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مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة

الكتاب :التعليقات األثرية على العقيدة الطحاوية ألئمة الدعوة السلفية

املؤلف:

حممد بن عبد العزيز بن مانع (املتوىف 1385 :هـ)

عبدالعزيز بن عبد هللا بن ابز (املتوىف 1420 :هـ)
حممد انصر الدين األلباين (املتوىف 1420 :هـ)

مجع وإعداد :أمحد بن حيىي الزهراين
[الكتاب مرقم آليا]

التعليقات األثرية على العقيدة الطحاوية ألئمة الدعوة السلفية
حممد بن عبد العزيز بن مانع رمحه هللا ( 1385 - 1298هـ)

عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز رمحه هللا (1330هـ 1420 -هـ)
حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا (1332هـ 1420 -هـ)
مجع وإعداد  /أمحد بن حيىي الزهراين
املقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ،من يهد هللا

فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده الشريك له ،وأشهد أن حممداً
عبده ورسوله.
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از فاـ ْوزاً اع ِظيماً} أما بعد:فإن أصدق احلديث كتاب هللا ،وأحسن اهلدي هدي
اَّللا اوار ُسولاهُ فاـ اق ْد فا ا
حممد -صلى هللا عليه وسلم  -وشر األمور حمداثهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل
ضاللة يف النار.
وبعد :قال  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إذا تبايعتم ابلعينة وأخذمت أذانب البقر ورضيتم ابلزرع

وتركتم اجلهاد سلط هللا عليكم ذالً ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم)) (. )1
__________

(( … )1صحيح) أخرجه أبو داود ( )3462وانظر الصحيحة /1ح (. )11
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فالعز والنصر للمسلمني بل والهنوض إال ابلرجوع لدينهم والتمسك بعقيدهتم الصحيحة ومنهجها
القومي فهما ( )1أساس كل فالح وجناح وما انتصر املسلمون األوائل إال بتمسكهم بعقيدهتم
ومنهجهم علمياً وعملياً ( )2وما نراه اليوم من ضعف وتفرق وحتزب بني – ويف – صفوف املسلمني
وتكالب األعداء عليهم هو إبمهاهلم هذا األساس وقد أدرك علماء اإلسالم هذا اخلطر فهبوا هبة

قوية صادقة فألفوا كتباً يف إيضاح العقيدة – وأمهيتها ووجوب التمسك هبا والتحذير من خمالفتها –
ومن أولئك العلماء األفذاذ أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي رمحه هللا ( )3فألف متناً ُعرف

ابلعقيدة الطحاوية فلقي قبوالً واسعاً عند مجاهري املسلمني سلفاً وخلفاً فتناوهلا العلماء ابلشرح

والتعليق والتعقيب وما ذاك إال ألمهيتها وعظيم قدر مؤلفها.
__________

(… )1إن الفصل بني العقيدة واملنهج دعوى ابطلة والقائلون هبا مناقضون ألنفسهم فكيف

=…يكون املرء :إخواين أو تبليغي أو … وعقيدته سلفية!!! هذا ال يكاد يتصور فمن كانت
عقيدته سلفية فعقيدته حتتم عليه بل وَتنعه من االجنراف إىل هذه املناهج احلادثة خبالف من هو على
هذه املناهج الوافدة وأصوهلا الباطلة فسيتنازل عن اتباع ما كان عليه النيب حممد  -صلى هللا عليه

وسلم  -وصحابته الكرام حىت يكاد ينحل من ذلك عياذا ابهلل.

وما أحدث هذا القول إال الحتواء أهل السنة والتغرير هبم وتقريبهم من أهل البدع واألهواء بل

ومحايتهم والغض عن زال هتم وهفواهتم وتشويه صورة كل من ينتقدهم وحيذر منهم فكن على حذر وال

تكن حلوا فتسرتط!!!

(… )2أي ابلعلم والعمل والدعوة والصرب على األذى.

(… )3انظر ترمجته يف الفهرست ص 349/وشذرات الذهب 288/2والفوائد البهية يف تراجم
احلنفية ص 34-31/ومعجم املؤلفني .107/2
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فجزى هللا أاب جعفر على ما بذل وعفا عنه فيما وقع فيه من الزلل ( )1وكل يؤخذ من قوله ويرد إال
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم .-

ومن أجل تقريب هذه العقيدة للناس وبياهنا وما اشتملت عليه من درر وعيون عقائد أهل السنة

واجلماعة قمت جبمع تعليقات ( )2أثرية سلفية ()3
__________

(… )1كما يف رقم ( )57و ( )61و ( )62و ( )64وغريها.
(… )2حىت تكون قريبة املنال ملبتغيها.

(… )3نعم أثرية سلفية عقيدة ومنهجاً وفقهاً وتعامالً وشعاران هو :أهل احلديث (أثري وسلفي)

=…حقيقة ال إدعاء وترك االنتساب للسلف أو التشكيك فيه من عالمات أهل البدع .قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا كما يف جمموع الفتاوى ( : )155/4فعلم أن شعار أهل البدع هو :ترك

انتحال اتباع السلف وهلذا قال اإلمام أمحد يف رسالة عبدوس بن مالك( :أصول السنة عندان
التمسك مبا كان عليه أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم . ))-

…وقال أيضاً كما يف جمموع الفتاوى  :156/4أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع:
فهذا ابطل قطعاً فإن ذلك غري ممكن إال حيث يكثر اجلهل ويقل العلم)) .

…وقال يف حق من ينتسب للسلف (جمموع الفتاوى  : )149/4العيب على من أظهر مذهب
السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل جيب قبول ذلك منه ابالتفاق فإن مذهب السلف اليكون إال
حقاً)) .
…ويف هذا كفاية ملن كان له مسكة من عقل.
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على هذه العقيدة ( )1ألعالم اهلدى ومصابيح الدجى  -يف عصران  -الشيخ العالمة حممد بن عبد
العزيز بن مانع رمحه هللا ( )2والشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز رمحه هللا ( )3والشيخ
العالمة حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا (. )4

وهذه التعليقات الرائدات اجلامعات النافعات أوضحت املراد من املنت أمت إيضاح ودحضت شبهات
أهل البدع والزيغ والضالل بل أجهزت عليها يف معاقلها وهذا مما حدا بنا إىل مجعها وتقريبها

للمسلمني عسى أن جتد قلوابً واعية وآذاانً صاغية فتعود لعزها وجمدها.

فها هي أخي املسلم بني يديك فعض عليها ابلنواجذ تكن على اجلادة وساملاً  -إبذن هللا  -يف الدنيا

واآلخرة.

ومسيت هذا الكتاب بـ( :التعليقات األثرية على العقيدة الطحاوية) .

سائالً املوىل عز شأنه وجلت قدرته أن ينفع به إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى هللا على نبينا حممد

وعلى آله وصحبه أمجعني.
كتبه

…أبو عبد هللا أمحد بن حيىي الزهراين
__________

(… )1يف هذه احلقبة املريرة اليت ختلى كثري من الناس عن عقيدهتم وأشدهم مكراً من تنازل عن
بعضها من أجل حتقيق مصلحة  -زعموا  -كما يفعله كثري من احلركيني!!!

(… )2انظر ترمجته يف األعالم للزركلي  209/6وروضة الناظرين حملمد القاضي 302 - 293/2
واتريخ علماء جند للبسام  .113 -100/6وقد رمزت لتعليقاته حبرف (م) .

(… )3انظر ترمجته يف االجناز يف ترمجة اإلمام عبد العزيز بن ابز لعبد الرمحن الرمحه واإلبريزية يف
التسعني البازية (حملمد الشتوي)  .وقد رمزت لتعليقاته حبرف (ز) .

(… )4انظر ترمجته يف حياة األلباين وآاثره العلمية (للشيباين) وترمجة موجزة لفضيلة احملدث الشيخ

أيب عبد الرمحن حممد انصر الدين األلباين (للدكتور عاصم القريوين) وحمدث العصر حممد انصر الدين
األلباين (لسمري الزهريي)  .وقد رمزت لتعليقاته حبرف (ن) .
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[مقدمة املصنف]
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني

قال العالمة حجة اإلسالم أبو جعفر الوراق الطحاوي  -مبصر  -رمحه هللا:
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة على مذهب ( )1فقهاء امللة :أيب ( )2حنيفة النعمان بن

اثبت الكويف ،وأيب ()3
__________

(… )1قوله على مذهب فقهاء امللة إخل ،اعلم أن ما ذكره املصنف رمحه هللا يف هذه العقيدة ليس

خمتصاً هبؤالء األئمة املذكورين فقط ،فإن أهل السنة واجلماعة من األولني واآلخرين عقيدهتم واحدة؛

ألهنم معتصمون ابلكتاب والسنة ،ومن خالفهم يف معتقدهم صار مبتدعاً ضاالً وال يعذر ابجتهاده؛

ألن العذر مقبول يف االجتهاد يف فروع األحكام ال يف أصول الدين؛ فالعقائد الدينية ليس فيها تعدد

مذاهب؛ بل الصواب مذهب أهل السنة واجلماعة وما عداه ابطل فتنبه( .م)
(… )2هو اإلمام النعمان بن اثبت الكويف ولد سنة  80وأدرك مجاعة من الصحابة قال اخلطيب:

إنه رأى أنس بن مالك وكان رمحه هللا عاملاً عامالً زاهداً عابداً ،ورعاً تقياً كثري اخلشوع دائم التضرع
إىل هللا تعاىل مات سنة 150هـ ،وهي السنة اليت ولد فيها اإلمام الشافعي رمحه هللا( .م)

(… )3أبو يوسف هو اإلمام املتقن اجملتهد املطلق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري البجلي؛
ولد سنة  113أخذ العلم عن اإلمام أيب حنيفة وغريه وأخذ عنه العلم مجاعة منهم اإلمام أمحد رمحه
هللا ،وواله الرشيد القضاء ،وظل عليه إىل أن مات سنة  ،183وملا مات أبو يوسف أقر هارون

الرشيد ابنه يوسف على القضاء إىل أن مات يوسف ،وملا خرجت جنازة أيب يوسف جعل الناس

يقولون :مات الفقه؛ مات الفقه فأنشأ بعضهم يقول:

……َي انعي الفقه إىل أهله……إن مات يعقوب وما تدري
………مل ميت الفقه ولكنه……حول من صدر إىل صدر (م)
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يو سف يعقوب بن إبراهيم األنصاري ،وأيب عبد هللا حممد بن احلسن الشيباين ( )1رضوان هللا عليهم
أمجعني وما يعتقدون من أصول الدين ،ويدينون به رب العاملني (. )2
[اإلميان ابهلل تعاىل]

 -1نقول يف توحيد هللا ()3
__________

(… )1هو حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين ،كان الرشيد واله القضاء ،وخرج مع الرشيد يف سفره
إىل خرسان فمات ابلري ،ودفن هبا ،كان أبوه من جند أهل الشام فقدم واسطاً فولد هبا حممداً سنة

 132ونشأ ابلكوفة وأخذ العلم عن أيب حنيفة ومالك وأيب يوسف وغريهم وكان له جملس يف الكوفة
وهو ابن عشرين سنة ،قال إبراهيم احلريب :قلت لإلمام أمحد :من أين لك هذه املسائل الدقيقة؟
قال :من كتب حممد بن احلسن مات رمحه هللا ابلري سنة  ،189قال السمعاين :مات حممد بن
احلسن والكسائي يف يوم واحد ابلري ،وقيل إن الرشيد كان يقول :دفنت الفقه والعربية ابلري،

وحممد بن احلسن املذكور ابن خالة الفراء اإلمام املشهور ابلنحو واللغة ،رحم هللا اجلميع( .م)

(… )2زَيدة من نسخة (خ) وغريها (ن) .
(… )3قوله (نقول يف توحيد هللا  ...إخل)

…أعلم أن التوحيد الذي بعث هللا به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إىل أقسام ثالثة حسب
استقراء النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع املكلفني:
…القسم األول :توحيد الربوبية وهو توحيد هللا أبفعاله سبحانه وهو اإلميان أبنه اخلالق الرازق املدبر
ألمور خلقه املتصرف يف شئوهنم يف الدنيا واآلخرة ال شريك له يف ذلك كما قال تعاىل َّ
{اَّللُ اخالِ ُق ُك ِل
اشي ٍء} [الزمر ]62:وقال سبحانه{ :إِ َّن ربَّ ُكم َّ َّ ِ
السماو ِ
ض ِيف ِست َِّة أ َّاَيٍم ُُثَّ
ات اواأل ْار ا
اَّللُ الذي اخلا اق َّ ا ا
ا ُ
ْ
استاـ اوى اعلاى ال اْع ْر ِ
ش يُ ادبُِر األ ْامر} [يونس ]3 :اآلية وهذا النوع قد أقر به املشركون عباد األواثن وإن
ْ
جحد أكثرهم البعث والنشور ومل يدخلهم يف اإلسالم لشركهم ابهلل يف العبادة وعبادهتم األصنام
واألواثن معه سبحانه وعدم إمياهنم ابلرسول حممد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.

القسم الثاين :توحيد العبادة ويسمى توحيد األلوهية وهي العبادة وهذا القسم هو الذي أنكره
ِ
ال الْ اكافِ ُرو ان اه اذا
اء ُه ْم ُم ْن ِذ ٌر ِم ْنـ ُه ْم اوقا ا
املشركون فيما ذكر هللا عنهم سبحانه بقوله :ا
{و اعجبُوا أا ْن اج ا
اآلهلةا إِ اهلاً و ِ
ِ
ِ
اب} [ص ]5-4:وأمثاهلا كثري وهذا
احداً إِ َّن اه اذا لا ا
ش ْيءٌ ُع اج ٌ
اساح ٌر اك َّذ ٌ
اب * أ ا
اج اع ال ا ا

القسم يتضمن إخالص العبادة هلل وحده واإلميان أبنه املستحق هلا وأن عبادة ما سواه ابطلة وهذا هو

معىن ال إله إال هللا فإن معناها ال معبود

ان ا ََّّللا ُه او ا ْحلا ُّق اوأ َّ
ك ِأب َّ
ان اما يا ْد ُعو ان ِم ْن ُدونِِه ُه او
= …حبق إال هللا كما قال هللا عز وجل{ :ذالِ ا
الْب ِ
اطل} اآلية [احلج. ]62:
ا
القسم الثالث :توحيد األمساء والصفات :وهو اإلميان بكل ما ورد يف كتاب هللا العزيز ويف السنة
الصحيحة عن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من أمساء هللا وصفاته وإثباهتا هلل سبحانه

على الوجه الذي يليق به من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال َتثيل كما قال هللا سبحانه:
ِ
اح ٌد * َّ
{قُ ْل ُه او َّ
اح ٌد} [سورة اإلخالص] وقال
اَّللُ َّ
الص ام ُد * املْ يال ْد اواملْ يُولا ْد * اواملْ يا ُك ْن لاهُ ُك ُفواً أ ا
اَّللُ أ ا
صري} [الشورى ]11:وقال عز وجل{ :وَِِّ
ِ
سبحانه{ :لاْيس اك ِمثْلِ ِه اشيء و ُهو َّ ِ
َّلل األ ْ
السم ُ
ا
ٌْ ا ا
امسااءُ
يع الْبا ُ
ا
ِ
ِ
ِ
{و ََّّلل ال اْمثا ُل األا ْعلاى او ُه او
ا ْحلُ ْس اىن فاا ْد ُعوهُ هباا} [األعراف ]180:وقال سبحانه يف سورة النحل :ا
ِ
يم} [النحل ]60:واآلَيت يف هذا املعىن كثرية واملثل األعلى هو الوصف األعلى الذي ال
ال اْع ِز ُيز ا ْحلاك ُ
نقص فيه وهذا هو قول أهل السنة واجلماعة من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

وأتباعهم إبحسان ميرون آَيت الصفات وأحاديثها كما جاءت ويثبتون معانيها هلل سبحانه إثبااتً بريئاً
من التمثيل وينزهون هللا سبحانه عن مشاهبة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل ومبا قالوا جتتمع األدلة من
السابُِقو ان األ َّاولُو ان
{و َّ
الكتاب والسنة وتقوم احلجة على من خالفهم وهم املذكورون يف قوله سبحانه :ا
ِ
َّ ِ
وهم إبِِح ٍ
اع َّد اهلُم جن ٍ
ان ر ِ
ِ
ض اي َّ
َّات اجتْ ِري
اَّللُ اع ْنـ ُه ْم اوار ُ
ين اواألانْ ا
ضوا اع ْنهُ اوأ ا ْ ا
س ا
صا ِر اوالذ ا
م ان ال ُْم اهاج ِر ا
ين اتَّـباـ ُع ُ ْ ْ ا
ِ
احتْتاـها األ ْاهناار اخالِ ِد ِ
يم} [التوبة ]100:جعلنا هللا منهم مبنه وكرمه وهللا
يها أاباداً اذلِ ا
ين ف ا
ا
ُ
ا
ك الْ اف ْوُز ال اْعظ ُ
املستعان( .ز)
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معتقدين -بتوفيق هللا :-

إن هللا واحد ال شريك له ()1
__________
(… )1إن نفي الشريك عن هللا تعاىل ال يتم إال بنفي ثالثة أنواع من الشرك:

…األول :الشرك يف الربوبية ،وذلك أبن يعتقد أن مع هللا خالقاً آخر – سبحانه وتعاىل – كما هو

اعتقاد اجملوس القائلني أبن للشر خالقاً غري هللا سبحانه .وهذا النوع يف هذه األمة قليل واحلمد هلل،

وإن كان قريباً منه قول املعتزلة :إن الشر إمنا هو من خلق اإلنسان ،وإىل ذلك اإلشارة بقوله  -صلى
هللا عليه وسلم (( :-القدرية جموس هذه األمة  )) ...احلديث ،وهو

=…خمرج يف مصادر عدة عندي أشرت إليها يف ((صحيح اجلامع الصغري وزَيدته)) رقم []4442
.

الثاين :الشرك يف األلوهية أو العبودية ،وهو أن يعبد مع هللا غريه من األنبياء والصاحلني ،كاالستغاثة
هبم وندائهم عند الشدائد وحنو ذلك .وهذا مع األسف يف هذه األمة كثري ،وحيمل وزره األكرب أولئك

املشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك ابسم التوسل ((يسموهنا بغري امسها)) ! .

الثالث :الشرك يف الصفات ،وذلك أبن يصف بعض خلقه تعاىل ببعض الصفات اخلاصة به عز وجل

كعلم الغيب مثالً ،وهذا النوع منتشر يف كثيري من الصوفية .ومن أتثر هبم ،مثل قول بعضهم يف
مدحه النيب  -صلى هللا عليه وسلم :-

…… ((فإن من جودك الدنيا وضرهتا…ومن علومك علم اللوح والقلم!))
ومن هنا جاء ضالل بعض الدجالني الذين يزعمون أهنم يرون الرسول -صلى هللا عليه وسلم  -اليوم
يقظة ويسألونه عما خفي عليهم من بواطن نفوس من خيالطوهنم ،ويريدون أتمريهم يف بعض شؤوهنم،

ب
{ولا ْو ُك ْن ُ
ورسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ما كان ليعلم مثل ذلك يف حال حياته ا
ت أا ْعلا ُم الْغاْي ا
ت ِم ان ْ
السوءُ} [األعراف ]188:فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله إىل
ِن ُّ
اخلا ِْري اواما ام َّ
الا ْستا ْكثاـ ْر ُ
سِ ا
الرفيق األعلى؟! .
هذا األنواع الثالثة من الشرك من نفاها عن هللا يف توحيده إَيه ،فوحده يف ذاته ويف عبادته ،ويف

صفاته ،فهو املوحد الذي تشمله كل الفضائل اخلاصة ابملوحدين ،ومن أخل بشيء منه ،فهو الذي
ك ولاتا ُكونا َّن ِمن ْ ِ
ين} [الزمر]65:
يتوجه إليه مثل قوله تعاىل{ :لائِ ْن أا ْش ارْك ا
ت لايا ْحباطا َّن اع املُ ا ا
اخلااس ِر ا
ا
فاحفظ هذا فإنه أهم شيء يف العقيدة ،فالجرم أن املصنف رمحه هللا بدأ به ،ومن شاء التفصيل فعليه
بشرح هذا الكتاب وكتب شيوخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغريهم ممن حذا
ِ َّ ِ
ِ
وان ِاب ِألمياان} [احلشر( . ]10:ن)
ين اسباـ ُق ا
حذوهم واتبع سبيلهم ،ا
{ربَّـناا ا ْغف ْر لاناا او ِإل ْخ اوانناا الذ ا
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،
 -2وال شيء مثله (. )1
 -3وال شيء يعجزه.
 -4وال إله غريه.

 -5قدمي بال ابتداء ()2
__________

(… )1هذا أصل من أصول التوحيد ،وهو أن هللا تعاىل ليس كمثله شيء ،ال يف ذاته وال يف صفاته،
وال يف أفعاله ولكن املبتدعة واملتأولة قد اختذوه أصال إلنكار كثري من صفات هللا

=…تبارك وتعاىل ،فكلما ضاقت قلوهبم عن اإلميان بصفة من صفاته عز وجل سلطوا عليها معاول
س اك ِمثْلِ ِه اش ْيءٌ} متجاهلني َتام اآلية:
التأويل واهلدم ،فأنكروها ،واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل{ :لاْي ا
ِ
{و ُهو َّ ِ
ري} [الشورى ، ]11:فهي قد مجعت بني التنزيه ،واإلثبات ،فمن أراد السالمة
السم ُ
ا ا
يع الْباص ُ
يف عقيدته فعليه أن ينزه هللا تعاىل عن مشاهبته للحوادث ،دون أتويل أو تعطيل ،وأن يثبت له عز
وجل من الصفات كل ما أثبته لنفسه يف كتابه أو حديث نبيه دون َتثيل ،وهذا هو مذهب السلف
وعليه املصنف رمحه هللا تبعاً أليب حنيفة وسائر األئمة ،كما تراه مفصالً يف الشرح{ ،فابِ ُه ادا ُه ُم اقـْتا ِد ْه}
[األنعام( . ]90:ن)
(… )2أ) قوله ((قدمي)) يوصف سبحانه ابلقدم مبعىن أنه خيرب عنه بذلك كما ذكره ابن القيم يف
البدائع؛ وابب اإلخبار أوسع من ابب الصفات التوقيفية؛ وأهل العلم مل يذكروا لفظة القدمي يف
األمساء احلسىن ،ولكنهم خيربون عنه سبحانه بذلك قال يف النونية:

… وهو القدمي فلم يزل بصفاته…متوحداً بل دائم اإلحسان (م)
ب) قوله (قدمي بال ابتداء)

هذا اللفظ مل يرد يف أمساء هللا احلسىن كما نبه عليه الشارح رمحه هللا وغريه وإمنا ذكره كثري من علماء
الكالم ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء وأمساء هللا توقيفية ال جيوز إثبات شيء منها إال ابلنص من

الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة وال جيوز إثبات شيء منها ابلرأي كما نص على ذلك أئمة السلف

الصاحل ،ولفظ القدمي ال يدل على املعىن الذي أراده أصحاب الكالم ألنه يقصد به يف اللغة العربية
اد اكالْعرج ِ
ون الْ اق ِد ِمي}
{ح َّىت اع ا ُ ْ ُ
املتقدم على غريه وإن كان مسبوقاً ابلعدم كما يف قوله سبحانه :ا

[يس ]39:وإمنا يدل على املعىن احلق ابلزَيدة اليت ذكرها املؤلف وهو قوله( :قدمي بال ابتداء) ولكن
ال ينبغي عده يف أمساء هللا احلسىن لعدم ثبوته من جهة النقل ويغِن عنه امسه سبحانه األول كما قال

عز وجل{ :هو األ َّاو ُل و ِ
اآلخ ُر} [احلديد ]3:وهللا ويل التوفيق( .ز)
ا
ُا

ج) اعلم أنه ليس من أمساء هللا تعاىل( :القدمي)  ،وإمنا هو من استعمال املتكلمني فإن القدمي يف لغة

العرب اليت نزل هبا القرآن – هو املتقدم على غريه فيقال :هذا قدمي للعتيق ،وهذا جديد للحديث،

اد
{ح َّىت اع ا
ومل يستعملوا هذا االسم إال يف املتقدم على غريه ال فيما مل يسبقه عدم كما قال تعاىل :ا
اكالْعرج ِ
ون الْ اق ِد ِمي} [يس ]39:والعرجون القدمي :الذي يبقى إىل حني وجود العرجون الثاين ،فإذا
ُْ ُ
وجد اجلديد قيل لألول قدمي ،وإن كان مسبوقاً بغريه كما حققه شيخ اإلسالم يف ((جمموع الفتاوى))
( )245/1والشارح يف ((شرحه))  ،لكن أفاد الشيخ ابن مانع هنا فيما نقله عن ابن القيم يف

((البدائع)) أنه جيوز وصفه سبحانه ابلقدم مبعىن أنه خيرب عنه بذلك ،وابب األخبار أوسع من ابب

الصفات التوقيفية.

قلت :ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا الوصف يف بعض األحيان ،كما
سيأيت فيما علقته على الفقرة (( . )45ن)
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 ،دائم بال انتهاء.
 -6ال يفىن وال يبيد.
 -7وال يكون إال ما يريد.

 -8ال تبلغه األوهام ،وال تدركه األفهام.
 -9وال يشبهه األانم (. )1
 -10حي ال ميوت ،قيوم ال ينام.

 -11خالق بال حاجة ،رازق بال مؤنة (. )2
 -12مميت بال خمافة ،ابعث بال مشقة.

 -13ما زال بصفاته قدمياً قبل خلقه ،مل يزدد بكوهنم شيئاً مل يكن قبلهم من صفته ،وكما كان

بصفاته أزلياً ،كذلك ال يزال عليها أبدَيً.
 -14ليس بعد خلق اخللق استفاد اسم ((اخلالق))  .وال إبحداث الربية استفاد اسم ((الباري)) .
 -15له معىن الربوبية وال مربوب .ومعىن اخلالق وال خملوق.

 -16وكما أنه حميي املوتى بعد ما أحيا ،استحق هذا االسم قبل إحيائهم ،كذلك استحق اسم اخلالق

قبل إنشائهم.

 -17ذلك أبنه على كل شيء قدير ()3
__________

س
(… )1فيه رد لقول املشبهة ،الذين يشبهون اخلالق ابملخلوق ،سبحانه وتعاىل ،قال عز وجل{ :لاْي ا
ِ
اك ِمثْلِ ِه اشيء و ُهو َّ ِ
ري} [الشورى . ]11:وليس املراد نفي الصفات كما يقول أهل
السم ُ
ٌْ ا ا
يع الْباص ُ
البدع ،فمن كالم أيب حنيفة رمحه هللا يف ((الفقه األكرب))  :ال يشبه شيئاً من خلقه وال يشبهه شيء
من خلقهُ .ث قال بعد ذلك :وصفاته كلها خالف صفات املخلوقني ،يعلم ال كعلمنا ،ويقدر ال
كقدرتنا ،ويرى ال كرؤيتنا .انتهى( .ن)

(… )2أي بال ثقل وكلفة كما يف ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص 125الطبعة الرابعة) ( .ن)
(… )3جييء يف كالم بعض الناس وهو على ما يشاء قدير ،وليس ذلك بصواب ( )1بل الصواب

ما جاء ابلكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير ،لعموم مشيئته وقدرته تعاىل خالفاً ألهل االعتزال

الذين يقولون إن هللا سبحانه مل يرد من العبد وقوع املعاصي بل وقعت من العبد إبرادته ال إبرادة هللا،
وهلذا يقول أحد ضالهلم:

زعم اجلهول ومن يقول بقوله…أن املعاصي من قضاء اخلالق

إن كان حقاً ما يقول فلم قضا…حد الزانء وقطع كف السارق
وقال أبو اخلطاب رمحه هللا يف بيان احلق والصواب:

قالوا :فأفعال العباد فقلت ما …من خالق غري اإلله األجمد

قالوا :فهل فعل القبيح مراده…قلت اإلرادة كلها للسيد

لو مل يرده وكان كان نقيضه …سبحانه عن أن يعجزه الردى

وهذه اإلرادة اليت ذكرها أبو اخلطاب يف السؤال هي اإلرادة الكونية القدرية ال اإلرادة الكونية

الشرعية ،كما سيأيت بيان ذلك موضحاً( .م)
(( )1تنبيه) قال األلباين رمحه هللا يف الصحيحة  195/6حديث رقم (َّ : )2601
دل قوله تعاىل يف
آخر احلديث(( :ولكِن على ما أشاء قادر أو قدير)) على خطأ ما جاء يف التعليق على ((العقيدة
الطحاوية)) (ص )20نقالً عن بعض األفاضل(( :جييء يف كالم بعض الناس :وهو على ما يشاء

قدير ،وليس بصواب . ))..فأقول :بل هو عني الصواب بعد ثبوت ذلك يف هذا احلديث ،ال سيما

شاءُ قا ِد ٌير} [الشورى ، ]29:وذلك الينايف عموم
{و ُه او اعلاى مجاْ ِع ِه ْم إِ اذا يا ا
ويشهد له قوله تعاىل :ا
مشيئته وقدرته تعاىل كما توهم املشار إليه ،وهللا أعلم.
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 ،وكل شيء إليه فقري .وكل أمر عليه يسري .ال حيتاج إىل شيء {لاْيس اك ِمثْلِ ِه اشيء و ُهو َّ ِ
يع
السم ُ
ٌْ ا ا
ا
ِ
ري} [الشورى. ]11:
الْباص ُ
 -18خلق اخللق بعلمه.

 -19وقدر هلم أقداراً.
 -20وضرب هلم آجاالً.

 -21ومل خيف عليه شيء قبل أن خيلقهم .وعلم ما هم عاملون قبل أن خيلقهم.
 -22وأمرهم بطاعته ،وهناهم عن معصيته.

 -23وكل شيء جيري بتقديره ومشيئته ،ومشيئته تنفذ ال مشيئة للعباد ،إال ما شاء هلم ،فما شاء هلم
كان ،وما مل يشأ مل يكن ()1
__________

(… )1يعِن أن مشيئته تعاىل وإرادته شاملة لكل ما يقع يف هذا الكون من خري أو شر ،وهدى أو
ضالل ،واآلَيت الدالة على ذلك كثرية معروفة ،ميكن مراجعتها يف الشرح وغريه  ...واملقصود هبذه

الفقرة الرد على املعتزلة النافني لعموم مشيئته تعاىل.

لكن جيب أن يعلم أنه ال يلزم من ذلك أن هللا حيب كل ما يقع ،فاحلب غري اإلرادة ،وإال كان ال فرق
عند هللا تعاىل بني الطائع والعاصي وهذا ما صرح به بعض كبار القائلني بوحدة الوجود من أن كال من

الطائع والعاصي مطيع هلل يف إرادته! ومذهب السلف والفقهاء وأكثر املثبتني للقدر من أهل السنة
وغريهم على التفريق بني اإلرادة واحملبة ،وإىل ذلك أشار صاحب قصيدة ((بدء األمايل)) بقوله:

مريد اخلري والشر القبيح…ولكن ليس يرضى ابحملال
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:

((ُث قالت القدرية :هو ال حيب الكفر والفسوق والعصيان وال يريد ذلك! فيكون ما مل يشأ ،ويشاء

ما مل يكن)) ! .

وقالت طائفة من (املثبتة)  :ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن .وإذن قد أراد الكفر والفسوق والعصيان

ومل يرده ديناً ،أو أراده من الكافر ومل يرده من املؤمن ،فهو لذلك حيب الكفر والفسوق والعصيان،

وال حيبه ديناً ،وحيبه من الكافر وال حيبه من املؤمن.

=…وكال القولني خطأ خمالف للكتاب والسنة ،وإمجاع سلف األمة وأئمتها ،فإهنم متفقون على أنه
ما شاء هللا كان ،وما مل يشأ مل يكن وأنه ال يكون شيء إال مبشيئته وجمموعه على أنه ال حيب الفساد،
ضى ِم ان الْ اق ْو ِل} [النساء( . ]108:ن)
وال يرضى لعباده الكفر ،وأن الكفار {يُـباـيِتُو ان اما ال ياـ ْر ا
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 -24يهدي من يشاء ،ويعصم ويعايف ،فضال ،ويضل من يشاء ،وخيذل ويبتلي ،عدال.
 -25وكلهم يتقلبون يف مشيئته ،بني فضله وعدله.
 -26وهو متعال عن األضداد واألنداد.

 -27ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه .وال غالب ألمره.
 -28آمنا بذلك كله .وأيقنا أن كالً من عنده.

[اإلميان بنبوة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم]

 -29وأن حممداً عبده املصطفى ،ونبيه اجملتىب ،ورسوله املرتضى (. )1
 -30وأنه خامت األنبياء ،وإمام األتقياء ،وسيد املرسلني ( )2وحبيب
__________

(… )1اعلم أن كل رسول نيب ،وليس كل نيب رسوالً ،وقد ذكروا فروقاً بني الرسول والنيب ،تراها يف

((تفسري األلوسي)) ( )450-449/5وغريه ،ولعل األقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد والنيب
من بعث لتقرير شرع من قبله ،وهو ابلطبع مأمور بتبليغه ،إذ من املعلوم أن العلماء مأمورون بذلك،

فهم بذلك أوىل ،كما ال خيفى( .ن)

(… )2قلت :هذه العقيدة ثبتت يف أحاديث كثرية مستفيضة ،تلقتها األمة ابلقبول .وقد ذكر
الشارح (يف الصفحة  -169الطبعة الرابعة) طائفة منها فلرتاجع منه ،فهي تفيد العلم واليقني ،فهو
 -صلى هللا عليه وسلم  -سيد املرسلني يقيناً ،ومن املؤسف أن أقول :إن هذه العقيدة ال يؤمن هبا

أولئك الذين يشرتطون يف احلديث الذي جيب اإلميان به أن يكون متواتراً ،فكيف يؤمن هبا من صرح

أبن العقيدة ال تؤخذ إال من القرآن كالشيخ شلتوت وغريه .وقد رددت على هؤالء مجيعاً من عشرين

وجهاً يف رساليت ((وجوب األخذ حبديث اآلحاد يف العقيدة والرد على شبه املخالفني)) وذكرت يف
آخرها عشرين مثاالً من العقائد الثابتة يف األحاديث الصحيحة يلزمهم جحدها وعدم اإلميان هبا
وهذه العقيدة واحدة منها فراجعها فإهنا مطبوعة وهامة( .ن)
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رب العاملني (. )1
 -31وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى ()2
__________

(… )1قلت :بل هو خليل رب العاملني ،فإن اخللة أعلى مرتبة من احملبة وأكمل ،ولذلك قال -

صلى هللا عليه وسلم (( :-إن هللا اختذين خليالً كما اختذ إبراهيم خليالً)) ولذلك مل يثبت يف حديث

أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -حبيب هللا .فتنبه ،وراجع يف الفقرة اآلتية ( )52بسطاً هلذا يف كالم
الشارح عليها( .ن)

(… )2قلت :وقد أخرب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أمته نصحاً هلم وحتذيراً يف أحاديث كثرية
أنه سيكون بعده دجالون كثريون ،وقال يف بعضها(( :كهلم يزعم أنه نيب ،وأان خامت النبيني ،ال نيب

بعدي)) رواه مسلم وغريه (األحاديث الصحيحة  ، )1683ومن هؤالء الدجالني ((مريزا غالم أمحد
القادَيين)) الذي ادعى النبوة وله أتباع منتشرون يف اهلند وأملانيا وإنكلرتا وأمريكا ،وهلم فيها مساجد،

يضلون هبا املسلمني ،وكان منهم يف سورية أفراد ،استأصل هللا شأفتهم وقطع دابرهم ،وهلم عقائد

كثرية ،غري اعتقادهم بقاء النبوة بعده  -صلى هللا عليه وسلم  .-وسلفهم فيه ابن عريب الصويف وهلم
يف ذلك رسالة مجعوا فيها أقواله يف أتييد اعتقادهم املذكور .مل يستطع املشايخ الرد عليها ألهنا مما

قاله ابن عريب! مع جزمهم بتكفريهم ،وال جمال لذكر شيء من عقائدهم اآلن ،وهم بال شك ممن
عناهم رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف احلديث الصحيح عنه(( :يكون يف آخر الزمان

دجالون كذابون أيتونكم من األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم وآابؤكم فإَيكم وإَيهم ،ال يضلونكم وال

يفتنونكم)) رواه املؤلف يف ((مشكل اآلاثر)) ( . )104/4وهو عند ((اإلمام مسلم)) (. )9/1
وإن من أبرز عالماهتم أهنم حني يبدأون ابلتحدث عن دعوهتم إمنا يبتدئون قبل كل شيء إبثبات موت
عيسى عليه الصالة والسالم فإذا َتكنوا من ذلك بزعمهم انتقلوا إىل مرحلة اثنية وهي ذكر

األحاديث الواردة بنزول عيسى عليه الصالة والسالم ويتظاهرون ابإلميان هباُ ،ث سرعان ما يتأولوهنا،
ما دام أهنم أثبتوا بزعمهم موته ،أبن املقصود نزول مثيل عيسى! وأنه هو غالم أمحد القادَيين! وهلم

من مثل هذا التأويل الشيء الكثري والكثري جداً ،مما جعلنا نقطع أبهنم طائفة من الباطنية امللحدة.

وسيأيت اإلشارة إىل بعض عقائدهم الضالة قريباً إن شاء هللا تعاىل( .ن)
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 -32وهو املبعوث إىل عامة اجلن ( )1وكافة الورى ،ابحلق واهلدى ،وابلنور والضياء.
[اإلميان ابلقرآن الكرمي]
 -33وأن القرآن كالم هللا ( ، )2منه بدا بال كيفية قوالً ،وأنزله على رسوله وحياً ،وصدقه املؤمنون

على ذلك حقاً ،وأيقنوا أنه كالم هللا تعاىل ابحلقيقة ،ليس مبخلوق ككالم الربية ،فمن مسعه فزعم أنه
ُصلِ ِيه اس اق ار}
{سأ ْ
كالم البشر فقد كفر ،وقد ذمه هللا وعابه وأوعده بسقر ،حيث قال تعاىل :ا
ش ِر} [املدثر ، ]25:علمنا وأيقنا
[املدثر ]26:فلما أوعد هللا بسقر ملن قال{ :إِ ْن اه اذا إِالَّ قاـ ْو ُل الْبا ا
أنه قول خالق البشر ،وال يشبه قول البشر ()3
__________

(… )1أقول :ومن ضالالت القادَينية إنكارهم لـ (اجلن) كخلق غري اإلنس ويتأولون كل اآلَيت
واألحاديث املصرحة بوجودهم ومباينتهم لإلنس يف اخللق ،مبايعود إىل أهنم اإلنس أنفسهم أو طائفة
منهم حىت إبليس نفسه يقولون إنه إنسي شرير! فما أضلهم! ( .ن)

(… )2القرآن العظيم كالم هللا لفظه ومعانيه :فال يقال القرآن اللفظ دون املعىن كما هو قول أهل
االعتزال ،وال املعىن دون اللفظ كما هو قول الكالبية الضالل ،ومن اتبعهم على ابطلهم من أهل

الكالم الباطل املذموم ،فأهل السنة واجلماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كالم هللا منزل غري خملوق،
ألفاظه ومعانيه عني كالم هللا مسعه جربيل من هللا ،والنيب مسعه من جربيل ،والصحابة مسعوه من النيب

فهو املكتوب ابملصاحف احملفوظ ابلصدور املتلو ابأللسنة.
قال احلافظ ابن القيم رمحه هللا:

وكذلك القرآن عني كالمه الـ…ـمسموع منه حقيقة ببيان
هو قول ريب كله ال بعضه…لفظاً ومعىن مامها خلقان

تنزيل رب العاملني ووحيه…اللفظ واملعىن بال روغان (م)

(… )3نقل هذا الكالم عن املصنف رمحه هللا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ((جمموع الفتاوى))
( )507/12مستشهداً به ،وقال الشارح ابن أيب العز رمحه هللا (ص 179الطبعة الرابعة) :
((وهذا الذي حكاه الطحاوي رمحه هللا هو احلق الذي دلت عليه األدلة من الكتاب والسنة ملن
تدبرمها ،وشهدت به الفطرة السليمة اليت مل تغري ابلشبهات والشكوك واآلراء الباطلة .وقد افرتق

الناس يف مسألة الكالم على تسعة أقوال)) :

ُث ساقها ،ومنها الثالث ،وهو أنه معىن واحد قائم بذات هللا ،هو األمر والنهي واخلرب واالستخبار،

وإن عرب عنه ابلعربية كان قرآانً ،وإن عرب عنه ابلعربانية كان توراة ،وهذا قول ابن كالب ومن وافقه،

كاألشعري وغريه .قال:

وسابعها أن كالمه يتضمن معىن قائماً بذاته هو ما خلقه يف غريه وهذا قول أيب منصور املاتريدي ...
واتسعها أنه تعاىل مل يزل متكلماً إذا شاء ومىت شاء وكيف شاء ،وهو يتكلم به بصوت يسمع ،وأن
نوع الكالم قدمي وإن مل يكن الصوت املعني قدمياً ،وهذا املأثور عن أئمة احلديث والسنة.

وقوله(( :كالم هللا منه بدا بال كيفية قوالً))  -رد على املعتزلة وغريهم.

فإن املعتزلة تزعم أن القرآن مل يبد منه ،كما تقدم حكاية قوهلم .وقال الشيخ حممد بن مانع رمحه هللا
تعاىل (ص: )8

((القرآن العظيم كالم هللا لفظه ومعانيه فال يقال اللفظ دون املعىن كما هو قول أهل االعتزال ،وال
املعىن دون اللفظ كما هو قول الكالبية الضالل ،ومن اتبعهم على ابطلهم من أهل الكالم الباطل

املذموم ،فأهل السنة واجلماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كالم هللا منزل غري خملوق ،ألفاظه ومعانيه

عني كالم هللا مسعه جربيل من هللا والنيب مسعه من جربيل ،والصحابة مسعوه من النيب ،فهو املكتوب

ابملصاحف احملفوظ ابلصدور املتلو ابأللسنة.
=…قال احلافظ ابن القيم رمحه هللا:
وكذلك القرآن عني كالمه الـ
ـمسموع منه حقيقة ببيان

هو قول ريب كله ال بعضه

لفظاً ومعىن ما مها خلقان
تنزيل رب العاملني ووحيه

اللفظ واملعىن بال روغان))
وقال الشارح رمحه هللا (ص: )195-194

((وكالم الطحاوي رمحه هللا يرد قول من قال :إنه معىن واحد ال يتصور مساعه منه ،وأن املسموع

املنزل املقروء واملكتوب ليس كالم هللا ،وإمنا هو عبارة عنه .فإن الطحاوي رمحه هللا يقول(( :كالم هللا
َّ
منه بدا))  .وكذلك قال غريه من السلف ،ويقولون :منه بدأ ،وإليه يعود .وإمنا قالوا :منه بدأ ،ألن

اجلهمية من املعتزلة وغريهم كانوا يقولون إنه خلق الكالم يف حمل ،فبدأ الكالم من ذلك احملل .فقال
يل
السلف(( :منه بدأ)) أي هو املتكلم به ،فمنه بدأ ،ال من بعض املخلوقات ،كما قال تعاىل{ :تاـ ْن ِز ُ
ِ
الْ ِكت ِ ِ ِ
اَّلل الْع ِزي ِز ا ْحلكِ ِيم} [الزمرِ . ]1:
وح
ا
اب م ان َّ ا
ا
{ولاك ْن اح َّق الْ اق ْو ُل م ِِن} [السجدة{ ]13:قُ ْل ناـ َّزلاهُ ُر ُ
ا
الْ ُق ُد ِ
ك ِاب ْحلاق} [النحل . ]102:ومعىن قوهلم(( :وإليه يعود))  :يرفع من الصدور
س ِم ْن اربِ ا
واملصاحف ،فال يبقى يف الصدور منه آية وال يف املصاحف .كما جاء ذلك يف عدة آاثر.
وقوله ((بال كيفية))  :أي :ال تعرف كيفية تكلمه به ((قوالً)) ليس ابجملاز(( ،وأنزله على رسوله وحياً))
أي :أنزله إليه على لسان امللك ،فسمعه امللك جربائيل من هللا ،ومسعه الرسول حممد  -صلى هللا
اس اعلاى مك ٍ
{وقُـ ْرآانً فاـ ارقـْنااهُ لِتاـ ْق ارأاهُ اعلاى النَّ ِ
ْث
ُ
عليه وسلم  -من امللك ،وقرأه على الناس .قال تعاىل :ا
ِ
ك لِتا ُكو ان ِم ان
اوناـ َّزلْنااهُ تاـ ْن ِزيالً} [اإلسراء ]106:وقال تعاىل{ :ناـ از ال بِ ِه ُّ
ني * اعلاى قاـلْبِ ا
وح األام ُ
الر ُ
الْم ْن ِذ ِرين * بِلِس ٍ
ان اع ارٍِيب ُمبِ ٍ
ني} [الشعراء . ]195-193:ويف ذلك إثبات صفة العلو هلل تعاىل( .ن)
ُ ا
ا
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[وصف هللا مبعىن من معاين البشر]
 -34ومن وصف هللا مبعىن من معاين البشر ،فقد كفر ،فمن أبصر هذا اعترب ،وعن مثل قول الكفار
انزجر ،وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.

[رؤية هللا حق]

{و ُجوهٌ ياـ ْوامئِ ٍذ
 -35والرؤية ( )1حق ألهل اجلنة ،بغري إحاطة وال كيفية .كما نطق به كتاب ربناُ :
اان ِ
ض ارةٌ * إِ اىل ارِهباا اان ِظ ارةٌ} [القيامة . ]23-22:وتفسريه على ما أراده هللا تعاىل وعلمه ،وكل ما جاء
يف ذلك من احلديث الصحيح عن الرسول صلى هللا عليه وسلم فهو كما قال ()2
__________

(… )1ال شك أن املؤمنني يرون رهبم يوم القيامة من فوقهم كما ثبت ذلك عن النيب  -صلى هللا

عليه وسلم  ،-فهم يرون رهبم أببصارهم رؤية حقيقية كما يرون القمر والشمس صحواً ليس دوهنما
سحاب؛ وهذا متواتر عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مل ينكره سوى املعتزلة ومن اتبعهم على

الضالل ،قال يف النونية.

ويرونه سبحانه من فوقهم
نظر العيان كما يرى القمران
هذا تواتر عن رسول هللا مل
ينكره إال فاسد اإلميان

وأما يف الدنيا فإنه سبحانه وتعاىل ال يراه أحد من عباده؛ وملا سئل النيب عليه السالم؛ هل رأيت ربك

((نور أ َّ
اين أراه)) أي حالت بيِن وبني رؤيته تعاىل األنوار وقالت عائشة :من حذثك أن حممداً
قالٌ :
رأى ربه فقد كذب( .م)
(… )2اعلم أن األحاديث الواردة يف إثبات رؤية املؤمنني رهبم يوم القيامة كثرية جداً حىت بلغت حد
التواتر كما جزم به مجع من األئمة .منهم الشارح ،وقد خرج بعضها ُث قال:

((وقد روى أحاديث الرؤية حنو ثالثني صحابياً))  .ومن أحاط هبا معرفة يقطع أبن الرسول قاهلا،
ولوال أين التزمت االختصار لسقت ما يف الباب من األحاديث ُث قال:

((ليس تشبيه رؤية هللا تعاىل برؤية الشمس والقمر تشبيها هلل ،بل هو تشبيه الرؤية ابلرؤية ،ال تشبيه
املرئي ابملرئي ،ولكن فيه دليل على علو هللا على خلقه ،وإال فهل تعقل رؤية بال مقابلة؟ ومن قال:

يُرى ال يف جهة .فلرياجع عقله!! فإما أن يكون مكابراً لعقله أو يف عقله شيء ،وإال فإذا قال يرى ال
أمام الرائي وال خلفه وال عن ميينه وال عن يساره وال فوقه وال حتته ،رد عليه كل من مسعه بفطرته

السليمة)) .

قلت :وأما رؤيته تعاىل يف الدنيا ،فقد أخرب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف احلديث الصحيح
أن أحداً منا ال يراه حىت ميوت .رواه مسلم :وأما هو نفسه عليه الصالة والسالم ،فلم يرد يف إثباهتا
له ما تقوم به احلجة ،بل قد صح عنه اإلشارة إىل نفيها حني سئل عنها بقوله:

((نور ،أّن أراه)) ومع ذلك جزمت السيدة عائشة بنفيها كما يف الصحيحني ،وهذا هو األصل
=… ٌ
فينبغي التمسك به( .ن)
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 ،ومعناه على ما أراد ،ال ندخل يف ذلك متأولني آبرائنا ،وال متومهني أبهوائنا ،فإنه ما سلم يف دينه إال
من اسلَّم هلل عز وجل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إىل عامله.
[التسليم واالستسالم]

(( -36وال تثبت قدم اإلسالم إال على ظهر التسليم واالستسالم)) ( . )1فمن رام علم ما حظر
عنه علمه ،ومل يقنع ابلتسليم فهمه ،حجبه مرامه عن خالص التوحيد ،وصايف املعرفة ،وصحيح

اإلميان .فيتذبذب بني الكفر واإلميان ،والتصديق والتكذيب ،واإلقرار واإلنكار ،موسوساً اتئهاً،
شاكاً ،زائغا  ,ال مؤمناً مصدقاً .وال جاحداً مكذابً.

 -37وال يصح اإلميان ابلرؤية  -ألهل دار السالم ملن اعتربها منهم بوهم ( )2أو أتوهلا بفهم (، )3
إذ كان أتويل الرؤية  -وأتويل كل معىن يضاف إىل الربوبية ـ برتك التأويل ولزوم التسليم ،وعليه دين
املسلمني ( . )4ومن مل يتوق النفي والتشبيه زل ومل يصب التنزيه ()5
__________

(… )1هذه الفقرة مقدمة على الفقرة السابقة يف املخطوطات الثالث وكذا يف نسخة اشيخنا الطباخ
رمحه هللا ولعلها أوىل( .ن)

( … )2أ) أي :توهم أن هللا تعاىل يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيهاً وقوله أو أتوهلا بفهم أي ادعى
أنه فهم هلا أتويالً خيالف ظاهرها وما يفهمه كل عريب من معناها( .م)

…ب) أي :توهم أن هللا تعاىل يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيهاً .شرح الطحاوية( .ن)

(… )3أي ادعى أنه فهم هلا أتويالً خيالف ظاهرها ،وما يفهمه كل عريب من معناها( .ن)
(… )4يف املخطوطات الثالث واملطبوعات(( :املرسلني)) ( .ن)

( … )5أ) وذلك أن املعتزلة يزعمون أهنم ينزهون هللا تعاىل هبذا النفي وهل يكون التنزيه بنفي

صفات الكمال ،فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال إذ املعدوم هو الذي ال يرى وإمنا الكمال يف إثبات

الرؤية( .م)
ب) قلت ،وذلك ألن نفاة الصفات والرؤية من املعتزلة وغريهم إمنا ينفوهنا تنزيهاً هلل تعاىل بزعمهم

عن التشبيه ،وهذا زلل وزيع وضالل ،إذ كيف يكون ذلك تنزيهاً ،وهو ينفي عن هللا صفات الكمال

ومنها الرؤية ،إذ املعدوم هو الذي ال يرى ،فالكمال يف إثبات الرؤية الثابتة يف الكتاب والسنة

واملشبهة إمنا زلوا لغلوهم يف إثبات الصفات وتشبيه اخلالق ابملخلوق سبحانه وتعاىل .واحلق بني هؤالء

وهؤالء إثبات بدون تشبيه .وتنزيه بدون تعطيل .وما أحسن ما قيل :املعطل يعبد عدماً ،واجملسم يعبد

صنماً( .ن)
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فإن ربنا جل وعال موصوف بصفات الوحدانية ،منعوت بنعوت الفردانية ،ليس يف معناه أحد من
الربية.
[الرد على املشبهة]

 -38وتعاىل ( )1عن احلدود ( )2والغاَيت ()3
__________

(… )1يف املخطوطات الثالث وسائر املطبوعات(( :تعاىل)) بدون الواو .ولعله أصح( .ن)
(… )2قوله تعاىل عن احلدود  ...إخل مراده بذلك الرد على املشبهة ولكن هذه الكلمات جمملة

مبهمة وليست من األلفاظ املتعارفة عند أهل السنة واجلماعة؛ والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة
أحق وأوىل من ذكر ألفاظ توهم خالف الصواب ،ففي قوله تعاىل{ :لاْيس اك ِمثْلِ ِه اشيء و ُهو َّ ِ
يع
السم ُ
ٌْ ا ا
ا
ِ
ري} رد على املشبهة واملعطلة ،فال ينبغي لطالب احلق االلتفات إىل مثل هذه األلفاظ وال التعويل
الْباص ُ
عليها ،فإن هللا سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة واجلالل فهو سبحانه فوق
خملوقاته مستو على عرشه اجمليد بذاته ابئن من خلقه ينزل كل ليلة إىل السماء الدنيا وأييت يوم القيامة

وكل ذلك على حقيقته وال نؤوله كما ال نؤول اليد ابلقدرة والنزول بنزول أمره وغري ذلك من

الصفات بل نثبت ذلك إثبات وجود ال إثبات تكييف وما كان أغىن اإلمام املصنف عن مثل هذه
الكلمات اجململة املومهة املخرتعة ولو قيل إهنا مدسوسة عليه وليست من كالمه مل يكن ذلك عندي

ببعيد إحساانً للظن هبذا اإلمام وعلى كل حال فالباطل مردود على

…قائله كائناً من كان ومن قرأ ترمجة املصنف الطحاوي ال سيما يف لسان امليزان عرف أنه من أكابر
العلماء وأعاظم الرجال وهذا هو الذي محلناه على إحسان الظن فيه يف كثري من املواضع اليت فيها
جمال لناقد( .م)
(… )3قوله(( :تعاىل عن احلدود والغاَيت واألركان واألعضاء واألدوات واجلهات الست كسائر
=…املبتدعات))  ،هذا الكالم فيه إمجال قد يستغله أهل التأويل واإلحلاد يف أمساء هللا وصفاته

وليس هلم بذلك حجة ألن مراده رمحه هللا تنزيه الباري سبحانه عن مشاهبة املخلوقات لكنه أتى
بعبارة جمملة حتتاج إىل تفصيل حىت يزول االشتباه فمراده ابحلدود يعِن اليت يعلمها البشر فهو

سبحانه ال يعلم حدوده إال هو سبحانه ألن اخللق ال حييطون به علماً كما قال عز وجل يف سورة طه:
ني أايْ ِدي ِه ْم اواما اخ ْل اف ُه ْم اوال ُِحييطُو ان بِ ِه ِعلْماً} [طه ]110:ومن قال من السلف إبثبات
{ياـ ْعلا ُم اما با ْ ا
احلد يف االستواء أو غريه فمراده حد يعلمه هللا سبحانه وال يعلمه العباد .وأما (الغاَيت واألركان
واألعضاء واألدوات) فمراده رمحه هللا تنزيهه عن مشاهبة املخلوقات يف حكمته وصفاته الذاتية من

الوجه واليد والقدم وحنو ذلك فهو سبحانه ،موصوف بذلك لكن ليست صفاته مثل صفات اخللق
واليعلم كيفيتها إال هو سبحانه ،وأهل البدع يطلقون مثل هذه األلفاظ لينفوا هبا الصفات بغري

األلفاظ اليت تكلم هللا هبا وأثبتها لنفسه حىت ال يفتضحوا وحىت ال يشنع عليهم أهل احلق ،واملؤلف
الطحاوي رمحه هللا مل يقصد هذا املقصد لكونه من أهل السنة املثبتني لصفات هللا ،وكالمه يف هذه

العقيدة يفسر بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً ويفسر مشتبهه مبحكمه .وهكذا قوله (ال حتويه

اجلهات الست كسائر املبتدعات) مراده اجلهات الست املخلوقة وليس مراد نفي علو هللا واستوائه

على عرشه ألن ذلك ليس داخالً يف اجلهات الست بل هو فوق العامل وحميط به وقد فطر هللا عباده

على اإلميان بعلوه سبحانه وأنه يف جهة العلو وأمجع أهل السنة واجلماعة من أصحاب النيب صلى هللا

عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم إبحسان على ذلك واألدلة من الكتاب والسنة الصحيحة املتواترة

كلها تدل على أنه يف العلو سبحانه فتنبه هلذا األمر العظيم أيها القاريء الكرمي واعلم أنه احلق وما
سواه ابطل وهللا ويل التوفيق( .ز)
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واألركان واألعضاء واألدوات،
ال حتويه ( )1اجلهات الست كسائر املبتدعات ()2
__________

(… )1دلت دالئل الكتاب والسنة على أن هللا تعاىل فوق خملوقاته مستو على عرشه كما قال تعاىل
ِ
اهر فاـو اق ِعب ِ
{الر ْمحا ُن اعلاى ال اْع ْر ِ
اده} فاجلهات الست عدمية يف حقه
َّ
ش ْ
{و ُه او الْ اق ُ ْ ا
استاـ اوى} وقال تعاىل :ا
ألنه تعاىل فوقها كما قال ابن القيم يف النونية.

كل اجلهات أبسرها عدمية

يف حقه هو فوقها ببيان

قد ابن عنها كلها فهو احمليـ

ـط وال حياط خبالق األكوان (م)
(… )2قلت :مراد املؤلف رمحه هللا هبذه الفقرة الرد على طائفتني:
األوىل :اجملسمة واملشبهة الذين يصفون هللا أبن له جسماً وجثة وأعضاء وغري ذلك ،تعاىل هللا عما

يقولون علواً كبرياً.
واألخرى :املعطلة الذين ينفون علوه تعاىل على خلقه وأنه ابئن من خلقه .بل يصرح بعضهم أبنه

موجود بذاته يف كل الوجود! وهذا معناه حلول هللا يف خملوقاته .وأنه حماط ابجلهات الست املخلوقة،

وليس فوقها ،فنفى املؤلف ذلك هبذا الكالم .ولكن قد يستغل ذلك بعض املبتدعة ،ويتأولونه مبا قد

يؤدي إىل التعطيل كما بينه الشارح رمحه هللا تعاىل وقد خلص كالمه الشيخ حممد بن مانع عليه الرمحة
فقال (ص: )10
((مراده بذلك الرد على املشبهة ولكن هذه الكلمات جمملة مبهمة وليست األلفاظ املتعارفة عند
أهل السنة واجلماعة ،والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأوىل من ذكر ألفاظ توهم خالف
ِ
الصواب .ففي قوله تعاىل{ :لايْس اك ِمثْلِ ِه اشيء و ُهو َّ ِ
ري} رد على املشبهة واملعطلة ،فال
السم ُ
ٌْ ا ا
يع الْباص ُ
ا
ينبغي لطالب احلق االلتفات إىل مثل هذه األلفاظ وال التعويل عليها ،فإن هللا سبحانه موصوف
بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة واجلالل ،فهو سبحانه فوق خملوقاته مست ٍو على عرشه اجمليد
بذاته ابئن من خلقه ينزل كل ليلة إىل السماء الدنيا وأييت يوم القيامة وكل ذلك على حقيقته وال

نؤوله كما ال نؤول اليد ابلقدرة والنزول بنزول أمره وغري ذلك من الصفات ،بل نثبت ذلك إثبات

وجود ال إثبات تكييف .وما كان أغىن اإلمام املصنف عن مثل هذه الكلمات اجململة املومهة املخرتعة
ولو قيل إهنا مدسوسة عليه وليست من كالمه مل يكن ذلك عندي ببعيد إحساانً للظن هبذا اإلمام

وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائناً من كان

=…ومن قرأ ترمجة املصنف الطحاوي ال سيما يف لسان امليزان عرف أنه من أكابر العلماء وأعاظم
الرجال وهذا هو الذي محلنا على إحسان الظن فيه يف كثري من املواضع اليت فيها جمال لناقد)) .
انتهى كالم ابن مانع رمحه هللا( ..ن)
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[اإلميان ابإلسراء واملعراج]
 -39واملعراج حق .وقد أسري ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وعرج بشخصه يف اليقضة إىل السماء

اد اما
ب الْ ُف اؤ ُ
{ما اك اذ ا
ومن ُث إىل حيث شاء هللا من العال .وأكرمه هللا مبا شاء وأوحى إليه ما أوحى :ا

ارأاى} ([ )1النجم ، ]11 :فصلى هللا عليه وسلم يف األخرة واألوىل.
[اإلميان ابحلوض والشفاعة وامليثاق]

 -40واحلوض الذي أكرمه هللا تعاىل به  -غيااثً ألمته  -حق (. )2
 -41والشفاعة اليت ادخرها هلم حق ،كما روي يف األخبار (. )3
 -42وامليثاق الذي أخذه هللا تعاىل من آدم وذريته حق ()4
__________

(… )1قلت :يعِن من آَيت ربه الكربى ،وأما القول أبنه عليه الصالة والسالم رأى ربه ليلتئذ

بعينه ،فلم يثبت كما تقدم التنبيه عليه قريباً .ولذلك قال الشارح وغريه(( :والصحيح أنه رآه بقلبه

ومل يره بعني رأسه)) ( .ن)

(… )2قلت :واألحاديث اليت جاء ذكر احلوض فيها كثرية جداً حىت بلغت مبلغ التواتر كما صرح

بذلك مجع من األئمة ،ورواها من الصحابة بضع وثالثون صحابياً ،وقد استقصى طرقها احلافظ ابن

كثري يف ((النهاية)) يف آخر اترخيه ،وعقد هلا احلافظ ابن أيب عاصم يف ((كتاب السنة)) سبعة أبواب،

(رقم  )161-155ورقم األحاديث ( -776 - 697بتحقيقي)  ،أشار يف آخرها إىل تواترها
بقوله(( :واألخبار اليت ذكرانها يف حوض النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -توجب العلم)) ( .ن)

(… )3وهي متواترة أيضاً ،وقد عقد هلا ابن أيب عاصم يف ((السنة)) ستة أبواب ()168-163

رقم األحاديث ( )832-784وساق طائفة منها الشارح رمحه هللا يف شرحه ،تضمنت أن شفاعته -

صلى هللا عليه وسلم  -مثانية أنواع ،فلرياجعه من شاء البحث والتحقيق فإنه هام( .ن)

(… )4قلت :يشري إىل بعض األحاديث املصرحة أبن هللا تعاىل استخرج الذرية من صلب آدم عليه
الصالة والسالم ،وقد ذكر يف الشرح أربعة منها ،وهي خمرجة يف تعليقي عليه ويف:
=… ((ختريج السنة)) (رقم  ، )205-195وقد كنت استثنيت يف التعليق املشار إليه (ص-266
الطبعة الرابعة) من الصحة مسح الظهر الوارد يف حديث عمر وكان ذلك سهواً مِن أسأله تعاىل أن

يغفره يل ،فقد تنبهت إىل أن له شاهداً حسناً من حديث أيب هريرة وهو مذكور يف ((الشرح)) وآخر
من حديث ابن عباس بسند ضعيف خرجته يف ((السنة)) ( )203فاقتضى التنبيه( . .ن)
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[اإلميان بعلم هللا]
 -43وقد علم هللا تعاىل فيما مل يزل عدد من يدخل اجلنة وعدد من يدخل النار مجلة واحدة ،فال
يزاد يف ذلك العدد وال ينقص منه (. )1

[أفعال العباد]

 -44وكذلك أفعاهلم فيما علم منهم أن يفعلوه ،وكل ميسر ملا خلق له (. )2
__________

(… )1يشري املؤلف رمحه هللا إىل حديث عبد هللا بن عمرو قال :خرج علينا رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم  -ويف يده كتاابن ،فقال(( :أتدرون ما هذان الكتاابن؟)) فقلنا(( :ال َي رسول هللا إال أن

ختربان))  ،فقال للذي يف يده اليمىن(( :هذا كتاب من رب العاملني فيه أمساء أهل اجلنة ،وأمساء آابئهم
وقبائلهمُ ،ث أمجل على آخرهم فال يزاد فيهم ،وال ينقص منهم أبداً)) ُ .ث قال للذي يف مشاله(( :هذا
كتاب من رب العاملني فيه أمساء أهل النار وأمساء أابئهم وقبائلهمُ ،ث أمجل على آخرهم فال يزاد

فيهم والينقص منهم أبداً)) فقال أصحابه :ففيم العمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال :سددوا

وقاربوا ،فإن صاحب اجلنة خيتم له بعمل أهل اجلنة ،وإن عمل أي عمل ،وإن صاحب النار خيتم له

بعمل أهل النار ،وإن عمل أي عملُ ،ث قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -بيديه فنبذمها ُث
الس ِع ِري} [الشورى . ]7 :أخرجه الرتمذي
قال :فرغ ربكم من العباد {فا ِري ٌق ِيف ا ْجلان َِّة اوفا ِري ٌق ِيف َّ
وصححه هو وغريه ،وهو خمرج يف ((الصحيحة)) (( . )848ن)

(… )2هو قطعة من حديث علي املروي يف ((الصحيحني))  ،وقد خرجته يف ((ختريج السنة)) برقم
( . )171وقد صح أن بعض الصحابة ملا مسعوا هذا احلديث منه  -صلى هللا عليه وسلم  -قالوا:
إذاً جنتهد .ويف رواية :فاآلن جند ،اآلن جند ،اآلن جند .انظر ((السنة))  161( .و  )167ففيه رد
صريح على اجلربية املتواكلة الذين يفهمون من احلديث خالف فهم الصحابة فتأمل( .ن)
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[األعمال ابخلواتيم]
واألعمال ابخلواتيم ( ، )1والسعيد من سعد بقضاء هللا والشقي من شقي بقضاء هللا (. )2
[اإلميان ابلقضاء والقدر]

 -45وأصل القدر سر هللا تعاىل يف خلقه ()3
__________

(… )1هذا طرف من حديث لسهل بن سعد الساعدي ،أخرجه أمحد والبخاري ،وهو خمرج يف
املصدر السابق (( . )216ن)

(… )2أ) قال احلافظ ابن رجب واإلميان ابلقدر على درجتني؛ إحدامها :اإلميان أبن هللا سبق يف
علمه ما يعمله العباد من خري وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإجيادهم ومن هو منهم من أهل اجلنة
ومن هو منهم من أهل النار وأعد هلم الثواب والعقاب جزاء ألعماهلم قبل خلقهم وتكوينهم ،وأنه

كتب ذلك عنده وأحصاه وأن أعمال العباد جترى على ما سبق يف علمه وكتابه ،والدرجة الثانية :أن

هللا خلق أفعال العباد كلها من الكفر واإلميان والطاعة والعصيان وشاءها منهم فهذه الدرجة يثبتها

أهل السنة واجلماعة وتنكرها القدرية والدرجة األوىل أثبتها كثري من القدرية ونفاها غالهتم كمعبد
اجلهِن ،وقد قال كثري من أهل السلف؛ انظروا القدرية ابلعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا

كفروا وما أحسن قول اإلمام الشافعي؛
فما شئت كان وإن مل أشأ
وما شئت إن مل تشأ مل يكن

خلقت العباد على ما علمت

ففي العلم جيري الفىت واملسن

على ذا مننت وهذا خذلت
وهذا أعنت وذا مل تعن
فمنهم شقي ومنهم سعيد

ومنهم قبيح ومنهم حسن (م)
ب) هذا معىن حديث أخرجه البزار وغريه من حديث أيب هريرة مرفوعاً بلفظ(( :الشقي من شقي يف
بطن أمه ،والسعيد من سعد يف بطن أمه))  .وسنده صحيح كما بينته يف ((الروض النضري))

( )1098و ((ختريج السنة)) (( . )188ن)

(… )3قال الشارح ،أصل القدر سر هللا يف خلقه وهو كونه أوجد وأفىن وأفقر وأغىن وأمات وأحيا
وأضل وهدى والذي عليه أهل السنة واجلماعة أن كل شيء بقضاء هللا وقدره ،وأن هللا تعاىل خالق
أفعال العباد قال تعاىل {إِ َّان ُك َّل اش ْي ٍء اخلا ْقنااهُ بِاق اد ٍر} وأن هللا تعاىل
=…يريد الكفر من الكافر ويشاؤه وال يرضاه وال حيبه فيشاؤه كوانً وال يرضاه ديناً قلت وهذه

اإلرادة هي اإلرادة الكونية القدرية وأما إرادة اإلميان من املؤمن وسائر األعمال الصاحلة فهي إرادة

كونية قدرية شرعية وكل أفعال العباد من طاعة ومعصية وكفر وإميان وقع ذلك منهم مبشيئة هللا تعاىل
وهذا معىن ما شاء هللا كان وما مل يشأن مل يكن (م)
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 ،مل يطلع على ذلك ملك مقرب وال نيب مرسل .والتعمق والنظر يف ذلك ذريعة للخذالن وسلم
احلرمان ودرجة الطغيان .فاحلذر كل احلذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة ( . )1فإن هللا تعاىل طوى
ال اع َّما ياـ ْف اع ُل او ُه ْم يُ ْسأالُو ان}
علم القدر عن أانمه وهناهم عن مرامه كما قال تعاىل يف كتابه{ :ال يُ ْسأ ُ

()2

__________

(… )1قلت :وهذا التعمق هو املراد-وهللا أعلم-بقوله  -صلى هللا عليه وسلم  ..:-وإذا ذكر
القدرفأمسكوا))  .وهو حديث صحيح ،روي عن مجع من الصحابة ،وقد خرجته يف ((الصحيحة))
(( . )34ن)

(… )2أي لكمال حكمته ورمحته وعدله ،ال جملرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه .كذا يف
((الشرح)) وراجع فيه حتقيق أن مبىن العبودية واإلميان على التسليم وعدم األسئلة عن تفاصيل

احلكمة يف األوامر والنواهي والشرائع ،فإنه مهم جداً لوال ضيق اجملال لنقلته برمته لنفاسته وعزته.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف ((جمموع الفتاوى)) ( )150-148/1ابختصار

بعض الفقرات:

((واإلميان ابلقدر على درجتني ،كل درجة تتضمن شيئني:

فالدرجة األوىل :اإلميان أبن هللا تعاىل علم ما اخللق عاملون بعلمه القدمي الذي هو موصوف به أزالً،

وعلم مجيع أحواهلم من الطاعات واملعاصي ،واألرزاق واآلجال.

ُث كتب هللا يف اللوح احملفوظ مقادير اخللق(( ،فأول ما خلق هللا القلم ،قال له (*) :

=

(*) كذا وقع هنا ،وهو مبعىن رواية ((فقال له)) لكن الراجح عندي الرواية األخرى بلفظُ(( :ث قال
له)) كما كنت حققته يف ((ختريج شرح الطحاوية))  .وله شاهد عن ابن عباس خرجته يف الصحيحة

(( . )133ن)
… أكتب ،قال :ما أكتب؟ قال :أكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة فما أصاب اإلنسان مل يكن

ليخطئه ،وما أخطأه ،مل يكن ليصيبه .جفت األقالم وطويت الصحف ،كما قال تعاىل{ :أااملْ تاـ ْعلا ْم أ َّ
ان
ك اعلاى َِّ ِ
ك ِيف كِتا ٍ
الس ام ِاء اواأل ْار ِ
َّ
ري} [احلج. ]70 :
اَّللا ياـ ْعلا ُم اما ِيف َّ
اب إِ َّن ذالِ ا
ض إِ َّن ذالِ ا
اَّلل ياس ٌ

…وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون يف مواضع مجلة وتفصيالً ،فقد كتب يف اللوح احملفوظ ما
شاء ،وإذا خلق جسد اجلنني قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاً ،فيؤمر أبربع كلمات.

اكتب رزقه ،وأجله ،وعمله وشقي أو سعيد وحنو ذلك .فهذا القدر ينكره غالة القدرية قدمياً،
ومنكره اليوم قليل.
وأما الدرجة الثانية :فهو مشيئة هللا النافذة ،وقدرته الشاملة ،وهو اإلميان أبن ما شاء هللا كان ،وما مل

يشأ مل يكن ،وأنه ما يف السماوات واألرض من حركة وال سكون إال مبشيئة هللا سبحانه ،وال يكون يف
ملكه إال ما يريد ،وأنه سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير من املوجودات واملعدومات.

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ،وهناهم عن معصيته .وهو سبحانه حيب املتقني،

واحملسنني واملقسطني ،ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،وال حيب الكافرين ،وال يرضى عن
القوم الفاسقني ،وال أيمر ابلفحشاء ،وال يرضى لعباده الكفر ،وال حيب الفساد .والعباد فاعلون

حقيقة ،وهللا خالق أفعاهلم ،والعبد هو املؤمن والكافر ،والرب والفاجر ،واملصلي والصائم ،وللعباد
ِ
اء
قدرة على أعماهلم ،وهلم إرادة ،وهللا خالقهم وخالق قدرهتم وإرادهتم ،كما قال تعاىل{ :ل ام ْن اش ا
ِ
ِ
اء َّ
ني} [التكوير ]29 ،28 :وهذه الدرجة
اَّللُ ار ُّ
شاءُو ان إِالَّ أا ْن يا ا
يم * اواما تا ا
ب ال اْعالا ِم ا
شا
م ْن ُك ْم أا ْن يا ْستاق ا
من القدر يكذب هبا عامة القدرية ،الذين مساهم النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -جموس هذه األمة،
ويغلو فيها قوم من أهل اإلثبات حىت سلبوا العبد قدرته واختياره ،وخيرجون عن أفعال هللا وأحكامه

حكمها ومصاحلها.

قلت :ويشري بكالمه األخري إىل األشاعرة ،فإهنم هم الذين غلوا وأنكروا احلكمة على مافصله ابن
القيم يف ((شفاء العليل يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل))  .فراجعه فإنه هام جداً( .ن)
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[االنبياء ، ]23 :فمن سأل :مل فعل؟ فقد رد حكم الكتاب ،ومن رد حكم الكتاب كان من
الكافرين.
 -46فهذا مجلة ( )1ما حيتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء هللا تعاىل ،وهي درجة الراسخني يف
العلم ،ألن العلم علمان :علم يف اخللق موجود ،وعلم يف اخللق مفقود ()2
__________

(… )1املشار إليه بقوله :فهذا هو ما تقدم ذكره مما جيب اعتقاده والعمل مبا جاءت به الشريعة
وقوله :وهي درجة الراسخني يف العلم أي علم ما جاء به الرسول مجلة وتفصيالً نفياً وإثبااتً ويعِن
ابلعلم املفقود علم القدر الذي طواه هللا عن أانمه وهناهم عن مرامه ويعِن ابلعلم املوجود علم

الشريعة أصوهلا وفروعها فمن أنكر شيئاً مما جاء به الرسول كان من الكافرين ،ومن ادعى علم الغيب
كان من الكافرين (انتهى من الشرح) وقد ذكر أدلة هذه األحكام فلرياجع( .م) (ن)

(… )2مراده رمحه هللا ابلعلم املفقود هو علم الغيب وهو خمتص ابهلل عز وجل ومن ادعاه من الناس
{و ِع ْن ادهُ ام افاتِ ُح الْغاْي ِ
ب ال ياـ ْعلا ُم اها إِالَّ ُه او} [األنعام{ ]59 :قُ ْل ال ياـ ْعلا ُم ام ْن ِيف
كفر لقول هللا سبحانه :ا
السماو ِ
ات اواأل ْار ِ
ب إِالَّ َّ
اَّلل} [النمل ]65 :وقول النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم:
َّ ا ا
ض الْغاْي ا
((مفاتح الغيب مخس ال يعلمهن إال هللا ُث تال قوله سبحانه{ :إِ َّن َّ ِ ِ
اع ِة اويُـناـ ِز ُل
ْم َّ
الس ا
اَّللا ع ْن ادهُ عل ُ
ث} [لقمان . ]34 :وألحاديث صحيحة كثرية وردت يف الباب تدل على أن النيب صلى هللا
الْغاْي ا
عليه وعلى آله وسلم ال يعلم الغيب مع أنه أفضل اخللق وسيد الرسل فغريه من ابب أوىل وهو صلى
هللا عليه وعلى آله وسلم ال يعلم من ذلك إال ما علمه إَيه سبحانه وملا تكلم أهل اإلفك يف عائشة
رضي هللا عنها مل يعلم براءهتا إال بنزول الوحي وملا ضاع عقدها يف بعض أسفاره صلى هللا عليه وعلى

آله وسلم بعث مجاعة يف طلبه ومل يعلم مكانه حىت أقاموا البعري فوجدوه حتته واألدلة من الكتاب
والسنة يف هذا كثرية واحلمد هلل( .ز)
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فإنكار العلم املوجود كفر ،وادعاء العلم املفقود كفر .وال يثبت اإلميان إال بقبول العلم املوجود وترك
طلب العلم املفقود.
[اإلميان ابللوح والقلم]

 -47ونؤمن ابللوح ()1
__________

(… )1أ) قوله ونؤمن ابللوح والقلم  ...إخل قال هللا تعاىل {بل هو قُـرآ ٌن اِجمي ٌد * ِيف لاو ٍح اْحم ُف ٍ
وظ}
ْ
ا ْ ُا ْ

فالقرآن الكرمي مكتوب يف اللوح احملفوظ ،كما أخرب هللا سبحانه بذلك وجربيل عليه السالم مسعه من

هللا وبلغه نبينا حممداً عليه الصالة والسالم منزل من ربك ابحلق ،ومل يقل من اللوح احملفوظ وال منافاة
بني كونه يف اللوح احملفوظ وبني إنزاله من هللا كما حققه شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وقال شيخ اإلسالم
واللوح احملفوظ فوق السموات وقد جاء يف احلديث أنه ال ينظر فيه غريهللا عزوجل قلت ومن هذا
يتبني لنا ضالل من قال إن روح العبد تطلع على اللوح احملفوظ ،فإن هذا قول الفالسفة وهو من

خرافات عباد الصاحلني أو الطاحلني كما هو راسخ بينهم فاحذروه فإنه كذب.
وأما القلم املذكور فهو الذي خلقه هللا وكتب به يف اللوح احملفوظ املقادير ،كما يف حديث عبادة بن
الصامت الذي رواه أبو داود مرفوعاً ((أول ما خلق هللا القلم فقال له :اكتب قال رب وما أكتب
قال أكتب مقادير كل شيء حىت تقوم الساعة)) .

واختلف العلماء :هل القلم أول املخلوقات أو العرش على قولني حكامها ابن القيم يف النونية،
واختار أن القلم خلق بعد خلق العرش وهلذا قال:
والناس خيتلفون يف الذي

كتب القضاء به من الدَين
هل كان قبل العرش أو هو بعده
قوالن عند أيب العال اهلمذاين

واحلق أن العرش قبل ألنه
وقت الكتابة كان ذا أركان

وكتابة القلم الشريف تعقبت
إجياده من غري فصل زمان (م)
ب) قلت :وهو املذكور يف قوله تعاىل{ :بل هو قُـرآ ٌن اِجمي ٌد * ِيف لاو ٍح اْحم ُف ٍ
وظ} [الربوج ]22 :وهو من
ْ
ا ْ ُا ْ

الغيب الذي جيب اإلميان به وال يعرف حقيقته إال هللا ،واعتقاد أن بعض الصاحلني يطلعون على ما
فيه كفر ابآلَيت واألحاديث املصرحة أبنه ال يعلم الغيب إال هللا تعاىل( .ن)
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والقلم ( ، )1وجبميع ما فيه قد رقم .فلو اجتمع اخللق كلهم على شيء كتبه هللا تعاىل فيه أنه كائن
ليجعلوه غري كائن -مل يقدروا عليه .ولو اجتمعوا كلهم على شيء مل يكتبه هللا تعاىل فيه ليجعلوه كائنا
-مل يقدروا عليه جف القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة ( ، )2وما أخطأ العبد مل يكن ليصيبه وما

أصابه مل يكن ليخطئه (. )3
__________

(… )1قلت ذكر الشارح هنا أن العلماء اختلفوا هل القلم أول املخلوقات ،أو العرش؟ على قولني
ال اثلث هلما ،وأان وإن كان الراجح عندي األول ،كما كنت صرحت به يف

=…تعليقي عليه (ص )295فإين أقول اآلن :سواء كان الراجح هذا أم ذاك ،فاالختالف املذكور
يدل مبفهومه على أن العلماء اتفقوا على أن هناك أول خملوق ،والقائلون حبوادث ال أول هلا ،خمالفون
هلذا االتفاق ،ألهنم يصرحون أبن ما من خملوق إال وقبله خملوق ،وهكذا إىل ما ال أول له ،كما صرح
بذلك ابن تيمية يف بعض كتبه ،فإن قالوا :العرش أول خملوق ،كما هو ظاهر كالم الشارح ،نقضوا

قوهلم حبوادث ال أول هلا .وإن مل يقولوا بذلك خالفوا االتفاق! فتأمل هذا فإنه مهم .وهللا املوفق( .ن)

(… )2هذا طرف من حديث ابن عباس املشهور بلفظ(( :احفظ هللا حيفظك  )) ...احلديث .وهو
حديث صحيح كما ذكرت يف ((التخريج)) (ص( . )274ن)
(… )3هذا من َتام حديث ابن عباس املشار إليه آنفاً يف رواية عنه( .ن)

()24/1

 -48وعلى العبد أن يعلم أن هللا قد سبق علمه يف كل كائن من خلقه ( ، )1فقدر ذلك تقديراً
حمكماً مربماً ليس فيه انقض وال معقب ،وال مزيل وال مغري ,وال انقص وال زائد من خلقه يف مساواته

وأرضه ،وذلك ( )2من عقد اإلميان ،وأصول املعرفة ،واالعرتاف بتوحيد هللا تعاىل وربوبيته ( ، )3كما
قال تعاىل يف كتابه{ :و اخلاق ُكلَّ اشي ٍء فاـ اقدَّره تاـ ْق ِديراً} [الفرقان ]2 :وقال تعاىل{ :واكا ان أامر َِّ
اَّلل قا ادراً
ا ا
اُ
ا ُْ
ْ

ام ْق ُدوراً} [األحزاب. ]38 :

فويل ملن صار هلل تعاىل يف القدر خصيماً ،وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً ،لقد التمس ( )4بومهه يف

فحص الغيب سراً كتيماً .وعاد مبا قال فيه أفاكاً أثيماً.
__________

(… )1هذا فيه رد ملا ذهب إليه غالة املعتزلة الذين أنكروا كون هللا تعاىل عاملاً يف األزل وقالوا إن

هللا تعاىل ال يعلم أفعال العباد ،حىت يفعلوها ،تعاىل هللا عما يقولون علواً كبرياً ،قال هللا تعاىل {أاال
يف ْ ِ
ري} [امللك( . ]14 :م)
ياـ ْعلا ُم ام ْن اخلا اق او ُه او اللَّ ِط ُ
اخلاب ُ
(… )2اإلشارة إىل ما تقدم من اإلميان ابلقدر ،وسبق علم هللا تعاىل ابلكائنات قبل خلقها( .م)
(… )3قوله واالعرتاف بتوحيد هللا وربوبيته ،أي ال يتم التوحيد واالعرتاف ابلربوبية إال ابإلميان

بصفات هللا تعاىل .فإن من زعم خالقاً غري هللا فقد أشرك فكيف مبن زعم أن كل أحد خيلق فعله،
وهلذا كانت القدرية جموس هذه األمة( .م)

(… )4وقوله لقد التمس بومهه يف فحص الغيب سراً كتيماً أي بومهه يف البحث عن البعث سراً
مكتوماً؛ إذ القدر سر هللا يف خلقه؛ فهو يروم ببحثه االطالع على الغيب .وقد قال تعاىلِ :
ا
{عاملُ
ِ
الْغاْي ِ
احداً} وقوله وعاد مبا قال فيه أي يف القدر أفاكاً أثيماً أي مأثوماً .اهـ
ب فاال يُظْ ِه ُر اعلاى غاْيبِه أ ا
شرح( .م)
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[اإلميان ابلعرش والكرسي]
 -49والعرش والكرسي حق ()1
__________

(… )1أ) ملا ذكر املصنف العرش والكرسي الذي هو بني يدي العرش ذكر بعد ذلك غناه سبحانه
ِن ا ْحلا ِمي ُد}  .ليبني سبحانه أن خلقه للعرش ال
{ه او الْغاِ ُّ
عن العرش ومادون العرش ،كما قال تعاىل ُ

ستوائه عليه ليس حلاجته إليه؛ بل له يف ذلك حكمة اقتضتهُ .ث اعلم أن االستواء على العرش ،إمنا
حصل بعد خلق السموات واألرض ،كما قال تعاىل{ :إِ َّن ربَّ ُكم َّ َّ ِ
السماو ِ
ض ِيف
ات اواأل ْار ا
اَّللُ الذي اخلا اق َّ ا ا
ا ُ
ِ ِ
استاـ اوى اعلاى ال اْع ْرش} [األعراف ]54 :وُث هنا للرتتيب الجملرد العطف؛ كما قال الناظم:
ستَّة أ َّاَيٍم ُُثَّ ْ
قضى خلقه ُث استوى فوق عرشه

ومن علمه مل خيل يف األرض موضع
وأما معىن االستواء يف لغة العرب اليت نزل هبا القرآن فهو العلو واالرتفاع واالستقرار والصعود ،كما
ذكر ذلك ابن القيم بقوله:

وهلم عبارات عليها أربع
قد حصلت للفارس الطعان
منها استقر وقد عال وكذلك ار

تفع الذي مافيه من نكران

وكذاك قد صعد الذي هو رابع
وأبو عبيدة صاحب الشيبان

خيتار هذا القول يف تفسريه
أدرى من اجلهمي يف القرآن

واألشعري يقول تفسري استوى
حبقيقة استوىل من البهتان
=

نون اليهود والم جهمي مها
يف وحي رب العرش زائداتن (م)
ب) اعلم أن العرش خلق عظيم جداً كما دلت عليه اآلَيت القرآنية واألحاديث النبوية ،ولذلك

أضافه تعاىل إىل نفسه يف قوله{ :ذو العرش} وفيه آَيت أخر جتدها يف ((الشرح))  .وهو لغة سرير
ِ
ك فاـ ْوقاـ ُه ْم ياـ ْوامئِ ٍذ امثاانِياة} [احلاقة ]17 :وأنه على
ش اربِ ا
{واْحيم ُل اع ْر ا
امللك ،ومن أوصافه يف القرآن :ا

املاء ،ويف السنة أن أحد محلة العرش ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام ،وأن له قوائم،
وأنه سقف جنة الفردوس .جاء ذلك يف أحاديث صحيحة مذكورة يف ((الشرح))  .وذلك كله مما
يبطل أتويل العرش أبنه عبارة عن امللك وسعة السلطان! .

ِ
وأما الكرسي ،ففيه قوله تعاىلِ :
السماو ِ
ض} [البقرة ]255 :والكرسي هو
ات اواأل ْار ا
{وس اع ُك ْرسيُّهُ َّ ا ا
ا

الذي بني يدي العرش ،وقد صح عن ابن عباس موقوفاً عليه من قوله(( :الكرسي موضع القدمني،

والعرش ال يقدر قدره إال هللا تعاىل))  .وهو خمرج يف كتايب ((خمتصر العلو للذهيب)) يسر هللا طبعه

( )1ومل يصح فيه مرفوعاً سوى قوله عليه الصالة والسالم(( :ما السماوات السبع يف الكرسي إال
كحلقة ملقاة أبرض فالة ،وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفالة على تلك احللقة)) .

وذلك مما يبطل أيضاً أتويل الكرسي ابلعلم .ومل يصح هذا التأويل عن ابن عباس كما بينته يف
((الصحيحة)) (( . )109ن)
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 -50وهو مستغن عن العرش وما دونه (. )1
__________

(… )1قال الشارح رمحه هللا تعاىل :وإمنا قال الشيخ رمحه هللا هذا الكالم هنا ألنه ملا ذكر العرش
والكرسي ،ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ،ليبني أن خلقه العرش الستوائه

عليه ،ليس حلاجته إليه ،بل له يف ذلك حكمة اقتضته ،وكون العايل فوق السافل ،ال يلزم أن يكون

السافل حاوَيً للعايل حميطاً به حامالً له .وال أن يكون األعلى مفتقراً إليها .فالرب تعاىل أعظم شأانً
وأجل من أن يلزم من علوه ذلك ،بل لوازم علوه من خصائصه ،وهي محله بقدرته للسافل ،وفقر
السافل ،وغناه هو سبحانه عن السافل ،وإحاطته عز وجل به ،فهو فوق العرش ،مع محله بقدرته

للعرش ومحلته ،وغناه عن
=
(… )1طبع يف جملد ضمن مطبوعات املكتب اإلسالمي.
=…العرش ،وفقر العرش إليه ،وإحاطته ابلعرش ،وعدم إحاطة العرش به ،وحصره للعرش وعدم
حصر العرش له .وهذه اللوازم منتفية عن املخلوق.

ونفاة العلو أهل التعطيل ،لو فصلوا هبذا التفصيل ،هلدوا إىل سواء السبيل ،وعلموا مطابقة العقل
فضلُّوا عن سواء السبيل .واألمر يف ذلك كما
للتنزيل ،ولسلكوا خلف الدليل ،ولكن فارقوا الدليل ،ا
استاـ اوى اعلاى ال اْع ْرش} [األعراف]53 :
قال اإلمام مالك رمحه هللا ،ملا سئل عن قوله تعاىلُ :
{ُثَّ ْ

وغريها :كيف استوى؟ فقال :االستواء معلوم والكيف جمهول( .ن)
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 -51حميط بكل شيء وفوقه ( ، )1وقد أعجز عن اإلحاطة خلقه.
[إثبات الكالم هلل تعاىل]
 -52ونقول:إن هللا اختذ إبراهيم خليالً ،وكلم موسى هللا تكليماً ،إمياانً وتصديقاً وتسليماً.
[اإلميان ابملالئكة والنبيني والكتب السماوية]
 -53ونؤمن ابملالئكة والنبيني ،والكتب املنزلة على املرسلني ،ونشهد أهنم كانوا على احلق املبني.
 -54ونسمي أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني ،ما داموا مبا جاء به النيب  -صلى هللا عليه وسلم -
معرتفني ،وله بكل ما قاله وأخرب مصدقني ()2
__________

(… )1قلت :اختلفت النسخ يف هذه الكلمة (وفوقه)  ،ففي نسخة الشارح كما ترى ،وكذلك يف
خمطوطيت (أ ،ب) ومطبوعة الشيخ ابن مانع ،ويف خمطوطة (ج) ومطبوعة (خ) ( :فوقه) حبذف الواو

العاطفة ،وشذت خمطوطة (غ) فوقع فيها (ومبا فوقه) ! وال شك يف شذوذها هي واليت قبلها رواية
ومعىن .أما الرواية فلمخالفتها ألكثر النسخ ،وأما املعىن فقد بينه الشارح بقوله (ص)281
((والنسخة األوىل هي الصحيحة))  ،ومعناها :أنه تعاىل حميط بكل شيء وفوق كل شيء .ومعىن

الثانية أنه حميط بكل شيء فوق العرش .وهذه  -وهللا أعلم  -إما أن يكون أسقطها بعض النساخ
سهواً ُث استنسخ بعض الناس من تلك النسخة ،أو أن بعض احملرفني الضالني أسقطها قصداً للفساد،
وإنكاراً لصفة الفوقية! وإال فقد قام الدليل على أن العرش فوق املخلوقات ،وليس فوقه شيء من

املخلوقات ،فال يبقى لقوله(( :حميط))  -مبعىن :حميط بكل شيء فوق العرش  -واحلالة هذه معىن،

فتعني ثبوت الواو ويكون املعىن :أنه سبحانه حميط
إذ ليس فوق العرش من املخلوقات ما حييط بهَّ ،

بكل شيء وفوق كل شيء)) ( .ن)

(… )2أ) وليس التصديق واالعرتاف فقط ،كافيني يف اإلسالم واإلميان اللذين أمر هللا ورسوله هبما،
فاإلسالم واإلميان اللذان عليهما مدار النجاة مها املذكوران يف حديث جربيل املشهور عليه السالم

املتضمن للتصديق واإلقرار والعمل( .م)
ب) قال الشارح :يشري الشيخ رمحه هللا إىل أن اإلسالم واإلميان واحد وأن املسلم ال خيرج من
اإلسالم ابرتكاب الذنب ما مل يستحله .واملراد بقوله(( :أهل قبلتنا))  ،من يدعي اإلسالم ويستقبل

الكعبة وإن كان من أهل األهواء ،أو من أهل املعاصي ،ما مل يكذب بشيء مما جاء به الرسول -
صلى هللا عليه وسلم ( .-ن)
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[حرمة اخلوض يف ذات هللا واجلدال يف دين هللا وقرآنه]
 -55وال خنوض يف هللا ،وال مناري يف دين هللا.
 -56وال جنادل يف القران ،ونشهد أنه كالم رب العاملني ()1
__________

(… )1قلت :إن من أكرب الفنت اليت أصابت بعض الفرق اإلسالمية بسبب علم الكالم أنه احنرف

هبم عن اإلميان أبن القرآن الكرمي هو كالم رب العاملني حقيقة ال جمازاً .أما املعتزلة الذين يقولون أبنه
خملوق ،فأمرهم يف ذلك واضح مفضوح .لكن هناك طائفة تنتمي إىل السنة وترد على املعتزلة هذا

القول وغريه مما احنرفوا فيه عن اإلسالم ،أال وهم األشاعرة واملاتريدية ،فإهنم يف احلقيقة موافقون

للمعتزلة يف قوهلم خبلق القرآن وأنه ليس من قول رب العاملني ،إال أهنم ال يفصحون بذلك ،ويتسرتون
وراء تفسريهم للكالم اإلهلي أبنه كالم نفسي قدمي غري مسموع من أحد من املالئكة واملرسلني وأنه

تعاىل ال يتكلم إذا شاء وأنه متكلم منذ األزل ،وقد رأيت لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل حبثاً
هاماً يف إبطال تفسريهم هذا ،فقال بعد أن أثبت قدم الكالم:
((والكالم صفة كمال ،فإن من يتكلم أكمل ممن ال يتكلم ،كما أن من يعلم ويقدر ،أكمل ممن ال

يعلم وال يقدر ،والذي يتكلم مبشيئته وقدرته أكمل ممن ال يتكلم مبشيئته وقدرته ،وأكمل ممن يتكلم
بغري مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقوالً .وميكن تقريرها على أصول السلف أبن يقال :إما أن يكون

قادراً على الكالم أو غري قادر ،فإن مل يكن

=…قادراً فهو األخرس ،وإن كان قادراً ومل يتكلم فهو الساكت .وأما الكالبية (متبوع األشاعرة يف
هذه املسألة) فالكالم عندهم ليس مبقدور .فال ميكنهم أن حيتجوا هبذه .فيقال :هذه قد دلت على

قدم الكالم ،لكن مدلوهلا قدم كالم معني بغري قدرته ومشيئته؟ أم مدلوهلا أنه مل يزل متكلماً مبشيئته

وقدرته؟

واألول :قول الكالبية.

والثاين :قول السلف واألئمة وأهل احلديث والسنة فيقال :مدلوهلا الثاين ،ال األول ،ألن إثبات كالم

يقوم بذات املتكلم بدون مشيئته وقدرته غري معقول وال معلوم ،واحلكم على الشيء فرع عن تصوره.
فيقال للمحتج هبا :ال أنت وال أحد من العقالء يتصور كالماً يقوم بذات املتكلم بدون مشيئته

وقدرته ،فكيف تثبت ابلدليل املعقول شيئاً ال يعقل.

وأيضاً فقولك(( :لو مل يتصف ابلكالم التصف ابخلرس والسكوت)) إمنا يعقل يف الكالم ابحلروف
واألصوات ،فإن احلي إذا فقدها مل يكن متكلماً فإما أن يكون قادراً على الكالم ومل يتكلم ،وهو

الساكت ،وإما أن ال يكون قادراً عليه وهو األخرس .وأما ما يدعونه من الكالم النفسي ،فذاك ال

يعقل ،أن من خال عنه كان ساكتاً أو أخرس ،فال يدل بتقدير ثبوته على أن اخلايل عنه جيب أن يكون
ساكتاً أو أخرس .وأيضاً فالكالم القدمي النفساين الذي أثبتموه مل تُـثْبِتُوا ما هو؟ بل وال تصورَتوه،
وإثبات الشيء فرع تصوره ،فمن مل يتصور ما يثبته كيف جيوز أن يثبته ،وهلذا كان أبو سعيد ابن

كالب  -رأس هذه الطائفة (يعِن األشاعرة) وإمامها يف هذه املسألة  -ال يذكر يف بياهنا شيئاً يعقل،
بل يقول :هو معىن يناقض السكوت واخلرس! والسكوت واخلرس إمنا يتصوران إذا تصور الكالم
فالساكت هو الساكت عن الكالم ،واألخرس هو العاجز عنه ،أو الذي حصلت له آفة يف حمل

النطق َتنعه عن الكالم ،وحينئذ ال يعرف الساكت واألخرس حىت يعرف الكالم ،وال يعرف الكالم
حىت يعرف الساكت واألخرس.

فتبني أهنم مل يتصوروا ما قالوه ومل يثبتوه ،بل هم يف الكالم يشبهون النصارى يف (الكلمة) وما قالوه
يف (األقانيم) و (التثليث) و (االحتاد)  ،فإهنم يقولون ما ال يتصورونه وال يبينونه ،والرسل عليهم

السالم إذا أخربوا بشيء ومل نتصوره وجب تصديقهم.

=…وأما ما يثبت ابلعقل فال بد أن يتصوره القائل به ،وإال كان قد تكلم بال علم ،فالنصارى تتكلم
بال علم؛ فكان كالمهم متناقضاً ومل حيصل هلم قول معقول .كذلك من تكلم يف كالم هللا تعاىل بال

شنَّع به على هؤالء أهنم احتجوا يف
علم كان كالمه متناقضاً ،ومل حيصل له قول يعقل ،وهلذا كان مما يُ ا
أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكالم  -كالم هللا وكالم مجيع اخللق  -بقول شاعر نصراين يقال له

األخطل:

إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا……جعل اللسان على الفؤاد دليال
وقد قال طائفة إن هذا ليس من شعره ،وبتقدير أن يكون من شعره فاحلقائق العقلية ،أو مسمى لفظ

الكالم الذي يتكلم به مجيع بِن آدم ال يرجع فيه إىل قول ألف شاعر فاضل .دع أن يكون شاعراً
نصرانياً امسه األخطل )) ...
انتهى ملخصاً من ((جمموع الفتاوى)) (( . )297-294/6ن)
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 ،نزل به الروح األمني ،فعلمه سيد املرسلني حممدا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم .وهو كالم هللا
تعاىل ال يساويه شيء من كالم املخلوقني وال نقول خبلقه ( ، )1وال خنالف مجاعة املسلمني.
__________

(… )1اعلم أن القائلني خبلق القرآن أشهرهم طائفتان :إحدامها املعتزلة فإهنم يقولون :القرآن الذي
جاء به جربيل هو كالم هللا حقيقة ولكنه خملوق ،والثانية املتكلمون من الكالبية وأتباعهم فهم يقولون

كالم هللا معىن واحد قائم بنفسه تعاىل إن عرب عنه ابلعربانية صار توراة وإن عرب عنه ابلسرَينية صار
إجنيالً وإن عرب عنه ابلعربية صار قرآانً .وهذه اخلرافة يعتقدوهنا ديناً يدينون هللا به ،وهم يوافقون

املعتزلة يف أن القرآن الذي جاء به جربيل خملوق إال أن املعتزلة يقولون هو كالم هللا حقيقة والكالبية

وأتباعهم يقولون هو عبارة وحكاية عن كالم هللا فعلى قول هؤالء الكالبية وأتباعهم يكون النيب عليه
السالم مل يبلغ كالم هللا وإمنا بلغ ما يدل عليه وما هو حكاية عنه .ويف هذا إنكار للرسالة ،ألن

الرسول إمنا يبلغ كالم املرسل وقد ألزمهم أهل السنة بذلك ،قال ابن القيم يف النونية:
وإذا انتفت صفة الكالم كذلك ال
إرسال منفى بال فرقان

فرسالة املبعوث تبلغ كال
م املرسل الداعي بال نقصان

إىل آخر ما ذكره من األبيات العظيمة اليت يعض عليه ابلنواجذ ومن أعجب العجب أن يتذاكر العامل

من أتباع الكالبية يف مثل هذه األحباث ،فإذا مر ذكر اجلهمية واملعتزلة قال
=…إهنم قد انقضوا ومل يبق هلم وال لعقائدهم عني وال أثر ،ومل يدر املسكني أنه هو وارث التهجم
واالعتزال ،وأن معتقده معتقدهم سواء بسواء( .م)

()30/1

[عدم تكفري أهل القبلة بذنب]
 -57وال نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله ()1

__________

(… )1أ) قوله وال نكفر أحداً من أهل القبلة ..إخل ،املراد أبهل القبلة هم املوحدون هللا يف عبادته؛
املخلصون له يف معاملته ،العاملون مبعىن كلمة التوحيد ظاهراً وابطناً ،املصدقون لرسول هللا يف مجيع

ما أخرب به ،املمتثلون أمره الذين مل أيتوا مبا يناقض ال إله إال هللا ،وإىل هذا املعىن أشار املصنف بقوله

سابقاً ونسمى أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني ما داموا مبا جاء به النيب معرتفني وله بكل ما قاله وأخرب

مصدقني ألننا نعتقد أن املراد اإلميان الكامل املتضمن لالعتقاد واإلقرار والعمل ومراد الشيخ رمحه

هللا هبذا الكالم الرد على اخلوارج القائلني ابلتكفري بكل ذنب( .م)
ب) قوله (وال نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله)

مراده رمحه هللا أن أهل السنة واجلماعة ال يكفرون املسلم املوحد املؤمن ابهلل واليوم األخر بذنب

يرتكبه كالزان وشرب اخلمر والراب وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما مل يستحل ذلك فإن استحله كفر

لكونه بذلك مكذابً هلل ولرسوله خارجاً عن دينه أما إذا مل يستحل ذلك فإنه ال يكفر عند أهل السنة
واجلماعة بل يكون ضعيف اإلميان وله حكم ما تعاطاه من املعاصي يف التفسيق وإقامة احلدود وغري

ذلك حسبما جاء يف الشرع املطهر وهذا هو قول أهل السنة واجلماعة خالفاً للخوارج واملعتزلة ومن
سلك مسلكهم الباطل فإن اخلوارج يكفرون ابلذنوب واملعتزلة جيعلونه يف منزلة بني املنزلتني يعِن بني

اإلسالم والكفر يف الدنيا وأما يف اآلخرة فيتفقون مع اخلوارج أبنه خملد يف النار ،وقول الطائفتني ابطل
ابلكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وقد التبس أمرمها على بعض الناس لقلة علمه ولكن أمرمها

حبمد هللا واضح عند أهل احلق كما بينا وابهلل التوفيق( .ز)
ج) يعِن استحالالً قلبياً اعتقادَيً ،وإال فكل مذنب مستحل لذنبه عملياً أي مرتكب له ،ولذلك فال
بد من التفريق بني املستحل اعتقاداً فهو كافر إمجاعاً ،وبني املستحل عمالً ال اعتقاداً فهو مذنب

يستحق العذاب الالئق به إال أن يغفر هللا لهُ ،ث ينجيه إميانه خالفاً للخوارج واملعتزلة الذين حيكمون

عليه ابخللود يف النار وإن اختلفوا يف تسميته كافراً أو

=…منافقاً ،وقد نبتت انبتة جديدة اتبعوا هؤالء يف تكفريهم مجاهري املسلمني رؤوساً ومرؤوسني،

اجتمعت بطوائف منهم يف سورَي ومكة وغريها ،وهلم شبهات كشبهات اخلوارج مثل النصوص اليت
فيها من فعل كذا فقد كفر ،وقد ساق الشارح رمحه هللا تعاىل طائفة منها هنا ،ونقل عن أهل السنة

القائلني أبن اإلميان قول وعمل ،يزيد وينقص  -أن الذنب أي ذنب كان؛ هو كفر عملي ال

اعتقادي ،وأن الكفر عندهم على مراتب :كفر دون كفر ،كاإلميان عندهمُ ،ث ضرب على ذلك مثاالً
هاماً طاملا غفلت عن فهمه النابتة املشار إليها ،فقال رمحه هللا تعاىل (ص  )323وهنا أمر جيب أن

يُتفطَّن له ،وهو أن احلكم بغري ما أنزل هللا قد يكون كفراً ينقل عن امللة ،وقد يكون معصية :كبرية أو

صغرية ،ويكون كفراً :إما جمازَيً  ,وإما كفراً أصغر ،على القولني املذكورين .وذلك حبسب حال احلاكم
خمري فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم هللا:
فإنه إن اعتقد أن احلكم مبا أنزل هللا غري واجب ،وأنه َّ

كفر أكرب .وإن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل هللا وعلمه يف هذه الواقعة ،وعدل عنه مع اعرتافه
فهذا ٌ
أبنه مستحق للعقوبة ،فهذا عاص ويسمى كافراً كفراً جمازَيً ،أو كفراً أصغر .وإن جهل حكم هللا فيها

أجر على اجتهاده ،وخطؤه
مع بذل جهده واستفراغ وسعه يف معرفة احلكم وأخطأه ،فهذا خمطيء له ٌ
مغفور( .ن)

()31/1

[الرد على املرجئة]
 -58وال نقول ( )1ال يضر مع اإلميان ذنب
ملن عمله (. )2

__________
(… )1قوله وال نقول ال يضر مع اإلميان ذنب ملن عمله ..إخل مراده هبذا الكالم الرد على املرجئة
القائلني ال يضر مع اإلميان ذنب كما ال تنفع مع الكفر طاعة فهؤالء يف طرف واخلوارج يف طرف؛

فإهنم يقولون بكفر املسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبري ،وكذلك املعتزلة الذين يقولون حيبط إميانه

كله ابلكبرية فال يبقى معه شيء من اإلميان لكن اخلوارج يقولون خيرج من اإلميان ويدخل يف الكفر.
واملعتزلة يقولون خيرج من اإلميان وال يدخل يف الكفر ،وهذه املقالة اخلاطئة هي املنزلة بني املنزلتني
اليت هي خاصة مذهب املعتزلة ،وبقوهلم خبروجه من اإلميان أوجبوا له اخللود يف النار.

(تنبيه) كنت أقرأ يف كتب املقاالت واختالف الناس يف املعتقدات فأقف على غلو املعتزلة يف

عقائدهم فأرجع إىل كتب الرتاجم وأحبث عن تراجم أكابر شيوخهم فأجد فيها األمر املنكر العجيب

من التالعب يف الدين وإنتهاك حرماته فصح عندي أن ذلك

=…من شؤم عقائدهم وفساد حنلتهم؛ ومن قرأ ترمجة النظام وأيب اهلذيل العالف واملاجن اجلاحظ
عرف ذلك .نسأل هللا السالمة (م)

(… )2وذلك ألنه من قول املرجئة املؤدي إىل التكذيب آبَيت الوعيد وأحاديثه الواردة يف حق
العصاة من هذه األمة ،وأن طوائف منهم يدخلون النارُ ،ث خيرجون منها ابلشفاعة أو بغريها( .ن)
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 -59ونرجوا للمحسنني من املؤمنني أن يعفو عنهم ويدخلهم اجلنة برمحته وال أنمن عليهم ،وال
نشهد هلم ابجلنة ()1
__________

( )1أ) قوله وال نشهد هلم ابجلنة :اعلم أن الذي عليه أهل السنة واجلماعة أهنم ال يشهدون ألحد
مات من املسلمني جبنة وال انر إال من شهد له رسول هللا وأخرب عنه بذلك ولكنهم يرجون للمحسن

وخيافون على املسيء وهبذا تعلم ما عليه كثري من الناس إذا ذكروا عاملاً أو أمرياً أو ملكاً أو غريهم

قالوا :املغفور له أو ساكن اجلنان ،وأنكى من ذلك قوهلم :نقل إىل الرفيق األعلى وال شك أن هذا
ِ
{وأا ْن تُ ْش ِرُكوا ِاب ََّّلل اما املْ
قول على هللا بال علم ،والقول على هللا بال علم عديل الشرك كما قال تعاىل ا
يـنـ ِز ْل بِ ِه س ْلطااانً وأا ْن تاـ ُقولُوا علاى َِّ
اَّلل اما ال تاـ ْعلا ُمو ان} [األعراف ]33:وأما املشرك فنشهد له ابلنار
ا
ُا
ُ
ا
اَّلل علاي ِه ا ْجلنَّةا ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِ ِم ِ
ِ
صا ٍر}
ا
ني م ْن أانْ ا
ألن هللا قال{ :إِنَّهُ ام ْن يُ ْش ِر ْك ِاب ََّّلل فاـ اق ْد اح َّرام َُّ ا ْ ا ا ا ا ُ ُ ا ا
[املائدة( . ]72:م) (ن)

ب) مراده رمحه هللا إال من شهدله الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ابجلنة كالعشرة وحنوهم كما
أييت ذلك يف آخر كالمه .مع العلم أبن من عقيدة أهل السنة واجلماعة الشهادة للمؤمنني واملتقني

على العموم أبهنم من أهل اجلنة وأن الكفار واملشركني واملنافقني من أهل النار كما دلت على ذلك

اآلَيت الكرميات والسنة املتواترة عن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ومن ذلك قوله
ِ
ِ
ٍ ِ
{و اع اد َّ
ني
اَّللُ ال ُْم ْؤمنِ ا
سبحانه{ :إِ َّن ال ُْمتَّق ا
ني ِيف اجنَّات اوناع ٍيم} [الطور ]17:وقوله عز وجل :ا
َّات اجتْ ِري ِمن احتْتِها األ ْاهناار اخالِ ِد ِ
ات جن ٍ
ِ ِ
يها} [التوبة ]72:يف آَيت كثريات تدل على هذا
ين ف ا
ْ ا
اوالْ ُم ْؤمنا ا
ُ
ا
املعىن وقوله سبحانه يف الكفارِ َّ :
ف
ضى اعلاْي ِه ْم فاـيا ُموتُوا اوال ُخياَّف ُ
َّم ال يُـ ْق ا
ا
{والذ ا
ين اك اف ُروا اهلُ ْم اان ُر اج اهن ا
ِِ
َّر ِك
اع ْنـ ُه ْم ِم ْن اع اذ ِاهباا اك اذلِ ا
ك اْجن ِزي ُك َّل اك ُفوٍر} [فاطر ]36:وقوله سبحانه{ :إِ َّن ال ُْمناافق ا
ني ِيف الد ْ
اس اف ِل ِمن النَّا ِر ولان اِجت اد اهلُم نا ِ
صريا} [النساء ]145:يف آَيت أخرى تدل على هذا املعىن وابهلل
األ ْ
ا ْ
ْ
ا
التوفيق( .ز)
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ونستغفر ملسيئهم وخناف عليهم وال نقنطهم.
[األمن واإلَيس]
 -60واألمن واإلَيس ينقالن عن ملة اإلسالم ،وسبيل احلق بينهما ألهل القبلة (. )1
 -61وال خيرج العبد من اإلميان إال جبحود ما أدخله ( )2فيه ()3
__________
(… )1قال الشارح :جيب أن يكون العبد خائفاً راجياً فإن اخلوف احملمود الصادق ما حال بني

صاحبه وبني حمارم هللا فإذا جتاوز ذلك خيف من اليأس والقنوط والرجاء احملمود رجاء رجل عمل

بطاعة هللا على نور من هللا فهو راج لثوابه أو رجل أذنب ذنباً ُث اتب منه إىل هللا فهو راج ملغفرته .أما

إذا كان الرجل متمادَيً يف التفريط واخلطاَي يرجو رمحة هللا بال عمل فهذا هو الغرور والتمِن والرجاء

الكاذب( .م)

(… )2يريد بذلك الرد على اخلوارج واملعتزلة الذين قالوا خبروجه من اإلميان ابرتكاب الكبرية( .م)
قلت :وأمثال هؤالء اليوم الذين حيكمون على مسلمي البالد اإلسالمية كلها بدون استثناء ابلكفر،
ويوجبون على أتباعهم مباينتهم ومفاصلتهمَ ،تاماً كما فعلت اخلوارج من قبلهم ،هداهم هللا ،وغفر
للغالة الذين كانوا السبب يف هذا االحنراف اخلطري( .ن)

(… )3هذا احلصر فيه نظر فإن الكافر يدخل يف اإلسالم ابلشهادتني إذا كان ال ينطق هبما فإن كان
ينطق هبما دخل يف اإلسالم ابلتوبة مما أوجب كفره وقد خيرج من اإلسالم بغري

…اجلحود ألسباب كثرية بينها أهل العلم يف ابب حكم املرتد ،من ذلك طعنه يف اإلسالم أو يف النيب

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أو استهزاؤه ابهلل ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه لقوله
ِ
آَيتِِه اوار ُسولِ ِه ُك ْنـتُ ْم تا ْستاـ ْه ِزئُو ان * ال تاـ ْعتا ِذ ُروا قا ْد اك اف ْرُْمت باـ ْع اد إِمياانِ ُك ْم} [التوبة-65:
سبحانه{ :قُ ْل أا ِاب ََّّلل او ا
 ]66ومن ذلك عبادته لألصنام أو األواثن أو دعوته األموات واالستغاثة هبم وطلبه منهم املدد
والعون وحنو ذلك ألن هذا يناقض قول ال إله إال هللا ألهنا تدل على أن العبادة حق هلل وحده ومنها
الدعاء واالستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر وحنو ذلك فمن صرف منها شيئاً لغري هللا من

األصنام واألواثن واملالئكة واجلن وأصحاب القبور وغريهم من املخلوقني فقد أشرك ابهلل ومل حيقق
قول ال إله إال هللا وهذه املسائل كلها خترجه من اإلسالم إبمجاع أهل العلم وهي ليست من مسائل

اجلحود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة وهناك مسائل أخرى كثرية يكفر هبا املسلم وهي ال تسمى
جحوداً وقد ذكرها العلماء يف ابب حكم املرتد فراجعها إن شئت وابهلل التوفيق( .ز)

()34/1

[تعريف اإلميان]
 -62واإلميان ( : )1هو اإلقرار ابللسان ،والتصديق ابجلنان ()2
__________

(… )1قوله :واإلميان هو اإلقرار ابللسان والتصديق ابجلنان اقتصر املصنف على هذين الركنني يف
بيان اإلميان وهو قول املرجئة وذهب مالك والشافعي وأمحد وسائر أهل احلديث إىل أنه تصديق

ابجلنان وإقرار ابللسان وعمل ابألركان يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية وهذا هو احلق والصواب (م)
(… )2أ) هذا التعريف فيه نظر وقصور والصواب الذي عليه أهل السنة واجلماعة أن اإلميان قول
وعمل واعتقاد يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن

حتصر وقد ذكر الشارح ابن أيب العز مجلة منها فراجعها إن شئت وإخراج العمل من اإلميان هو قول
املرجئة وليس اخلالف بينهم وبني أهل السنة فيه لفظياً بل هو لفظي ومعنوي ويرتتب عليه أحكام
كثرية يعلمها من تدبر كالم أهل السنة وكالم املرجئة وهللا املستعان( .ز)

ب) هذا مذهب احلنفية واملاتريدية ،خالفاً للسلف ومجاهري األئمة كمالك والشافعي وأمحد

واألوزاعي وغريهم ،فإن هؤالء زادوا على اإلقرار والتصديق :العمل ابألركان .وليس اخلالف بني

املذهبني اختالفاً صورَيً كما ذهب إليه الشارح رمحه هللا تعاىل حبجة أهنم مجيعاً اتفقوا على أن مرتكب

الكبرية ال خيرج عن اإلميان ،وأنه يف مشيئة هللا ،إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه .فإن هذا اإلتفاق

وإن كان صحيحاً ،فإن احلنفية لو كانوا غري خمالفني للجماهري خمالفة حقيقية يف إنكارهم أن العمل من
اإلميان ،التفقوا معهم على أن اإلميان يزيد وينقص وأن زَيدته ابلطاعة ،ونقصه ابملعصية ،مع تضافر

أدلة الكتاب والسنة واآلاثر السلفية على ذلك ،وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها ()344-342
ولكن احلنفية أصروا على القول خبالف تلك األدلة الصرحية يف الزَيدة والنقصان ،وتكلفوا يف أتويلها

تكلفاً ظاهراً ،بل ابطالً ،ذكر الشارح (ص )342منوذجاً منها ،بل حكى عن أيب املعني النسفي أنه
طعن يف صحة حديث ((اإلميان بضع وسبعون شعبة))..

…مع احتجاج كل أئمة احلديث به ،ومنهم البخاري ومسلم يف ((صحيحيهما)) وهو خمرج يف
((الصحيحة)) ( )1769وما ذلك إال ألنه صريح يف خمالفة مذهبهم!
ُث كيف يصح أن يكون اخلالف املذكور صورَيً .وهم جييزون ألفجر واحد منهم أن يقول :إمياين

كإميان أيب بكر الصديق! بل كإميان األنبياء واملرسلني وجربيل وميكائيل عليه الصالة والسالم! كيف

وهم بناء على مذهبهم هذا الجييزون ألحدهم  -مهما كان فاجراً فاسقاً  -أن يقول :أان مؤمن إن
ِ َّ ِ
ين إِذاا ذُكِ ار َّ
ت
اَّللُ او ِجلا ْ
شاء هللا تعاىل ،بل يقول :أان مؤمن حقاً! وهللا عزوجل يقول{ :إِ َّمناا ال ُْم ْؤمنُو ان الذ ا
قُـلُوهبم وإِذاا تلِيت علاي ِهم آَيته زاد ْهتُم إِمياان وعلاى رهبِِم يـتـوَّكلُو ان * الَّ ِذين ي ِقيمو ان َّ ِ
اه ْم
الصالةا اوممَّا ارازقـْنا ُ
اُ ُ
ُُ ْ ا ُ ا ْ ا ْ ْ ا ُ ُ ا ا ْ ا ً ا ا ا ْ ا ا ا
ك هم الْم ْؤِمنو ان حقاً} [األنفال{ ]4-2:ومن أاص اد ُق ِمن َِّ
ِ
ِ
اَّلل قِيالً} [النساء]22:
اا ْ ْ
يُـ ْنف ُقو ان * أُولائ ا ُ ُ ُ ُ ا
ا
وبناء على ذلك كله اشتطوا يف تعصبهم فذكروا أن من استثىن يف إميانه فقد كفر! وفرعوا عليه أنه ال
جيوز للحنفي أن يتزوج ابملرأة الشافعية! وتسامح بعضهم  -زعموا  -فأجاز ذلك دون العكس،

وعلل ذلك بقوله :تنزيالً هلا منزلة أهل الكتاب! وأعرف شخصاً من شيوخ احلنفية خطب ابنته رجل

من شيوخ الشافعية ،فأىب قائالً ... :لوال أنك شافعي! فهل بعد هذا جمال للشك يف أن اخلالف

حقيقي؟ ومن شاء التوسع يف هذه املسألة فلريجع إىل كتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية(( :اإلميان)) فإنه

خري ما ألف يف هذا املوضوع( .ن)

()35/1

 -63ومجيع ( )1ما صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق (. )2
__________
(… )1قوله ومجيع ما صح عن رسول هللا ..إخل :يريد بذلك الرد على سائر اجلهمية املعطلة

واملعتزلة والرافضة القائلني أبن األخبار قسمان متواتر وآحاد فاملتواتر وإن كان قطعي السند لكنه

غري قطعي الداللة فإن األدلة اللفظية ال تفيد اليقني وهلذا قدحوا يف داللة القرآن على الصفات قالوا
واآلحاد ال تفيد العلم وال حيتجون هبا من جهة متنها فسدوا على القلوب معرفة الرب تعاىل وأمسائه

وأفعاله من جهة الرسول وأحالوا الناس على قضاَي ومهية ومقدمات خيالية مسوها قواطع عقلية واحلق
والصواب ما ذهب إليه كبار األئمة احملققني من أن خرب الواحد العدل يفيد العلم كما يف فتح اجمليد
ورسالة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أصول التفسري وكذلك ابن القيم أطال البحث يف النونية

والصواعق مبا يشفي ويكفي ،وذهب غري واحد إىل أن خرب الصحيحني يفيد العلم اليقيِن (راجع
أوائل لوائح األنوار) للسفاريِن وهو احلق (م)

(… )2يعِن دون تفريق بني ماكان منه خرب آحاد أو تواتر ،ما دام أنه صح عن رسول هللا  -صلى
هللا عليه وسلم  -وهذا هو احلق الذي ال ريب فيه ،والتفريق بينهما ،إمنا هو بدعة وفلسفة دخيلة يف

اإلسالم ،خمالف ملا كان عليه السلف الصاحل واألئمة اجملتهدون ،كما حققته يف رساليت ((وجوب
األخذ حبديث اآلحاد يف العقيدة والرد على شبه املخالفني)) وهي مطبوعة مشهورة( .ن)

()36/1

 -64واإلميان واحد ( )1وأهله يف أصله سواء ( , )2والتفاضل بينهم ابخلشية
والتقى ،وخمالفة اهلوى ،ومالزمة األوىل (. )3
 -65واملؤمنون كلهم أولياء الرمحن ( ، )4وأكرمهم عند هللا أطوعهم
__________

(… )1قوله (واإلميان واحد وأهله يف أصله سواء) هذا فيه نظر بل هو ابطل فليس أهل اإلميان فيه
سواء بل هم متفاوتون تفاواتً عظيماً فليس إميان الرسل كإميان غريهم كما أنه ليس إميان اخللفاء

الراشدين وبقية الصحابة رضي هللا عنهم مثل إميان غريهم وهكذا ليس إميان املؤمنني كإميان الفاسقني
وهذا التفاوت حبسب ما يف القلب من العلم ابهلل وأمسائه وصفاته وما شرعه لعباده وهو قول أهل

السنة واجلماعة خالفاً للمرجئة ومن قال بقوهلم وهللا املستعان( .ز)

(… )2احلق الذي ال إشكال فيه أن اإلميان متفاوت يف أصله فإميان آحاد الناس ليس كإميان جربيل
وال كإميان رسول هللا والقول أبن الناس أبصل اإلميان سواء ليس من عقائد أهل السنة( .م)

(… )3هذا على ما تقدم من قوله يف اإلميان أنه إقرار وتصديق فقط وقد عرفت أن الصواب فيه أنه
متفاوت يف أصله ،وأن إميان الصاحل ليس كإميان الفاجر .فراجعه( .ن)

(… )4أ) أولياء الرمحن هم :الذين عملوا مبا ورد يف الكتاب والسنة فأدوا ما أوجب هللا عليهم
وتركوا ما حرمه من املعاصي فهم املتقربون إىل هللا بطاعته وطاعة رسوله عليه السالم،

=…وأما أهل التدجيل والتلبيس بزعمهم دخول النار ومسك احليات فهؤالء أولياء الشيطان( .م)
ب) وهم املوصوفون يف قوله تعاىل{ :أاال إِ َّن أاولِياء َِّ
َّ ِ
آمنُوا
اَّلل ال اخ ْو ٌ
ين ا
ف اعلاْي ِه ْم اوال ُه ْم اْحي ازنُو ان * الذ ا
ْاا
اواكانُوا ياـتَّـ ُقو ان} [يونس ]63-62:وليست الكرامة ابدعاء الكرامات وخوارق العادات كما يتوهم
كثري من الناس بل ذلك من اإلهاانت اليت تشوه مجال اإلسالم( .ن)

()37/1

وأتبعهم للقران (. )1
[أركان اإلميان]
 -66واإلميان:هو اإلميان ابهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر ،خريه وشره ،وحلوه

ومره ،من هللا تعاىل (. )2

 -67وحنن مؤمنون بذلك كله ،ال نفرق بني أحد من رسله ،ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به.
__________

(… )1فيه إشارة لطيفة إىل الرد على متعصبة املذاهب ،الذين يؤثرون اتباع املذهب على اتباع
الكتاب والسنة ،ذلك ألنه ال تالزم بني اتباع املذاهب واتباع القرآن ،فإن املذاهب خمتلفة ،والقرآن
ال اختالف فيه ،كما قال تعاىل فيه{ :ولاو اكا ان ِمن ِع ْن ِد غا ِري َِّ
اَّلل لااو اج ُدوا فِ ِيه ا ْختِالفاً اكثِرياً}
ْ
ْ
اْ

[النساء ]82:فاملسلم كلما كان أتبع للقرآن كان أكرم عند هللا تعاىل وكلما ازداد تقليداً ازداد بعداً،
وإليه أشار املصنف بقوله(( :ال يقلد إال عصيب أو غيب))  .انظر ((صفة الصالة)) (ص( . )23ن)
(… )2اعلم أنه ال ينايف هذه قوله  -صلى هللا عليه وسلم  -يف دعاء االستفتاح(( :واخلري كله
بيديك ،والشر ليس إليك)) رواه مسلم ،ألن املعىن :فإنك ال ختلق شراً حمضاً ،بل كل ما ختلقه فيه
حكمة ،هو ابعتبارها خري ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا الشر جزئي إضايف ،فأما شر

…كلي أو شر مطلق ،فالرب سبحانه وتعاىل منزه عنه أفاده يف ((الشرح)) وراجع التفصيل إن شئت
يف ((شفاء العليل)) البن القيم رمحه هللا تعاىل .ومنه تعلم كذب من نسب إىل أن للشر خالقاً غري هللا
تعاىل ،يف مقال نشر مع األسف يف جملة احلضارة (ص ،52-50العدد ( )5السنة ( . )18ن)

()38/1

[أهل الكبائر من املؤمنني ال خيلدون يف النار]
 -68وأهل الكبائر ((من أمة حممد  -صلى هللا عليه وسلم  ) ))1( -يف النار ال خيلدون ،إذا ماتوا
وهم موحدون ،وإن مل يكونوا اتئبني ،بعد أن لقوا هللا عارفني ()2

__________
(… )1ما بني املعكوفتني مل ترد يف املخطوطات الثالث .وال يف مطبوعة (خ) وحذفها أصح ،الن

مفهوم هذه الزَيدة أن أهل الكبائر من أمة غري أمة حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -قبل نسخ تلك
الشرائع به حكمهم خمالف ألهل الكبائر من أمة حممد .ويف ذلك نظر فإن النيب  -صلى هللا عليه

وسلم  -أخرب أنه(( :خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان)) ومل خيص أمته بذلك ،بل
ذكر اإلميان مطلقاً ،فتأمله .واعلم أهنم اختلفوا يف تعريف الكبائر على أقوال أمثلها أهنا ما يرتتب
عليها حد ،أو تُ ِ
وعد عليها ابلنار ،أو اللعنة أو الغضب .وراجع ((الشرح)) و ((جمموع الفتاوى))
لشيخ اإلسالم ابن تيمية (( )650/11ن)

(… )2قوله عارفني :الخيفى أن املعرفة القلبية وحدها ليست كافية ابإلميان وقد خالف املصنف ما
ذهب إليه سابقاً من أن اإلميان هو التصديق ابلقلب واإلقرار ابللسان وهذا مذهب أيب حنيفة

وأصحابه يف اإلميان وأما مذهب السلف فاإلميان اعتقاد ابجلنان ونطق ابللسان وعمل ابألركان وهذا
هو الصواب .وذهبت الكرامية إىل أنه قول ابللسان وقالت اجلهمية :إنه االعتقاد ابجلنان وهذا هو

الذي اقتصر عليه املصنف فعلى هذا ليس يف الناس كافر فإهنم معرتفون بوجود هللا وأنه رهبم
السماو ِ
وخالقهم هللا تعاىلِ :
ض لاياـ ُقولُ َّن َّ
اَّللُ} فاهلل سبحانه وتعاىل كفر
ات اواأل ْار ا
{ولائ ْن اسأالْتاـ ُه ْم ام ْن اخلا اق َّ ا ا
ا
املشركني مع اعرتافهم أبنه خالق السموات واألرض وكذلك إبليس وأبو جهل وفرعون وقارون
وهامان وغريهم من طوائف الكفر كلهم مؤمنون على زعم اجلهم وأتباعه ،ألهنم يعرتفون أبن هللا رهبم
…وخالقهم فهم مؤمنون على هذا القول الباطل املردود وقد رد ما ذكره املصنف أئمة اإلسالم كابن
القيم وغريه قال رمحه هللا يف النونية:
قالوا وإقرار العباد أبنه
خالقهم هو منتهى اإلميان

والناس يف اإلميان شيء واحد
كاملشط عند َتائل األسنان

فاسأل أاب جهل وشيعته ومن

واالهم من عابدي األواثن
واسأل أاب اجلن اللعني أتعرف

اخلالق أم أصبحت ذا نكران

واسأل كذاك إمام كل معطل
فرعون مع قارون مع هامان

هل كان فيهم منكر للخالق الر
ب العظيم مكون األكوان

فليبشروا ما فيهم من كافر
هم عند جهم كاملو اإلميان (م)

()39/1

((مؤمنني)) ( )1وهم يف مشيئته وحكمه ،إن شاء غفر هلم وعفا عنهم بفضله ،كما ذكر عز وجل يف
شاء} [النساء ]116 ،48:وإن شاء عذهبم يف النار بعدله،
{وياـ ْغ ِف ُر اما ُدو ان اذلِك ()2ا لِ ام ْن يا ا
كتابه :ا
ُث خيرجهم منها برمحته وشفاعة الشافعني من أهل طاعتهُ ،ث يبعثهم إىل جنته ،وذلك أبن هللا تعاىل
توىل أهل معرفته ( ، )3ومل جيعلهم يف الدارين كأهل نكرته ،الذين خابوا من هدايته ،ومل ينالوا من
واليته .اللهم َي ويل اإلسالم وأهله ،ثبتنا على اإلسالم حىت نلقاك به (. )4

[وجوب طاعة األئمة والوالة]

 -69ونرى الصالة خلف كل بر ()5
__________

(… )1زَيدة من خمطوطة (أ ،ب ،غ)  .وهي زَيدة هامة مل تثبت يف بعض النسخ ومنها نسخة
الشارح فقد قال(( :وقوله( :عارفني)  ،لو قال :مؤمنني ،بدل (عارفني) كان أوىل ،ألن من عرف هللا

ومل يؤمن به فهو كافر ،وإمنا اكتفى ابملعرفة وحدها اجلهم وقوله مردود ابطل ( )) ...ن)

(… )2يعِن الشرك وهو الكفر ،وال فرق بينهما شرعاً فكل كفر شرك وكل شرك كفر .كما يدل

عليه حماورة املؤمن للكافر صاحب اجلنتني املذكورة يف سورة (الكهف)  .فتنبه هلذا فإنه به يزول عنك

كثري من اإلشكاالت واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات( .ن)
(… )3وقوله :أبن هللا موىل أهل معرفته يقال فيه ما تقدم من التحرير والبيان( .م)

(… )4هذا الدعاء ورد مرفوعاً وهو خمرج يف ((الصحيحة)) ( )1823كما كنت ذكرت يف ((ختريج
الشرح)) لكن وقع هناك ( )1833وهو خطأ مطبعي فاقتضى التصحيح( .ن)

(… )5قوله :ونرى الصالة خلف كل بر وفاجر مراده بذلك الرد على الرافضة وقد اختلف العلماء
رمحهم هللا يف صحة الصالة خلف الفاسق فذهب الشافعي وأبوحنيفة إىل صحتها مع الكراهة.
وذهب أمحد ومالك إىل عدم الصحة والفاسق هو الذي ارتكب الكبرية وأصر على الصغرية وال فرق

يف صحة الصالة خلف الفاسق عند اإلمام أمحد بني أن يكون فسقه من حيث االعتقاد أو العمل،
وعند اإلمام أمحد تصح خلف كل بر وفاجر

=…صالة اجلمعة والعيد إذا تعذر فعلهما خلف غريه وأما سائر الصلوات فال تصح خلف الفاسق
على املذهب لقوله عليه السالم (اجعلوا أئمتكم خياركم) وقوله( :وال يؤم

…فاجر مؤمناً) ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية .وأما احتجاج املعارض بقوله جتوز الصالة خلف كل
بر وفاجر فهذا حديث مل يثبت وقد بسط الكالم على هذه املسألة يف ابب اإلمامة من كتب الفقه

(م)
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وفاجر من أهل القبلة ،وعلى من مات منهم (. )1
 -70وال ننزل أحداً منهم جنة ()2
__________

(… )1والدليل على ذلك جرَين عمل الصحابة عليه ،على ما تراه مبيناً يف ((الشرح)) وكفى هبم

حجة ،ومعهم مثل قوله  -صلى هللا عليه وسلم  -يف األئمة(( :يصلون لكم ،فإن أصابوا فلكم وهلم،
وإن أخطأوا فلكم وعليهم)) أخرجه البخاري وأمحد وأبو يعلى .ويف الصالة على من مات منهم أدلة

أخرى ،تراها يف ((أحكام اجلنائز)) (ص )79وأما حديث ((صلوا خلف كل بر وفاجر ،وصلوا على
كل بر وفاجر  )) ...فهو ضعيف اإلسناد كما أشرت إليه يف ((الشرح)) وبينته يف ((ضعيف أيب

داود)) ( )97و ((اإلرواء)) ( )520وال دليل على عدم صحة الصالة وراء الفاسق ،وحديث

((اجعلوا أئمتكم خياركم)) إسناده ضعيف جداً كما حققته يف ((الضعيفة)) ( )1822ولو صح فال
دليل فيه إال على وجوب جعل األئمة من األخيار ،وهذا شيء ،وبطالن الصالة وراء الفاسق شيء

آخر ،ال سيما إذا كان مفروضاً من احلاكم .نعم لو صح حديث ((..وال ياـ ْؤُّم فاجر مؤمناً ))..لكان

ظاهر الداللة على بطالن إمامته ولكنه ال يصح أيضاً من قبل إسناده كما بينته يف أول ((اجلمعة))
من ((اإلرواء)) (رقم ( . )591ن)

(… )2إال العشرة املبشرين ابجلنة ،وعبد هللا بن سالم وغريهم فإان نشهد هلم ابجلنة على شهادة
الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -وقد صرح املصنف رمحه هللا بذلك يف الفقرة ( ، )95ومن ضالل
بعض الكتاب اليوم وجهلهم غمزهم لعبد هللا بن سالم بيهوديته قبل إسالمه ،مع شهادة النيب -

صلى هللا عليه وسلم  -له ابجلنة كما يف ((صحيح البخاري)) وليت شعري أي فرق بني من كان

يهودَيً
…فأسلم ،وبني من كان وثنياً وأسلم لوال العصبية القومية اجلاهلية .بلى هناك فرق ،فقد جاء يف
((الصحيحني)) قوله  -صلى هللا عليه وسلم (( :-ثالث هلم أجرهم مرتني  )) ...فذكر منهم

((ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فآمن به واتبعه وصدقه))
 .فهذا له أجران دون الوثِن إذا أسلم ،فله أجر واحد( .ن)

()41/1

وال انراً ،وال نشهد عليهم بكفر وال بشرك وال بنفاق ،ما مل يظهر منهم شيء من ذلك ،ونذر سرائرهم
إىل هللا تعاىل.

 -71وال نرى السيف على أحد من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم إال من وجب عليه السيف.
 -72وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أموران وإن جاروا ()1
__________
(… )1قد ذكر الشارح يف ذلك أحاديث كثرية تراها خمرجة يف كتابهُ ،ث قال(( :وأما لزوم طاعتهم

وإن جاروا ،فألنه يرتتب على اخلروج من طاعتهم من املفاسد أضعاف ما حيصل من جورهم ،بل يف

الصرب على جورهم تكفري السيئات فإن هللا ما سلطهم علينا إال لفساد أعمالنا ،واجلزاء من جنس
العمل ،فعلينا االجتهاد يف االستغفار والتوبة وإصالح العمل .قال تعاىل{ :وما أاصاب ُكم ِمن م ِ
صيبا ٍة
اا ا ا ْ ْ ُ
ِ
فابِما اكسب ْ ِ
ِ
ني باـ ْعضاً ِمباا اكانُوا
{واك اذلِ ا
ض الظَّال ِم ا
ك نُـ اوِيل باـ ْع ا
ا اا
ت أايْدي ُك ْم اوياـ ْع ُفو اع ْن اكث ٍري} [الشورى ]30:ا
يك ِ
ْسبُو ان} [األنعام ]129:فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم األمري فليرتكوا الظلم.
ا
…قلت :ويف هذا بيان لطريق اخلالص من ظلم احلكام الذين هم ((من جلدتنا ،ويتكلمون

أبلسنتنا)) وهو أن يتوب املسلمون إىل رهبم ،ويصححوا عقيدهتم ،ويربوا أنفسهم وأهليهم على
ِ ٍ
اإلسالم الصحيح ،حتقيقاً لقوله تعاىل{ :إِ َّن َّ
ريوا اما ِأبانْـ ُف ِس ِه ْم}
اَّللا ال يُـغاِريُ اما ب اق ْوم اح َّىت يُـغاِ ُ

[الرعد ، ]11:وإىل ذلك أشار أحد الدعاة املعاصرين بقوله(( :أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم ،تقم

لكم على أرضكم))  .وليس طريق اخلالص ما يتوهم بعض الناس ،وهو الثورة ابلسالح على احلكام.
بواسطة اإلنقالابت العسكرية ،فإهنا مع كوهنا من بدع العصر احلاضر ،فهي خمالفة لنصوص الشريعة

اليت منها األمر بتغيري ما ابألنفس ،وكذلك فال بد من إصالح القاعدة لتأسيس البناء عليها
ص ُرهُ إِ َّن َّ
ص ار َّن َّ
ي اع ِز ٌيز} [احلج( ]40:ن)
اَّللا لااق ِو ٌّ
اَّللُ ام ْن ياـ ْن ُ
{ولاياـ ْن ُ
ا
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 ،وال ندعوا عليهم ،وال ننزع يداً من طاعتهم ،ونرى طاعتهم من طاعة هللا عز وجل

فريضة ( ، )1ما مل أيمروا مبعصية ،وندعوا هلم ابلصالح واملعافاة.
__________

اطيعوا َّ ِ
ِ
ول اوأ ِ
ُويل
الر ُس ا
يعوا َّ
اَّللا اوأاط ُ
(… )1ومن الواضح أن ذلك خاص ابملسلمني منهم لقوله تعاىل {أ ُ
األ ْام ِر ِم ْن ُك ْم} [النساء ]59:وأما الكفار املستعمرون فال طاعة هلم ،بل جيب
=… االستعداد التام مادة ومعىن لطردهم ،وتطهري البالد من رجسهم .وأما أتويل قوله تعاىل

{منكم} أي فيكم! فبدعة قادَينية ودسيسة إنكليزية ،ليضلوا املسلمني ،وحيملوهم على الطاعة
للكفار املستعمرين ،طهر هللا بالد املسلمني منهم أمجعني( .ن)
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[اتباع أهل السنة واجلماعة]
 -73ونتبع السنة واجلماعة ( ، )1ونتجنب الشذوذ ( )2واخلالف والفرقة (. )3
 -74وحنب أهل العدل واألمانة ونبغض أهل اجلور واخليانة.
 -75ونقول هللا أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
__________
(… )1السنة :طريقة الرسول هلل واجلماعة :مجاعة املسلمني ،وهم الصحابة والتابعون هلم إبحسان
إىل يوم الدين .فاتباعهم هدى ،وخالفهم ضالل( .ن)

(… )2وهذا فيه سالمة دين اإلنسان فينبغي له يف مسائل اخلالف أن أيخذ بقول مجهور العلماء

ألن ما خالف قول اجلمهور شاذ ال يعول عليه ما مل يكن يف ذلك دليل نص من الكتاب أو السنة

فاألخذ به واجب وهذا االمجاع كما حكاه اإلمام الشافعي رمحه هللا( .م)
(… )3يعِن الشذوذ عن السنة وخمالفة اجلماعة الذين هم السلف كما علمت .وليس من الشذوذ

يف شيء أن خيتار املسلم قوالً من أقوال اخلالف لدليل بدا له ،ولو كان اجلمهور على خالفه خالفاً
ملن وهم ،فإنه ليس يف الكتاب وال يف السنة دليل على أن كل ما عليه اجلمهور أصح مما عليه
خمالفوهم عند فقدان الدليل! نعم إذا اتفق املسلمون على شيء دون خالف يعرف بينهم فمن
ول ِمن بـع ِد ما تاـب َّني لاه ا ْهل ادى ويـتَّبِع غاري سبِ ِ ِ
ني
شاقِ ِق َّ
{وام ْن يُ ا
يل ال ُْم ْؤمنِ ا
الر ُس ا ْ ا ْ ا ا ا ُ ُ ا ا ْ ْ ا ا
الواجب اتباعه لقوله تعاىل :ا
نُـولِ ِه ما تاـو َّىل ونُ ْ ِ ِ
تم ِ
صرياً} [النساء ، ]115:وأما عند االختالف فالواجب الرجوع
اء ْ ا
ا ا ا ا
َّم او اس ا
صله اج اهن ا
إىل الكتاب والسنة ،فمن تبني له احلق اتبعه ،ومن ال استفىت قلبه ،سواء وافق اجلمهور أو خالفهم،

وما أعتقد أن أحداً يستطيع أن يكون مجهورَيً (!) يف كل ما مل يتبني له احلق ،بل إنه اترة هكذا واترة

هكذا ،حسب اطمئنان نفسه وانشراح صدره ،وصدق رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إذ قال:
((استفت قلبك وإن أفتاك املفتون)) ( .ن)
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 -76ونرى املسح على اخلفني ( ، )1يف السفر واحلضر .كما جاء يف األثر.
__________
(… )1أ) قوله :ونرى املسح على اخلفني ..إخل .أي لثبوته عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فعالً
وقوالً من رواية سبعني صحابياً كما حكاه احلسن :وقال اإلمام أمحد ليس يف نفسي شيء من املسح

على

=…اخلفني فيه أربعون حديثاً عن النيب عليه السالم وعد السيوطي أحاديث املسح على اخلفني من
األحاديث املتواترة حيث قال يف ألفية احلديث:
مخس وسبعون رووا من كذاب
ومنهم العشرة ُث انتسبا

هلا حديث الرفع لليدين

واحلوض واملسح على اخلفني
وال ينكر املسح على اخلفني إال أهل البدع كالروافض الذين ال يتقيدون ابلسنة الثابتة بل يردوهنا
آبرائهم الكاسدة الفاسدة( .م)

ب) قلت :إمنا ذكر املصنف تبعاً لغريه من املؤلفني يف ((السنة)) املسح على اخلفني دون اجلوربني

والنعلني لسببني :األول :أن املسح على اخلفني متواتر عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-

واآلخر :أن الرافضة ختالف هذه السنة ،فاحلجة عليهم أقوى يف االحتجاج مبا تواتر عن رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم  ،-فال ينفي ذكر اخلفني ثبوت املسح على اجلوربني والنعلني أيضاً وهذا ما تراه

مفصالً يف كتاب ((املسح على اجلوربني)) للشيخ القامسي وقد اتبعته بتذييل عليه حققت فيه كثرياً من
أحكام املسح وهو مطبوع يف املكتب اإلسالمي( .ن)
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[وجوب احلج واجلهاد إىل يوم القيامة]
 -77واحلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر من املسلمني ،برهم وفاجرهم إىل قيام الساعة ( ، )1ال
يبطلهما شيء وال ينقضهما.

[اإلميان ابملالئكة والربزخ]

 -78ونؤمن ابلكرام الكاتبني ،فإن هللا ( )2قد جعلهم علينا حافظني.
 -79ونؤمن مبلك املوت ( ، )3املوكل بقبض أرواح العاملني.
__________
(… )1اعلم أن اجلهاد على قسمني :األول :فرض عني ،وهو صد العدو املهاجم لبعض بالد

املسلمني ،كاليهود اآلن الذين احتلوا فلسطني :فاملسلمون مجيعاً آمثون حىت خيرجوهم منها .واآلخر:
فرض كفاية ،إذا قام به البعض سقط عن الباقني ،وهو اجلهاد يف سبيل نقل الدعوة اإلسالمية إىل

سائر البالد حىت حيكمها اإلسالم ،فمن استسلم من أهلها فبها ومن وقف يف طريقها قوتل حىت

تكون كلمة هللا هي العليا ،فهذا اجلهاد ماض إىل يوم القيامة فضالً عن األول ،ومن املؤسف أن بعض
الكتاب اليوم ينكره ،وليس هذا فقط بل إنه جيعل ذلك من مزاَي اإلسالم! وما ذلك إال أثر من آاثر

ضعفهم وعجزهم عن القيام ابجلهاد العيِن ،وصدق رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -إذ يقول:
((إذا تبايعتم ابلعينة ،وأخذمت أذانب البقر ،ورضيتم ابلزرع وتركتم اجلهاد يف سبيل هللا ،سلط هللا

عليكم ذالً ال ينزعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم)) ((الصحيحة)) (( . )11ن)

(… )2يف املخطوطة (ج) (( :وأن)) وكذا يف مطبوعة الشيخ راغب ولعله أصح( .ن)
(… )3قلت :هذا هو امسه يف القرآن ،وأما تسميته بـ (عزرائيل) كما هو الشائع بني الناس فال أصل
له ،وإمنا هو من اإلسرائيليات( .ن)
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 -80وبعذاب القرب ملن كان له أهالً ( ، )1وسؤال منكر ونكري يف قربه عن ربه ودينه ونبيه ،على ما

جاءت به األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( ، )2وعن الصحابة رضوان هللا عليهم.
 -81والقرب روضة من رَيض اجلنة ،وأو حفرة من حفر النريان (. )3

[اإلميان بيوم القيامة وما فيه من املشاهد]
 -82ونؤمن ابلبعث وجزاء األعمال يوم القيامة ،والعرض واحلساب ،وقراءة الكتاب ،والثواب

والعقاب ،والصراط وامليزان.
[اإلميان ابجلنة والنار]

 -83واجلنة والنار ()4
__________

(… )1يعِن من الكفار ،وفساق املسلمني ،واألول مقطوع به منصوص عليه يف القرآن ،واآلخر
كذلك وهو منصوص عليه يف أحاديث كثرية بلغت حد التواتر كما ذكر الشارح وغريه .فيجب

االعتقاد به ،ولكن ال جيوز اخلوض يف تكييفه ،إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته ،والشرع ال أييت مبا

حتيله العقول ،ولكنه قد أييت مبا حتار فيه العقول ،فيجب التسليم به ،وجتد بعض األحاديث املشار
إليها يف ((الشرح)) ويف ((السنة)) البن أيب عاصم (رقم  877-863بتحقيقي وخترجيي) ( .ن)

(… )2وهي متواترة كما ذكرت آنفاً ،إال تسمية امللكني مبنكر ونكري ففيه حديث إبسناد حسن،
خمرج يف ((الصحيحة)) (( . )1391ن)

(… )3هذا قطعة من حديث أخرجه الرتمذي ( )75/2عن أيب سعيد مرفوعاً بسند ضعيف،

والطرف األول أخرجه أبو يعلى وفيه دراج كما يف ((اجملمع)) ( ، )55/3وهو ذو مناكري( .ن)

(… )4قوله واجلنة والنار خملوقتان ال تفنيان أبداً ..إخل أمجع أهل السنة واجلماعة على أن اجلنة

والنار خملوقتان ألن أدلة الكتاب والسنة الدالة على ذلك وقصة آدم ودخوله اجلنه وإخراجه منها

معلومة عند كل من قرأ القرآن الكرمي أو مسعه ويرحم هللا ابن القيم حيث قال:
فحي على جنات عدن فإهنا……منازلنا األوىل وفيها املخيم
وقد وردت األحاديث الكثرية الدالة على وجود اجلنة والنار كما يف حديث صالة الكسوف الذي

صرح به النيب عليه السالم يف رؤية اجلنة والنار وأمجع أهل السنة واجلماعة على أن اجلنة ال تفىن وال
{عطااء غا ْري اْجم ُذ ٍ
ِ ِ ُّ
وذ} وغري ذلك من األدلة .وأما
تبيد لقوله تعاىل {أُ ُكلُ اها ادائ ٌم اوظل اها} وقوله تعاىل :ا ً ا

{واما
النار فكذلك عند مجهور السلف التفىن وال تبيد وال خيرج منها أحد من أهلها كما قال تعاىل :ا
ني ِم ان النَّا ِر} بل أهل اجلنة وأهل النار خالدون فيهما كما جاء يف احلديث الصحيحَ(( .ي
ُه ْم ِخباا ِرِج ا

أهل اجلنة خلود وال موت وَي أهل النار خلود وال موت)) وقد نقل عن بعض العلماء السالفني القول
بفناء النار ونسب ذلك إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية ولكنه مل يثبت عنه ،وكذلك تلميذه ابن القيم

بسط القول يف هذه املسألة يف كتابه شفاء العليل وحادي األرواح ولكنه
…مل جيزم بفناء النار بل قال بعد أن ذكر أكثر من عشرين دليالً على ذلك إن قيل إىل أين انتهى
ك فاـعَّ ٌ
ال لِ اما يُ ِري ُد} ولكنه صرح يف كتاب
قدمك يف هذه املسألة العظيمة؟ قيل :إىل قوله تعاىل {إِ َّن اربَّ ا

الوابل الصيب .أن اجلنة والنار ال تفنيان وأن النار اليت تفىن انر عصاة املوحدين.
{واما ُه ْم ِم ْنها ِمبُ ْخ ارِجني} يف حق أهل
تنبيه :أورد ابن القيم يف شفاء العليل وحادي األرواح قوله تعاىل ا
النار والصواب أهنا قيلت يف أهل اجلنة فليحفظ ُث أعلم أن مقصد أهل السنة واجلماعة من ذكر

خلق اجلنة والنار وعدم فنائها الرد على اجلهم وأتباعه املخالفني لنصوص الكتاب والسنة آبرائهم
الباطلة وعقائدهم الفاسدة.

وقد تصدى ابن القيم وغريه من أهل السنة حلكاية أقواهلم والرد عليها ونصر السنة والذب عنها.

واجلهم إمنا سلك هذا املذهب الوخيم طرداً للدليل عنده وهو الدليل

=…املسمى بدليل األكوان إذ مبناه على قطع التسلسل وهو منع حوادث ال أول هلا؛ فكذلك

ميتنع حوادث ال آخر هلا والرد عليه مبسوط يف النونية وقد حكى ابن القيم قول اجلهم يف فناء اجلنة
والنار ورد عليه يف أبيات منها:

وقضى أبن النار مل ختلق وال
جنات عدن بل مها عدمان
فإذا مها خلقا ليوم معادان

فهما على األوقات فانيتان
وتلطف العالف من أتباعه
فأتى بضحكة جاهل جمان

قال الفناء يكون يف احلركات ال

يف الذات واعجبا لذا اهلذَين (م)
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خملوقتان ال تفنيان أبداً
وال تبيدان ( ، )1وإن هللا تعاىل خلق اجلنة والنار قبل اخللق ،وخلق هلما أهالً فمن شاء منهم إىل اجلنة
فضالً منه ،ومن شاء منهم إىل النار عدالً منه ،وكل يعمل ملا قد فرغ له ( ، )2وصائر إىل ما خلق له.

[أفعال العباد خلق هللا وكسب من العباد]
 -84واخلري والشر مقدران على العباد.
__________

(… )1اعلم أن النار يف اآلخرة انران :انر تفىن ،وانر تبقى أبداً ال تفىن ،فاألوىل هي انر العصاة

املذنبني من املسلمني ،واألخرى انر الكفار واملشركني ،هذا خالصة ما حرره ابن القيم يف ((الوابل

الصيب)) وهو احلق الذي ال ريب فيه ،وبه جتتمع األدلة ،فال تغرت مبا ذكره الشارح هنا وابن القيم يف
((شفاء العليل)) و ((حادي األرواح)) مما قد ينايف هذا الذي خلصته ،فإهنما مل يتبنيا ذلك ،وليس فيه

س ُه ْم
أي دليل صريح صحيح يدل على فناء انر الكافرين ،وهللا تعاىل كما قال يف أهل اجلنة{ :ال مياا ُّ
ِ
ِ
ني ِم ان النَّا ِر}
{واما ُه ْم ِخباا ِرِج ا
ب اواما ُه ْم م ْنـ اها ِمبُ ْخ ارِج ا
فا
يها نا ا
صٌ
ني} [احلجر ]48:قال مثله يف الكافرين :ا

[البقرة . ]167:وما روي عن عمر وغريه ال يصح إسناده كما بينته يف تعليقي على ((الشرح))

…فتنبهُ ،ث يف ((األحاديث الضعيفة)) اجمللد الثاين ]607-606[ ،وسيصدر قريباً إبذن هللا (. )1
(ن)

(… )2يشري إىل قوله  -صلى هللا عليه وسلم (( :-فرغ هللا إىل كل عبد من مخس :من أجله،
ورزقه ،وأثره ،ومضجعه ،وشقي أو سعيد)) وهو حديث صحيح خمرج يف ((املشكاة)) ( )113و
((السنة)) ( )309-303واألحاديث يف معناه كثرية معروفة( .ن)
(… )1طبع ضمن مطبوعات مكتبة املعارف.
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 -85واالستطاعة اليت جيب هبا الفعل ،من حنو التوفيق الذي ال جيوز أن يوصف املخلوق به فهي مع
الفعل .وأما االستطاعة من جهة الصحة والوسع ،والتمكن وسالمة اآلالت فهي قبل الفعل وهبا
ف َّ
اَّللُ ناـ ْفساً إِالَّ ُو ْس اع اها} ([ )1البقرة. ]286:
يتعلق اخلطاب ،وهو كما قال تعاىل{ :ال يُ اكلِ ُ
__________

(… )1واألوىل قال هبا األشاعرة ،واألخرى قال هبا املعتزلة ،والصواب القول هبما معاً على التفصيل

الذي ذكره املؤلف رمحه هللا تعاىل ،وقد بني ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا بياانً شافياً ،ال أبس
من نقله بتمامه ألمهيته قال رمحة هللا عليه يف ((جمموع الفتاوى)) (: )376-371/8

((وقد تكلم الناس من أصحابنا وغريهم يف ((استطاعة العبد)) هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها
قولني متناقضني ،فقوم جعلوا االستطاعة مع الفعل فقط .وهذا هو الغالب على مثبتة القدر املتكلمني

من أصحاب األشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغريهم .وقوم جعلوا االستطاعة قبل الفعل ،وهو
الغالب على النفاة من املعتزلة والشيعة .وجعل األولون القدرة ال تصلح إال لفعل واحد ،إذ هي

مقارنة له ال تنفك عنه .وجعل اآلخرون االستطاعة ال تكون إال صاحلة للضدين ،وال تقارن الفعل

أبداً ،والقدرية أكثر احنرافاً ،فإهنم مينعون أن يكون مع الفعل قدرة حبال ،فإن عندهم أن املؤثر ال بد
أن يتقدم على األثر ال يقارنه حبال ،سواء يف ذلك القدرة واإلرادة واألمر.

…والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن االستطاعة متقدمة علىالفعل ومقارنةله أيضاً ،وتقارنه
استطاعة أخرى ال تصلح لغريه .فاالستطاعة نوعان :متقدمة صاحلة للضدين ،ومقارنة ال تكون إال مع
الفعل ،فتلك هي املصححة للفعل اجملوزة له ،وهذه هي املوجبة للفعل احملققة له.
قال هللا تعاىل يف األوىل{ :وَِِّ
َّاس ِح ُّج الْبـ ْي ِ
َّلل اعلاى الن ِ
اع إِلاْي ِه اسبِيالً} [آل عمران ]97:ولو
استاطا ا
ت ام ِن ْ
ا
ا

كانت هذه االستطاعة ال تكون إال مع الفعل ملا وجب احلج إال على من حج ،وملا عصى أحد برتك
احلج ،وال كان احلج واجباً على أحد قبل اإلحرام به :بل قبل فراغه! وقال تعاىل{ :فااتَّـ ُقوا َّ
اَّللا اما

استاطا ْعتُ ْم} [التغابن ، ]16:فأمر ابلتقوى مبقدار االستطاعة ،ولو أراد االستطاعة املقارنة ملا وجب
ْ
ف
على أحد من التقوى إال ما فعل فقط إذ هو الذي قارنته تلك االستطاعة :وقال تعاىل{ :ال يُ اكلِ ُ
َّ
اَّللُ ناـ ْفساً إِالَّ ُو ْس اع اها}
=… [البقرة . ]286:و (الوسع)  :املوسوع ،وهو الذي تسعه وتطيقه ،فلو أريد به املقارنة ملا كلف
أحد إال ابلفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات  ...ونظائر هذا متعددة ،فإن كل أمر
علق يف الكتاب والسنة وجوبه ابالستطاعة وعدمه بعدمها مل يرد به املقارنة ،وإال ملا كان هللا قد

أوجب الواجبات إال على من فعلها ،وقد أسقطها عن مل يفعلها ،فال أيُث أحد برتك الواجب املذكور!
ِ
السمع وما اكانُوا يـ ْب ِ
ص ُرو ان}
{ما اكانُوا يا ْستاط ُ
ُ
يعو ان َّ ْ ا ا ا
وأما االستطاعة املقارنة املوجبة ،فمثل قوله تعاىل :ا
[هود ]20:فهذه االستطاعة هي املقارنة املوجبة ،إذ األخرى ال بد منها يف التكليف.
فاألوىل هي الشرعية اليت هي مناط األمر والنهي ،والثواب والعقاب ،وعليها يتكلم الفقهاء وهي
الغالبة يف عرف الناس.

والثانية :هي الكونية اليت هي مناط القضاء والقدر ،وهبا يتحقق وجود الفعل ،فاألوىل للكلمات
ت بِ اكلِم ِ
ات ارِهباا
{و ا
ص َّدقا ْ ا
األمرَيت الشرعيات .والثانية للكلمات اخللقيات الكونيات كما قال :ا
اوُكتُبِ ِه} [التحرمي. ]12:
وقد اختلف الناس يف قدرة العبد على خالف معلوم احلق أو مراده .والتحقيق أنه قد يكون قادراً

ابلقدرة األوىل الشرعية املتقدمة على الفعل ،فإن هللا قادر أيضاً على خالف املعلوم واملراد ،وإال مل

يكن قادراً إال على ما فعله ،وليس العبد قادراً على ذلك ابلقدرة املقارنة للفعل؛ فإنه ال يكون إال ما

{ه ْل
علم هللا كونه وأراد كونه ،فإنه ما شاء هللا كان .ومامل يشأ مل يكن ،.وكذلك قول احلواريني :ا
ِ
الس ام ِاء} [املائدة ]112:إمنا استفهموا عن هذه القدرة.
ك أا ْن يُـناـ ِز ال اعلاْيـناا امائِ ادةً ِم ان َّ
يع اربُّ ا
يا ْستاط ُ
وكذلك ظن يونس {أا ْن لا ْن ناـ ْق ِد ار اعلاْيه} [األنبياء ]87:أي فسر ابلقدرة ،كما يقال للرجل :هل تقدر
أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ هو مشهور يف كالم الناس .وملا اعتقدت القدرية أن األوىل (االستطاعة
قبل الفعل) كافية يف حصول الفعل ،وأن العبد حيدث مشيئته جعله مستغنياً عن هللا حني الفعل! كما

أن اجلربية ملا اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل ،وهي من غريه رأوه جمبوراً على الفعل .وكالمها خطأ
قبيح؛ فإن العبد له مشيئته وهي اتبعة ملشيئة هللا كما ذكر هللا ذلك يف عدة مواضع من كتابه :فإذا

كان هللا قد جعل العبد مريداً خمتاراً شائياً امتنع أن يقال :هو جمبور مقهور ،مع كونه قد جعله مريداً،
وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع
=…لنفسه املشيئة .فإذا قيل :هو جمبور على أن خيتار ،مضطر إىل أن يشاء ،فهذا ال نظري له،

وليس هو املفهوم من اجلرب ابالضطرار وال يقدر على ذلك إال هللا .وهلذا افرتق القدرية واجلربية على
طريف نقيض ،وكالمها مصيب فيما أثبته دون ما نفاه.

وابن اخلطيب وحنوه من اجلربية يزعمون أن العلم ابفتقار رجحان فعل العبد على تركه إىل مرجح من
غري العبد ضروري ،ألن املمكن املتساوي الطرفني ال يرتجح أحد طرفيه على اآلخر إال مبرجح ما،

وكال القولني صحيح ،ولكن دعوى استلزام أحدمها نفي اآلخر ليس بصحيح؛ فإن العبد حمدث

ألفعاله كاسب هلا ،وهذا اإلحداث مفتقر إىل حمدث ،فالعبد فاعل صانع حمدث ،وكونه فاعالً صانعاً
حمداثً بعد أن مل يكن ال بد له من فاعل كما قال{ :لِمن اش ِ
ِ
يم} [التكوير، ]28:
اْ ا
اء م ْن ُك ْم أا ْن يا ْستاق ا
اء َّ
ني}
اَّللُ ار ُّ
شاءُو ان إِالَّ أا ْن يا ا
{واما تا ا
ب ال اْعالا ِم ا
فإذا شاء االستقامة صار مستقيماًُ ،ث قال :ا
شا
[التكوير. ]29:

فما علم ابالضطرار وما دلت عليه األدلة السمعية والعقلية كله حق ،وهلذا كان ال حول وال قوة إال
ٍ
وصفات وأفعاالً ،فنفي
ابهلل ،والعبد فقري إىل هللا فقراً ذاتياً له يف ذاته وصفاته وأفعاله ،مع أن له ذااتً

أفعاله كنفي صفاته وذاته ،وهو جحد للحق ،شبيه بغلو غالية الصوفية الذين جيعلونه هو احلق ،وجعل

شيء منه مستغنياً عن هللا أو كائناً بدونه؛ جحد للحق شبيه بغلو الذي قال{ :أ ااان اربُّ ُك ُم األا ْعلاى}
[النازعات ]24:وقال :إنه خلق نفسه .وإمنا احلق ما عليه أهل السنة واجلماعة)) ( .ن)
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 -86وأفعال العباد ( )1خلق هللا وكسب من العباد.
[التكليف مبا يطاق]
 -87ومل يكلفهم هللا تعاىل إال ما يطيقون ،وال يطيقون ( )2إال ما كلفهم ()3
__________

(… )1هنا يف األصل زَيدة( :هي)  ،وملا مل ترد يف شيء من األصول اليت عندان حذفناها( .ن)
(… )2هذا غري صحيح بل املكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه ولكنه عز وجل لطف
بعباده ويسر عليهم ومل جيعل عليهم يف دينهم حرجاً فضالً منه وإحساانً وهللا ويل التوفيق( .ز)

(… )3أ) قوله وال يطيقون إال ماكلفهم به أي اليطيقون إال ما أقدرهم عليه والشارح رد على
املصنف ذلك أبن التكليف ال يستعمل مبعىن االقدار وإمنا يستعمل مبعىن األمر والنهي ُث
=…قال وال يصح ذلك يعِن قوله وال يطيقون إال ما كلفهم بل يطيقون فوق ما كلفهم به .قلت

ألنه يف إمكان اإلنسان أن يصلي أكثر من اخلمس ويصوم أكثر من الشهر وحيج أكثر من حجة
ولكنه سبحانه يريد بعباده اليسر وال يريد هبم العسر قال تعاىل{ :يُ ِري ُد َّ
ف اع ْن ُك ْم} وقال
اَّللُ أا ْن ُخياِف ا
تعاىل {وما جعل اعلاي ُكم ِيف ِ
الدي ِن ِم ْن اح ار ٍج} وما دل عليه كتاب هللا وسنة رسوله هو احلق والصواب.
اا ا ا ا ْ ْ
(م)
ب) أي وال يطيقون إال ما أقدرهم عليه ،وهذه الطاقة هي اليت من حنو التوفيق ،ال اليت من جهة

الصحة والوسع والتمكن وسالمة اآلالت ،ولكن يف كالم املؤلف إشكاالً بينه الشيخ الشارح بقوله:
((فإن التكليف ال يستعمل مبعىن اإلقدار ،وإمنا يستعمل مبعىن األمر والنهي ،وهو قد قال(( :ال
يكلفهم إال ما يطيقون ،وال يطيقون إال ما كلفهم))  .وظاهره أنه يرجع إىل معىن واحد ،وال يصح
ذلك ،ألهنم يطيقون فوق ما كلفهم به ،لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف ،كما قال تعاىل:
اَّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْس ار اوال يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس ار} [البقرة ]185:وقال تعاىل{ :يُ ِري ُد َّ
{يُ ِري ُد َّ
ف اع ْن ُك ْم}
اَّللُ أا ْن ُخياِف ا
[النساء . ]28:وقال تعاىل {وما جعل اعلاي ُكم ِيف ِ
الدي ِن ِم ْن اح ار ٍج} [احلج . ]78:فلو زاد فيما كلفنا
اا ا ا ا ْ ْ

به ألطقناه ،ولكنه تفضل علينا ورمحنا ،وخفف عنا ومل جيعل علينا يف الدين من حرج ،وجياب عن هذا

اإلشكال مبا تقدم :أن املراد الطاقة اليت من حنو التوفيق ،ال من جهة التمكن وسالمة اآلالت ،ففي
العبارة قلق فتأمله)) ( .ن)
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 ،وهو تفسري(( :ال حول وال قوة إال ابهلل))  .نقول:ال حيلة ألحد ،وال حركة ألحد وال حتول ألحد
عن معصية هللا إال مبعونة هللا ،وال قوة ألحد على إقامة طاعة هللا والثبات عليها إال بتوفيق هللا.

 -88وكل شيء جيري مبشيئة هللا تعاىل وعلمه وقضائه وقدره .غلبت مشيئته املشيئات كلها ،وغلب
قضاؤه احليل كلها (، )1يفعل ما يشاء وهو غريظامل أبداً ()2
__________

(… )1هنا يف منت ((الشرح)) عبارة مل ترد يف النسخ اليت لدينا فحذفناها( .ن)

(… )2أ) أي ألنه سبحانه حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده .والظلم وضع األشياء يف
غري مواضعها؛ ودلت دالئل الكتاب والسنة على أن هللا تعاىل قادر على الظلم ولكنه ال يفعله كما
ِ
قال تعاىل{ :إِ َّن َّ
{وام ْن ياـ ْع ام ْل ِم ان
َّاس اش ْيئاً} وقال تعاىل :ا
اَّللا ال ياظْل ُم الن ا
=… َّ ِ
احل ِ
ضماً} واهلضم أن ينقص من جزاء حسناته والظلم
ات او ُه او ُم ْؤِم ٌن فاال اخيا ُ
اف ظُلْماً اوال اه ْ
الص ا
أن يعاقب بذنوب غريه فهو سبحانه منع نفسه من الظلم لعباده مع قدرته عليه جوداً منه وكرماً

وإحساانً( .م) .

ب) قال الشارح (ص : )448

((الذي دل عليه القرآن من تنزيه هللا نفسه عن ظلم العباد ،يقتضي قوالً وسطاً بني قويل القدرية

واجلربية ،فليس ما كان من بِن آدم ظلماً وقبيحاً يكون منه ظلماً وقبيحاً ،كما تقوله القدرية واملعتزلة
وحنوهم! فإن ذلك َتثيل هلل خبلقه! وقياس له عليهم! هو الرب الغِن القادر ،وهم العباد الفقراء
املقهورون .وليس الظلم عبارة عن املمتنع الذي ال يدخل حتت القدرة ،كما يقوله من يقوله من
املتكلمني وغريهم ،يقولون إنه ميتنع أن يكون يف املمكن املقدور ظلم! بل كل ما كان ممكناً فهو منه

– لو فعله – عدل ،إذ الظلم ال يكون إال من مأمور من غريه منهي ،وهللا ليس كذلك! فإن قوله
تعاىل{ :ومن يـعمل ِمن َّ ِ
احل ِ
ضماً} [طه ، ]112:وقوله تعاىل:
ات او ُه او ُم ْؤِم ٌن فاال اخيا ُ
اف ظُلْماً اوال اه ْ
الص ا
اا ْ اْ ا ْ ا

ِ ِِ
ِ
اه ْم اولا ِك ْن اكانُوا ُه ُم
{ما يُـباد ُ
َّل الْ اق ْو ُل لا اد َّ
{واما ظالا ْمنا ُ
ا
ي اواما أ ااان بظاالٍَّم لل اْعبيد} [ق ، ]29:وقوله تعاىل :ا
ِ
ني} [الزخرف ، ]76:وقوله تعاىل{ :ووج ُدوا ما اع ِملُوا ح ِ
احداً}
اضراً اوال ياظْلِ ُم اربُّ ا
الظَّال ِم ا
كأا
ا
اا ا ا
[الكهف ]49:وقوله تعاىل{ :الْياـ ْوام ُجتْ ازى ُك ُّل ناـ ْف ٍ ِ
يع ا ْحلِس ِ
ْم الْياـ ْوام إِ َّن َّ
اب}
سبا ْ
ت ال ظُل ا
اَّللا اس ِر ُ ا
س مباا اك ا
[غافر ]17:يدل على نقيض هذا القول.

ومنه قوله الذي رواه عنه رسولهَ(( :ي عبادي ،إين حرمت الظلم على نفسي ،وجعلته بينكم حمرماً،
فال تظاملوا)) فهذا دل على شيئني :أحدمها أنه حرم على نفسه الظلم ،واملمتنع ال يوصف بذلك.

حرمه على نفسه ،كما أخرب أنه كتب على نفسه الرمحة وهذا يبطل احتجاجهم
الثاين :أنه أخرب أنه َّ

أبن الظلم ال يكون إال من مأمور منهي ،وهللا ليس كذلك ،فيقال هلم :هو سبحانه كتب على نفسه
الرمحة وحرم على نفسه الظلم ،وإمنا كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه ،ال ما هو

ممتنع عليه( .ن)
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ال اع َّما ياـ ْف اع ُل او ُه ْم يُ ْسأالُو ان}
 ،تقدس عن كل سوء وحني ( ، )1وتنزه عن كل عيب وشني{ ،ال يُ ْسأ ُ

[األنبياء. ]23:

 -89ويف دعاء األحياء وصدقاهتم منفعة ( )2لألموات (. )3
 -90وهللا تعاىل يستجيب الدعوات ،ويقضي احلاجات.

[هللا هو الغِن وحنن الفقراء إليه]

 -91وميلك كل شيء ،وال ميلكه شيء ،وال غىن عن هللا تعاىل طرفة عني ،ومن استغىن عن هللا طرفة
عني ،فقد كفر وصار من أهل احلني (. )4
__________

(… )1احلني :اهلالك ،وما بني املعكوفتني زَيدة من خمطوطة (غ) ومطبوعة (خ) ( .ن)

(… )2سقطت من نسخة الشارح ،وهي اثبتة يف سائر النسخ ،والسياق يقتضيها( .ن)
(… )3أ) يعِن أن األحياء هم الذين يدعون لألموات ويسألون هللا هلم الرمحة واملغفرة وقد عكس
ذلك عباد األموات فدعوهم مع هللا ومن دون هللا ودعوهتم شرك أكرب مع أهنم ال يسمعون دعاء من
اء ُك ْم اولا ْو اِمس ُعوا اما
دعاهم وال يستجيبون هلم بشيء ،قال هللا تعاىل{ :إِ ْن تا ْد ُع ُ
وه ْم ال يا ْس ام ُعوا ُد اع ا
استا اجابُوا لا ُك ْم اوياـ ْوام ال ِْقيا اام ِة يا ْك ُف ُرو ان بِ ِش ْركِ ُكم} فسمي هذا الدعاء شركاً وعباد القبور يدعون أن
ْ

األموات يقربوهنم إىل هللا زلفى( .م)

ب) نقل الشارح رمحه هللا تعاىل اتفاق أهل السنة على ذلكُ ،ث ساق األدلة من الكتاب والسنة
عليه ،ولكنه فيما يتعلق ابلصدقة مل يذكر إال ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده ،وهذا أخص من

الدعوى كما ال خيفى .وقد شرحت هذا ونظرت يف االتفاق املذكور يف ((أحكام اجلنائز)) (ص)173
فراجعه( .ن)
( … )4أ) احلني ابلفتح اهلالك( .م)
ب) هو اهلالك كما تقدم آنفاً( .ن)
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 -92وهللا يغضب ويرضى ،ال كأحد من الورى (. )1
[حب أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم]

 -93وحنب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وال نفرط يف حب أحد منهم ( )2؛ وال نتربأ
من أحد منهم ( ، )3ونبغض من يبغضهم ،وبغري اخلري يذكرهم ،وال نذكرهم إال خبري ،وحبهم دين
وإميان وإحسان ،وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.

 -94ونثبت اخلالفة بعد رسو ل هللا صلى هللا عليه وسلم أوالً أليب بكر الصديق رضي هللا عنه،

تفضيالً له وتقدمياً على مجيع األمةُ ،ث لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنهُ ،ث لعثمان بن عفان رضي هللا

عنهُ ،ث لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه وهم اخللفاء الراشدون واألئمة املهديون (. )4
__________

(… )1فيه رد على املتأولة املعطلة من األشاعرة وغريهم الذين قالوا أبن املراد الغضب والرضى
إرادة اإلحسان! وليت شعري ما الفرق بني تسليمهم بصفة اإلرادة وإنكارهم للصفتني املذكورتني

بتأويلهما ،وهي مثلهما يف إتصاف العبد هبا أيضاً؟! فهال قالوا فيهما كما قالوا يف اإلرادة اإلهلية :إهنا
خمالفة لإلرادة اليت يوصف هبا العبد ،وإن كان كل منهما حقيقة تناسب املوصوف هبا .وقد بسط

القول يف ذلك الشارح رمحه هللا فراجعه( .ن)
(… )2أي ال نتجاوز احلد يف حب أحد منهم ،فندعي هلم العصمة ،كما تقول الشيعة يف علي رضي
هللا عنه وغريه من أئمتهم( .ن)

(… )3أي كما فعلت الرافضة ،فعندهم ال اوالء إال برباء .أي ال يتوىل أهل البيت حىت يتربأ من أيب

بكر وعمر رضي هللا عنهما .وأهل السنة يوالوهنم مجيعاً وينزلوهنم منازهلم اليت يستحقوهنا ابلعدل
واإلنصاف ال ابهلوس والتعصب( .ن)

(… )4قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :ومن طعن يف خالفة أحد من هؤالء األئمة فهو أضل من محار
أهله(( .جمموع الفتاوى)) (( . )153/3ن)
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 -95وأن ( )1العشرة الذين مساهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبشرهم ابجلنة نشهد هلم ابجلنة،
على ما شهد هلم رسو ل هللا صلى هللا عليه وسلم وقوله احلق ،وهم :أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
وطلحة والزبري وسعد وسعيد وعبد الرمحن بن عوف وأبو عبيدة بن اجلراح ،وهو أمني هذه األمة،
رضي هللا عنهم أمجعني.

 -96ومن أحسن القول يف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل
دنس ،وذرَيته املقدسني من كل رجس ،فقد برئ من النفاق.

 -97وعلماء السلف من السابقني ،ومن بعدهم من التابعني  -أهل اخلري واألثر ،وأهل الفقه والنظر
 -ال يذكرون إال ابجلميل ،ومن ذكرهم بسوء فهو على غري السبيل.

[األنبياء أفضل من األولياء]

 -98وال نفضل أحداً من األولياء على أحد من األنبياء ( )2عليهم السالم،
ونقول :نيب واحد أفضل من مجيع األولياء ()3
__________
(… )1يف نسخة (خ) (( :وحنب العشرة  ...ونشهد هلم ( . )) ...ن)

(… )2قوله :وال نفضل أحداً من األولياء على أحد من األنبياء يريد هبذا الرد على أهل االحتاد
القائلني :إن الوالية أعظم من النبوة والنبوة أعظم من الرسالة وينشدون

مقام النبوة يف برزخ…فويق الرسول ودون الويل

ويقولون :إن والية النيب أعظم من نبوته ونبوته أعظم من رسالته وهذا من اجلهل ابهلل وأبنبيائه ورسله
وهل كان الويل ولياً إال بتقوى هللا ابمتثال أوامره وترك نواهيه واقتفائه لرسل هللا الذين أوجب هللا

طاعتهم واقتفاء آاثرهم؟ ولكن هذا من غلو االحتادية واملتصوفة وخروجهم عن الصراط املستقيم( .م)

(… )3قال يف الشرح :يشري الشيخ رمحه هللا إىل الرد على االحتادية وجهلة املتصوفة ،وإال فأهل

االستقامة يوصون مبتابعة العلم ومتابعة الشرع .فقد أوجب هللا على اخللق كلهم متابعة الرسل قال
ول إِالَّ لِيطااع إبِِ ْذ ِن َِّ
تعاىل{ :واما أ ْار اس ْلناا ِم ْن ر ُس ٍ
اَّلل} [النساء. ]64:
ُ ا
ا
ا
وكثري من هؤالء يظن أنه يصل برَيسته واجتهاده يف العبادة ،وتصفية نفسه ،إىل ما وصلت إليه
األنبياء من غري اتباع لطريقتهم! ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من األنبياء!! ومنهم من يقول إن
األنبياء والرسل إمنا أيخذون العلم ابهلل من مشكاة خامت األولياء!! ويدعي لنفسه أنه خامت األولياء!!
ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون ،وهو أن الوجود املشهود واجب بنفسه ،ليس له صانع
مباين له ،ولكن هذا يقول :هو هللا! وفرعون أظهر اإلنكار ابلكلية ،لكن كان فرعون يف الباطن

أعرف ابهلل منهم ،فإنه

=…كان مثبتاً للصانع ،وهؤالء ظنوا أن الوجود املخلوق هو الوجود اخلالق ،كابن عريب وأمثاله!!
وهو ملا رأى أن الشرع الظاهر ال سبيل إىل تغيريه  -قال:

النبوة ختمت ،لكن الوالية مل ُختتم! وادعى يف الوالية ما هو أعظم من النبوة وما يكون لألنبياء

واملرسلني ،وأن األنبياء مستفيدون منها! كما قال:
مقام النبوة يف برزخ…فويق الرسول ودون الويل!!

وهذا قلب للشريعة ،فإن الوالية اثبتة للمؤمنني املتقني ،كما قال تعاىل:
{أاال إِ َّن أاولِياء َِّ
َّ ِ
آمنُوا اواكانُوا ياـتَّـ ُقو ان} [يونس: ]63-62:
اَّلل ال اخ ْو ٌ
ين ا
ف اعلايْ ِه ْم اوال ُه ْم اْحي ازنُو ان * الذ ا
ْاا
والنبوة أخص من الوالية ،والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك( .ن)
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 -99ونؤمن مبا جاء من كراماهتم ( ، )1وصح عن الثقات من رواَيهتم (. )2
[اإلميان أبشراط الساعة]

 -100ونؤمن أبشراط الساعة :من خروج الدجال ،ونزول عيسى بن مرمي عليه السالم من السماء
( ، )3ونؤمن بطلوع الشمس ،من مغرهبا وخروج دابة األرض من موضعها.
 -101وال نصدق كاهناً وال عرافاً ،وال من يدعي شيئاً خيالف الكتاب والسنة وإمجاع األمة.
 -102ونرى اجلماعة ( )4حقاً وصواابً والفرقة زيغاً وعذاابً.
__________

(… )1كرامات األولياء حق اثبتة ابلكتاب والسنة وهي متواترة ال ينكرها إال أهل البدع كاملعتزلة

ومن حنا حنوهم من املتكلمني؛ وقد ضلل أهل احلق من أنكرها ألنه إبنكارها صادم الكتاب والسنة،

ومن عارضهما وصادمهما برأيه الفاسد وعقله الكاسد فهو ضال مبتدع( .م)

(… )2قلت :لقد أحسن املؤلف صنعاً بتقييد ذلك مبا صح من الرواَيت .ذلك ألن الناس وخباصة
املتأخرين منهم قد توسعوا يف رواية الكرامات إىل درجة أهنم رووا ابمسها األابطيل اليت ال يشك يف

بطالهنا من له أدّن ذرة من عقل ،بل إن فيها أحياانً ما هو الشرك األكرب ،ويف الربوبية! وكتاب

طبقات األولياء للشعراين من أوسع الكتب ذكراً ملثل تلك األابطيل اليت منها قول أحد أوليائه (!) :

تركت قويل للشيء كن فيكون عشرين سنة أدابً مع هللا! تعاىل هللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً.
وجتد طائفة ال أبس هبا من الكرامات الصحيحة عن بعض الصحابة يف كتاب ((رَيض الصاحلني))
لإلمام النووي (ابب  253األحاديث  1523-1516بتحقيقي) ( .ن)

(… )3واألحاديث يف ذلك متواترة كما شهد بذلك كثري من احلفاظ املهرة ،ويل رسالة يف ذلك
أمسيتها(( :قصة املسيح الدجال ،ونزول عيسى عليه الصالة والسالم وقتله إَيه)) أرجو أن ييسر هللا
يل تبييضها( .ن)

(… )4وهي ما كان عليه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وأصحابه ،ويف الفرقة الناجية ،وهي
طائفة أهل احلديث ومن اتبع سبيلهم من أتباع املذاهب وغريهم( .ن)
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[إن الدين عند هللا اإلسالم]

الدين ِع ْن اد َِّ
ِ
اَّلل
 -103ودين هللا يف األرض والسماء واحد ،وهو دين اإلسالم ،قال هللا تعاىل{ :إِ َّن ا
ا ِإل ْسالم} [آل عمران . ]19:وقال تعاىل{ :ور ِ
الم ِديناً} [املائدة. )1( ]3:
ض ُ
يت لا ُك ُم ا ِإل ْس ا
ُ
اا
[وسطية الدين]

 -104وهو بني الغلو والتقصري ،وبني التشبيه والتعطيل ،وبني اجلرب والقدر ،وبني األمن واإلَيس.
[هذا ديننا]
 -105فهذا ديننا واعتقادان ظاهراً وابطناً ،وحنن براء إىل هللا تعاىل من كل من خالف الذي ذكرانه
وبيناه.

__________

(… )1قال الشارح رمحه هللا تعاىل:

فدين اإلسالم هو ما شرعه هللا سبحانه وتعاىل لعباده على ألسنة رسله ،وأصل هذا الدين وفروعه
روايته عن الرسل ،وهو ظاهر غاية الظهور ،ميكن كل مميز من صغري وكبري ،وفصيح وأعجم ،وذكي
وبليد :أن يدخل فيه أبقصر زمان ،وإنه يقع اخلروج منه أبسرع من ذلك ،من إنكار كلمة ،أو

تكذيب ،أو معارضة ،أو كذب على هللا ،أو ارتياب يف قول هللا تعاىل ،أو رد ملا أنزل ،أو شك فيما
نفى هللا عنه الشك ،أو غري ذلك مما يف معناه.

فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين اإلسالم ،وسهولة تعلمه ،وأنه يتعلمه الوافد ُث يويل يف وقته،
واختالف تعليم النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف بعض األلفاظ حبسب من يتعلم ،فإن كان بعيد
الوطن ،كضمام بن ثعلبة النجدي ،ووفد عبد القيس ،علَّمهم ما مل يسعهم جهله،
=

=…مع علمه أن دينه سينشر يف اآلفاق ،ويرسل إليهم من يفقههم يف سائر ما حيتاجون إليه ،ومن
كان قريب الوطن ميكنه اإلتيان كل وقت ،حبيث يتعلم على التدريج - ،أو كان قد علم فيه أنه قد
عرف ما ال بد منه  -أجابه حبسب حاله وحاجته ،على ما تدل قرينة حال السائل ،كقوله(( :قل

آمنت ابهلل ُث استقم)) وأما من شرع ديناً مل أيذن به هللا ،فمعلوم أن أصوله املستلزمة له ال جيوز أن
تكون منقولة عن النيب صلَّى هللا عليه وسلم وال عن غريه من املرسلني ،إذ هو ابطل ،وملزوم الباطل
ابطل ،كما أن الزم احلق حق( .ن)
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[املذاهب الردية]
ونسأل هللا تعاىل أن يثبتنا على اإلميان ،وخيتم لنا به ويعصمنا من األهواء املختلفة ،واآلراء املتفرقة،
واملذاهب الردية ( ، )1مثل :املشبهة ،واملعتزلة ،واجلهمبة ،واجلربية ،والقدرية وغريهم ()2
__________

(… )1كل مذهب خالف ما عليه أهل السنة واجلماعة مذهب ردي ابطل وقد رد هللا على املشبهة
ِ
واجلهمية املعطلة بقوله تعاىل{ :لاْيس اك ِمثْلِ ِه اشيء و ُهو َّ ِ
ري} فاملشبه يعبد صنماً ،واملعطل
السم ُ
ٌْ ا ا
يع الْباص ُ
ا
يعبد عدماً ،واملثبت يعبد رابً واحداً فرداً صمداً ،وما أحسن قول ابن القيم يف النونية:
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا

إن املشبه عابد األواثن

كال وال خنيله من أوصافنا

إن املعطل عابد البهتان

ُث اعلم أن اجلهمية نفاة الصفات ،واجلربية الذين قالوا ليس للعبد فعل اختياري والقدرية الذين قالوا

أن العباد خيلقون أفعاهلم ،والرافضة الذين كفروا الصحابة وسلكوا مسلك اجلهمية يف نفي الصفات،
كل هذه الفرق من فرق الزيغ والضالل واجلهم هو الذي ابتدع التعطيل واجلرب واإلرجاء كما حكاه
يف النونية وإن نسب منها شيء إىل غريه فلكونه نصرها وأيدها وما أحسن ما قيل:

ختالف الناس فيما قد رأوا ورووا
وكلهم يدعون الفوز ابلظفر

فخذ بقول يكون النص ينصره

إما عن هللا أو عن سيد البشر (م)

(… )2كاملقلدة الذين جعلوا التقليد ديناً واجباً على كل ما جاء بعد القرن الرابع من اهلجرة،

وأعرضوا بسبب ذلك عن االهتداء بنور الكتاب والسنة ،واهتموا كل من حاول اخلالص من اجلمود
املذهيب ،إىل التمسك هبدي النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -مبا شاءت هلم أهواؤهم ،ورحم هللا إمام

السنة إذ يقول:

دين النيب حممد أخبار
نعم املطية للفىت آاثر

………ال ترغنب عن احلديث وآله
………………فالرأي ليل واحلديث هنار

ولرمبا جهل الفىت أثر اهلدى

والشمس ابزغة هلا أنوار (ن)
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 ،من الذين خالفوا السنة واجلماعة ،وحالفوا الضاللة ،وحنن منهم براء ،وهم عندان ضالل وأردَيء
( )1وابهلل العصمة والتوفيق.
__________

(… )1بعد هذا يف خمطوطة (أ) (( :وهللا سبحانه وتعاىل اهلادي للحق .وهذا آخر ما أردان ،وإليه
أشران ،واحلمد هلل رب العاملني))  .وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم( .ن)
احلمد هلل رب العاملني
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