشة ،فقالت :انظروا ق َ
فمطرنا مطر ًا
منه ّ
كو ًة إىل السامء ،حتى ال يكون بينه وبني السامء سقف ،قال :ففعلواُ ،

حتى نبت العشب ،وسمنت اإلبل حتى تفتقت من الشحم ،فسمي عام الفتق(((.
ولـم أورد العالمة السمهودي أثر السيدة عائشة قال:
ّ

الكوة عند اجلدب ُسنّ ُة أهل املدينة حتى اآلن ،يفتحون
«قال الزين املراغي :وفتح ّ

كوة يف سفل قبة احلجرة ـ أي :القبة الزرقاء املحرتقة يف زماننا ـ يفتحوهنا من جهة القبلة،
وإن كان السقف حائ ً
ال بني القرب الرشيف وبني السامء.

قلت :وسنتهم اليوم فتح الباب املواجه للوجه الرشيف من املقصورة املحيطة

لـم بنى أعايل القبة
باحلجرة الرشيفة ،واالجتامع هناك ،ثم إن
الشجاعي شاهني اجلاميل ّ
ّ
ُ
شباك حديد ،ثم فتح
اخلرضاء ـ اآليت ذكرها يف الفصل بعده ـ اختذ يف ذلك كوة عليها

كوة يف حماذاهتا بالقبة السفىل َ
املتخ َذة بدل سقف احلجرة الرشيفة ـ اآليت ذكرها يف

الثاين عرش ـ وجعل عىل هذه الكوة ش ّباك ًا أيض ًا ،وجعل عىل هذا الش ّباك باب ًا ُيفتح عند
االستسقاء للجدب»(((.

((( (.)132 :4( ،)2182

((( باب ما أكرم اهلل تعاىل نبيه ﷺ بعد موته.)93( ،

((( «خالصة الوفا بأخبار دار الـمصطفى» ،عيل بن عبد اهلل بن أمحد احلسني السمهودي (911هـ)
(.)142 :1
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وجاء يف «الوفا بأحوال املصطفى» البن اجلوزي:

احلرة مل ُيؤ َّذن يف مسجد رسول اهلل ﷺ
«عن سعيد بن عبد العزيز قال :ملا كان أيام َّ

وقت الصالة إال
ثالث ًا ومل ُي َق ْم ،ومل َيربح سعيد بن املس َّيب من املسجد ،فكان ال يعرف َ
هبم ٍ
همة يسم ُعها من قرب رسول اهلل ﷺ.
َْ
ِ
كنت أنا ،وال َّط َباين ،وأبو الشيخ يف َح َرم رسول اهلل ﷺ،
ري قالُ :
عن أيب املنْ َق ّ
رب
فواص ْلنا ذلك اليوم ،فلام كان وقت العشاء
ُ
وكنا عىل حالة ،فأ َّثر فينا اجلوعَ ،
حرضت ق َ
وانرصفت .فقال يل أبو الشيخ:
اجلوع!
اجلوع
رسول اهلل ﷺ ،وقلت :يا رسول اهلل ﷺ،
ُ
َ
َ
اجلس ،فإما أن يكون الرزق أو املوت.
ْ

جالس ينظر يف يشء ـ فحرض
والطرباين
فـنمت أنا وأبو الشيخ ـ
قال أبو بكر:
ُ
ٌ
ُّ

وي َّ
فدق الباب ،فإذا معه غالمان مع كل واحد منهام زنبيل كبري فيه يشء
بالباب َع َل ّ

كثري ،فجلسنا وأكلنا ،وظننا أن الباقي يأخذه الغالمّ ،
الباقي ،فلام فرغنا
فول وترك عندنا
َ
من الطعام ،قال العلوي :يا قوم ،أشكوتم إىل رسول اهلل ﷺ؟ فإين رأيت رسول اهلل ﷺ
يف النوم فأمرين بحمل ٍ
يشء إليكم»(((.
وقال العالمة احلصني يف «رده» عىل ابن تيمية:
«وروى البيهقي بسنده :إىل األعمش :عن ابن صالح قال :أصاب الناس قحط

يف زمن عمر ريض اهلل عنه ،فجاء رجل إىل قبـر النبي ﷺ ،فقال :يا رسول اهلل ،هلك

الناس ،استـسق ألمتك ،فأتاه رسول اهلل ﷺ يف املنام ،فقال :ائـت عمر ،فأقرئه مني

السالم ،وأخربه أهنم مسقون ،وقل له :عليك الكيس .قال :فأتى الرجل عمر ،فأخربه،

((( «الوفا بأحوال املصطفى» ،أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي (597هـ) ،دار الكـتب
العلمية ـ بريوت :لبنان ـ 1408هـ ـ 1988م،ط 1ت :مصطفى عبد القادر عطا.)818 :1( ،

ِ
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فبكى عمر ريض اهلل عنه ،وقال :يا رب ،ما آلو إال ما عجزت عنه(((.

ٌ
ربه ﷺ وطلب االستسقا َء منه ﷺ ،فلو كان ذلك جه ً
ال
فهذا رجل
مبارك قد أتى ق َ

ُ
الزائغ باستسقائه بالعباس ،وقد
احتج
لـمنَ َع ُه عمر ريض اهلل عنه الذي ّ
وضالالً ورشك ًا َ
فسكوت هذا الزائغ القائل
تقدمت قصة عثامن بن حنيف وهي من األمور املشهورة،
ُ

بمسألة الفرق تبع ًا لساللة اليهود عن هذه األمور الواضحة اجلليلة املشهورة ،والعدول

إىل الفجور فيها من أقوى األدلة عىل خبث طويته ،ومثل هذا ال ُّ
حيل ألحد تقليده فيام

يقوله ،وال ينظر يف كالمه إال من يكون أه ً
ال ملعرفة دسائس أهل البدع»(((.

واخلالصة :أن التوسل له ٌ
يصح االستهانـة به ،وال اال ّدعاء بأنه كفر ،أو
أصل ال ُّ

يتفوه به أدعياء اتّباع السلف.
بدعة ،أو رشك أصغر ،أو غري ذلك مما ّ
إشارة إىل أدلة املانعني للتوسل وردها:

قال اإلمام الكوثري يف «رسالته»:

يف حديث الشفاعة عند البخاري«استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد ﷺ»،

وهذا يدل عىل جواز استعامل االستغاثة يف صدَ د التوسل.
((( قال ابن كثري ملا أورد احلديث« :وهذا إسناد صحيح».

«البداية والنهاية» ،إسمـاعيل بن عمر بن كثري القريش أبو الفداء(774هـ) مكتبة املعارف ـ

بريوت.)92 :7( ،

رواه ابن أيب شيبه يف «املصنف» ( )356 :6برقم [،]32002وأخرجه من هذا الوجه البخاري يف

«التاريخ» وابن أيب خيثمة كام يف «اإلصابة» البن حجر (.)484 :3

وقال احلافظ يف «الفتح» (« :)495 :2وقد روى سيف يف الفتوح أن الذي رأى املنام املذكور هو

بالل بن احلارث املزين أحد الصحابة» .اهـ.

((( «دفع شبه من شبه وتـمرد» ،تقي الدين أيب بكر احلصني الدمشقي (829هـ) ،املكتبة األزهرية
للرتاث ـ مرص ،ص.93
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وأما حديث «ال يستغاث يب» ،فهو ضعيف ،وحممول ثانـي ًا عىل ما ال يقدر عليه

املخلوق.

وأما حديث «وإذا استعنت فاستعن باهلل» فمعنى ذلك :عند استعانـتك بأي
ي يف ِ
مستعان فاستعن باهلل ـ عىل لِ ْ ٍ
طرقها ك ّلها ـ مح ً
ال عىل احلقيقة ،فاملسلم ال ينسى
ب األسباب عندما يستعني بسبب من األسباب.
مس ِّب َ

وهاهو عمر ريض اهلل عنه حينام استسقى بالعباس ريض اهلل عنه مل ينس أن يقول

َ
آن االستسقاء« :اللهم فاسقنا» ،وهذا هو األدب اإلسالمي.

ولو مل نحمل احلديث عىل هذا املعنى ،لتكلفنا املجاز ،ولعارضته عدة آيات كقوله

تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الصافات ،]96 :وقوله﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [النساء:

 ،]78وقـوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [األنفال ،]17 :مـع قولـهم تعاىل:
﴿ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢ﴾ [النساء ]93 :وقـوله تعاىل﴿ :ﮢﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [البقرة ،]251 :وما ُي َظ ُّن أن أحد ًا ينكر األسباب العادية بعد
قوله تعاىل﴿ :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾ [األنفال.]60 :

ٌ
مرشك باهلل تعاىل ،واحتج
وإن بالغ واحد يف مغالطته وا ّدعى أن املتوسل مطلق ًا

باآلية ﴿ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾ [الزمر ،]3 :فهو مع خطئـه يف االستدالل،
قد أبان عن جهله؛ فإن اآلية الكريمة ُّ
وتنص عىل أن الكفار يف اجلاهلية قد عبدوا
تدل
ُّ

َمن يدعوهنم ،فلم يدعوهم إال ألهنم عبدوهم ،ولكن ال يقال :إن كل من دعا من فالن

أمر ًا؛ فإنه يعبده ،وكذلك ليس من يتوسل بأحد فهو عابد له ،بل هو عابد للمتوسل إليه

ال به ،فهم اعتقدوا أهنم آهلة مع اهلل تعاىل ،ولوال ذلك ما عبدوهم ،فأين هذا احلال من
حال من يتوسل إىل اهلل تعاىل بالنبي أو ببعض الصاحلني؟ أي :من يقول من املتوسلني:

ِ
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التوسل عبادة للمتوسل به ،أم للمتوسل له؟؟ فسبحان اهلل
إنه يعبد من يتوسل به ،وهل ُّ

غريه،
كيف حيكمون!! ولكن ال شك أن كل من عبد أمر ًا ،فإنه مشـرك مع اهلل تعاىل َ

فالتوسل ليس عبادة للمتوسل به.

وأما قوله تعاىل﴿ :ﭢﭣﭤﭥ﴾ [الفاحتة ،]5 :ففي العبادة واهلداية

بقرينة السباق والسياق؛ كام هو اجلدير بحال املناجاة ،فال يكون فيه تعطيل األسباب
العادية الدنيوية.

مالحظة:
قال اإلمام الكوثري« :وأما إذا كان بني العامة من خيطئ يف مراعاة أدب الزيارة

والتوسل ،فمن واجب أهل العلم إرشادهم إىل الصواب برفق» .اهـ.

واحلق :أن من طلب من غري اهلل تعاىل أمر ًا ،فإما أن يكون قادر ًا بإقدار اهلل تعاىل:
ُّ

عىل مساعدته ،أو ال ،فإن كان األول ،فال إشكال ،وإن كان الثاين ـ أي :إن مل يكن قادر ًا
بعض اجلهلة(((.
يصوره ُ
عىل ذلك ـ فهو خطأ من الطالب ،وليس رشك ًا كام ّ

وأما من يطلب من اهلل تعاىل بكرامة شخص معني عنده ،وبمحبة اهلل تعاىل

لشخص معني ،فال إشكال يف ذلك.

قال الطحاوي( :ونحب أصحاب رسول اهلل ﷺ ،وال ن ِ
حب أحد
ُـفرط يف ّ
يذكرهم(((،
نتربأ من أحد منهم ،ونُبغض من يبغضهم ،وبغري اخلري ُ
منهم ،وال ّ
كفر ونفاق وطغيان)
وبغضهم ٌ
هذا ك ُّله ورد يف األحاديث ،وعىل سبيل العموم ،ونحن نعلم ّ
أن بعض من صحب

((( «حمق التقول يف مسألة التوسل» ،اإلمام الكوثري رمحه اهلل ،ص.22

((( يوجد فقرة زائدة يف بعض النسخ ،وهي« :وال نذكرهم إال بخري ،وحبهم دين وإيامن وإحسان».
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رسول اهلل عليه الصالة والسالم قد ارتدّ وانـقلب عىل عقبيه ،ولكنه بعد فعلته هذه مل

ي ُعد صحابي ًا ،وليس له حكم الصحابة ،وكان ممن مع رسول اهلل عليه السالم وأظهر

اإليامن وأبطن الكفر ،وهؤالء الذين أشار رسول اهلل إليهم بأهنم املنافقون ،ولكن هذا

الكيل املذكور يف حق الصحابة رضوان اهلل عليهم ،فال نسلب هذا
كله ال يقدح يف احلكم ّ
احلكم عن أحد منهم إال من قام عليه ٌ
دليل خاص ،وهذا الدليل ليس باجتهاد جمتهد
وإنام بنص عن الرسول ﷺ ،أو باستدالل من كالمه.

مفهوم الصحايب:
سنذكر التعريفات التي وردت عن العلمـاء يف تعريف الصحايب ،لكي يزداد

وضوح تصور املقصود بالصحايب يف أذهاننا ،قبل احلكم عليه ونسبة اخلصائص له.
التعريف األول:
وهو املعروف عند املحدثني :أنه كل مسلم رأى رسول اهلل ﷺ.
كذا قال ابن الصالح ونقله عن البخاري وغريه(((.

واعتض عىل هذا التعريف ،بأنه خيرج منه األعمى مع أن ابن أم مكتوم متفق
ُ
عىل صحبته ،ويدخل فيه من رآه كافر ًا ،ثم أسلم بعد موته ،كرسول قيرص ،وهو ليس
صحابي ًا ،ويدخل فيه من رآه بعد موته وقبل دفنه ،وقد حصل ذلك أليب ُذؤيب خويلد
ابن خالد اهلذيل ،ولكنه ليس صحابي ًا ،وكذا يرد عليه من أسلم يف عهد النبي ثم ارتدَّ .
هذا إن كان املقصود بالرائي الصحايب ،وإال فإن كان الرائي هو الرسول عليه
السالم ،فإنه قد رأى أ ّمته ك َّلها يف ليلة اإلرساء ،ومع ذلك فال يقال :إن أمته كلها

صحابته ،كام ال خيفى.

((( «مقدمة ابن الصالح» ص.293

ِ
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التعريف الثاين:

ولِـام مىض عرف العلامء الصحايب بأنهَ :م ْن لقي النبي ﷺ مسلمـ ًا ومات عىل

إسالمه(((.

أ ّما من ارتد بعده ،ثم أسلم ،ومات مسل ًام؛ فقال العراقي :يف دخوله فيهم نظر؛

نص الشافعي وأبو حنيفة عىل أن الر ّدة حمبطة للعمل((( .قال :والظاهر أهنا حمبطة
فقد َّ

للصحبة السابقة؛ كقرة بن ميرسة ،واألشعث بن قيس.

أ َّما َمن رجع إىل اإلسالم يف حياته كعبد اهلل بن أيب رسح ،فال مانع من دخوله يف

الصحبة.
له(((.

وجزم شيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين يف هذا والذي قبله ببقاء اسم الصحبة
وهل يشتـرط ُلق ُّيـه يف حال النبوة أو أعم من ذلك حتى يدخل من رآه قبلها

ومات عىل احلنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل ،وقد عدَّ ه ابن منده يف الصحابة؟ وكذا لو

تعر َض لذلك .قال:
رآه قبلها ثم أدرك البعثة وأس َلم ومل يره ،قال العراقي :ومل َأر َم ْن َّ

ُّ
ذكـرهم يف الصحابة ولدَ ه إبراهيم دون من مات
ويدل عىل اعتبار الرؤية بعد النبوة ُ

قب َلها كالقاسم.

وهل يشرتط يف الرائي التميـيز؟ حتى ال يدخل من رآه وهو ال يعقل ،واألطفال

الذين حنّـكهم ومل يروه بعد التمييز أو ال يشرتط ،مل يذكروه أيض ًا.

((( «إسبال المطر على قصب السكر» ص ،318و«التقييد واإليضاح» ص.292
((( «التقييد واإليضاح» ص 292بتصرف.
((( «تدريب الراوي» (.)668 :2
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وقال ابن حجر يف «النكت»((( :ظاهر كالم األئمة ابن معني وأيب زرعة وأيب
ٍ
ألطفال حنَّـك َُه ْم النبي ﷺ،
فإنم مل يثبتوا الصحبة
حاتم وأيب داود وغريهم اشرتا ُطهَّ ،
أو مسح وجوههم ،أو تفل يف أفواههم؛ كمحمد بن حاطب ،وعبد الرمحن بن عثامن
التيمي ،وعبيد اهلل بن معمر ،ونحوهم.

قال :وال يشرتط البلوغ عىل الصحيح ،وإال خلرج من ُأمجِ َع عىل عَدِّ ِه يف الصحابة؛

كاحلسن ،واحلسني ،وابن الزبري ونحوهم.

واشرتط ابن حبان((( :أن يكون رآه يف سن من حيفظ عنه ،فإن كان صغري ًا مل

حيفظ عنه فال عربة برؤيته ،كخلف بن خليفة عده من أتباع التابعني ،وإن رأى عمرو بن
حريث لكونه كان صغري ًا.

قال العراقي((( :وما اختاره ابن حبان له وج ٌه ،كام اشرتط يف الصحايب رؤيته وهو

مميز ،قال((( :وقد أشار النبي ﷺ إىل الصحابة والتابعني بقوله« :طوبى ملن رآين وآمن
ملجرد الرؤية.
يب ،وطوبى ملن رأى من رآين »...احلديث ،فاكتفى فيهام ّ
التعريف الثالث:

أن الصحايب من طالت
وعن بعض أصحاب األصول وبعض أصحاب احلديثَّ :

جمالستُه له عىل طريق التبع له ،واألخذ عنه ،بخالف من وفد عليه وانرصف بال مصاحبة

وال متابعة(((.

قالوا :وذلك معنى الصحايب لغة.
((( «تدريب الراوي» ( .)668 :2ومل أجده يف النكت.
((( «تدريب الراوي» ( )700 :2وما بعدها.
((( «التقييد واإليضاح» ص.319
((( «تدريب الراوي» (.)700 :2

((( «تدريب الراوي» ( ،)669 :2و«مقدمة ابن الصالح» ص 293بتصرف.
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مشتـق من الصحبة ،ال من قدر منها خمصوص،
ور ّد بإمجاع أهل اللغة عىل أنه
ٌّ
ُ
وذلك يطلق عىل كل من صحب غريه قلي ً
صحبت فالن ًا حوالً،
ال كان أو كثري ًا؛ يقال:
ُ
وشهر ًا ،ويوم ًا ،وساع ًة.

وعن بعض أهل احلديث :موافق ُة ما ذكر عن أهل األصول لِـام رواه ابن سعد

أتيت أنس بن
بسند جيد يف «الطبقات» عن عيل بن حممد :عن شعبة :عن موسى قالُ :

آخر من بقي من أصحاب رسول اهلل ﷺ .قال :قد بقي قو ٌم من
مالك فقلت له :أنت ُ

األعراب ،فأما من أصحابه فأنا آخر من بقي(((.

قلت :وقوهلم :إن هذا املعنى مأخوذ من أصل اشتقاق اللغة ،غري دقيق ،بل هو

مأخو ٌذ من العرف ،وحينذاك فقد يكون له وج ٌه قوي؛ ألن املعنى العريف له اعتبار.
التعريف الرابع:

عن سعيد بن املس ِّيب أنه كان ال َي ُعدُّ صحابي ًا إال من أقام مع رسول اهلل ﷺ سنة

أو سنتني ،أو غزا معه غزوة أو غزوتني(((.

ووجهه :أن لصحبته ﷺ رشف ًا عظي ًام ،فال تُنال إال بأن يظهر فيه اخللق املطبوع

عليه الشخص؛ كالغزو املشتمل عىل السفر الذي هو قطعة من العذاب ،والسنة املشتملة
عىل الفصول األربعة التي خيتلف هبا املزاج.

فإن صح هذا القول عنه ،فهو ضعيف ،فإن مقتضاه :أن ال ُي َعدَّ جرير بن عبد اهلل

وشبهه ممن فقد ما اشرت َطه؛ كوائل بن حجر صحابي ًا ،وال خالف ّأنم صحابة.
البجيل
ُ

((( «تدريب الراوي» ( ،)670 :2ولم أقـف عليه في «طبقات ابن سعد» ،ورواه ابن عساكر في
«تاريخ دمشق» (.)379 :9

((( «تدريب الراوي» ( .)670 :2و«مقدمة ابن الصالح» ص ،293وأورده ابن سعد في «الطبقات»
(.)818 :1
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يصح هذا عن ابن املس ِّيب ،فـفي اإلسناد إليه حممد بن عمر
قال العراقي :وال ُّ

الواقدي ،وهو ضعيف يف احلديث(((.

اعتض بأن جرير ًا أسلم يف أول البعثة؛ لِـام روى الطرباين عنه قال:
وقال :وقد ُ

ِ
النبي ﷺ ،أتيته ألبايعه ،فقال« :ألي يشء جئت يا جرير؟» ،قال :جئت ألسلم
لـم ُبع َث ُّ
ّ

عىل يديك! فدعاين إىل شهادة «أن ال إله إال اهلل ،وأين رسول اهلل ،وتقيم الصالة املكتوبة،
وتؤيت الزكاة املفروضة »...احلديث.

قال :واجلواب :أنه غري صحيح ،فإنه من رواية احلصني بن عمر األمحيس ،وهو

(لـمـا) بدليل ذكر
منكر احلديث ،ولو ثبت فال دليل فيه؛ ألنه يلزم الفورية يف جواب َّ
وفرضهام مرتاخٍ عن البعثة.
الصالة والزكاة
ُ

أسلمت إال بعد نـزول املائدة .رواه أبو داود
والصواب :ما ثبت عنه أنه قال :ما
ُ
ُ

وغريه((( ،ويف «تاريخ البخاري الكبري» :أنه أسلم عام تويف النبي ﷺ وكذا قال الواقدي
وابن حبان واخلطيب وغريهم(((.

والظاهر أن رشط ابن املسيب إن صح عنه ،فهو من نفس جنس اشرتاط
قلت:
ُ

طول الصحبة كالذي َقب َله ،وعلته ما ذكره من أن الصحبة رشف عظيم ،ومرتبة عالية،

ال يكم هبا إال عىل من ُيق َطع بأنه اكـتسبها ،ولذلك
الكل يتـشوف لـها ،فينبغي أن ُ
اشرتطوا َ
فبعضهم أطلق ،وبعضهم ضبط الطول بمدة معينة ،فقال :سنة
طول الصحبةُ ،

أو سنتني.

وكام قلنا :إن السابق له وجه فهذا أيض ًا له وجه ،ولكن قد ينازع يف املدة ِ
نفسها،

((( «التقييد واإليضاح» ص.297

((( «سنن أبي داود» ،كتاب الطهارة ،باب المسح على الخفين.)154( ،

((( «التاريخ الكبير» (« ،)211 :2( )2225تدريب الراوي» (.)671 :2
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ُ
فينبغي أن يكون
الضابط العرف كام ن ّبهنا سابق ًا ،ولصعوبة التحديدَ ،فـك ُُّل َمن ُيـ َعدُّ
ّ
تكون حمل بحث.
صحابي ًا ،فله حالة خاصة
التعريف اخلامس :أنه من طالت صحبته ،وروي عنه(((.

التعريف السادس:أنه من رآه بالغ ًا ،حكاه الواقدي ،وهو شا ٌّذ كام تقدم(((.

التعريف السابع :أنه من أدرك زمنه ﷺ وإن مل يره(((.
قاله حييى بن عثامن بن صالح املرصي ،وعَدَّ ِمن ذلك عبد اهلل بن مالك اجليشاين

أبا متيم ،ومل يرحل إىل املدينة إال يف خالفة عمر باتفاق ،وممن َحكَى هذا َ
القرايف يف
القول
ُّ

«رشح التنقيح»(((.

ألبويه ،وعليه ُ
عمل ابن عبد الرب وابن
التعريف الثامنَ :من ُحكم بإسالمه تبع ًا َ

منده(((.

أشهر التعريفات الواردة عن العلامء ملفهوم الصحبة.
فهذه هي ُ

بيان مسألة عدالة الصحابة:
حترير مفهوم العدالة:

سنبني تعريفات العدالة وضوابطها بحسب ما ورد عىل ألسنة العلمـاء؛ ألن

العدالة هي احلكم يف مسألتنا هذه ،ومن املهم أن نتصور احلكم قبل أن ننسبه إىل املحكوم

عليه به.

((( «تدريب الراوي» (.)671 :2
((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق.

(((  «شرح التنقيح» ص.360

((( «االستذكار» (« ،)117 :3تدريب الراوي» (.)672 :2
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سننقل هنا ما قاله اإلمام النسفي يف «رشحه» للمنار ،فهو يف غاية األمهية ويوضح

إىل حدٍّ كبري مفهوم العدالة.

قال اإلمام النسفي رمحه اهلل تعاىل يف «رشح املنار يف أصول الفقه» املسمى بـ«كشف

األرسار»:

«اعلم أن العدالة هيئـة راسخة يف النفس حتملها عىل االجتـناب عام هو حمظور

رديئة ،وهي يف األصل :االستقامة .يقال :طريق عدل :للجادة ،وفالن عدل :إذا كان
مستقيم السرية ،ال يميل عن سنن اإلنصاف واحلق ،وضدّ ه :اجلور ،وهو امليل ،يقال:
طريق جائر :إذا كان من الثنيات.
وهي نوعان:
1ـ قارص :وهو ما ثبت بظاهر اإلسالم ،واعتدال العقل بالبلوغ؛ ألهنام حيمالنه

عىل االستقامة ويزجرانه عن غريها ظاهر ًا إال أن هذا الظاهر يعارضه ظاهر آخر يصدع

عن االستقامة ،وهو هوى النفس ،فإنه األصل قبل العقل ،وحني ُرزق النهى ما زايله

اهلوى ،فإذا اجتمعا فيه يكون عدالً من وجه دون وجه ،كاملعتوه والصبي العاقل ،فال

يكون عدالً مطلق ًا.

2ـ وكامل :وهو ما ظهر بالتجربة ُرجحان جهة الدين والعقل عىل طريق اهلوى

والشهوة ،فيكون ممتنع ًا بقوة دينه عام يعتقده حمرم ًا فيه من الشهوات ،وهذا ألنه ليس
لكامل االستقامة غاية؛ ألهنا تتفاوت بتقدير اهلل ومشيئته ،فاعترب يف ذلك ما ال يؤ ّدي

إىل احلرج ،وتضييع حدود الرشيعة وهو اجتناب الكبائر ،وترك اإلرصار عىل الصغائر،

فقيل :من ارتكب كبرية ،أو أرص عىل صغرية ،سقطت عدالته وصار مته ًام بالكذب؛

نوع منه ،فأما من ابتُيل
جنس الفسوق ال يتحامى
الكذب الذي هو ٌ
َ
ألن من ال يتحامى َ
ٍ
إرصار ٌ
ربه ُح ّجة يف إقامة الرشيعة؛ ألنا
بيشء من الصغائر بال
فعدل كامل العدالة ،وخ ُ
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لو شـرطنا العصم َة عن الكل لتع ّطلت احلقوق؛ ألن هلل تعاىل يف كل حلظة أمر ًا وهني ًا

يتعذر عىل العباد القيام بح ِّقهام ف ُيبت َلون ببعض الصغائر.

وإنام رشطنا العدالة؛ ألن الكالم وقع يف ِ
خرب َمن هو غري معصوم عن الكذب ،فال

يث ُبت جه ُة الصدق يف خربه إال باالستدالل ،وذلك بالعدالة؛ ألن الكذب حمظور دينه،
فيستدل بانزجاره عن حمظورات دينه عىل انزجاره عن الكذب الذي يعتقده حمظور ًا.

َ
وكمـالا؛ ألن املط َلق من كل يشء يقع عىل كمـاله ،فلهذا مل جيعل خرب الفاسق

احرتازه عنها ـ حجة.
الكبائر وال
واملستور ـ وهو من ال ُيعرف ارتكا ُبه
ُ
َ

وقال الشافعي رمحه اهلل :لـام مل يكن خرب املستور حجة مع أنه اعتاد رواية احلديث؛

ألنه مل تُعرف عدالته ،فخرب املجهول ـ وهو غري املعروف بالعدالة والرواية ـ أوىل.

وقلنا :املجهول من القرون الثالثة ٌ
عدل بتعديل النبي عليه السالم إياه ،فخربه

يكون حجة عىل الرشط الذي ب ّيـنّا»((( .اهـ.

وقال اإلمام اجلويني رمحه اهلل تعاىل يف «التلخيص»:
«ومن األوصاف املرشوطة يف الرواية :العدالة ،فاعلم أن الفسق مهام ظهر ذلك

رد الرواية إمجاع ًا ،ثم اختلف العلامء بعد ذلك فذهب أصحاب أيب حنيفة رمحه اهلل إىل

أن من ثبت إسالمه ظاهر ًا ومل نعلم منه فسق ًا فهو يف حكم الرواية عدل ،قالوا كذلك يف
الشهادة عىل األموال ،وأمجعوا اشرتاط ثبوت العدالة يف الشهادة عىل احلدود وما يتعلق

باألبضاع ،وسنفرد الكالم عليهم بعد الفراغ من تفصيل مذاهبهم.

وما اختاره الدمهاء من العلامء القائلني بأخبار اآلحاد أنا ال نكتفي بام اكتفوا به،

ولكنا نشرتط ثبوت أوصاف العدالة يف الشهادة والعلم هبا أو غلبة الظن.
((( «رشح املنار يف أصول الفقه» (.)35 :2
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فإن قيل :فام العدالة التي ذكرمتوها؟

قيل قد أكـثروا يف ذلك ومل حيقق أحد يف ذلك قوالً جامع ًا مانع ًا ،وأكـثر ما قاله

الشافعي ريض اهلل عنه ،أن قال :ليس يف الناس من يمحض الطاعة فال يمزجها بمعصية
وال يف املسلمني من يمحض املعصية فال يمزجها بطاعة ،وال سبيل إىل رد الكل وال إىل

قبول الكل وإذا كان األغلب عىل الرجل من أمره الطاعة واملروءة قبلت شهادته ،وإذا

كان األغلب من أمره املعصية وخالف املروءة ردت شهادته وروايته.

قال أبو بكر الصرييف فيمن قارف كبرية :ردت شهادته ،ومن قارف صغرية مل

ترد شهادته وال روايته ،وتتابع الصغائر كمقارفة الكبائر ،وقال هو أيض ًا :لو ثبت كذب

الراوي لردت شهادته إذا تعمده ،وإن كان ال يعد الكذب فيه من الكبائر؛ ألنه قادح يف

نفس املقصود بالرواية.

وقد ذكر القايض ريض اهلل عنه عبارة جامعة يف العدالة فقال :العدالة اتباع أمر اهلل

عىل اجلملة ،وخمالفة أمر اهلل تعاىل :تضاد العدالة ،ثم تثبت العدالة يف يشء باتباع أمر اهلل
فيه ،وال يمنع من حتققه ثبوت املخالفة يف غريه.

فإن قيل :فهذا ذكر عىل اجلملة فام عدالة الراوي.
قلنا :ال نشرتط حتقق العدالة فيه من كل وجه ملا قدمناه ،ولكن إمجاع القول فيه أن

يقال العدل املشتهر بأداء الفرائض وامتثال األوامر وتوقي املزاجر واجتناب ما يمرض

جل َّ
القلوب ويورث التهم فيام َّ
وقل فيخرج لنا من مضمون ذلك عبارة وحيدة وهي أنّا
نشرتط أن ال يقدم الراوي عىل ما إذا أقدم عليه أورث ذلك هتم ًة ظاهرة يف روايته ،وال
فرق بني أن يكون من الصغائر أو من الكبائر.

وأما الكبائر فال شك أن اإلقدام عليها يورث التهم والصغائر عىل االنقسام،
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فرب صغرية تورث ذلك ،فإنك إذا رأيت الرجل يسـرق باذنجانة أو ما أشبهها أو

يطفف املكيال وامليزان يف حبة فهذا ال يقطع أن يكون كبرية وربام كنا بمجاري العادات

نعلم أن من أقدم عىل مثل ذلك فيؤدي بقلة نزاهته ورقة أمانته فاضبط ذلك وايأس

من ضبط أوصاف حمصورة يقال أهنا العدالة املرشوطة وإنام عظم االجتهاد يف التعديل
واجلرح خلروج صفاهتام عن الضبط واحلرص»(((.
ثم قال رمحه اهلل تعاىل:
«اعلم أن ما صار إليه اجلمهور من أصحابنا أن الرواة من أصحاب رسول اهلل

ﷺ من املهاجرين واألنصار معدلون بنص الكتاب ،وهم مقرون عىل العدالة إىل أن

يتحقق قطع ًا ما يقدح يف واحد منهم.

فإن قيل :فأي آية تعنون اشتامهلا عىل تعديلهم؟
قلنا :هي أكثر من واحدة فمنها ،قوله تعاىل يف خماطبة الصحابة﴿ :ﭞﭟﭠ

ﭡﭢ﴾ [آل عمران ،]110 :ومنها قوله تعاىل يف خماطبتهم﴿ :ﭪﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [البقرة ،]143:ومنه قوهلم يف أهل بيعة الرضوان:

﴿ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ﴾ [الفتح ،]18 :ومنها اآليات
املشتملة عىل حسن الثناء عىل املهاجرين واألنصار ،منه قوله تعاىل﴿ :ﭑ

ﭒﭓﭔﭕ﴾ [التوبة ،]100 :إىل غري ذلك مما يطول تتبعه من الكتاب
والسنة ،ثم ال تظنّ ّن أنه مندرج حتت هذه اجلملة ُّ
كل من لقي رسول اهلل ﷺ ،وإنام ذلك

املسمون»((( .اهـ.
يف الذين امتثلوا أمره وبذلوا عليه املهج وهم املعرفون َّ
((( «التلخيص» (.)351 :2
((( «التلخيص» (.)373 :2
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حترير األقوال واملذاهب يف مسألة عدالة الصحابة:

األكثر من العلامء عىل أن الصحابة كلهم عُدُ ٌ
ول بال استـثناء أحد منهم ،وهذا

يعني أن املخالف يف هذه املسألة هم ق ّلة من العلامء ،وقوهلم شا ٌّذ ومردود.

ُـس ِّل ْم بعدالة الصحابة مطلق ًا اختلفوا يف تطبيق ذلك عىل مجيع
والقلة التي مل ت َ

الصحابة أو بعضهم عىل أقوال:

1ـ ذهب قو ٌم إىل أن الصحابة ـ ِ
كغريهم من الناس ـ فيهم العدل وغري العدل،

وبالتايل؛ فإن العدالة ال تثبت هلم بمجرد صحبتهم ،وال بدّ هلم من تعديل خاص.

2ـ وذهب آخرون إىل أن الصحابة قبل ظهور الفتن بني عيل ومعاوية ريض اهلل

ٌ
عدول ،أو إىل أيام قتل عثامن ،وأما بعد ظهور الفتن فكل من اشرتك فيها ودخل
عنهام
فيها فليس بعدل؛ ألنا نق َطع بفسق أحد الفريقني ،وهو غري معلوم وغري معني ،فال يتم ّيز
ُ
العدل عن الفاسق ،فيتعذر القبول.

3ـ وقالت املعتزلةُّ :
كل من ُعلم أنه قاتل علي ًا فهو فاسق ليس بعدل ،وأما الباقون

فعدول.

4ـ قال اخلطيب البغدادي« :وذهبت طائفة من أهل البدع اىل أن حال الصحابة

كانت َمرض ّية اىل وقت احلروب التي ظهرت بينهم وسفك بعضهم دماء بعض ،فصار
أهل تلك احلروب ساقطي العدالة ،ولـام اختلطوا بأهل النزاهة وجب البحث عن أمور

الرواة منهم»(((.

ِ
5ـ ونقل الزركيش عن املازري« :وقال ِ
ـم ْن ْاشت ِ
ُـه َر منهم
املاز ِر ُّي :ال َعدَ ا َلـ ُة ل َ

((( «الكفاية يف علم الرواية» ،أمحد بن عيل بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي ت ،463 :ص،46
املكتبة العلمية ـ املدينة املنورة ،ت :أبو عبداهلل السورقي ،إبراهيم محدي املدين.

ِ
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عىل

بالص ْح َب ِة ُد َ
الر ْؤ َية ،فقال :ال َن ْعني با ْل َعدْ ِل ك َُّل من
ُّ
ون من َق َّل ْت ُص ْح َب ُت ُه أو كان له ُم َ َّـر ُد ُّ
ِ
ِ
ف من َق ِر ٍ ِ
ِ
الص َحا َب َة ا َّل ِذي َن
ْص َ
يبَ ،لك ْن إن ََّم ن ُِريدُ بِه َّ
َرآ ُه ا ِّت َفا ًقا ،أو َز َار ُه َ لا ًما ،أو َأل َّ بِه وان َ َ
ُّور الذي ُأ ِنز َل معه» .اهـ.
َ
َصو ُه وا َّت َب ُعوا الن َ
الز ُمو ُه و َع َّز ُرو ُه ،ون َ ُ

املش ُه ِ
يبُ ،ي ِْر ُج كَثِ ًريا من ْ
ثم علق
وري َن
الزركيش عليه فقالَ :
«وه َذا َق ْو ٌل َغ ِر ٌ
ُّ
ِ
ِ
الوي ِر ِ
ِ ِ
ال ْك ِم با ْلعدَ ا َل ِةِ ،
ث ،و ُع ْث َم َن
ُّ
َ
َ
كوائ ِل بن ُح ْج ٌر و َمالك بن ْ ُ َ ْ
والر َوا َية عن ْ ُ
بالص ْح َبة ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
ابن أيب ا ْل َع ِ
ف ،وك ََذلِ َك
ْص َ
اص وأ ْم َثال ْم م َّ ْن َو َفدَ عليه ﷺ ،ومل ُيق ْم َّإل َأ ّيا ًما َق َلئ َل ُث َّم ان َ َ
ِ
ف َّإل ِبرواي ِة ا ْلو ِ
اح ِد ،أو اال ْثن ْ ِ
اب ،كام هو َق ِض َّي ُة
من مل ُي ْع َر ْ
الص َو ُ
َي ،فا ْل َق ْو ُل بال َّت ْعمي ِم هو َّ
َ َ َ
ِ
ال ْم ُه ِ
ور»((( .اهـ.
إ ْط َلق ْ ُ

حترير األدلة:

ـ احتج األولون القائلون بأن الصحابة كغريهم ،بأن العدالة ليست هي األصل

يف الناس ،وال فرق بني الصحابة وغريهم يف ذلك.

الفاسق من
ـ واحتج أصحاب القول الثاين بأن الذين وقعوا يف الفتن ال ُيعلم
ُ

أي منهم فاسق ًا ،وهو غري
معي ،فيحتمل أن يكون ٌّ
غري الفاسق من بينهم ،فالفاسق غري َّ

معروف ،فتسقط عدالة اجلميع هلذا السبب.

ـ واحتج أصحاب القول الثـالث بأن اإلمام علي ًا هو اإلمام احلق ،وأن الذين

عيل هلم َ
خرجوا عليه هم فرقة من البغاة ،فكان ُ
قتال حق ،فال يفسق هو وال الذين
قتال ٍّ
قاتلوا معه ،يف حني إن الذين قاتلوا علي ًا كانوا بغاة ،وبخروجهم عىل اإلمام احلق ،وقتاهلم

له ،فسقوا فسقطت عدالتُهم.

((( «البحر املحيط يف أصول الفقه» ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش ت794 :هـ،
( ،)358 :3دار الكتب العلمية ـ لبنان :بريوت ـ 1421هـ ـ 2000م ،ط ،1ت :ضبط نصوصه
وخرج أحاديثه وعلق عليه :د .حممد حممد تامر.
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ـ واحتج اجلمهور القائلون بعدالة الصحابة كلهم أمجعني ،بأدلة منها:

1ـ ما ورد من اآليات واألحاديث الدالة عىل عدالتهم وفضلهم ،ومنها:

أ ـ ﴿ﭪﭫﭬﭭ﴾ [البقرة ]143 :أي عدوالً.

ٌ
عدول دون استثناء
موجه إىل الصحابة بأهنم
ووجه الداللة :أن اخلطاب يف اآلية ّ

أحد منهم ،فاآلية شاملة جلميع الصحابة ،وصادقة عىل من بعدهم إذا التزموا سريهتم،
موجه إىل عموم األمة ،بمعنى أن
و ُأور َد عىل االحتجاج هبذه اآلية بأن اخلطاب فيها ّ
عموم األمة عدول ،وليس فيها دالل ٌة عىل عدالة ِّ
كل فرد.

وأجيب بأن هذا خالف املدلول اللغوي للخطاب بقوله﴿ :ﭫ﴾ ،ولو كان

املقصود مجيع األمة لقال :جعلناكم مجيع ًا ،وفيه بحث.

ب ـ قـوله تعاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [آل عمران ،]110 :ووجـه

الداللة ففيها ،ووجه الرد كسابقتها.

ج ـ قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾

[الفتح .]29 :ووجه الداللة فيها :أنه وصف الصحابة الذين مع رسول اهلل ﷺ بأهنم

أشدّ ا ُء عىل الكفار ،ورمحا ُء عىل املؤمنني ،وهذا يستلزم تعديلهم.

د ـ وقوله تعاىل﴿ :ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ﴾ [الفتح.]18 :

هـ ـ وقوله تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ﴾ [التوبة.]100 :

ِ
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عىل
و ـ وقوله تعاىل﴿ :ﯖﯗ*ﯙﯚ*ﯜﯝﯞ﴾ [الواقعة:

.]12 -10
.]64

ز ـ وقـوله تعاىل﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [األنفال:

ح ـ وقوله تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ*ﯦﯧﯨﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [احلشـر:

.]9 -8

ط ـ قوله ﷺ« :أصحايب كالنجوم ،بأهيم اقتديتم اهتديتم».
البغدادي عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل ﷺ« :مهام أوتيتم
روى اخلطيب
ّ

من كتاب اهلل ،فالعمل به ال عذر ألحدكم يف تركه ،فإن مل يكن يف كتاب اهلل ،فسنة مني

ماضية ،فان مل تكن سنة مني ماضية ،فام قال أصحايب؛ إن أصحايب بمنزلة النجوم يف
السامء ،فأهيا أخذتم به اهتديتم ،واختالف أصحايب لكم رمحة»(((.

((( «الكفاية يف علم الرواية» ،ص.48

قال السخاوي« :ومن هذا الوجه أخرجه الطرباين والديلمي يف مسنده بلفظه سواء وجويرب
ضعيف جد ًا والضحاك عن ابن عباس منقطع ،وقد عزاه الزركيش إىل كتاب احلجة لنرص
املقديس مرفوع ًا من غري بيان لسنده وال صحابيه ،وكذا عزاه العراقي آلدم بن أيب إياس يف كتاب

العلم واحلكم بدون بيان بلفظ (اختالف أصحايب رمحة ألمتي) قال وهو مرسل ضعيف» .اهـ

[املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة ،أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن
ابن حممد السخاوي ت 902 :هـ ،ص ،69دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ  1405هـ ـ 1985م،

ط ،1ت :حممد عثامن اخلشت].
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وروى اخلطيب البغدادي عن سعيد بن املسيب :عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل

تعاىل :عنه قال قال رسول اهلل ﷺ« :سألت ريب فيمـا اختلف فيه أصحايب من بعدي؟

بعضها أضوأ من
فأوحى اهلل إ ّيل :يا حممد ،إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم يف السامء ُ

بعض ،فمن أخذ بيشء مما هم عليه من اختالفهم ،فهم عندي عىل هدى»(((.

ووجه الداللة يف هذا احلديث وأمثاله :أنه ﷺ حث األمة عىل االقتداء بالصحابة،

طريق للهداية ،وال يكون األمر كذلك ما مل يكونوا عدوالً.
ونص عىل أن االقتداء هبم ٌ
ّ

ينضم
يصح ،ففيه كالم عىل عدم صحته ،وجياب بأنه
وقد يقال :إن احلديث ال ّ
ُّ
معنى من املشهورات يف
إىل غريه من األخبار الكثرية التي يف معناه ،فيتأ ّلف من جمموعها ً

الدين .عىل أن يف هذا ما فيه ،ألن الضعيف الشديد الضعف ال يتقوى بمثله.

«خي ا ْلقر ِ
ي ـ ما رواه البخاري عن ِع ْم َر َ
ون
ان ،ريض اهلل عنهَ ،ق َال النَّبِ ّى ﷺُ ُ ْ َ :
ِ
ِ
ون ْمُ ،ث َّم َ ِ
ون وال َي ُف َ
 يي ُء َق ْو ٌم َين ِْذ ُر َ
ويُون َ
ُون وال
ونَ ،
َق ْر ِنُ ،ث َّم ا َّلذي َن َي ُل َ
ونُ ْمُ ،ث َّم ا َّلذي َن َي ُل َ ُ
ِ
ون وال ُي ْست َْش َهدُ َ
ُون ،و َي ْش َهدُ َ
َـمن َ
الس َم ُن».
يهم ِّ
ون ،و َي ْظ َه ُر ف ُ
ُي ْؤت َ
ووجه الداللة :أنه أثبت اخلريية للصحابة مجلة ،فدل عىل عدالتهم.

((( «الكفاية يف علم الرواية» ،ص.48

قال تاج الدين السبكي« :وهذا حديث قال فيه أمحد ال يصح ثم أنه منـقطع قال ابن املسيب

مل يسمع من عمر شيئ ًا» .اهـ[ .اإلهباج يف رشح املنهاج عىل منهاج الوصول إىل علم األصول

للبيضاوي عيل بن عبد الكايف السبكي ت ،)378 :2( ،756 :دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ
 ،1404ط ،1ت :مجاعة من العلامء]

ويف الكامل« :قال الشيخ وهذا منكر املتن» .اهـ[ .الكامل يف ضعفاء الرجال ،عبد اهلل بن عدي
ابن عبد اهلل بن حممد أبو أمحد اجلرجاين ت ،)200 :3( ،365 :دار الفكر ـ بريوت ـ  1409ـ

 ،1988ط ،3ت :حييى خمتار غزاوي].

ِ
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وقد يقال :إنه أثبت اخلريية جلملتهم؛ لكوهنم يف قرنه ،وال يلزم منه تعديل كل

واحد منهم.

قوله ﷺ« :ال تسبوا أصحايب ،فوالذي نفيس بيده ،لو أن أحدكم أنفق مثل ُأحد

ذهب ًا ما أدرك ُمدَّ أحدهم وال نَصي َفه»(((.

قوله عليه الصالة والسالم« :اهللَ اهللَ يف أصحايب ،ال تتخذوهم غرض ًا بعدي ،فمن

أح ّبهم فبح ّبي أح ّبهم ،ومن آذاهم فقد آذاين ،ومن آذاين فقد آذى اهلل ،ومن آذى اهلل

يوشك أن يأخذه»(((.

وروى اخلطيب البغدادي عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن اهلل

اختارين ،واختار أصحايب ،فجعلهم أصهاري ،وجعلهم أنصاري ،وإنه سيجيء يف آخر

الزمان قوم ينتقصوهنم ،أال فال تناكحوهم ،أال فال تنكحوا إليهم ،أال فال تصلوا معهم،

أال فال تصلوا عليهم ،عليهم حلت اللعنة»(((.

 2ـ ثبت بالتواتر عن الصحابة أهنم كانوا مالزمني للجدّ واالجتهاد يف امتثال

َ
أموالم وأن ُف َسهم يف سبيل اهلل ،ونرش الدين ،ولو مل يكونوا
األوامر والنواهي ،وبذهلم

عدوالً َلـام أقدموا عىل ذلك.

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه ،كتاب أصحاب النبي
ﷺ ،باب قول النبي ﷺ« :لو كنت متخذ ًا خليالً» .)3673( ،ومسلم يف «صحيحه» من حديث

أيب هريرة ريض اهلل عنه ،كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،باب حتريم سب الصحابة
ريض اهلل عنهم.)2540( ،

((( أخرجه الرتمذي يف «سننه» من حديث عبد اهلل بن مغفل ريض اهلل عنه ،أبواب املناقب ،باب فيمن
سب أصحاب النبي ﷺ.)3862( ،وقال :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.

((( «الكفاية يف علم الرواية» ،اخلطيب البغدادي ،ص.48
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قال اخلطيب البغدادي« :واألخبار يف هذا املعنى تتسع ،وك ُّلها مطابقة لـام ورد يف

نص ذلك يقتيض طهارة الصحابة ،والقطع عىل تعديلهم ونزاهتهم ،فال حيتاج أحد
منهم مع تعديل اهلل تعاىل هلم ،امل ّط ِلع عىل بواطنهم إىل تعديل أحد من اخللق له ،فهو

ارتكاب ما ال حيتمل إال قصد املعصية واخلروج
عىل هذه الصفة إال أن يثبت عىل أحد
ُ

من باب التأويل ،فيحكم بسقوط العدالة ،وقد برأهم اهلل من ذلك ،ورفع أقدارهم

عنه.

عىل أنه لو مل َيرد من اهلل عز وجل ورسوله فيهم يش ٌء مما ذكرناه ألوجبت ُ
احلال

الـم َهج واألموال ،وقتل اآلباء
التي كانوا عليها من اهلجرة واجلهاد والنرصة ،وبذل ُ
القطع عىل عدالتهم ،واالعتقاد
واألوالد ،واملناصحة يف الدين ،وقوة اإليامن واليقني،
َ

لنزاهتهم ،وأهنم أفضل من مجيع املعدِّ لني واملزكّني الذين جييئون من بعدهم أبد اآلبدين؛
هذا مذهب كافة العلامء ،ومن ُيعتدّ بقوله من الفقهاء»(((.
السبب يف القول بعدالتهم:

قال السيوطي« :قال إمام احلرمني والسبب يف عدم الفحص عن عدالتهم أهنم محلة

الرشيعة فلو ثبت توقف يف روايتهم النحرصت الرشيعة عىل عرصه ﷺ وملا اسرتسلت

سائر األعصار»((( .اهـ.

وقال التاج السبكي يف «رشح ابن احلاجب»:
«والقول الفصل :أنا نقطع بعدالتهم من غري التفات إىل هذيان اهلاذين ،وزيغ

املبطلني ،وقد سلف اكتفاؤنا يف العدالة بتزكية الواحد منَّا ،فكيف بمن زكّاهم ّ
عل ُم
((( «الكفاية يف علم الرواية» ،ص.49-48

((( «تدريب الراوي يف شـرح تقريب النواوي» ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ت:2( ،911 :
 ،)214مكتبة الرياض احلديثة ـ الرياض ،ت :عبد الوهاب عبد اللطيف.

ِ
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ُ
وأفضل
الغيوب الذي ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال يف السامء يف غري آية؟
خلق اهلل الذي عصمه اهلل عن اخلطأ يف احلركات والسكنات حممد ﷺ يف غري حديث،

ونحن نس ّلم أمرهم فيمـا جرى بينهم إىل رهبم جل وعال ،ونربأ إىل امللك سبحانه ممن
يطعن فيهم ،ونعتقد الطاع َن عىل ضالل مهني ،وخرسان مبني ،مع اعتقادنا أن اإلمام
احلق كان عثامن يض اهلل عنه ،وأنه ُقتل مظلوم ًا ،ومحى اهلل الصحابة من مبارشة قتله،
ّ

ّ
ال يفظ عن أحد منهم الرضا بقتله ،إنام املحفوظ
فاملتول قت َله كان شيطان ًا مريد ًا ،ثم ُ
الثابت عن ٍّ
إنكار ذلك.
ُ
كل منهم ُ

مسألة األخذ بالثأر اجتهادية ،رأى عيل كرم اهلل وجهه التأخري مصلح ًة ورأت

البدار مصلحةٌّ ،
مأجور إن
وكل جرى عىل وفق اجتهاده ،وهو
عائشة ريض اهلل عنها
ٌ
َ

شاء اهلل.

عيل كرم اهلل وجهه،
ثم كان اإلمام ُّ
احلق بعد ذي النورين عثمـان ريض اهلل عنه ٌّ

متأوالً هو ومجاعة.
وكان معاوي ُة ريض اهلل عنه ّ

وفيهم من قعد عن الفريقني ،وأحجم عن الطائفتني؛ لـام أشكل األمرٌّ ،
وكل عمل

بام أداه إليه اجتهاده ،والكل عدول ،ريض اهلل عنهم ،وهم ن َقلة هذا الدين ،ومحلته الذين

بأسيافهم ظهر ،وبألسنتهم انترش ،ولو تلونا اآلسى وقصصنا األحاديث يف تفضيلهم
لطال اخلطاب.

كلمـات من اعتقد خالفها كان عىل زلل وبدعة ،فل ُيضمر ذو الدين هذه
هذه
ٌ

نلوث هبا
الكلامت عقد ًا ،ثم
َّ
طهر اهلل منها أيد َينا ،فال ّ
ليكف عام جرى بينهم ،فتلك دما ٌء ّ
ألسنتنا»((( .اهـ.

وأجاب اجلمهور عن ُشبه القادحني يف عدالة من دخل يف الفتن بفسقه ،بأن ما
((( «رشح ابن احلاجب» (.)401 -400 :2
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ٍ
وحينئذ فال
حدث حممول عىل االجتهاد ،أي :اجتهد كل فريق فأداه اجتهاده إىل ما ارتكبه،
إشكال سواء قلنا :إن كل جمتهد مصيب أو املصيب واحد ،لوجوب العمل باالجتهاد

اتفاق ًا ،وال تفسيق بواجب .وقد يقال بأن الذين خرجوا عىل عيل بغاة ،والبغاة ليسوا
فساق ًا أصالً.

قلت :عدد الصحابة يربو عىل املئة ألف ،والرواة ال يبلغون عرشهم ،فينـتقل
ُ

الكالم يف عدالة هؤالء ألهنم املقصودون.

ولو نظرنا يف هؤالء الرواة كم عدد الذين اختلف الناس يف عدالتهم لوجدنا

عددهم قلي ً
ال بالقياس إىل عدد الرواة؟ ثم إذا نظرنا يف عدد األحاديث التي رواها رواة
الصحابة املختلف يف عدالتهم ،لوجدناها قليلة جد ًا قياس ًا بعدد األحاديث اإلمجايل.

ثم بالنظر يف معنى هذه األحاديث سنجد أن من هذه األحاديث ما له شواهدُ

من طرق صحابة آخرين غري خمتلف يف عدالتهم ،وبذلك يسلم كثري مما نُقل إلينا من
األحاديث من الطعن والتشكيك فيه.

ومما يؤيد القول بأن األصل يف الصحابة خاصة الصدق ال الكذب ما رواه احلاكم

يف «املستدرك عىل الصحيحني» :عن عامر بن سعد بن أيب وقاص :عن أبيه قال :وقف

عمر بن اخلطاب باجلابية فقال :رحم اهلل رج ً
ال سمع مقالتي فوعاها ،إين رأيت رسول اهلل

ﷺ وقف فينا كمقامي فيكم ،ثم قال« :احفظوين يف أصحايب ثم الذين يلوهنم ،ثم الذين

يلوهنم» ثالث ًا «ثم يكثر اهلرج ،ويظهر الكذب ،ويشهد الرجل وال يستشهد ،وحيلف

وال يستحلف ،من أحب منكم بحبوحة اجلنة ،فعليه باجلامعة ،فإن الشيطان مع الواحد،

ّ
ال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهام ،من رسته حسنته
وهو من االثنني أبعد ،أال
وساءته سيئته فهو مؤمن(((.

((( كتاب العلم.)390( ،
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ويف رواية عند ابن ماجه :عن جابر بن سمرة قال :خطبنـا عمر بن اخلطاب

باجلابية فقال :إن رسول اهلل ﷺ قام فينا مثل مقامي فيكم فقال« :احفظوين يف أصحايب،

ثم الذين يلوهنم ،ثم الذين يلوهنم ،ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد،

وحيلف وما ُيستحلف»(((.

حق الصحبة؛ فإن الصحبة فضيلة عالية.
ومعنى «احفظوين» أي :راعوا فيهم ّ
وحمل االستدالل يف ّ
أن الكذب يفشو بعدَ هم ،وقول الرسول ﷺ« :احفظوين يف

أصحايب» ،دليل عىل تعديلهم ،واهلل أعلم ،واحلمد هلل رب العاملني.

مر كان عن مفهوم الصحايب وعدالتـه ،واملقصود من القول هبا،
وهذا الذي َّ

والسبب يف ذلك.

حمبة الصحابة واالعرتاف بمكانتهم:
ورضوا عنه ،وأثـنى عليهم يف
وأما لزوم حمبتهم ،فألن اهلل تعاىل ريض عليهم ُ

التوراة واإلنجيل والفرقان حيث قال﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ﴾ [الفتح.]29 :

وقـال تعـاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [التوبة.]100 :

((( كتاب األحكام ،باب كراهية الشهادة ملن مل يستشهد.)2363( ،
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.]18

وقال تعاىل﴿ :ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ﴾ [الفتح:

وقـال تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ﴾[احلديد.]10 :

وقوله تعاىل﴿ :ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ﴾ [احلرش]8 :

إىل قوله تعاىل﴿ :ﭤﭥﭦﭧ﴾ [احلرش.]10 :

وقـال تعـاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾

[احلجرات.]3 :

وقال تعاىل﴿ :ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ﴾ [الزمر.]18 :

وقـال تعاىل﴿ :ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾

[البقرة.]157 :

وقال تعاىل﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾ [الفتح.]26 :

وقـال تعـاىل﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾

[الفتح.]4 :

وقال تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ﴾ [آل عمران.]174 :
وقال تعاىل﴿ :ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ﴾ [األنفال.]64 :

وقـال تعـاىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ * ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ﴾ [التوبة.]89 -88 :

بحب أصحابه ،وقد ورد ذلك يف أحاديث كثرية،
وقد أ َم َرنا الرسول عليه السالم ّ

آيات نذكرها فيام ييل.
ويف ذلك ٌ
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روى اإلمام البخاري :عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل تعاىل عنه قال :قال النبي
ﷺ« :ال تسبوا أصحايب ،فلو أن أحدكم أنفق مثل ُأحد ذهب ًا ما بلغ ُمدّ أحدهم وال
نَصيفه»(((.

ورواه الرتمذي والطرباين يف «املعجم الصغري» ،وأبو داود يف «سنـنه» ،ورواه

البيهقي يف «سنـنه الكبـرى» عن أيب هريرة ،ومثـله الطرباين يف «املعجم األوسط»،

وغريهم(((.

ورواه مسلم يف «صحيحه» :عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ال تسبوا
أصحايب ،ال تسبوا أصحايب ،فوالذي نفيس بيده ،لو أن أحدكم أنفق مثل ُأحد ذهب ًا ما

أدرك مدّ أحدهم وال نصيفه»(((.

قال ابن حجر يف «فتح الباري» يف رشح هذا احلديث:

ذكر سبب هلذا احلديث ،وهو ما وقع يف
«وكذا يف رواية عاصم :عن أيب صالح ُ

أوله قال :كان بني خالد بن الوليد وعبد الرمحن بن عوف يشء ،فسبه خالدٌ  ...فذكر
احلديث ،وسيأيت ُ
بيان من أخرجه.

قوله« :فلو أن أحدكم» فيه إشعار بأن املراد بقوله أوالً« :أصحايب» أصحاب

خمصوصون ،وإال فاخلطاب كان للصحابة ،وقد قال« :لو أن أحدكم أنفق» ،وهذا كقوله

((( كتاب أصحاب النبي ﷺ ،باب قول النبي ﷺ« :لو كنت متخذ ًا خليالً».)3673( ،
((( أخرجه الطرباين يف «الـمعجم الصغري» من حديث أيب سعيـد ريض اهلل عنه:2( ،)982( ،
 .)176وأيب داود ،كتاب السنة ،باب يف النهي عن سب أصحاب رسول اهلل ﷺ.)4660( ،
والرتمذي ،أبواب املناقب ،باب فيمن سب اصحاب النبي ﷺ .)3861( ،وقال :هذا حديث
حسن صحيح .وأخرجه الطرباين يف «املعجم األوسط» من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه،
(.)212 :1( ،)687

((( كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،باب حتريم سب الصحابة ريض اهلل عنهم.)2540( ،
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تعاىل﴿ :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ﴾ اآلية [احلديد ،]10 :ومع ذلك فنهي

َ
زجر من مل يدرك
بعض من
النبي ﷺ وخا َطب َه بذلك عن ّ
سب من سبقه يقتيض َ
أدرك َّ

سب من سبقه من باب األوىل ،وغفل من قال :إن اخلطاب
النبي ﷺ ومل ُياطبه عن ّ
َّ

وجد من املسلمني املفروضني يف العقل تنزي ً
ال ملن
بذلك لغري الصحابة وإنام املراد َمن س ُي َ
س ُيوجد منزلة املوجود للقطع بوقوعه.

ووجه التعقب عليه :وقوع الترصيح يف نفس اخلرب بأن املخا َطب بذلك خالد بن

الوليد ،وهو من الصحابة املوجودين إذ ذاك باالتفاق»((( .اهـ.

ساب الصحايب ،فقال عياض :ذهب اجلمهور إىل
ثم قال« :تكملة :اختُـلف يف ّ

بعض الشافعية ذلك بالشيخني واحلسنني،
عزر ،وعن بعض املالكية :يقتل،
وخص ُ
أنه ُي َّ
ّ
حق من ك ّفر الشيخني ،وكذا
وقواه السبكي يف ّ
فحكى القايض حسني يف ذلك وجهنيّ ،
ِ
تضمن
رصح النبي ﷺ بإيامنه أو تبشريه باجلنة ـ إذا تواتر اخلرب بذلك عنه لـام ّ
من ك ّفر من ّ
من تكذيب رسول اهلل ﷺ»((( .اهـ.
قال السيوطي يف «الديباج»:

صحبه ِ
«قال السبكي :الظاهر :أن اخلطاب فيه ملن ِ
آخر ًا بعد الفتح.
َ

وقوله« :أصحايب» املراد هبم :من أسلم قبل الفتح .قال :و ُيرشد إليه قوله« :أنفق»..
إىل ِ
آخره مع قوله﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ اآلية [احلديد،]10 :
قال :وال بد لنا من تأويله هبذا ،أو بغريه؛ ليكون املخاطبون غري األصحاب املوىص هبم.
قال :وسمعت شيخنا الشيخ تاج الدين ابن عطاء اهلل يذكر يف جملس وعظِه تأوي ً
ال
يات َيرى فيها من بعده ،فيكون الكالم منه ﷺ يف تلك
آخر يقول :ألن النبي ﷺ له جت ّل ٌ

((( «فتح الباري» (.)36 :7
((( املصدر السابق.
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حق مجيع الصحابة الذين قبل الفتح وبعده .قال السبكي:
اجلليات خطاب ًا ملن بعده يف ّ
صح ذلك ،فاحلديث شامل جلميع الصحابة ،وإال فهو يف
وهذه طريقة صوفية؛ فإن ّ

حق املتقدمني قبل الفتح ،ويدخل من بعدهم يف حكمهم؛ فإهنم بالنسبة إىل من بعدهم

كالذين من قبلهم بالنسبة إليهم .انتهى»((( .اهـ.

حيتجون ببعض ما روي عن النبي للتشكيك يف مجيع الصحابة،
وبعض الناس قد ّ

فيحتملون كوهنم قد خانوا الرسول عليه السالم ،وال يستـثنون منهم إال أقل القليل،
وهو ما رواه البخاري :عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل :عنهام عن النبي ﷺ قال« :إنكم

حمشـورون حفا ًة عرا ًة غرالً» ،ثم قرأ ﴿ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ﴾ [األنبياء« ]104 :وأول من ُيكسى يوم القيامة إبراهيم ،وإن أناس ًا من

أصحايب ُيؤخذ هبم ذات الشمـال ،فأقول :أصحايب أصحايب! فيقول :إهنم مل يزالوا

مرتدين عىل أعقاهبم منذ فارقتَهم ،فأقول كام قال العبد الصالح﴿ :ﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠ﴾» إىل قوله﴿ :ﮌ﴾ [املائدة.(((]117 :

ويف «صحيح مسلم» :عن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل ﷺ« :أنا َف َر ُطكم عىل
رب أصحايب أصحايب! ف ُيقال:
احلوض ،وألنازع َّن أقوام ًا ،ثم ألُغلب َّن عليهم ،فأقول :يا ّ
إنك ال تدري ما أحدَ ثوا بعدك»(((.

البعض أن بعض الصحابة قد غيـروا وبدلوا ،ومل
يفهم منه
ُ
وهذا احلديث قد ُ

أمرهم به الرسول عليه السالم ،ونحن نعلم ـ قطع ًا إن صح هذا الفهم ـ أهنم
يلتزموا بام َ
((( «الديباج» (.)486 :5

((( كـتاب تفسري القرآن ،باب ﴿ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [املائدة .)4625( ،]117 :وباب ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶ﴾ [األنبياء.)4740( ،]104 :

((( كتاب الفضائل ،باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته.)2297( ،
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املقربني الذين شهد هلم النبي عيه السالم كأيب بكر وعمر ،وخالف ًا
ليسوا من الصحابة ّ
لِـام يقوله الشيعة ،بل وال يكونون من الصحابة املشهورين بحسن الصحبة؛ ألن النبي

قرهبم وهم يبطنون النفاق ،كام يدّ عي الشيعة! وما كان ليمدحهم ويبقى عىل
ما كان ُي ّ
مودهتم َ
طوال حياته وهم عىل ما هم عليه.

النبي من الشهادة هلم ،والتحذير
رصح به ُّ
ولو جاز لنا أن نفهم هذ الفهم ،لناقض ما ّ
ٍ
راض عنهم ،وخيالف ما
من س ِّبهم وإيذائهم ،وخيالف ما كان من موته عليه السالم وهو

ورد يف القرآن من الشهادة هلم بالفضل.

ٍ
وفسـاد يف أول النظر ،وتناقض بني
فمناقضة هذا بذاك يؤ ّدي إىل خلل عظيم،

نخصص مور َد
األخبار ال تسلم من بعده الرشيع ُة إذا ُع ِّم َم! ولذلك فإنه جيب علينا أن ّ
ُبقي العا َّم عىل عمومه.
اخلاص ون َ

ولكن بعض الروايات ختالف هذا الفهم الذي يأخذ هذا اللفظ عىل ظاهره فيزعم

أن الصحابة هم املقصودون ،وتر ُّده رصاح ًة! ومنها ما رواه احلاكم يف «املستـدرك عىل
الصحيحني» :عن ابن عمر :أن رسول اهلل ﷺ قال« :من خرج من اجلامعة ِقيدَ ٍ
شرب فقد
خلع ربق َة اإلسالم من عنقه حتى ُيراجعه» ،قال« :ومن مات وليس عليه إما ُم مجاعة،

فإن موتته موتة جاهلية» ،وخطب رسول اهلل ﷺ ،فقال« :يا أهيا الناس ،إين فرط لكم

عىل احلوض ،وإن َس َعته ما بني الكوفة إىل احلجر األسود ،وآنيته كعدد النجوم ،وإين

رأيت أناس ًا من أمتي لـام َدنَوا مني خرج عليهم ٌ
رجل قال هبم عني ،ثم أقبلت زمرة

أخرى ،ففعل هبم ،كذلك فلم ُيفلت منهم إال كمثل النَّعم» ،فقال أبو بكرّ :
لعل منهم يا

نبي اهلل؟ قال« :ال ،ولكنهم قو ٌم خيرجون بعدكم ،ويمشون القهقرى»(((.

((( كتاب اإليامن .)259( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،وقد حدث به احلجاج بن
حممد أيض ًا عن الليث ،ومل خيرجاه .ووافقه الذهبي.
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صـريح ٌّ
دال عىل أن كبار الصحابة الكبار ليسوا مقصودين ،بل إن
نص
ٌ
فهذا ٌّ

املقصود هم غري الصحابة .واهلل أعلم.

ومما حيتج به العلامء عىل حمبتهم ُ
قول الرسول عليه السالم فيام رواه الرتمذي يف

«سننه» :عن عبد اهلل بن مغفل قال :قال رسول اهلل ﷺ« :اهللَ اهللَ يف أصحايب ،اهللَ اهللَ يف

أصحايب ،ال تتخذوهم غرض ًا بعدي ،فمن أحبهم فبحبي أحبهم ،ومن أبغضهم فببغيض
أبغضهم ،ومن آذاهم فقد آذاين ،ومن آذاين فقد آذى اهلل ،ومن آذى اهلل فيـوشك أن
يأخذه»(((.

وهذا احلديث لو ثبت يكون فيه دالل ٌة قوية عىل املطلب.
ولكن احلديث الذي ذكرناه آنف ًا عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهٌّ ،
دال أيض ًا

عىل أفضليتهم؛ حيث إهنم الذين نُـقل الدين إلينا بواسطتهم ،مع شهادة النبي عليه
السالم هلم إمجاالً بالعدالة والصدق.

وعلو كعبهم ،ما رواه البخاري :عن عمران بن حصني
ومما يدل عىل فضلهم
ّ

ريض اهلل عنهام قال :قال النبي ﷺ« :خريكم قرين ،ثم الذين يلوهنم ،ثم الذين يلوهنم»

قال عمران :ال أدري أذكر النبي ﷺ بعد قرنه قرنني أو ثالثة؟ قال النبي ﷺ« :إن بعدكم
قوم ًا خيونون وال يؤمتنون ،ويشهدون وال يستشهدون ،وينذرون وال يفون ،ويظهر فيهم
الس َمن»(((.
ِّ

((( أبواب املناقب ،باب فيمن سب أصحاب النبي ﷺ .)3862( ،قال أبو عيسى :هذا حديث غريب
ال نعرفه إال من هذا الوجه.

((( كتاب املكاتب ،باب ال يشهد عىل شهادة جور إذا أشهد .)2651( ،وكتاب الرقاق ،باب ما حيذر

من زهرة الدنيا والتنافس فيها .)6428( ،وكتاب األيامن والنذور ،باب إثم من ال يفي بالنذر،

(.)6695
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قال النووي يف «رشح مسلم»:

«قال القايض عياض :ذهب أبو عمر ابن عبد البـر يف هذا احلديث وغريه من

األحاديث يف فضل من يأيت آخر الزمان إىل أنه قد يكون فيمن يأيت بعد الصحابة من هو
ُ
أفضل ممن كان من مجلة الصحابة ،وأن قوله ﷺ« :خريكم قرين» عىل اخلصوص ،معناه:

خري الناس قرين ،أي :السابقون األولون من املهاجرين واألنصار ومن سلك مسلكهم،

فهـؤالء أفضل األمة ،وهم املرادون باحلديث ،وأما من خلط يف زمنـه ﷺ ـ وإن رآه

وصحبه أو مل يكن له سابقة وال أثر يف الدين ـ فقد يكون يف القرون التي تأيت بعد القرن
األول من يفضلهم عىل ما دلت عليه اآلثار.

غريه من املتكلمني عىل املعاين.
قال القايض :وقد ذهب إىل هذا أيض ًا ُ

قال :وذهب معظم العلامء إىل خالف هذا ،وأن من صحب النبي ﷺ ورآه مر ًة
ُ
أفضل ِمن كل َمن يأيت بعدُ ؛ فإن فضيلة الصحبة
من عمره وحصلت له مزي ُة الصحبة
ال يعدهلا عمل ،قالوا :وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء ،واحتجوا بقوله ﷺ« :لو أنفق
أحدكم مثل أحد ذهب ًا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه» هذا كالم القايض ،واهلل أعلم»(((.
اهـ.

حب الصحابة سوا ًء كان هذا احلب لعموم الصحابة،
ولكن ال ينبغي أن نغايل يف ّ

أو لبعضهم ،فال ينبغي أن نرفعهم فوق درجتهم ،وال ننزهلم عنها.

فالقول بأن الصحابة معصومون ك ُّلهم ٌ
قول باطل ،بل ال أحد منهم بمعصوم،
فالعصمة مل تثبت إال لألنبياء عليهم الصالة والسالم ،وكذا القول بتبديعهم ك ّلهم ـ أو

غالبهم ـ كام يزعمه الشيعة االثنا عرشية ،أيض ًا باطل.

وحماولة نفي الغلط عن ّ
نوع من املغاالة أيض ًا ،وإلصاق الغلط
كل واحد منهم ٌ
((( «رشح النووي عىل صحيح مسلم» (.)138 :3
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ٍ
واحد منهم ـ خصوص ًا إذا كان الغلط كبرية أو كفر ًا كالردة كمـا يزعم الشيعة
بكل
ُّب عن الرصاط املستقيم.
اإلمامية ـ مغاالة وتنك ٌ

فكال هذين الطرفني مذموم ،فالصحابة برش يصيبون وخيطئون ،وما عليهم إن

أخطأ بعضهم ثم استغفر اهلل تعاىل ر َّبه ،ولكن العيب َّ
كل العيب يف من تالهم فاختذهم

ّ
بعضهم ويعظمه يف
هدف ًا له ،فجعل ينبش عنهم ،وعن فعاهلم،
ويضخم ما أخطأ فيه ُ

أعني الناس ،ويتناسى ما قام به ج ُّلهم يف خدمة هذا الدين.

والعجب ممن هذا يفعل ذلك ويدعي أنه من املح ّققني ،ومن العلامء الناقدين

األحرار الذين ال يق ّلدون غريهم ممن سبقهم ،وأهنم ال خيافون يف اهلل لومة الئم!

الكالم فيام شجر بني الصحابة:

إن علامء أهل السنة مل يملوا البحث يف الـمقات ِ
والش ِ
َالت ِّ
جار الذي حصل بني
ُ
ُ

الصحابة ،وقد اتفقوا مجي ُعهم ـ مهام كان رأهيم يف أسباب ذلك ـ عىل أن السكوت هو

الواجب اآلن ،وليس املقصود بالسكوت السكوت عن غري علم ،بل السكوت بعد

عيل عليه
العلم بواقع احلال ،أعني :أنه ال ُّ
يصح ألحد أن يتوقف يف أن الصواب كان مع ٍّ

عيل ،وأن من قاتله
السالم أو ال ،بل عليه أن جيزم بأن احلق والصواب كان مع اإلمام ٍّ

كان خمطئ ًا ،ولكن سبب اخلطأ ...هل يقال :إهنم كانوا يريدون الدنيا ال الدين؟ أم إهنم

كانوا يبغون مصلحة الدين واجتهدوا يف ذلك فأخطؤوا؟ وهذا هو الذي بنى مجهور
أهل السنة قوهلم بأن ِكال من الفريقني كان مأجور ًا ،ولكن أحدمها أصاب وهو اإلمام
عيل ،واآلخر أخطأ ال عن قصد وسوء نية.

قال اإلمام الباقالين يف «اإلنصاف»:
«وجيب أن ُيعلم أن ما جرى بني أصحاب النبي ﷺ وريض عنهم من املشاجرة
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ونرتحم عىل اجلميع ،ونُثني عليهم ،ونسأل اهلل تعاىل هلم الرضوان واألمان،
نكف عنه
ّ
ّ
والفوز واجلنان.

ونعتقد أن علي ًا عليه السالم أصاب فيام فعل ،وله أجران ،وأن الصحابة ريض اهلل

عنهم إنام صدر منهم ما كان باجتهاد فلهم األجر ،وال يفسقون وال يبدَّ عون»((( .اهـ.

فالباقالين يرصح هنا أن من قاتل علي ًا ريض اهلل عنهم مأجورون؛ ألهنم جمتهدون،
ولكنه مل يتوقف يف القول بأن اإلمام علي ًا كان هو املصيب وهو ا ُمل ِح ّق ،وهذا نص عليه
العالمة البابريت يف «رشحه» للطحاوية ،قال البابريت:

«وال نخوض فيام شجر بينهم ،ونحمل حاهلم عىل االجتهاد ،وال نذكرهم إال

بخري؛ ألهنم أصول هذا الدين ،فالطعن فيهم طعن يف الدين ،وحبهم إيامن وإحسان،

وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ،وهذا كله ظاهر من رضوريات الرشع»((( .اهـ.
وهذا املوقف هو موقف أغلب علامء أهل السنة.
ونقل الباقالين عن املعتزلة خالف هذا الرأي ،فقال يف «التمهيد»:

«ومن أئمة املعتزلة من يقف يف عيل وطلحة والزبري وعائشة ،وال يدري َمن املصيب

منهم ومن املخطئ؟ كعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ،ومن مال إىل قوهلم»((( .اهـ.

وأما من خالف اإلمام علي ًا فلم يكن األمر يف تلك املحن واألهوال ليتبني

لـم ُسميت تلك األحداث بالفتنة! ولـام
للجميع بسهولة ويرس ،ولو كان األمر يسري ًا َ

اختلف علامء األمة حوهلا ،وملا اختلف الصحابة أن ُفسهم فيها.
((( «اإلنصاف» للباقالين ص.67

((( «رشح الطحاوية» للبابريت .142
((( «التمهيد» للباقالين ص.552
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وقال الباقالين:

عيل عليه السالم مدفوع ًا إىل أمر عظيم من قتلة عثامن واملطالبني بدمه،
«وقد كان ٌّ

واملنكرين لقـتله ،فكان ال يمكنه إقامة القود واحلدّ عىل قوم قـتلوا رج ً
ال ال يعرفهم

بأعياهنم ،وإن كان يعلم أهنم حتت كنفه ،وخمتلطون بالربءاء من أهل عسكره ،من حيث

ال يمكنه متييزهم والوصول إىل معرفة أعياهنم ،وال أن ُيقيدَ للويل ،وهم أهل حرب له

وغري مطالبني بالدم ألحد بعينه ،وال مقيمني ب ِّين ًة عىل ذلك ،وال حصل هلم إقرار وال
ٍ
يصح مثله ،ويمكن العمل به ،وكانت احلامية من
اعرتاف من أحد بالقتـل عىل وجه ُّ

أصحابه مثل مالك األشرت النخعي ،وابن ُبديل بن ورقاء ،وابن سبأ ،وحممد بن أيب بكر،

رأيم ـ يكثرون الطعن عىل عثامن ،واملقالة فيه ،والرباءة
والغافقي ،وغريهم ـ ممن يرى َ

منه وممن تواله»((( .اهـ.

وقال اإلمام أبو منصور البغدادي يف «أصول الدين»:
«أمجع أهل السنة عىل أن عثامن كان إمام ًا عىل رشط االستقامة إىل أن ُقتل ،وأمجعوا

تعمدَ قتله من
عىل أن قاتليه قتلوه ظل ًام ،فإن كان فيهم َمن استحل د َم ُه فقد كفر ،ومن َّ
غري استحالل كان فاسق ًا غري كافر.

والذين هجموا عليه واشرتكوا يف دمه معروفون ُيقطع بفسقهم ،منهم حممد بن

أيب بكر ،وهو حممد بن عبداهلل بن عثامن كان ربيب عيل كرم اهلل وجهه ،ورفاعة بن رافع،

واحلجاج بن غزنة ،وعبدالرمحن بن خصل اجلمحي ،وكنانة بن برش النخبي ،وسندان

ابن محران املرادي ،وبرسة بن رهم ،وحممد بن أيب حذيفة ،وابن عيينة ،وعمرو بن احلمق
اخلزاعي.

((( «التمهيد» للباقالين ص.554
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وأما الذين قعدوا عن نرصة عثامن فهم فريقان:

فريق كانوا معه يف الدار ،فدافعوا عنه ،كاحلسن بن عيل بن أيب طالب ،وعبد اهلل
ٌ

ابن عمر ،واملغرية بن األخنس ،وسعيد بن العاص ،وسائر من كان يف الدار من موايل

حر،
عثامن ،إىل أن أقسم عليهم عثامن برتك القتال وقال لغلامنهَ :من وضع سالحه فهو ٌّ
فهؤالء أهل طاعة وإحسان.

والفريق الثاين من ال َق َعدة عن نرصته فريقان:

فريق أرادوا نرصة عثامن ،فنهاهم عثامن عنها ،كعيل بن أيب طالب ،وسعد بن أيب

وقاص ،وأسامة بن زيد ،وحممد بن مسلمة ،وعبد اهلل ابن السالم ،فهؤالء معذورون؛
ألهنم قعدوا عنه بأمره.

والفريق الثاين :قوم من السوقة أعانوا اهلامجني ،فشاركوهم يف الفسق ،واهلل

حسيبهم.

واختلفت القدَ رية يف هؤالء ،فتو ّقـف واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد يف عثامن

وقاتليه وخاذليه؛ ألن أحد الفريقني عندهم فاسق ،كام أن أحد املتالعنَني فاسق ،والفاسق

عندهم ال مؤمن وال كافر.

وقال أبو اهلذيلّ :
جل ّبائي وابنه
أتول عثامن عىل حياله ،و َقـ َت َلته عىل حياهلم ،وقال ا ُ

بمواالة عثامن والرباءة من قاتليه ،وزعم املعروف منهم باملردار :أن عثامن فسق ،وأن
قاتليه فسقوا أيض ًا؛ ألن فسق عثامن مل يوجب قـتله ،فعىل قوله يكون ِكال الفريقني يف
النار.

ف به ورو ُد الروايات الصحيحة بشهادة الرسول
ودليلنا عىل براءة عثامن مما ُق ِذ َ

له ﷺ باجلنة عند جتهيز ال ُعرسة ،وما ُروي من أنه يدخل اجلنة بال حساب ،وال يدخل
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اجلنة إال مؤمن ،وقد روي أن النبي ﷺ صعد جبل حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثامن
نبي ،أو ِصدِّ يق ،أو شهيد» ،ويف هذا دليل عىل
«اس ُك ْن حرا ُء ،فام عليك إال ٌّ
وعيل فقالْ :
ٌّ
أن عثامن قتل شهيد ًا.
ودليل صحة إمامته إمجاع األمة بعد قـتل عمر عىل أن اإلمامة لواحد من أهل

الشورى ،وكانوا ستة ،فاجتمع مخسة ،فحصل إمجاع األمة عىل إمامته»((( .اهـ.

وهذا احلديث الذي أشار إليه اإلمام أبو منصور هو ما رواه مسلم :عن أيب هريرة:

أن رسول اهلل ﷺ كان عىل جبل حراء فتحرك ،فقال رسول اهلل ﷺ« :اسكن حراء ،فمـا
عليك إال نبي ،أو صديق ،أو شهيد» ،وعليه النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثامن وعيل
وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنهم(((.

ورواه البخاري :عن أنس بن مالك إال أن الذي كان معه أبو بكر وعمر وعثامن،
وكانوا عىل جبل ُأحد(((.
ورواه ابن حبان يف «صحيحه» :عن أيب عبد الرمحن السلمي قال :ملا حرص عثامن

و ُأحيط بداره أرشف عىل الناس ،فقال :نشدتكم باهلل ،هل تعلمون أن رسول اهلل ﷺ

حني انتفض بنا حراء قال« :اثبت حراء ،فام عليك إال نبي ،أو صديق ،أو شهيد»؟ قالوا:

اللهم نعم ،قال :نشدتكم باهلل ،هل تعلمون أن رسول اهلل ﷺ قال يف غزوة العرسة:
«من ينفق نفقة متقبلة؟» ،والناس يومئذ ِ
ون جمهدون ،فجهزت ثلث ذلك اجليش
معس
َ
((( «أصول الدين» ص.287

((( كتاب الفضائل ،باب من فضائل طلحة ،والزبري ريض اهلل عنهام.)2417( ،
((( كتاب أصحاب النبي ﷺ ،باب قول النبي ﷺ« :لو كنت متخذ ًا خليـالً» .)3675( ،وكتاب
أصحاب النبي ﷺ ،باب مناقب عمر بن اخلطاب أيب حفص القريش العدوي ريض اهلل عنه،

( .)3686وكتاب املناقب ،باب مناقب عثامن بن عفان أيب عمرو القريش ريض اهلل عنه.)3699( ،
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رشب
من مايل؟ فقالوا :اللهم نعم ،ثم قال :نشدتكم باهلل ،هل تعلمون أن رومة مل يكن ُي َ
منها إال بثمن ،فابتعتُها باميل ،فجعلتها للغني والفقري وابن السبيل؟ فقالوا :اللهم نعم،
يف أشياء عدّ دها(((.

وهو مروي عند غريهم.
قال اإلمام أبو منصور البغدادي:
«أمجع أصحابنا عىل أن علي ًا ريض اهلل عنه كان مصيب ًا يف قتال أصحاب اجلمل،
ني ،وقالوا يف الذين قاتلوه بالبرصة :إهنم كانوا عىل اخلطأ،
ويف قتال أصحاب معاوية بِ ِص ّف َ
وقالوا يف عائشة ويف طلحة والزبيـر :إهنم أخطؤوا ومل يفسقوا؛ ألن عائـشة قصدت

اإلصالح بني الفري َقني ،فغلبها بنو ض َّبـة وبنو األزد عىل رأهيا ،فقاتلوا علي ًا فهم الذين

فسقوا دوهنا.

عيل يوم اجلمل عرف أنه عىل احلق ،فرتك قتاله وهرب
وأما الزبري ،فإنه ملا كلمه ٌّ

من املعركة راجع ًا إىل مكة ،فأدركه عمرو بن ُجرموز بوادي سباع ،فقتله ومحل رأسه إىل
فبشه بالنار.
عيل َّ َ
ٍّ

هم بالرجوع إىل مكة ،فرماه مروان
وأما طلحة ،فإنه ملا رأى القتال بني الفريقني َّ

ابن احلكم بسهم فقتله.

فهؤالء الثالثة بريئون من الفسق ،والباقون من أتباعهم الذين قاتلوا علي ًا فسقة.
وأما أصحاب معاوية فإهنم َب َغوا ،وسامهم النبي ﷺ « ُبغاةً» يف قوله لعامر« :يقتلك

الفئة الباغية» ،ومل يكفروا هبذا البغي؛ ألن علي ًا قال :إخوانـنا ب َغوا علينا .وألنه قال
((( كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة رجاهلم ونسائهم بذكر أسامئهم رضوان اهلل عليهم أمجعني،
(.)6916
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ألصحابه :ال تـتبعوا ُمدبر ًا وال ت َ
ُـذ ِّففوا عىل جريح ،فلو كانوا كفر ًة ألباح ذلك فيهم.

الروافض :أن طلحة والزبري وعائشة وأتبا َعهم يوم اجلمل كفروا يف
وزعمت
ُ
قتاهلم علي ًا ،وكذلك قالوا يف معاوية أصحابه ِ
بص ِّفني ،وكذلك قول اخلوارج يف أصحاب
اجلمل وأصحاب معاوية.

وزعم قو ٌم :أن الفريقني كانوا عىل اخلطأ ،وإنام أصاب ال َق َعد ُة عن القتال يف ذلك

الزمان؛ كسعد بن أيب وقاص ،وعبداهلل بن عمر ،وحممد بن مسلمة األنصاري ،وأسامة
ابن زيد.

وقال أكثر الكرامية بتصويب الفري َقني يوم اجلمل ،وقال آخرون منهم :إن علي ًا

أصاب يف حماربة أهل اجلمل وأهل صفني ،ولو صاحلهم عىل يشء أرفق هبم ،لكان أوىل
وأفضل ،فأما حماربته للخوارج فقد كانت فرض ًا عليه.

وقال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والنَّ َّظام وأكثر القدرية :نتوىل علي ًا وأصحابه

عىل انفرادهم ،ونتوىل طلحة والزبري وأتباعهام عىل انفرادمها»((( .اهـ.

فنحن نرى أن اآلراء اختلفت يف تلك الوقائع ،وما ذلك إال لكوهنا تفتن صاحب

العقل الختالطها.

احلق فيه عىل كثري من اخللق؛ الختالطه خاصة
ولشدّ ة هذا األمر وصعوبة إدراك ّ

يف تلك األوقات العصيبة ،اتفق علام ُء أهل السنة عىل ّ
أن السكوت عن الكالم فيه ـ بعد

بيان ما ح ّققوا فيه احلق ـ هو الواجب.

السكوت عن التشنيع عىل الصحابة ،وعن تكرير أخطاء
واملقصود بالسكوت :هو
ُ

من أخطأ منهم؛ ألن ذلك ُيثري النفوس كام ال خيفى عىل أحد.
((( «أصول الدين» للبغدادي ص.289
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وبعض الناس العارين عن التحقيق يظنون أن أهل السنة يسكتون؛ ألهنم ُي َس ُّو َ
ون

احلق مع أي طائفة كان؟
بني عيل كرم اهلل وجهه ومعاوية ،أو ألهنم يشكّون ويرت ّددون يف ّ
وهؤالء الذين يظنون ذلك من األغرار السذج ،فام ب َّينـَّاه هو الصواب.

القول يف معاوية ريض اهلل عنه:

وأما معاوي ُة ريض اهلل عنه فقد فعل أمور ًا استنكرها كثري من املتقدمني واملتأخرين،

شق مجاعة املسلمني ،وحتوي ُله
منها مقاتل ُة اإلمام عيل ريض اهلل عنه ،وما ترتب عله من ّ

اخلالفة إىل ُملك عضوض ،فقد كان عىل يده ،وهو ليس من أعىل الصحابة منزلة ،وهو

بنص الرسول ﷺ ،وقد يبدو للناظر ّ
أن معاوية أخطأ
لعيل ريض اهلل عنه ّ
املخطئ يف قتاله ّ

يف ذلك هلدف دنيوي يريده ،ومع ذلك أقول :إن ذلك ال يستدعي التشكيك يف دينه كام

يزعم بعض املتعصبني؛ ألن كل املخالفات ال تقدح يف عدالته كام هو معلوم ،وهو مل
يغي يف أصل قواعد اإلسالم.
ينكر أمر ًا ديني ًا ،ومل ّ

املنع من الكالم يف هذه
واملسألة تـحتاج إىل بحث تفصييل ،وطريقة أهل السنة ُ

عيل ـ ريض اهلل عن مجيع الصحابة ـ خطأ ،مع
املسألة ،وجيزمون أن قتال معاوية لإلمام ٍّ
إمكان النظر يف األسباب التي أدت إىل هذه املقاتالت واملخالفات.

وقد ذكر ابن حجر يف «مقدمته» أن البخاري أخرج عن معاوية ثامنية أحاديث(((.
وقد َّ
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عىل الشام بعد أخيه يزيد بن أيب سفيان،
وله ُ

وأقره عثامن عليها ،وبقي بعد ذلك خليفة عرشين سنة ،حتى قال حممد بن إسحاق :كان
ّ

معاوية أمري ًا عرشين سنة ،وخليفة عرشين سنة .وكان معاوية ال يتّهم يف احلديث عن

وروي عن النبي يف حق معاوية« :اللهم علمه الكتابة واحلساب،
رسول اهلل عليه السالمُ ،
((( «فتح الباري» (.)476 :1
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(((
مسلام يف صلح احلديبية
وقه العذاب»  ،وهو من الذين أسلموا يوم الفتح ،وورد أنه كان ً

إال أنه أخفى إسالمه.

قال ابن حجر يف «اإلصابة يف متييز الصحابة»:

ِ
قم ،ال رفعك اهلل! فقال
«كان معاوية بمنى ـ وهو غالم ـ مع أمه إذ عثر ،فقالتْ :

يسد
هلا أعرايب :مل تقولني له هذا؟ واهلل إين ألراه سيسود قومه! فقالت :ال رفعه اهلل إن مل ُ
إال قومه.

قال أبو نعيم :كان من الكتبة احلسبة الفصحاء حليمـ ًا وقور ًا ،وعن خالد بن

معدان :كان طوي ً
النبي ﷺ وكتب له.
ال َ
أبيض أجلح ،وصحب َّ

وواله عمر الشام بعد أخيه يزيد بن أيب سفيان ،وأقره عثامن ،ثم استمر ،فلم يبايع

ّ
تسمى باخلالفة بعد احلكمني،
علي ًا ثم حاربه،
واستقل بالشام ،ثم أضاف إليها مرص ،ثم َّ
ّ
الناس ،فسمي ذلك العام «عام اجلامعة».
ثم
استقل لـام صالح احلسن ،واجتمع عليه ُ

وأخرج البغوي من طريق مبارك بن فضالة :عن أبيه :عن عيل بن عبد اهلل :عن

عبد امللك بن مروان قال :عاش ابن هند ـ يعني :معاوية ـ عرشين سنة أمري ًا ،وعرشين

سنة خليفة.

وجزم به حممد بن إسحاق وفيه جتوز؛ ألنه مل يكمل يف اخلالفة عرشين ،إن كان

أوهلا قتل عيل ،وإن كان أوهلا تسليم احلسن بن عيل ،فهي تسع عرشة سنة إال يسري ًا(((.
اهـ.

قال يف «هتذيب الكامل» أثناء كالمه عىل احلافظ النسائي:

((( أخرجه الطرباين يف «املعجم الكبري» من حديث مسلمة بن خملد ريض اهلل عنه  :19( ،)1066( ،
.)439

((( «اإلصابة يف متييز الصحابة» (.)152 :6
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وتركَـ ُه
«وسمعت قوم ًا ينكرون عليه كتاب «اخلصائص» لعيل ريض اهلل عنهْ ،
لتـصنيف فضائـل أيب بكر وعمر وعثمـان ريض اهلل عنهم ،ومل يكن يف ذلك الوقت

كثري،
صنـفها فحكيت له ما سمعت ،فقال :دخلنا إىل دمشق
ُ
واملنحرف عن عيل هبا ٌ
َ
فضائل أصحاب
هيديم اهلل ،ثم صنف بعد ذلك
فصنفت كتاب «اخلصائص»؛ رجاء أن َ
رسول اهلل ﷺ ،وقرأها عىل الناس ،وقيل له ـ وأنا حارض ـ :أال خترج فضائل معاوية؟

فقال :أي يشء أخرج؟ «اللهم ال تشبع بطنه»؟ وسكت وسكت السائل»((( .اهـ.

قال ابن منظور« :قال بعض أهل العلم :وهذه أفضل فضيلة ملعاوية ألن النبي

ﷺ قال :اللهم إنا أنا برش ،أغضب كام يغضب البرش ،فمن لعنـته أو سببته فاجعل ذلك
له زكا ًة ورمح ًة»((( .اهـ.

يشري إىل قول الذهبي يف سري أعالم النبالء« :قلت لعل أن يقال هذه منقبة ملعاوية

لقوله ﷺ :اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورمحة»((( .اهـ.

وتبعه عىل ذلك الصفدي يف «الوايف بالوفيات» ،فقد قال« :هذا فضيلة له لقول

النبي ﷺ اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورمحة»((( .اهـ.
((( «هتذيب الكامل» (.)338 :1

أسوأ حممل جمرد اجتهاد منه ،فكيف إن كان للبعض فيه تأويالت،
لو حل
فعل النسائي رمحه اهلل ُ
ّ
فل ُينت َبه!

((( «خمترص تاريخ دمشق» ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي (ت711 :هـ).)345 :1( ،

((( «سري أعالم النبالء» ،حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي أبو عبد اهلل ت،)130 :14( ،748 :
مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ  ،1413ط ،9ت :شعيب األرناؤوط ،حممد نعيم العرقسويس .وذكر
الذهبي ذلك أيض ًا يف «تاريخ اإلسالم» (.)108 :23

((( «الوايف بالوفيات» صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ت ،)257 :6( ،764 :دار إحياء الرتاث
ـ بريوت ـ 1420هـ ـ 2000م ،ت :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى.
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قال الطحاوي( :ونثبت اخلالفـة بعد رسول اهلل ﷺ أوالً أليب بكر الصديق
ريض اهلل عنه؛ تفضي ً
ال له وتقدي ًام عىل مجيع األمة ،ثم لعمر بن اخلطاب ريض
اهلل عنه ،ثم لعثمـان بن عفان ريض اهلل عنه ،ثم لعيل بن أيب طالب ريض اهلل
عنه ،وهم اخللفاء الراشدون ،واألئمة املهد ّيون)

إثبات اإلمامة واخلالفة لألربعة املعروفني ،هو مذهب أهل السنة خالف ًا للشيعة

االثني عرشية ،فالشيعة مل يعرتفوا إال باإلمام عيل ريض اهلل عنه.

وب ّيـن اإلمام أبو نعيم األصبهاين اختالف الناس يف اخللفاء يف كتاب «تـثبيت

اإلمامة» فقال:

«واعلم أن الناس قد تشتـتت آراؤهم ،واختلفت أهواؤهم ،وانـشعبوا ُشعب ًا،
فصاروا فِرق ًا خمتلفني ،وأحزاب ًا متباينني ،قد عظمت حمنتهم يف اإلمامة من ابن أيب قحافة،
وثبتت حمبتهم فيهم.

ُ
أفضل الناس بعد الرسول ﷺ ،وأوالهم باإلمامة بعده أبو بكر
فمن قائل قال:

الصديق ريض اهلل عنه ،ثم عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.

ومنهم من يقول :أبو بكر ،ثم عمر ،ثم عيل ريض اهلل عنهم.
ومنهم من يقول :أبو بكر ،ثم عمر ،ثم عثامن ،ووقف.
ومنهم من يقول :أبو بكر ،ثم عمر ،ثم عثامن ،ثم عيل ريض اهلل عنهم أمجعني.
وذلك قول أهل اجلامعة واألثر من رواة احلديث ومجهور األمة.
ومنهم من يقول :أبو بكر وعمر ،ويقف عند عثمـان وعيل ،ومنهم من يقول:

عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،وهم
أح ُّقـهم وأفـضلهم باإلمامة بعد الرسول ﷺ ُّ

اإلمامية.
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ربأ ممن خيالفهم
وكل من هذه الفرق مق ِّلدٌ فيام انتحل سلف ًا ّ
حيتج به ويرتضيه ،ويت ّ

ويعاديه»((( .اهـ.

وا ّدعت الشيعة أن علي ًا كرم اهلل وجهه هو اإلمام ـ وإن مل يبايعه املسلمون مبارشة

بعد النبي ـ ألن اإلمامة عندهم تكوينية ،فال تثبت إال بإثبات اهلل تعاىل لإلمام ،ومعنى

عندهم جمرد خالفـة
«تكوينية» :أن لإلمام مدخلية يف تدبيـر العامل ،وليست اإلمامة
ّ

ووالية لوظيفة إدارة شؤون املسلمني ،وحفظ حوزة اإلسالم واملسلمني ،واحلفاظ عىل

مصاحلهم الدنيوية واألخروية ،كام هي عند أهل السنة.

وقد ادعى الشيعة أن اإلمامة بعد النبي حمصورة يف عيل بن أيب طالب كرم اهلل تعاىل

وجهه ،وطعنوا يف املهاجرين واألنصار الذين قدموا أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه ،قال

األصبهاين يف «تثبيت اإلمامة»:

«فيقال لإلمامية الطاعنني عىل املهاجرين واألنصار اجتامعهم عىل تقدمة الصدِّ يق
ٍ
إكراه منه هلم بالسيف ،أو تأ ُّلف منه هلم بامل ،أو
ريض اهلل عنه :أكان اجتامعهم عليه عىل

بعشرية؟ فإن االجتامع ال خيلو من هذه الوجوه ،وكل ذلك مستحيل منهم؛ ألهنم أهل
املدح واملنقبة والدين والنصيحة.

ولو كان يشء من هذه الوجوه أو ُأريد واحد منهم عىل املبايعة كاره ًا لكان ذلك
منقوالً عنه ومنترش ًا ،فأما إذا اجتمعت األمة عىل أن اإلكراه والغلبة والتألف غري ممكن
منهم وعليهم ،فقد ثبت أن اجتامعهم لِـام علموا منه من االستحقاق والسابقة ،وقدموه
وبايعوه لِـام خصه اهلل تعاىل به من املناقب والفضائل»((( .اهـ.

فأهل السنة يقولون بأن الطريق األسايس لتنصيب اخلليفة هو اختياره من قبل

الناس ،أو من ينوب عنهم كأهل احلل والعقد ،هذا هو األساس ،وأما الشيعة فيقولون:
((( «تثبيت اإلمامة» ص.45
((( املصدر السابق ص.53
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إن طريق تنصيب اإلمام إنام هو النص عليه من النبي عليه السالم ،وهم يدّ عون أن النبي

نص نص ًا عىل إمامة وخالفة عيل كرم اهلل وجهه.
عليه السالم قد َّ

وبام أن أهل السنة يقولون باالختيار ،فإن وظيفة اإلمام عندهم ظاهرة ،أي :إهنا

تدور عىل املصالح الظاهرة ،وهي وظيف ٌة ال ُيشرتط فيها العصمة ،بل بحسب القدرة

البرشية ،بعد حت ُّقق رشوط خاصة لإلمام كأي وظيفة أخرى.

يعي وينص عىل اإلمام ،فإن اإلمام
وأما عند الشيعة ،فلمـا كان النبي هو الذي ّ

ٌ
جيب أن يكون ُمكم ً
مشارك للنبي يف مجيع خصائصه وصفاته إال
ال لوظيفة النبوة ،بل هو

أن اإلمام ال ينزل عليه الوحي! ولذلك يقولون :إن عليها كرم اهلل وجهه أفضل من مجيع

وحيتجون
نفس منزلة سيدنا حممد،
ّ
األنبياء إال نبينا حممد ًا عليه السالم ،فإن منزلة عيل ُ

عىل ذلك بحجج واهية.

ٌ
أنه حميط بالكليات واجلزئيات،
وعلم اإلمام عند الشيعة هو علم إهلي ،بمعنى:

األرض عندهم! أي :لزالت وذابت واهندمت أركاهنا ،وهذا
ولوال اإلمام لسـاخت
ُ
مرتتّب عىل اعتقادهم بأن اإلمامة تكوينية أيض ًا ،وليست إمامة أمرية قائمة عىل جمرد
الرشيعة كام هي عند أهل السنة.

وملا طعن الشيعة يف خالفة اإلمام أيب بكر الصديق ،فإنـنا نطالبهم باحلجة التي

دلتهم عىل ذلك ،وقد بني اإلمام األصبهاين طريق ًة سديدة يف الر ّد عليهم وبيان ضعف

استدالهلم ،وها نحن نذكر لك خالصته:

إن احتج الشيعة للطعن بإمامة الصديق والقول بإمامة عيل ريض اهلل عنهام بمـا

خص اهلل تعاىل :به علي ًا من الفضائـل واملدائح ،فلسنـا بمنكريه وال دافعيه ،فإهنم إن
َّ

احتجوا باألخبار لزمهم القبول هلا من خمالفيهم ،وإال تكون أخبارهم ال هلم وال عليهم،

وإن قبلوا األخبار قبلت منهم فكانت هلم وعليهم.
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فإن احتجوا بقول النبي عيه السالم لعيل« :من كنت مواله فعيل مواله».

وهي ما رواه مجع منهم اإلمام النسائي يف «السنن الكربى» :عن زيد بن يثيع

سمعت عيل بن أيب طالب يقول عىل منرب الكوفة :إين ُمنشد اهلل رج ً
ال ـ وال أنشد
قال:
ُ

خم« :من كنت مواله
إال أصحاب حممد ﷺ ـ من سمع رسول اهلل ﷺ يقول يوم غدير ّ

فعيل مواله ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه»؟ فقام ستة من جانب املنرب ،وستة من
ٌّ
اجلانب اآلخر ،فشهدوا أهنم سمعوا رسول اهلل ﷺ يقول ذلك .قال رشيك :فقلت أليب
إسحاق :هل سمعت الرباء بن عازب حيدث هبذا عن رسول اهلل ﷺ؟ قال :نعم(((.

ٌ
مقبول منك ،وبه نقول ،وهذه فضيل ٌة ب ِّين ٌة لعيل بن أيب طالب عليه
قيل هلم:

فعيل واملؤمنون مواليه.
السالم ،ومعناه :من كان النبي ﷺ مواله ٌّ

دليل ذلك قـول اهلل تبـارك وتعاىل﴿ :ﮑﮒﮓﮔﮕ﴾

[التوبة ]71 :وقال تعاىل﴿ :ﮫﮬﮭﮮﮯ﴾ [األنفال ،]73 :و«الو ُّيل»

و«املوىل» يف كالم العرب واحد ،والدليل عليه قوله تعاىل﴿ :ﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉﰊﰋﰌﰍ﴾ [حممد ،]11 :أي :وال ويل هلم وهم عبيده ،وهو موالهم وإنام

أراد ال ويل هلم ،وقال﴿ :ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ﴾ [التحريم ]4 :وقال:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [البقرة ،]257 :وقـال﴿ :ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ﴾ [املائدة.]56 :

ّ
وحث عىل حمبته وترغيب
لعيل ريض اهلل عنه،
وإنام كانت هذه منقبة من النبي ﷺ ّ
يف واليته؛ لِـام ظهر من ميل املنافقني عليه وبغضهم له.
وكذلك قال ﷺ« :ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق».
((( كتاب اخلصائص ،باب قول النبي ﷺ« :من كنت وليه فعيل وليه» (.)8419
بقوي يف احلديث.
قال أبو عبد الرمحن :عمران بن أبان ليس
ٍّ

ِ
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وحكي عن ابن عيينة :أن علي ًا ريض اهلل عنه وأسامة ختاصام فقال عيل ألسامة:

أنت موالي ،فقال :لست لك موىل ،إنام موالي رسول اهلل ﷺ ،فقال رسول اهلل ﷺ:
«من كنت مواله فعيل مواله».

قلت :وهذا يف املعنى مثل ما رواه النسائي يف «السنن الكربى» :عن بريدة قال:

فرأيت منه جفوة ،فقدمت عىل النبي ﷺ ،فذكرت عل ّي ًا،
خرجت مع عيل إىل اليمن،
ُ

ألست أوىل باملؤمنني من
وجهه ،وقال« :يا بريدة،
ُ
فتن ّقصته ،فجعل رسول اهلل ﷺ يتغري ُ
فعيل مواله»(((.
أنفسهم؟» ،قلت :بىل يا رسول اهلل! قال« :من ُ
كنت مواله ٌّ

وهذا كام يقول الناس :فالن موىل بني هاشم وموىل بني أمية ،وإنام احلقيقة واحد

منهم .ومما يؤيد ما حكي عن ابن عيينة حديث أيب هريرة أن رسول اهلل ﷺ قال« :األنصار

بعض موايل بعض ،ليس هلم موىل دون اهلل
وقريش ومزينـة وغـفار وأسلم وأشجع ٌ

ورسوله» .رواه البخاري ومسلم(((.

وظاهر هذا رافع ملا تومهه الشيعة من قوله« :من كنت مواله»؛ ألنه ﷺ أخرب أن

لكل هؤالء القبائل موايل اهلل ورسوله.

فإن احتج الشيعة بمـا ثبت عن رسول اهلل ﷺ أنه قال لعيل« :أنت مني بمنـزلة

هارون من موسى»(((.

((( كتاب املناقب ،فضائل عيل ريض اهلل عنه .)8089( ،وكتاب اخلصائص ،باب قول النبي ﷺ «من
كنت وليه فعيل وليه».)8413( ،

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» ،كتاب املناقب ،باب مناقب قريش .)3504( ،وباب ذكر أسم

وغفار ومزينة وجهينة واشجع .)3512( ،ومسلم يف «صحيحه» ،كتاب فضائـل الصحابة

ريض اهلل تعاىل عنهم ،باب من فضائل غفار ،وأسلم ،وجهينة ،واشجع ،ومزينة ،ومتيم ،ودوس،

وطيء.)2520( ،

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث سعد بن أيب وقاص ،كتاب أصحاب النبي ﷺ= ،
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قيل هلم :كذلك نقول يف استخالفه عىل املدينة يف حياته بمنزلة هارون من موسى،

وإنام خرج هذا القول له من النبي ﷺ عام تبوك؛ إذ خلفه باملدينة فذكر املنافـقون أنه

م َّله وكره صحبته ،فلحق بالرسول ﷺ فذكر له قوهلم ،فقال ﷺ« :خلفتك كام خلف

موسى هارون».

ورواه البخاري:عن سعد عن أبيه :أن رسول اهلل ﷺ خرج إىل تبوك واستخلف

علي ًا ،فقال :أختلفني يف الصبيان والنساء؟ قال« :أال ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون

من موسى؟ إال أنه ليس نبي بعدي(((.

وروى احلاكم يف «املستدرك» :عن عامر بن سعد يقول :قال معاوية لسعد بن

أسب ما
تسب ابن أيب طالب؟ قال :فقال :ال ُّ
أيب وقاص ريض اهلل عنهام :ما يمنعك أن ّ

أحب إيل من محر النعم،
ُ
ذكرت ثالث ًا قاهل ّن له رسول اهلل ﷺ ،ألن تكون يل واحد ٌة منهن ُّ
ذكرت حني نـزل عليه الوحي،
قال له معاوية :ما هن يا أبا إسحاق؟ قال :ال أسبه ما
ُ

فأخذ علي ًا وابنيه وفاطمة ،فأدخلهم حتت ثوبه ،ثم قال« :رب إن هؤالء أهل بيتي» ،وال

أسبه ما ذكرت حني خلفه يف غزوة تبوك غزاها رسول اهلل ﷺ ،فقال له :عيل خلفتـني
مع الصبيان والنساء؟ قال« :أال ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إال أنه

ال نبوة بعدي» ،وال أسبه ما ذكرت يوم خيرب قال رسول اهلل ﷺ« :ألعطني هذه الراية

رجال حيب اهلل ورسوله ،ويفتح اهلل عىل يديه» ،فـتطاولنا لرسول اهلل ﷺ ،فـقال :أين

عيل؟ قالوا :هو أرمدُ ! فقال «اد ُعوه» ،فد َعو ُه ،فـبصق يف وجهه ،ثم أعطاه الرايـة،
= باب مناقب عيل بن أيب طالب القريش اهلاشمي أيب احلسن ريض اهلل عنه .)3706( ،ومسلم يف

«صحيحه» ،كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،باب من فضائل عيل بن أيب طالب

ريض اهلل عنه.)2404( ،

((( كتاب املغازي ،باب غزوة تبوك وهي غزوة العرسة.)4416( ،
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فـفتح اهلل عليه ،قال :فال ـ واهلل ـ ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من املدينـة(((.
فإن قال الطاعن :مل ُي ِرد استخال َفه عىل املدينة.

ُ
هارون موسى.
قيل له :هل شاركه يف النبوة كام شارك

كفر ،وإن قال:ال ،قيل له :فهل كان أخاه يف النسب؟
فإن قال :نعمَ ،
فإن قال :نعم ،فقد كذب.

صح وجه االستخالف ،وإن جعل
أخوة النسب ومشاركة النبوة فقد ّ
فإذا بطل ّ

استخال َفه يف حياته عىل املدينة أص ً
ال فقد كان النبي ﷺ يستخلف يف كل غزاة غزاها

غريه من أصحابه كابن أم مكتومُ ،
وخفاف بن أيامء بن رحضة الغفاري ،وغريمها من
َ
خلفائه.

فإن احتج بقوله عليه السالم فيام رواه ابن ماجه يف «سننه» :عن حبيش بن جنادة

قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :عيل مني ،وأنا منه ،وال يؤدي عني إال عيل»(((.

قيل له :نحن ال ننكر هذه الرواية ،وأهنا فضيلة رشيفة له وقد قال مثل ذلك يف

العباس وجلبيب غريمها.

روى احلاكم يف «املستدرك عىل الصحيحني» ()371/3برقم[ :]5421عن ابن

عباس ريض اهلل عنهام :أن رج ً
ال ذكر أبا العباس ،فنال منه فلطمه العباس ،فاجتمعوا

فقالوا :واهلل لنلطمن العباس كام لطمه ،فبلغ ذلك رسول اهلل ﷺ ،فخطب ،فقال« :من

((( كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،من مناقب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ريض اهلل
عنه مما مل خيرجاه .)4575( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه هبذه
السياقة ،وقد اتفقا مجيع ًا عىل إخراج حديث املؤاخاة وحديث الراية.

((( «افتتاح الكتاب يف اإليامن وفضائل الصحابة والعلم» ،فضل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه،
(.)119
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أكرم الناس عىل اهلل؟» ،قالوا :أنت يا رسول اهلل ،قال« :فإن العباس مني وأنا منه ،ال
تسبوا أمواتنا فتؤذوا به األحياء»(((.

ويف رواية النسائي يف «السنن الكربى»:

قالوا :أنت ،قال« :فإن العباس مني ،وأنا منه ال تسبوا أمواتنا ،فتؤذوا أحياءنا»،

فجاء القوم فقالوا :يا رسول اهلل ،نعوذ باهلل من غضبك ،استغفر لنا(((.

مغـزى له،
وروى مسلم يف «صحيحه» :عن أيب برزة :أن النبي ﷺ كان يف
ً
فأفاء اهلل عليه ،فقال ألصحابه« :هل تفقدون من أحد؟» ،قالوا :نعم فالنـ ًا وفالنـ ًا

وفالن ًا ،ثم قال« :هل تفقدون من أحد؟» ،قالوا :نعم فالن ًا وفالن ًا وفالن ًا ،ثم قال« :هل
تفقدون من أحد؟» ،قالوا :ال ،قال« :لكني أفقد جليبيب ًا ،فاطلبوه» ،ف ُطلب يف القتىل،
فوجدوه إىل جنب سبعة ،قد قتلهم ثم قتلوه ،فأتى النبي ﷺ ،فوقف عليه ،فقال« :قتل
سبعة ،ثم قتلوه! هذا مني وأنا منه ،هذا مني وأنا منه» ،قال :فوضعه عىل ساعدَ يه ليس

ووضع يف قربه ،ومل يذكر غس ً
ال(((.
فحفر لهُ ،
له إال ساعدا النبي ﷺ ،قالُ :
فإن احتجوا بأن علي ًا ريض اهلل عنه كان ختن رسول اهلل ﷺ.

قيل هلم :قد شاركه عثامن بن عفان وغريه ريض اهلل عنهام يف هذا األمر ،فإن عثامن

كان ختنه عىل ابنتيه ،وأبا العاص بن الربيع عىل ابنته.

فإن قالوا :هو الذي قال يف الرسـول عليه الصالة والسـالم« :ألدفعن الراية

إىل رجل حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله» ،وهو جزء من حديث صحيح رواه
البخاري ومسلم.

((( كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل عنهم ،ذكر إسالم العباس ريض اهلل عنه واختالف الروايات يف
وقت إسالمه .)5421( ،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
((( كتاب القسامة ،باب القود من اللطمة.)6951( ،
((( كتاب الفضائل ،باب من فضائل جليبيب ريض اهلل عنه.)2472( ،
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قيل :قد شاركه يف هذه الفضيلة عدد من الصحابة :منهم أبو بكر وعمر وعثامن

وزيد وأسامة واحلسن واحلسني وعائشة ريض اهلل عنهم .ومن ذلك:

ما رواه ابن عساكر واألصبهاين :عن يزيد بن أيب حبيب عن ابن خيامر السكسكي

أن رسول اهلل ﷺ قال« :اللهم صل عىل أيب بكر؛ فإنه حيبك وحيب رسولك ،اللهم صل

عىل عمر؛ فإنه حيبك وحيب رسولك ،اللهم صل عىل عثامن؛ فإنه حيبك وحيب رسولك،

اللهم صل عىل أيب عبيدة بن اجلراح؛ فإنه حيبك وحيب رسولك ،اللهم صل عىل عمرو

ابن العاص؛ فإنه حيبك وحيب رسولك» .قال ابن عساكر :هذا احلديث عىل إرساله فيه

انقطاع بني يزيد ومالك بن خيامر واهلل أعلم(((.
ٌ

وروى البخاري :عن عائشة ريض اهلل عنها :أن قريش ًا أمههم شأن املرأة املخزومية

التي رسقت ،فقالوا :ومن يكلم فيها رسول اهلل ﷺ؟ فقالوا :ومن جيرتئ عليه إال أسامة

حب رسول اهلل ﷺ؟ فكلمه أسامة ،فقال رسول اهلل ﷺ« :أتشفع يف حد من
ابن زيد ُّ
حدود اهلل؟» ،ثم قام فاختطب ،ثم قال« :إنام أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا رسق

فيم الرشيف تركوه ،وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد ،وأيم اهلل ،لو أن فاطمة
لقطعت يدها»(((.
بنت حممد رسقت
ُ

والسيدة عائشة كان النبي حيبها كام رواه البخاري :قال عمر البنته حفصة :يا

َ
غضبان ،فقالت حفصة :واهلل إنا
بنية ،إنك لرتاجعني رسول اهلل ﷺ حتى يظل يومه

لنراجعه ،فقلت :تعلمني أين ّ
أحذرك عقوبة اهلل وغضب رسوله ﷺ ،يا بنية ،ال تغرنك

حب رسول اهلل ﷺ إياها .يريد عائشة(((.
هذه التي أعجبها حسنُها ُّ
((( «تاريخ مدينة دمشق» ( )136 :46و«تثبيت اإلمامة» ص.64
((( كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار.)3475( ،

((( كتاب تفسري القرآن ،باب ﴿ﭚ ﭛ ﭜ﴾.)4913( ،
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ويف «صحيح البخاري» :عن أيب عثامن :أن رسول اهلل ﷺ بعث عمرو بن العاص

أحب إليك؟ قال« :عائشة»،
عىل جيش ذات السالسل ،قال :فأتيته ،فقلت :أي الناس ُّ

فـسكت
قلت :من الرجال؟ قال« :أبوها» ،قلت :ثم من؟ قال« :عمر» ،فعدّ رجاالً،
ُّ
خماف َة أن جيعلني يف ِ
آخرهم(((.
وورد يف احلسن واحلسني أن الرسول عليه السالم حيبهام وقال عليه السالم:

«اللهم إين أحبه فأحبه»،كام يف البخاري(((.

ويف «سنن الرتمذي» :عن عمر بن أيب سلمة بن عبد الرمحن :عن أبيه :أخربين

أسامة بن زيد قال :كنت جالس ًا عند النبي ﷺ إذ جاء عيل والعباس يستأذنان ،فقاال:

ْ
عيل والعباس يستأذنان،
يا أسامة
استأذن لنا عىل رسول اهلل ﷺ ،فقلت :يا رسول اهللٌّ ،

فقال« :أتدري ما جاء هبام؟» ،قلت :ال أدري ،فقال النبي ﷺ« :لكني أدري» ،فأذن هلام،

فدخال ،فقاال :يا رسول اهلل ،جئناك نسألك :أي أهلك أحب إليك؟ قال :فاطمة بنت
حممد ،فقاال :ما جئناك نسألك عن أهلك ،قال« :أحب أهيل إيل من قد أنعم اهلل عليه،

وأنعمت عليه أسامة بن زيد» ،قاال :ثم من؟ قال« :ثم عيل بن أيب طالب» ،قال العباس:
عمك آخرهم؟ قال« :ألن علي ًا قد سبقك باهلجرة»(((.
يا رسول اهلل جعلت َّ

وروى البخاري :عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال :بعث النبي ﷺ بعث ًا

وأ ّمر عليهم أسام َة بن زيد ،فطعن بعض الناس يف إمارته ،فقال النبي ﷺ« :إن تطعنوا

((( كتاب أصحاب النبي ﷺ ،باب قول النبي ﷺ «لو كنت متخذ ًا خليالً» .)3662( ،كتاب املغازي،
باب غزوة ذات السالسل.)4358( ،

((( من حديث البـراء ريض اهلل عنه ،كـتاب أصحاب النبي ﷺ ،باب منـاقب احلسن واحلسني
ريض اهلل عنهام.)3749( ،

((( أبواب املناقب ،باب مناقب أسامة بن زيد ريض اهلل عنه .)3819( ،وقال :هذا حديث حسن
صحيح.
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يف إمارته ،فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه من قبل ،وأيم اهلل ،إن كان خلليق ًا لإلمارة ،وإن

كان ملن أحب الناس إ ّيل ،وإن هذا ملن أحب الناس إيل بعده»(((.

أحب هؤالء واعرتف بحبهم
فمحبة النبي هلؤالء فضيلة هلم مجيع ًا ،ثم إن النبي ّ

وبحب األنصار مجيع ًا ،وإن تفاوتت املراتب ،فمن أين تقتيض املحبة
وبحب غريهم ،بل
ّ
ّ
ٌ
استدالل من الشيعة غريب وباطل.
املحبوب إمام ًا للمسلمني؟ إن هذا
أن يكون
ُ
وإن احتجوا بأنه جيب أن يكون اإلمام؛ ألنه أول الناس إسالم ًا ،قيل هلم:

أوالً :ال عالقـة لكونه أول الناس إسالم ًا يف كونه اإلمام ،ثم ال نسلم أنه كان

النبي عليه السالم وهو نازل بعكاظ :يا
األول ،فقد سأل أبو عمرو بن عبسة السلمي َّ

رسول اهلل من معك يف هذا األمر؟ فقال« :رجالن :أبو بكر وبالل» ،قال :فأسلمت عند

ذلك ،فلقد رأيتني ربع اإلسالم(((.

وأما األخبار التي حتتج هبا الشيعة يف الوصية ،ويدَّ عون أن النبي عليه السالم قد

أوىص إىل عيل ريض اهلل عنه وعهد إليه ،وأنه القايض لدينه ،والقائم بعهده ،وما شاكله،

فهو من موضوعاهتم وأباطيلهم.
فالرد عليهم أن نقول:

روى أمحد يف «مسنده» :عن طلحة بن مرصف قال :قلت لعبد اهلل بن أيب أوىف:

أوىص النبي ﷺ بيشء؟ قال :ال ،قلت :فكيف أمر املسلمني بالوصية؟ قال :أوىص

بكتاب اهلل عز وجل ،قال مالك بن مغول :قال طلحة :وقال الـهذيل بن رشحبيل:
((( كتاب أصحاب النبي ﷺ ،باب مناقب زيد بن حارثة موىل النبي ﷺ ( .)3730وكتاب املغازي،
باب.)4469( ،

((( أخرجه احلاكم يف «املستدرك» ،كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،ذكر بالل بن رباح
مؤذن رسول اهلل ﷺ وقد روى عنه أبو بكر وعمر ريض اهلل عنهام.)5246( ،
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أبو بكر ريض اهلل تعاىل عنه كان يتأمر عىل ويص رسول اهلل ﷺ ،ود أبو بكر ريض اهلل
تعاىل عنه أنه وجد مع رسول اهلل ﷺ عهد ًا فخزم أنفه بخزام(((.
تام.

فأبو بكر مل يكن حريص ًا عىل اإلمامة ،ولو كانت لغريه لريض أن ينقاد له بتسليم
وأيض ًا ما رواه اإلمام البخاري :عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :لـام حرض

أكتب لكم كتاب ًا ال تضلون
رسول اهلل ﷺ ـ ويف البيت رجال ـ فقال النبي ﷺ« :هلموا ْ
بعده ،فقال بعضهم :إن رسول اهلل ﷺ ،قد غلبه الوجع وعندكم القرآن ،حسبنا كتاب

اهلل ،فاختلف أهل البيت واختصموا ،فمنهم من يقول :قربوا يكتب لكم كتاب ًا ال تضلون

بعده ،ومنهم من يقول غري ذلك ،فلام أكثروا اللغو واالختالف ،قال رسول اهلل ﷺ:

«قوموا قال عبيد اهلل :فكان يقول ابن عباس :إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهلل
ﷺ وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب الختالفهم ولغطهم(((.

يف «صحيح مسلم» :أن من قال« :قد غلبه الوجع» هو عمر بن اخلطاب ريض اهلل

عنه ،وهو ما رواه مسلم يف «صحيحه» :فـقال عمر :إن رسول اهلل ﷺ ،قد غلب عليه

الوجع ،وعندكم القرآن ،حسبنا كتاب اهلل ،فاختلف أهل البيت ،فاختصموا ،فمنهم
من يقول :قربوا يكتب لكم رسول اهلل ﷺ كتاب ًا لن تضلوا بعده ،ومنهم من يقول ما
قال عمر(((.

ويف رواية للبخاري نسب ُة القول بأن الوجع قد غلب عليه لعمر ريض اهلل عنه(((.
((( (.)151 :32( ،)19408

((( كتاب املغازي ،باب مرض النبي ﷺ ووفاته.)4432( ،

((( كتاب الوصية ،باب ترك الوصية ملن ليس له يشء يويص فيه.)1637( ،
((( كتاب املرىض ،باب قول املريض قوموا عني.)5669( ،
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قال اإلمام النووي يف «رشح مسلم»:

«قوله :سألت عبد اهلل بن أيب أوىف هل أوىص رسول اهلل ﷺ؟ فقال ال ،قلت :فلم
كتب عىل املسلمني الوصية؟ ـ أو فلم ُأمروا بالوصية؟ ـ قال :أوىص بكتاب اهلل تعاىل.

ويف رواية عائشة ريض اهلل عنها :ما ترك رسول اهلل ﷺ دينار ًا وال درمه ًا وال شا ًة

وال بعري ًا وال أوىص به.

ويف رواية قال :ذكروا عند عائشة ريض اهلل عنها أن علي ًا ريض اهلل عنه كان وص ّي ًا،

فقالت :متى أوىص إليه؟ فقد كنت مسندتـه إىل صدري ـ أو قالت :حجري ـ فدعا
بالطست ،فلقد انخنث يف حجري ،وما شعرت أنه مات ،فمتى أوىص؟

أما قوهلا :انخنث ،فمعناه :مال وسقط ،وأما حجر اإلنسان ـ وهو حجر ثوبه ـ

فبفتح احلاء وكرسها.

وأما قوله« :مل يوص» ،فمعناه :مل يوص بثلث ماله وال غريه؛ إذ مل يكن له مال،

وال أوىص إىل عيل ريض اهلل عنه وال إىل غريه ،بخالف ما يزعمه الشيعة.

وأما األرض التي كانت له ﷺ بخيرب وفـدك ،فقد سلبها ﷺ يف حياته ،ونجز

الصدقة هبا عىل املسلمني.

وأما األحاديث الصحيحة يف وصيته ﷺ بكتاب اهلل ،ووصيته بأهل بيته ،ووصيته

بإخراج املرشكني من جزيرة العرب ،وبإجازة الوفد ،فليست مرادة بقوله« :مل يوص ،إنام

املراد به ما قدمناه ،وهو مقصود السائل عن الوصية ،فال مناقضة بني األحاديث وقوله:

«أوىص بكتاب اهلل» أي :بالعمل بام فيه ،وقد قال اهلل تعاىل﴿ :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ﴾

[األنعام ]38 :ومعناه :أن من األشياء ما يعلم منه نص ًا ،ومنها ما حيصل باالستنباط ،وأما
قول السائل« :فلم كتب عىل املسلمني الوصية؟» ،فمراده قوله تعاىل﴿ :ﯝﯞ
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ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ﴾ [البقرة ]180 :وهذه اآلية منسوخة عند
الندب إليها ،واهلل أعلم.
اجلمهور ،وحيتمل أن السائل أراد بكتب الوصية
َ

قوله عن ابن عباس« :يوم اخلميس وما يوم اخلميس؟» .معناه :تفخيم أمره يف

الشدة واملكروه فيام يعتقده ابن عباس ،وهو امتناع الكتاب ،وهلذا قال ابن عباس :الرزية

كل الرزية ما حال بني رسول اهلل ﷺ وبني أن يكتب هذا الكتاب! .هذا مراد ابن عباس،
وإن كان الصواب ترك الكتاب؛ كام سنذكره إن شاء اهلل تعاىل.

قوله ﷺ حني اشتد وجعه« :ائـتوين بالكتف والدواة» ـ أو «اللوح والدواة» ـ

«أكتب لكم كـتاب ًا لن تضلوا بعده أبد ًا» ،فقالوا :إن رسول اهلل ﷺ هيجر ،ويف رواية:
«فـقال عمر ريض اهلل عنه :إن رسول اهلل ﷺ قد غلب عليه الوجع ،وعندكم القرآن،

حس ُبنا كتاب اهلل ،فاختلف أهل البيت ،فاختصموا» ،ثم ذكر أن بعضهم أراد الكتاب،
وبعضهم وافق عمر ،وأنه ملا أكثروا اللغو واالختالف قال النبي ﷺ« :قوموا».

اعلم أن النبي ﷺ معصو ٌم من الكذب ومن تغيري يشء من األحكام الرشعية يف
حال صحته وحال مرضه ،ومعصوم من ِ
ترك بيان ما ُأمر ببيانه ،وتبليغ ما أوجب اهلل
ٌ

عليه تبليغه ،وليس معصوم ًا من األمراض واألسقام العارضة لألجسام ونحوها؛ مما ال
نقص فيه ملنزلته وال فسا َد لِـام متهد من رشيعته ،وقد ُسحر ﷺ حتى صار ُي ّيل إليه أنه
خمالف لِـام
فعل اليش َء ومل يكن ف َع َله ،ومل يصدر منه ﷺ يف هذا احلال كال ٌم يف األحكام
ٌ
سبق من األحكام التي ّقررها.

هم النبي ﷺ به،
فإذا علمت ما ذكرناه ،فقد اختلف العلامء يف الكتاب الذي ّ

فقيل :أراد أن ينص عىل اخلالفة يف إنسان معني؛ لئال يقع نزاع وفتن ،وقيل :أراد كتاب ًا

يبني فيه مهامت األحكام ّ
ملخصة؛ لريتفع النزاع فيها ،وحيصل االتفاق عىل املنصوص
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هم بالكتاب حني ظهر له أنه مصلحة ،أو أوحي إليه بذلك ،ثم
عليه ،وكان النبي ﷺ ّ

ظهر أن املصلحة تركه ،أو أوحي إليه بذلك ،ونُسخ ذلك األمر األول.

وأما كال ُم عمر ريض اهلل عنه ،فقد اتفق العلامء املتكلمون يف رشح احلديث عىل

أنه من دالئل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره؛ ألنه خشى أن يكتب ﷺ أمور ًا ربام عجزوا

عنها واستحقوا العقوبة عليها؛ ألهنا منصوصة ال جمال لالجتهاد فيها ،فقال عمر :حسبنا

كتاب اهلل؛ لقوله تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [األنعام ،]38 :وقـوله﴿ :ﭻ
ﭼﭽﭾ﴾ [املائدة ،]3 :فعلم أن اهلل تعاىل أكمل دينه فأمن الضالل عىل األمة،
وأراد الرتفي َه عىل رسول اهلل ﷺ ،فكان عمر أفق َه من ابن عباس وموافقيه.

قال اإلمام احلافظ أبو بكر البيهقي يف أواخر كتابه «دالئل النبوة» :إنام قصد عمر

التخفيـف عىل رسول اهلل ﷺ حني غلبه الوجع ،ولو كان مراده ﷺ أن يكـتب ما ال

يستغنون عنه مل يرتكه الختالفهم وال لغريه؛ لقوله تعاىل﴿ :ﭼﭽﭾﭿ﴾ [املائدة:

 ،]67كام مل يرتك تبليغ غري ذلك ،ملخالفة من خالفه ،ومعاداة من عاداه ،وكام أمر ـ يف

ذلك احلال ـ بإخراج اليهود من جزيرة العرب ،وغري ذلك مما ذكره يف احلديث.

قال البـيهقي :وقد حكى سفيان بن عيـينة عن أهل العلم قب َله :أنه ﷺ أراد أن

يكتب استخالف أيب بكر ريض اهلل عنه ،ثم ترك ذلك اعتامد ًا عىل ما علمه من تقدير اهلل

تعاىل ذلك ،كمـا هم بالكتاب يف أول مرضه حني قال« :وارأساه» ثم ترك الكتاب،
وقال «يأبى اهلل واملؤمنون إال أبا بكر» ،ثم نبه أمته عىل استخالف أيب بكر بتقديمه إياه
يف الصالة.

قال البيهقي وإن كان املراد بيان أحكام الدين ورفع اخلالف فيها ،فقد علم عمر

حصول ذلك لقوله تعاىل﴿ :ﭻﭼﭽﭾ﴾ [املائدة ،]3 :وعلم أنه ال تـقع

واقعة إىل يوم القيامة إال ويف الكتاب أو السنة بياهنا نص ًا أو داللة ،ويف تكلف النبي ﷺ
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االقتصار عىل ما سبق بيانه إياه
يف مرضه مع شدة وجعه كتابة ذلك مشقة ،ورأى عمر
َ
نص ًا ـ أو داللة ـ ختفيف ًا عليه ،ولئال ينسدّ باب االجتهاد عىل أهل العلم واالستـنباط
وإحلاق الفروع باألصول.

وقد كان سبق قوله ﷺ« :إذا اجتـهد احلاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتـهد

فأخطأ فله أجر» ،وهذا دليل عىل أنه وكل بعض األحكام إىل اجتهاد العلامء ،وجعل
هلم األجر عىل االجتهاد ،فرأى عمر الصواب تركهم عىل هذه اجلملة؛ لِـام فيه من فضيلة
اإلنكار عىل عمر ٌ
دليل
العلمـاء باالجتهاد ،مع التخفيف عن النبي ﷺ ،ويف تركه ﷺ
َ

عىل استصوابه.

توهم الغلط عىل رسول اهلل
قال اخلطايب :وال جيوز أن حيمل قول عمر عىل أنه ّ

ﷺ ،أو ظن به غري ذلك ،مما ال يليق به بحال ،لكنه ملا رأى ما غلب عىل رسول اهلل ﷺ
من الوجع وقرب الوفاة ،مع ما اعرتاه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله

املريض ،مما ال عزيمة له فيه ،فتجد املنافـقون بذلك سبي ً
ال إىل الكالم يف الدين ،وقد

كان أصحابه ﷺ يراجعونه يف بعض األمور قبل أن جيزم فيها بتحتيم كام راجعوه يوم

احلديبية يف اخلالف ويف كتاب الصلح بينه وبني قريش فأما إذا أمر باليشء أمر عزيمة

فال يراجعه فيه أحد منهم.

قال وأكثر العلامء عىل أنه جيوز عليه اخلطأ فيام مل ينـزل عليه ،وقد أمجعوا كلهم

عىل أنه ال يقر عليه قال ومعلوم أنه ﷺ وإن كان اهلل تعاىل :قد رفع درجته فوق اخللق

كلهم فلم ينزهه عن سامت احلدث والعوارض البرشية ،وقد سهى يف الصالة فال ينكر

أن يظن به حدوث بعض هذه األمور يف مرضه فيتوقف يف مثل هذا احلال حتى تتبني
حقيقته فلهذه املعاين وشبهها راجعه عمر ريض اهلل عنه.

قال اخلطايب :وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال« :اختالف أمتي رمحة» فاستصوب
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عمر ما قاله قال وقد اعرتض عىل حديث «اختالف أمتي رمحة رجالن :أحدمها مغموض
عليه يف دينه ،وهو عمرو بن بحر اجلاحظ ،واآلخر معروف بالسخف واخلالعة ،وهو

إسحاق بن إبراهيم املوصيل((( .اهـ.

ثم قال« :وقال املازري :إن قيل كيف جاز للصحابة االختالف يف هذا الكتاب

مع قوله ﷺ« :ائتوين أكتب»؟ وكيف عصوه يف أمره؟.

فاجلواب :أنه ال خالف أن األوامر تقارهنا قرائ ُن تنقلها من الندب إىل الوجوب

عند من قال :أصلها للندب ،ومن الوجوب إىل الندب عند من قال :أصلها للوجوب،
وتنقل القرائن أيض ًا صيغة «اِف َع ْل» إىل اإلباحة وإىل التخيري وإىل غري ذلك من رضوب
املعاين ،فلعله ظهر منه ﷺ من القرائـن ما دل عىل أنه مل يوجب عليهم ،بل جعله إىل

اختيارهم ،فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم ،وهو دليل عىل رجوعهم إىل االجتهاد

عمر ريض اهلل عنه اجتها ُده إىل االمتناع من هذا ،ولعله اعتقد أن
يف الرشعيات ،فأ ّدى َ

ذلك صدرمنه ﷺ من غري قصد جازم ،وهو املراد بقوهلم هجر ،وبقول« :عمر غلب

عليه الوجع» ،وما قارنه من القرائن الدالة عىل ذلك عىل نحو ما يعهدونه من أصوله ﷺ

يف تبليغ الرشيعة ،وأنه جيري جمرى غريه من طرق التبليغ املعتادة منه ﷺ ،فظهر ذلك

لعمر دون غريه فخالفوه.

ولعل عمر خاف أن املنافقيـن قد يتطرقون إىل القدح فيمـا اشتـهر من قواعد

اإلسالم ،وبلغه ﷺ الناس بكتاب يكتب يف خلوة ،وآحاد ويضيفون إليه شيئ ًا لشبهوا
به عىل الذين يف قلوهبم مرض ،وهلذا قال :عندكم القرآن حسبنا كتاب اهلل.

وقال القايض عياض :وقوله «أهجر رسول اهلل ﷺ» هكذا هو يف «صحيح مسلم»

وغريه «أهجر» عىل االستفهام ،وهو أصح من رواية من روى «هجر» و«هيجر»؛ ألن
((( «رشح مسلم» (.)91 :11
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هذا كله ال يصح منه ﷺ؛ ألن معنى «هجر»« :هذى» ،وإنام جاء هذا من قائلة استفهام ًا
لإلنكار عىل من قال« :ال تكتبوا» أي :ال تـرتكوا أمر رسول اهلل ﷺ وجتعلوه كأمر من
هجر يف كالمه؛ ألنه ﷺ ال هيجر.

وإن صحت الروايات األخرى كانت ً
خطأ من قائلها قاهلا بغري حتقيق ،بل لِـام

أصابه من احلرية والدهشة لعظيم ما شاهده من النبي ﷺ من هذه احلالة الدالة عىل
وفاته وعظيم املصاب به ،وخوف الفتن والضالل بعده ،وأجرى اهلجر جمرى شدة

نازعه ال عىل أمر النبي
الوجع ،وقول عمر ريض اهلل عنه :حسبنا كتاب اهلل؛ ر ٌّد عىل من َ

ﷺ واهلل أعلم.

قوله ﷺ« :دعوين ،فالذي أنا فيه خري» معناه :دعوين من النـزاع واللغط الذي

رشعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة اهلل تعاىل :والتأهب للقائه والفكر يف ذلك ونحوه
أفضل مما أنتم فيه» .اهـ(((.

ويف «صحيح البخاري» عن ابن عباس ريض اهلل عنهمـا أنه قال :يوم اخلميس

وما يوم اخلميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه احلصباء ،فقال :اشتـدّ برسول اهلل ﷺ

وج ُعه يوم اخلميس ،فقال« :ائـتوين بكتاب أكتب لكم كتاب ًا لن تضلوا بعده أبد ًا»،

فتـنازعوا ـ وال ينبغي عند نبي تنازع ـ فقالوا :هجر رسول اهلل ﷺ ،قال «دعوين ،فالذي

أنا فيه خري مما تدعونني إليه» ،وأوىص عند موته بثالث« :أخرجوا املرشكني من جزيرة

العرب ،وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» ،ونسيت الثالثة .وقال يعقوب بن حممد:

سألت املغرية بن عبد الرمحن عن جزيرة العرب؟ فقال :مكة واملدينة والياممة واليمن،
وقال يعقوب :والعرج أول هتامة(((.

((( «رشح مسلم» (.)93 :11

((( كتاب اجلهاد والسري ،باب هل يستشفع إىل أهل الذمة ومعاملتهم؟ (.)3053
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فهذا احلديث يوضح أن الذي قال« :هجر» ،غيـر معني ،واحلديث الذي قبله

يوضح أن عمر إنمـا قال« :غلب عىل الرسول عليه السالم املرض» ،فال يصح نسبة

القول باهلجر لعمر ريض اهلل عنه إال بدليل.
قال الطربي يف «تفسريه»:

«وال معنى للهجر يف كالم العرب إال عىل أحد ثالثة أوجه:

أحدها :هجر الرجل كالم الرجل وحديثه ،وذلك رفضه وتركه ،يقال منه :هجر
فالن أهله هيجرها هجر ًا وهجران ًا.

واآلخر :اإلكثار من الكالم برتديد كهيئة كالم اهلازئ ،يقال منه :هجر فالن يف
كالمه هيجر هجر ًا :إذا هذى ومدد ،وما زالت تلك هجرياه وإهجرياه ،ومنه قول ذي
الرمة:

رمــى فأخطــأ واألقــدار غالبة

واحلرب
فانصعن والويل هجرياه
ُ

والثالث :هجر البعري :إذا ربطه صاحبه بالـهجار ،وهو حبل يربط يف حقوهيا

ورسغها ،ومنه قول امرئ القيس:

رأت هلكا بنجاف الغبيط

فكادت جتد لذاك اهلجارا

فأما القول الذي فيه الغلظة واألذى ،فإنمـا هو اإلهجار ،ويقال منه :أهجر فالن
يف منطقه ،إذا قال اهلجر ـ وهو الفحش من الكالم ـ هيجر إهجار ًا وهجر ًا»((( .اهـ.
وقال ابن حجر يف «فتح الباري»:

«قوله« :يوم اخلميس» هو خرب ملبتدأ حمذوف أو عكسه.

وقوله« :وما يوم اخلميس» يستعمل عند إرادة تفخيم األمر يف الشدة والتعجب

منه ،زاد يف أواخر اجلهاد من هذا الوجه :ثم بكى حتى خضب دمعه احلىص.
((( «تفسري الطربي» (.)65 :5
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وملسلم من طريق طلحة بن مرصف :عن سعيد بن جبري :ثم جعل تسيل دموعه

حتى رأيتها عىل خديه كأهنا نظام اللؤلؤ.

وبكاء ابن عباس حيتمل لكونه تذكَّر وفاة رسول اهلل ،فـتجدد له احلزن عليه،

وحيتمل أن يكون انضاف إىل ذلك ما فات ـ يف معتقده ـ من اخلري الذي كان حيصل لو

كتب ذلك الكتاب ـ وهلذا أطلق يف الرواية الثانية :أن ذلك «رزية» ،ثم بالغ فيها فقال:

«كل الرزية».

وقد تقدم يف كتاب العلم اجلواب عمن امتنع من ذلك كعمر ريض اهلل عنه.
قوله« :اشتد برسول اهلل ﷺ وجعه» ،زاد يف اجلهاد« :يوم اخلميس» ،وهذا يؤيد

أن ابتداء مرضه كان قبل ذلك ،ووقع يف الرواية الثانية« :ملا ُحرض رسول اهلل ﷺ» بضم

احلاء املهملة وكرس الضاد املعجمة ،أي :حرضه املوت ،ويف إطالق ذلك جتوز ،فإنه عاش

بعد ذلك إىل يوم اإلثنني.

قوله« :كـتاب ًا» ،قيل :هو تعيـني اخلليفة بعده ،وسيأيت يشء من ذلك يف كتاب

األحكام يف باب االستخالف منه.

قوله« :لن تضلوا» ،يف رواية الكشميهني« :ال تضلون» وتقدم يف العلم ،وكذا يف

الرواية الثانية ،وتقدم توجيهه.

قوله« :وال ينبغي عند نبي تنازع» ،هو من مجلة احلديث املرفوع ،وحيتمل أن يكون

مدرج ًا من قول ابن عباس ،والصواب األول ،وقد تقدم يف العلم بلفظ« :ال ينبغي عندي
التنازع».

قوله« :فقالوا :ما شأنه؟ أهجر» هبمزة جلميع رواة البخاري ،ويف الرواية التي يف

اجلهاد بلفظ« :فقالوا هجر» ،بغري مهزة ووقع للكشميهني هناك« :فقالوا :هجر هجر
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رسول اهلل ﷺ» ،أعاد «هجر» مرتني ،قال عياض :معنى «أهجر» :أفحش ،يقال :هجر
الرجل :إذا هذى ،وأهجر :إذا أفحش.

وتعقب بأنه يستلزم أن يكون بسكون اهلاء ،والروايات كلها إنام هي بفتحها،

وقد تكلم عياض وغريه عىل هذا املوضع فأطالوا ،وخلصه القرطبي تلخيص ًا حسن ًا،

ثم خلصته من كالمه ،وحاصله :أن قوله« :هجر» الراجح فيه إثبات مهزة االستفهام
ٍ
ٍ
ماض ،قال :ولبعضهم« :أهجر ًا؟» بضم اهلاء وسكون اجليم
وبفتحات؛ عىل أنه فعل

مضمر ،أي« :قال هجر ًا ،واهلجر ـ بالضم ثم السكون ـ:
والتنوين عىل أنه مفعول بفعل
َ

اهلذيان ،واملراد به :هنا ما يقع من كالم املريض الذي ال ينتظم وال يعتد به لعدم فائدته،

ووقوع ذلك من النبي ﷺ مستحيل؛ ألنه معصوم يف صحتـه ومرضه ،لقوله تعاىل:
﴿ﭛﭜﭝﭞ﴾ [النجم ،]3 :ولقوله ﷺ« :إين ال أقول يف الغضب والرضا إال حق ًا».

وإذا عرف ذلك ،فإنام قاله من قاله ُمنكر ًا عىل من توقف يف امتثال أمره بإحضار

الكتف والدواة ،فكأنه قال :كيف تتوقف؟ أتظن أنه كغريه يقول اهلذيان يف مرضه؟
ِ
وأحرض ُه ما طلب؛ فإنه ال يقول إال احلق ،قال :هذا أحسن األجوبة.
أمره
امتث ْل َ
ْ

قال :وحيتمل أن بعضهم قال ذلك عن ِّ
شك عرض له ،ولكن يبعده أن ال ينكره

الباقون عليه مع كوهنم من كبار الصحابة ،ولو أنكروه عليه لنقل ،وحيتمل أن يكون
الذي قال ذلك صدر عن دهش وحرية؛ كام أصاب كثري ًا منهم عند موته ،وقال غريه:

وحيتمل أن يكون قائـل ذلك أراد :أنه اشتد وج ُعه ،فأطلق الالزم وأراد امللزوم ألن
اهلذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدّ ة وجعه.

وقيل :قال ذلك إلرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواهتم عنده ،فكأنه قال

إن ذلك يؤذيه ويفيض يف العادة إىل ما ذكر.

وحيتمل أن يكون قوله« :أهجر» فع ً
الـهجر ـ بفتح اهلاء وسكون
ال ماضي ًا من
ْ
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اجليم واملفعول حمذوف ـ أي :احلياة ،وذكره بلفظ املايض مبالغ ًة؛ لِـام رأى من عالمات

املوت.

ترجيح ثالث االحتامالت التي ذكرها القرطبي ،ويكون قائل
قلت :ويظهر يل
ُ

بعض من قرب دخوله يف اإلسالم ،وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل
ذلك ُ

به عن حترير ما يريد أن يقوله؛ جلواز وقوع ذلك ،وهلذا وقع يف الرواية الثانية :فـقال
بعضهم« :إنه قد غلبه الوجع ،ووقع عند اإلسمـاعييل :من طريق حممد بن خالد :عن

سفيان يف هذا احلديث فقالوا« :ما شأنه هيجر؟» استفهموه ،وعن ابن سعد من طريق
ِ
استفهموه
أخرى عن سعيد بن جبري« :أن نبي اهلل ليهجر» ،ويؤيده أنه بعد أن قال ذلك

بصيغة األمر باالستفهام أيِ :
اختبوا أمره ،بأن يستفهموه عن هذا الذي أراده وابحثوا

معه يف كونه األوىل أو ال؟

قـربوا يكتب لكم» ما
ويف قوله يف الرواية الثانية« :فاختصموا فمنهم من يقولِّ :

يشعر بأن بعضهم كان مصم ًام عىل االمتثال والر ّد عىل من امتنع منهم ،وملا وقع منهم

االختالف ارتفعت الربكة كام جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر ،وقد

مىض يف الصيام :أنه ﷺ خرج خيربهم بليلة القدر ،فرأى رجلني خيتصامن ،فرفعت ،قال

املازري :إنام جاز للصحابة االختالف يف هذا الكتاب مع رصيح أمره هلم بذلك؛ ألن
االوامر قد يقارهنا ما ينقلها من الوجوب ،فكأنه ظهرت منه قرينة دلت عىل أن األمر
وصمم عمر عىل االمتناع؛ لِـام
ليس عىل التحتم بل عىل االختيار ،فاختلف اجتها ُدهم؛
ّ
قام عنده من القرائن بأنه ﷺ قال ذلك عن غري قصد جازم.

وعزمه ﷺ كان إما بالوحي ،وإما باالجتهاد ،وكذلك تركه؛ إن كان بالوحي

فبالوحي ،وإال فباالجتهاد أيض ًا ،وفيه حجة ملن قال بالرجوع إىل االجتهاد يف الرشعيات.
وقال النووي :اتفق قول العلامء عىل أن قول عمر« :حسبنا كتاب اهلل من قوة
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فقهه ودقيق نظره؛ ألنه خيش أن يكتب أمور ًا ربام عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكوهنا
منصوصة ،وأراد أن ال ينسد باب االجتهاد عىل العلامء ،ويف تركه ﷺ اإلنكار عىل عمر

إشار ٌة إىل تصويبه رأ َيه ،وأشار بقوله« :حسبنا كتاب اهلل إىل قوله تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅ﴾ [األنعام ،]38 :وحيتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول اهلل ﷺ؛
لِـام رأى ما هو فيه من شدة الكرب ،وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما ال

يستغنون عنه؛ إذ لو كان من هذا القبيل مل يرتكه ﷺ ألجل اختالفهم ،وال يعارض ذلك
قول ابن عباس« :إن الرزية »...إلخ؛ ألن عمر كان أفقه منه قطع ًا.

َ
الغلط فيام كان النبي ﷺ يريد كتابته ،بل امتناعه
وقال اخلطايب :مل يتوهم عمر

ٌ
حممول عىل أنه لـام رأى ما هو فيه من الكرب وحضور املوت خيش أن جيد املنافقون
سبي ً
ال إىل الطعن فيام يكتبه ،وإىل محله عىل تلك احلالة التي جرت العادة فيها بوقوع
بعض ما خيالف االتفاق ،فكان ذلك سبب توقف عمر ،ال أنه تعمد خمالفة قول النبي
ﷺ ،وال جواز وقوع الغلط عليه ،حاشا ّ
وكل!

وقد تقدم رشح حديث ابن عباس يف أواخر كتاب العلم.
وقوله« :وقد ذهبوا يردون عنه» حيتمل أن يكون املراد :يردون عليه ،أي :يعيدون

عليه مقالته ويستثبتونه فيها ،وحيتمل أن يكون املراد :يردون عنه القول املذكور عىل من
قاله قوله ،فقال :دعوين؛ فالذي أنا فيه خري مما تدعونني إليه.

قال ابن اجلوزي وغريه :يـحتمل أن يكون املعنى :دعوين؛ فالذي أعاينـه من

خري مما أنا فيه يف احلياة ،أو أن الذي أنا فيه من
كرامة اهلل التي أعدّ ها يل بعد فراق الدنيا ٌ

ُ
أفضل من الذي تسألونني فيه من
املراقبة والتأهب للقاء اهلل والتـفكُّر يف ذلك ونحوه
املباحثة عن املصلحة يف الكتابة أو عدمها ،وحيتمل أن يكون املعنى :فإن امتناعي من أن

أكتب لكم خري مما تدعونني إليه من الكتابة.
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قلت :وحيتمل عكسه ،أي :الذي أرشت عليكم به من الكتابة خري مما تدعونني

إليه من عدمها ،بل هذا هو الظاهر ،وعىل الذي قبله كان ذلك األمر اختبار ًا وامتحان ًا
وخفي ذلك عىل غريه.
فهدى اهلل عمر ملراده
َ

وأما قول ابن بطال :عمر أفقه من ابن عباس حيث اكتفى بالقرآن ،ومل يكتف ابن

ب بأن إطالق ذلك ـ مع ما تقدم ـ ليس بجيد؛ فإن قول عمر :حسبنا
عباس به ،و ُت ُع ِّق َ
كتاب اهلل ،مل يرد أنه يكتفى به عن بيان السنة ،بل لِـام قام عنده من القرينة وخيش من
الذي يرتتب عىل كتابة الكتاب مما تقدمت اإلشار ُة إليه ،فرأى أن االعتامد عىل القرآن ال
يرتتب عليه يشء مما خشيه.

ِ
يكتف بالقرآن؛ مع كونه حرب القرآن ،وأعلم
وأما ابن عباس فال يقال يف حقه :مل

الناس بتفسريه وتأويله ،ولكنه أسف عىل ما فاته من البيان بالتنصيص عليه؛ لكونه أوىل
من االستنباط ،واهلل أعلم.

تعاىل.

وسيأيت يف كفارة املرض يف هذا احلديث زياد ٌة البن عباس ورشحها ،إن شاء اهلل
قوله« :وأوصاهم بثالث» ،أي :يف تلك احلالة ،وهذا يدل عىل أن الذي أراد أن

يكتبه مل يكن أمر ًا متحتمـ ًا؛ ألنه لو كان مما أمر بتبليغه مل يكن يرتكه لوقوع اختالفهم،
ولعاقب اهلل من حال بينه وبني تبليغه ،ولبلغه هلم لفظ ًا؛ كام أوصاهم بإخراج املرشكني

وغري ذلك ،وقد عاش بعد هذه املقالة أيام ًا ،وحفظوا عنه أشياء لفظ ًا ،فيحتمل أن يكون
جمموعها ما أراد أن يكتبه ،واهلل أعلم»((( .اهـ.

نفي أن يكون عمر ريض اهلل عنه قد قال:
ويف هذه التحقيقات من العلامء األعالم ُ
((( «فتح الباري» ( )134 :8برقم [.]4168
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بعض من كان يف البيت ،وأما عمر فام قال :إال أن املرض غلب
إن النبي هيجر ،بل قاهلا ُ

عىل النبي ،فزالت بذلك تشنيعات الشيعة عليه.

ومما يـؤيد بطالن ما يدعيه الشيعة اإلمامية يف أن النبي عليه الصالة والسالم

خاص ،أو صحيفة ،ما
اختص علي ًا ريض اهلل عنه بأمر دون غريه ،من خالفة ،أو كتاب ّ

لعيل...
رواه اإلمام البخاري :عن أيب جحيفة قال :قلت ٍّ

وحدثنا صدقة بن الفضل :أخربنا ابن عيينة :حدثنا مطرف :سمعت الشعبي

سألت علي ًا ريض اهلل عنه :هل عندكم يشء مما
حيدث قال :سمعت أبا جحيفة قال:
ُ

ليس يف القرآن؟ ـ وقال ابن عيينة مرةً :ما ليس عند الناس ـ فقال :والذي فلق احلبة ،وبرأ
الن ََّسمة ،ما عندنا إال ما يف القرآن إال فه ًام ُيعطى رجل يف كتابه ،وما يف الصحيفة ،قلت:
وما يف الصحيفة؟ قال :العقل ،وفكاك األسري ،وأن ال يقتل مسلم بكافر(((.

ففي هذه األخبار ُ
إبطال ما ادعاه الشيعة من اختصاص عيل ريض اهلل عنه بوصيته

ِ
وعهده من دون املسلمني كافة.

وأما ادعاؤهم أن النبي أراد أن يويص باخلالفة لعيل ريض اهلل عنه ،فواهلل لو شاء

منعه جمرد اللغط عن الترصيح بذلك ،ثم إنه عليه الصالة والسالم عاش بعدها
ذلك َلـام
ّ

أيام ًا ،ولو كان ذلك ما يريد كتابته ،ألعلنه للمسلمني.

وأما إن احتجوا بمؤاخاة النبي ﷺ لعيل ريض اهلل عنه ،فال توجب هذه املؤاخاة

إال زيادة فضل عيل ،وأما اإلمامة واخلالفة فمن أين توجبها هذه املؤاخاة .وقد قال النبي

عليه السالم أليب بكر ـ كام رواه اإلمام البخاري ـ« :لو اختذت خليالً ،الختذت أبا بكر
خليالً ،ولكنه أخي وصاحبي وقد اختذ اهلل صاحبكم خليالً»(((.

((( كتاب الديات ،باب ال يقتل املسلم بالكافر.)6915( ،

((( أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام ،كتاب الصالة ،باب اخلوخة واملمر يف =
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فإن احتج الشيعة بقول النبي عليه السالم لعيل« :إنه ال حيبك إال مـؤمن ،وال

يبغضك إال منافق»(((.

قلنا :هكذا نقول ،وهذه من أشهر فضائله وأبني مناقبه ،ولو أوجب هذا اخلرب

اإلمامة ألوجبها لألنصار ،فإنه ﷺ ،قاهلا يف األنصار ،فقال كام يف احلديث الذي أخرجه

مسلم« :ال حيبهم إال مؤمن ،وال يبغضهم إال منافق ،من أحبهم أحبه اهلل ،ومن أبغضهم
أبغضه اهلل»(((.

وإن احتج الشيعة بأن علي ًا ريض اهلل عنه ،كان شجاع ًا ،وأنه كان من أشد القوم

بأس ًا ،وأربطهم جأش ًا.

قيل هلم :الشجاعة ـ وإن حيز هبا الفضل ـ فليس بحجة الستحقاق اخلالفة،

فلقد كان يف األنصار من الشجعان واألبطال غري واحد ،منهم أبو دجانة ،وعاصم بن
ثابت بن أيب األقلح ،والرباء بن مالك ،وغريهم من إخواهنم من املهاجرين منهم عمر

ابن اخلطاب ،ولطلحة ،والزبري بن العوام ثبتت الشجاع ُة يف كل موطن ،ومحزة أسد اهلل،

مواقف مذكورة ،ومشاهدُ مشهورة ،وأيام
وخالد بن الوليد سيف اهلل ،كل أولئك هلم
ُ

معروفة.

= املسجد .)467( ،ولفظه :خرج رسول اهلل ﷺ يف مرضه الذي مات فيه ،عاصب رأسه بخرقة،

فقعد عىل املنرب ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال« :إنه ليس من الناس أحد أمن عيل يف نفسه وماله
من أيب بكر بن أيب قحافة ،ولو كنت متخذ ًا من الناس خلي ً
ال الختذت أبا بكر خليالً ،ولكن خلة
اإلسالم أفضل ،سدوا عني كل خوخة يف هذا املسجد ،غري خوخة أيب بكر.

((( أخرجه الرتمذي يف «سننه» من حديث عيل ريض اهلل عنه ،أبواب املناقب ،باب .)3736( ،وقال:
هذا حديث حسن صحيح.

((( أخرجه البخاري يف «صحيحه» من حديث الرباء ريض اهلل عنه ،كتاب مناقب األنصار ،باب حب
األنصار .)3783( ،ومسلم يف «صحيحه» ،كتاب اإليامن ،باب الدليل عىل أن حب األنصار
وعيل ريض اهلل عنهم من اإليامن وعالماته ،وبغضهم من عالمات النفاق.)75( ،
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ونحن ال ننكر أن علي ًا ريض اهلل عنه اختص ببعض الفضائل واخلصائص ،ولكن

لكل واحد من كبار الصحابة خصيص ٌة وفضيلة ،وتأ َّم ْل قول النبي عليه السالم يف أيب
بكر الصديق ريض اهلل عنه يف احلديث الذي رواه البخاري وغريه« :يأبى اهلل واملؤمنون
إال أبا بكر».

روى اإلمام البيهقي يف «سننه الكربى» :عن عائشة ريض اهلل عنها قالت :دخل

عيل رسول اهلل ﷺ يف اليوم الذي ُبدئ فيه ،فقلت :وارأساه قال« :لوددت أن ذلك كان
ّ

وأنا حي فأصيل عليك وأدفنك» قالت :فقلت غريى :كأين بك يف ذلك اليوم معرس ًا

ببعض نسائك ،قال« :أنا وارأساه ،ادعي يل أباك وأخاك حتى أكتب أليب بكر كتاب ًا ،فإين
أخاف أن يتمنى متم ٍّن ،ويقول قائل ،ويأبى اهلل واملؤمنون إال أبا بكر.

قال البيهقي :رواه مسلم يف «الصحيح» :عن عبـيد اهلل بن سعيد :عن يزيد بن

هارون ،وأخرجه البخاري من حديث القاسم بن حممد :عن عائشة ريض اهلل عنها(((.

اهـ.

ويف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم ـ واللفظ ملسلم ـ :عن حممد بن جبري
ابن مطعم عن أبيه :أن امرأة سألت رسول اهلل ﷺ شيئ ًا فأمرها أن ترجع إليه ،فقالت:

يا رسول اهلل ،أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ ـ قال أيب :كأهنا تعني املوت ـ قال« :فإن مل

جتديني فأيت أبا بكر»(((.

ومن األحاديث املحفوظة عن النبي ما يدل عىل خالفة الشيخني أيب بكر وعمر
((( كتاب قتال أهل البغي ،باب ما جاء يف تنبيه اإلمام عىل ما يراه أه ً
ال للخالفة بعده.)17031( ،
((( كتاب أصحاب النبي ﷺ ،باب قول النبي ﷺ «لو كـنت متخذ ًا خليالً» .)3659( ،وكتاب
األحكام ،باب االستخالف .)7220( ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب األحكام التي

تعرف بالدالئل ،وكيف معنى الداللة وتفسريها .)7360( ،ومسلم ،كتاب من فضائل الصحابة
ريض اهلل عنه ،باب من فضائل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه.)2386( ،
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ريض اهلل عنهام ،داللة أقوى مـام حيتج به الشيعة عىل خالفة اإلمام عيل ريض اهلل عنه،

ومن ذلك ما رواه احلاكم :عن حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنهام قال سمعت رسول اهلل

ﷺ يقول« :اقـتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر ،واهتدوا هبدي عامر ،ومتسكوا

بعهد بن أم عبد»(((.

ورواه التـرمذي عن حذيفة وعن ابن مسـعود ،وفيـه« :وتـمسكوا بعهد ابن

مسعود»((( ،وعند احلاكم «وإذا حدثكم ابن أم عبد فصدِّ قوه»((( ،ورواه البيهقي يف

«سننه الكربى» عن حذيفة((( ،وغريهم.

وروى ابن حبان يف «صحيحه» :عن أيب قتادة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن يطع

الناس أبا بكر وعمر فقد أرشدوا»(((.

ورواه اإلمام أمحد ،وفيه« :يرشدوا»(((.
قال ابن حجر يف «فتح الباري»:
«وقد صح أن النبي ﷺ قال« :إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا» .(((».اهـ.
((( كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل عنهم ،أبو بكر الصديق بن أيب قحافة ريض اهلل عنهام.)4451( ،

((( من حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه ،أبواب املناقب ،باب مناقب عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل
عنه .)3805( ،وقال :هذا حديث غريب من هذا الوجه .ومن حديث حذيفة ريض اهلل عنه،
( .)3807وقال :هذا حديث حسن صحيح.

((( من حديث حذيفة ريض اهلل عنه ،كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل عنهم ،أبو بكر بن أيب قحافة
ريض اهلل عنهام.)4453( ،

((( كتاب قتال أهل البغي ،باب ما جاء يف تنبيه اإلمام عىل من يراه أهالً للخالفة بعده.)17033( ،
((( كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة.)6901( ،
((( (.)235 :37( ،)22546
((( «فتح الباري» (.)309 :1

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1333
عىل

قال اإلمام أبو نعيم األصبهاين:

ُ
وفضائل معدودة ،واكتفينا هاهنا منها
مناقب مشهورة
«وللصديق ريض اهلل عنه
ُ

هبذا القدر؛ ألن الذي أمجعت عليه األمة وأفاضل الصحابة من املهاجرين واألنصار من

تفضيله وتقديمه ُيغني عن إيراد كثري من الروايات يف شأنه ،ولعمري إن األمة املختارة
املشهود هلا بأهنا خري األمم ،ال جتتمع إال عىل حق هدى»((( .اهـ.

وال يلتفت بعد هذا ،إىل اخلالف الذي حصل بني املسلمني قبل إمجاعهم عىل

أيب بكر ،فإن نفس اتفاقهم عليه دليل عىل بطالن ما ادعوه قبل االتفاق؛ كام ال يصح أن
يكون عىل املسلمني أمريان ،فإنه غري موافق ملصلحة املؤمنني ،وقد تكلمنا عىل ذلك يف

موضعه.

الكالم عىل قول عمر« :كانت فلتة»
وإن احتج الشيعة بام قاله عمر بن اخلطاب من أن بيعة أيب بكر كانت فلتة.
َ
وهاك ما قاله كام رواه
فإننا نقول هلم هذا القول منه مل يكن توهين ًا ألمره وبيعته،

اإلمام البخاري؛ لتعرف أن ما حيتجون به لزعزعة أمر اإلمامة ليس بمستقيم وال صواب ًا.
روى اإلمام البخاري يف «صحيحه» عن ابن عباس قال :كنت أقرئ رجاالً

من املهاجرين منهم عبد الرمحن بن عوف ،فبينام أنا يف منزله بمنى ـ وهو عند عمر بن
اخلطاب يف آخر حجة حجها ـ إذ رجع إيل عبد الرمحن ،فقال :لو رأيت رج ً
ال أتى أمري
املؤمنني اليوم ،فقال :يا أمري املؤمنني ،هل لك يف فالن يقول :لو قد مات عمر لقد بايعت

فالن ًا ،فواهلل ما كانت بيعة أيب بكر إال فلتة ،فتمت.
((( «تثبيت اإلمامة» ص.93

 1334ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

فغضب عمر ،ثم قال :إين إن شاء اهلل لقائم العشية يف الناس ،فمحذرهم هؤالء

الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم.

قال عبد الرمحن :فقلت :يا أمري املؤمنني ال تفعل؛ فإن املوسم جيمع رعاع الناس

وغوغاءهم؛ فإهنم هم الذين يغلبون عىل قربك حني تقوم يف الناس ،وأنا أخشى أن

تقوم ،فتقول مقالة يطريها عنك كل مطري ،وأن ال َيعوها ،وأن ال يضعوها عىل مواضعها،
فأمهل حتى تقدم املدينة؛ فإهنا دار اهلجرة والسنة ،فتخلص بأهل الفقه وأرشاف الناس

فتقول ما قلت متمكن ًا ،فيعي أهل العلم مقالتك ،ويضعوهنا عىل مواضعها.
فقال عمر :واهلل ،إن شاء اهلل ألقومن بذلك أول مقام أقومه باملدينة.

قال ابن عباس :فقدمنا املدينة يف عقب ذي احلجة ،فلام كان يوم اجلمعة عجلت

الرواح حني زاغت الشمس ،حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالس ًا إىل ركن

املنرب ،فجلست حوله متس ركبتي ركبته ،فلم أنشب أن خرج عمر بن اخلطاب ،فلام

رأيته مقبالً ،قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل :ليقولن العشية مقال ًة مل ي ُقلها منذ

عيل وقال :ما عسيت أن يقول ما مل ي ُقل قبله.
استخلف! فأنكر ّ

فجلس عمر عىل املنرب ،فلام سكت املؤذنون قام فأثنى عىل اهلل بام هو أهله ،ثم

قال :أما بعد ،فإين قائل لكم مقالة قد قدر يل أن أقوهلا ،ال أدري لعلها بني يدي أجيل،

فمن عقلها ووعاها ،فليحدّ ث هبا حيث انتهت به راحلته ،ومن خيش أن ال يعقلها فال
ّ
عيل.
أحل ألحد أن يكذب ّ

إن اهلل بعث حممد ًا ﷺ باحلق ،وأنزل عليه الكتاب ،فكان مما أنزل اهلل آية الرجم،

فـقرأناها ،وعقلناها ،ووعينـاها ،رجم رسول اهلل ﷺ ورمجنا بعده ،فأخشى إن طال
بالناس زمان أن يقول قائل :واهلل ،ما نجد آية الرجم يف كتاب اهلل ،فيضلوا برتك فريضة
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أنزهلا اهلل ،والرجم يف كتاب اهلل حق عىل من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ،إذا

قامت البينة ،أو كان احلبل ،أو االعرتاف.

ثم إنا كنا نقرأ فيام نقرأ من كتاب اهلل :أن ال ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه كفر بكم أن

ترغبوا عن آبائكم ،أو إن كفر ًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم.

أال ثم إن رسول اهلل ﷺ قال« :ال تطروين كام أطري عيسى بن مريم ،وقولوا:

عبد اهلل ورسوله».

ثم إنه بلغني أن قائ ً
بايعت فالن ًا ،فال يغرتن
ال منكم يقول :واهلل ،لو قد مات عمر
ُ

امرؤ أن يقول :إنام كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتت ،أال وإهنا قد كانت كذلك ،ولكن اهلل

رشها ،وليس فيكم من تُـقطع األعناق إليه مثل أيب بكر ،من بايع رج ً
ال من غري
وقى َّ

تغر َة أن ُيقتال ،وإنه قد كان من خربنا
مشورة من املسلمني فال يتابع هو وال الذي تابعه ّ
حني توىف اهلل نبيه ﷺ :أن األنصار خالفونا واجتمعوا بأرسهم يف سقيفة بني ساعدة،
وخالف عنا عيل والزبري ومن معهام ،واجتمع املهاجرون إىل أيب بكر فقلت أليب بكر :يا
انطلق بنا إىل إخواننا هؤالء من األنصار ،فانطلقنا نريدهم ،فلام دنونا منهم ِلق َينا
أبا بكر،
ْ
منهم رجالن صاحلان فذكرا ما متاأل عليه القوم ،فقاال :أين تريدون يا معرش املهاجرين؟

فقلنا :نريد إخواننا هؤالء من األنصار ،فقاال :ال عليكم أن ال تقربوهم ،اقضوا أمركم،
فقلت :واهلل لنأتينهم.

فانطلقنا حتى أتيناهم يف سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مز ّم ٌل بني ظهرانيهم ،فقلت

من هذا؟ فقالوا :هذا سعد بن عبادة ،فقلت :ما له؟ قالواُ :يو َعك ،فلام جلسنا قلي ً
ال

تشهد خطيبهم ،فأثنى عىل اهلل بمـا هو أهله ،ثم قال :أما بعد ،فنحن أنصار اهلل ،وكتيبة
اإلسالم ،وأنتم معرش املهاجرين رهط ،وقد دفت دافة من قومكم ،فإذا هم يريدون أن

خيتزلونا من أصلنا وأن حيضنونا من األمر.
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أردت أن أقدمها
زورت مقال ًة أعجبتني
فلام سكت
ُ
ُ
أردت أن أتكلم ،وكنت قد ّ

أردت أن أتكلم قال أبو بكر :عىل
بني يدي أيب بكر ،وكنت أداري منه بعض احلد ،فلام
ُ
ِر ِ
سلك ،فكرهت أن أغضبه ،فتكلم أبو بكر ،فكان هو أحلم مني وأوقر ،واهلل ما ترك
من كلمة أعجبتني يف تزويري إال قال يف بدهيته مثلها ،أو أفضل منها ،حتى سكت.

فقال :ما ذكرتم فيكم من خري ،فأنـتم له أهل ،ولن يعرف هذا األمر إال هلذا

احلي من قريش ،هم أوسط العرب نسب ًا ودار ًا ،وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني

فبايعوا أهيمـا شئتم ،فأخذ بيدي ،وبيد أيب عبيدة بن اجلراح ،وهو جالس بينـنا ،فلم

أحب
إثم َّ
أكره مما قال غريها ،كان ـ واهلل ـ أن أقدّ م فترضب عنقي ،ال يقربني ذلك من ٌ
إيل من أن أتأ ّمر عىل قوم فيهم أبو بكر ،اللهم إال أن تسول يل نفيس عند املوت شيئ ًا ال
أجده اآلن.

فقال قائل من األنصار :أنا جذيلها املحكك ،وعذيقها املرجب ،منا أمري ،ومنكم

أمري ،يا معرش قريش ،فكثر اللغط ،وارتفعت األصوات ،حتى فرقت من االختالف

فقلت :ابسط يدك يا أبا بكر ،فبسط يده ،فبايعته ،وبايعه املهاجرون ،ثم بايعته األنصار

ونزونا عىل سعد بن عبادة ،فقال قائل منهم :قتلتم سعد بن عبادة ،فقلت :قتل اهلل سعد

ابن عبادة.

قال عمر :وإنا ـ واهلل ـ ما وجدنا فيام حرضنا من أمر أقوى من مبايعة أيب بكر،

خشينا إن فارقنا القو َم ومل تكن بيعة أن يبايعوا رج ً
ال منهم بعدنا ،فإما بايعناهم عىل ما ال

نرىض ،وإما نخالفهم ،فيكون فساد ،فمن بايع رج ً
ال عىل غري مشورة من املسلمني ،فال

تغرة أن ُيقتال((( .اهـ.
يتابع هو وال الذي بايعه ّ

هذا هو مجيع ما قاله عمر ريض اهلل عنه ،ومن يقرأ كالمه ويقول :إنه يشكك يف

((( كتاب احلدود ،باب رجم احلبىل من الزنا إذا أحصنت.)6830( ،

ِ
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خالفة أيب بكر ،أو يقول :إهنا غري صحيحة ـ أو غري ذلك مما الرتهات مما يقوم يف نفوس

ولرياجع نفسه.
بعض املنحرفني عن احلق ـ فقد أخطأ وابتعد عن الصواب،
ْ
قال اإلمام األصبهاين:

«وإنام عنى عمر ريض اهلل عنه بقوله« :كانت فلتة» :أن اجتامع األنصار يف السقيفة

ـ عن غري ميعاد من املهاجرين وإعالم هلم ـ كانت فلتة خوف ًا أن يربموا وال يتابعوهنم

رش القتال واإلنكار،
عليه ،فيوجب اإلنكار عليهم ،واملقاتلة هلم إن امتنعوا ،فوقى اهلل ّ
فإنام خرج هذا من عمر ريض اهلل عنه عىل وجه اإلنكار عىل من قال هذا القول :إن بيعته
كانت فلتة ،ال عىل وجه اإلخبار به أصالً»((( .اهـ.
قال ابن حبان يف «صحيحه»:

«قال أبو حاتم ريض اهلل عنه :قول عمر« :إن بيعة أيب بكر كانت فلتـة ولكن اهلل

وقى رشها» يريد :أن بيعة أيب بكر كان ابتداؤها من غري مأل ،واليشء الذي يكون عن
الرش ،فقال :وقى اهلل رشها،
غري مأل يقال له :الفلتة ،وقد يتوقع فيام ال جيتمع عليه املأل ُّ
رش»((( .اهـ.
الرش املتوقع يف الفلتات ،ال أن بيعة أيب بكر كان فيها ٌّ
يريد َّ

والفلتة :هي البغتة ،أي :من دون تدبري مسبق ،ونقل ابن حجر عن اخلطايب يف

تفسري معنى الفلتة يف «فتح الباري»:

«قال اخلطايب :يريد :أن السابق منكم الذي ال يلحق يف الفضل ال يصل إىل منزلة

أيب بكر ،فال يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع أليب بكر من املبايعة له أوالً يف املأل اليسري،
ثم اجتامع الناس عليه وعدم اختالفهم عليه؛ لِـام حتققوا من استحقاقه ،فلم حيتاجوا يف
أمره إىل نظر وال إىل مشاورة أخرى ،وليس غريه يف ذلك مثله .انتهى ملخص ًا.

((( «تثبيت اإلمامة» ص.98

((( كتاب الرب واإلحسان ،باب حق الوالدين.)414( ،
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وفيه إشارة إىل التحذير من املسارعة إىل مثل ذلك حيث ال يكون هناك مثل أيب

بكر؛ لِـام اجتمع فيه من الصفات املحمودة من قيامه يف أمر اهلل ،ولني جانبه للمسلمني،
وحسن خلقه ،ومعرفته بالسياسة ،وورعه التا ّم ،ممن ال يوجد فيه مثل صفاته ال يؤمن

من مبايعته عن غري مشورة االختالف الذي ينشأ عنه الرش»((( .اهـ.

عيل ريض اهلل عنه ست َة أشهر عن البيعة:
الكالم عىل ختلف ٍّ

روى البخاري :عن عائشة :أن فاطمة عليها السالم بنت النبي ﷺ أرسلت إىل

أيب بكر تسأله مرياثها من رسول اهلل ﷺ ،مما أفاء اهلل عليه باملدينة وفدك ،وما بقي من
مخس خيرب.

فقال أبو بكر :إن رسول اهلل ﷺ قال« :ال نورث ما تركنا صدقة» ،إنمـا يأكل آل

حممد ﷺ يف هذا املال ،وإين واهلل ال أغري شيئ ًا من صدقة رسول اهلل ﷺ عن حاهلا التي

كانت عليها يف عهد رسول اهلل ﷺ ،وألعملن فيها بام عمل به رسول اهلل ﷺ ،فأبى أبو
بكر أن يدفع إىل فاطمة منها شيئ ًا.

فوجدت فاطمة عىل أيب بكر يف ذلك ،فهجرته ،فلم تكلمه حتى توفيت ،وعاشت
بعد النبي ﷺ ستة أشهر ،فلام توفيت دفنها زوجها عيل ليالً ،ومل ي ِ
ؤذن هبا أبا بكر ،وصىل
ُ

عيل وجوه الناس،
لعيل من الناس وج ٌه حيا َة فاطمة ،فلام توفيت استنكر ٌّ
عليها ،وكان ٍّ
فالتمس مصاحل َة أيب بكر ومبايعته ،ومل يكن يبايع تلك األشهر ،فأرسل إىل أيب بكر:

أن ائتنا وال يأتنا أحد معك .كراهي ًة ملحرض عمر ،فقال عمر :ال واهلل ال تدخل عليهم
وحدك ،فقال أبو بكر :وما عسيتهم أن يفعلوا يب؟ واهلل آلتينّهم.

فدخل عليهم أبو بكر ،فتشهد عيل ،فقال :إنا قد عرفنا فضلك ،وما أعطاك اهلل،
((( «فتح الباري» (.)150 :12
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استبددت علينا باألمر ،وكنا نرى لقرابتنا
ومل ننفس عليك خري ًا ساقه اهلل إليك ،ولكنك
َ

من رسول اهلل ﷺ نصيب ًا ،حتى فاضت عينا أيب بكر.

أحب إيل أن
فلمـا تكلم أبو بكر قال :والذي نفيس بيده ،لقراب ُة رسول اهلل ﷺ ُّ

أصل من قرابتي ،وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه األموال فلم ُآل فيها عن اخلري،

رأيت رسول اهلل ﷺ يصنعه فيها إال صنعتُه ،فقال عيل أليب بكر :موعدك
ومل أترك أمر ًا ُ

العشي َة للبيعة.

فتشهد ،وذكر شأن عيل وختلفه عن البيعة،
فلام صىل أبو بكر الظهر ،رقي عىل املنرب ّ

حق أيب بكر ،وحدّ ث أنه مل
وعذره بالذي اعتـذر إليه ،ثم استغفر ،وتـشهد عيل فع ّظم َّ

حيمله عىل الذي صنع نفاس ًة عىل أيب بكر وال إنكار ًا للذي فضله اهلل به ،ولكنا نرى لنا يف
هذا األمر نصيب ًا ،فاستبد علينا فوجدنا يف أنفسنا.

فس بذلك املسلمون ،وقالوا :أصبت ،وكان املسلمون إىل عيل قريب ًا حني راجع
ُّ

األمر املعروف(((.

قال ابن حجر يف «الفتح»:

«قوله« :وكان لعيل من الناس وجه حياة فاطمة أي :كان الناس حيرتمونه إكرام ًا

قص الناس عن ذلك
لفاطمة فلام ماتت ،واستمر عىل عدم احلضور عند أيب بكرّ ،

االحرتام؛ إلرادة دخوله فيام دخل فيه الناس ،ولذلك قالت عائشة يف آخر احلديث :لـام

جاء وبايع كان الناس قريب ًا إليه حني راجع األمر باملعروف ،وكأهنم كانوا يعذرونه يف
ِ
ومتريضها وتسليتها عام هي فيه من
التخلف عن أيب بكر يف مدة حياة فاطمة؛ لشغله هبا

احلزن عىل أبيها ﷺ ،وألهنا لـام غضبت من رد أيب بكر عليها فيام سألته من املرياث رأى

عىل أن يوافقها يف االنقطاع عنه.

((( كتاب املغازي ،باب غزوة خيرب.)4240( ،
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قوله« :فلام توفيت؛ استنكر عيل وجوه الناس ،فالتمس مصاحلة أيب بكر ومبايعته،

ومل يكن يبايع تلك األشهر» أي :يف حياة فاطمة ،قال املازري :العذر لعيل يف ختلفه
مع ما اعتذر هو به :أنه يكفي يف بيعة اإلمام أن يقع من أهل احلل والعقد ،وال جيب

االستيعاب ،وال يلزم كل أحد أن حيرض عنده ويضع يده يف يده ،بل يكفي التزام طاعته

واالنقياد له بأن ال خيالفه ،وال يشق العصا عليه ،وهذا كان حال عيل مل يقع منه إال

التأخر عن احلضور عند أيب بكر ،وقد ذكرت سبب ذلك.

قوله« :كراهية ليحرض عمر» يف رواية األكثر« :ملحرض عمر» ،والسبب يف ذلك:

ما ألفوه من قوة عمر وصالبته يف القول والفعل ،وكان أبو بكر رقيق ًا لين ًا ،فكأهنم ُ
خشوا
من حضور عمر كثرة املعاتبة التي قد تُفيض إىل خالف ما قصدوه من املصافاة»((( .اهـ.
وقال:

«قال القرطبي :من تأمل ما دار بني أيب بكر وعيل من املعاتبة ومن االعتذار ،وما

تضمن ذلك من اإلنصاف ،عرف أن بعضهم كان يعرتف بفضل اآلخر ،وأن قلوهبم
ّ

كانت متفقة عىل االحرتام واملحبة ،وإن كان الطبع البرشي قد يغلب أحيان ًا ،لكن الديانة

ترد ذلك ،واهلل املوفق.

وقد متسك الرافضة ُّ
بتأخر عيل عن بيعة أيب بكر إىل أن ماتت فاطمة ،وهذياهنم

وغريه من
يف ذلك مشهور ،ويف هذا احلديث ما يدفع يف حجتهم ،وقد صحح ابن حبان ُ

حديث أيب سعيد اخلدري وغريه :أن علي ًا بايع أبا بكر يف أول األمر.

وأما ما وقع يف مسلم :عن الزهري أن رج ً
عيل أبا بكر حتى
ال قال له :مل يبايع ٌّ

ماتت فاطمة ،قال :ال وال أحد من بني هاشم؛ فقد ض ّعفه البيهقي بأن الزهري مل ُيسنده،

أصح ،ومجع غريه بأنه بايعه بيعة ثاني ًة مؤكّدة لألوىل؛
وأن الرواية املوصولة عن أيب سعيد ّ
((( «فتح الباري» (.)494 :7
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إلزالة ما كان وقع بسبب املرياث كام تقدم ،وعىل هذا فيحمل قول الزهري :مل يبايعه عيل
يف تلك األيام عىل إرادة املالزمة له ،واحلضور عنده ،وما أشبه ذلك؛ فإن يف انقطاع مثله

عن مثله ما ُيوهم من ال يعرف باط َن األمر أنه بسبب عدم الرضا بخالفته ،فأطلق من
أطلق ذلك ،وبسبب ذلك أظهر عىل املبايعة التي بعد موت فاطمة عليها السالم إلزالة

هذه الشبهة»((( .اهـ.
الستة.

فهذا خالصة ما يتعلق بتأخر بيعة اإلمام عيل ريض اهلل تعاىل عنه تلك األشهر

عيل قد أمره النبي عليه
فمن احتج هبا ،فاألمر دائر عنده بني أن يكون اإلمام ٌّ

السالم بعد البيعة ألحد غري نفسه ،أو أنه تأخر الجتهاد رآه ثم رجع عنه.

فلم إذن بايع بعد ذلك؟ أليس هذا يستلزم خمالفة األمر؟
فإن قيل بأنه كان مأمور ًاَ ،

ولكنه ال يصح الظن باإلمام عيل أن خيالف أمر النبي عليه السالم ،فلم يبق إال أنه كان
وأليق بدينه وعلمه ريض اهلل عنه.
رأي ًا ارتآه ،ثم رجع عنه ،وهذا أوىل بهُ ،
وقـد ثبت عن عيل ريض اهلل عنه أنه كان يقول :أال أخبـركم بخري الناس بعد

رسول اهلل ﷺ ،أبو بكر وبعده عمر ريض اهلل عنهام(((.

وعن ابن عمر أنه قال :كنا نقول عىل عهد رسول اهلل :خري الناس رسول اهلل ،ثم

أبو بكر ،ثم عمر عليهم السالم((( .ويف رواية :ثم عثامن ،ثم نسكت(((.
((( «فتح الباري» (.)495 :7

((( أخرجه ابن ماجه يف«سننه» ،افتـتاح الكتاب يف اإليامن وفضائل الصحابة والعلم ،فضل عمر
ريض اهلل عنه .)106( ،وأمحد يف «مسنده».)492 :2( ،)1054( ،

((( أخرجه أمحد يف«مسنده» .)416 :8( ،)4797( ،وابن أيب شيبة يف «مصنفه» ،كتاب الفضائل ،ما
ذكر يف أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه.)32598( ،

((( أخرجه أبو يعىل يف«مسنده».)454 :9( ،)5602( ،
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ادعاؤهم أن علي ًا إنام بايع تق ّيـ ًة!

قال اإلمام األصبهاين را ّد ًا عىل من ادعى ذلك:

احتججت فيام سلف من كالمك أنه قعد عن بيعته ستة أشهر ،فلو كانت عن
«قد
َ

ومل يمل عىل بيعته؟
تقي ًة َلـام أمهل ساع ًة واحدة ،فكيف وبقي ستة أشهر مل ُي َ
لق بمكروه ُ
فمن أي يشء كان خياف؟ وهل بايع إال ملا ظهر له من احلق؟ ووجبت عليه متابعة احلق

ومفارقة رأيه الذي كان عليه قبل ذلك.

أقبح مما نسبتم إليه أمري املؤمنني علي ًا ريض اهلل عنه ،إذ قلتم :إنه فارق
فأي قبح ُ
ُّ

احلق الذي كان عليه ،وتابع الباطل واجلور خوف ًا وتقية ،أليس كان عامة الصحابة من

السابقني واملهاجرين واألنصار باملدينة؟ أما كان منهم واحد يقوم معه ويتبعه عىل رأيه؟
هذا يقتيض من قولكم ما تضمرونه من سوء االعتقاد يف الصحابة ريض اهلل عنهم،

املر ُق من تكفري أمري املؤمنني عيل وعثامن ريض اهلل
ففي ذلك جيوز ما طعن به
ُ
اخلوارج ّ

عنهام ،وهذا ما ال يقوله ذو عقل ودين»((( .اهـ.

وهذا الكالم عىل اختصاره ٍ
كاف يف الداللة عىل بطالنه مزاعم الشيعة ،وبيان سوء

اعتقادهم ،واحلقيقة أن مذهب الشيعة يقوم عىل جمرد ُّ
توهات وخت ُّيالت ال حاصل من

حتتها.

وهبذا يكون قد ثبت أن اإلمام أبا بكر كان خليفة للمسلمني ح ّق ًا ،وال يوجد ما

يعارض ذلك مما عرض يف بعض األوهام املنحرفة.

أسهل وأيرس ،ولذلك نقول فيها قوالً
ُ
وإثبات إمامة األئمة األربعة بعد أيب بكر

خمترص ًا كافي ًا بإذن اهلل تعاىل:
((( «تثبيت اإلمامة» ص.106
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أما عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،فإن أبا بكر رشحه لإلمامة وارتضاه املسلمون،

فإن قيل« :مل يكن أليب بكر أن يفوض أمر اخلالفة إىل عمر دون املسلمني!

قيل له :لـام علم الصديق ريض اهلل عنه من فضل عمر ريض اهلل عنه ونصيحتـه

ليس َعه يف ذات اهلل
وقوته عىل ما ُيق َّلد ،وما كان يعينه عليه يف أيامه من املعونة الثاقبة مل يكن َ
ونصيحته لعباد اهلل تعاىل أن يعدل هذا األمر إىل غريه ،وملا كان يعلم من شأن الصحابة

فوض
ريض اهلل عنهم أهنم يعرفون منه ما عرف ،وال يشكل عليهم يف يشء من أمره ّ

ارتياب أو شبهة
إليه ذلك ،فريض املسلمون له ذلك وس ّلموه ،ولو خالطهم يف أمره
ٌ
ألنكروه ،ومل يتـابعوه كاتباعهم أبا بكر ريض اهلل عنه فيها ،فريض اهلل حم ّله االجتمـاع،

وإن إمامته وخالفته ثبتت عىل الوجه الذي ثبت للصديق ،وإنام كان كالدليل هلم عىل
األفضل واألكمل فتبعوه عىل ذلك مستسلمني له ،راضني به»(((.
قال األصبهاين« :فإن قيل :لِـم َلـم جيعلها شورى؟

قيل له :إنام الشورى عند االشتباه ،وأما عند اإليضاح والبيان فال معنى للشورى،

رضوا به وس ّلموه وهم متوافرون.
أال تراهم ُ

فإن قال :فإن استُصلح عمر للخالفة ،فام الذي يوجب تفضيله وختيريه وتقديمه؟
قيل له :الصحابة ال يقدمون إال أفضلهم وخيـرهم ،مع قول أيب بكر وعيل

ريض اهلل عنهام ،ومن ذلك ما قاله أبو بكر« :اللهم إين أ ّمرت عليهم خري أهلك»(((.

وهذا عىل قول من يقول :إن إمامة األفضل واجبة ،وال جيوز إمامة املفضول يف

ّ
هذا حمل خالف بني العلامء فمنهم من يقول :إن إمامة األفضل
وجود األفضل ،ولكن
((( «اإلمامة والرد عىل الرافضة» ص.274
((( املصدر السابق ص.277
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أحسن وأوىل وليست الواجبة ،وذلك كله ال يستلزم أن املفضول لو ويل فسدت وبطلت
إمامته.

وأخبار عمر ريض اهلل عنه ومناقبه أكثر من أن نستطيع استيعاهبا هنا ،ولكننا نقترص

عىل ما فيه الكفاية يف موضع كالمنا.

وأما خالفة عثامن بن عفان ريض اهلل عنه ،فقد قال اإلمام أبو نعيم:

«فأمجع أهل الشورى ونظروا ـ بام أمدّ هم اهلل به من التوفيق ـ و ُأ ِّيدوا بحسن النظر

واحلياطة والنصيحة للمسلمني ،وهم البقية من العرشة املشهود هلم باجلنة ،واختاروا

َ
عثامن بن عفان ريض اهلل عنه؛
ـ بعد التشاور واالجتهاد يف نصيحة األمة واحلياطة هلم ـ
ِ
خصه اهلل به من كمـال اخلصال احلميدة ،والسوابق الكريمة ،وما عرفوا من علمه
لـام ّ
الغزير ،وحلمه الكبري ،ومل خيتلف عىل ما اختاروه ،وتشاوروا فيه أحد ،وال طعن فيام

اتفقوا عليه طاعن ،فأرسعوا إىل بيعته ،ومل يتخلف عن بيعته من ختلف عن أيب بكر ،وال

سخطها متسخط ،بل اجتمعوا عليه راضني به ،حمبني له.

فيقال ملن قدم علي ًا عىل عثامن أو وقف عند عيل وعثامن ريض اهلل عنها :أليس العلة

التي س ّلمت ألجلها تقدمة الشيخني هو ما بانا به من السوابق الرشيفة من قدم اإلسالم

واهلجرة والنرصة بالنفس واملال ،ثم اجتامع الصحابة املرضية عىل بيعتهام وتقدمتهام ،كل

تلك موجودة فيه ،ومعلومة منه ،فام الذي أوجب التوقف فيه والتقديم عليه؟
وإن طعن عليه بتغ ُّيبه عن بدر وعن بيعة الرضوان.

قيل له :الغيبة التي يستحق هبا الـمتغ ّيب الطعن :هو أن يقصد خمالفة الرسول

ﷺ؛ ألن الفضل الذي حازه ُ
أهل بدر طاعة الرسول ﷺ متابعته ،ولوال طاعة الرسول
ومتابعته لكان كل من شهد بدر ًا من الكفار كان هلم الفضل والرشف ،وإنمـا الطاعة
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التي بغت هبم الفضيلة ،وهو كان ريض اهلل عنه خرج فيمن خرج معه ،فر َّده الرسول ﷺ

للقيام عىل ابنته ،فكان يف ّ
أجل فرض لطاعته لرسول اهلل ﷺ يف ختليفه ،وقد رضب له
ِ
ِ
وأجره ،فشاركهم يف الغنيمة والفضل واألجر لطاعته ورسوله وانقياده هلام.
بسهمه
وأما بيعة الرضوان ،فألجل عثامن ريض اهلل عنه وقعت هذه املبايعة! وذلك أن
النبي ﷺ بعثه رسوالً إىل أهل مكة؛ لِـام اختص به من السؤدد والدين ووفور العشرية،

خب رسول اهلل ﷺ بقتله ،فبايع رسول اهلل ﷺ واملسلمون له عىل املوت ،ليواقعوا
و ُأ ِ َ
أهل مكة»(((.

وأما اإلمام عيل ريض اهلل تعاىل عنه ،فلسنا بحاجة إىل أن نذكر فضله ،وقد أمجع

أرص
يرض عىل من َّ
يرضه من قاتله ،بل ّ
املسلمون عىل أنه هو اإلمام احلق بعد عثامن ،ومل ّ
املبشين باجلنة،
منهم عىل خمالفته ومعارضته ،وس ّلم له باإلمامة من بقي من العرشة َّ

وقد ثبتت رجع ُة طلح َة والزبري ريض اهلل عنهام ،وكل من خالف اإلمام علي ًا يف ذلك

الوقت كان هو املخطئ بال ريب.

غريه ،فال طعن عليه فيها ،فإهنا مقاتل ٌة عىل الدين ،ومبني ٌة عىل
وأما مقاتلته َ

االجتهاد ،خاص ًة ما كان بني عيل وبني طلحة والزبري ،ولذلك فإن سعد بن أيب وقاص

والكف عن االشرتاك يف املقاتلة.
وابن عمر رأيا القعود
ّ

كذبت وال ك ِّ
وقد روي عن اإلمام عيل ريض اهلل عنه :ما َ
ُـذبت ،وال ضللت وال
ضل يب ،وال َخدَ عت وال ُخ ِدعت ،وإين عىل بينة من ريب ،وتبعني من تبعني ،وعصاين
من عصاين(((.

((( «تثبيت اإلمامة» ص .133

((( «تثبيت اإلمامة» ص 369وقد رواه أبو يعلى في «مسنده» ( )518مختصر ًا.
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قال ابن حجر يف «فتح الباري»:

مطول ًة ،وها أنا
«وقد مجع عمر بن ش ّبـة يف كتاب «أخبار البرصة» قصة اجلمل ّ
أخلصها واقترص عىل ما أورده بسند صحيح ،أو حسن ،و ُأ ِّبي ما عداه.
فأخرج من طريق عطية بن سفيان الثقفي :عن أبيه قال :ملا كان الغد من قتل عثامن

جهم ب ُن حذيفة،
أقبلت مع عيل ،فدخل املسجد ،فإذا مجاعة عيل وطلحة ،فخرج أبو ْ
فقال :يا عيل أال ترى؟ فلم يتكلم ودخل بيته ،فأتى بثريد فأكل ،ثم قال :يقتل ابن عمي،

ونغلب عىل ملكه ،فخرج إىل بيت املال ففتحه ،فلام تسامع النّاس ،تركوا طلحة.

ومن طريق مغرية :عن إبراهيم :عن علقمة قال :قال األشرت :رأيت طلحة والزبري

مكرهني ،ومن طريق أيب نرضة قال :كان طلحة يقول :إنه بايع
بايعا علي ًا طائ َعني غري
َ
وهو مكره.

ومن طريق داود بن أيب هند :عن الشعبي قال :ملا ُقتل عثامن أتى الناس علي ًا وهو

الناس ،فقال بعضهم:
يف سوق املدينة ،فقالوا له :ابسط يدك نبايعك ،فقال :حتى يتشاور ُ

لئن رجع الناس إىل أمصارهم بقتل عثامن ،ومل يقم بعده قائم ،مل يؤمن االختالف وفساد
األمة ،فأخذ األشرت بيده فبايعوه.

ومن طريق ابن شهاب قال :ملا ُقتل عثامن ،وكان عيل َخ َل بينهم ،فلام خيش أهنم

يبايعون طلحة ،دعا الناس إىل بيعته ،فلم يعدلوا به طلحة وال غريه ،ثم أرسل إىل طلحة
والزبري فبايعاه.

ومن طريق ابن شهاب :إن طلحة والزبري استأذنا عل ّي ًا يف العمرة ،ثم خرجا إىل

مكة ،فلقيا عائشة ،فاتفقوا عىل الطلب بدم عثامن حتى يقتلوا قتلته.

ومن طريق عوف األعرايب قال :استعمل عثامن يعىل بن أم ّية عىل صنعاء ،وكان

حاج ًا ،فأعان طلحة والزبري بأربع مئة
عظيم الشأن عنده ،فلام ُقتل عثامن وكان يعىل قدم ّ

ِ
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ال من قريش ،واشرتى لعائشة مج ً
ألف ،ومحل سبعني رج ً
ال ـ يقال له :عسكر ـ بثامنني
دينار ًا.

ومن طريق عاصم بن كليب :عن أبيه قال :قال عيل :أتدرون بمن ُبليت؟ أطوع

الناس يف الناس عائـشة ،وأشد الناس الزبري ،وأدهى الناس طلحة ،وأيرس الناس يعىل

ابن أمية.

ومن طريق ابن أيب ليـىل قال :خرج عيل يف آخر شـهر ربيع اآلخر ،سنـة ست

وثالثني.

ومن طريق حممد بن عيل بن أيب طالب قال :سار عيل من املدينة ومعه تسع مئة

راكب فنزل بذي قار.

ومن طريق قيس بن أيب حازم قال :ملا أقبلت عائشة ،فنزلت بعض مياه بني عامر،

نبحت عليها الكالب فقالت :أي ماء هذا قالوا :احلوأب ـ بفتح احلاء املهملة وسكون

الواو بعدها مهزة ثم موحدة ـ قالت :ما أظنني إال راجع ًة ،فقال هلا بعض من كان معها:

بل تقدُ مني؛ فرياك املسلمون؛ ف ُيصلح اهللُ ذات بينهم ،فقالتّ :
النبي ﷺ قال لنا ذات
إن ّ

كالب احلوأب؟».
يوم» :كيف بإحداك ّن ،تنبح عليها
ُ

وأخرج هذا أمحد ،وأبو يعىل ،والبزار ،وصححه ابن حبان واحلاكم ،وسنده عىل

رشط الصحيح ،وعند أمحد :فقال هلا الزبري :تقدُ مني ...فذكره(((.

((( أمحد يف »مسنده» ،)197 :41( ،)24654( ،)298 :40( ،)24254( ،وأبو يعىل يف »مسنده»،

( ،)282 :8( ،)4868والبزار يف »مسنده» ،)166 :2( ،)4777( ،واحلاكم يف »الـمستدرك»،

كتاب معرفة الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،ذكر إسالم أمري املؤمنني عيل ريض اهلل تعاىل عنه،

( ،)4613وابن حبان يف »صحيحه» ،كتاب التاريخ ،باب إخباره ﷺ عام يكون يف أمته من الفتن
واحلوادث.)6732( ،
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ومن طريق عصام بن قدامة :عن عكرمة :عن ابن عباس:أن رسول اهلل ﷺ

قال لنسائه« :أيتكن صاحبة اجلمل األ ْدبب؟ـ هبمزة مفتوحة ودال ساكنة ثم موحدتني

األوىل مفتوحة ـ خترج حتى تنبحها كالب احلوأب ،يقتل عن يمينها وعن شامهلا قتىل

كثرية ،وتنجو من بعد ما كادت» ،وهذا رواه البزار((( ورجاله ثقات.

وأخرج البزار :من طريق زيد بن وهب قال :بينا نحن حول حذيفة إذ قال :كيف

أنتم ،وقد خرج أهل بيت نبيكم فرقتني ،يرضب بعضكم وجوه بعض بالسيف ،قلنا يا

أبا عبد اهلل :فكيف نصنع إذا أدركنا ذلك؟ قال :انظروا إىل الفرقة التي تدعوا إىل أمر عيل
فإنا عىل اهلدى(((.
ابن أيب طالبّ ،

وأخرج الطرباين :من حديث ابن عباس قال :بلغ أصحاب عيل حني ساروا معه

فشق عليهم ،ووقع يف قلوهبم فقال عيل :والذي
أن أهل البرصة اجتمعوا بطلحة والزبريَّ ،

ال إله غريه ،لنظهرن عىل أهل البرصة ،ولنقتلن طلحة والزبري ،احلديث ...ويف سنده
إسامعيل بن عمرو البجيل وفيه ضعف(((.

وأخرج الطرباين :من طريق حممد بن قيس قالُ :ذكر لعائـشة يوم اجلمل قالت:

والناس يقولون :يوم اجلمل؟ قالوا :نعم ،قالت :ود ْدت أين جلست كام جلس غريي،

فكان أحب إيل من أن أكون َولدت من رسول اهلل ﷺ عرش ًة كلهم مثل عبد الرمحن بن
احلارث بن هشام ،ويف سنده أبو معرش نجيح املدين وفيه ضعف(((.

وأخرج إسحاق بن راهويه :من طريق سامل املرادي :سمعت احلسن يقول :ملا

ِ
الكواء ،فقاال
عيل البرصة يف أمر طلحة وأصحابه ،قام قيس بن ع ّباد ،وعبد اهلل بن َّ
َقدم ٌ
((( «مسند البزار».)73 :11( ،) 4777( ،
((( (.)236 :7( ،)2810
((( يف »املعجم الكبري».)305 :10( ،)10738( ،
((( أورده اهليثمي يف «جممع الزوائد» ( ،)12040وعزاه إىل الطرباين.
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له :أخربنا عن مسريك هذا؟ فذكر حديث ًا طوي ً
ال يف مبايعته أبا بكر ،ثم عمر ،ثم عثامن،
ثم ذكر طلحة والزبري فقال :بايعاين باملدينة ،وخالفاين بالبرصة ،ولو أن رج ً
ال ممن بايع
أبا بكر خالفه لقاتلناه ،وكذلك عمر(((.

وأخرج أمحد والبزار بسند حسن :من حديث أيب رافع :أن رسول اهلل ﷺ قال

لعيل بن أيب طالب« :إنه سيكون بينك وبني عائشة أمر ،قال :فأنا أشقاهم يا رسول اهلل،

قال :ال ،ولكن إذا كان ذلك ،فار ُددها إىل مأمنها»(((.

وأخرج إسحاق :من طريق إسامعيل بن أيب خالد :عن عبد السالم ـ رجل من
ح ّيه ـ قالَ :خال عيل بالزبري يوم اجلمل فقالَ :أنشدك اهلل هل سمعت رسول اهلل ﷺ
يقول ـ وأنت ٍ
ّ
نرصن عليك؟» قال :قد سمعت
الو يدي ـ« :لتقاتلنّه وأنت ظامل له ،ثم ل ُي

ال جرم ،ال أقاتلك(((.

وأخرج أبو بكر بن أيب شيبة :من طريق عمر بن اهلجنع :ـ بفتح اهلاء واجليم

وتشديد النون بعدها مهملة ـ عن أيب بكرة وقيل له :ما منعك أن تقاتل مع أهل البرصة،

يوم اجلمل؟ فقال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :خيرج قوم هلكى ال يفلحون ،قائدهم
ّ
فكأن أبا بكرة أشار إىل هذا احلديث ،فامتنع من القتال معهم ،ثم
امرأة يف اجلنة»(((،
التك ّملا رأى َغلبة عيل.
استصوب رأيه يف ذلك ّ

((( أورده ابن حجر يف «املطالب العالية» (.)4394

((( أمحد يف»مسنده» .)175 :45( ،)27198( ،والبزار يف »مسنده».)326 :9( ،)3881( ،
((( أورده ابن حجر يف «املطالب العالية» (.)4404

وأخرجه ابن أيب شيبة يف »مصنفه» ،كتاب اجلمل ،باب يف مسري عائشة وعيل وطلحة والزبري،

(.)37827

((( «مصنف ابن أيب شيبة« ،كتاب اجلمل ،باب يف مسري عائشة وعيل وطلحة والزبري،)37786( ،
بلفظ...» :قائدهم امرأة ،قال :هم يف اجلنة«.
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وقد أخرج التـرمذي والنسائي احلديث املذكور :من طريق محيد ال ّطويل :عن

احلسن البرصي :عن أيب َبكرة بلفظ :عصمني اهلل بيشء سمعته من رسول اهلل ﷺ،
ذكرت ذلك ،فعصمني اهلل(((.
فذكر احلديث...قال :فلام قدمت عائشةْ ،

وأخرج عمر بن ش َّبة :من طريق مبارك بن فضالة :عن احلسن :أن عائشة أرسلت
إىل أيب َبكرة فقال :إن َ
ّك لُ ٌمَّ ،
وإن حقك لعظيم ،ولكن سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:

«لن يفلح قوم متلكهم امرأة»(((.

قولهّ :ملا بلغ النبي ﷺ أن فارس ًا ...قال ابن مالك:كذا وقع مرصوف ًا ،والصواب

عدم رصفه ،وقال الكرماين :هو يطلق عىل الفرس وعىل بالدهم ،فعىل األول :يرصف،
جوز بعض أهل
إال أن يراد القبيلة ،وعىل الثاين :جيوز األمران كسائر البالد ،انتهى ،وقد َّ
اللغة رصف األسامء كلها.

قوله« :م َّلـكوا ابنة كرسى :»...يف رواية محيد :لـام هلك كرسى قال النبي ﷺ:

«من استخلفوا؟»قالوا :ابنته(((.

أمرهم امرأةً»((( :بالنصب عىل املفعولية ،ويف رواية
قوله« :لن يفلح قوم و ّلوا َ
أمرهم امرأةٌ»((( :بالرفع عىل أهنا الفاعل ،و«كرسى» املذكور :هو شريويه
محيدَ :
«و ِ َل َ
((( الرتمذي يف »سننه» ،أبواب الفتن ،باب .)2262( ،والنسائي يف »سننه» ،كتاب آداب القضاة،
باب النهي عن استعامل النساء يف احلكم.)5388( ،

((( مل أقف عىل كتاب ابن شبة ،واحلديث من هذا الطريق أخرجه أمحد يف »مسنده«،)20517( ،
( ،)149 :34وسيأيت ختريج احلديث يف »البخاري« من طريق آخر.

((( هي رواية »الرتمذي« و»النسائي« السالفة.

((( أخرجه البخاري «صحيحه« ،كتاب الفتن ،باب الفتنة التي متوج كموج البحر.)7099( ،

((( مل أقف عىل هذه الرواية ،وورد هذا اللفظ يف »مسند أمحد« ( ،)106 :34( )20455يف غري قصة
هالك كرسى.
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ابن أبرويز بن هرمز ،واسم ابنته املذكورة :بوران ،وقد تقدم يف آخر املغازي ،يف باب:

كتاب النبي ﷺ إىل كرسى رشح ذلك ،وقوله« :و َّلوا أمرهم امرأةً» زاد اإلسامعييل من

طريق النرض بن شميل :عن عوف يف آخره :قال أبو بكرة :فعرفت ّ
أن أصحاب اجلمل

لن يفلحوا.

ونقل ابن ب ّطال :عن امله ّلبّ :
أن ظاهر حديث أيب بكرة يوهم ت َْو ِهني رأي عائشة

فيام فعلت ،وليس كذلكّ :
ألن املعروف من مذهب أيب بكرة أنه كان عىل رأي عائشة

يف طلب اإلصالح بني الناس ،ومل يكن قصدهم القتال ،لكن ملا انتشبت احلرب مل يكن

بأنم ُيغلبون ّ لا
تفرس ّ
ملن معها بدٌّ من املقاتلة ،ومل يرجع أبو بكرة عن رأي عائشة ،وإنّام ّ
رأى الذين مع عائشة حتت أمرها؛ ملا سمع يف أمر فارس.

قال :ويدل لذلك أن أحد ًا مل ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا علي ًا يف اخلالفة،
وال د َعوا إىل أحد منهم ليو ُّلوه اخلالفة ،وإنّام أنكرت هي ومن معها عىل عيل منعه ِمن

قتل قتلة عثامن ،وترك االقتصاص منهم ،وكان عيل ينتظر من أولياء عثامن أن يتحاكموا

إليه ،فإذا ثبت عىل أحد بعينه أنه ممّن قتل عثامن ،اقتص منه ،فاختلفوا بحسب ذلك،
وخيش من ن ُِسب إليهم القتل أن يصطلحوا عىل قتلهم ،فأنشبوا احلرب بينهم إىل أن كان

عليهم ،حِد أبو بكرة رأيه يف ترك القتال معهم ،وإن كان رأيه
ما كان ...فلام انترص عيل
َ

كان موافق ًا لرأي عائشة يف ال ّطلب بدم عثامن ،انتهى كالمه.

ويف بعضه نظر يظهر مما ذكرته ومما سأذكره ،وتقدم قريب ًا يف باب« :إذا التقى املسلامن

بسيفيهام »...من حديث األحنف أنه :كان خرج لينرص علي ًا فلقيه أبو بكرة ،فنهاه عن

القتال ،وتقدم قبله :بباب من قول أيب بكرة :ملا حرق ابن احلرضمي ،ما يدل عىل أنه كان

ال يرى القتال يف مثل ذلك أصالً ،فليس هو عىل رأي عائشة ،وال عىل رأي عيل يف جواز
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القتال بني املسلمني أصالً ،وإنام كان رأيه الكف ،وفاق ًا لسعد بن أيب وقاص ،وحممد بن

مسلمة ،وعبد اهلل بن عمر وغريهم ،وهلذا مل يشهد صفني مع معاوية وال عيل.

قال ابن التِّني :احتج بحديث أيب بكرة من قال :ال جيوز أن توىل املرأة القضاء،

وهو قول اجلمهور ،وخالف ابن جرير الطربي فقال :جيوز أن تقيض فيام تقبل شهادهتا

فيه ،وأطلق بعض املالكية اجلواز ،وقال ابن التِّني أيض ًا :كالم أيب بكرة يدل عىل أنه

تبي له خطؤمها لكان مع عيل ،كذا قال،
لوال عائشة لكان مع طلحة والزبري؛ ألنه لو ّ

الكف عن القتال يف الفتنة كام تقدم تقريره ،وهذا
وأغفل قس ًام ثالث ًا :وهو أنه كان يرى
َّ

هو املعتمد ،وال يلزم من كونه ترك القتال مع أهل بلده ـ للحديث املذكورـ أن ال يكون
مانعه من القتال سبب آخر ،وهو ما تقدم من هنيه األحنف عن القتال ،واحتجاجه

بحديث« :إذا التقى املسلامن بسيفيهام ((( »...كام تقدم قريب ًا.

ً
مطوال
احلديث الثاين :حديث عمـار يف حق عائـشة((( ،أخرجه من وجهيـن،
وخمترص ًا .اهـ(((.
احلق كان مع اإلمام عيل ريض اهلل عنه ،والعلامء قالوا :إن
وعىل كل حال :فإن َّ

من خالفه ممن ذكرنا ،كانوا جمتـهدين ،قال اإلمام أبو نعيم األصبهاين :فمن س َّبهم،

وأبغضهم ،ومحل ما كان من تأويلهم وحروهبم عىل غري اجلميل احلسن ،فهو الغافل
عن أمر اهلل تعاىل ،وتأديبه ووصيته فيهم ،وال يبسط لسانه فيهم إال ِمن سوء طو ّيته يف
النبي ﷺ وصحابته واإلسالم واملسلمني» .اهـ(((.
((( »صحيح البخاري« ،كتاب اإليامن ،باب ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾
[احلجرات.)31( ،]9 :

((( »صحيح البخاري« ،كتاب أصحاب النبي ﷺ ،باب فضل عائشة ريض اهلل عنها.)3772( ،
((( «فتح الباري» (.)54 :13

((( «تثبيت اإلمامة» ص .214
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وروى ابن حبان يف «صحيحه» :عن سفينة قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:

«اخلالفة بعدي ثالثون سنة ثم تكون ُملك ًا» قال :أمسك اخلالفة أبو بكر ريض اهلل عنه
سنتني ،وعمر ريض اهلل عنه عرش ًا ،وعثامن ريض اهلل عنه اثنتي عرشة ،وعيل ريض اهلل

عنه ست ًا ،قال عيل بن اجلعد :قلت حلامد بن سلمة سفينة القائل أمسك ،قال :نعم(((.

وهذا احلديث دليل صحة اخللفاء األربعة ،وأهنم عىل طريقة النبوة ،خالف ًا ملن

بعدهم فقد كانوا ملوك ًا ،وإن ت ََس َّموا باخللفاء.

قال ابن حجر يف «فتح الباري»« :وأما معاوية ومن بعده ،فكان أكثرهم عىل طريقة

امللوك ،ولو سموا خلفاء ،واهلل أعلم»((( .اهـ.
قال العالمة البابريت يف «رشحه»:

مجهور املسلمني،
احلق بعد رسول اهلل ﷺ أبو بكر الصديق ،وخالف الشيعة
»اإلمام ّ
َ

عيل ريض اهلل عنه ،وحجة مجهور املسلمني:
وزعموا أن اإلمام احلق بعد الرسول ﷺ ٌّ

أن الصحابة من املهاجرين واألنصار أمجعوا عىل إمامة أيب بكر ريض اهلل عنه ،وهو من

أقوى احلجج يف إثبات اإلمامة ،وسنـد ذلك اإلمجاع قوله عليه السالم« :مروا أبا بكر

ِّ
فليصل بالناس»((( استخلفه يف حياته يف الصالة التي هي أعظم أركان الدين ،فيـبقى
ِ
بطريق األوىل ،وهلذا قال عمر ريض اهلل عنه:
بعد موته خليفته يف الصالة ويف غري الصالة
رض َيك رسول اهلل لِ ِديننا أفال نرضاك لدُ نيانا؟ وألنه أفضل الناس بعد األنبياء؛ لقوله ﷺ:

((( كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة رجاهلم ونسائهم بذكر أسامئهم رضوان اهلل عليهم أمجعني،
( ،)6943وأخرجه أبو داود يف »سننه« ،كتاب السنة ،باب يف اخللفاء ،)4646( ،والرتمذي يف
»سننه« ،أبواب الفتن ،باب ما جاء يف اخلالفة ،)2226( ،بنحوه ،قال ا لرتمذي :حديث حسن.

((( «فتح الباري» (.)392 :12

((( أخرجه البخاري يف »صحيحه« ،كتاب األذان ،باب حد املريض أن يشهد اجلامعة ،)664( ،من
حديث عائشة ريض اهلل عنها.
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«واهلل ما طلعت الشمس وال غربت عىل أحد بعد النبيني أفضل من أيب بكر»(((.

وإذا ثبتت خالفة أيب بكر ريض اهلل عنه باإلمجاع ،وقد أوىص باخلالفة لعمر ريض

اهلل عنه ،واتفقت كلمة الصحابة عىل بيعته؛ ثبتت خالفة عمر ريض اهلل عنه بعده ،وإليه
أشار النبي عليه الصالة والسالم« :اقتدوا بال َّلذين من بعدي أيب بكر وعمر»(((.

ثم عمر ريض اهلل عنه مل يستخلف أحد ًا عند وفاتـه ،وترك األمر شورى بني ستة

من الصحابة كلهم مشهود هلم باجلنة :عثامن ،وعيل ،وعبدالرمحن بن عوف ،وطلحة،
َ
عثامن ،وريض به الباقون من
والزبري ،وسعد بن أيب وقاص ،فبايع عبدالرمحن بن عوف

أهل الشورى وغريهم من الصحابة ،فثبتت خالفته بإمجاع الصحابة.
ثم استُشهد عثامن ،ومل يستخلف أحد ًا ،فاتّفق َمن بقي ِمن أهل الشورى وغريهم
عىل خالفة عيل ريض اهلل عنه ،فثبتت خالفته بإمجاع الصحابة .(((».اهـ.
وقال أهل السنة :كام رصح به اإلمام أبو منصور البغدادي يف كتابه «أصول الدين»:

عيل ريض
ـ املسمى بـ«التبرصة البغدادية» عند البعض ـ «أمجع أهل احلق عىل صحة إمامة ٍّ

اهلل عنه وقت انتصابه هلا بعد قتل عثامن ريض اهلل عنه ،وخالفهم يف ذلك طوائف:

ُأ ْوالها :الكاملية الروافض؛ فإهنم كفروا علي ًا برتكه قتال أيب بكر وعمر ،والطائفة

للحكم
الثانية :اخلوارج؛ فإهنم قالوا :إن علي ًا كان عىل احلق إىل وقت خروج احلكَمني ُ
أص ّمية القدرية؛ فإن
بينه وبني معاوية ،ثم كفر وكفر معاوية وأتباعهام ،والطائفة الثالثةَ :

((( أخرجه الطرباين يف »املعجم األوسط« ( ،)213 :7( )7306من حديث جابر بن عبد اهلل ريض
اهلل عنهام بنحوه.
((( أخرجه الرتمذي يف »سننه« ،أبواب املناقب ،باب ،)3662( ،وابن ماجه يف »سننه« ،افتتاح
الكتاب يف اإليامن وفضائل الصحابة والعلم ،فضل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه ،)97( ،من
حديث حذيفة ريض اهلل عنه ،وقال الرتمذي :حديث حسن.

((( «رشح البابريت» ص.143

ِ
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األصم زعم أن اإلمامة ال تنعقد إال باإلمجاع عىل املعقود له ،وال تثبت بالشورى واختيار
َّ

بعض األمة ،وكان األصم يقول :بإمامة معاوية إلمجاع األمة عليه بعد عيل ،وكفاه خزي ًا

عيل مع إثباته إمامة معاوية» ((( .اهـ.
َر ُّد ُه إمام َة ّ

كالم حول رواية االثني عرش أمري ًا:

وأما احتجاج الشيعة االثني عرشية بام ورد من بعض روايات فيها ذكر عدد اثنا

عرش ،يريدون استغالل هذه الرواية ،واالدعا َء بأن املقصود هبم أئمتهم الذين يزعمون
ّأنم منصوص عليهم من الرسول عليه الصالة والسالم ،فكالمهم ال شك ٌ
باطل ،فإنّام
الوارد أنه« :يكون عليكم»((( ،ومعنى« :يكون عليكم» أي :يتولون عليكم ،ومل َّ
يتول

األمر هؤالء الذين يزعمون.

روى اإلمام البخاري :عن جابر بن َس ُم َرة قال :سمعت النبي ﷺ يقول« :يكون
اثنا عرش أمري ًا» ،فقال كلم ًة مل أسمعها؛ فقال أيب :إنّه قال« :كلهم من قريش»(((.
قال ابن حجر يف «فتح الباري»:

«يف رواية سفيان بن عيينة :عند مسل ٍم :عن عبد امللك بن عمري قوله« :يكون اثنا
عرشأمري ًا».

يف رواية سفيان بن عيـينة املذكورة« :ال يزال أمر الناس ماضي ًا ما وليهم اثـنا

عرشرجالً»(((.

((( «أصول الدين» أو «التبرصة البغدادية» ص.286

((( أخرجه مسلم يف »صحيحه« ،كتاب اإلمارة ،باب الناس تبع لقريش ،واخلالفة يف قريش،
( ،)1822من حديث جابر بن سمرة ريض اهلل عنهام.

((( أخرجه يف »صحيحه« ،كتاب األحكام ،باب االستخالف.)7222( ،

((( أخرجه يف »صحيحه« ،كتاب اإلمارة ،باب الناس تبع لقريش ،واخلالفة يف قريش)1821( ،
( ،)6من حديث جابر بن سمرة ريض اهلل عنهام.

 1356ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

عيل.
قوله :فقال كلم ًة مل أسمعها يف رواية سفيان :ثم تكلم النبي ﷺ بكلمة خفيت َّ
قوله :فقال أيب :إنّه قال« :ك ّلهم من قريش» يف رواية سفيان فسألت أيب ماذا قال

رسول اهلل ﷺ؟ فقال« :ك ّلهم من قريش».

ووقع عند أيب داود :من طريق الشعبي :عن جابر بن َس ُمرة :سبب خفاء الكلمة

فكب
املذكورة عىل جابر ولفظه« :ال يزال هذا الدين عزيز ًا إىل اثني عرش خليف ًة» .قالّ :
الناس
وضجوا ،فقال كلم ًة خف َّي ًة ،فقلت أليب :يا أب ُة ما قال؟ فذكره(((.
ّ
وضجوا.
فكب النّاس
ّ
وأصله عند مسل ٍم دون قولهّ :

فالتفت فإذا أنا بعمر بن اخلطاب
ووقع عند الطرباين ـ من وجه آخر ـ يف آخره:
ُّ

وأيب يف أناس ،فأثبتوا إ َّيل ،...احلديث(((ـ.

سمرة قال:
وأخرجه مسلم :من طريق حصيـن بن عبد الرمحن :عن جابر بن ُ

دخلت مع أيب عىل النبي ﷺ فـذكره بلفظ« :إن هذا األمر ال ينقيض حتى يميض فيهم

اثنا عرش خليف ًة».

وأخرجه من طريق ِس َمك بن حرب :عن جابر بن سمرة بلفظ« :ال يزال اإلسالم

عزيز ًا إىل اثني عرش خليف ًة».

ومثله عنده من طريق الشعبي :عن جابر بن سمرة وزاد يف رواية عنه« :منيع ًا»(((.

و ُع ِرف هبذه الرواية معنى قوله يف رواية سفيان« :ماضي ًا» أي :ماضي ًا أمر اخلليفة

فيه ومعنى قوله» :عزيز ًا« :قوي ًا ،و»منيع ًا« بمعناه.

((( كتاب املهدي ،)4280( ،بلفظ» :كلم ًة خفيف ًة« مكان »كلم ًة خف َّي ًة«.
((( أخرجه يف »املعجم الكبري».)256 :2( ،)2073( ،

((( أخرجه يف »صحيحه» ،كتاب اإلمارة ،باب الناس تبع لقريش ،واخلالفة يف قريش.)1821( ،

ِ
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ووقع يف حديث أيب ُج َحيفة عند البزار والطرباين نحو حديث جابر بن سمرة

بلفظ« :ال يزال أمر أمتي صاحل ًا»(((.

وأخرجه أبو داود :من طريق األسود بن سعيد :عن جابر بن سمرة نحوه قال:

وزاد «فلام رجع إىل منزله ،أتته قريش ،فقالوا :ثم يكون ماذا؟ قال :اهلرج»(((.

وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر فقال فيها« :ثم رجع إىل منـزله ،فأتيته

فقلت :ثم يكون ماذا قال :اهلرج»(((.

معي
قال ابن ب ّطال :عن امله ّلب :مل ألق أحد ًا يقطع يف هذا احلديث يعني :بيشء ّ
فقوم قالوا :يكونون بتوايل إمارهتم ،وقوم قالوا :يكونون يف زمن واحد كلهم يدعي
بأعاجيب تكون
اإلمارة ،قال :والذي يغلب عىل ال َّظ ِّن أنه عليه الصالة والسالم أخرب
َ

بعده من الفتن حتى يفرتق الناس يف وقت واحد عىل اثني عرش أمري ًا ،قال :ولو أراد غري

أعراهم من اخلرب عرفنا أنه أراد إهنم
هذا لقال :يكون اثنا عرش أمري ًا يفعلون كذا ،فلام َ

يكونون يف زمن واحد ،انتهى.

وهو كالم من مل يقف عىل ٍ
يشء من طرق احلديث غري الرواية التي وقعت يف

»البخاري« هكذا خمترصة.

الصفة ا ّلتي
وقد عرفت من الروايات التي ُ
ذكرتا من عند مسل ٍم وغريه ،أنه ذكر ّ

ختتص بواليتهم :وهو كون اإلسالم عزيز ًا منيع ًا ،ويف الرواية األخرى صفة أخرى:

قائام ،«...وأما اللفظ الوارد
((( البزار يف »مسنده« ( ،)158 :10( ،)4230بلفظ» :ال يزال أمر أمتي ً
فهو يف »مسنده« ( ،)197 :10( ،)4248من حديث جابر بن سمرة ريض اهلل عنهام ،والطرباين

يف »املعجم األوسط« ،)209 :6( )6211( ،باللفظ الوارد.

((( كتاب املهدي.)4281( ،

((( أخرجه يف »مسنده«.)194 :10( ،)4279( ،
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وهو ّ
أن ك ّلهم جيتمع عليه النّاس ،كام وقع عند أيب داود ،فإنّه أخرج هذا احلديث من

طريق إسامعيل بن أيب خالد :عن أبيه :عن جابر بن سمرة بلفظ« :ال يزال هذا الدِّ ين

قائ ًام ،حتى يكون عليكم اثنا عرش خليف ًة ،ك ّلهم جتتمع عليه األمة»(((.

وأخرجه الطرباين من وجه آخر :عن األسود بن سعيد :عن جابر بن سمرة بلفظ:

«ال ترضهم عداوة من عاداهم»(((.

وقد خلّص القايض عياض ذلك فقال :توجه عىل هذا العدد سؤاالن:

أحدمها :أنه يعارضه ظاهر قوله يف حديث سفينة ،يعني :الذي أخرجه أصحاب

السنن ،وصححه ابن حبان وغريه« :اخلالفة بعدي ثالثون سنة ثم تكون ُملك ًا»(((؛ ألن

الثالثني سنة مل يكن فيها إال اخللفاء األربعة ،وأيام احلسن بن عيل.
والثاين :أنه َويل اخلالفة أكثر من هذا العدد.

قال :واجلواب عن األول :أنه أراد يف حديث سفينة ،خالفة النبوة ،ومل يقيده يف

حديث جابر بن سمرة بذلك.

وعن الثاين :أنه مل يقل :ال ييل إال اثنا عرش ،وإنام قال» :يكون اثنا عرش« ،وقد َو ِل

هذا العدد ،وال يمنع ذلك الزيادة عليهم.

قال :وهذا إن جعل اللفظ واقع ًا عىل كل من َويل ،وإال فيحتمل أن يكون املراد:

من يستحق اخلالفة من أئمة العدل ،وقد مىض منهم اخللفاء األربعة ،وال بد من تـامم
الساعة.
العدّ ة قبل قيام ّ

((( كتاب املهدي.)4279( ،

((( أخرجه يف »املعجم الكبري».)256 :2( ،)2073( ،
((( سبق خترجيه قريب ًا ص.1343

ِ
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وقد قيلّ :إنم يكونون يف زمن واحد ،يفرتق النّاس عليهم ،وقد وقع يف املئة

يتسمى باخلالفة ،ومعهم صاحب مرص،
اخلامسة يف األندلس وحدها ستة أنفس ،ك ّلهم ّ

والع ّباسية ببغداد ،إىل من كان يدعى اخلالفة يف أقطار األرض من العلوية واخلوارج.

قال :ويعضد هذا التـأويل قوله يف حديث آخر يف »مسلم«» :ستـكون خلفاء

عزة اخلالفة،
فيكثرون»((( ،قال :وحيتمل أن يكون املراد :أن يكون االثنا عرش يف مدة ِّ

وقوة اإلسالم ،واستقامة أموره ،واالجتامع عىل من يقوم باخلالفة.

ويؤيده قوله يف بعض الطرق« :كلهم جتتمع عليه األمة»((( ،وهذا قد وجد فيمن

اجتمع عليه الناس إىل أن اضطرب أمر بني أمية ،ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن

يزيد ،فاتصلت بينهم إىل أن قامت الدولة العباسية ،فاستأصلوا أمرهم ،وهذا العدد

صحيح إذا اعترب.
موجو ٌد
ٌ

قال :وقد حيتمل وجوه ًا ُأ َخر ،واهلل أعلم بمراد نب ّيه ،انتهى.
واالحتمـال الذي قبل هذا وهو اجتامع اثني عرش يف عرص واحد كلهم يطلب

اخلالفة هو الذي اختاره املهلب كام تقدم ،وقد ذكرت وجه الرد عليه ،ولو مل يرد إال قوله:
«كلهم يـجتمع عليه الناس» ،فإن يف وجودهم يف عرص واحد؛ ِ
يوجد عني االفرتاق ،فال
يصح أن يكون املراد.

ويؤيد ما وقع عند أيب داود ما أخرجه أمحد والبزار :من حديث بن مسعود بسند
((( كتاب اإلمارة ،باب األمر بالوفاء ببيعة اخللفاء ،األول فاألول ،)1842( ،وأخرجه البخاري
يف »صحيحه« ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ما ذكر عن بني إرسائيل ،)3455( ،لفظ مسلم:

»فتكثر« ،من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
((( سبق خترجيه قريب ًا من »سنن أيب داود«.
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حسن أنه ُسئل كم يملك هذه األمة من خليفة؟ فقال :سألنا عنها رسول اهلل ﷺ فقال:
»اثنا عرش ،كعدَّ ة نقباء بني إرسائيل(((«.

وقال ابن اجلوزي يف «كشف املشكل» :قد أطلت البحث عن معنى هذا احلديث،
وتط ّلبت مظانّه ،وسألت عنه ،فلم أقع عىل املقصود به؛ ألن ألفاظه ِ
أشك ّ
خمتلفة ،وال ُّ
أن
التخليط فيها من الرواة ،ثم وقع يل فيه يشء ،وجدت اخل ّطايب بعد ذلك قد أشار إليه.

ثم وجدت كالم ًا أليب احلسني بن املنادي ،وكالم ًا لغريه ،فأما الوجه األول :فإنه

أشار إىل ما يكون بعده وبعد أصحابه ،وأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه ،فأخرب عن
ّ
وكأن قوله:
الواليات الواقعة بعدهم ،فكأنه أشار بذلك إىل عدد اخللفاء من بني أم ّية،

«ال يزال الدين» أي :الوالية «إىل أن ييل اثنا عرش خليف ًة» ،ثم ينتقل إىل صفة أخرى أشد
من األوىل.

وأول بني أم ّية :يزيد بن معاوية ،وآخرهم :مروان احلامر ،وعدهتم ثالثة عرش،

وال يعد عثامن ،ومعاوية ،وال ابن الزبري؛ لكوهنم صحاب ًة ،فإذا أسقطنا منهم مروان بن

احلكم لالختالف يف صحبته ،أو ألنه كان متغ ِّلب ًا بعد أن اجتمع الناس عىل عبد اهلل بن
الزبري ،صحت ِ
العدَّ ة.
وعند خروج اخلالفة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة واملالحم الكثرية ،حتى

استقرت دولة بني العباس ،فتغريت األحوال عام كانت عليه تغري ًا بين ًا.

قال :ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود :من حديث ابن مسعود رفعه« :تدور رحى

اإلسالم خلمس وثالثني ،أو ست وثالثني ،أو سبع وثالثني ،فإن هلكوا فسبيل من
هلك ،وإن َيقم هلم دينُهمَ ،يقم هلم سبعني عام ًا»(((.

((( أمحد يف »مسنده« ،)321 :6( ،)3781( ،والبزار يف»مسنده« ،)320 :5( ،)1937( ،بنحوه.

((( كتاب الفتن واملالحم ،باب ذكر الفتن ودالئلها ،)4254( ،لفظه...» :فإن هيلكوا ،«...وزاد بعده=:

ِ
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زاد الطرباين واخلطايب :فقالوا :سوى ما مىض؟ قال» :نعم(((« ،قال اخلطايب:
ب َ
؛ لِا يكون فيها من
حل َّ
بالرحى التي تطحن ا َ
«رحى اإلسالم» كناية عن احلرب ،ش ّبهها ّ
تلف األرواح.
واملراد بالدِّ ين يف قولهَ « :يقم هلم دينُهم» :ا ُمللك ،قال :فيشبه أن يكون إشار ًة إىل

مدة بني أمية يف ا ُمللك ،وانتقاله عنهم إىل بني العباس ،فكان ما بني استقرار امللك لبني

نحو من سبعني سن ًة.
أم ّية ،وظهور َ
الوهن فيه ٌ

قلت :لكن يعكِّر عليه ّ
أن من استقرار امللك لبني أم ّية عند اجتامع النّاس عىل

معاوية سنة إحدى وأربعني إىل أن زالت دولة بني أم ّية ـ ف ُقتل مروان بن حممد يف أوائل

سنة اثنتني وثالثني ومئة ـ ْأزيدَ من تسعني سن ًة ،ثم نقل عن اخلطيب أيب بكر البغدادي

قوله« :تدور رحى اإلسالم» ٌ
أمر
مثل ،يريد :أن هذه املدة إذا انتهت حدث يف اإلسالم ٌ
تغي واستحال :دارت رحاه ،قال:
عظيم ،خياف بسببه عىل أهله اهلالكُ ،يقال لألمر إذا ّ
ٌ
ويف هذا إشارة إىل انتقاض مدّ ة اخلالفة.

وقولهَ « :يقم هلم دينُهم» أيُ :ملكهم ،وكان من وقت اجتامع الناس عىل معاوية

إىل انتقاض ملك بني أمية نحو ًا من سبعني ،قال ابن اجلوزي :ويؤيد هذا التأويل ما

أخرجه الطرباين :من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رفعه« :إذا َملك اثنا عرش من

َّقف والنِّقاف إىل يوم القيامة»((( ،انتهى.
بني كعب بن لؤي كان الن ُ

= » ...قال :قلت :أمما بقي أو مما مىض؟ قال« :مما مىض» .ووردت هذه الزيادة عند أمحد يف »مسنده«،
( ،)276 :6( ،)3730بلفظ ...» :قال :قلت :أمما مىض أم مما بقي؟ قال» :مما بقي«.

((( أوردها اخلطايب يف غريب احلديث ( ،)549 :1ومل أقف عىل هذه الزيادة عند الطرباين ،وأوردها

ابن األعرايب يف »معجمه« ( ،)427 :2( )834بلفظ...» :قالوا :يا رسول اهلل سوى الثالث

والثالثني قال» :نعم«.

((( أخرجه الطرباين يف »املعجم األوسط« ،)154 :4( ،)3853( ،بلفظ» :إذا هلك اثنا عرش من =
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و«النَّ ْقف» ظهر يل :أنه بفتح النون وسكون القاف ،وهو كرس اهلامة عن الدماغ

و«النِّقاف» :بوزن فعال منه ،و َكنّى بذلك عن القتل والقتال ،ويؤيده قوله يف بعض

طرق جابر بن سمرة« :ثم يكون اهلرج» ،وأما صاحب «النهاية» فضبطه بالثاء املثلثة
بدل النون ،وفرسه :باجلدِّ الشديد يف اخلصام ،ومل أر يف اللغة تفسريه بذلك! ،بل معناه
ِ
ْ
واحلذق ونحو ذلك،...
الفطنة

ويف قوله« :من بني كعب بن لؤي» إشارة إىل كوهنم من قريش؛ ألن لؤي ًا هو
ِ
وفيهم جاع قريش ،وقد يؤخذ منه ّ
أن غريهم يكون من غري قريش؛
ابن غالب بن فِهر،

فتكون فيه إشارة إىل القحطاين املقدم ذكره يف كتاب الفتن.

قال :وأما الوجه الثاين فقال أبو احلسني بن املنادى يف اجلزء الذي مجعه يف املهدي:

حيتمل يف معنى حديث «يكون اثنا عرش خليف ًة» أن يكون هذا بعد املهدي ،الذي خيرج

يف آخر الزمان ،فقد وجدت يف كتاب «دانيال» :إذا مات املهدي؛ َملك بعده مخسة رجال
ِ
ِ
ثم يويص آخرهم باخلالفة
السبط األصغرّ ،
السبط األكرب ،ثم مخسة من َولد ّ
من َولد ِّ
ِ
تم بذلك اثنا عرش ملك ًا ،كل واحد
ثم يملك بعده ولده؛ ف ُي ّ
السبط األكربّ ،
لرجل من َولد ّ
منهم إمام مهدي.

قال ابن املنادى :ويف رواية أيب صالح :عن ابن عباس :املهدي :اسمه حممد بن

عبد اهلل ،وهو رجل َر ْبعة ُمرشب بحمرة ،يفرج اهلل به عن هذه األمة َ
كل كرب ،ويرصف
كل َج ٍ
بعدله َ
األمر بعده اثنا عرش رجالً :ستة من ولد احلسن ،ومخسة من ولد
ثم ييل َ
ورّ ،

ثم يموت؛ فيفسد الزمان ،وعن كعب األحبار :يكون اثنا
احلسني ،وآخر من غريهمّ ،
َ
الدجال.
ثم ينزل روح اهلل؛ فيقتل
عرش مهدي ًا ّ

= بني عمرو بن كعب كان النقف والنقاف إىل أن تقوم الساعة« ،واللفظ األول أخرجه اخلطيب يف
»تاريخ بغداد«.)243 :7( ،

ِ
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قال :والوجه الثالث :أن املراد وجود اثني عرش خليف ًة يف مجيع مدة اإلسالم إىل

يوم القيامة ،يعملون باحلق ،وإن مل تتواىل أيامهم ،ويؤيده ما أخرجه مسدد يف«مسنده
أن أبا اجللد حدّ ثه :إنه ال ِ
الكبري» :من طريق أيب بحرّ :
هتلك هذه األمة حتى يكون منها
َ
اثنا عرش خليف ًة ،كلهم يعمل باهلدى ودين احلق ،منهم رجالن من أهل بيت حممد:
يعيش أحدمها أربعني سن ًة ،واآلخر ثالثني سن ًة.

«ثم يكون اهلرج» ،أي :الفتن املؤذنة بقيام الساعة:
وعىل هذا ...فاملراد بقولهّ :

ثم يأجوج ومأجوج ،إىل أن تنقيض الدنيا ،انتهى كالم ابن اجلوزي
من خروج الدجالّ ،

ملخص ًا بزيادات يسرية.

والوجهان األول واآلخر قد اشتمل عليهام كالم القايض عياض؛ فكأنه ما وقف

عليه ،بدليل ّ
وينتظم من جمموع ما ذكراه أوجه:
أن يف كالمه زيادة مل يشتمل عليها كال ُمه،
ُ

أرجحها الثالث من أوجه القايض؛ لتأييده بقوله يف بعض طرق احلديث الصحيحة:
«كلهم جيتمع عليه الناس».

وإيضاح ذلك :أن املراد باالجتامع انقيادهم لبيعته ،والذي وقع أن الناس اجتمعوا

فسمي
حلكمني يف ص ِّفني؛ ِّ
ثم عمر ،ثم عثامن ،ثم عيل ،إىل أن وقع أمر ا َ
عىل أيب بكرّ ،

معاوية يومئذ باخلالفة ،ثم اجتمع الناس عىل معاوي َة عند صلح احلسن ،ثم اجتمعوا
أمر بل ُقتِل قبل ذلك.
عىل ولده يزيد ،ومل ينتظم للحسني ٌ

ثم ملا مات يزيد وقع االختالف إىل أن اجتمعوا عىل عبد امللك بن مروان بعد
ّ

قتل ابن الزبري ،ثم اجتمعوا عىل أوالده األربعة :الوليد ،ثم سليامن ،ثم يزيد ،ثم هشام،
وختلل بني سليامن ويزيد :عمر بن عبد العزيز ،فهؤالء سبعة بعد اخللفاء الراشدين.

عمه
والثاين عرش :هو الوليد بن يزيد بن عبد امللك ،اجتمع النّاس عليه ملا مات ُّ
فو ِل نحو أربع سنني ،ثم قاموا عليه فقتلوه ،وانترشت الفتن ،وتغريت األحوال
هشامَ ،
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من يومئذ ،ومل يتفق أن جيتمع الناس عىل خليفة بعد ذلك؛ ألن يزيد بن الوليد الذي قام

عىل ابن عمه :الوليد بن يزيد مل تطل مدته ،بل ثار عليه قبل أن يموت اب ُن عم أبيه مروان
ابن حممد بن مروان ،وملا مات يزيد َو ِل أخوه إبراهيم ،فغلبه مروان.

ثم ثار عىل مروان بنو الع ّباس إىل أن ُقتل ،ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو
العباس ـ السفاح ـ ومل ت ُطل مدته مع كثرة من ثار عليه ،ثم َو ِل أخوه املنصور ،فطالت
مدته ،لكن خرج عنهم املغرب األقىص باستيالء املروانيني عىل األندلس ،واستمرت يف
تسموا باخلالفة بعد ذلك.
أيدهيم متغلبني عليها إىل أن َّ

وانفرط األمر يف مجيع أقطار األرض ،إىل أن مل يبق من اخلالفة إال االسم يف بعض

البالد ،بعد أن كانوا يف أيام بني عبد امللك بن مروان ُي َطب للخليفة يف مجيع أقطار

األرض :رشق ًا ،وغرب ًا ،وشامالً ،ويمين ًا ،مما غلب عليه املسلمون ،وال يتوىل أحدٌ يف بلد

عرف
من البالد ك ِّلها اإلمارة عىل يشء منها إال بأمر اخلليفة ،و َمن نظر يف أخبارهم َ
صحة ذلك.

فعىل هذا يكون املراد بقوله« :ثم يكون اهلرج» يعني :القتل الناشئ عن الفتن

وقوع ًا فاشي ًا ،يفشو ويستمر ويزداد عىل مدى األيام ،وكذا كان واهلل املستعان.

والوجه الذي ذكره ابن املنادى ليس بواضح ،ويعكِّر عليه ما أخرجه ال ّطرباين:

ديف :عن أبيه :عن جده رفعه« :سيكون من بعدي خلفاء،
من طريق قيس بن جابر َّ
الص ّ
ثم من بعد اخللفاء أمراء ،ومن بعد األمراء ملوك ،ومن بعد امللوك جبابرة ،ثم خيرج

ثم ُي َؤ َّمر القطحاين فوالذي
رجل من أهل بيتي ،يمأل األرض عدالً كام ُملئت َجور ًاّ ،

بعثني باحلق ،ما هو دونه»((( ،فهذا يرد عىل ما نقله ابن املنادى من كتاب «دانيال» وأما

ما ذكره عن أيب صالح فواه جد ًا ،وكذا عن كعب.

((( أخرجه الطرباين يف »املعجم الكبري«.)374 :22( ،)937( ،

ِ
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وأما حماولة ابن اجلوزي اجلمع بني حديث« :تدور رحى اإلسالم» وحديث

الباب ،ظاهر التّك ّلف ،والتفسري الذي فرسه به اخل ّطايب ثم اخلطيب بعيد.

والذي يظهر أن املراد بقوله« :تدور رحى اإلسالم» أن تدوم عىل االستقامة،

ّ
وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية ،فيكون انتهاء املدة بقتل عمر يف ذي احلجة ،سنة

أربع وعرشين من اهلجرة ،فإذا انضم إىل ذلك اثنتا عرشة سن ًة وستة أشهر من املبعث يف

رمضان كانت املدة مخس ًا وثالثني سن ًة وستة أشهر ،فيكون ذلك مجيع املدة النبوية ومدة
اخلليفتني بعده خاص ًة ،ويؤيد حديث حذيفة((( ـ املايض قريب ًا ـ الذي يشري إىل ّ
أن باب

األمن من الفتنة ُيكرس بقتل عمر؛ فيفتح باب الفتن ،وكان األمر عىل ما ذكر.

«فإن ي ِلكوا فسبيل من هلك ،وإن مل َيقم هلم دينُهم،
وأما قوله يف بقية احلديث:
َ

َيقم سبعني سن ًة» ،فيكون املراد بذلك :انقضاء أعامرهم ،وتكون املدة سبعني سن ًة :إذا

ُجعل ابتداؤها من أول سنة ثالثني ،عند انقضاء ست سنني من خالفة عثامن ،فإن ابتداء

الطعن فيه إىل أن آل األمر إىل َقتْله كان بعد ست سنني مضت من خالفته ،وعند انقضاء
السبعني مل يبق من الصحابة أحد.

فهذا الذي يظهر يل يف معنى هذا احلديث ،وال َت َع ُّرض فيه ملا يتعلق باثني عرش

أن يمل قوله« :يكون بعدي اثنا عرش خليف ًة» عىل
خليف ًة ،وعىل تقدير ذلك ،فاألوىل ُ

حقيقة ال َبعدية ،فإن مجيع َمن َو ِل اخلالفة من الصديق إىل عمر بن عبد العزيز ،أربعة عرش
نفس ًا ،منهم اثنان ،مل تصح واليتهام ،ومل تطل مدهتام ،ومها :معاوية بن يزيد ،ومروان بن

احلكم ،والباقون اثنا عرش نفس ًا عىل الوالء ،كام أخرب ﷺ.

وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومئـة ،وتغيـرت األحوال بعده،
((( أخرجه البخاري يف »صحيحه« ،كتاب مواقيت الصالة ،باب الصالة كفارة.)525( ،
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وانقىض القرن األول الذي هو خري القرون ،وال َيقدح يف ذلك قوله« :جيتمع عليهم

ألنه يمل عىل األكثر األغلبّ ،
ألن هذه الصفة مل تفقد منهم إال يف احلسن بن
الناس»
ُ

عيل وعبد اهلل بن الزبري ،مع صحة واليتهام ،واحلكم ّ
بأن من خالفهام مل يثبت استحقاقه
إال بعد تسليم احلسن ،وبعد قتل ابن الزبري واهلل أعلم.

ِ
غالب أزمنة هؤالء االثني عرش منـتظم ًة ،وإن ُوجد يف بعض
وكانت األمور يف

مدَّ هتم خالف ذلك ،فهو بالنسبة إىل االستقامة نادر ،واهلل أعلم.

وقد تكلم ابن حبان عىل معنى حديث «تدور رحى اإلسالم» فقال :املراد بقوله:

«تدور رحى اإلسالم خلمس وثالثني أو ست وثالثني» :انتقال أمر اخلالفة إىل بني أم ّية،
وذلك ّ
أن قيام معاوية عن عيل بصفني حتى وقع التحكيم ،هو مبدأ مشاركة بني أم ّية.

ثم استمر األمر يف بني أم ّية من يومئذ سبعني سن ًة ،فكان أول ما ظهرت دعاة
ّ

وساق ذلك بعبارة طويلة ،عليه فيها مؤاخذات
بني العباس بخراسان سنة ست ومئةَ ،
كثرية:

حلكمني كانت يف أواخر سنة ست وثالثني ،وهو خالف
أوهلا :دعواه أن قصة ا َ

فـإنا كانت بعد وقعة صفني بعد أشهر ،وكانت سنة
ما اتفق عليه أصحاب األخبارّ ،

سبع وثالثني ،والذي قد ْمته أوىل:
بأن يمل احلديث عليه واهلل أعلم»((( .انتهى بطوله
ُ

من كالم ابن حجر.

وهبذا التحقيق الذي ذكره ابن حجر ،انتفى ما ادعاه الشيعة :بأن املقصود باخللفاء
ٍ
واحد ،وأن َّ
كل
ّبي واحد ًا بعد
هم األئمة االثنا عرش ،الذين يدّ عون ّأنم قد أوىص هبم الن ُ
واحد منهم معصوم ،مع ما نسبوا إليه من الصفات التي ال جتوز إال لألنبياء ،وبعضها
هلل تعاىل وحده.

((( «فتح الباري» (.)215 :13
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فاإلمامة :أمر مهم يف الدين ،وتثبيتها عىل ما وضحه اإلمام الطحاوي ثابت

وحق ،ولذلك أدرج اإلشارة إليه يف علم التوحيد ،ويف هذا املتن ،لينبه املسلمني إىل

خطورته.

ونحن مل ن َُأل جهد ًا يف توضيح حقيقة األمر ،باختصار كاف ،وركزنا بعض اليشء

عىل مواضع مهمة ،ور َد ْدنا عىل املخالفني فيها ،تثبيت ًا لفؤاد املسلمني ،وترسيخ ًا لقاعدة
الدينّ ،
فإن كثري ًا من الفرق املبتدعة اختذت من أمر اإلمامة أص ً
ال هلا :كاخلوارج والشيعة
والزيدية وغريهم.

نص اإلمام الطحاوي عىل وجوب االعتقاد بأن األربعة املذكورين
ولذلك ك ّله َّ

هم األئمةّ ،
السنة ّ
والشيعة ،الذين ينفون ذلك ،وهذا ليس
ألن هذا صار مميز ًا بني أهل ّ

جمرد خالف ظاهري يف أمر عميل ،بل إنه يعتمد عىل عقائد أصلية كام أرشنا إليه ،فإن
الذي خيالف يف ذلك ،ويعتمد عىل نظرة الشيعة ،فإنّه ال َّ
شك سيجره ذلك إىل االعتقاد

بكل لوازم تلك النظرة ،التي ذكرنا بعض ما يلزم عليها هنا.

فالتنبيه عىل اخلالف هنا :منشؤه ّ
أن هذا اخلالف وإن كان يف ظاهره عملي ًا ،إال أنه

ينبني عىل أصول عقائدية ،ال يصح للعقالء التهاون فيها ،وال جتاهلها ،فض ً
ال عام يرتتب

عليه من عظائم األمور من الناحية العملية.

قال الطحاوي( :وأن العرشة الذين سمـاهم رسول اهلل ﷺ ،وبرشهم باجلنة
نشهد هلم باجلنة عىل ما شهد هلم رسول اهلل ﷺ ،وقوله احلق ،وهم :أبو بكر
وعمر وعثامن وعيل وطلحة والزبري وسعد وسعيد وعبد الرمحن بن عوف
وأبو عبيدة بن اجلراح وهو أمني هذه األمة ريض اهلل عنهم أمجعني).
كام جيب علينا أن نحرتم الصحابة ،ونوقرهم إمجاالً ،بسبب ورود نصوص من
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النبي تدل عىل ذلك ،فإنه جيب علينا أن نوقر ونحرتم من نص عليه النبي عليه الصالة
والسالم بعينه ،كالعرشة املبرشين باجلنة ،وقد وردت فيهم أحاديث منها:

ما رواه أبو داود يف «سننه» :عن عبد الرمحن بن األخنس :أنه كان يف املسجد،

فذكر ٌ
رجل علي ًا عليه السالم ،فقام سعيد بن زيد فقال :أشهد عىل رسول اهلل ﷺِّ ،أن
ّبي يف اجلنّة ،وأبو بكر يف اجلنّة ،وعمر يف اجلنة،
سمعته وهو يقول« :عرشة يف اجلنة :الن ّ

وعثامن يف اجلنة ،وعيل يف اجلنة ،وطلحة يف اجلنة ،والزبري بن العوام يف اجلنة ،وسعد

لسميت العارش ،قال:
ابن مالك يف اجلنة ،وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة» ،ولو شئت ّ

فقالوا :من هو...؟ فسكت قال :فقالوا :من هو...؟ فقال :هو سعيد بن زيد(((«.

ويف «مستدرك احلاكم» :عن عبد الرمحن بن األخنس :أنه كان يف املسجد ،فذكر
املغري ُة علي ًا ،فنال منه ،..فقام سعيد بن زيد فقال :أشهد عىل رسول اهلل ﷺ أين سمعته
يقول« :عرشة ،»...إلخ(((.

ورواه ابن حبان عن عبد الرمحن بن عوف ،ورواه غريهم(((.

فاحلديث ثابت إذن ،وهؤالء من أفاضل الصحابة ،ويوجد غريهم شهد هلم

الرسول عليه الصالة والسالم بأنه يف اجلنّة ،كام ورد يف أحاديث أخرى.

((( كتاب السنة ،باب يف اخللفاء.)4651( ،
((( مل أجده هبذا اللفظ يف «املستدرك عىل الصحيحني» ،وقد أخرجه يف كتاب املغازي والرسايا ،ذكر
مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عارش العرشة ريض اهلل عنه ،)5858( ،من طريق عمر
ابن سعيد بن رشيح ،أن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن حدثه أظنه ،عن أبيه ،أن سعيد بن زيد
حدثه ،أن رسول اهلل ﷺ قال« :عرشة يف اجلنة أبو بكر ،وعمر ،وعثامن ،وعيل ،والزبري ،وطلحة،
وعبد الرمحن ،وسعد ،وأبو عبيدة بن اجلراح وهؤالء تسعة» ،ثم سكت فقالوا :ننشدك اهلل إال
أخربتنا من العارش ،فقال :نشدمتوين باهلل أبو األعور يف اجلنة.
((( كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة رجاهلم ونسائهم بذكر أسامئهم رضوان اهلل عليهم امجعني،
(.)7002
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َ
القول يف أصحاب رسول اهلل ﷺ ،وأزواجه
أحسن
(ومن
َ
قال الطحاويَ :
وذرياتِـه املقدّ سني من كل رجس ،فقد َب ِ
الطاهرات من ّ
ـرئ من
كل دنسِّ ،
النفاق).
ال أظ ُّن ّ
أن أحد ًا من أهل السنة خيالف يف هذا الكالم ،واألصل إحسان ال َّظ ِّن
بأصحاب النبي عليه الصالة والسالم ،فقد ارتضاهم هو صحاب ًة له ،ولوال َّأنم عىل

خري َل َـم صاحبهم ،و َل َـم ريض صحبتهم له.

نامري عىل الرسول عليه الصالة والسالم كام يفعل الشيعة ،ف ُيظهرون
فيجب أن ال َ
َّأنم أعرف بصحابة النَّبي ِمن النبي عليه الصالة والسالم!َ ،في ُّدون بعضهم! و ُيك ِّفرون
بعضهم! ،وحيكمون بنفاق بعضهم! ،تعالي ًا عىل النبي ،وال يعرفون أن هذا الفعل منهم
يعود عىل النبي عليه الصالة والسالم ِ
نفسه بالنقص.
قال البابريت« :وذلك َّ
ألن الصحابة قد أثنى اهلل عليهم سبحانه وتعاىل يف مواضع

كثرية ،منها قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [التوبة،]100 :

وقـوله﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ﴾ [التحريم ،]8 :وقـوله﴿ :ﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [الفـتح ،]29 :فـيجب
فمن أحس َن َ
القول فيهم فقد َبرئ من النفاق»((( .اهـ.
تعظيمهم َ

وأما زوجات النبي ﷺ وما ورد يف بعضهن ،فقد ثبتت براءهتا يف القرآن الكريم،

وال ِّقصة معلومة ،والتَّـنبيه إليها يف كتب العقيدة له فائدة ،هي نفس فائدة ذكر أفاضل
الصحابة ،والقطع بإمامة وخالفة اخللفاء األربعة ،كام ن َّبهنا إليه ،وأزواج النبي عليه
ِ
صحبة خاتم النبيني.
الصالة والسالم ه َّن أ َّمهات املؤمنني ،ومعهن برك ُة

((( «رشح البابريت» ص.145
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القول يف آل النبي عليه الصالة والسالم وأزواجه:

قال اإلمام البيهقي« :قال اهلل عز وجل﴿ :ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮏﮐ﴾ [األحزاب ،]33 :وابتدأ اآلية يف نساء النبي ﷺ وختيريه َّن،
فلم اخرتن اهللَ ورسول َه والدار اآلخرةَ ،كان هل َّن ما أعدَّ اهلل هل َّن من األجر العظيم ،ثم
ّ

م َّيزه َّن عن نساء العاملني يف العذاب واألجر.

أبان َّن منه َّن فقال﴿ :ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ثم َ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [األحزاب ،]32 :فساق الكالم إىل قوله﴿ :ﮇﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [األحزاب ،]33 :وإنام ورد
بلفظ الذكور؛ إلدخال غريه َّن معه َّن يف ذلك.

ثم أضاف البيوت إليه َّن بقوله﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ﴾ [األحزاب ،]34 :وجعلهـ َّن أمهات الـمؤمنني فـقال﴿ :ﯘ ﯙ

وحرم نكاحه َّن بعد وفاة نب ِّيـه
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ﴾ [األحزابَّ ،]6 :
ﷺ فـقال﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ﴾ [األحزاب.(((»]53 :

حادثة اإلفك:

قال احلافـظ أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم« :ويف مرجع الناس من

غزوة بني املصطلق ،قال أهل اإلفك ما قالوا ،...وأنزل اهلل تعاىل يف ذلك من براءة
عائشة ريض اهلل عنها ،ما أنزل ،وقد روينا من ٍ
طرق صحاحّ ،
أن سعد بن معاذ كانت
ُ
((( «االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصحاب احلديث» ،أمحد بن احلسني
البيهقي(458هـ) ،دار اآلفاق اجلديدة ـ بريوت ـ  ،1401ط ،1ت :أمحد عصام الكاتب،

ص.324
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له يف يشء من ذلك مراجع ًة مع سعد بن عبادة ،وهذا عندنا َو ْه ُمَّ ،
ألن سعد بن معاذ

وفتح بني قريظة يف آخر ذي القعدة من السنة الرابعة من
مات إثر بني قريظة بال شك! ُ
اهلجرة ،وغزوة بني املصطلق يف شعبان من السنة السادسة ،بعد سنة وثامنية أشهر من

موته ،وكانت املقالة بني الرجلني املذكورين بعد الرجوع من غزوة بني املصطلق بأزيد
من مخسني ليلة»(((.

وقال اجلصاص« :وقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
رب
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ﴾ [النورَ ،]11 :نزلت يف ال َّلذين قذفوا عائشة ريض اهلل عنها ،فأخ َ
اهلل َّ
أن ذلك ك َِذب.
غم شديد،
النبي ﷺ وأبا بكر ومجاعة من املسلمني ٌّ
واإلفك :هو الكذب ،ونال َ

وأذى وحزن ،فصربوا عىل ذلك ،فكان ذلك خري ًا هلم ،ومل يكن صربهم واغتاممهم
بذلك رش ًا هلم ،بل كان خري ًا هلم لِـام نالوا به من الثواب ،وملا حلقهم أيض ًا من الرسور
وطهارتا ،ولِـام عرفوا من احلكم يف القاذف.
ببيان اهلل برا َءة عائشة
َ

وقوله تعاىل﴿ :ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [النور ،]11 :يعني واهلل أعلم:

عقاب ما اكتسب من اإلثم عىل قدر ما اكتسبه.

وقوله تعاىل﴿ :ﭪﭫﭬ﴾ [النور ،]11 :روي :أنه عبد اهلل بن ُأيب بن سلول،
وكان منافق ًا ،و﴿ﭬ﴾ :هو ِع َظمه ،وإن ِعظم ما كان فيه؛ ألهنم كانوا جيتمعون عنده،
وبرأيه وأمره كانوا ُيشي ُعون ذلك ،ويظهرونه ،وكان هو يقصد بذلك أذى رسول اهلل
ﷺ ،وأذى أيب بكر ،وال َّطعن عليهام»(((.

((( «جوامع السرية» ،أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري (456هـ)،
ص.5

((( «أحكام القرآن» ،أمحد بن عيل الرازي اجلصاص أبو بكر( 370هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ـ
بريوت ـ  ،1405ت :حممد الصادق قمحاوي (.)160 :5
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ِ
ورد يف «صحيح البخاري» :عن عائش َة ريض اهلل عنها ،حني قال هلا ُ
اإلفك
أهل
طالب وأسام َة بن ٍ
ٍ
زيد ريض اهلل عنهام
ما قالوا :قالتَ :و َدعا رسول اهلل ﷺ َعيل بن أيب
فراق ِ
يسألام وهو يستشري ُها يف ِ
استَل َب َث
أهل ِه؟.
ُ
حني ْ
الوحي ُ ُ
ُ
براءة ِ
فأما ُأسام ُة فأشار بالذي يع َلم من ِ
َ
عليك،
أهله ،وأ ّما عيل فقال :مل ُيض ِّي ِق اهلل
ُ
ّ
ِ
ِ
رأيت
َثريَ ،و َس ِل اجلاري َة تَصدُ ْق َك ،فقال« :هل
من ش ٍء َيري ُب ِك؟»
َ ْ
والنِّسا ُء سواها ك ٌ
الس ِّن ،تـنا ُم عن َع ِ
جني ْأه ِلها ،فتأيت
قالت :ما ُ
أكثر من َّأنا جاري ٌة حديثـ ُة ِّ
رأيت أمر ًا َ
املسلمني ،من ِ
الدّ ِ
اج ُن َفتأ ُك ُل ُه! فقا َم عىل ِ
ٍ
رجل ب َل َغني
يعذ ُرين من
معرش
املنرب فقال« :يا
َ
َ
فذكر براء َة عائش َة(((.
أذا ُه يف أهيل؟ واهلل ،ما
ُ
علمت عىل أهيل إال خري ًا»َ ،

وفيه أيض ًا :عن ُعروةَ :عن عائش َةّ :
فح ِمدَ اهلل،
ب الناسَ ،
أن رسول اهلل ﷺ َخ َط َ
ون أهيل؟ ما ع ِلمت عليهم من س ٍ
ُشري َ
وء
َ ْ ُ
ون َع َ َّل يف َق ْو ٍم َي ُس ُّب َ ْ
ُ
وأثنى عليه ،وقال« :ما ت ُ
َق ُّط».

ِ
ُ
أنطلق
أتأذن يل أن
باألمر قالت :يا رسول اهلل
خبت عائش ُة
َ
وعن عرو َة قال :ملا ُأ ِ َ
إىل أهيل؟ِ ،
ِ
وأرسل معها الغال َم ،وقال ٌ
َ
األنصارُ :س ْبحان ََك ،ما َيك ُ
ُون
رجل من
فأذ َن هلا،
هذا ب ٌ
لنا ْ
ظيم(((.
أن َنتَـ َك َّل َم هبذا ُس ْبحان ََك
تان َع ٌ
ُْ

((( كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [الشورى،]38 :
﴿ﭭﭮﭯ﴾ [آل عمران« ]159 :وأن املشاورة قبل العزم والتبني لقوله»﴿ :ﭱﭲ

ﭳﭴﭵ﴾ [آل عمران« ]159 :فإذا عزم الرسول ﷺ مل يكن لبرش التقدم عىل اهلل ورسوله»،
(.)7369

((( كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [الشورى،]38 :
﴿ﭭﭮﭯ﴾ [آل عمران« ]159 :وأن املشاورة قبل العزم والتبني لقوله»﴿ :ﭱﭲ

ﭳﭴﭵ﴾ [آل عمران« ]159 :فإذا عزم الرسول ﷺ مل يكن لبرش التقدم عىل اهلل ورسوله»،
(.)7370
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ِ
الصديق ممَّا ُرميت به يف قوله﴿ :ﭑﭒ
قال البيهقي« :و ُأنزل يف براءة عائش َة بنت ِّ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ﴾ [النور ،]11 :إىل آخر اآليات ،فهي تـتىل يف مساجد
املسلمني ،ويف صلواهتم ،ويف حماريبهم ،وتُكتَب يف مصاحفهم وألواحهم إىل يوم الدين.
ِ
ِ
وكبري إثم من رماها وعظي ِم عذابه
وطهارتا،
وفيها :بيان ِعفتِها ،وحصانـتِها،

و َلعنه يف الدنيا واآلخرة ،وكفى هلا بذلك رشف ًا ،وملن وقع فيها عذاب ًا ُمعدّ ًا ،ولعن ًا متتابع ًا

عاج ً
ال وآجالً».

وروي عن زيد بن أرقم قال :قام فينا ذات يوم رسول اهلل ﷺ خطيب ًا ،فحمد اهلل

يت رسول ريب فأجي َبه،
وأثنى عليه ،ثم قال« :أما بعد :أهيا الناس إنَّام أنا برش ،يوشك أن يأ َ

وإين تارك فيكم الثقلني ،أوهلام :كتاب اهلل فيه اهلدى والنور ،فاستمسكوا بكتاب اهلل،
َّ
فحث عىل كتاب اهلل ،ور َّغب فيه.
وخذوا به»

ثم قال« :وأهل بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل بيتي» ،ثالث مرات ،فقال له حصني:

يا زيد ،من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال :بىل ّ
إن نساءه من أهل بيته ،ولكن

أهل بيته من ُحرم الصدقة بعده قال :ومن هم؟ قال :آل عيل وآل جعفر وآل العباس
هؤالء ي َرم الصدق َة؟! قال :نعم(((.
وآل عقيل ،فقال :كل
ُ

قال األستاذ اإلمام» :قد َّبي زيد بن أرقم ّ
أن نساءه من أهل بيته ،واسم أهل

من يرم الصدق َة
البيت لكل من النساء حتقيق ،وهو متناول لآلل ،واسم اآلل لكل
ُ
من أوالد هاشم وأوالد املطلب؛ لقول النبي ﷺ« :إن الصدقة ال حتل ملحمد وال آلل
حممد»(((.

((( أخرجه مسلم يف »صحيحه« ،كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،باب من فضائل عيل
ابن أيب طالب ريض اهلل عنه )2408( ،بنحوه.

((( أخرجه أبو داود يف »سننه« ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،باب يف بيان مواضع قسم اخلمس،
وسهم ذي القربى ،)2985( ،من حديث ربيعة بن احلارث ريض اهلل عنه.
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وإعطائه اخلُمس الذي عوضهم من الصدقة بني هاشم وبني املطلب ،وقال :إنام

بنو هاشم وبنو املطلب يشء واحد ،وقد ُيسمى أزواجه :آالً ،بمعنى :التشبيه بالنَّسب،
فأراد زيد ختصيص اآلل من أهل البيت بالذكر.

ولفظ النبي ﷺيف الوصية هبم عام يتناول اآلل واألزواج ،وقد َأمرنا بالصالة عىل

رسه أن َيكتال
مجيعهم فقال فيام روى البيهقي :عن أيب هريرة :عن النبي ﷺ قال« :من َّ

أهل البيت؛ فليقل :ال َّلهم ِّ
صل علينا َ
باملكيال األوىف إذا ّ
صل عىل حممد النبي ،وأزواجه

وذر ّيته وأهل بيته ،كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميد»(((.
أمهات املؤمننيِّ ،

الساعدي((( بالصالة عليه وعىل أزواجه
قال الشيخ« :وأ َمر يف حديث ُ
أيب حيد َّ

وذريته ،وحيتمل أنه أفرده َّن بالذكر من مجلة أهل البيت عىل وجه التأكيد ،كام أفرد الذرية

عىل وجه التأكيد ،ثم رجع إىل التعميم يف حديث أيب هريرة؛ ليدخل فيها غري األزواج
والذرية من آله ،الذين يقع عليهم اسم أهل البيت واهلل أعلم.

البيهقي :بسنده عن عطاء بن يسار :عن أم سلمة قالت :يف بيتي ُأنزلت:
وروى
ُّ

﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [األحزاب ،]33 :قالت :فأرسل

ُ
رسول اهلل ﷺ إىل فاطمة وعيل ،واحلسن واحلسني ،فقال« :هؤالء أهيل»قالت :فقلت:
يا رسول اهلل ،أ َما أنا من أهل البيت؟قال« :بىل إن شاء اهلل»(((.

((( مجاع أبواب صفة الصالة ،باب الدليل عىل أن أزواجه ﷺ من أهل بيته يف الصالة عليهن،
( ،)2866وأخرجه أبو داود يف »سننه« ،تفريع أبواب الركوع والسجود ،باب الصالة عىل النبي

ﷺ بعد التشهد.)982( ،

((( أخرجه البخاري يف »صحيحه« ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب (.)3369

((( مجاع أبواب صفـة الصالة ،باب الدليل عىل أن أزواجه ﷺ من أهل بيتـه يف الصالة عليهن،
(.)2861
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قال أبو عبد اهلل :هذا حديث صحيح سنده ،ثقات رواته.

قال الشيخ« :وهذا يؤكد ما ذكرنا من دخول آله وأزواجه يف أهل بيته ،وعلينا

حمبتهم مجيعهم ومواالهتم يف الدين«.

وروي عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل ﷺ« :أحبوا اهلل لـام َي ُ
غذوكم به من
حلب اهلل ،و َأح ُّبوا أهل بيتي حل ِّبي»(((.
نعمة ،و َأح ُّبوين ِّ

وروي عن محزة بن أيب سعيد اخلدري :عن أبيه قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول

عىل املنرب« :ما بال رجال يقولون إن رحم رسول اهلل ﷺ ال ينفع قومه يوم القيامة! بىل

واهللَّ ،
وإن َّأيا الناس َف َرط لكم عىل احلوض»(((.
إن رمحي موصولة يف الدنيا واآلخرةِّ ،

قال الشيخ« :وقد روينا يف فضائل أهل البيت والصحابة ريض اهلل عنهم يف كتاب

الفضائل ما ورد فيهام ،وفيام ُروينا عن عائشة :عن فاطمة ريض اهلل عنهاّ :
أن النبي ﷺ

قال هلا« :أال ترضني أن تكوين سيدة نساء هذه األمة أو نساء املؤمنني؟»(((.

وفيام روي عن حذيفة وأيب سعيد وغريمها عن النبي ﷺ« :فاطمة سيدة نساء أهل

اجلنة» ،زاد أحدمها يف روايته« :إال ما كان من مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم»(((،
((( أخرجه الرتمذي يف »سنـنه« ،أبواب املناقب ،باب مناقب أهل بيت النبي ﷺ ،)3789( ،قال
الرتمذي :هذا حديث حسن غريب.

((( أخرجه أمحد يف »مسنده« ،)219 :17( ،)11138( ،بطوله.

((( أخرجه البخاري يف »صحيحه« ،كتاب االستـئذان ،باب من ناجى بني يدي الناس ،ومن مل
خيرب برس صاحبه ،فإذا مات أخرب به ،)6285( ،وأخرجه مسلم يف »صحيحه« ،كتاب فضائل

الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصالة والسالم)2450( ،

(.)99

((( أخرجه الرتمذي يف »سننه« ،أبواب املناقب ،باب مناقب أيب حممد احلسن بن عيل بن أيب طالب
واحلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهم ،)3781( ،بطوله ،وحديث أيب سعيد اخلدري =
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ويف رواية ابن عباس« :أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد،
ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم»(((.

ويف حديث أيب موسى وأنس بن مالك :عن النبي ﷺ« :فضل عائشة عىل النساء

كفضل الثريد عىل سائر الطعام»((( ،وقال البنته فاطمة« :ألست حتبني ما أحب؟ قالت:
بىل قال :فأحبي هذه يعني عائشة»(((.

وقال عامر بن يارس بمشهد عيل ريض اهلل عنهام ملن نال من عائشة :اسكت مقبوح ًا

»إنا زوجة رسول اهلل ﷺ يف الدنيا
منبوح ًا؛ تـؤذي حبيبة رسول اهلل ﷺ ،وقال عمـارَّ :
واآلخرة«((( ،ويف حديث أيب سعيد وغريه :عن النبي ﷺ« :احلسن واحلسني سيدا شباب

أهل اجلنة»(((.

وقال اإلمام النووي« :براءة عائشة ريض اهلل عنها من اإلفك وهي براءة قطعية،
= ريض اهلل عنه مع الزيادة دون ذكر آسية بنت مزاحم ،أخرجه أمحد يف »مسنده«،)11618( ،
(.)161 :18

((( أخرجه أمحد يف »مسنده«.)409 :4( ،)2668( ،

((( أخرجهام البخاري يف »صحيحه« ،كتاب أصحاب النبي ﷺ ،باب فضل عائشة ريض اهلل عنها،
( )3769و( ،)3770مسلم يف »صحيحه« ،كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،باب

فضائل خدجية أم املؤمنني ريض اهلل تعاىل عنها ،)2431( ،وباب يف فضل عائشة ريض اهلل تعاىل

عنها (.)2446

((( أخرجه مسلم يف »صحيحه« ،كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،باب يف فضل عائشة
ريض اهلل تعاىل عنها ( ،)2442من حديث عائشة ريض اهلل عنها ،مطوالً.
((( سبق خترجيه قريب ًا.
((( سبق خترجيه قريب ًا من سنن الرتمذي.

انظر يف ذلك كله« :االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصحاب احلديث»،
ص.325

ِ
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ٌ
إنسان ـ والعياذ باهلل ـ صار كافر ًا مرتد ًا بإمجاع
بنص القرآن العزيز ،فلو تَشكَّك فيها

املسلمني ،قال ابن عباس وغريه :مل ت َْزن امرأة نبي من األنبياء صلوات اهلل وسالمه

عليهم أمجعني ،وهذا إكرام من اهلل تعاىل هلم»(((.

وكذلك عرتته الطاهرة ،قد اختُصوا بأحكام ،ترشيف ًا هلم ،لقرهبم من النبي عليه

السالم ،وذلك حفاظ ًا عىل مقام النبوة ،فأوجب عليهم وهلم أمور ًا ال كغريهم ،تكليف ًا
توجه عليه من اخلطاب
هلم بالعمل من أجل الدِّ ين ،ورفع ًا ملنزلتهم ،فمن عمل منهم بام َّ

املطهرين ،فمن أساء القول يف هؤالء فإنه عالمة من عالمات النفاق،
صار من ال َّطاهرين َّ
ُ
وخبث الباطن وسوء االعتقاد.

ويف «تفسيـر اجلاللني»﴿« :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [الشورى :]23 :من البِشارة خمفف ًا

ومثق ً
ال به﴿ ،ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [الشورى :]23 :عىل
تبليغ الرسالة﴿ ،ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [الشورى :]23 :استـثناء منقطع ،أي :لكن

فإن له يف ِّ
أسألكم أن تودوا قرابتي التي هي قرابتكم أيض ًاَّ ،
كل بطن من قريش قرابة،

﴿ﭥ ﭦ﴾ [الشـورى :]23 :يكـتسب﴿ ،ﯠ﴾ :طاعـ ًة﴿ ،ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾

[الشـورى :]23 :بتـضعيفها﴿ ،ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الشـورى :]23 :للـذنوب﴿ ،ﭰ﴾
[الشورى :]23 :للقليل فيضاعفه».

وقال أبو السـعود﴿« :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [الشورى ]23 :أي :إال أن تَـو ُّدوين

لقرابتي ،أو تَودوا أهل قرابتي ،وقيل :االستثناء منقطع ،واملعنى :ال أسألكم أجر ًا قط،
ولكن أسألكم املودة ،و﴿ﭢ ﭣ﴾ [الشورى ]23 :حال منها أي :إال املودة ثابتـ ًة يف
القربى متمكن ًة يف أهلها ،أو يف حق القرابة ،والقربى :مصدر كالزلفى ،بمعنى القرابة.

((( «صحيح مسلم برشح النووي» (.)117 :17
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روي أهنا ملا َنزلت قيل :يا رسول اهللَ ،من قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا

«ح ِّرمت اجلنة عىل من ظلم
مودهتم؟ قال« :عيل وفاطمة وابنامها»((( ،وعن النبي ﷺُ :

ومل يازه،
أهل بيتي ،وآذاين يف عرتيت ،ومن اصطنع صنيعة إىل أحد من ولد عبد املطلب ُ
فأنا أجازيه عليها غد ًا إذا لقيني يوم القيامة»(((.

وقيل﴿ :ﭣ﴾ :التقرب إىل اهلل ،أيَّ :إل أن تَو ُّدوا اهلل ورسوله يف تقربكم إليه

بالطاعة والعمل الصالح»(((.

وقال ابن ُج َزي﴿« :ﭠﭡﭢﭣ﴾ [الشورى ]23 :فيه أربعة أقوال:
األول :أن القربى بمعنى :القرابة ،ويف :بمعنى :من أجل ،واملعنى :ال أسألكم

عليه أجر ًاَّ ،إل أن تَودوين ألجل القرابة التي بيني وبينكم ،فاملقصد عىل هذا استعطاف
وبي النبي ﷺ قرابة.
قريش ،ومل يكن فيهم بطن َّإل وب ْينه ْ

الثاين :أن القربى بمعنى :األقارب أو ذوي القربى ،واملعنى :إال أن تَودوا أقاريب

وحتفظوين فيهم ،واملقصد عىل هذا وصية بأهل البيت.

الثالث :أن القربى :قرابة الناس بعضهم من بعض ،واملعنى :أن تَودوا أقاربكم،

واملقصود عىل هذا وصية بصلة األرحام.

الرابع :أن القربى :التقرب إىل اهلل ،واملعنى :إال أن تتقربوا إىل اهلل بطاعته.
واالستثناء عىل القول الثالث والرابع منقطع ،وأما عىل األول والثاين فيحتمل
((( أخرجه الطرباين يف »املعجم الكبري« ،)47 :3( ،)2641( ،من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام.
((( رواه الثعلبي يف »تفسريه«.)312 :8( ،

((( «إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم» ،أبو السعود حممد بن حممد العامدي ،دار إحياء
الرتاث العريب ـ بريوت (.)30 :8

ِ
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االنقطاع؛ ألن املودة ليست بأجر ،وحيتمل االتصال عىل املجاز ،كأنه قال :ال أسألكم

عليه أجر ًا إال املودة ،فجعل املودة كاألجر»(((.

جاء يف «مسند اإلمام أمحد» :عن أيب س ٍ
عيد اخلدري قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إين
َ
فيكم ال َّث َق َل ِ
كتاب اهلل عز وجلٌ :
رب م َن َ
حبل ممدود م َن
تركت
قد
ُ
اآلخ ِرُ :
ني ،أحدُ مها أك ُ
ُ
السامء إىل األرض ،وعرتيتُ :
عيل
احلوض»(((.
َ
أهل بيتي ،أال َّإنام لن َيفرتقا حتى َي ِردا َّ

وروى اإلمام النسائي يف «خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب» :عن زيد

ابن أرقم قال :ملا رجع رسول اهلل ﷺ عن َحجة الوداع ،ونزل غدير ُخ ٍّم ،أمر بدوحات،

وإن قد تركت فيكم الثقلني أحدمها أكرب من
ف ُق ِّم ْم َن ،ثم قال« :كأين قد ُدعيت
ُ
فأجبتِّ ،

اآلخر :كتاب اهلل ،وعرتيت أهل بيتي ،فانظروا كيف خت ُلفوين فيهام ،فإهنام لن يتفرقا حتى
عيل احلوض» ،ثم قال« :إن اهلل موالي ،وأنا ويل ِّ
عيل فقال:
كل مؤمن ،ثم أخذ بيد ِّ
َي ِردا َّ
ِ
من كنت وليه فهذا وليه ،اللهم ِ
وعاد من عاداه» ،فقلت لزيد سمعتَه من
وال من وااله
َّ
رسول اهلل ﷺ؟ فقال :ما كان يف الدوحات أحد إال رآه بعينيه وسمعه بأذنيه»(((.

ِ
ُ
ألح ٍد
احلديث
«فهذا
صحيح اإلسناد ،ال طع َن َ
ُ
قال اإلمام أبو َج ْع َفر الطحاويَ :
إن كان ذلك ال َق ْو ُل كان من رسول اهلل ﷺ لِ َعيل ب َغ ِ
أح ٍد من ُرواتِ ِه ،فيه ْ
دير ُخ ٍّم يف
يف َ
ِ
ِ ِ
رج ِ
املدينة»(((.
حلج ِه من
وع ِه من َح ِّج ِه إىل املدينة ،ال يف
خروجه ِّ
ُ ُ
((( «كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» ،حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكلبي ،دار الكتاب العريب
ـ لبنان ـ 1403هـ ـ 1983م ،ط.)20 :4( ،4

((( (.)309 :17( ،)11211

((( «خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب» ،أمحد بن شعيب النسائي أبو عبد الرمحن (303هـ)،
مكتبة املعال ـ الكويت ـ  ،1406ط ،1ت :أمحد مريين البلويش ،ص  96برقم [.]79

((( «رشح مشكل اآلثار» ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي (321هـ) ،مؤسسة الرسالة
ـ لبنان ،بريوت ـ 1408هـ ـ 1987م ،ط ،1ت :شعيب األرناؤوط (.)19 :5
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قال الطحاوي) :وعلامء السلف من السابقني ومن بعدهم من التابعني أهل
ومن ذكرهم بسوء
اخلري واألثر ،وأهل الفقه والنظر ال ُيذكَرون إال باجلميلَ ،
فهو عىل غري السبيل(.
هذا طبع ًا عىل سبيل اإلمجال ،إال من ثبت منهم أنه كان منحرف ًا ،سواء أكان حمدِّ ث ًا

أو فقيه ًا ،أما عىل سبيل اإلمجال فال ُيتكلم فيهم .ولذلك قال الطحاوي من أهل اخلري
واألثر ،أي هؤالء الذين ثبت هلم أهنم عىل اجلادة يشهد هلم باخلري ،وال يشهد لعموم

السلف كام يتوهم بعض الناس ،فإن من هم الصالح ومنهم الطالح ،فالسلف يطلق

باإلطالق اللغوي عىل كل من سلفنا يف الزمان ،وعىل أهل فرتة معينة ،حيددها العلامء
بالقرون الثالثة.

وهذا املعنى الذي وضحه الطحاوي هنا ،وهو أفضلية القرون األوىل ،له أصل
ثابت يف السنة املرشفة ،فقد روى اإلمام البخاري :عن ِعمران بن حصني ريض اهلل

عنه عن النبي ﷺ قال« :خريكم قرين ،ثم الذين ي ُلوهنم« ،وقال عمران :فام أدري قال
النبي ﷺ بعد قوله مرتني أو ثالث ًا؟» ،ثم يكون بعدكم قوم َيشهدون وال ُيستشهدون،

ويونون وال ُيؤمتنون ،و َي ُ
الس َم ُن»(((.
َ
نذرون وال ُيوفون ،ويظهر فيهم ِّ

وروى البخاري عن عبد اهلل ريض اهلل عنه :عن النبي ﷺ قال« :خري الناس قرين،
ثم الذين ي ُلوهنم ثم الذين يلوهنم ،ثم جييء بعدهم قوم تسبق شهادهتم َأيامهنم ،و َأيامهنم

شهادهتم»(((.

((( كتاب الشهادات ،باب ال يشهد عىل شهادة جور إذا شهد .)2508( ،وكتاب الرقـاق ،باب ما
حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها .)6064( ،وكتاب اإليامن والنذور ،باب إثم من ال يفي
النذر.)6317( ،

((( كتاب الشهادات ،باب ال يشهد عىل شهادة جور إذا شهد .)2652( ،وكتاب فضائل الصحابة= ،

ِ
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فهذه األحاديث ونحوها فيها شهادة رصحية من النبي عليه الصالة والسالم،

بأفضلية القرون األوىل املذكورة أفضلي ًة عام ًة ،بمعنى :أنه ليس كل أحد فيها أفضل من

كل أحد يف القرون التالية هلا ،بل الشهادة كانت للقرون عىل العموم ال عىل التفصيل.
قال ابن حجر يف »فتح الباري«:

«والقرن أهل زمان واحد متقارب اشرتكوا يف أمر ِمن األمور املقصودة ،ويقال:

إن ذلك خمصوص بام إذا اجتمعوا يف زمن نبي أو رئيس ،جيمعهم عىل ملة واحدة أو

مذهب أو عمل ،ويطلق القرن عىل مدة من الزمان ،واختلفوا يف حتديدها من عرشة

رصح بالسبعني وال بمئة وعرشة ،وما عدا ذلك
أعوام إىل مئة وعرشين ،لك ْن مل َأر من َّ

فقد قال به قائل ،وذكر اجلوهري :بني الثالثني والثامنني ،وقد وقع يف حديث عبد اهلل بن

ُبرس عند مسلم((( :ما يدل عىل أن القرن مئة عام وهو املشهور ،وقال صاحب »املطالع«:
القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد»((( .اهـ.

واملراد بقرن الرسول ﷺ :الصحابة ،ويظهر من احلديث أن سبب األفضلية يرتكز

يف مجلة من األخالق العامة واالتباع ألحكام اإلسالم ،فـقد كان ذلك أكـثر ظهور ًا يف
القرون األوىل منه فيام بعدها.

= باب فضائل أصحاب النبي ﷺ .)3451( ،وكتاب الرقاق ،باب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس
فيها.)6065( ،

((( مل أقف عىل ذلك يف مسلم ،والذي أخرجه مسلم يف »صحيحه« ،كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل
عنهم ،باب قوله ﷺ» :ال تأيت مئة سنة ،وعىل األرض نفس منفوسة اليوم» )2537( ،من حديث

عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،بلفظ» :قال :صىل بنا رسول اهلل ﷺ ذات ليلة ،صالة العشاء،
يف آخر حياته ،فلام سلم قام فقال« :أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن عىل رأس مئة سنة منها ال يبقى ممن

هو عىل ظهر األرض أحد».

((( «فتح الباري» (.)5 :7
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وأرجع بعض العلامء األفضلية إىل شيوع البِدع وانتشار املخالفة للدين من الفرق
َ

ريب أن هذا له َمدخلية أيض ًا يف األفضلية.
املختلفة والطوائف املعادية للدين ،وال َ
قال ابن حجر:

«واقتىض هذا احلديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعني ،والتابعون أفضل

من أتباع التابعني ،لك ْن هل هذه األفضلية بالنِّسبة إىل املجموع أو األفراد؟ حمل بحث،
وإىل الثاين نحا اجلمهور ،واألول قول ابن عبد الرب.

والذي يظهر أن من قاتل مع النبي ﷺ أو يف زمانه بأمره ،أو أنفق شيئ ًا من ماله
بسبـبه ،ال ِ
ُّ
فهو حمل
يعدله يف الفضل أحد بعده كائـن ًا من كان ،وأما من مل يقع له ذلك

البحث ،واألصل يف ذلك قوله تعاىل﴿ :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ﴾ [احلديد ]10 :اآلية.

واحتج ابن عبد الرب بحديثَ « :م َثل أمتي َم َثل املطر ال ُيدرى َّأوله خري أم آخره»،

ٌ
حديث حسن له طرق قد يرتقي هبا اىل الصحة ،وأغرب النووي فعزاه يف «فتاويه»:
وهو

إىل«مسند أيب يعىل» من حديث أنس بإسناد ضعيف ،مع أنه عند الرتمذي بإسناد أقوى
منه يف حديث أنس».

وصححه ابن حبان من حديث عامر ،وأجاب عنه النووي بام حاصله أن املراد:

« َمن يشتبه عليه احلال يف ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليه
السالم ،ويرون يف زمانه من اخلري والربكة ،وانتظام كلمة اإلسالم ودحض كلمة الكفر،

فيشتبه احلال عىل من شاهد ذلك ،أي الزمانني خري؟ وهذا االشتباه ُمندفع برصيح قوله
ﷺ« :خري القرون قرين» واهلل أعلم.

وقد روى ابن أيب شيبة :من حديث عبد الرمحن بن جبري بن نفري ـ أحد التابعني ـ
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خري
بإسناد حسن ،قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ل ُيدرك َّن
ُ
املسيح أقوام ًا َّإنم لـمثلكم أو ٌ
ولن خيزي اهلل ُأ َّم ًة أنا أوهلا واملسيح آخرها»(((.
ـ ثالث ًا ـ
َ
وروى أبو داود والرتمذي :من حديث أيب ثعلبة رفعه« :تأيت أيام للعامل فيهن

أجر مخسني قيل :منهم أو منِّا يا رسول اهلل؟ قال :بل منكم»((( وهو شاهد حلديثَ « :م َثل
ُ

أمتي مثل املطر.((( »...

واحتج ابن عبد الرب أيض ًا بحديث عمر رفعه« :أفضل اخللق إيامن ًا قوم يف أصالب

الرجال ،يؤمنون يب ومل َيروين» ،احلديث أخرجه الطياليس وغريه ،لكن إسناده ضعيف

فال حجة فيه.

وروى أمحد والدارمي والطرباين :من حديث أيب مجعة قال :قال أبو عبيدة :يا

رسول هل اهلل أحد خري منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك! قال« :قوم يكونون من
بعدكم ،يؤمنون يب ومل يروين» وإسناده حسن ،وقد صححه احلاكم(((.

واحتُج أيض ًا بأن السبب يف كون القرن األول خري القرون؛ أهنم كانوا غرباء
ِ
ومتسكهم بدينهم قال :فكذلك
وصبهم عىل أذاهم
يف إيامهنم؛ لكثرة الكفار حينئذ،
ْ
أواخرهم إذا أقاموا الدِّ ين ومتسكوا به ،وصربوا عىل الطاعة حني ظهور املعايص والفتن
َت أعامهلم يف ذلك الزمان كام زكت أعامل أولئك.
وزك ْ
كانوا أيض ًا عند ذلك غرباءَ ،

((( يف «مصنفه» ،كتاب اجلهاد ،باب ما ذكر يف فضل اجلهاد واحلث عليه.)19690( ،

((( الرتمذي يف «سننه» ،أبواب تفسري القرآن ،باب ومن سورة املائدة .)2058( ،وأبو داود يف «سننه»،
كتاب املالحم ،باب األمر والنهي .)4343( ،وقال الرتمذي« :هذا حديث حسن غريب».

((( أخرجه الرتمذي يف «سننه» من حديث أنس ريض اهلل عنه ،أبواب األمثال ،باب.)2869( ،

((( أخرجه أمحد يف «مسنده» .)182 :28( ،)16976( ،والطرباين يف «املعجم الكبري»،)3537( ،
( .)22 :4والدارمي يف «سنننه» ،كتاب الرقاق ،باب يف فضل آخر هذه األمة.)2744( ،
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ويشهد له ما رواه مسلم :عن أيب هريرة رفعه« :بدأ اإلسالم غريب ًا وسيعود غريب ًا

كام بدأ ،فطوبى للغرباء»((( وقد ُت ُع ِّقب كالم ابن عبد الرب :بأن مقتىض كالمه أن يكون

رصح القرطبي.
فيمن يأيت بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة ،وبذلك َّ

رصح يف
لكن كالم ابن عبد الرب ليس عىل اإلطالق يف حق مجيع الصحابة ،فإنّه َّ

كالمه باستثناء أهل بدر واحلديبية ،نعم ،والذي ذهب إليه اجلمهور أن فضيلة الصحبة

ال يعدهلا عمل؛ ملشاهدة رسول اهلل ﷺ ،وأما من اتفق له َّ
الذب عنه والسبق إليه باهلجرة

أو النُرصة ،وضبط الرشع املتل َّقى عنه ،وتبليغه ملن بعده فإنَّه ال يعدله أحد ممن يأيت بعده؛

ألنَّه ما من َخصلة من اخلصال املذكورة إال والذي َس َبق هبا مثل أجر من عمل هبا من
بعده ،فظهر فضلهم.

فإن جِ َع
إال جمرد املشاهدة كام تقدم،
وم َ َّصل النِّزاع يتمحض فيمن مل حيصل له
ُ
ُ
َّ
بني خمتلف األحاديث املذكورة كان متَّجه ًا عىل أن حديث« :للعامل منهم أجر مخسني
منكم» ال يدل عىل أفضلية غري الصحابة عىل الصحابة؛ َّ
 جمرد زيادة األجر ال يستلزم
ألن َّ

تفاضله بالنسبة إىل ما يامثله يف ذلك العمل ،فأما
ثبوت األفضلية ،وأيض ًا فاألجر إنَّام يقع ُ
ما فاز به َمن شاهد النبي ﷺ ِمن زيادة فضيلة املشاهدة فال يعدله فيها أحد.
أيب جعة فلم تـتفق
فبهذه الطريق يمكن تأويل األحاديث املتقدِّ مة ،وأما حديث ُ

الرواة عىل لفظه :فقد رواه بعضهم بلفظ :اخلريية كام تقدم ،ورواه بعضهم بلفظ« :قلنا

يا رسول اهلل هل من قوم أعظم منا أجر ًا؟ »...احلديث أخرجه الطرباين ،وإسناد هذه
الرواية أقوى من الرواية املتقدمة ،وهي توافق حديث أيب ثعلبة ،وقد تقدم اجلواب عنه
واهلل أعلم.

((( يف «صحيحه» ،كتاب اإليامن ،باب بيان أن اإلسالم بدأ غريب ًا وسيعود غريب ًا ،وأنه يأرز بني
املسجدين.)145( ،

ِ
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قوله :فال أدري أ َذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثة ،وقع مثل هذا الشك يف حديث ابن

مسعود وأيب هريرة عند مسلم ،ويف حديث ُبريدة عند أمحد وجاء يف أكثر الطرق بغري

شك ،منها عن النعامن بن بشري عند أمحد ،وعن مالك عند مسلم عن عائشة :قال رجل:
يا رسول اهلل أي الناس خري؟ قال« :القرن الذي أنا فيه ،ثم الثاين ،ثم الثالث»((( ووقع

وس ُّمو ْيه ما يفرس به هذا السؤال ،وهو ما أخرجاه من طريق بالل بن
يف رواية الطرباين َ

أي الناس خري؟ فقال« :أنا وقرين»...
سعد بن متيم :عن أبيه قال :قلت :يا رسول اهلل ُّ
فذكر مثله.

ولل ّطياليس من حديث عمر رفعه« :خري أمتي القرن الذي أنا منهم ،ثم الثاين ثم

الثالث»(((.

ووقع يف حديث َج ْعدة بن ُهبرية عند ابن أيب شيبة والطرباين إثبات القرن الرابع

ولفظه« :خري الناس قرين ثم الذين يلوهنم ،ثم الذين يلوهنم ،ثم الذين يلوهنم ،ثم
اآلخرون أردأ»((( ورجاله ثقات إال أن َجعدة خمتلف يف صحبته واهلل أعلم.

قوله« :ثم َّ
إن بعدهم قوم ًا »...كذا لألكثر ولبعضهم« :قوم» فيحتمل أن يكون
من الناسخ عىل طريقة من اليكتب األلف يف املنصوب ،وحيتمل أن تكون «إِن» تقريرية

بمعنى :نعم ،وفيه ُبعدٌ وتك ُّلف.

ُ
منازلم يف
واستُدل هبذا احلديث عىل تعديل أهل القرون الثالثة وإن تفاوتت
الفضل ،وهذا حممول عىل الغالب واألكثرية ،فقد ُو ِجد فيمن بعد الصحابة من القرنني

((( يف «صحيحه» ،كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم ،باب فض الصحابة الذين يلوهنم ثم الذين
يلوهنم.)2536( ،

((( (.)36 :1( ،)32

((( الطرباين يف «املعجم الكبري» .)285 :2( ،)2187( ،وابن أيب شيبة يف «مصنفه» ،كتاب الفضائل،
باب ما ذكر يف الكف عن أصحاب النبي ﷺ.)33071( ،
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من ُوجدت فيه الصفات املذكورة املذمومة ،لكن بق َّلة ،بخالف من بعد القرون الثالثة،

فإن ذلك َك ُثر فيهم واشتُهر.

شهادتم ،وهم من اتصف بالصفات املذكورة ،وإىل ذلك
ُـر ُد
ُ
وفيه بيان من ت َ

الكذب» أي :يك ُثر ،واستُدل به عىل جواز املفاضلة بني الصحابة
اإلشارة بقوله« :ثم يفشو
ُ

قاله املازري» .اهـ(((.

ال ـ إال َّ
وهذا النقل ـ وإن كان طوي ً
أن فيه من الفوائد ما ال يوجد يف غريه ،وجيب

أن ننسب الفضل ألهله ،ويكفينا َّ
أن مثل ابن حجر قد قاله وقرره.
ومن «اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية»:

فائدة :قال عبد العزيز يف التحقيق« :كان أبو هريرة فقيه ًا ومل ُيعدَ م شيئ ًا من أسباب

االجتهاد ،وقد كان يفتي يف زمن الصحابة ،وما كان يفتي يف ذلك الزمان إال فقي ٌه جمتهدٌ »

انتهى.

قلت :أبو هريرة ريض اهلل عنه من فقهاء الصحابة ،ذكره ابن حزم يف الفقهاء من
الصحابة ،وقد مجع شيخنا شيخ اإلسالم تقي الدين السبكي جز ًأ يف فتاوي أيب هريرة
ريض اهلل عنه ،سمعتُه عليه.

فائدة« :قال اإلمام أمحد بن حنبل :أفضل التابعني سعيد بن املس ّيب فقيل :فعلقمة

واألسود ،فقيل :هو ومها ،وعنه :ال أعلم فيهم َ
مثل أيب عثامن النهدي و َقيس ،وعنه:

أفضلهم قيس وأبو عثامن وعلقمة ومرسوق.

وقال أبو عبد اهلل بن حنيف :أهل املدينة يقولون :أفضل التابعني سعيد بن املسيب،

وأهل الكوفة :أويس ال ُقرين ،وأهل البرصة :احلسن البرصي.
((( «فتح الباري» (.)8 :7

ِ
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وقال ابن أيب داود :س ِّيدتا التابعيات َحفصة بنت سريين و َعمرة بنت عبد الرمحن

وتليهام أم الدرداء».

َـمل من الرجال كثري ،ومل يكمل من النساء إال
فائدة« :قال رسول اهلل ﷺ« :ك ُ

أربع :مريم ،وآسية امرأة فرعون ،وخدجية بنت خويلد ،وفاطمة بنت رسول اهلل ﷺ،
وفضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام ،واهلل أعلم».

فائدة« :األئمة األربعة املتبوعة :أبو حنيفة :النعامن بن ثابت ،ومالك ،والشافعي:

حممد بن إدريس ،وأمحد بن حنبل ريض اهلل عنهم أمجعني:

أبو حنيفة :مات ببغداد سنة مخسني ومئة ،ابن سبعني.

ومالك :مات باملدينة سنة سبع وسبعني ومئـة ،وقيل :ولد سنة ثالث وتسعني

وقيل :إحدى ...وقيل :أربع ...وقيل :سبع،...

والشافعي :مات بمرص آخر رجب ،سنة أربع ومئتني ،وولد سنة مخسني ومئة.

وأمحد بن حنبل :مات ببغداد يف شهر ربيع اآلخر ،سنة إحدى وأربعني ومئتني

وولد سنة أربع وستني ومئة ريض اهلل عنهم أمجعني.

فائدة« :داود بن عيل :األصبهاين الظاهري الفقيه أبو سليامن ،مولده سنة مئتني

وقيل :اثنتني ومئتني بالكوفة ،ونشأ ببغداد وفيها مات سنة سبعني ومئتني ،وإنام قيل له

األصبهاين َّ
ألن أمه أصبهانية وكان عراقي ًا ،أخذ العلم واحلديث عن إسحاق وأيب أيوب

وغريمها،...

قال اخلطيب يف «تارخيه» كان إمام ًا ورع ًا زاهد ًا ناسك ًا ويف كتبه حديث كثري،

لكن الرواية عنه عزيزة جد ًا ،وصنَّف الكثري ،قال ابن حزم :كتب ثامنية عرش ألف ورقة،

املتعصبني
قال أبو إسحاق :قيل :كان يف جملسه أربع مئة صاحب طيلسان ،وكان من
ِّ
للشافعي ،وصنَّف مناقبه.
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وإىل داود هذا انتهت رياسة العلم ببغداد ،وملا مات خلفه ابنه أبو بكر حممد اإلمام

بن سيج ،قال له
املشهور يف حلقته ،وكان فقيه ًا أديب ًا شاعر ًا ،وكان يناظر أبا العباس ُ َ
يوم ًاِ :
أبل ْعني ريقي ،قال له أبو العباس :أبلعتُـك دجلة ،وقال له يوم ًا :أمهلني ساعة
فقال :أمهلتك من الساعة إىل أن تقوم الساعة.

الرأس ،فقال له أبو العباس:
الرجل وجتيبني من َّ
وقال له يوم ًا :أنا أكلمك من ِّ
قرونا.
هكذا البقر إذا َح ِفيت أظال ُفها
ْ
ذهبت ُ

السكْر ،فقال:
وملا جلس يف مكان أبيه استصغروه ،وقدموا إليه َمن سأله عن َحدِّ ُّ

ِ
برسه املكتوم ،فاستُحسن ذلك منه ،و ُعلم موضعه من العلم.
إذا ُعرفت عنه اهلموم ،وباح ِّ

قال الشيخ أبو إسحاق :سمعت شيخنا القايض أبا ال ِّطيب قال :كنت جالس ًا عند

هو مسكها،
أيب بكر حممد بن داود ،فجاءته امرأة ،فقالت :ما تقول يف رجل له زوجة ،ال ُ

بالصرب
وال هو مط ِّلقها؟ قال أبو بكر :اختلف يف ذلك أهل العلم ،فقال قائلون :تُؤمر َّ
واالحتساب ،وتبحث عن التطلب واالكتساب ،وقال قائلونُ :يؤمر باإلنفاق ،وال

ُيمل عىل ال َّطالق ،فلم تفهم املرأة قوله ،وأعادت مسألتها ،فقال هلا :يا هذه املرأة ،قد
ِ
ِ
فأقيض،
فأميض ،وال قاض
طلبك ،ولست بسلطان
مسألتك ،وأرشدتك إىل
أجبتك عن
َ
َ
ريض ،فانرصفت املرأة ،ومل تفهم جوابه!.
وال زوج ُفأ َ
مات سنة سبع وتسعني ومئتني وله اثنتان وأربعون سنة ،وله أصحاب ينتحلون

مذهبه خلف ًا عن سلف إىل يومنا هذا».

فائدة« :أئمة احلديث الستة ،أصحاب الكتب املعتمدة :البخاري ،ومسلم ،وأبو

داود ،والرتمذي ،والنسائي ،وابن ماجه:

البخاري :هو حممد بن إسامعيل ،ولد يوم اجلمعة لثالث عرشة َخ َلت من شوال

سنة أربع وتسعني ومئة ،ومات ليلة الفطر سنة ست ومخسني ومئتني.

ِ
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ومسلم :مات بنيسابور ،خلمس َب ِقني من رجب ،سنة إحدى وستني ومئتني،

وهو ابن مخس ومخسني.

وأبو داود :سليامن بن األشعث مات بالبرصة يف شوال سنة مخس وسبعني ومئتني

وولد سنة اثنتني وثامنني ومئة.

وأبو عيسى :حممد بن عيسى الرتمذي مات برتمذ لثالث عرشة ليلة مضت من

رجب ،سنة تسع وتسعني ومئتني ،وقيل :مخس وسبعني ،وقيل :بعد الثامنني.

وأبو عبد الرمحن النسائي :أمحد بن شعيب مات سنة ثالث وثالث مئة بدمشق،

وقيل :بفلسطني.

وابن ماجه :هو أبو عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه القزويني ،ولد سنة تسع ومئتني،
وتويف يوم اإلثنني ،ودفن يوم الثالثاءٍ ،
لثامن َب ِقني من شهر رمضان ،سنة ثالث وسبعني
ُ
ومئتني ،رمحة اهلل عليهم أمجعني».
فائدة« :الفقهاء السبعة :سعيد بن املسيب ،وعروة بن الزبري ،والقاسم بن حممد

ابن أيب بكر الصديق ،وخارجة بن زيد بن ثابت ،وعبد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود،

وسليامن بن يسار ،ويف السابع ثالثة أقوال:

أحدها :أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف ،نقله احلاكم أبو عبد اهلل عن أكثر علامء

أهل احلجاز.

والثاين :إنه سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب .قاله ابن املبارك.

والثالث :إنه أبو بكر بن عبد الرمحن احلارث بن هشام .قاله أبو الزناد .وقد مجعهم

الشاعر عىل هذا القول:

أال إن مــن ال يقتــدي بأئمــة

فخذهم :عبيد اهلل عروة قاســم

خارج ْه
احلق
فقس َمته ِضيزى من ِّ
َ
ْ

خارج ْه
ســعيد أبو بكر سليامن
َ
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عبيد اهلل بن عتبة بن مسعود :روى عن عائشة ،وأيب هريرة ،وعنه :الزهري ،وأبو

الزناد ،مات سنة ثامن وتسعني ،روى له اجلامعة.
ِّ

العوام :عن أبيه ،وعيل ،وعنه :أوالده ،الزهري ،وخلق،..
وعروة بن ُّ
الزبري بن َّ

مات سنة أربع وتسعني ،روى له اجلامعة.

والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق :عن أيب هريرة ،وعنه :الزهري ،مات سنة

ثامن ومئة ،روى له اجلامعة.

وسعيد بن املسيب :عن عمر وعثامن ،وعنه :الزهري ،مات سنة أربع وتسعني

روى له اجلامعة.

وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام :عن أيب هريرة ،وعائشة ،وعنه:

أوالده ،والزهري ،مات سنة أربع وتسعني ،روى له اجلامعة.

وسليامن بن يسار موىل ميمونة :عنها ،وأيب هريرة ،وعنه :حييى بن سعيد ،وربيعة،

مات سنة تسع ومئة ،روى له اجلامعة.

وخارجة بن زيد بن ثابت :عن أبيه ،وعن أسامة بن زيد ،وعنه :ابنه سليامن ،مات

سنة تسع وسبعني ،روى له اجلامعة».

فائدة« :البدور السبعة أئمة القراء:
األول :عبد اهلل بن كثري بن املطلب ،املكي القريش موالهم أبو سعيد ،وهو من

التابعني ،سمع عبد اهلل بن الزبري وغريه ،تويف بمكة سنة عرشين ومئة وقيل :سنة اثنتني
وعرشين.

الثاين :نافع بن عبد الرمحن ابن أيب نُعيم ،موىل حجونة بن شعيب الليثي ،هو

َمدين أصله من أصبهان ،كنيته أبو ُر َويم ،تويف باملدينة سنة تسع وستني ومئة.
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الثالث :ابن عامر ،هو عبد اهلل بن يزيد بن متيم بن ربيعة اليحصبي الدمشقي،

قايض دمشق من كبار التابعني ،ولد يف أول سنة إحدى وعرشين من اهلجرة ،وتويف
بدمشق يوم عاشوراء سنة ثامن عرشة ومئة وقيل :ولد سنة ثامن من اهلجرة ومات وهو

ابن مئة وعرشين سنة عىل هذا القول.

الرابع :أبو عمرو بن العالء بن عمـار بن عبد اهلل املقرئ البرصي ،قيل :اسمه

الر َّيان وقيل :العريان ،وقيل :حييى ،وقيل :عثامن ،وقيل :حمبوب ،وقيل غري ذلك،...

وقيل :اسمه كنيته ،تويف بالكوفة سنة أربع ومخسني ومئة.

اخلامس :عاصم ابن أيب النَّجود ـ بفتح النون ـ أبوبكر األسدي ،تويف بالكوفة

سنة سبع ،وقيل :ثمـان وعرشين ومئة ،قال سفيان وأمحد بن حنبل وغريمهاَ :بـهدلة
هو أبو النجود ،وقال عمرو بن عيل الفالس :هبدلة ُأ ُّمه ،قال :أبو بكر ابن أيب داود هذا
خطأ.

الز َّيات التميمي ،موالهم الكويف
السادس :محزة بن حبيب بن ُعامرة بن إسامعيل َّ

أبو ُعامرة تويف بحلوان سنة ثامن ـ وقيل :ست ـ ومخسني ومئة.

األسدي ،موالهم الكويف تويف سنة
السابع :الكسائي ،أبواحلسن عيل بن محزة َ

تسع وعرشين ومئة ،وكان قرأ عىل محزة األسدي ،وليس يف هؤالء السبعة من العرب
إال ابن عامر وأبو عمرو».

فائدة« :يقولون ـ أصحابنا ـ يف كتبهم يف مسائل اخلالف :وهو قول عمر الصغري،

يريدون به عمر بن عبد العزيز اإلمام اخلليفة املشهور».

فائدة« :اخللفاء الراشدون مخسة :أبو بكر وعمر وعثامن وعيل واحلسن ،وأول

اخللفاء من بني أمية معاوية ،وآخرهم مروان املل َّقب باحلامر ،وهم أربعة عرش.

وأول اخللفاء من بني العباس :عبد اهلل بن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن العباس بن
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عبد املطلب ،بويع له باخلالفة يوم اجلمعة لثالث عرشة ليلة خلت من شهر ربيع األول،

سنة اثنتني وثالثني ومئة.

دخل جده عيل بن عبد اهلل بن عباس مع أبيه عبد اهلل بن عباس يف الليلة التي ُولد

فيها عىل عيل بن أيب طالب ـ وهي الليلة التي ُقتل فيها عيل ـ فقال له عيل :خذ إليك أبا

األربعني خليفة.

وكان حممد بن عيل أبو السفاح عبد اهلل ِ
بويع له رس ًا سنة مئة يف أيام عمر بن عبد

العزيز ،وكانت الدعوة له بخراسان ،وكان ذلك يف حياة أبيه عيل ،ودخل عىل حممد هذا

مجاعة يف سنة مخس وعرشين ومئة ،فقال هلم :إين م ِّيت يف سنتي هذه ،وصاحبكم ابني
إبراهيم ـ عىل أنه مقتول ـ ،فإذا قىض اهلل تعاىل عليه بقضائه فصاحبكم ابني عبد اهلل بن

احلارثية يعني ـ السفاح ـ فهو القائم هبذا األمر ،ويكون هالك بني أمية عىل يديه ومات.
وانتقلت الدعوة إىل ابنه إبراهيم ،فقتله مروان احلامر سنة إحدى وثالثني ومئة،

وكان قد أوىص إىل أخيه عبد اهلل السفاح.

وأول خلفاء الفاطمية :أبو عبد اهلل حممد بن احلسني املهدي ،بويع له يف سنة ثامن

وتسعني ومئتني ،وكان خروجه من القريوان بالغرب ،وكان يزعم أنه من ولد إسامعيل

ابن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،ونسبه مطعون فيه.

وكان ظهوره إذ ذاك يف خالفة املقتدر باهلل العبايس ،وهي ببغداد فأقام بالغرب
دولته ،ثم القائم باهلل بعده ،ثم املنصور ابنه ،وأقام ِ
باقيهم بمرص.
الـمعد بن إسامعيل بن حممد املهدي ،بويع له
فأوهلم هبا :املعز لدين اهلل أبو متيم َ

باخلالفة بعد أبيه املنصور باملهدية سنة احدى وأربعني وثالث مئة ،ثم خرج إىل مرص يف

سنة ثامن ومخسني وثالث مئة ،واستوىل عليها وهو الذى بنى القاهرة ،مولده سنة تسع
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عرشة وثالث مئة ،وعاش مخس ًا وأربعني سنة وسبعة أشهر ،ومات عىل فراشه يف ربيع
اآلخر سنة مخس وستني وثالث مئة ودفن بقرافة مرص.

وآخرهم :العاضد لدين اهلل ،مات عىل فراشه سنة سبع وستني ومخس مئة ،ودفن

بالقرص بالقاهرة باملكان املعروف بدار الرضب.
والفاطميون أربعة عرش خليفة».

فائدة« :السفيانان :سفيان الثوري ،وسفيان بن عيينة رمحة اهلل عليهام».
فائدة« :الربيعان :الربيع بن سليامن املرادي ،والربيع بن سليامن املؤدب ،وكالمها

من أصحاب الشافعي اخلصيصان به ،رمحة اهلل عليهم».

فائدة« :العمران قيل :أبو بكر وعمر عىل التغليب وقيل :عمر بن اخلطاب وعمر

ابن عبد العزيز ريض اهلل عنهم»((( .اهـ.

نـفضل أحد ًا من األولياء عىل أحد من األنبياء عليهم
قال الطحاوي( :وال ّ
السالم ،ونقول :نبي واحد أفضل من مجيع األولياء ،ونؤمن بمـا جاء من
وصح عن الثقات من رواياهتم).
كراماهتم
ّ

الويل:
تفضيل النبي عىل ِّ

قال اإلمام عبد القاهر البغدادي:

«أمجع أصحابنا مع أكـثر األمة عىل أن َّ
بنبي،
كـل نبي أفضل من كل و ٍّيل ليس ٍّ

وزعمت الغالة من الروافض أن األئمة أفضل من األنبياء ،وزعمت اخلطابية منهم

((( «اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية» ،عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء القريش أبو حممد
ت ،)418 :2( ،775 :مري حممد كتب خانه ـ كراتيش.
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أن أبا اخلطاب كان أفضل من جعفر الصادق ،مع قوهلم بنـبوة جعفر وقول بعضهم

الكرامية أن يف األولياء من هو أفضل من بعض األنبياء»(((.
بألوهيته ،وزعمت َّ

قال اهلجويري« :اعلم أن مجلة مشايخ هذه الطريقة جممعون عىل أن األولياء يف

مجيع األوقات واألحوال متابعون لألنبياء ومصدقون لدعوهتم ،واألنبياء أفضل من

األولياء ،ألن هناية هذه الوالية بداية النبوة ،ومجيع األنبياء أولياء ،ولكن ال يكون من
األولياء نبي» ،إىل أن قال« :وال خيتلف يف هذا أي أحد من علامء أهل السنة وحمققي هذه

الطريقة ،غري فريق من احلشوية ،وهم جمسمة أهل خراسان ،املتكلمون بكالم متناقض

يف أصول التوحيد ،ألهنم ال يعرفون أصل هذه الطريقة ،ويسمون أنفسهم أولياء ،وهم
أولياء حق ًا ولكن أولياء الشيطان ،ويقولون إن األولياء أفضل من األنبياء»((( .اهـ.

يصح ألحد أن خيالف يف أن األنبياء أفضل من األولياءّ ،
فإن النُّبوة ال تكون
وال ُّ

إال بعد الوالية ،والوالية مرتبة أقل من النبوة ،ورشط هلا ،فالنبوة زائدة عىل الوالية كام

هو ظاهر ،وال يلتفت إىل بعض من ناقش يف هذه األمور التي نقل عليها األئمة األعالم

اإلمجاع الواضح .والوالية تكون بعد عمل كسبي غالب ًا ،فتكون بحسب استحقاق
َ

العبد وجهده ،بخالف النبوة ،فإهنا عطية خاصة من اهلل تعاىل خيتص هبا من يشاء من
عباده ويفضلهم عىل غريهم بام يودع فيهم ويعطيهم من خصائص.

الكرامة وأحكامها

الكرامة :أمر خارق يظهر عىل يد الويل غري مقارن لدعوى النبوة ،وهي عون

له عىل طاعته ،ومقوية ليقينه وحاملة له عىل حسن استقامته ،ودالة عىل صدق دعواه
الوالية ،إن ادعاها حلاجة وشهدت له الرشيعة.

((( «أصول الدين» ص.298

((( «كشف املحجوب» ،اهلجويري ،ص.474
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والكرامة جائزة ،واعتمد من جوزها وهم اجلمهور ،عىل أن كل أمر ممكن يف ذاته
أن ُي ِ
فاهلل تعاىل جيوز ْ
بعض اخلوارق عىل يد بعض
وجده كام يشاء ،وال مانع من خلقه َ
األولياء ،وهذا اعتامد منهم عىل مطلق اإلمكان.

تعريف الويل:

قال اإلمام الرازي يف تعريف الويل« :هاهنا وجهان:

األول :أن يكون فعي ً
ال مبالغة من الفاعل كالعليم والقدير فيكون معناه من توالت

طاعاته من غري ختلل معصية.

الثاين :أن يكون فعي ً
ال بمعنى مفعول كقتيل وجريح بمعنى مقتول وجمروح .وهو

الذي يتوىل احلق سبحانه حفظه وحراسته عىل التوايل عن كل أنواع املعايص ،ويديم

توفـيقه عىل الطاعات واعلم أن هذا االسم مأخوذ من قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ﴾ [البقرة ]257 :وقوله﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [األعراف ]196 :وقوله تعاىل:

﴿ﰈﰉﰊﰋﰌﰍ﴾ [البقرة ]286 :وقوله﴿ :ﰃﰄﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [حممد ]11 :وقـوله﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾
[املائدة ]55 :وأقول :الويل هو القريب يف اللغة ،فإذا كان العبد قريـب ًا من حرضة اهلل

بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخالصه وكان الرب قريب ًا منه برمحته وفضله وإحسانه ،فهناك
حصلت الوالية»((( .اهـ.

قال اإلمام التـفتازاين« :الويل هو :العارف باهلل تعاىل وصفاتـه ،املواظب عىل

الطاعات ،املجتنب عن املعايص ،املعرض عن االهنامك يف اللذات والشهوات.

وكرامته :ظهور أمر خارق للعادة من قبله غري مقارن لدعوى النبوة ،وهبذا يمتاز

عن املعجزة.

((( «التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب» (.)183 :21
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وبمقارنة االعتقاد والعمل الصالح والتزام متابعة النبي عن االستدراج ،وعن

مؤكدات تكذيب الكذابني ،كمـا روي أن مسيلمة دعا ألعور أن تصري عينه العوراء

صحيحة فصارت عينه الصحيحة عوراء ،ويسمى هذا إهانة .وقد تظهر اخلوارق من قبل
عوام املسلمني ختليص ًا هلم من املحن واملكاره ،وتسمى معونة؛ فلذا قالوا أن اخلوارق

أنواع أربعة معجزة وكرامة ومعونة وإهانة»((( .اهـ.

بيان مفهوم الكرامات:

قال اإلمام الغزايل« :فإن قيل فهل جتوزون الكرامات؟ قلنا :اختلف الناس فيه،

واحلق ذلك جائز فإنه يرجع إىل خرق اهلل تعاىل العادة بدعاء إنسان أو عند حاجته وذلك

مما ال يستحيل يف نفسه ألنه ممكن ،وال يؤدي إىل حمال آخر ،فإنه ال يؤدي إىل بطالن

املعجزة ألن الكرامة عبارة عام يظهر من غري اقرتان التحدي به ،فإن كان مع التحدي

فإنا نسميه معجزة ويدل بالرضورة عىل صدق املتحدي؛ وإن مل تكن دعوى فقد جيوز
ظهور ذلك عىل يد فاسق ألنه مقدور يف نفسه»((( .اهـ.

قال السعد التفتازاين« :وذهب مجهور املسلمني إىل جواز كرامة األولياء ومنعه

أكثر املعتزلة واألستاذ أبو إسحق يميل إىل قريب من مذهبهم كذا قال إمام احلرمني»(((.
اهـّ .
فدل كالمه عىل أن أكثر املعتزلة ال مجيعهم منع الكرامة.

قال اإلمام الرازي مبين ًا ذلك يف أثناء الكالم عىل فرقة احلسينية من املعتـزلة:

((( «رشح املقاصد يف علم الكالم» ،سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين ت791 :هـ،
( ،)203 :2دار املعارف النعامنية ـ باكستان ـ 1401هـ ـ 1981م ،ط.1
((( «االقتصاد يف االعتقاد» ،أبو حامد الغزايل الوفاة505 :هـ ،ص ،220دار ومكتبة اهلالل ـ لبنان ـ

1993م ،ط.1
((( «رشح املقاصد يف علم الكالم» ،سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين ،ت791 :هـ،
( ،)302 :2دار املعارف النعامنية ـ باكستان ـ 1401هـ ـ 1981م ،ط.1
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«احلسينية أتباع أيب احلسني عيل بن حممد البرصي ،وهو تلميذ القايض عبد اجلبار بن

أمحد ،ثم خالفه ونفى احلال واملعدوم واملعاين ،وجوز كرامات األولياء ،وتوقف يف

السمع والبرص»((( .اهـ .وهذا القول مما يبني أن بعض املعتزلة أثبتوا الكرامات ،كمـا

سيأيت اإلشارة إليه غري مرة.

نص عليه ركن الدين املالمحي اخلوارزمي
ومما يؤيد ما بينه التفتازاين والرازي ما َّ

من املعتزلة فقد قال« :منع شيوخنا أبو عيل وأبو هاشم وأصحاهبام من جواز ظهور

املعجز عىل الصالح والكذاب ،عىل العكس ،وعىل من سيبعث إرهاص ًا لنبوته ،وحكى

شيخنا أبو احلسني جتويز كل ذلك عن ابن اإلخشاد من جهة العقل ،غري أنه قال :إن

السمع منع من ظهوره عىل الصالح ،وذكر شيخنا أبو احلسني يف رسالة أمالها يف هذه

املسألة جواز ظهوره عىل الصالح وبني أن السمع مل يمنع منه»((( .اهـ.

قال اإلمام الرازي« :إذا ظهر فعل خارق للعادة عىل اإلنسان فذاك إما أن يكون

مقرون ًا بالدعوى أو ال مع الدعوى.

والقسم األول وهو أن يكون مع الدعوى فتلك الدعوى إما أن تكون دعوى

اإلهلية أو دعوى النبوة أو دعوى الوالية أو دعوى السحر وطاعة الشياطني ،فهذه أربعة
أقسام:

القسم األول :إدعاء اإلهلية وجوز أصحابنا ظهور خوارق العادات عىل يده من

غري معارضة كام نقل ،أن فرعون كان يدعي اإلهلية وكانت تظهر خوارق العادات عىل
((( «اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني» ،اإلمام فخر الدين الرازي ،ص ،42ت :طه عبد الرؤوف
سعد ،مكتبة الكليات األزهرية.

((( «كتاب الفائق يف أصول الدين» ،تأليف ركن الدين بن املالمحي اخلوارزمي (ت 536هـ  ـ 1141م)،
ص ،318ت :ويلفرد مادلونك ،مارتني مكدرمت ،مؤسسة بروهيش حكمت وفلسفة إيران.
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يده وكام نقل ذلك أيض ًا يف حق الدجال .قال أصحابنا :وإنام جاز ذلك ألن شكله وخلقته

تدل عىل كذبه فظهور اخلوارق عىل يده ال يفيض إىل التلبيس.

والقسم الثاين :وهو ادعاء النبوة فهذا القسم عىل قسمني ألنه إما أن يكون ذلك

املدعي صادق ًا أو كاذب ًا فإن كان صادق ًا وجب ظهور اخلوارق عىل يده وهذا متفق عليه
بني كل من أقر بصحة نبوة األنبياء ،وإن كان كاذب ًا مل جيز ظهور اخلوارق عىل يده وبتقدير

أن تظهر وجب حصول املعارضة.

وأما القسم الثالث :وهو ادعاء الوالية والقائلون بكرامات األولياء اختلفوا يف

أنه هل جيوز أن يدعي الكرامات ثم إهنا حتصل عىل وفق دعواه أم ال.

وأما القسم الرابع :وهو ادعاء السحر وطاعة الشيطان فعند أصحابنا جيوز ظهور

خوارق العادات عىل يده وعند املعتزلة ال جيوز.

وأما القسم الثاين :وهو أن تظهر خوارق العادات عىل يد إنسان من غري يشء

من الدعاوى ،فذلك اإلنسان إما أن يكون صاحل ًا مرضي ًا عند اهلل ،وإما أن يكون خبيث ًا

مذنب ًا.

واألول هو القول بكرامات األولياء ،وقد اتفق أصحابنا عىل جوازه وأنكرها

املعتزلة إال أبا احلسني البرصي وصاحبه حممود اخلوارزمي.

وأما القسم الثالث :وهو أن تظهر خوارق العادات عىل بعض من كان مردود ًا

عن طاعة اهلل تعاىل فهذا هو املسمى باالستدراج»((( .اهـ.

الدليل عىل جواز الكرامات:
استدل اإلمام الرازي عىل الكرامات بأدلة من القرآن واألخبار واآلثار واملعقول.
((( «التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب» (.)72 :21
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أوالً :األدلة عىل الكرامات من القرآن الكريم:

احلجة األوىل :قصة مريم عليها السالم ،وقد رشحناها يف سورة آل عمران فال

نعيدها(((.

وننقل هنا ما ذكره يف قصة مريم عليها السالم.

قال اإلمام الـرازي يف تفسيـر قوله تعاىل﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ﴾ [آل عمران« :]37 :احتج أصحابنا عىل صحة القول بكرامة األولياء هبذه

اآلية ،ووجه االستدالل أنه تعاىل أخرب أن زكريا كلام دخل عليها املحراب وجد عندها

رزق ًا قال يا مريم :أنى لك هذا؟ قالت هو من عند اهلل ،فحصول ذلك الرزق عندها إما
أن يكون خارق ًا للعادة ،أو ال يكون ،فإن قلنا :إنه غري خارق للعادة فهو باطل من مخسة
أوجه:

األول :أن عىل هذا التقدير ال يكون حصول ذلك الرزق عند مريم دلي ً
ال عىل

علو شأهنا ورشف درجتـها وامتيازها عن سائر الناس بتلك اخلاصية ومعلوم أن املراد
من اآلية هذا املعنى.

والثـاين :أنه تعاىل قـال بعد هذه اآلية﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭖﭗﭘﭙ

ﭚﭛﭜﭝ﴾ [آل عمران ]38 :والقرآن دل عىل أنه كان آيسـ ًا من الولد بسبب
شيخوخته وشيخوخة زوجته ،فلام رأى انخراق العادة يف حق مريم طمع يف حصول
الولد فيستقيم قوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [آل عمران .]38 :أما لو كان الذي

شاهده يف حق مريم مل يكن خارق ًا للعادة مل تكن مشاهدة ذلك سبب ًا لطمعه يف انخراق
العادة بحصول الولد من املرأة الشيخة العاقر.

الثالث :أن التنكر يف قوله﴿ :ﯿﰀﰁ﴾ [آل عمران ]37 :يدل عىل تعظيم
((( «التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب» (.)72 :21
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حال ذلك الرزق ،كأنه قيل :رزق ًا .أي رزق غريب عجيب ،وذلك إنام يفيد الغرض
الالئق لسياق هذه اآلية لو كان خارق ًا للعادة.

الرابع :هو أنـه تعاىل قال﴿ :ﭘﭙﭚﭛ﴾ [األنبياء]91 :

ولوال أنه ظهر عليهام من اخلوارق ،وإال مل يصح ذلك.
ذكر؟

فإن قيل :مل ال جيوز أن يقال :املراد من ذلك هو أن اهلل تعاىل خلق هلا ولد ًا من غري
قلنا :ليس هذا بآية ،بل حيتاج تصحيحه إىل آية ،فكيف نحمل اآلية عىل ذلك،

بل املراد من اآلية ما يدل عىل صدقها وطهارهتا ،وذلك ال يكون إال بظهور خوارق
العادات عىل يدها كام ظهرت عىل يد ولدها عيسى عليه السالم.

اخلامس :ما تواترت الروايات به أن زكريا عليه السالم كان جيد عندها فاكهة

الشتاء يف الصيف ،وفاكهة الصيف يف الشتاء ،فثبت أن الذي ظهر يف حق مريم عليها
السالم كان فع ً
ال خارق ًا للعادة ،فنقول :إما أن يقال :إنه كان معجزة لبعض األنبياء أو

ما كان كذلك ،واألول باطل ألن النبي املوجود يف ذلك الزمان هو زكريا عليه السالم،

ولو كان ذلك معجزة له لكان هو عامل ًا بحاله وشأنه ،فكان جيب أن ال يشتبه أمره عليه
وأن ال يقول ملريم﴿ :ﰅﰆﰇ﴾ [آل عمران ]37 :وأيض ًا فقوله تعاىل﴿ :ﭑﭒ

ﭓﭔ﴾ [آل عمران ]38 :مشعر بأنه ملا سأهلا عن أمر تلك األشياء ثم إهنا ذكرت له

أن ذلك من عند اهلل فهنالك طمع يف انخراق العادة يف حصول الولد من املرأة العقيمة
الشيخة العاقر ،وذلك يدل عىل أنه ما وقف عىل تلك األحوال إال بأخبار مريم ،ومتى

كان األمر كذلك ثبت أن تلك اخلوارق ما كانت معجزة لزكريا عليه السالم فلم يبق

إال أن يقال :إهنا كانت كرامة لعيسى عليه السالم ،أو كانت كرامة ملريم عليها السالم،

وعىل التقديرين فاملقصود حاصل.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1401
عىل

فهذا هو وجه االستدالل هبذه اآلية عىل وقوع كرامات األولياء.

اعرتض أبو عيل اجلبائي وقال :مل ال جيوز أن يقال إن تلك اخلوارق كانت من

معجزات زكريا عليه السالم ،وبيانه من وجهني:

األول :أن زكريا عليه السالم دعا هلا عىل اإلمجال أن يوصل اهلل إليها رزق ًا ،وأنه

ربام كان غاف ً
ال عن تفاصيل ما يأتيها من األرزاق من عند اهلل تعاىل ،فإذا رأى شيئ ًا بعينه

يف وقت معني قال هلا﴿ :ﰅﰆﰇﰉﰊﰋﰌﰍ﴾ [آل عمران ]37 :فعند ذلك

يعلم أن اهلل تعاىل أظهر بدعائه تلك املعجزة.

والثاين :حيتمل أن يكون زكريا يشاهد عند مريم رزق ًا معتاد ًا إال أنه كان يأتيها من

السامء ،وكان زكريا يسأهلا عن ذلك حذر ًا من أن يكون يأتيها من عند إنسان يبعثه إليها،

فقالت هو من عند اهلل ال من عند غريه.

املقام الثاين :أنا ال نسلم أنه كان قد ظهر عىل مريم يشء من خوارق العادات ،بل

معنى اآلية أن اهلل تعاىل كان قد سبب هلا رزق ًا عىل أيدي املؤمنني الذين كانوا يرغبون يف

اإلنفاق عىل الزاهدات العابدات ،فكان زكريا عليه السالم إذا رأى شيئ ًا من ذلك خاف

أنه ربام أتاها ذلك الرزق من وجه ال ينبغي ،فكان يسأهلا عن كيفية احلال ،هذا جمموع
ما قاله اجلبائي يف تفسريه وهو يف غاية الضعف ،ألنه لو كان ذلك معجز ًا لزكريا عليه
السالم كان مأذون ًا له من عند اهلل تعاىل يف طلب ذلك ،ومتى كان مأذون ًا يف ذلك الطلب

كان عامل ًا قطع ًا بأن حيصل ،وإذا علم ذلك امتـنع أن يطلب منها كيفية احلال ،ومل يبق
أيض ًا لقوله﴿ :ﭑﭒﭓﭔ﴾ [آل عمران ]38 :فائدة ،وهذا هو اجلواب بعينه

عن الوجه الثاين.

وأما سؤاله الثالث :ففي غاية الركاكة؛ ألن هذا التقدير ال يبقى فيه وجه اختصاص

ملريم بمثل هذه الواقعة ،وأيض ًا فإن كان يف قلبه احتمـال أنه ربام أتاها هذا الرزق من
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الوجه الذي ال ينبغي فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال تلك التهمة فعلمنا سقوط هذه

األسئلة وباهلل التوفيق.

أما املعتزلة :فقد احتجوا عىل امتـناع الكرامات بأهنا دالالت صدق األنبياء،

النبوة ال يوجد مع غري األنبياء ،كام أن الفعل املحكم ملا كان دلي ً
ال عىل العلم ال
ودليل ّ

جرم ال يوجد يف حق غري العامل.
واجلواب من وجوه:

األول :وهو أن ظهور الفعل اخلارق للعادة دليل عىل صدق املدعي ،فإن ادعى

النبوة فذاك الفعل اخلارق للعادة يدل عىل كونه نبي ًا ،وإن ادعى الوالية فذلك
صاحبه ّ

يدل عىل كونه ولي ًا.

والثاين :قال بعضهم :األنبياء مأمورون بإظهارها ،واألولياء مأمورون بإخفائها.

والثالث :وهو أن النبي يدعي املعجز ويقطع به ،والويل ال يمكنه أن يقطع به

والرابع :أن املعجزة جيب انفكاكها عن الـمعارضة ،والكرامة ال جيب انفكاكها عن
املعارضة ،فهذا مجلة الكالم يف هذا الباب وباهلل التوفيق»((( .اهـ.

احلجة الثانية :قصة أصحاب الكهف وبقاؤهم يف النوم أحياء ساملني عن اآلفات

مدة ثالث مئة سنة وتسع سنني ،وأنه تعاىل كان يعصمهم من حر الشمس كمـا قال:

﴿ﮌﮍﮎﮏ﴾ [الكهف ]18 :إىل قوله﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭﭮ﴾ [الكهف ،]17 :ومن الناس من متسك يف هذه املسألة بقوله

تعاىل﴿ :ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ﴾ [النمل ،]40 :وقد بينا
أن ذلك الذي كان عنده علم من الكتاب هو سليامن فسقط هذا االستدالل.

((( «التفسيـر الكبري أو مفاتيح الغيب» ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ،ت:
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أجاب القايض عنه بأن قال :ال بد من أن يكون فيهم أو يف ذلك الزمان نبي يصري

ذلك عل ًام له ملا فيه من نقض العادة كسائر املعجزات ،قلنا :إنه يستحيل أن تكون هذه

الواقعة معجزة ألحد من األنبياء ألن إقدامهم عىل النوم أمر غري خارق للعادة حتى جيعل

ذلك معجزة ألن الناس ال يصدقونه يف هذه الواقعة ألهنم ال يعرفون كوهنم صادقني يف

هذه الدعوى إال إذا بقوا طول هذه املدة وعرفوا أن هؤالء الذين جاؤوا يف هذا الوقت
هم الذين ناموا قبل ذلك بثالث مئة سنني وتسع سنني وكل هذه الرشائط مل توجد
فامتنع جعل هذه الواقعة معجزة ألحد من األنبياء فلم يبق إال أن جتعل كرامة لألولياء
وإحسان ًا إليهم(((.

ثاني ًا :األدلة عىل الكرامات من األخبار

اخلرب األول :ما أخرج يف الصحيحني عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ

قال« :مل يتكلم يف املهد إال ثالثة عيسى ابن مريم عليه السالم وصبي يف زمن جريج
الناسك وصبي آخر ،أما عيسى فقد عرفتموه ،وأما جريج فكان رج ً
ال عابد ًا ببني

إرسائيل وكانت له أم فكان يوم ًا يصيل إذ اشتاقت إليه أمه فقالت :يا جريج فقال يا

رب الصالة خري أم رؤيتها ،ثم صىل فدعته ثاني ًا فقال مثل ذلك حتى قال ثالث مرات،
وكان يصيل ويدعها فاشتد ذلك عىل أمه قالت :اللهم ال متته حتى تريه املومسات،
وكانت زانية هناك فقالت هلم :أنا أفتن جرجي ًا حتى يزين فأتته فلم تقدر عىل يشء ،وكان
هناك را ٍع يأوي بالليل إىل أصل صومعته ،فلام أعياها راودت الراعي عىل نفسها فأتاها

فولدت ،ثم قالت :ولدي هذا من جريج فأتاها بنو إرسائيل وكرسوا صومعته وشتموه

فصىل ودعا ثم نخس الغالم .قال أبو هريرة :كأين أنظر إىل النبي ﷺ حني قال :بيده يا
غالم من أبوك؟ فقال :الراعي فندم القوم عىل ما كان منهم واعتذروا إليه .وقالوا :نبني
((( «التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب» (.)72 :21
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صومعتك من ذهب أو فضة فأبى عليهم ،وبناها كام كانت ،وأما الصبي اآلخر فإن امرأة
كان معها صبي هلا ترضعه إذ مر هبا شاب مجيل ذو شارة حسنة فقالت :اللهم اجعل

ابني مثل هذا فقال الصبي :اللهم ال جتعلني مثله ،ثم مرت هبا امرأة ذكروا أهنا رسقت

وزنت وعوقبت فقالت :اللهم ال جتعل ابني مثل هذا ،فقال الصبي :اللهم اجعلني
مثلها .فقالت له أمه يف ذلك ،فقال :إن الشاب كان جبار ًا من اجلبابرة فكرهت أن أكون

مثله وإن هذه قيل إهنا زنت ومل تزن وقيل إهنا رسقت ومل ترسق وهي تقول حسبي اهلل.

اخلرب الثاين :وهو خرب الغار وهو مشهور يف الصحاح عن الزهري عن سامل عن

ابن عمر قال :قال رسول اهلل ﷺ :انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم فأواهم املبيت

إىل غار فدخلوه فانحدرت صخرة من اجلبل وسدت عليهم باب الغار فقالوا :واهلل ال

ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا اهلل بصالح أعاملكم.

فقال رجل منهم :كان يل أبوان شيخان كبريان وكنت ال أغبق قبلهام فناما يف ظل
شجرة يوم ًا فلم أبرح عنهام وحلبت هلام غبوقهام فجئتهام به فوجدهتام نائمني فكرهت أن

أوقظهام وكرهت أن أغبق قبلهام ،فقمت والقدح يف يدي انتظر استيقاظهام حتى ظهر

الفجر فاستيقظا فرشبا غبوقهام اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما
نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت انفراج ًا ال يستطيعون اخلروج منه.
ثم قال اآلخر :كانت يل ابنـة عم وكانت أحب الناس إيل فراودهتا عن نفسها
فامتنعت حتى أملت هبا سنة من السنني فجاءتني وأعطيتها ماالً عظي ًام عىل أن ختيل بيني
وبني نفسها فلام قدرت عليها قالت :ال جيوز لك أن تفك اخلاتم إال بحقه فتحرجت من

ذلك العمل وتركتها وتركت املال معها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج
عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غري أهنم ال يستطيعون اخلروج منه.

قال رسول اهلل ﷺ ،ثم قـال الثالث :اللهم إين استأجرت أجراء فأعطيتـهم

أجورهم غري رجل واحد ترك الذي له وذهب ،فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال
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فجاءين بعد حني وقال :يا عبد اهلل أد إيل أجريت ،فقلت له :كل ما ترى من أجرتك من

اإلبل والغنم والرقيق فقال :يا عبد اهلل أتستهزىء يب؟ فقلت :إين ال أستهزىء بك ،فأخذ

ذلك كله اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ،فانفرجت

الصخرة عن الغار فخرجوا يمشون .وهذا حديث حسن صحيح متفق عليه.

اخلرب الثالث :قوله ﷺ« :رب أشعث أغرب ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم عىل اهلل

ألبره» ومل يفرق بني يشء ويشء فيام يقسم به عىل اهلل.

اخلرب الرابع :روى سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ:

«بينا رجل يسوق بقرة قد محل عليها فالتفتت إليه البقرة فقالت :إين مل أخلق هلذا ،وإنام

خلقت للحرث فقال الناس سبحان اهلل بقرة تتكلم فقال النبي ﷺ« :آمنت هبذا أنا وأبو
بكر وعمر ريض اهلل عنهام».

اخلرب اخلامس :عن أيب هريرة عن النبي ﷺ قال« :بينام رجل يسمع رعد ًا أو صوت ًا

يف السحاب :أن اسق حديقة فالن ،قال فعدوت إىل تلك احلديقة فإذا رجل قائم فيها

فقلت له ما اسمك؟ قال :فالن بن فالن بن فالن قلت :فام تصنع بحديقتك هذه إذا

رصمتها؟ قال :ومل تسأل عن ذلك؟ قلت :ألين سمعت صوت ًا يف السحاب أن اسق
حديقة فالن ،قال :أما إذ قلت فإين أجعلها أثالث ًا فأجعل لنفيس وأهيل ثلث ًا وأجعل
للمساكني وابن السبيل ثلث ًا وأنفق عليها ثلث ًا»(((.
ثالث ًا :األدلة من اآلثار

ذكر اإلمام الرازي شواهد عىل الكرامات من أخبار السلف ،نقترص منها عىل

ما يتعلق باخللفاء الراشدين ،ونحيل من أراد التوسع إىل الكتب املختصة بالكرامات.
((( «التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب» (.)74-73 :21

 1406ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

أما أبو بكر ريض اهلل عنه فمن كراماته أنه ملا محلت جنازته إىل باب قرب النبي ﷺ

ونودي السالم عليك يا رسول اهلل هذا أبو بكر بالباب فإذا الباب قد انفتح وإذا هباتف

هيتف من القرب ادخلوا احلبيب إىل احلبيب.

وأما عمر ريض اهلل عنه فقد ظهرت أنواع كثرية من كراماته وأحدها ما روي أنه

بعث جيش ًا وأمر عليهم رج ً
ال يدعى سارية بن احلصني فبينا عمر يوم اجلمعة خيطب

اجلبل َ
جعل يصيح يف خطبته وهو عىل املنرب :يا سارية َ
اجلبل.

قال عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه :فكتبت تاريخ تلك الكلمة.
فقدم رسول مقدم اجليش فقال :يا أمري املؤمنني غزونا يوم اجلمعة يف وقت اخلطبة

اجلبل َ
فهزمونا فإذا بإنسان يصيح يا ساري ُة َ
اجلبل! فأسندنا ظهورنا إىل اجلبل ،فهزم اهلل

الكفار ،وظفرنا بالغنائم العظيمة بربكة ذلك الصوت.

قلت ـ أي اإلمام الرازي ـ :سمعت بعض املذكرين قال :كان ذلك معجزة ملحمد

ﷺ ألنه قال أليب بكر وعمر أنتام مني بمنزلة السمع والبرص فلام كان عمر بمنزلة البرص
ملحمد ﷺ ،ال جرم قدر عىل أن يرى من ذلك البعد العظيم(((.
رابع ًا :األدلة العقلية عىل الكرامات

ذكر اإلمام الرازي حجج ًا عىل جواز الكرامات.

احلجة األوىل :أن العبد ويل اهلل قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [يونس ]62 :والـرب ويل العبـد قال تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ
ﭔ﴾ [البقرة ]257 :وقـال﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [األعراف ]196 :وقـال﴿ :ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [املائدة ]55 :وقـال﴿ :ﰈ ﰉ﴾ [البقرة ]286 :وقـال﴿ :ﰃ
((( «التفسري الكبري» (.)74 :21
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ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [حممد ]11 :فـثبت أن الرب ويل العبد وأن العبد ويل الرب

وأيض ًا الرب حبيب العبد والعبد حبيب الرب قال تعاىل﴿ :ﮨﮩ﴾ [املائدة]54 :

وقال﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [البقرة ]165 :وقـال﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ﴾ [البقرة ]222 :وإذا ثبت هذا فنقول :العبد إذا بلغ يف الطاعة إىل حيث

يفعل كل ما أمره اهلل وكل ما فيه رضاه وترك كل ما هنى اهلل وزجر عنه فكيف يبعد أن

يفعل الرب الرحيم الكريم مرة واحدة ما يريده العبد بل هو أوىل؛ ألن العبد مع لؤمه

وعجزه ملا فعل كل ما يريده اهلل ويأمره به فألن يفعل الرب الرحيم مرة واحدة ما أراده
العبد كان أوىل وهلذا قال تعاىل﴿ :ﭷﭸﭹﭺ﴾ [البقرة.]40 :

احلجة الثانية :لو امتنع إظهار الكرامة لكان ذلك إما ألجل أن اهلل ليس أه ً
ال ألن

يفعل مثل هذا الفعل أو ألجل أن املؤمن ليس أه ً
ال ألن يعطيه اهلل هذه العطية ،واألول:

قدح يف قدرة اهلل وهو كفر ،والثاين :باطل فإن معرفة ذات اهلل وصفاته وأفعاله وأحكامه
وأسمـائه وحمبة اهلل وطاعاته ،واملواظبة عىل ذكر تقديسه وتـمجيده وهتليله ،أرشف من

إعطاء رغيف واحد يف مفازة أو تسخري حية أو أسد ،فلام أعطى املعرفة واملحبة والذكر

والشكر من غري سؤال فألن يعطيه رغيف ًا يف مفازة فأي بعد فيه؟

احلجة الثالثة :قال النبي ﷺ حكاية عن رب العزة« :ما تقرب عبد إيل بمثل أداء

ما افرتضت عليه وال يزال يتـقرب إيل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمع ًا

وبرص ًا ولسان ًا وقلب ًا ويد ًا ورجالً ،يب يسمع ويب يبرص ويب ينطق ويب يميش» وهذا اخلرب
يدل عىل أنه مل يبق يف سمعهم نصيب لغري اهلل وال يف برصهم وال يف سائر أعضائهم إذ

لو بقي هناك نصيب لغري اهلل ملا قال أنا سمعه وبرصه.

إذا ثبت هذا فنقول :ال شك أن هذا املقام أرشف من تسخري احلية والسبع وإعطاء

الرغيف وعنقود من العنب أو رشبة من املاء فلام أوصل اهلل برمحته عبده إىل هذه الدرجات
العالية فأي بعد يف أن يعطيه رغيف ًا واحد ًا أو رشبة ماء يف مفازة.
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احلجة الرابعة :قال عليه السالم حاكي ًا عن رب العزة« :من آذى يل ولي ًا فقد

بارزين باملحاربة» فجعل إيذاء الويل قائمـ ًا مقام إيذائـه وهذا قريب من قوله تعاىل:
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ﴾ [الفتـح ]10 :وقال﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ [األحزاب ]36 :وقال﴿ :ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊ﴾ [األحزاب ]57 :فجعل بيعة حممد ﷺ بيعة مع اهلل ورضاء حممد ﷺ
رضاء اهلل وإيذاء حممد ﷺ إيذاء اهلل فال جرم كانت درجة حممد ﷺ أعىل الدرجات إىل

أبلغ الغايات فكذا هاهنا ملا قال« :من آذى يل ولي ًا فقد بارزين باملحاربة» دل ذلك عىل أنه
تعاىل جعل إيذاء الويل قائ ًام مقام إيذاء نفسه ويتأكد هذا باخلرب املشهور أنه تعاىل يقول:

«يوم القيامة مرضت فلم تعدين ،استسقيتـك فام سقيتـني ،استطعمتك فام أطعمتني،

فيقول :يا رب كيف أفعل هذا وأنت رب العاملينا ،فيقول :إن عبدي فالن ًا مرض فلم

تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي» وكذا يف السقي واإلطعام فدلت
هذه األخبار عىل أن أولياء اهلل يبلغون إىل هذه الدرجات فأي بعد يف أن يعطيه اهلل كرسة
خبز أو رشبة ماء أو يسخر له كلب ًا أو ورد ًا.

احلجة اخلامسة :أنا نشاهد يف العرف أن من خصه امللك باخلدمة اخلاصة ،وأذن له

يف الدخول عليه يف جملس األنس ،فقد خيصه أيض ًا بأن يقدره عىل ما ال يقدر عليه غريه،
بل العقل السليم يشهد بأنه متى حصل ذلك القرب فإنه يتبعه هذه املناصب ،فجعل

القرب أص ً
ال واملنصب تبع ًا ،وأعظم امللوك هو رب العاملني ،فإذا رشف عبد ًا بأنه أوصله

إىل عتبات خدمته ودرجات كرامته ،وأوقفه عىل أرسار معرفته ورفع حجب البعد بينه
وبني نفسه وأجلسه عىل بساط قربه ،فأي بعد يف أن يظهر بعض تلك الكرامات يف هذا

العامل ،مع أن كل هذا العامل بالنسبة إىل ذرة من تلك السعادات الروحانية واملعارف

الربانية كالعدم املحض.

احلجة السادسة :ال شك أن املتويل لألفعال هو الروح ال البدن وال شك أن
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معرفة اهلل تعاىل للروح كالروح للبدن عىل ما قررناه يف تفسيـر قوله تعاىل﴿ :ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [النحل ]2 :وقال عليه السالم« :أبـيت عند ريب يطعمني
ويسقيني» وهلذا املعنى نرى أن كل من كان أكثر عل ًام بأحوال عامل الغيب كان أقوى قلب ًا

وأقل ضعف ًا وهلذا قال عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه :واهلل ما قلعت باب خيرب بقوة
جسدانية ولكن بقوة ربانية .وذلك ألن علي ًا كرم اهلل وجهه يف ذلك الوقت انقطع نظره
عن عامل األجساد وأرشقت املالئكة بأنوار عامل الكربياء فتقوى روحه وتشبه بجواهر

األرواح امللكية وتألألت فيه أضواء عامل القدس والعظمة فال جرم حصل له من القدرة
ما قدر هبا عىل ما مل يقدر عليه غريه وكذلك العبد إذا واظب عىل الطاعات بلغ إىل املقام

الذي يقول اهلل كنت له سمع ًا وبرص ًا فإذا صار نور جالل اهلل سمع ًا له سمع القريب

والبعيد وإذا صار ذلك النور برص ًا له رأى القريب والبعيد وإذا صار ذلك النور يد ًا له

قدر عىل الترصف يف الصعب والسهل والبعيد والقريب.

احلجة السابعة :وهي مبنية عىل القوانني العقلية احلكمية ،وهي أنا قد بينا أن

جوهر الروح ليس من جنس األجسام الكائنة الفاسدة املتعرضة للتفرق والتمزق ،بل

هو من جنس جواهر املالئكة وسكان عامل الساموات ونوع املقدسني املطهرين إال أنه
ملا تعلق هبذا البدن واستغرق يف تدبريه صار يف ذلك االستغراق إىل حيث نيس الوطن

األول واملسكن املتقدم وصار بالكلية متشبه ًا هبذا اجلسم الفاسد فضعفت قوته وذهبت

مكنته ومل يقدر عىل يشء من األفعال ،أما إذا استأنست بمعرفة اهلل وحمبته وقل انغامسها

يف تدبري هذا البدن ،وأرشقت عليها أنوار األرواح الساموية العرشية املقدسة ،وفاضت

عليها من تلك األنوار قويت عىل الترصف يف أجسام هذا العامل مثل قوة األرواح الفلكية
عىل هذه األعامل ،وذلك هو الكرامات ،وفيه دقيقة أخرى وهي أن مذهبنا أن األرواح
البرشية خمتلفة باملاهية ففيها القوية والضعيفة ،وفيها النورانية والكدرة ،وفيها احلرة

والنـذلة واألرواح الفلكية أيض ًا كذلك ،أال ترى إىل جربيل كيف قال اهلل يف وصفه:
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﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ * ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ * ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [التكوير ]21 -19 :وقال

يف قوم آخرين من املالئـكة﴿ :ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ﴾ [النجم:

 ]26فكذا هاهنا فإذا اتـفق يف نفس من النفوس كوهنا قوية ،القوة القدسية العنرصية

مرشقة اجلوهر علوية الطبيعة ،ثم انضاف إليها أنواع الرياضات التي تزيل عن وجهها

غربة عامل الكون والفساد أرشقت وتألألت وقويت عىل الترصف يف هيويل عامل الكون
والفساد بإعانة نور معرفة احلرضة الصمدية وتقوية أضواء حرضة اجلالل والعزة.

ولنقبض هاهنا عنان البيان فإن وراءها أرسار ًا دقيقة وأحواالً عميقة من مل يصل

إليها مل يصدق هبا ،ونسأل اهلل اإلعانة عىل إدراك اخلريات(((.
خامس ًا :احلجج التي احتج هبا املنكرون للكرامات:
احتج املنكرون للكرامات بوجوه.

الشبهة األوىل :وهي التي عليها يعولون وهبا يضلون أن ظهور اخلارق للعادة

جعله اهلل دلي ً
ال عىل النبوة ،فلو حصل لغري نبي لبطلت هذه الداللة ،ألن حصول الدليل

مع عدم املدلول يقدح يف كونه دليالً ،وذلك باطل.

واجلواب عن الشبهة األوىل :أن الناس اختلفوا يف أنه هل جيوز للويل دعوى الوالية؟

فقال قوم من املحققني :إن ذلك ال جيوز ،فعىل هذا القول يكون الفرق بني املعجزات
والكرامات أن املعجزة تكون مسبوقة بدعوى النبوة والكرامة ال تكون مسبوقة بدعوى

الوالية ،والسبب يف هذا الفرق أن األنبياء عليهم السالم إنام بعثوا إىل اخللق ليصريوا

دعاة للخلق من الكفر إىل اإليامن ومن املعصية إىل الطاعة فلو مل تظهر دعوى النبوة مل

يؤمنوا به وإذا مل يؤمنوا به بقوا عىل الكفر وإذا ادعوا النبوة وأظهروا املعجزة آمن القوم

((( «التفسري الكبري» (.)74 :21
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هبم فإقدام األنبياء عىل دعوى النبوة ليس الغرض منه تعظيم النفس بل املقصود منه

إظهار الشفقة عىل اخللق حتى ينتقلوا من الكفر إىل اإليامن ،أما ثبوت الوالية للويل

فليس اجلهل هبا كفر ًا وال معرفتها إيامن ًا فكان دعوى الوالية طلب ًا لشهوة النفس ،فعلمنا

أن النبي جيب عليه إظهار دعوى النبوة والويل ال جيوز له دعوى الوالية فظهر الفرق.

أما الذين قالوا :جيوز للويل دعوى الوالية فقد ذكروا الفرق بني املعجزة والكرامة

من وجوه:

األول :أن ظهور الفعل اخلارق للعادة يدل عىل كون ذلك اإلنسان مبـرء ًا عن

املعصية ،ثم إن اقرتن هذا الفعل بادعاء النبوة دل عىل كونه صادق ًا يف دعوى النبوة،

وإن اقرتن بادعاء الوالية دل عىل كونه صادق ًا يف دعوى الوالية ،وهبذا الطريق ال يكون

ظهور الكرامة عىل األولياء طعن ًا يف معجزات األنبياء عليهم السالم.

الثاين :أن النبي ﷺ يدعي املعجزة ويقطع هبا ،والويل إذا ادعى الكرامة ال يقطع

هبا ألن املعجزة جيب ظهورها ،أما الكرامة فال جيب ظهورها.

الثالث :أنه جيب نفي املعارضة عن املعجزة وال جيب نفيها عن الكرامة.
الرابع :أنا ال نجوز ظهور الكرامة عىل الويل عند ادعاء الوالية إال إذا أقر عنـد

تلك الدعوى بكونه عىل دين ذلك النبي ومتى كان األمر كذلك صارت تلك الكرامة

معجزة لذلك النبي ومؤكدة لرسالته وهبذا التقدير ال يكون ظهور الكرامة طاعن ًا يف نبوة
النبي بل يصري مقوي ًا هلا.

والشبهة الثانية :متسكوا بقوله عليه السالم حكاية عن اهلل سبحانه« :لن يتقرب

املتقربون إيل بمثل أداء ما افرتضت عليهم» قالوا :هذا يدل عىل أن التقرب إىل اهلل بأداء

الفرائض أعظم من التقرب إليه بأداء النوافل ،ثم إن املتقرب إليه بأداء الفرائض ال

حيصل له يشء من الكرامات فاملتقرب إليه بأداء النوافل أوىل أن ال حيصل له ذلك.
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واجلواب عن الشبهة الثانية :أن التقرب بالفرائض وحدها أكمل من التـقرب

بالنوافل؛ أما الويل فإنام يكون ولي ًا إذا كان آتي ًا بالفرائض والنوافل ،وال شك أنه يكون

حاله أتم من حال من اقترص عىل الفرائض فظهر الفرق.

الشبهة الثالثة :تـمسكوا بقولـه تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚ﴾ [النحل ]7 :والقول بأن الويل ينتقل من بلد إىل بلد بعيد ال عىل

الوجه طعن يف هذه اآلية ،وأيض ًا أن حممد ًا ﷺ مل يصل من مكة إىل املدينة إال يف أيام

كثرية مع التعب الشديد فكيف يعقل أن يقال أن الويل ينتقل من بلد نفسه إىل احلج يف
يوم واحد.

الشبهة الرابعة :قالوا :هذا الويل الذي تظهر عليه الكرامات إذا ادعى عىل إنسان

درمه ًا فهل نطالبه بالبينة أم ال؟ فإن طالبناه بالبينة كان عبث ًا ألن ظهور الكرامات عليه
يدل عىل أنه ال يكذب ،ومع قيام الدليل القاطع كيف يطلب الدليل الظني ،وإن مل نطالبه

هبا فقد تركنـا قوله عليه السالم« :البينة عىل املدعي» فهذا يدل عىل أن القول بالكرامة

باطل.

واجلواب عىل الشبهة الثالثـة :أن قـوله تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [النحل ]7 :حممول عىل املعهود املتعارف ،وكرامات
األولياء أحوال نادرة فتصري كاملستثناة عن ذلك العموم.

وقال اإلمام الرازي يف تفسري قوله تعاىل ﴿ﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [النحل « :]8احتج منكرو كرامات األولياء هبذه اآلية فقالوا:

هذه اآلية تدل عىل أن اإلنسان ال يمكنه االنتقال من بلد إىل بلد إال بشق األنفس؛ ومحل

األثقال عىل اجلامل ومثبتو الكرامات يقولون :إن األولياء قد ينتقلون من بلد إىل بلد آخر

بعيد يف ليلة واحدة من غري تعب وحتمل مشقة ،فكان ذلك عىل خالف هذه اآلية فيكون
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باطالً ،وملا بطل القول بالكرامات يف هذه الصورة بطل القول هبا يف سائر الصور ،ألنه

ال قائل بالفرق.

وجوابه :أنا نخصص عموم هذه اآلية باألدلة الدالة عىل وقوع الكرمات .واهلل

أعلم»((( .اهـ.

وهذا هو اجلواب عن الشبهة الرابعة وهي التمسك بقوله عليه السالم البينة عىل

املدعي.

الشبهة اخلامسة :إذا جاز ظهور الكرامة عىل بعض األولياء جاز ظهـورها عىل
الباقني ،فإذا كثرت الكرامات حتى خرقت العادة جرت وفق ًا للعادة وذلك يقدح يف
املعجزة والكرامة.

واجلواب عن الشبهة اخلامسة أن املطيعني فيهم قلة كام قال تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ

ﯵﯶ﴾ [ سبأ ]13 :وكام قال إبليس﴿ :ﮑﮒﮓﮔ﴾ [األعراف]17 :

وإذا حصلت القلة فيهم مل يكن ما يظهر عليهم من الكرامات يف األوقات النادرة قادح ًا

يف كوهنا عىل خالف العادة(((.

الشبهة السادسة :أن مشاركة األولياء لألنبياء يف ظهور اخلوارق ختل بعظم قدر

األنبياء ،ووقعهم يف النفوس.

واجلواب عن هذه الشبهة :باملنع ،بل يزيد يف جاللة أقدارهم والرغبة يف اتباعهم،

حيث نالت أممهم وأتباعهم مثل هذه الدرجة بربكة االقتداء برشيعتهم واالستقامة عىل
طريقتهم(((.

((( «التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب» (.)182 :19
((( املصدر السابق (.)78-74 :21

((( «رشح املقاصد يف علم الكالم» ،سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين ت791 :هـ،
( ،)204 :2دار املعارف النعامنية ـ باكستان ـ 1401هـ ـ 1981م ،ط.1
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الشبهة السابعة :أهنا لو ظهرت لكثرت كثرة األولياء وخرجت عن كوهنا خارقة

للعادة ،وهذا مناقض لكوهنا خارقة للعادة.

واجلواب عن هذه الشبهة :باملنع ،أي نمنع أهنا خترج عن كوهنا خارقة ،بل غايته

استمرار نقض العادة ،وكثرته(((.

الشبهة الثامنة :لو ظهرت ال لغرض التصديق النسد باب إثبات النبوة باملعجزة،

جلواز أن يكون ما يظهر من النبي لغرض آخر غري التصديق.

واجلواب عن هذه الشبهة :بام مر من أن املعجزة عند مقارنة الدعوى تفيد التصديق

قطع ًا(((.

بعض أحكام الكرامات:
قال اإلمام عبد القاهر البغدادي أبو منـصور يف وصف عقيدة أهل السنـة يف

الكرامات« :وقالوا :جيوز ظهور الكرامات عىل األولياء ،وجعلوها داللة عىل الصدق

ىف أحواهلم ،كام كانت معجزات األنبياء داللة عىل صدقهم ىف دعاوهيم.

وقالوا :عىل صاحب املعجزة إظهارها والتحدي هبا ،وصاحب الكرامات ال

يتحدى هبا غريه ،وربام كتمها((( ،وصاحب املعجزة مأمون العاقبة ،وصاحب الكرامة

ال يأمن تغيري عاقبته ،كام تغريت عاقبة بلعم بن باعورا بعد ظهور كراماته.

وأنكرت القدرية كرامات األولياء ،ألهنم مل جيدوا من فرقهم ذا كرامة! وقالوا
((( «رشح املقاصد» (.)204 :2
((( املصدر السابق (.)204 :2

((( قال العارف باهلل أمحد الرفاعي يف «الربهان املؤيد»« :وال ترغب للكرامات وخوارق العادات فإن
األولياء يسترتون من الكرامات كام تسترت املرأة من احليض» [الربهان املؤيد ،أمحد الرفاعي احلسيني
ت578 :هـ ،ص ،128دار الكتاب النفيس ـ لبنان ـ 1408هـ ،ط ،1ت :عبد الغني نكه مي].

ِ
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بإعجاز القرآن يف نظمه ،خالف قول من زعم من القدرية أن ال إعجاز يف نظم القرآن،
كام ذهب اليه النظام»((( .اهـ.

قال الشهرستاين« :وأما كرامات األولياء :فجائز عق ً
ال ووارد سمع ًا ،ومن أعظم

كرامات اهلل تعاىل عىل عباده :تيسيـر أسباب اخلرب هلم ،وتعسيـر أسباب الرش عليهم،
وحيثام كان التيسري أشد وإىل اخلري أقرب كانت الكرامة أوفر.

وصح النقل ،وجب التصديق ،وال
وما ينقل عن بعضهم من خوارق العادات،
َّ

جيوز اإلنكار عليه .أليس قد ورد يف القرآن قصة عرش بلقيس وقول ذلك الويل ﴿ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [النمل،]40 :
أو مل تكن قصة أم موسى ومريم أم عيسى عليه السالم ،وما ظهر هلام من اخلوارق:

من إلقاء موسى يف اليم كرام ًة هلا ،ورزق الشتاء يف الصيف ،ورزق الصيف يف الشتاء،
وظهور النخلة يف الصحراء ،من أعظم الكرامات ملريم عليها السالم؟

وما ينقل عن صاحلي هذه األمة أكثر من أن حيىص ،وهي بآحادها إن مل تفدنا عل ًام

بوقوعها ،فهي بمجموعها أفادتنا عل ًام قطعي ًا ،ويقين ًا صادق ًا بأن :خوارق العادات قد
ظهرت عىل أيدي أصحاب الكرامات»((( .اهـ.

قال القرطبي« :قال القشريي :وقد أنكر كرامات األولياء من قال إن الذي عنده

علم من الكتاب هو سليامن قال للعفريت :أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وعند

هؤالء ما فعل العفريت فليس من املعجزات وال من الكرامات فإن اجلن يقدرون عىل
((( «الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية» ،عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي أبو منصور ،ت:
 ،429ص ،334دار دار اآلفاق اجلديدة ـ بريوت ـ  ،1977ط.2

((( «هناية اإلقدام يف علم الكالم» ،أبو الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاين ت548 :هـ ،ص،277
دار الكتب العلمية ـ بريوت ،لبنان ـ 1425هـ ـ2004م ،ط ،1ت :أمحد فريد املزيدي.
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مثل هذا وال يقطع جوهر يف حال واحدة مكانني بل يتصور ذلك بأن يعدم اهلل اجلوهر

يف أقىص الرشق ثم يعيده يف احلالة الثانية وهي احلالة التي بعد العدم يف أقىص الغرب أو
يعدم األماكن املتوسطة ثم يعيدها قال القشريي :ورواه وهب عن مالك وقد قيل :بل

جيء به يف اهلواء قاله جماهد وكان بني سليامن والعرش كام بني الكوفة واحلرية»((( .اهـ.

وذكر اإلمام البيهقي أن أبا يزيد البسطامي قال« :لو نظرتم إىل رجل أعطي من

الكرامات ،حتى ُيرفع يف اهلواء ،فال تغرتوا به حتى تنظروا كيف جتدوه عند األمر والنهي،

وحفظ احلدود وأداء الرشيعة»((( .اهـ.

وقال اإلمام البيهقي يف باب القول يف كرامات األولياء« :قال اهلل عز وجل يف

قصة مريم عليـها السالم﴿ :ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰃﰄﰅ

ﰆﰇﰉﰊﰋﰌﰍﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕ﴾ [آل عمران ]37 :وقال يف
قصة سليمـان عليه السالم﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ﴾ [النمل ،]40 :وآصف مل يكن نبي ًا.

وإنام ال جيوز ظهور الكرامات عىل الكاذبني ،فأما عىل الصادقني فإنه جيوز ،ويكون

ذلك دلي ً
ال عىل صدق َم ْن صدَّ قه من أنبياء اهلل عز وجل.

وقد حكى نبينا ﷺ من الكرامات التي ظهرت عىل جريح الراهب ،والصبي

الذي ترك السحر ،وتبع الراهب ،والنفر الذين آووا إىل غار من بني إرسائيل فانحطت
عليهم الصخرة ،وغريهم ما يدل عىل جواز ذلك .وقد ظهر عىل أصحابه يف زمانه،

وبعد وفاته ثم عىل الصاحلني من أمته ما يوجب اعتقاد جوازه»((( .اهـ.

((( «اجلامع ألحكام القرآن» ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي ،ت،)206 :13( ،671 :
دار الشعب ـ القاهرة.

((( (.)304 :3( ،)1719

((( «االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصحاب احلديث» ،أمحد بن احلسني =

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1417
عىل

قال الشهرستـاين« :واعلم أن كل كرامة تظهر عىل يد و ّيل ،فهي بعينـها معجزة

لنبي ،إذا كان الويل يف معامالته تابع ًا لذلك النبيّ ،
وكل ما يظهر يف حقه فهو دليل عىل

صدق أستاذه ،وصاحب رشيعته ،فال تكون الكرامة قط قادحة يف املعجزات ،بل هي
مؤيدة هلا ،دالة عليها راجعة عنها وعائدة إليها»((( .اهـ.

قال ابن حجر العسقالين« :واملشهور عن أهل السنة :إثبات الكرامات مطلق ًا،

لكن استثنى بعض املحققني منهم كأيب القاسم القشريي ما وقع به التحدي لبعض
األنبياء ،فقال :وال يصلون إىل مثل إجياد ٍ
ولد من غري أب ونحو ذلك.
وهذا أعدل املذاهب يف ذلك؛ فإن إجابة الدعوة يف احلال ،وتكثري الطعام واملاء

واملكاشفة بام يغيب عن العني ،واإلخبار بام سيأيت ،ونحو ذلك قد كثر جد ًا حتى صار

وقوع ذلك ممن ينسب إىل الصالح كالعادة ،فانحرص اخلارق اآلن فيام قاله القشريي،

وتعني تقيـيد قول من أطلق ان كل معجزة وجدت لنبي جيوز أن تـقع كرامة لويل»(((.

اهـ.

تنبيه:
وال بد أن تكون الكرامة فع ً
ال ناقض ًا خارق ًا للعادة ،يف أيام التكليف ال يف أيام

اآلخرة؛ ألهنا ليست دار تكليف ،وأن يكون هذا الفعل ظاهر ًا عىل موصوف بالوالية،
= البـيهقي ت ،458 :ص ،307دار اآلفاق اجلديدة ـ بريوت ـ  ،1401ط ،1ت :أمحد عصام
الكاتب.

((( «هناية اإلقـدام يف علم الكالم» ،أبو الفـتح حممد بن عبد الكريم الشهرستـاين ،ت548 :هـ،

ص ،277دار الكتب العلمية ـ بريوت ،لبنان ـ 1425هـ ـ2004م ،ط ،1ت :أمحد فريد املزيدي.

((( «فتح الباري رشح صحيح البخاري» ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،ت:
 852هـ ،)383 :7( ،دار املعرفة ـ بريوت ،ت :حمب الدين اخلطيب.

 1418ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

وأن يكون يف معنى تصديقه حاله الذي اتصف بهَّ ،
ألن الكرامة عالمة صدق َمن ظهرت
عليه يف أحواله ،فمن مل يكن صادق ًا ،فظهور مثلها عليه ال جيوز.
وجاء يف «كشف املحجوب» للهجويري:
«والكرامة عالمة صدق الويل ،وال جيوز ظهورها عىل الكاذب ،إال كعالمة عىل

كذب دعواه ،وهي فعل ناقض للعادة يف حال بقاء التكليف ،وتقول طائفة من أهل

السنةَّ :
إن الكرامة صحيحة ،لكن ال إىل حدِّ اإلعجاز ـ أي :خرق العادة ـ وذلك مثل

استجابة الدعوة ،وحصول املراد ،وما شابه هذا مما ال ينقض العادة»(((.

ور َّد عليهم :بأنه ال فساد ُيتصور من ظهور فعل خارج للعادة يف زمان التكليف،
ُ

فهو مقدور هلل تعاىل ،وال يؤدي إىل إبطال النبوة وال نفي ختصيصها ،وال خلط بني الويل

والنبيَّ ،
فإن مرتبة النبوة ليست فقط باملعجزة ،بل رشفهم بعلو الرتبة وصفاء العصمة،
ٍ
لنبي فض ً
ال عن أنه أفضل منه(((.
يصح ألحد دعوى أن الويل
وال ُّ
مساو ٍّ

نبوة ،فإن رشط الوالية
يسمها َّ
وال يصح لويل دعوى النبوة وما يف معناها ،وإن مل ِّ

ِ
كذب ،والكاذب ال يكون ولي ًا ،ودعوى النبوة
صدق القول ،واالدعاء بخالف املعنى ٌ

كفر حمض.
كذب ًا قدح يف النبوة ،وهو ٌ

مر ،واخلالف إنام هو يف
وال يمكن القول باستحالة الكرامات ،ألهنا جائزة كام َّ

وقوع بعض جزئياهتا ،وهذا يتوقف عىل صحة النقل كام أشار اإلمام الطحاوي يف قوله:

داعي إلنكار تلك
«ونؤمن بام جاء من كراماهتم،
ّ
وصح عن الثقات من رواياهتم» ،فال َ

الكرامات مع صحة النقل ،فاملعول عليه صحة النقل ،وسالمتها من النقض أو اإلحالة.

((( «كشف املحجوب» ،للهجويري ،دراسة وترمجة وتعليق د .إسعاد عبد اهلادي قنديل .دار النهضة
العربية ـ بريوت1980 ،م .ص.453

((( املصدر السابق ص.454

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1419
عىل

وقد أكـثر الناس من ادعاء الكرامات ،حتى صار الواحد إن وقع يف ِ
ومهه ما

سيقوله صاحبه قبل أن يقوله ،ادعى أن هذا كرامة! وصار الناس يدَّ عون الكرامات

ملن يتل َّبسون بأمور حمرمة عليهم يف الرشيعة ،بل صار أناس يدعون الكرامات يف أمور

حمرمة رشع ًا.

وهذا يرتتب عليه اضطراب األمور الرشعية بني الناس ،ويلزم عليه اختالط

األمور عىل العوام بل عىل اخلواص من العلامء.

وكم انترش بني الناس من يقول بعقائد فاسدة خمالفة لعقائد أهل السنة ،ويدعي

رب بكثري من مجيع
له أصحا ُبـه من الكرامات ما لو عددناها لكان عد ُدها وقدرها أك َ
الكرامات التي ظهرت عىل أيدي الصحابة.

ولذلك بحث العلامء يف الكرامات زيادة بحث ،فنـقل القشريي عن األستـاذ

أيب إسحق اإلسفراييني رمحه اهلل أنه قال(« :املعجزات دالالت صدق األنبياء) عليهم
لـم كان
الصالة والسالم( ،ودليل النبوة ال يوجد مع غري النبي ،كام أن العقل املحكم َّ
ِ
دلي ً
للعال) به (يف كونه عالِـ ًام ،مل يوجد ِمـمـَّن ال يكون عامل ًا) به»(((.
ال

وكان يقول أيض ًا(« :األولياء هلم كرامات ،شبه إجابة الدعاء) ،كاإلخبار بمجيء

زيد من سفره ،وبعافيته من مرضه( ،فأما جنس ما هو معجزة لألنبياء) ،كإحياء املوتى

وتسبيح احلصا (فال) تكون لألولياء»(((.

قال العرويس (« :)148/4حمصله أن نوع املعجزة ال يصح أن يكون كرامة».

اهـ ،وهذا عىل وجازته رشح قول اإلمام اإلسفراييني ،فهو إذن ال ينكر الكرامات،

((( «الرسالة القشريية» ،اإلمام أبو القاسم القشريي ،ت465:هـ ،)562 :1( ،ت :د .عبد احلليم
حممود ،د .حممود بن الرشيف.

((( املصدر السابق (.)562 :1
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لنبي .وممن نسب
كام اشتهر عنه ،بل ينكر أن تكون كرامة لويل مماثلة ملعجزة حصلت ٍّ

إىل اإلمام اإلسفرايـيني أنه ذهب إىل قريب من مذهب املعتزلة يف إنكار الكرامات

اإلما ُم اجلويني((( فقد قال« :فالذي صار إليه أهل احلق جواز انخراق العادات يف حق

األولياء ،وأطبقت املعتزلة عىل منع ذلك ،واألستاذ أبو إسحاق ريض اهلل عنه يميل إىل

قريب من مذاهبهم»((( .اهـ ،وسبق تقرير مذهب اإلسفراييني بعبارة اإلمام السعد عىل

هذا النحو ،ويستفاد من عبارته أن األستاذ مل ينكر الكرامات ،بل له فيها مذهب يقرتب

فيه من املعتزلة ،وهو ما وضحناه يف عبارة القشريي ،ومما يرجح أن األستاذ ال ينكر

الكرامات ما قرره اجلويني يف الشامل يف أصول الدين عىل ما خلصه منه ابن األمري حيث

احلق ،ومل
قال« :القول يف كرامات األولياء ،وقد أنكرها معظم املعتزلة ،وأجازها أهل ّ
ينكرها أحد منهم»((( .اهـ ،فنفيه العام أن أحد ًا من أهل السنة أنكر الكرامات مما يؤكد

((( قال اإلمام اجلويني يف حق األستاذ أيب إسحاق اإلسفرايـيني يف أجوبته عن أسئلة اإلمام ابن

عبد احلق الصقيل« :وأما الكالم عن املنجمني ،فقد رأيته يف «هتذيب املستبرص ومعونة املستنرص»
البن جماهد رمحه اهلل ،وذكر القايض طرف ًا منه يف كتابه املرتجم بـ«الدقائـق» ،وليس واحد من
الكتابني يف صحبتي.

ولكن أحسن كتاب رأيته فيه لألستاذ أيب إسحاق اإلسفراييني ،وكان شيخ وحده ووحيد عرصه

يف هذا العلم ،واقترص يف الكالم عىل املنجمني بام مل يزاحم عليه ومل يساهم فيه ،ألنه كان ممن
تدرس يف التنجيم وحل الزجيات والكالم عىل التعديالت واهليئات بره ًة من دهره ،وكان حمط ًا

للرحال ومقصد ًا للرجال يف اهلندسة والفلسفة ،ثم قيض له من علم التوحيد ما فاق به أترابه وآثر
عىل كافة أهل زمانه ،وقد مجع يف الرد عىل املنجمني ما مل جيمعه أحد قبله » .اهـ.

((( «اإلرشاد يف أصول الدين» ،إمام احلرمني اجلويني ،ص ،316ت :د .حممد يوسف موسى ،أ .عيل
عبد املنعم عبد احلميد ،مكتبة اخلانجي1369 .هـ ـ 1950م.

((( «الكامل يف أصول الدين» ،البن األمري ،ت 736هـ ،وهو اختصار الشـامل يف أصول الدين

لإلمام اجلويني ت 478هـ ،)774 :2( ،ت :مجال عبد النارص عبد املنعم ،دار السالم ،ط1
1431هـ 2010 -م.

ِ
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عىل

عىل ما ذكرناه ،وبعد أن نقل الفرهاري شارح رشح العقائد النسفية ما اشتهر عن األستاذ
من نفيه الكرامات مع املعتزلة ،قال« :ومن العجيب أن قرب األستاذ ينقض دعواه ،ألن

الدعاء عنده مستجاب ،وهذه كرامة ،ولكن املحقق :أن األستاذ ال ينكر الكرامات رأس ًا،

بل يقول :ما كان معجزة للنبي ال يكون كرامة للو ّيل ،وقد أمجع املحققون من أهل السنة
عىل حقية الكرامات»((( .اهـ ،وما ناقضه به مذهب األستاذ ال يعود بالنقض عىل مذهبه

مر.
كام نقلناه عن القشريي ،فهو جيوز إجابة الدعاء كام َّ

ومما ينبغي التنبه إليه أن أكثر املعتزلة ال مجيعهم الذين أنكروا الكرامات ،وهذا

ما يفهم من عبارة اجلويني املنقولة عن خمتصـر الشامل ،فيقيد اإلطالق املنقول عنهم
باملعظم منهم.

قال القشريي مع رشح الشيخ زكريا« :وأما اإلمام أبو بكر ابن فورك رمحه اهلل

تعاىل فكان يقول« :املعجزات دالالت الصدق» أي :صدق األنبياء(((« ،ثم إن ا َّدعى

صاحبها النبوة ،فاملعجزة تدل عىل صدقه يف مقالته ،وإن أشار صاحبها إىل الوالية دلت
املعجزة عىل صدقه يف حالته ،فتسمى كرام ًة له» وإن كان نبي ًا «وال تسمى معجزةً ،وإن

كانت من جنس املعجزات للفرق» بينهامَّ ،
بأن املعجزة ما قارهنا دعوى النبوة بخالف
الكرامة؛ فعنده أن ما يكون من جنس املعجزات يكون للويل أيض ًا ،وهو املختارالذي
َّ
دل عليه كالم املصنف ،القشريي ،فيام يأيت.

(وكان رمحه اهلل يقول) أيض ًا( :من الفرق بني املعجزات والكرامات أن األنبياء

عليهم الصالة والسالم مأمورون بإظهارها) أي :املعجزات( ،والويل جيب عليه َسرتها
((( «النرباس رشح العقائد النسفية» ،العالمة عبد العزيزي الفرهاري ،ص ،628طبعة اآلستانة،
2009م ـ 1430هـ.

((( وينبغي أن يكون الرشح ال عىل الوجه الذي عرب به الشيخ زكريا رمحه اهلل :بل يبقي الصدق عىل
إطالقه ،بدليل التفريع والتقسيم الذي سيذكره القشريي بعد .فتأمل.
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وإخفاؤها) أي :الكرامات( ،والنَّبي يدعي املعجزة) أي ما ذكر من املعجزة (ويق َطع

قوة حاله( ،والويل ال يدعيها) أي :الكرامة (وال يقطع بكرامته جلواز أن
القول به) لشدة َّ
يكون ذلك مكر ًا) واستدراج ًا .واحلاصل أن النبي ال بدَّ من علمه بأنَّه نبيِ ،
ومن قصده
َّ
ِ
بأنا معجزات ،بخالف الويل»(((.
إظهار اخلوارق ،ومن قطعه َّ
َ
وأما الباقـالين فـوضح القشيـري حاصل قوله فـقال(« :وقال أوحد فـنه يف

وقته القايض أبو بكر األشعري) الباقالين (رمحه اهلل :إن املعجزات تـختص باألنبياء،
والكرامات تكون لألولياء كمـا تكون لألنبياء ،وال تكون لألولياء معجزة ،ألن ِمن

رشط املعجزة اقرتان دعوى النبوة هبا ،واملعجزة مل تكن معجز ًة لعينها ،وإنمـا كانت

معجز ًة حلصوهلا عىل أوصاف كثرية) وإن شاركتها يف بعضها الكرامة؛ إذ الفعل اخلارق

للعادة من حيث إنه خارق ال يدل عىل كرامة وال معجزة إال إذا اقرتن به ما َّ
دل الرشع

عىل استقامته(((( ،فمتى اختل رشط من تلك الرشائط ،ال تكون معجزةً ،وأحد تلك
الرشائط دعوى النبوة ،والويل ال يدعي النبوة ،فالذي يظهر عليه ال يكون معجزة .وهذا

القول هو الذي نعتمده ونقول به ،بل ندين) اهلل (به ،فرشائط املعجزات كلها أو أكثرها

توجد يف الكرامات إال هذا الرشط الواحد) ،وهو دعوى النبوة فال تكون املعجزة كرام ًة؛

(فالكرامة) كاملعجزة (فعل) من اهلل (ال حمالة) فهي حادثة ال قديمة( ،ألن ما كان قدي ًام مل

غريه( ،وهو) أي ذلك الفعل
يكن له اختصاص بأحد) من اخللق ،بل وال يشارك اهللَ فيه ُ

(ناقض) أي خارق (للعادة .وحتصل) الكرامة (يف زمان التكليف) ،ال يف غريه من أزمنة

اآلخرة ،وليس املراد أهنا ال حتصل من غري مكلف فقد رصح اإلمام اليافعي بأهنا حتصل
((( «رشح الرسالة القشريية مع حاشية العرويس» (.)149-148 :4

((( ولعله لذلك قال اإلمام الباقالين إن املعجز يمكن أن يظهر عىل يدي كاذب ،ألنه حال ظهوره
عىل يد كاذب ،وال توجد قرائن عىل صالح حاله وال تتحقق تلك األوصاف الكثرية ،فال يلزم

الكذب عىل اهلل تعاىل لعدم داللة املعجز عىل تصديق الكاذب .فتأمل.
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من الصبي غري املميز ،ويدل لذلك ما ذكره املاتن بعد ممن تكلم يف املهد (وتظهر عىل

عبد) مطيع (ختصيص ًا له وتفضيالً) له عىل من ال كرامة له.

(وقد حتصل) الكرامة له (باختياره ودعائه) أي :طلبه هلا( ،وقد ال حتصل له) وإن

اختارها وطلبها( ،وقد تكون بغري اختياره) وطلبه (يف بعض األوقات ،ومل يؤمر الويل

بدعاء اخللق إىل نفسه) بل إىل اهلل فقط بخالف النبي يف ذلك؛ فإن املعجزة إنام حتصل له
باختياره وطلبه ،وهو مأمور بدعاء اخللق إىل نفسه ،كام أنه مأمور بدعائهم إىل اهلل ،ألنه

تعاىل بعثه إليهم.

(ولو أظهر) الويل (شيئ ًا من ذلك) أي مما ذكر من كراماته (عىل من يكون أه ً
ال هلا

جلاز) بل قد يندب ملا يرتتب عليه من اخلريات كزيادة يقينه.

واختلف أهل احلق يف الويل هل جيوز أن يعلم أنه و ّيل أم ال ،فكان اإلمام أبو

بكر بن فورك رمحه يقول :ال جيوز ذلك ،ألنه يسلبه اخلوف ،ويوجب له األمن ،وكان

األستاذ أبو عيل الدقاق رمحه اهلل يقول بجوازه ،وهو الذي نأثره أي ننقله (ونقول به)

وهو الصحيح ،وال نسلم أن ذلك يسلبه اخلوف ،ويوجب له األمن ،فالعرشة الذين

برشهم النبي ﷺ باجلنة علموا ببشارته أهنم أولياء اهلل ،وكانوا مع ذلك خائفني مع كامل
فضلهم واجتهادهم يف الدين ،وسيأيت هذا يف كالمه (وليس ذلك) أي علم الويل بأنه
و ّيل (بواجب يف مجيع األولياء حتى يكون كل ويل يعلم أنه و ّيل واجب ًا) أي وجوب ًا (ولكن

جيوز أن يعلم بعضهم ذلك كام جيوز أن ال يعلمه بعضهم ،وإذا علم بعضهم أنه و ّيل
كانت معرفته تلك كرامة له انفرد هبا ،وليس كل كرامة لويل جيب أن تكون تلك بعينها

جلميع األولياء ،بل لو مل يكن للويل كرامة ظاهرة عليه يف الدنيا مل يقدح عدمها يف كونه
ولي ًا) بل قد يكون أفضل ممن ظهرت عليه كرامات ،ألن األفضلية إنام هي بزيادة اليقني،
ال بظهور الكرامة)» ((( .اهـ.

((( «الرسالة القشريية مع رشحها» للشيخ زكريا ،وعليها حاشية العرويس.)150 :4( ،
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ولذلك قال القشيـري بعدُ « :ليس بواجب عىل اخللق وال عىل الويل أيض ًا العلم

بأنه و ٌّيل»((( .اهـ.

ويف «فتح الباري»ِ :
«وعنْد ا ْبن إس َحاق َع ْن َع ْبد اهلل ْبن أيب ن ِ
«حدَّ َث ْت
َجيح َق َالَ :
ْ
َم ِار َية َم ْو َلة ُح َج ْ ِ
أس َل َم ْت َقا َل ْتُ :حبِ َس ُخ َب ْيب يف َب ْيتي ،و َل َقدْ
ي ْبن أيب َإهاب وكَان ْ
َت َقدْ ْ
وإن يف َي ِد ِه ِلق ْط ًفا ِم ْن ِعن ٍ
َب ِم ْث َل َر ْأ ِ
إن ك َ
الر ُج ِل َي ْأك ُُل ِمنْ ُه» َف ْ
ا َّط َل ْعت َع َل ْي ِه َي ْو ًما َّ
َان
س َّ
ف يف َي ِد ِه َي ْأ ُك ُل ُهَّ ،
أن َيك َ
احت ََم َل ْ
وأن ا َّلتِي
أت ا ْل ِق ْط َ
َب َر ْ
ُون ك ٌُّل ِم ْن َم ِار َية َ
وز ْين َ
َم ْ ُفو ًظا ْ
الر َوا َيت ْ ِ
أن َيك َ
ويت ََم ُل ْ
ُون
ُحبِ َس يف َب ْيتِ َها َم ِار َية وا َّلتِي كَان ْ
َب ج ًعا َب ْ َ
 ت ُر ُس ُه َز ْين َ ْ
َت َ ْ
َيْ ُ ،
ي ِّ
ال ِار ُ ِ
ِ
وو َق َع ِعنْدَ ا ْب ِن َب َّط ٍ
ال َّ
املر ِأة ُج َو ْي ِر َي ُة»((( .اهـ.
الر َضاعَِ ،
َْ
اس َم ْ
أن ْ
ث أب ًا َ ل ِار َي َة م ْن َّ
قال ابن حجر تعليق ًا عىل قصة ُخبيب:

«قال ابن بطال :هذا يمكن أن يكون اهلل جعله آيـ ًة عىل الكفار وبرهان ًا لنبـيه

لتصحيح رسالته.

قال :فأما من يدعي وقوع ذلك له اليوم بني ظهراين املسلميـن فال وجه له ،إذ

املسلمون قد دخلوا يف الدين ،وأيقنوا بالنبوة فأي معنى إلظهار اآلية عندهم ،ولو مل

يكن يف جتويز ذلك إال أن يقول جاهل :إذا جاز ظهور هذه اآليات عىل يد غري نبي فكيف
نصدقها من نبي ،والفرض أن غريه يأيت هبا لكان يف إنكار ذلك قطع ًا للذريعة.

إىل أن قال :إال أن يكون وقوع ذلك مما ال خيرق عاد ًة وال يقلب عين ًا ،مثل أن

يكرم اهلل عبد ًا بإجابة دعوة يف احلني ،ونحو ذلك مما يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة
عدوه حر َمته .انتهى.
الويل ،ومن ذلك محاية اهلل تعاىل عاص ًام؛ لئال ينتهك ُ

((( «رشح الشيخ زكريا األنصاري عىل الرسالة القشريية» (.)151 :4
((( «فتح الباري» (.)382 :7
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واحلاصل أن ابن بطال توسط بني من يثبت الكرامة ومن ينفيها ،فجعل الذي

َي ْث ُب ُت ما قد جتري به العادة آلحاد الناس أحيان ًا ،واملمتنع ما يقلب األعيان مثالً.

واملشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلق ًا ،لكن استثنى بعض املحققني

منهم ،كأيب القاسم القشريي ما وقع به التحدي لبعض األنبياء ،فقال :وال يصلون إىل
ِمثل إجياد ولد من غري أب ونحو ذلك ،وهذا أعدل املذاهب يف ذلك ،فإن إجابة الدعوة

يف احلال ،وتكثري الطعام واملاء ،واملكاشفة بام يغيب عن العني ،واإلخبار بام سيأيت ونحو

ذلك ..قد ك ُثر جد ًا حتى صار وقوع ذلك مما ينسب إىل الصالح كالعادة.

وتعي تقييد قول َمن أطلق أن كل
فانحرص اخلارق اآلن فيام قاله القشرييَّ ،

معجزة وجدت لنبي جيوز أن تقع كرامة لويل ،ووراء ذلك كله أن الذي استـقر عند

العامة أن َ
خرق العادة يدل عىل أن من وقع له ذلك ،من أولياء اهلل تعاىل ،وهو غلط

ممن يقوله فإن اخلارق قد يظهر عىل يد املبطل :من ساحر وكاهن وراهب ،فيحتاج من
يستدل بذلك عىل والية أولياء اهلل تعاىل إىل فارق.

وأوىل ما ذكروه أن خيترب حال من وقع له ذلك ،فإن كان متمسك ًا باألوامر الرشعية

والنواهي كان ذلك عالمة واليته ،ومن ال فال وباهلل التوفيق»((( .اهـ.
قال اإلمام النووي يف «رشح مسلم»:

«إثبات كرامات األولياء ،وهو مذهب أهل السنة خالف ًا للمعتزلة ،وفيه أن كرامات

األولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم ،وهذا هو الصحيح عند أصحابنا املتكلمني ،ومنهم

من قال :ال تقع باختيارهم وطلبهم ،وفيه أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات

عىل مجيع أنواعها ،ومنَعه بعضهم وادعى أهنا ختتص بمثل إجابة دعاء ونحوه ،وهذا

((( «فتح الباري» (.)385 :7
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جرياهنا بقلب األعيان ،وإحضار اليشء من
غلط من قائله وإنكار
ِّ
للحس ،بل الصواب َ
العدم ونحوه» .اهـ(((.

وقال ابن حجر يف «الفتح» يف باب ﴿ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ﴾

[اجلن:]26 :

«قال الزخمرشي :يف هذه اآلية إبطال الكرامات؛ ّ
ألن الذين يضاف إليهم وإن

مرتضني فليسوا برسل ،وقد خص اهلل الرسل من بني املرتضعني باالطالع
كانوا أولياء ْ
ب بام تقدم.
عىل الغيب ،و ُت ُع ِّق َ
وقال اإلمام فخر الدين :قوله﴿ :ﯹﯺ﴾ لفظ مفرد ،وليس فيه صيغة عموم،

فيصح أن يقال :إن اهلل ال يظهر عىل غيب واحد من غيـوبه أحد ًا إال الرسل ،فيحمل
عىل وقت وقوع القيامة ،ويقويه ذكرها عقب قوله﴿ :ﯬﯭﯮ﴾ [اجلن،]25 :

ظهروا عىل ذلك ،وقال أيض ًا :جيوز أن يكون االستثناء منقطع ًا،
وتُع ِّقب بأن :الرسل مل ُي َ

أي :ال يظهر عىل غيبه املخصوص أحد ًا لكن من ارتىض من رسول ،فإنَّه جيعل له حفظه.
بالـملك يف اطالعه عىل الغيب،
وقال القايض البيضاوي :خيصص الرسول
َ

واألولياء يقع هلم ذلك باإلهلام.

خاص ،فالدعوى امتناع الكرامات
وقال ابن املنري :دعوى الزخمرشي عامة ،ودليله ٌّ

كلها ،والدليل حيتمل أن يقال :ليس فيه إال نـفي االطالع عىل الغيب ،بخالف سائـر
الكرامات .انتهى.

ومتامه أن يقال :املراد باالطالع عىل الغيبِ ،علم ما سيقع قبل أن يقع عىل

تفصيله ،فال يدخل يف هذا ما يكشف هلم من األمور املغيبة عنهم ،وما ال خيرق هلم من

العادة ،كامليش عىل املاء وقطع املسافة البعيدة يف مدة لطيفة ونحو ذلك.
((( «رشح صحيح مسلم» (.)108 :16
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وقال الطيبي :األقرب ختصيص االطالع بالظهور واخلفاء ،فإطالع اهلل األنبياء

فض ِّمن ﴿ﭠ﴾
عىل املغيب أمكن ،ويدل عليه حرف االستعالء يف ﴿ﯹﯺ﴾ُ ،

معنى يطلع ،فال ُيظهر عىل غيبه إظهار ًا تام ًا وكشف ًا جلي ًا إال لرسول يوحى إليه مع ملك
وح َفظـة ،ولذلك قال﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ [اجلن ]27 :وتعليله
َ

بقوله﴿ :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾ [اجلن ،]28 :وأما الكرامات ،فهي من قبيل
التلويح وال َّلمحات وليسوا يف ذلك كاألنبياء.
وقد جزم األستاذ أبو إسحاق :بأن كرامات األولياء ال تضاهي ما هو معجزة

لألنبياء»((( .اهـ.

فهذا أهم ما قاله أهل السنة والعلمـاء يف الكرامات ،واملوضوع له ذيول طويلة

وتفاصيل يف كتب التوحيد.

قال الطحاوي» :ونؤمن بأرشاط الساعة :من خروج الدجال ،ونزول عيسى
ابن مريم عليه السالم من السامء ،ونؤمن بطلوع الشمس من مغرهبا ،وخروج
دابة األرض من موضعها«.
كل هذا ورد فيه أحاديث ،والكالم فيها يكون نفس الكالم عىل الرصاط.

أهل السنة قالوا :إن هذه أحاديث بعضها وصل إىل درجة التواتر وبعضها فيه

خالف بتواتره ،عىل كل األحوال هذه األحاديث مشهورة ،إذا مل تكن ختالف املعقول
فاألصل اإليامن هبا.

روى اإلمام البخاري يف «صحيحه» :عن فاطمة :عن أسامء قالت :أتيت عائشة

وهي تصيل فقلت :ما شأن الناس؟ فأشارت إىل السمـاء ،فإذا الناس قيام! فقالت:

سبحان اهلل! قلت :آية؟ فأشارت برأسها ،أي نعم.
((( «فتح الباري» (.)364 :13
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فقمت حتى َّ
رأيس املاء ،فحمد اهلل عز وجل
الغيش فجعلت أصب عىل
جتلين
َ
ُ
النبي ﷺ وأثنى عليه ،ثم قال« :ما من يشء مل أكن ُأريته إال رأيته يف مقامي حتى اجلنة
ُّ

والنار ،فأوحي إ َّيل أنكم تفتنون يف قبوركم مثل أو قريب ًا ـ ال أدري أي ذلك قالت أسامء

ـ من فتنة املسيح الدجال ،يقال :ما ع ْلمك هبذا الرجل؟ فأما املؤمن أو املوقن ـ ال أدري
بأهيام قالت أسامء ـ فيقول :هو حممد رسول اهلل ،جاءنا بالبينات واهلدى ،فأجبنا واتَّبعنا،
هو حممد ثالث ًا ،فيقال :ن َْم صاحل ًا قد علمنا إن كنت ملوقن ًا به.

وأما املنافق أو املرتاب ـ ال أدري أي ذلك قالت أسامء ـ فيقول :ال أدري! سمعت

الناس يقولون شيئ ًا فقلته»(((.

قال العالمة العيني« :قوله« :املسيح الدجال» إنام سمي مسيح ًا ألنه يمسح األرض،

أو ألنه ممسوح العني ،قال يف «العباب» :املسيح املمسوح بالشؤم ،وقال ابن دريد :سمت

َ
الدجال مسيح ًا ألنه ممسوح إحدى العينني.
اليهود

شوه،
وبعض املحدثني يقولون فيه املسيح ،مثال :سكيت ،ألنه مسح َخلقه ،أيَّ :

وأما املسيح ،بالفتح ،فهو عيسى ابن مريم عليه السالم.

وقال ابن ماكوال عن شيخه :الصواب هو باخلاء املعجمة ،املسيخ ،يقال :مسحه

اهللُ ،باملهملة :إذا خلقه خلق ًا حسن ًا ،ومسخه ،باملعجمة :إذا خلقه خلق ًا ملعون ًا.

والدجال عىل وزن ف َّعال من الدَ َجل ،وهو الكذب والتَّمويه وخلط احلق بالباطل،
ّ

مموه َّ
دجاالً لرضبه يف األرض وقطعه أكثر
خلط ،وقال أبو العباسُ :سمي َّ
وهو كذاب ِّ

((( كتاب العلم ،باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس .)86( ،وكتاب الوضوء ،باب من مل يتوضأ
إال من الغشى املثقل .)184( ،وأبواب الكسوف ،باب صالة النساء مع الرجال يف الكسوف،

(.)1053

ِ
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دجل إذا ل َّبس ،ويقال :الدجل طيل
نواحيها ،يقال :دجل الرجل إذا فعل ذلك ،ويقالَّ :
البعري بالقطران وبغريه ،ومنه سمي الدجال.

ويقال ملاء الذهب :دجال ،بالضمُ ،
وشبه الدجال به ألنه ُيظهر خالف ما يضمر،

ويقال :الدجل السحر والكذب ،وكل كذاب دجال ،وقال ابن دريدُ :سمي به ألنه

يغطي األرض باجلَمع الكثري ،مثل دجلة تغطي األرض بامئها ،والدجل :التغطية ،يقال:
دجل فالن احلق بباطله ،أي :غطاه ،يقال :دجل الرجل ،بالتخفيف والتشديد مع فتح

اجليم ،ودجل أيض ًا بالضم خمفف ًا»(((.

ويف «البخاري» :أيض ًا عن جماهد قال :كنا عند ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام

فذكروا الدجال أنه قال :مكتوب بني عينـيه كافر ،فقال ابن عباس :مل أسمعه ،ولكنه

قال :أما موسى كأين أنظر إليه إذ انحدر يف الوادي يلبي»(((.

وفيه عن أيب بكرة ريض اهلل تعاىل عنه :عن النبي ﷺ قال« :ال يدخل املدينة رعب

املسيح الدجال ،هلا يومئذ سبعة أبواب عىل كل باب ملكان»(((.

وفيه أيض ًا :عن أنس بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه :عن النبي ﷺ قال« :ليس من

بلد إال سيطؤه الدجال ،إال مكة واملدينة ليس له من نقاهبا نقب إال عليه املالئكة صافني

حيرسوهنا ،ثم ترجف املدينة بأهلها ثالث رجفات ،ف ُيخرج اهللُ كل كافر ومنافق»(((.

((( «عمدة القاري رشح صحيح البخاري» ،بدر الدين حممود بن أمحد العيني (855هـ) ،دار إحياء
الرتاث العريب ـ بريوت.)94 :2( ،

((( كتاب احلج ،باب التلبية إذا انحدر يف الوادي.)1555( ،

((( كتاب فضائل املدينة ،باب ال يدخل الدجال املدينة .)1879( ،وكتاب الفتن ،باب ذكر الدجال،
(.)7125

((( كتاب فضائل املدينة ،باب ال يدخل الدجال املدينة.)1881( ،

 1430ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

ويف «البخاري» :عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتـبة :أن أبا سعيد اخلدري ريض اهلل
تعاىل عنه قال :حدثنا رسول اهلل ﷺ حديث ًا طوي ً
ال عن الدجال ،فكان فيام حدثنا به أن

وهو حمرم عليه أن يدخل نـقاب املدينة ،ينـزل بعض السباخ التي
قال« :يأيت الدجال
َّ

باملدينة ،فيخرج إليه يومئذ رجل هو خري الناس أو من خري الناس فيقول :أشهد أنك

الدجال الذي حدثنا عنك رسول اهلل ﷺ حديثه ،فيقول الدجال :أرأيتم إن قتلت هذا

ثم أحييته ،هل تشكون يف األمر؟ فيقولون :ال ،فيقتله ثم حيييه ،فيقول حني حيييه :واهلل
ما كنت ُّ
قط أشد بصرية مني اليوم ،فرييد الدجال أن يقتله فال يس َّلط عليه»(((.
وقد روي يف الدجال أحاديث غري هذه:

روى اإلمام مسلم يف «صحيحه» :عن عبد اهلل بن عمرو قال :حفظت من رسول اهلل
ﷺ حديث ًا مل أنسه بعدُ ! سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إن أول اآليات خروج ًا :طلوع

الشمس من مغرهبا ،وخروج الدابة عىل الناس ضحى ،وأهيام ما كانت قبل صاحبتها،
فاألخرى عىل إثرها قريب ًا»(((.
ويف «صحيح مسلم» :عن أيب هريرة أن رسول اهلل ﷺ قال« :بادروا باألعامل

ست ًا :طلوع الشمس من مغرهبا ،أو الدخان ،أو الدجال ،أو الدابة ،أو خاصة أحدكم،
أو أمر العامة»(((.

وروى احلاكم يف «املستدرك» :عن قيس بن سعد عن أيب الطفيل قال :كنا جلوس ًا
((( كتاب فضائل املدينة ،باب ال يدخل الدجال املدينة .)1882( ،وكتاب الفتن ،باب ذكر الدجال،
(.)7132

((( كتاب الفتن وأرشاط الساعة ،باب يف خروج الدجال ومكثه يف األرض ،ونزول عيسى وقتله إياه،
وذهاب أهل اخلري واإليامن ،وبقاء رشار الناس وعبادهتم األوثان ،والنفخ يف الصور ،وبعث من

يف القبور.)2941( ،

((( كتاب الفتن وأرشاط الساعة ،باب يف بقية من أحاديث الدجال.)2947( ،

ِ
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عند حذيفةُ ،
فذكرت الدابة ،فقال حذيفة ريض اهلل تعاىل عنه« :إهنا خترج ثالث خرجات

يف بعض البوادي ،ثم تكمن ،ثم خترج يف بعض القرى حتى يذعروا ،وحتى هتريق فيها

األمراء الدماء ،ثم تكمن ،قال :فبينمـا الناس عند أعظم املساجد وأفضلها وأشـرفها

ـ حتى قلنا :املسجد احلرام وما سامه ـ إذ ارتفعت األرض ،وهيرب الناس ،ويبقى عامة

من املسلمني يقولون :إنه لن ينجينا من أمر اهلل يشء ،فتخرج ،فتجلو وجوههم حتى
الدرية ،وتتبع الناس جريان يف الرباع ،رشكاء يف األموال ،وأصحاب
جتعلها كالكواكب ِّ
يف اإلسالم»(((.

ويف «املستدرك» :عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه :عن النبي ﷺ قال« :خترج

الدابة ومعها عصا موسى ،وخاتم سليامن ،فتجلو وجه املؤمن بالعصا ،وختطم أنـف

الكافر باخلاتم ،حتى إن أهل اخلوان جيتمعون ،فيقولون هلذا :يا مؤمن ،ويقولون هلذا:
يا كافر»(((.

ويف «املستدرك» :عن أيب الزعراء قال :كنا عند عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل تعاىل

عنه ،فذكر عنده الدجال ،فقال عبد اهلل بن مسعود :تفرتقون ـ أهيا الناس ـ خلروجه عىل
ثالث فرق :فرقة تتبعه ،وفرقة تلحق بأرض آبائها بمنابت الشيح ،وفرقة تأخذ شط

الفرات ،يقاتلهم ويقاتلونه ،حتى جيتمع املؤمنون بقرى الشام ،فيبعثون إليهم طليعة

فيهم فارس عىل فرس أشقر وأبلق ،قال :فيقتتلون فال يرجع منهم برش.

قال سلمة :فحدثني أبو صادق :عن ربيعة بن ناجذ :أن عبد اهلل بن مسعود قال:

فرس أشقر.

قال عبد اهلل :ويزعم أهل الكتاب أن املسيح ينزل إليه ،قال :سمعته يذكر عن أهل
((( كتاب الفتن واملالحم .)8491( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه.
((( كتاب الفتن واملالحم.)8494( ،
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الكتاب حديث ًا غري هذا :ثم خيرج يأجوج ومأجوج ،فيمرحون يف األرض ،فيفسدون
فيها ،ثم قرأ عبد اهلل﴿ :ﮈﮉﮊﮋﮌ﴾ [األنبياء.]96 :

قال :ثم يبعث اهلل عليهم دابة مثل هذا النغف ،فتلج يف أسمـاعهم ومناخرهم،

فيموتون منها ،فتنتن األرض منهم ،ف ُيجأر إىل اهلل ،فريسل ماء يطهر األرض منهم ،قال:

ثم يبعث اهلل رحي ًا فيها زمهرير باردة ،فلم تدع عىل وجه األرض مؤمن ًا إال كفته تلك
الريح ،قال :ثم تقوم الساعة عىل رشار الناس.

والصور :قرن ـ فال يبقى
بالصور بني السامء واألرض ،فينفخ فيه ـ ُّ
ثم يقوم امللك ُّ

خلق يف الساموات واألرض إال مات ،إال من شاء ربك ،ثم يكون بني النفختني ما شاء
اهلل أن يكون ،فليس من بني آدم خلق إال منه يشء ،قال :فريسل اهلل ماء من حتت العرش،

كمني الرجال ،فتنبت حلامهنم وجثامهنم من ذلك املاء كام ُينبت األرض من الثرى.
ّ

ثم قـرأ عبـد اهلل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗﯘﯙﯛﯜ﴾ [فاطر ،]9:قال :ثم يقوم ملك بالصور بني السامء واألرض،

فينفخ فيه ،فينطلق كل نفس إىل جسدها ،حتى يدخل فيه ،ثم يقومون ،ف َيحيون حياة
رجل واحد قيام ًا لرب العاملني.

قال :ثم يتمثل اهلل تعاىل إىل اخللق ،فيلقاهم ،فليس أحد يعبد من دون اهلل شيئ ًا

إال وهو مرفوع له يتبعه ،قال :فيلقى اليهود فيقول :من تعبدون؟ قال :فيقولون :نعبد
عزير ًا ،قال :هل يرسكم املاء؟ فيقولون :نعم! إذ يرهيم جهنم كهيئة الرساب ،قال :ثم قرأ

عبد اهلل﴿ :ﭱﭲﭳﭴﭵ﴾ [الكهف ،]100 :قال :ثم يلقى النصارى،

فيقول :من تعبدون؟ فيقولون املسيح! قال :فيقول :هل يرسكم املاء؟ قال :فيقولون:

نعم ،قال :فريهيم جهنم كهيئة الرساب ،ثم كذلك ملن كان يعبد من دون اهلل شيئ ًا ،قال:

ثم قرأ عبد اهلل﴿ :ﰆﰇﰈﰉ﴾ [الصافات.]24 :
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قال :ثم يتمثل اهلل تعاىل للخلق حتى يمر عىل املسلمني ،قال :فيقول :من تعبدون؟

فيقولون :نعبد اهلل وال نرشك به شيئ ًا ،فينتهرهم مرتني أو ثالث ًا ،فيقول :من تعبدون؟
فيقولون :نعبد اهلل وال نرشك به شيئ ًا ،قال :فيقولون :هل تعرفون ربكم؟ قال :فيقولون:
سبحانه! إذا اعرتف لنا عرفناه ،قال :فعند ذلك يكشف عن ساق ،فال يبقى مؤمن إال
خر هلل ساجد ًا.
َّ

ويبقى املنافقون ظهورهم طبق ًا واحد ًا ،كأنام فيها السفافيد ،قال :فيقولون :ربنا!

فيقول :قد كنتم تُدعون إىل السجود وأنتم ساملون ،قال :ثم ُيأمر بالرصاط ،ف ُيرضب عىل

كمر الريح ،ثم كمر الطري ،ثم
جهنم ،فيمر الناس كقدر أعامهلم ُزمر ًا :كلمح الربق ،ثم ِّ

كأرسع البهائم ،ثم كذلك ..حتى يمر الرجل سعي ًا ،ثم مشي ًا ،ثم يكون آخرهم رج ً
ال

أبطأت يب؟ فيقول :مل أبطئ بك ،إنِّام أبطأ
رب! ملاذا
َ
أي ّ
يتلبط عىل بطنه ،قال :فيقولْ :
بك عم ُلك.

قال :ثم يأ َذن اهلل تعاىل يف الشفاعة ،فيكون أول شافع روح القدس جربيل ﷺ،

ثم إبراهيم خليل اهلل ،ثم موسى ،ثم عيسى ،عليهم الصالة والسالم ،قال :ثم يقوم
نبيكم رابع ًا ،ال يشفع أحد بعده فيام يشفع فيه ،وهو املقام املحمود الذي ذكره اهلل تبارك
وتعاىل﴿ :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [اإلرساء.]79 :

قال :فليس من نفس إال وهي تنظر إىل بيت يف اجلنة ،أو بيت يف النار ،قال :وهو يوم

احلرسة ،قال :فريى أهل النار البيت الذي يف اجلنة ،ثم يقال :لو عملتم ،قال :فتأخذهم
احلرسة ،قال :ويرى أهل اجلنة البيت يف النار ،فيقال :لوال أن م ّن اهلل عليكم ،قال :ثم
يشفع املالئكة والنبيون والشهداء والصاحلون واملؤمنون ،فيش ّفعهم اهلل.

ثم يقول اهلل :أنا أرحم الرامحني ،فيخرج من النار ـ أكثر مما أخرج من مجيع
قالَّ :

اخللق ـ برمحته ،قال :ثم يقول :أنا أرحم الرامحني ،قال :ثم قرأ عبد اهلل﴿ :ﰖﰗ

 1434ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

ﰘﰙ*ﰛﰜﰝﰞﰟ*ﰡﰢﰣﰤ*ﰦﰧﰨﰩ*ﰫ
ﰬﰭﰮ﴾ [املدثر ،]46 -42 :قال :فعقد عبد اهلل بيده أربع ًا ،ثم قال :هل ترون يف
هؤالء من خري؟ ما ينزل فيها أحد فيه خري.

غي وجوههم وألواهنم ،قال :فيجيء
فإذا أراد اهلل عز وجل أن ال خيرج منها أحدّ ،

الرجل فينظر وال يعرف أحد ًا ،فيناديه الرجل ،فيقول :يا فالن ،أنا فالن! فيقول :ما

أعرفك ،فعند ذلك يقول﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾ [املؤمنون،]107 :

فيقول :عند ذلك ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [املؤمنون ،]108 :فإذا قال ذلك أطبقت

عليهم ،فال خيرج منهم برش»(((.

ويف «املستدرك» أيض ًا :عن أيب ُزرعة بن عمرو بن جرير قال :جلس إىل مروان

ثالثة نفر باملدينة ،فسمعوه حيدث عن اآليات :أوهلا خروج الدجال ،فقام النفر من عند

مروان ،فجلسوا إىل عبد اهلل بن عمرو ،فحدّ ثوه بام قال مروان ،فقال عبد اهلل :مل يقل

سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إن أول اآليات خروج ًا طلوع الشمس من
مروان شيئ ًا!
ُ
مغرهبا ،أو الدابة ،أهيام كانت أوالً فاألخرى عىل أثرها قريب ًا».
ثم نشأ حيدث قال» :وذلك أن الشمس إذا غربت أتت حتت العرش ،فسجدت

واستأذنت يف الرجوع ،فلم يرد عليها يشء ،قال :ثم تعود تستأذن يف الرجوع ،فلم يرد
عليها يشء ،قالت :يا رب ما أبعد الـمرشق! من يل بالناس؟ حتى إذا كان ُ
الليل أتت
فاستأذنت ،فقال هلا :اطلعي من مكانك ،قال :وكان عبد اهلل يقرأ الكتب ،فقرأ وذلك:

﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ﴾ [األنعام.(((]158 :

((( كتاب الفتن واملالحم .)8519( ،وكتاب األهوال .)8772( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل
رشط الشيخني ومل خيرجاه.

((( كتاب الفتن واملالحم .)8645( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه.
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عراف ًا ،وال من يدّ عي شيئ ًا خيالف
قال الطحاوي» :وال نصدق كاهنـ ًا وال ّ
الكتاب والسنة وإمجاع األمة«.
نقل العدوي يف «حاشيته عىل رشح خليل» :عن املناوي قال:
والعراف :أن الكاهن إنام يتعاطى اخلرب عن الكوائـن يف
«والفرق بني الكاهن
َّ

مستقبل الزمان ،ويدعي معرفة األسـرار ،والعراف :هو الذي يتعاطى معرفة اليشء
الض ِّال ونحومها من األمور» .اهـ(((.
املرسوق ،ومكان َّ
ويف «لسان العرب»:

تكهن ًا وتكهين ًا :ـ األخري نادر ـ قىض له بالغيب ،األزهري قال :الكاهن:
تكهن ُّ
«و َّ

الذي يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف مستقبل الزمان ،ويدعي معرفة األرسار ،وقد كان

وسطيح وغريمها ،فمنهم من كان يزعم أن له تابع ًا من اجل ّن،
كهنةٍّ :
يف العرب َ
كشق َ
ورئ ّيـ ًا ُيلقي إليه األخبار ،ومنهم من كان يزعم أنه يعرف األمور بمقدّ مات أسباب،
ّ
وهذا خيصونه باسم
يستـدل هبا عىل مواقعها من كالم َمن يسأله ،أو فعله ،أو حاله،
ُّ
العراف ،كالذي يدعي معرفة اليشء املرسوق ،ومكان الضالة ونحومها.

قال األزهري :وكانت الكهانة يف العرب قبل مبعث سيدنا رسول اهلل ﷺ ،فلمـا

وحرست السامء بالشهب ،ومنعت اجلن والشياطني من اسرتاق السمع وإلقائه
ُبعث نبي ًا ُ
إىل الكهنة َب َطل علم الكهانة ،وأزهق اهلل أباطيل الكهان بالفرقان الذي فرق عز وجل

به بني احلق والباطل ،وأطلع اهلل سبحانه نبيه بالوحي عىل ما شاء من علم الغيوب

التي عجزت الكهنة عن اإلحاطة به ،فال كهانة اليوم؛ بحمد اهلل ومنِّه وإغنائه بالتنزيل

عنها» .اهـ(((.

((( «حاشية العدوي عىل رشح خليل» (.)221 :2
((( «لسان العرب» (.)363 :13
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روى احلاكم يف «املستدرك» :عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من أتى
عراف ًا أو كاهن ًا ،فصدقه فيام يقول ،فقد كفر بام ُأنزل عىل حممد ﷺ»(((.

ورواه البيهقي يف «سننه الكربى» ،ورواه اإلمام أمحد هبذا اللفظ عنه ،وعن احلسن،

وإسحاق بن راهويه(((.

ويف«مسند أيب يعىل» :عن عبد اهلل بن مسعود أنه قال :من أتى عراف ًا ،أو ساحر ًا،
أو كاهن ًا ،فسأله ،فصدقه بام يقول ،فقد كفر بام ُأنزل عىل حممد ﷺ(((.
ويف رواية« :وتي ّقن بام يقول ،فقد كفر بام ُأنزل عىل حممد»(((.

وهذا
مروي عن عبد اهلل بن مسعود يف «األوسط» للطرباين وغريه(((.
ٌّ

ويف «جممع الزوائـد» للهيثمي :عن عمران بن حصني قال :قال رسول اهلل ﷺ:

ُكهن له ،أو سحر أو ُسحر له ،ومن عقد عقدة
تطي أو تُطري له ،أو تكهن أو ت ِّ
«ليس منا من َّ
((( كتاب اإليامن .)15( ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشطهام مجيع ًا من حديث ابن سريين ومل
خيرجاه وحدث البخاري عن إسحاق عن روح عن عوف عن خالس وحممد عن أيب هريرة قصة

موسى أنه آدر.

((( البيهقي ،كتاب القسامة ،باب تكفري الساحر وقـتله إن كان ما يسحر به كالم كفر صـريح،
(.)16938

وأمحد من حديث أيب هريرة واحلسن ريض اهلل عنهام.)331 :15( ،)9536( ،
ومن حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.)142 :16( ،)10167( ،

((( (.)280 :9( ،)5408

((( أخرجه الطرباين يف «املعجم الكبري» من حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه،)10005( ،
( .)76 :10ولفظه :يؤمن بام يقول.

((( ( .)122 :2( ،)1453وابن أيب شيبة يف «مصنفه» ،كتاب الطب ،باب من كره إتيان الكاهن
والساحر والعراف .)23528( ،أخرجه البزار يف «مسنده».)52 :9( ،)3578( ،

اهليثمي ،كتاب الطب ،باب يف السحر والكهانة والطرية وغري ذلك.)8480( ،
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ـ أو قال :من عقد عقدة ـ ومن أتى كاهن ًا فصدقه بام قال فقد كفر بام أنزل عىل حممد»،

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ،خال إسحق بن الربيع وهو ثقة(((.
وهذا املعنى كثري يف السنة.

قال يف «حتفة األحوذي» :قوله« :فقد كفر بام أنزل عىل حممد» :الظاهر أنه حممول
ٍ
ٍ
وتصديق؛
باستحالل
عىل التغليظ والتشديد كام قاله الرتمذي ،وقيل :إن كان املراد اإلتيان

فالكفر حممول عىل ظاهره ،وإن كان بدوهنام فهو عىل كفران النعمة» .اهـ(((.
ويؤيد ما قاله ِمن أنه غري حممول عىل الكفر احلقيقي ،ما روي عن أكثر من واحد

ِمن أن الصالة ال تقبل أربعني يوم ًا ،ومفهوم ذلك أنه يبقى مؤمن ًا ،ويظل مطا َلب ًا بالصالة،
ولكن ال ثواب له فيهاِ ،من ِعظم ما أتى.
ومما روي يف ذلك ،ما ذكره اهليثمي يف «جممع الزوائـد» :عن عمر بن اخلطاب

قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :من أتى عراف ًا مل تـقبل له صالة أربعني ليل ًة» .رواه

الطرباين يف «األوسط» :عن شيخه مصعب بن إبراهيم بن محزة الدهري ومل أعرفه وبقية

رجاله رجال الصحيح(((.

وعن ابن عمر قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من أتى عراف ًا مل تقبل له صالة أربعني

ليل ًة» .رواه الطرباين يف «األوسط» ورجاله ثقات(((.

((( اهليثمي ،كتاب الطب ،باب يف السحر والكهانة والطرية وغري ذلك .)8480( ،أخرجه البزار يف
«مسنده».)52 :9( ،)3578( ،

((( «حتفة األحوذي» (.)355 :1

((( اهليثمي ،كـتاب الطب ،باب فيمن أتى كاهن ًا أو عراف ًا .)8483( ،أخرجه الطرباين،)9172( ،
(.)76 :9

((( اهليثمي ،كتاب الطب ،باب فيمن أتى كاهن ًا أو عراف ًا .)8484( ،أخرجه الطرباين:2( ،)1402( ،
.)107
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وربام يكون احلكم بالفرق بني ما إذا صدّ قه عىل سبيل القطع فيكفر ،وما إذا مل

يصدقه فال يكفر؛ ويرتتب عليه ما ذكر من حكم عدم قبول الصالة.

ومما يؤيد ذلك ما ذكره اهليثمي :عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من
أتى كاهن ًا فصدقه بام يقول؛ فقد برئ مما ُأنزل عىل حممد ﷺ ،ومن أتاه غري مصدق له

مل تقبل له صالة أربعني ليل ًة» .رواه الطرباين يف «األوسط» .وفيه رشدين بن سعد وهو

ضعيف ،وفيه توثيق يف أحاديث الرقاق ،وبقية رجاله ثقات(((.

وعن أيب الدرداء قال :قال رسول اهلل ﷺ« :لن ينال الدرجات العىل من تكهن،

أو استقسم ،أو رجع من سفر تطري ًا» ،ويف رواية« :أو تطري طري ًة ترده عن سفر ،مل ينظر

إىل الدرجات العىل» رواه الطرباين بإسنادين ورجال أحدمها ثقات(((.

وهذا احلديث يؤيد أيض ًا عدم احلكم بالكفر املطلق عىل من فعل ذلك إال بقرائن

أخرى تنضم إىل اإلتيان.

قال ابن عابدين يف «حاشيته»:

«مطلب يف الساحر والزنديق:

يف «الفتح» :السحر حرام بال خالف بني أهل العلم ،واعتقاد إباحته كفر ،وعن

أصحابنا ومالك وأمحد :يكفر الساحر بتعلمه وفعله ـ سواء اعتقد احلرمة أو ال ـ ويقتل.
وفيه حديث مرفوع« :حد الساحر رضبة بالسيف» يعني القتل.
وعند الشافعي :ال يقتل وال يكفر إال إذا اعتقد إباحته.

((( اهليثمي ،كتاب الطب ،باب فيمن أتى كاهن ًا أو عراف ًا .)8485( ،أخرجه الطرباين:6( ،)6670( ،
.)378

((( اهليثمي ،كتاب الطب ،باب فيمن أتى كاهن ًا أو عراف ًا.)8488 ،8487( ،
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ويتخرص ،وقيل:
وأما الكاهن فقيل :هو الساحر ،وقيل :هو العراف الذي حيدِّ ث
َّ

من له من اجلن من يأتيه باألخبار.
ختييل.

وقال أصحابنا :إن اعتقد أن الشياطني يفعلون له ما يشاء كفر ،ال إن اعتقد أنه
وعند الشافعي :إن اعتقد ما يوجب الكفر ،مثل التقرب إىل الكواكب وأهنا تفعل

ما يلتمسه َك َفر.

وعند أمحد :حكمه كالساحر ،يف رواية يقتـل ،ويف رواية إن مل يتب ،وجيب أن

ال يعدل عن مذهب الشافعي يف كفر الساحر والعراف وعدمه ،وأما قتله فيجب ،وال
يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر؛ لسعيه بالفساد يف األرض ،ال بمجرد علمه
إذا مل يكن يف اعتقاده ما يوجب كفره .اهـ.

وحاصله :أنه اختار أنه ال يكفر إال إذا اعتقد مكفر ًا ،وبه جزم يف «النهر» وتبعه

الشارح ،وأنه يقتل مطلق ًا إن عرف تعاطيه له ،ويؤيده ما يف «اخلانية» :اختذ لعبة ليفرق

بني املرء وزوجه ،قالوا :هو مرتد ويقتل إن كان يعتقد هلا أثر ًا ،ويعتقد التفريق من اللعبة

ألنه كافر .اهـ.

ويف «نور العني» عن «املختارات» :ساحر يسحر ويدعي اخللق من نفسه يكفر

ويقتل لردته ،وساحر يسحر وهو جاحد ،ال يستتاب منه ،ويقتل إذا ثبت سحره ،دفع ًا
للرضر عن الناس ،وساحر يسحر جتربة وال يعتقد به ال يكفر .».اهـ(((.

ثم قال« :والسحر يف نفسه حق أمر كائن ،إال أنه ال يصلح إال للشـر والرضر

باخللق ،والوسيلة إىل الرش رش فيصري مذموم ًا .((( »...اهـ.
((( «حاشية ابن عابدين» (.)240 :4
((( املصدر السابق (.)240 :4
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وقال« :نقل يف «تبيني املحارم» عن اإلمام أيب منصور :أن القول بأنه كفر عىل

اإلطالق خطأ ،وجيب البحث عن حقيقته ،فإن كان يف ذلك رد ما لزم يف رشط اإليامن

فهو كفر وإال فال .اهـ.

والظاهر أن ما نقله يف «الفتح» عن أصحابنا مبني عىل أن السحر ال يكون إال إذا

تضمن كفر ًا»((( .اهـ.

فائدة :قال ابن عابدين يف «حاشيته»:
«مطلب يف الفرق بني الزنديق واملنافق والدهري وامللحد:
قال العالمة ابن كامل باشا يف «رسالته» :الزنديق يف لسان العرب يطلق عىل من

ينفي الباري تعاىل ،وعىل من يثبت الرشيك ،وعىل من ينكر حكمته.

والفرق بينه وبني املرتد العموم الوجهي؛ ألنه قد ال يكون مرتد ًا؛ كمـا لو كان

تنص أو
زنديق ًا أصلي ًا غري منتقل عن دين اإلسالم ،واملرتد قد ال يكون زنديق ًا؛ كام لو َّ

هتود وقد يكون مسل ًام فيتزندق.
َّ

وأما يف اصطالح الرشع فالفرق أظهر ،العتبارهم فيه إبطال الكفر ،واالعرتاف

بنبوة نبينا ،عىل ما يف «رشح املقاصد» لكن القيد الثاين يف الزنديق اإلسالمي بخالف

غريه.

والفرق بني الزنديق واملنافق والدهري وامللحد ،مع االشرتاك يف إبطان الكفر،

أن املنافق غري معرتف بنبوة نبينا.

والدهري كذلك ،مع إنكاره إسناد احلوادث إىل الصانع سبحانه وتعاىل ،وامللحد:

وهو من مال عن الشـرع القويم إىل جهة من جهات الكفر ،من أحلد يف الدين :حاد
((( «حاشية ابن عابدين» (.)240 :4
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وعدل ،ال يشتـرط فيه االعرتاف بنبوة نبينا ،وال بوجود الصانع تعاىل ،وهبذا فارق

الدهري أيض ًا ،وال إضامر الكفر ،وبه فارق املنافق ،وال سبق اإلسالم ،وبه فارق املرتد،
فامللحد أوسع فِرق الكفر حد ًا ،أي هو أعم من الكل .اهـ .ملخص ًا.
قلت :لكن الزنديق باعتبار أنه قد يكون مسل ًام ،وقد يكون كافر ًا من األصل ،ال

يشرتط فيه االعرتاف بالنبوة ،وسيأيت عن «الفتح» تفسريه بمن ال يتدين بدين :ثم بني

حكم الزنديق ،فقال :أعلم أنه ال خيلو ،إما أن يكون معروف ًا داعي ًا إىل الضالل أو ال.

والثاين :ما ذكره صاحب «اهلداية» يف التجنيس من أنه عىل ثالثة أوجه ،إما أن

يكون زنديق ًا من األصل عىل الرشك ،أو يكون مسل ًام فيتزندق ،أو يكون ذمي ًا فيتزندق.

فاألول :يرتك عىل رشكه إن كان من العجم ،أي بخالف مرشك العرب فإنه ال

يرتك ،والثاين :يقتل إن مل يسلم ألنه مرتد ،ويف الثالث :يرتك عىل حاله ألن الكفر ملة
واحدة .اهـ.

واألول :أي املعروف الداعي ،ال خيلو من أن يتوب باالختيار ،ويرجع عام فيه

قبل أن يؤخذ أو ال ،والثاين :يقتل دون األول»(((.
مطلب يف الكاهن والعراف:

قال ابن عابدين يف «حاشيته»» :والكاهن ـ كام يف «خمترص النهاية» للسيوطي ـ من

يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف املستقبل ،ويدعي معرفة األرسار ،والعراف املنجم ،وقال
اخلطايب :هو الذي يتعاطى معرفة مكان املرسوق والضالة ونحومها .اهـ.

واحلاصل :أن الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب ،وهي خمتلفة ،فلذا انقسم

إىل أنواع متعددة :كالعراف ،والرمال ،واملنجم ،وهو الذي خيرب عن املستقبل بطلوع
((( «حاشية ابن عابدين» (.)241 :4
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النجم وغروبه ،والذي يرضب احلىص ،والذي يدعي أن له صاحب ًا من اجلن خيربه عام
سيكون ،والكل مذموم رشع ًا حمكوم عليهم وعىل مصدِّ قهم بالكفر.

ويف «البزازية» :يكفر بادعاء علم الغيب وبإتيان الكاهن وتصديقه.
ويف «التتارخانية» :يكفر بقوله :أنا أعلم املرسوقات ،أو أنا أخرب عن إخبار اجلن

إياي .اهـ.

قلت :فعىل هذا أرباب التقاويم من أنواع الكاهن؛ الدعائهم العلم باحلوادث

الكائنة.

وأما ما وقع لبعض اخلواص كاألنبياء واألولياء بالوحي واإلهلام ،فهو بإعالم

من اهلل تعاىل فليس مما نحن فيه .اهـ.

مطلب يف دعوى علم الغيب:
قلت :وحاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر هبا ،إال إذا

أسند ذلك رصحي ًا أو دالل ًة إىل سبب من اهلل تعاىل كوحي أو إهلام ،وكذا لو أسنده إىل

أمارة عادية بجعل اهلل تعاىل ،قال صاحب «اهلداية» يف كتابه «خمتارات النوازل» :وأما

علم النجوم فهو يف نفسه حسن غري مذموم إذ هو قسامن:

حسايب :وإنه حق ،وقد نطق به الكتاب ،قال تعاىل﴿ :ﮂﮃﮄ﴾

[الرمحن ،]5 :أي :سريمها بحسبان.

واستداليل :بسري النجوم وحركة األفالك عىل احلوادث بقضاء اهلل تعاىل وقدره،

وهو جائز؛ كاستدالل الطبيب بالنبض عىل الصحة واملرض ،ولو مل يعتقد بقضاء اهلل

تعاىل أو ادعى علم الغيب بنفسه يكفر .اهـ.

ثم قال :واإلباحي :هو الذي يعتقد إباحة املحرمات ،وهو معت َقد الزنادقة ،ففي
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فتاوى قارىء «اهلداية» :الزنديق :هو الذي يقول ببقاء الدهر ،ويعتقد أن األموال واحلرم

مشرتكة .اهـ.

ويف «رسالة ابن كامل» :عن اإلمام الغزايل يف كتاب «التفرقة بني اإلسالم والزندقة»:

ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه بلغ حال ًة بينه وبني اهلل تعاىل

أسقطت عنه الصالة ،وحل له رشب املسكر واملعايص وأكل مال السلطان ،فهذا مما ال

أشك يف وجوب قـتله؛ إذ رضره يف الدين أعظم ،ويفتح به باب من اإلباحة ال ينسد،

ورضر هذا فوق رضر من يقول باإلباحة مطلق ًا ،فإنه ُيمتنع عن اإلصغاء إليه لظهور

كفره.

أما هذا ،فيـزعم أنه مل يرتكب إال ختصيص عموم التكليف بمن ليس له مثل

درجته يف الدين ،ويتداعى هذا إىل أن يدعي كل فاسق مثل حاله .اهـ ،ملخص ًا»(((.
قال الطحاوي« :ونرى اجلامعة حق ًا وصواب ًا ،والفرقة زيغ ًا وعذاب ًا»:

.]103

األصل يف هذا قوله تعاىل﴿ :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ﴾ [آل عمران:

وروى الرتمذي :عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ﷺ« :يد اهلل

مع اجلامعة»(((.

وروى البخاري :عن حذيفة بن اليامن يقول :كان الناس يسألون رسول اهلل ﷺ

عن اخلري وكنت أسأله عن الرش خمافة أن يدركني فقلت :يا رسول اهلل إنا كنا يف جاهلية

ورش ،فجاءنا اهلل هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من رش؟ قال :نعم ،قلت :وهل بعد ذلك
((( «حاشية ابن عابدين» (.)243 :4

((( أبواب الفتن ،باب ما جاء يف لزوم اجلامعة .)2166( ،وقال :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه
من حديث ابن عباس إال من هذا الوجه.
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الرش من خري؟ قال :نعم وفيه َ
دخن ،قلت :وما دخنه؟ قال :قوم هيدون بغري هديي

تعرف منهم وتنكر ،قلت :فهل بعد ذلك اخلري من رش؟ قال :نعم دعاة عىل أبواب

جهنم! من أجاهبم إليها قذفوه فيها ،قلت :يا رسول اهلل صفهم لنا؟ فقال :هم من
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ،قلت :فام تأمرين إن أدركني ذلك؟ قال :تلزم مجاعة املسلمني
وإمامهم ،قلت :فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن
تعض بأصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك»(((.

وأخرج احلاكم :عن حممد بن جبري بن مطعم :عن أبيه جبري قال :قام رسول اهلل

«نض اهلل عبد ًا سمع مقالتي فوعاها ،ثم أ َّداها إىل من مل يسمعها،
ﷺ باخليف ،فقالَّ :

فـر َّب حامل فقه ال فقه له ،ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ،ثالث ال ُّ
يغل عليهن
ُ

قلب مؤمن :إخالص العمل هلل ،والطاعة لذوي األمر ،ولزوم مجاعة املسلمني ،فإن
دعوهتم حتيط َمن ورائهم»(((.

وروى احلاكم :عن أيب ذر قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من خالف مجاعة املسلمني
شرب ًا فقد خلع ِربقة اإلسالم من عنقه»(((.
وروى مسلم يف «صحيحه» :عن ابن عباس :عن رسول اهلل ﷺ قال« :من كره
((( كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم .)3606( ،وكتاب الفتن ،باب كيف األمر إذا مل
تكن مجاعة.)7084( ،

((( كتاب العلم .)294( ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني قاعدة من قواعد

أصحاب الروايات ومل خيرجاه ،فأما البخاري فقد روى يف «اجلامع الصحيح» عن نعيم بن محاد

وهو أحد أئمة اإلسالم وله أصل من حديث الزهري من غري حديث صالح بن كيسان فقد رواه
حممد ابن إسحاق بن يسار من أوجه صحيحة عن الزهري.

((( كتاب العلم .)402( ،وقال :خالد بن وهبان مل جيرح يف رواياتـه ،وهو تابعي معروف إال أن
الشيخني مل خيرجاه ،وقد روي هذا املتن عن عبد اهلل بن عمر بإسناد صحيح عىل رشطهام.

ِ
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من أمريه شيئ ًا فليصرب عليه ،فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شرب ًا فامت

عليه إال مات ميت ًة جاهلي ًة»(((.

قال اإلمام النووي يف رشحه قول الرسول عليه الصالة والسالم« :ميت ًة جاهلي ًة»:
«أي :عىل صفة موهتم ،من حيث هم فوىض ال إمام هلم»(((.
يكفر.

وهذا القول من اإلمام النووي يف غاية التحقيق ،خالف ًا ملن توهم ّ
أن مفارق اجلامعة
فكل هذه األحاديث وغريها تؤكد كام ترى عىل أن البقاء مع اجلامعة عملي ًا أقرب

إىل الرشاد ،ولكن هذا ال يستلزم مطلق ًا أن يغلق اإلنسان عينيه ويبقى مع اجلامعة حتى لو

كانت عىل ضالل ،فإن البقاء معها مرشوط ببقائها عىل األحكام الرشعية مجلة ،فأما إن

خرجت بكليتها عن األحكام والدين ،فال حكم هلا ،وال تنطبق هذه األحاديث عليها.

وبنا ًء عىل ذلك ،فال يصح تطبيق هذه األحاديث واالستدالل هبا عىل وجوب

االلتزام بأحكام الدول القائمة حالي ًا ،وبعض الناس يستدل هبذه األحاديث عىل وجوب

االلتزام باجلمـاعات اإلسالمية واألحزاب التي تكونت يف هذه العصور ،وال يصح

االستدالل هبا عىل ذلك كام ال خيفى؛ ألن خمرجها غري ما يريدون.

وعىل كل حال فإن املراد باجلامعة مجاعة املسلمني الثابتة عىل احلق ،ولو إمجاالً

يف أصول الدين ،وأقوى مصاديق ذلك ،يتحقق يف حال وجود خليفة للمسلمني قائم

بأحكام الدين ملتزم بالرشيعة ،وال خيلو إنسان من ظلم أحيان ًا ،وال جيوز أن يدفع ذلك
الناس إىل اخلروج عىل هذا اإلمام.
الظلم
اجلزئي َ
ُّ
ُ

(((  كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم اجلامعة عند ظهور الفتن وحتذير الدعاة إىل الكفر.)1849( ،
((( «رشح صحيح مسلم» (.)238 :12
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قال الطحاوي« :ودين اهلل يف األرض والسامء واحد ،وهو دين اإلسالم ،قال
اهلل تعـاىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [آل عمران ،]19 :وقـال تعاىل:
﴿ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [املائدة ،]3 :وهو بني الغلو والتقصيـر وبيـن
التشبيه والتعطيل ،وبني اجلرب وال َقدَ ر وبني األمن واليأس».
جيب اإليامن بأن الدين واحد يف األرض ويف السامء ،فأما أهل السامء فال خيتلفون

يف أن الدين واحد ،وأما أهل األرض من أجناس البرش ،فكل جمموعة تدعي لنفسها

دين ًا خاص ًا ،واملسلمون يعتقدون أنه ال دين صحيح إال دين اإلسالم ،وأن كل األديان

سواه باطلة ،وليست نسبتها إىل اهلل تعاىل صحيح ًة ،فقد حصل فيها التحريف والزيادة

والنقصان ،ومل يستقم عىل ما أنزل إال دين اإلسالم ،فقد تعهد اهلل تعاىل بحفظه بواسطة

حفظ القرآن﴿ ،ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ﴾ [احلجر.]9 :

يف هذه الفقرة جيمل اإلمام الطحاوي األوصاف العامة الكلية لإلسالم ،وذلك

بنا ًء عىل ما مىض بيانه من تفاصيل يف هذا الكتاب.

الغلو ويقابله التقصري:

روى اإلمام النسائي يف «السنن الكربى» :عن ابن عباس قال يل رسول اهلل ﷺ

غداة العقبة وهو عىل راحلته« :هات ال ُق ْط يل ،فلقطت له حصيات ،هن حىص اخلذف،

فلام وضعتهن يف يده قال :بأمثال هؤالء ،بأمثال هؤالء ،وإياكم والغلو يف الدين ،فإنام

أهلك من قبلكم الغلو يف الدين»(((.

قال ابن حجر يف «فتح الباري»:

«وأما الغلو فهو املبالغة يف اليشء ،والتشديد فيه بتجاوز احلد ،وفيه معنى التعمق
((( كتاب املناسك ،باب من أين يلتقط احلىص.)4051( ،
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يقال :غال يف اليشء يغلو غلو ًا ،وغال السعر يغلو غال ًء ،إذا جاوز العادة ،والسهم يغلو

غلو ًا بفتح ثم سكون إذا بلغ غاية ما يرمى ،وورد النهي عنه رصحي ًا فيام أخرجه النسائي

وابن ماجه ،وصححه ابن خزيمة وابن حبان واحلاكم من طريق أيب العالية عن ابن عباس

قال :قال يل رسول اهلل ﷺ ...فذكر حديث ًا يف حىص الرمي ،وفيه ...« :وإياكم والغلو يف
الدين ،فإنام أهلك من قبلكم الغلو يف الدين»((( .اهـ.

التشبيه ويقابله التعطيل:

األصل يف ذلك قوله تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [الشورى ]11 :وقد سبق

الكالم عليها ،وقوله تعاىل﴿ :ﭞﭟﭠﭡﭢ﴾ [اإلخالص.]4 :

مر بيانه ،وأما
والتشبيه :هو نسبة معنى من املعاين الثابتة للبرش إىل اهلل تعاىل ،وقد َّ

التعطيل :فهو نفي معنى ثبت عىل سبيل القطع عن اهلل تعاىل ،ومنه نفي الذات اإلهلية،
أو نفي كونه قادر ًا أو عامل ًا ،ونحو ذلك ...وليس نفي التجسيم واألعضاء تعطيالً ،كام

يروج لذلك املشبه ُة تشنيع ًا عىل أهل احلق ،بل نفي ذلك واجب عىل الناس.
ِّ
قال ابن حجر يف «الفتح»:

«وقد أخرج البيهقي يف كتاب «األسامء والصفات» :بسند حسن عن ابن عباس:

إن اليهود أتوا النبي ﷺ فقالوا :صف لنا ربك الذي تعبده؟ فأنـزل اهلل عزوجل﴿ :ﭑ

ﭒﭓﭔ﴾ [اإلخالص ]1 :إىل آخرها ،فقال» :هذه صفة ريب عزوجل«.

وعن ُأيب بن كعب قال :قال املرشكون للنبي ﷺ :انسب لنا ربك؛ فنزلت سورة

اإلخالص احلديث ...وهو عند ابن خزيمة يف كتاب «التوحيد» ،وصححه احلاكم،

وفيه« :إنه ليس يشء يولد إال يموت ،وليس يشء يموت إال يورث ،واهلل ال يموت وال

يورث ،ومل يكن له شبه وال عدل ،وليس كمثله يشء».
((( «فتح الباري» (.)278 :13
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قال البيهقي معنى قوله﴿ :ﭡﭢﭣ﴾ ليس كهو يشء قاله أهل اللغة،

قال :ونظريه قوله تعاىل﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [البقرة ]137 :يريد :بالذي

آمنـتم به ،وهي قراءة ابن عباس ،قال :والكـاف يف قوله  ﴿ :ﭢ﴾ [الشورى]11 :

للتأكيد ،فنفى اهلل عنه املثلية بآكد ما يكون من النفي ،وأنشد لورقة بن نوفل يف زيد بن
عمرو بن نفيل من أبيات:

ودينك دين ليس دين كمثله،...

ثم أسنـد عن ابن عباس يف قوله تعاىل﴿ :ﭷﭸﭹ﴾ [الروم ]27 :يقول:
ليس كمثـله يشء ويف قوله﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [مريم ]65 :هل تعلم له شبـه ًا أو

مثالً»((( .اهـ.

فهذا فيه نفي الشبيه عن اهلل تعاىل ،خالف ًا ملن ادعى أنه مل يرد يف السنة نفي الشبيه،

بل غاية ما ورد إنام هو نفي املثيل! يريد من ذلك االعتامد عليه لتجويز تشبيه اهلل تعاىل
بمخلوقاته من بعض اجلهات.

اجلرب ويقابله القدر:

أهل احلق عىل مذهب متـوسط بني اجلرب والقدر ،فهم ال يقولون باجلرب وال

بالقدر ،ومعنى اجلرب أن اهلل تعاىل أجربهم عىل فعل خالف ما يريدون ،فإرادهتم تتعلق

بأمر ،ألزمهم اهلل تعاىل عىل فعل خالف هذا األمر.

وأما القدر فاملقصود به ،أن العباد خالقون ألفعاهلم ،وقد سبق بيان بطالن ذلك

يف الكالم عىل الكسب ،وذكرنا هناك أن ال أحد من املخلوقات خالق لفعل نفسه،
فاخلالق الوحيد هو اهلل تعاىل ،فال خالق سواه ،ونفي اخللق عن اإلنسان ال يستلزم مطلق ًا
إثبات اجلرب ،كام مىض بيانه.

((( «فتح الباري» (.)358 :13
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فأهل احلق يقولون :إن اإلنسان كاسب ومكتسب ألفعاله ،وليس خالق ًا هلا ،وال

جمبور ًا عليها .وهذا هو املذهب احلق والطريق الصدق.

األمن ويقابله اليأس:
األمن إىل اخلاتـمة يستلزم عند الناس فساد األعامل ،وكذلك اليأس من تعديل

األمور ،وحتسني األحوال ،فكل من هذين األمرين يستلزم بطالن األعامل عند البرش.

ولذلك فقد جاءت الرشيعة بإبطال األمن التام ،واليأس التام .وورد يف القرآن:

﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ﴾ [العنكبوت ،]23 :وقال تعاىل﴿ :ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥ﴾ [يوسف.]87 :

فهذه اآليات دالة عىل حرمة اليأس من َروح اهلل تعاىل ،ألن اليأس يولد القنوط،

والقنوط ال يمكن لإلنسان العمل معه ،فإن العمل ال حيصل إال مع الرجاء يف النتائج،
فإن يئس الواحد من نتيجة العمل الذي يريده ،فإنه ال يقوم به.

ولذلك تكلم أصحاب النظر يف السلوك اإلنساين عن هذين األمرين ،أعني األمن

واليأس ،فقرروا أن األمن يستلزم الرجاء ،وهذا قد يبعث عىل الكسل ،واخلوف يستلزم

اليأس وهو يبعث عىل ترك العمل ،فكالمها مع املبالغة فيهام مبطالن.
قال الشيخ أمحد الدردير يف «رشح اخلريدة البهية»:

اخلوف من اهلل تعاىل ،ما دمت يف حال
«و َغ ِّلب يف حال اشتغالك بالذكر املذكور
َ

الصحة عىل الرجاء يف رمحته وعفوه» يريد :إنه ال بد للعبيد من اخلوف والرجاء مع ًا

ألهنام كجناحي الطائر متى فقد أحدمها سقط ،إال أنه يف حال الصحة والسالمة ينبغي

تغليب جانب اخلوف عىل جانب الرجاء؛ ألنه كالسوط ينساق به إىل االعتناء بالعبادة
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وبه تـزول الرعونات النفسية عن القلب إن شاء اهلل ،فإذا نزل به املرض وأرشف عىل

املوت فينبغي تغليب جانب الرجاء عىل اخلوف؛ ألنه حال القدوم عىل الكريم.

هم وقلق ملا هو آت ،واحلزن هم ملا فات ،والرجاء تعلق القلب بمرغوب
واخلوف ٌّ

حيصل يف املستقبل مع األخذ يف األسباب ،فإن مل يأخذ يف األسباب ف َط َم ٌع ،وهو مذموم

رشع ًا»((( .اهـ.

قال الطحاوي« :فهذا ديننا واعتقادنا ظاهر ًا وباطن ًا ،ونحن براء إىل اهلل من كل
من خالف الذي ذكرناه وبيناه ،ونسأل اهلل تعاىل أن يثبتنا عىل اإليامن وخيتم
لنا به ،ويعصمنا من األهواء املختلفة واآلراء املتفرقة واملذاهب الردية ،مثل:
املش ِّبهة واملعتزلة واجلهمية واجلربية والقدرية ،وغريهم من الذين خالفوا السنة
واجلمـاعة ،وحالفوا الضاللة ونحن منهم براء ،وهم عندنا ُض ّلل وأردياء.
وباهلل العصمة والتوفيق».
فقد رصح اإلمام الطحاوي أن اعتقاد املرء ال جيوز أن يكون له وجهان :ظاهر

وباطن ،فيجب عىل املرء أن يعرب رصاحة عمـا يعتقد به ،وبخالف ذلك يقع يف الباطنية
املذمومة ،وهي نوع من النفاق.

قال ابن عابدين يف «حاشيته»:
«مطلب يف األهواء إذا ظهرت بدعتهم:

أهل األهواء إذا ظهرت بدعتهم بحيث توجب الكفر فإنه يباح قتلهم مجيع ًا إذا مل

يرجعوا ومل يتوبوا ،وإذا تابوا وأسلموا تقبل توبتهم مجيع ًا إال :اإلباحية ،والغالية ،والشيعة

من الروافض ،والقرامطة ،والزنادقة من الفالسفة ،ال تقبل توبتهم بحال من األحوال،
((( «رشح اخلريدة البهية» ص.80
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ويقتل بعد التوبة وقبلها؛ ألهنم مل يعتقدوا بالصانع تعاىل حتى يتوبوا ويرجعوا إليه.

وقال بعضهم :إن تاب قبل األخذ واإلظهار تقبل توبته وإال فال ،وهو قياس

قول أيب حنيفة ،وهو حسن جد ًا ،فأما يف بدعة ال توجب الكفر فإنه جيب التعزير ،بأي

وجه يمكن أن يمنع من ذلك ،فإن مل يمكن بال حبس ورضب ،جيوز حبسه ورضبه،

وكذا لو مل يمكن املنع بال سيف إن كان رئيسهم ومقتداهم جاز قتله سياس ًة وامتناع ًا.

واملبتدع لو كان له داللة ودعوة للناس إىل بدعته ،ويتوهم منه أن ينرش البدعة،

وإن مل حيكم بكفره جاز للسلطان قـتله سياس ًة وزجر ًا؛ ألن فساده أعىل وأعم حيث

يؤثر يف الدين ،والبدعة لو كانت كفر ًا يباح قتل أصحاهبا عام ًة ،ولو مل تكن كفر ًا يقتل
معلمهم ورئيسهم زجر ًا وامتناع ًا»((( .اهـ.
قال ابن عابدين يف «حاشيته»:
«وأما الذي ال يتدين بدين ،فاملراد به الذي ال يستـقر عىل دين ،أو الذي يكون

اعتقاده خارج ًا عن مجيع األديان ،والثاين هو الظاهر.

ونقل عن صاحب «الفتح» حيث قال :وجيب أن يكون حكم املنافق يف عدم قبولنا

توبته كالزنديق؛ ألن ذلك يف الزنديق لعدم االطمئنان إىل ما يظهر من التوبة إذا كان
خيفي كفره ـ الذي هو عدم اعتقاده دين ًا ـ واملنافق مثله يف اإلخفاء.

وعىل هذا فطريق العلم بحاله؛ إما بأن يعثر بعض الناس عليه ،أو ُيرسه إىل من

أمن إليه .اهـ.

حكم الدروز والتيامنة والنصريية واإلسامعيلية:
تنبيه :يعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة ،فإهنم يف البالد الشامية يظهرون اإلسالم
((( «حاشية ابن عابدين» (.)243 :4
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والصوم والصالة ،مع أهنم يعتقدون تناسخ األرواح وحل اخلمر والزنا ،وأن األلوهية

تظهر يف شخص بعد شخص ،وجيحدون احلرش والصوم والصالة واحلج ،ويقولون
املسمى به غري املعنى املراد ويتكلمون يف جناب نبينا ﷺ كلامت فظيعة.

وللعالمة املحقق عبد الرمحن العامدي فيهم فتوى مطولة ،وذكر فيها أهنم ينتحلون

عقائد النصريية واإلسامعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية ،الذين ذكرهم صاحب

«املواقف».

ونقل عن علامء املذاهب األربعة أنه ال حيل إقرارهم يف ديار اإلسالم بجزية وال

غريها ،وال حتل مناكحتهم وال ذبائحهم وفيهم فتوى يف «اخلريية» أيض ًا فراجعها.
واحلاصل :أهنم يصدق عليهم اسم الزنديق واملنافق وامللحد.

وال خيفى أن إقرارهم بالشهادتني مع هذا االعتـقاد اخلبيث ال جيعلهم يف حكم

املرتد لعدم التصديق ،وال يصح إسالم أحدهم ظاهر ًا إال برشط التربي عن مجيع ما

خيالف دين اإلسالم؛ ألهنم يدَّ عون اإلسالم ويقرون بالشهادتني ،وبعد الظفر هبم ال
تقبل توبتهم أصالً.

وذكر يف «التتارخانية» :إنه سأل فقهاء سمرقند عن رجل يظهر اإلسالم واإليامن،

ثم أقر :بأين كنت أعتقد مع ذلك مذهب القرامطة وأدعو إليه ،واآلن تبت ورجعت

وهو يظهر اآلن ما كان يظهره قبل من اإلسالم واإليامن ،قال أبو عبد الكريم بن حممد:

قتل القرامطة واستئصاهلم فرض ،وأما هذا الرجل الواحد فبعض مشاخينا قالُ :يتغ َّفل
ويقتل ،أي تطلب غفلته يف عرفان مذهبه.

وقال بعضهم :يقتل بال استغفال؛ ألن من ظهر منه ذلك ودعا الناس ال يصدق

فيام يدعي بعد من التوبة ،ولو قبل منه ذلك هلدموا اإلسالم وأضلوا املسلمني من غري
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أن يمكن قتلهم ،وأطال يف ذلك ونقل عدة فتاوى عن أئمتنا وغريهم بنحو ذلك ،لكن

تقدم اعتامد قبول التوبة قبل األخذ ال بعده»((( .اهـ.

ويوجد بعض الطوائف من املتفلسفة والـمتصوفة تظ ُّن أن اختاذ عقيدة ظاهرة

يعلنون عنها للناس ،وأخرى يبطنوهنا يف أنفسهم ،وال يطلعون عليها إال خواصهم،

تظ ُّن ذلك ُخالص َة اإليامن ،وإذا اعرتض عليم أحد قالوا له :إن الناس عوام وخواص،

فنحن نبطن يف أنفسنا عقيدة اخلواص ،ونتعامل مع الناس يف ظاهرنا بعقيدة العوام،

ويدعون أن ذلك من احلكمة يف الدعوة ،وهو يف حقيقته كذب ونفاق حمض.

ولكن طريقة أهل السنة تنص عىل أن االعتقاد واحد ظاهر ًا وباطن ًا ،والفرق بني

العوام واخلواص إنام هو يف التفصيل واإلمجال ،بمعنى أن العوام يؤمنون بام يؤمن به

اخلواص ،ولكن معرفتهم بالعقيدة معرفة جمملة ،وأما معرفة اخلواص فأكثر تفصيالً،

فالفرق إنمـا هو يف اإلمجال والتفصيل ،وهذا الفرق فرق رشعي ومرشوع ،وليس من
قبيل النفاق ،وال املذاهب الباطنية ،كام ال خيفى.

وممن يقول بوجود عقيدتني متخالفتني يف حقيقتهام ،ولكن واحدة يظهرها للناس

وأخرى خيفيها ويبطنها يف نفسه ،بعض الفالسفة ،مثل ابن رشد احلفيد ،ومن مشى عىل
طريقته ،ومنهم بعض القائلني بوحدة الوجود كام هو معلوم يف تفاصيل املذهب.

فالفريق األول :يبطن يف نفسه عقيدة الفالسفة ويظهر للعا َّمـة عقائد اإلسالم

الظاهر ،ويلجأ للتأويل أحيان ًا ليهرب من التناقضات الظاهرة التي تعرتض طريقه ،وأما

الفريق الثاين :فيبطن يف نفسه عقيدة اإلرشاق ووحدة الوجود ،ويظهر للعوام تعبده
ورسوم ًا من أقوال أهل السنة ،مع عدم التزامه بتفاصيلها عىل حسب ما يرشحه أهل
السنة ويوضحونه.

((( «حاشية ابن عابدين» (.)244 :4

 1454ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرشح الكبري

وأما املجسمة :فال نفاق فيهم غالب ًا ولكنه اجلهل! غارقون فيه! وهم جلهلهم

عندما ال يقدرون عىل الترصيح بمـا يعتقدون به من باطل ،وال يستطيعون إثباته عىل
خصومهم ،يلجأون إىل طريقة أخرى مقابلة لطريقة الظاهر والباطل يف حماولة ستـر

باطلهم ،وهي التالعب باأللفاظ ،وإطالقها أحيان ًا ،ونفيها أخرى ،ودعوى أهنا جمملة
غري مبينة ،ويستدلون أحيان ًا بكلمـات عن املتقدمني ال تفيد مطلوهبم ،أو تفيده ولكن

قائـلها غري معصوم ،ولكنهم يلبسون احلق بالباطل فيـزعمون أن هذا من السلف،

والسلف جيب اتباعهم ،ويتغافلون عن أن آحاد السلف غري معصومني ،وقد خيطئون،

والعربة أوالً بالدليل ،أو باإلمجاع ،وال إمجاع ،ومع ذلك يزعمون وقوع اإلمجاع عىل ما

يزعمون ،وهكذا يتلبسون بظلامت بعضها فوق بعض.

ثم بني اإلمام الطحاوي ،أن االعتقاد باملذهب احلق ،ال يكفي املرء ،بل ال بد له

أيض ًا من أن يتربأ من املذهب الباطل ،ألن عدم الرباءة منه جير إىل التهاون معه ،وذلك

يستلزم مفاسد عملية واعتقادية كثرية.

ومن هنا فإن أول ما ب ِّلغ النبي عليه الصالة والسالم بحقيقة الرسالة ،أمره اهلل

تعاىل بأن يبارش فيتربأ علن ًا من األصنام واملذاهب الباطلة ،وال يكتمل معنى اإليامن إال
بالرباءة من األغيار.

وهذا طرف من معنى الوالء والرباء ،وهلمـا أحكام ذكرها علامء أهل السنة يف

كتبهم ،وق َّيدوها بقيود رشعية دقيقة.

ولنا أن نتعجب من كثري ممن ينتمون إىل أهل السنة يف هذه العصور ،وهم يوالون

املبتدعة بل الكفار ،ومراتب مواالهتم هلم تتفاوت ما بني السكوت عليهم وعدم اإلنكار،

أو الوقوف معهم يف وجه خمالفيهم من أهل احلق ،إظهار ًا للتسامح أو لسعة قلوهبم

ـ وهذا كله باطل ال جيوز ـ إىل أن يصلوا إىل حد االنخداع هبم أو موافقتهم عىل بدعتهم.
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فالواجب عىل من أدرك املذهب احلق أن يبارش بالدعوة إليه عىل حسب وسعه

وطاقته ،وعىل حسب قدرته ،وأن يعني ويوايل أتباع ذلك املذهب بنرصهتم ومعاونتهم
واملدافعة معهم ضد أعدائهم.

ومع أن بدعة املجسمة قد انترشت يف هذا الزمان ،إال أننا نجد بعض أهل السنة

يسكتون عنها ،بل يرتمحون عىل أصحاهبا ومؤسسيها ،من دون أن يبينوا للناس بدعتهم،

إال عىل سبيل التلويح واالستحياء ،يدفعهم إىل هذا املوقف كله خوف وصفهم بالتعصب
والتَّزمت وعدم االنفتاح.

ومعلوم أن مثـل هذا اخلوف هو الذي دفع كثري ًا من الناس إىل أن يوايل حتى

النصارى واليهود ،هرب ًا من اهتامه بالتعصب ضد األديان األخرى ،وغفل هذا عن أن

الدين عند اهلل تعاىل إنام هو اإلسالم ،وال دين آخر غريه ،إال عىل سبيل التنزل بالتسمية
اللغوية املحضة ،أما من ناحية رشعية ،فكل األديان األخرى باطلة ال اعتداد هبا ،وال
صحة هلا .فالدين احلق الوحيد هو اإلسالم.

ومع أنـنا نقول ذلك فإن هذا املوقف ال يستلزم كمـا ال خيفى ،أن ال نتكلم مع

اآلخرين ،وال يستلزم االنكامش عىل أنفسنا وعدم معرفة أحوال اآلخرين ،بل إن هذا

املوقف دافع لنا إىل النقاش واملباحثة واملخالطة للداللة والبيان والنقد بالطريق األوىل،

ألننا مأمورون بدعوهتم وإرشادهم ،وذلك ال يتم لنا عىل الصورة الرشعية املطلوبة إال

باالختالط هبم ،ومعرفة أقواهلم والتحاور معهم بالتي هي أحسن ،وجمادلتهم ،ودعوهتم
إىل الدين احلق.

فبعض من يدعو إىل التقريب بني األديان ،يعتقد ظن ًا منه أن هذه الدعوة ال يمكن

أن تتم إال باالعرتاف بحقية األديان األخرى ،وهذا باطل ،بل التقريب بني األديان بمعنى

التقريب بني أهل األديان ،هو دعوة إسالمية أصيلة ،ولكنها قائمة عىل أن اإلسالم هو
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الدين احلق ،وأن ذلك يوجب عىل أتباعه أن يقرتبوا من اآلخرين ليسلكوا هبم مسالك

الدعوة والبيان ،وليأمنوا رشهم إن أرادوا باإلسالم رش ًا.

فمن أقام التقريب بني األديان عىل رشط االعرتاف بحق َّية األديان مجيع ًا وتسويتها

مع اإلسالم ،ووضعها مجيع ًا عىل قدم واحدة ،فدعوته هذه باطلة.

وكذلك نقول بخصوص املذاهب اإلسالمية األخرى من املعتـزلة واملجسمة

والشيعة وغريهم.

ولذلك نبه اإلمام الطحاوي عىل وجوب الرباءة من هذه املذاهب ،ولكن ذلك

ال يستلزم مطلق ًا االنعزال عن أصحاهبا ،بل يوجب علينا ـ أهل احلق ـ االختالط هبم

لداللتهم إىل احلق ،ودفع باطلهم ،ومن هذا الباب قام كثري من أهل السنة واجلامعة
بالكالم عىل املذاهب األخرى ،وذلك حيقق هدفني جليلني:

األول :التميـيز بني حقيقة مذهب أهل السنة وبني املذاهب األخرى ،والثاين:

معرفة الطريقة التي نسلكها يف خماطبة كل طائفة منهم.

وذلك خالف ًا لـمن ظ َّن ّ
أن ذلك يؤدي إىل زيادة الفرقة والتشتت بني املسلمني،

فدَ َف َعه ذلك إىل إنكار أصل املذاهب ،وإنكار متيز مذهب أهل احلق عن غريهم ،بل
اعتَقد أهنم كلهم مشرتكون يف اإلسالم ،وهذا يكفي عنده لعدم التمييز بينهم ،باإلضافة

إىل سائر االعتقادات األخرى ،وطريقته هذه باطلة كام ال خيفى عىل أحد ،فإن الواقع
أكرب دليل عىل أنه ال يمكننا جتاهل وجود فِرق ومذاهب ،سواء كانت منتسبة إىل اإلسالم
أو كانت منتسبة إىل غريه .فهذا ال ينفي وجود مصب منهم ومبطل ،وال ينفي وجود

طوائف وافقت الدين وأخرى نافرته وأبطلت بعض أحكامه.

فالتفرق بني الناس هو سنة اهلل تعاىل يف األرض كام ورد يف آيات رصحية بذلك ،بل

هذا هو أحد أسس التكليف ،فاجلهد الذي يبذله هؤالء لتجاهل وجود هذه الفروقات
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بني البرش يف مذاهبهم ،ال جتدي وال تـنفع ،بل هي طلب حمال ال يقع عادة ،وطلب
املستحيل عادة ،يساوي طلب تنزيل معجزة أوكرامة.

ثم هذا املسلك بعد ذلك خمالف ملا كانت عليه سرية الرسول عليه الصالة والسالم،

ِمن عدم جتاهل وجود اختالفات بني الناس ،وإنام جاء الدين بمحاولة هداية هؤالء إىل

احلق عىل حسب الوسع والقدرة ،وطلب العمل عىل البيان واهلداية ال يكون إال بعد
التسليم بوجود افرتاقات وأخطاء وانحرافات ،ومل جيئ بتجاهل وجودها ثم التعامل

مع أصحاهبا كأهنم غري مفرتقني فعالً! وهم يف الواقع مفرتقون! وجتاهل وجود ما هو

موجود َس َف ٌه.

ومن هذا الباب ،يلزمنا أن نبني األصول الكبرية التي اختلف عليها بعض الفرق

اإلسالمية ،تنبيه ًا للقارئ عىل هذا األصل ،وسوف نعتمد أساس ًا عىل كتاب اإلمام

املجدد ملذهب أهل السنة واجلامعة ـ األشاعرة ـ وهو اإلمام الرازي يف كتابه» :اعتقادات
فرق املسلمني واملرشكني« مع زيادات ورشح بام نراه مناسب ًا.

املعتزلة:
كلهم متفقون عىل نفي صفات اهلل تعاىل من العلم والقدرة ،واملقصود من نفيهم

هلا ،هو أهنم ينفون كوهنا زائدة عىل الذات ،وأيض ًا يتميزون بنفي بعض الصفات التي

أثبتها أهل احلق كاإلرادة عىل اختالف بينهم ،وكالكالم النفيس والسمع والبرص ،وعىل

أن القرآن حمدث وخملوق ،ومعنى املحدَ ث واملخلوق :أنه مل يكن يف الوجود اخلارجي
ثم أوجده اهلل تعاىل بقدرته وإرادته ،وهذا :إن قصدوا به الثابت يف املصحف من األلفاظ

واحلروف والكلامت املحدودة الدالة عىل بعض مدلوالت كالم اهلل تعاىل القائم بنفسه،

فال ريب يف صواب ذلك ،وإن أرادوا به نفي كالم اهلل تعاىل النفيس القائم بذاته فهو حمل

اخلالف مع أهل احلق ،وهو ما يريدونه.
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واتفقوا عىل أن اهلل تعاىل ليس خالق ًا ألفعال عباده ،وهذه املسألة هي جوهر

مذهبهم ،وحاصلها أن اإلنسان خالق ألفعاله ،أي موجدها من العدم إىل الوجود،

ووجه اخلالف بينهم وبني أهل السنة ،هو أن أهل السنة يقولون :إن اهلل تعاىل هو خالق

أفعال العباد ،ولكن العباد مكتسبون هلا كام وضحناه يف حمله.

ومما تـميزوا به قوهلم :بأن فاعل الكبرية أي الفاسق يف منزلة بني منـزلتني ،أي

ال هو مؤمن وال هو عاص ،ومصريه يف اآلخرة إىل اخللود يف النـار ،وهو من أضعف

أقواهلم.

وهلم بعض األقوال األخرى التي تـميزوا هبا ،واملعتزلة عىل العموم من فحولة

متكلمي اإلسالم ،وهلم فوائد ال تنكر ،مع ما هلم من أخطاء.

ومؤسسو املعتـزلة مها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كانا من تالمذة احلسن

البرصي ،وملا أحدثا مذهب ًا وهو أن الفاسق ليس بمؤمن وال كافر ،اعتزال حلقة احلسن
البرصي ،وجلسا ناحية يف املسجد ،فقال الناس :إهنام اعتزال حلقة احلسن البرصي،

فسموا املعتزلة.

ومن مذهب واصل :أن علي ًا وطلحة ريض اهلل عنهمـا لو شهدا يف يشء واحد

فشهادهتام غري مقبولة .وزاد عليه عمرو بن عبيد صاحبه بأن شهادة طلحة والزبري غري

مقبولة بوجه ما ،لزعمه أن عدالة واحد منهام ال بعينه ساقطة ،ألجل فسق أحد الفريقني
باملقاتلة ال عىل التعيني ،وملا مل نستطيع تعيينه ،مل جيز العمل بشهادة أي منهام!

ومن هنا يظهر عدل مذهب أهل السنة ملا مل يسقطوا عدالة الصحابة بالقتال ،ألهنم

كانوا جمتهدين فيه ،فخالفوا املعتزلة وخالفوا اخلوارج الذين ذهبوا إىل التكفري .فمذهب

أهل السنة أحكم وأعدل مما يتصوره كثري من الناس يف هذا الزمان.
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ومما قاله أبو اهلذيل العالف أن خالقية اهلل تعاىل قد انتهت إىل حدّ ال يقدر أن خيلق

شيئ ًا آخر(((.

وهو قول باطل بال ريب ،وبدعة عظيمة.
وأما النـظام إبراهيم بن سيار فكان يقول :إن العبد قادر عىل أشياء ال يقدر اهلل

تعاىل عىل خلقها ،وأنكر حجية اإلمجاع وخرب الواحد والقياس ،ومل يكن يذكر علي ًا

ريض اهلل عنه بسوء.

العرض الواحد يف حالة واحدة
ائي أنه جيوز أن يكون َ
جل َّب ّ
ومن مذهب أيب عيل ا ُ

موجود ًا ومعدوم ًا مع ًا.

وكان أبو احلسني اخلياط وهو أستاذ أيب القاسم الكعبي يقول :إن اجلسم يف العدم

جسم ،حتى إهنم ألزموه أن يكون راكب ًا فرس ًا معدوم ًا ،فالتزم ذلك وجوزه.
ٌ

وأما أبو احلسني عيل بن حممد البرصي فقد نفى احلال واملعاين ،وجوز كرامات

األولياء خمالف ًا ملعظم املعتزلة يف هذا(((.
اخلوارج:

فرقهم اتفقت عىل َّ
أن العبد يصري كافر ًا بالذنب ،وهم يكفرون عثمـان وعلي ًا

ريض اهلل عنهام ،وطلحة والزبري وعائشة ريض اهلل عنهم ،ويعظمون أبا بكر وعمر ريض
اهلل عنهام(((.

وأساس نشوء هذه الفرق سيايس ،ومعظم كالمهم َرد ُة فعل لبعض اخلالفات
((( «اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني» ،اإلمام الرازي ،ص.32
((( املصدر السابق ص.42
((( املصدر السابق ص.51
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التي نشأت يف تلك األوقات ،ولذلك نرى أهنم مل يستمر هلم وجود بعد ذلك ،ومل ينشأ

هلم خلف إال يف ظل نفس تلك الظروف التي نشؤوا فيها.

فأسباب نشوئهم نفسية انفعالية أكثر منها فكرية حمضة ،ولذلك ال يدومون وال

يظهرون إال يف الظروف املشاهبة لظروف أجدادهم األوائـل ،وما رصحوا به من أن

فاعل الكبرية كافر ،باطل بال توقف ،ويتميز اخلوارج بأهنم كانوا ظاهر ًا من الدعاة إىل
االلتزام باإلسالم يف طريقة احلكم والعدل بني الناس ،بحسب زعمهم ،عىل أهنم ضلوا

السبيل يف طريقهم نحو ذلك ،وما يزعمونه من كوهنم عىل احلق ليس بمنجيهم وال

معذر ًا هلم.

وأجاز األزارقة أتباع أيب نافع بن األزرق قـتل خمالفيهم .وأما النجدات أتباع

نجدة بن عامر النخعي فقال بوجوب قتل خمالفيهم .قال اإلمام الرازي« :وأكثر اخلوارج
بسجستان عىل مقالته»((( .اهـ.

وأما البيهسية أتباع أيب بيهس فمذهبهم أن من ال يعرف اهلل تعاىل وأسامءه وتفاصيل

الرشيعة فهو كافر .وأنكر عبد الكرم بن عجرد زعيم العجاردة كون سورة يوسف من

القرآن ،قال حلمقه وتعصبه :ألهنا يف رشح العشق والعاشق واملعشوق ،ومثل هذا ال

جيوز أن يكون كالم اهلل تعاىل.

وأما الصلتية أتباع عثمـان بن أيب الصلت فعندهم أن من دخل يف مذهبهم فهو

مسلم ،فاإلسالم حمصور يف مذهبهم.

وامليمونية أتباع ميمون بن عمران جييزون نكاح بناهتم ،وال يرون أن الرش من اهلل

تعاىل .ويقطع احلمزية أتباع محزة بن أدرك أن أطفال الكفار يف النار.
((( «اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني» ،اإلمام الرازي ،ص.55

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1461
عىل

أما الشعيبية أتباع شعيب بن حممد فيقولون :إن العبد مكتسب وال يقولون إنه

موجد ،غري أهنم يوافقون بقية اخلوارج فيام عدا هذا من بدعهم التي قالوا به(((.
وللخوارج أقوال أخرى مذكورة يف كتب الفرق.

الروافض والشيعة:
إنام سموا بالروافض ألن زيد بن عيل بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه،

عسكره يف أيب بكر فمنعهم من ذلك ،فرفضوه ومل
خرج عىل هشام بن عبد امللك ،فطعن
ُ
يبق معه إال ِم َئتا فارس ،فقال هلم زيد بن عيل :رفضتموين؟ قالوا :نعم ،فبقي عليهم هذا

االسم .وهم طوائف :الزيدية واإلمامية والكيسانية.
فأما الزيدية:

فمنهم اجلارودية أتباع أيب اجلارود زياد بن املنذر اهلمذاين ،يطعنون يف أيب بكر

نص عىل اإلمام بالوصف دون التسمية،
وعمر ريض اهلل عنهام ،ويقولون إن النبي ﷺ ّ
عيل.
واإلمام بعده هو ّ

ومنهم السليامنية أتباع سليامن بن جرير فيعظمون أبا بكر وعمر بن اخلطاب،

ويقولون اإلمامة شورى فيام بني اخللق ،وبجواز إمامة املفضول مع وجود األفضل،

وأن األمة أخطأت يف البيعة أليب بكر وعمر مع وجود عيل ،إال أنه خطأ ال يبلغ الفسق،

ويكفرون عثامن بن عفان وعائشة وطلحة والزبري.

ومنهم الصاحلية أتباع احلسني بن صالح ،يعظمون أبا بكر وعمر ،ويتوقفون يف

حق عثامن.

((( «اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني» ،فخر الدين الرازي ،ص.60
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ومن الروافض :اإلمامية

وهم يقولون إن علي ًا إمام بالنص الظاهر ،ال بمجرد الوصف ،واإلمامة أصل من

أصول الدين ،وهي كالنبوة ،ويقدحون يف إيامن من ينفي اإلمامة .ولذلك يقدحون بل
يكفرون أغلب الصحابة ،ويقولون إهنم خانوا رسول اهلل ﷺ بعدما عقد اإلمامة لعيل

وانقلبوا عىل أعقاهبم ،وصدرت منهم مقوالت يف حتريف القرآن وغري ذلك.
وهم فرق:

ومنهم أصحاب االنتظار اإلمامية وهم الشيعة االثنا عرشية ،وهم الذين يقولون

إن اإلمام بعد احلسن العسكري ولده حممد بن احلسن العسكري ،وهو غائب ،وسيحرض،

وهو املذهب الذي عليه إمامية زماننا هذا ،فإهنم يقولون :اللهم ِّ
صل عىل حممد املصطفى،

وعيل املرتىض ،وفاطمة الزهرا ،وخدجية الكربى ،واحلسن الزكي ،واحلسني الشهيد

بكربال ،وزين العابدين ،وحممد بن عيل الباقر ،وجعفر بن حممد الصادق ،وموسى بن

جعفر الكاظم ،وعيل بن موسى الرضا ،وحممد بن عيل التقي ،وعيل بن حممد النقي،
واحلسن بن عيل ،وحممد بن احلسن العسكري ،اإلمام القائم املنتظر.

واإلمامية يزعمون أن املعصومني منهم أربعة عرش ،وأن األئمة اثنا عرش ،وهم

يكفرون الصحابة ريض اهلل عنهم ،ويقولون إن اخللق قد ك َفروا بعد النبي عليه الصالة

والسالم إال علي ًا وفاطمة واحلسن واحلسني والزبري وعامر ًا وأبا ذر ومقداد ًا وبالالً وصهيب ًا.
قال اإلمام الرازي» :وهذا الذي ذكرناه يف اإلمامية قطرة من بحر ،ألن بعض

الروافض قد صنف كتاب ًا وذكر فيه ثالث ًا وسبعني فرقة من اإلمامية»((( ،هذا ما ذكره

اإلمام الرازي.

((( «اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني» ،فخر الدين الرازي ،ص.85

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1463
عىل

ِ
وذك ُْر هذا املصنف ثالث ًا وسبعني فرقة من اإلمامية يريد به حرص الفرق اإلسالمية

يف اإلمامية فقط وإخراج غريهم من الدين ،وهو حقيقة معتقدهم ،وقد وضحت ذلك

يف غري هذا املوضع.

ومنهم غالة كالسبئية أتباع عبد اهلل بن سبأ يزعم أن علي ًا هو اهلل تعاىل ،واحتج

بأن علي ًا أحرق مجاعة من املخالفني وال يعذب بالنار إال اإلله .ومنهم البنانية أصحاب

بنان بن إسمـاعيل النـهدي يقولون إن اهلل َّ
حل يف عيل ريض اهلل عنه وأوالده ،وأن

أعضاء اهلل تعاىل كلها تعدم إال وجهه ،لقوله تعاىل﴿ :ﭿﮀﮁﮂ*ﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉ﴾ [الرمحن.]27 -26 :

عيل ثم احلسـن ثم
ومنهم اخلطابـية أتباع أيب اخلطاب يزعمون حلول اهلل يف ّ

احلسني ،وكانوا يعبدون اإلمام جعفر الصادق ،تربأ منهم ،فزعم أبو اخلطاب أن اإلله
انفصل عن جعفر وحل فيه هو.

ومنهم الغرابية قالوا إن علي ًا أشبه بمحمد من الغراب بالغراب وقالوا إن اهلل

عيل فغلط جربيل وأدى الرسالة إىل حممد لتأكد املشاهبة بني حممد
تعاىل أرسل جربيل إىل ّ

وعيل.

ومنهم الكاملية يزعمون أن الصحابة كلهم كفروا ملا فوضوا اخلالفة إىل أيب بكر،

وكفر عيل أيض ًا ملا مل حيارب أبا بكر.

ولفرقهم مصائب وأقوال باطلة ذكرنا بعضها هنا لنحذر منهم ومن فتنتهم.

الكيسانية
يقولون إن اإلمامة كانت حق ًا ملحمد بن احلنفية.
ومنهم الكربية زعيمهم أبو كرب الرضير :يزعمون أن اإلمامة بعد عيل كانت
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حي مل يمت ،ومأواه جبل رضوى وعنده عني ماء وعني من
ملحمد بن احلنفية وأنه ٌّ

العسل ،وعن يمينه أسد وعن يساره نمر .واملختارية أتباع املختار بن أيب عبيد الثقفي

يقولون اإلمام بعد احلسني هو ابن احلنفية ،واملختار نائب حممد بن احلنفية ،وملا عرف

حممد بمقولته قصده ،فدبر املختار حيلة لقتله فرتكه.

ومنهم الروندية أتباع أيب هريرة الروندي يزعمون أن اإلمامة كانت أوالً حق ًا

للعباس(((.

وهلم فرق كثرية ما ذكرناه نبذة تعلن عن مساوئهم ،وفساد أقواهلم.
املش ِّبهة:
اعلم َّ
أن اليهود أكثرهم مشبهة ،وكان ُبدُ و التشبيه يف اإلسالم من الروافض،

مثل بنان بن سمعان الذي كان يثبت هلل تعاىل األعضاء واجلوارح ،وهشام بن احلكم،

وهشام بن سامل اجلواليقي ،ويونس بن عبد الرمحن القمي ،وأبو جعفر األحول ،الذي

كان يدعى :شيطان الطاق ،وهؤالء علامء الروافض ،ثم هتافت يف ذلك من املحدِّ ثون
من مل يكن هلم نصيب من علم املعقوالت.

وغي مذهبه
ومنهم احلكمية ينتسبون هلشام بن احلكم ادعى أن اهلل تعاىل جسمَ َّ ،

يف سنة واحدة عدة تغيريات ،واستقر رأيه عاقبة أمره عىل أنه سبعة أشبار ،ألن هذا
املقدار أقرب إىل االعتدال من سائر املقادير.

وأما اجلواليقية :أتباع هشام بن سامل اجلواليقي الرافيض ،فيـزعمون أنه تعاىل

ليس بجسم لكن صورته صورة اآلدمي ،وهو مركب من اليد والرجل والعني ،إال أن
أعضاءه ليست من حلم ودم.

((( «اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني» ،فخر الدين الرازي ،ص.95

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1465
عىل

واليونسية :أتباع يونس القمي يزعمون أن النصف األعىل من اهلل جموف وأن

النصف األدنى منه مصمت.

والشيطانية :أتباع شيطان الطاق يزعمون أن الباري تعاىل مستقر عىل العرش،

واملالئكة حيملون العرش ،وهم وإن كانوا ضعفاء بالنسبة إىل اهلل تعاىل لكن الضعيف

قد حيمل القوي ،كرجل الديك التي حتمل مع دقتها جثة الديك.

واجلواربية :أصحاب داود اجلواريب يثبتون األعضاء واحلركة والسكون والسعي

هلل تعاىل ،وكان يقول :سلوين عن رشح سائر أعضائه تعاىل ما عدا رشح فرجه وحليته.
تعاىل اهلل عن قوهلم علو ًا كبري ًا(((.

قال اإلمام الرازي» :اعلم أن مجاعة من املعتزلة ينسبون التشبيه إىل اإلمام أمحد

ابن حنبل رمحه اهلل وإسحاق بن راهويه وحييى بن معني ،وهذا خطأ ،فإهنم منـزهون

يف اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل ،لكنهم كانوا ال يتكلمون يف املتشاهبات بل كانوا

يقولون :آمنا وصدقنا ،مع أهنم كانوا جيزمون بأن اهلل تعاىل ال شبيه له وليس كمثله يشء،
ومعلوم أن هذا االعتقاد بعيد جد ًا عن التشبيه« (((.

وهذا تقرير صحيح دقيق ملذهب هؤالء األعالم ،فهم منزهة ،ولكنهم من املفوضة

الذين يسكتون عن الكالم والتفصيل يف النصوص ،وقد بينا ذلك غري مرة يف أثناء هذا
الرشح ،وأوردنا عليه من الشواهد ما فيه كفاية.
هذا ما قرره اإلمام الرازي.
((( ورد اسم داود اجلواريب يف اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني املطبوع« :داود احلواري» وهو
غلط ،فاملعلوم بني أهل الفرق أنه داود اجلواريب.

((( «اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني» ،اإلمام فخر الدين الرازي606-544( ،هـ) ،ص.99
مكتبة الكليات األزهرية.
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والشيعة قد تقلبت هبم األحوال واآلراء ،فإهنم كانوا يف بداية أمرهم كام يقول

الرازي :أقرب إىل التجسيم ،ثم عدلوا عن ذلك ملا رأوه منافي ًا للعقول وللثابت من

الرشيعة ،فتحول العقالء منهم ،وحاولوا بناء مذهبهم يف اإلمامة ـ وهو أصلهم الذي

يدورون حوله ـ عىل قواعد من مذاهب االعتزال ،حتى كان بعض كربائهم تالميذ

للمعتزلة ،وقائلني بأقواهلم ،إال اإلمامة.

ثم ملا تبني هلم أن مذاهب االعتزال ال تقوى عىل الصمود أمام مذهب أهل احلق،

ملا كان فيها من خلل وضعف يف كثري من القواعد ،مال متأخروهم إىل بناء مذهبهم عىل

قواعد أخذوها من الفالسفة وخصوص ًا ابن سينا ،فخلطوا مذهبهم بذلك ،واستفادوا
من ذلك.

وملا بني أهل السنة فساد مذاهب الفالسفة ،وأظهروا عوار أقوالـهم ،وضعفها،

ومن لدن اإلمام الباقالين واجلويني واإلمام الرازي ،حتى انتهى الدور إىل اإلمام املجدد

الرازي فقد قـوض أركاهنم ،وجعلهم يدورون حول ما يقوله هو باعتـرافهم ،وأجلأ

الفالسفة ومن يتبعهم إىل االنحصار يف ركن ضيق حقري.

تـنبه بعض حذاق الشيعة اإلمامية وهو نصري الدين الطويس إىل ما َّ
حل هبم،

وصار حياول بناء مذهب الشيعة يف دور جديد من أدوارهم عىل اجتهادات مأخوذة من
الفالسفة واملعتزلة وإضافات جديدة.

واستمر هبم احلال عىل ذلك إىل أن ظهر فيهم صدر الدين الشريازي ،الذي تعمق

يف دراسة املذاهب الفلسفية والكالمية ،حتى بلغ مرتب ًة عالي ًة فيها ،واستنبط لنفسه طريق ًة

ولب مذهبه فلسفة
فلسفي ًة جديد ًة خملوط ًة ومشتق ًة من مذهب ابن سينا والسهرورديُّ ،

ابن عريب يف قوله بوحدة الوجود ،وأضاف إىل ذلك بعض نظرات مبتكرة من عنده،

وأعاد بناء املذهب العقائدي هو وأتباعه عىل ذلك ،وهذا هو الدور احلايل هلم.

ِ
العقيدة ال َّطحاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1467
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فـقد صدق إذن ما نسبه اإلمام الرازي إىل بعضهم من تـقلبه يف معتـقده إىل

جمموعهم(((.
الكرام َّيـة:
َّ

وهم أتباع أيب عبد اهلل حممد بن كرام ،وكان من زهاد سجستان ،واغتـر مجاعة
بزهده ثم ُأخرج هو وأصحابه من سجستان.
وهلم فرق شتى أقرهبم كام قال الرازي اهليصمية ،أتباع حممد بن اهليصم ،ويف

اجلملة فكل فرق الكرامية يعتقدون أن اهلل تعاىل جسم وجوهر وحمل للحوادث ،ويثبتون

له جه ًة وحدّ ًا ومكان ًا ،إال أن العابدية منهم يزعمون أن البعد بينه وبني العرش متناه،
واهليصمية يزعمون أن ذلك البعد غري متـناه ،وهلم يف الفروع أقوال عجيبة ،ومدار

أمرهم عىل املخرقة والتزوير وإظهار التزهد.

اهلجري ممن ينتسب إىل
ومن الكرامية واملشبهة استمد من ظهر يف القرن السابع
ّ

السلف زور ًا ،وأعاد أتباعه يف هذا الزمان إحياء مذهبه ،ونرشوه بقوة املال والسلطات

التي تدعمهم وتستفيد سياسي ًا من وجودهم مفرقني للمسلمني ،وزوروا عىل املسلمني
وزادوا من تفرقهم ،ومل يقدروا عىل إقامة احلجة عىل صحة مذهبهم للمسلمني ومل

يقدروا عىل دفع اإلحلاد والكفر الذي انترش بني الناس يف هذا الزمان.
اجلبية:
ْ

وهم يزعمون أن العبد ليس قادر ًا عىل أفعاله ،واملعتزلة يسمون أصحاب هذا

ألنم ال
الرأي اجلربة واملجربة ،ويدَّ عون أن أهل السنة األشاعرة جمربة ،وهذا خطأَّ ،

يقولون إن العبد ليس بقادر ،بل يقولون :إنه ليس خالق ًا ،وهو قادر عىل فعله ،فيوجد
((( أرجو أن أمتكن من كتابة رسالة يف تطور مذاهب الشيعة أبني فيها تفاصيل ما أمجلته هنا.
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فرق بني اجلربية وقول أهل احلق ،وادعاء املعتزلة تعا ٍم منهم عن الفرق الواضح(((.

ومن اجلهمية اجلهم بن صفوان ،وكان يقول :إن العبد ليس قادر ًا البتة ،وكان
ِ
اهلل حمدث ،ومل يطلق عىل اهلل تعاىل اسم اليشء واملوجود.
يقول :إن
ومنهم النجارية أتباع أيب احلسني بن حممد النجار يوافقون املعتزلة يف مسائـل

الصفات والقرآن والرؤية ،ويوافقون اجلربية يف خلق األعامل واالستطاعة.

ومن اجلهمية الرضارية :أتباع رضار بن عمرو الكويف ،وكان يف بداية أمره تلميذ ًا

لواصل بن عطاء ،ثم خالفه يف خلق األعامل وإنكار عذاب القرب ،ثم زعم أن اإلمامة

بغري القريش أوىل منها بالقريش.

ومنهم البكرية :أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد من أصحاب أيب احسني البرصي،

يزعمون أن األطفال والبهائم ال حيسون باألمل.

وهذا الكالم عىل خالف ما عرف برضورة العقل(((.
املرجئية:
وهم أتباع يونس بن عون ،وهم يقولون :إن اإليامن ال يقبل الزيادة وال النقصان،

ألن اإليامن عندهم جمرد القول ،ويقولون :إنه ال يرض مع اإليامن معصية ما ،وإن اهلل

تعاىل ال يعذب الفاسقني من هذه األمة.

ومنهم من زعم أن العصاة من املسلمني يلحقهم عىل الرصاط يشء من احلرارة

لكنهم ال يدخلون جهنم أصالً ،ومنهم من قال :إن اهلل تعاىل يدخل العصاة نار جهنم
لكنه ال يرتكهم فيها ،بل خيرجهم ويدخلهم اجلنة.

((( انظر« :اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني» ،اإلمام فخر الدين الرازي ،ص.103
((( املصدر السابق ص.106
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قال اإلمام الرازي مبين ًا الفرق بني مذهب أهل السنة ومذهب املرجئة ألن كثري ًا

من الناس خيلطون بينهام ،وبعضهم يقصدون هذا اخللط تشنيع ًا عىل أهل السنة األشاعرة

واملاتريدية» :وأما مذهب أهل السنة يف هذا الباب فهو أنَّا نقطع بأن اهلل تعاىل سيعفو عن

بعض الفساق ،لكنَّنا ال نقطع عىل شخص معني من الفساق ،بأن اهلل ال بدَّ وأن يعفو
عنه ،ونعلم أنه ال يعاقب أحد ًا من الفساق دائ ًام ،أي ال خيلد الفاسق يف العذاب(((«.

الصوفية:
الصوفية هم يف األصل طائـفة توجهوا نحو اهلل تعاىل عن طريـق العمل ،فلم

يتميزوا عن غريهم بطريق النظر ،وهم غالب ًا يميلون عن طريق النظر ،إال من كان منهم

ملتزم ًا بطريقة أهل السنة ،فهم جيمعون بينهام ،ولذلك قال اإلمام الرازي» :حاصل

قول الصوفية أن الطريق إىل معرفة اهلل تعاىل هو التصفية والتجرد عن العالئق البدنية،
وهذا طريق حسن(((«.

فحاول الصوفية التميز هبذا الطريق ،واإلمام الرازي وصفه بأنه طريق حسن ،ومل

حص الطرق يف هذا الطريق أمر حسن.
يقل بأن ْ

ومنهم أصحاب العادات :وهم قوم منتهى أمرهم وغايته تزيني الظاهر كلبس

اخلرقة وتسوية السجادة.

ومنهم أصحاب العبادات :وهم قوم يشتغلون بالزهد والعبادة مع ترك سائر

األشغال.

ومنهم أصحاب احلقيقة :وهم قوم إذا فرغوا من أداء الفرائض مل يشتغلوا بنوافل

((( «اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني» ،اإلمام فخر الدين الرازي606-544( ،هـ) ،ص.109
مكتبة الكليات األزهرية.

((( املصدر السابق ص.115
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العبادات بل بالفكر وجتريد النفس عن العالئق اجلسامنية ،وهم جيتهدون أن ال خيلو

رسهم ُ
وبالم عن ذكر اهلل تعاىل .قال الرازي« :وهؤالء خري فرق اآلدميني»((( .اهـ.

النوري فاالشتغال
ومنهم النورية :يقولون إن احلجاب حجابان نوري ،وناي ،أما
ّ

باكتساب الصفات املحمودة كالتوكل والشوق والتسليم واملراقبة واألنس والوحدة
واحلالة .أما الناري فاالشتغال بالشهوة والغضب واحلرص واألمل ،ألن هذه الصفات

صفات نارية ،كام أن إبليس ملا كان ناري ًا فال جرم وقع يف احلسد.

ومن الصوفية حلولية :قال الرازي« :وهم طائفة من هؤالء الذين ذكرناهم يرون

يف أنفسهم أحواالً عجيبة وليس هلم من العلوم العلقية نصيب وافر ،فيتومهون أنه قد

حصل هلم احللول أو االحتاد ،فيدعون دعاوى عظيمة ،وأول من أظهر هذه املقالة يف

اإلسالم الروافض ،فإهنم ادعوا احللول يف حق أئمتهم»((( .اهـ.

ومنهم املباحية :قال الرازي« :وهم قوم حيفظون طامات ال أصل هلا ،وتلبيسات

يف احلقيقة وهم يدعون حمبة اهلل تعاىل ،وليس هلم نصيب من يشء من احلقائق بل خيالفون
الرشيعة ،ويقولون إن احلبيب رفع عنه التكليف ،وهو األرش من الطوائف ،وهم عىل

احلقيقة عىل دين مزدك كام سنذكر بعد هذا»((( .اهـ.

((( «اعتقادات فرق املسلمني واملرشكني» ،فخر الدين الرازي ،ص.116
((( املصدر السابق ص.116
((( املصدر السابق ص.117

ومزدك من الثنوية وذكر اإلمام الرازي ،ص142-141أنه« :ادعى النبوة وأظهر دين اإلباحة،

وانتهى أمره إىل أن ألزم قباذ بن فريوز والد أنو رشوان العادل ألن يبعث امرأته ليمتع هبا غريه،

فتأذى أنو رشوان من ذلك الكالم غاية التأذي ،وقال لوالده :اترك بيني وبينه ألناظره ،فإن قطعني

طاوعته ،وإال قتلته .فلام ناظر مع أنو رشوان ،انقطع مزدك ،وظهر عليه أنو رشوان فقتله وأتباعه.

وكل من هو عىل دين اإلباحة يف زماننا هذا ،فهم بقية أولئك القوم».
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واألصل يف التصوف أنه طريقة عملية لتذوق عبادة اهلل تعاىل ،وللشعور بنتائج

االلتزام بأوامره ونواهيه ،وهو عبارة عن طريقة للرتبية والتدرج يف سلم األخالق باتباع

الرشع احلنيف ،وهذا هو تصوف أهل السنة الصحيح.

وأما غريهم من املتصوفة الذين انحرفوا عن مذهب أهل السنة ،فقد ادعوا أهنم

َ
يكشف هلم عن عقائد خمالفة ومغايرة لعقيدة أهل السنة بالكشف ،وهو نتيجة زوال
احلُجب وانقطاعهم عن القيود البرشية ،حتى ال يبقى بينهم وبني اهلل تعاىل يشء ،فيدعون

أن وجودهم هو عني وجود اهلل تعاىل ،وهذا هو مذهب وحدة الوجود ،الذي صار كثري
من الصوفية يقول به ،وهو خمالف قطع ًا ملذهب أهل السنة.

وهم يدعون أن كل املوجودات وجودها هو عني وجود اهلل تعاىل ،ولكن التكثر
الظاهر إنام هو تكثر قيود عدمية ،ونِ َس ٍ
ب إضافية ثابتة للذات اإلهلية ،ويقولون إن الوجود
اإلهلي هو وجود حمض ،وكل وجود فهو عني الوجود اإلهلي ،فال تكثر يف الوجود،

والتكثر إنام هو يف نسب وقيود واعتبارات عدمية ،يسموهنا أحيان ًا قيود ًا ،وأحيان ًا مظاهر
وموجودات ،فهم يفرقون بني الوجود الذي يقولون إنه واحد ال يتعدد ،وبني املوجود

املتكثر القائم بعني الوجود الواحد ،وأحيان ًا يسموهنا جتليات وأخرى صور ًا ،وغريها

من التسميات.

أرض كثري ًا بالتصوف ،ولذلك فعىل صوفية
واختالط الصوفية بأمثال هؤالء ،قد َّ

أهل السنة التحذير من هؤالء املتسللني إليهم ،واملندجمني يف طريقتهم ،ممن مل يوافق
مذهب أهل السنة ،مع بيان غلطهم فيام يقررونه.

مرض بمذهب أهل السنة
وسكوت كثري من صوفية السنة عن اإلنكار عىل هؤالء ٌّ

رصح ُ
أهل السنة بعلو كعبه يف التصوف ،كاجلنيد ومن سار
بال شك ،وال شك أن من َّ
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عىل دربه ،ومن أمثال اإلمام القشيـري صاحب »الرسالة القشريية« التي هي الـممثل

الصحيح لـمذهب التصوف السني النقي ،فهؤالء ال اعرتاض عليهم بل هم أعالم

هدى.

وتوجد فرق انـتسبت إىل اإلسالم وهي خارجة عنه قطع ًا ،وهم الباطنية عىل

اختالف فرقهم.

وهبذا نكون قد عرفـناك ـ أهيا األخ الفاضل ـ عىل أهم الطوائف اإلسالمية،

والفرق الكربى لتستطيع التمييز بينها عىل نور وهدى.

فإن قلت :فأين هي مميزات أهل السنة وهم أهل احلق؟

نقول وباهلل التوفيق :كل ما مىض من ٍ
بيان يف هذا الكتاب هو صورة عن أصول

أهل السنة واجلامعة ،والقائم بأمر الدفاع عنهم هم األشاعرة واملاتريدية ،وفقنا اهلل تعاىل
وإياكم إىل اتباع احلق ونرصته.

واحلمد هلل رب العالـمني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أرشف األنبياء

واملرسلني.

كتبه

الفقري إىل اهلل تعاىل (سعيد فودة)
غفر اهلل له وسرت ذنبه
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