
 

 
 
 
 
 

من فتاوىأضواء
شيخ اإلسالم ابن تيمية

 يف العقيدة 
 
 
 
 اقتبسها

 فضيلة الشيخ

صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان
عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء
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 مقدمة فضيلة الشيخ صاحل بن ف وزان بن عبد اهللا الف وزان 
 بسم اهللا الرمحن والرحيم

 .  ، نبينا حممد وآله وصحبه   والسالم على من ال نيب بعده ، والصالة   احلمد هللا وحده  
مرجع عظيم من مراجع      " جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  " فإن :  وبعد
وثروة هائلة من فقه الكتاب والسنة على منهج السلف الصاحل يف سائر العلوم     .  اإلسالم
وهتا بعد ما تراكمت عليها ، وأقامها من كب    ؛ أيقظ اهللا به األمة من رقدهتا    الشرعية

 - إال من رحم اهللا منها -ركامات من الشركيات والبدعيات واخلرافات والتقليد األعمى 
، ولكن يأىب اهللا  وبعد ما طغى عليها تيار الفكر الغريب واملنهج الفلسفي والسلوك الصويف 

بعثهم اهللا على رأس  فقي ض اهللا هلا اجملددين الذين ي .  إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون    
 ومن هؤالء شيخ اإلسالم   )١(؛ كما جاء ذلك يف احلديث      كل مائة سنة ليجددوا هلا دينها 

 .  ابن تيمية
، ولكنه احلقيقة املاثلة يف كتبه اليت   وليس هذا من جزاف القول واإلطراء يف املديح 

ألضواء اليت دونتها يف   ، وقد اقتبست منه مما يتعلق بالعقيدة هذه ا منها هذا اجملموع العظيم
، ولتشحذ مهة القارئ    هذا الكتاب الذي هو بني يدي القارئ لتكون مقر بة ألهم حمتوياته

ومن ورد البحر استقل   : " ؛ كما قيل إىل الرجوع إىل هذا اجملموع لينهل من علومه     
 .  " السواقيا

األصل فما هذه   ومن أراد استكمال املعلومات واالستزادة من االستفادة فلريجع إىل 
 .  " والصيد يف جوف الفراء    "،  األضواء إال منوذجا يسريا مما حواه هذا اجملموع   

وفق اهللا اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله  
 .  وصحبه أمجعني

 صاحل الفوزان 
هـ١٤٢٢/  ٢/  ٤يف 

                                                 
  . ) ٨ص  (سيأتى خترجيه ) ١(
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 املقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

حلمد هللا الذي جعل يف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل    ا
، ويبص رون بنور    املوتى ، حييون بكتاب اهللا  ، ويصربون منهم على األذى  إىل اهلدى

 .  ، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه  اهللا أهل العمى
، ينفون عن كتاب اهللا حتريف     أثر الناس عليهمفما أحسن أثرهم على الناس وأقبح  

، وتأويل اجلاهلني الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان       ، وانتحال املبطلني  الغالني
،    ، جممعون على مفارقة الكتاب ، خمالفون للكتاب ، فهم خمتلفون يف الكتاب الفتنة

،  كلمون باملتشابه من الكالم ، يت يقولون على اهللا ويف اهللا ويف كتاب اهللا بغري علم
 . )١(، فنعوذ باهللا من فنت املضلني  وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون عليهم 

 صلى   -، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله        وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له       
 :  ، وبعد  اهللا عليه وعلى آله وأصحابه  

،     عن آثار الرسالة حدثت البدعفمن املعلوم أنه كلما تأخر الزمان وبع د الناس
واخلرافات وفشا اجلهل واشتدت غربة الدين وظن الناس ما وجدوا عليه آباءهم هو الدين 

، وقد      ال خيلي األرض من قائم هللا حبجة- سبحانه -، ولكن اهللا    وإن كان بعيدا عنه 
م وال من    بأن طائفة من املسلمني ال تزال على احلق ال يضرهم من خذهل    أخرب الرسول   

 . )٢(خالفهم حىت يأيت أمر اهللا تعاىل  
:   يف احلديث الذي رواه أبو داود وصححه احلاكم وغريه حيث قال        كما أخرب  

 . )٤( )٣( }دينها إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا   {
                                                 

 .  ) بتها للموضوع فقدمناه هبا  هذه خطبة اإلمام أمحد يف كتاب الرد على اجلهمية رأينا مناس     ) (١(
 . من حديث معاوية بن أىب سفيان رضي اهللا عنهما     )  ١٠٣٧ (ومسلم )  ٣٦٤١ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٢(
 .  )٤٢٩١(أبو داود املالحم  ) ٣(
، وأبو عمرو    ) ٦٥٢٧ (، والطرباىن يف األوسط   ) ٥٦٨،  ٤/٥٦٧ (، واحلاكم  ) ٤٢٩١ (رواه أبو داود   ) (٤(

اعتمد األئمة هذا   :  ) ١/٢٨٢/٧٤٠ (قال العجلوين يف كشف اخلفاء .  ) ٣٦٤ (اين يف السنن  الد
 .  ) احلديث 
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على رأس  (يقيض هلا :  أي " ) ٢٨٢ - ٢/٢٨١ : ( قال املناوي يف فيض القدير
رجال أو     :  ؛ أي  ) من (تقريبا :  ، واملراد بالرأس   من اهلجرة أو غريها  )  كل مائة سنة

يبني السنة من البدعة وي كثر العلم  وينصر أهله ويكسر أهل      :  ؛ أي  ) جيدد هلا دينها (أكثر 
 .  وال يكون إال عاملا بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة   :  قالوا.  البدعة ويذهلم 

قد ادعى كل قوم يف إمامهم أنه املراد هبذا احلديث والظاهر أنه يعم   : " قال ابن كثري
مجلة من العلماء من كل طائفة وكل صنف من مفسر وحمدث وفقيه وحنوي ولغوي 

 .  انتهى.  " وغريهم
 فضل - واحلمد هللا    - يف هذا احلديث فال يزال     مصداق ما أخرب به النيب     وقد وقع 

اهللا على هذه األمة يتواىل بظهور اجملددين عند اشتداد احلاجة إليهم ومن هؤالء اجملددين    
، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف آخر القرن السابع       اإلمام أمحد بن حنبل يف القرن الثالث 

، وغريهم كثري  م حممد بن عبد الوهاب يف القرن الثاين عشر ، وشيخ اإلسال وأول الثامن
 .  وإمنا ذكرنا هؤالء كأمثلة

أن نذكر ما استطعنا من مضامني فتاواه املتوفرة لدينا ليعم     :  وغرضنا يف هذا الكتاب 
، أو مل يستطع    ولتصل فائدهتا وخريها إىل من ال يعلم شيئا عنها- إن شاء اهللا -النفع هبا 
، ولرتيل الشبه والتعتيم اللذين روج هلما أعداء السنة ضد هذا اإلمام اجلليل   عليهااحلصول 

واجملدد الكبري عند من مل تتوفر له املعلومات الكافية عن هذا اإلمام وعن علمه الصايف 
فإن كثريا من خصومه وحاسديه قدميا وحديثا اختلقوا حوله األكاذيب واهتموه      .  الغزير

  )١(امات كثرية وكتبوا ضده كتابات شوهت التاريخ وسر ت أعداء اإلسالم                    زورا وهبتانا باهت   
، وبقي ذ ك ر    طوى النسيان ذكرهم وحمى احلق ما كتبوه من ضالل    - واحلمد هللا    -ولكن  

شيخ اإلسالم ذائعا عطرا يف األوساط العلمية وتتلمذ على كتبه األفواج تلو األفواج  
، وصدق اهللا العظيم     ن يريد احلق يف كل زمان  وأصبحت مؤلفاته نرباسا وضاء لكل م 
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 .)  - رمحه اهللا تعاىل -، والقسم اخلاص بشيخ اإلسالم    من أعالم اجملددين  :  وينظر كتابنا  ) (١(
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y7 Ï9≡x‹x. Ü>ÎôØo„ ª!$# tΑ$ sWøΒ F{$# ∩⊇∠∪ { )رمحه اهللا - )٢(، قال اإلمام الشوكاين   )١ -  :
إن الباطل وإن ظهر على احلق يف بعض األحوال وعاله فإن اهللا سبحانه سيمحقه      :  يقول "

.  " ، كالزبد الذي يعلو املاء فيلقيه املاء ويضمحل ويبطله وجيعل العاقبة للحق وأهله
 .  انتهى

،     مع خصومه - رمحه اهللا  -وهذا املثل العظيم ينطبق على شيخ اإلسالم ابن تيمية    
فإهنم حاولوا الظهور عليه واس ت عد وا عليه السلطة يف وقته وضايقوه وكتبوا من التلبيس     

، ولكن سرعان ما نسف احلق الذي معه ما روجوه من الباطل وبقي علمه      والتدليس ضده
، وعفا    يتسابقون إىل نشرها وإحيائها - وهللا احلمد    - صار املسلمون    النافع يف كتبه اليت 

، وهذه     الزمان على كتب خصومه ونسيها الناس فأصبحت يف زوايا اإلمهال واالمتهان
 .  سنة اهللا يف خلقه ولن جتد لسنة اهللا تبديال  

                                                 
 .  ١٧:  سورة الرعد آية ) ١(
 .  ) ٣/٧٥ (فتح القدير :  انظر ) ٢(
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 التعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 نسبه ومولده 
تهد تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد     هو شيخ اإلسالم احلافظ اجمل 

 .  السالم بن عبد اهللا ابن أيب القاسم بن اخلضر بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي
، وقدم به والده     ولد حبران يوم االثنني عاشر ربيع األول سنة إحدى وستني وستمائة

 .   هـ٦٦٧نة وبأخويه عند استيالء التتار على البالد إىل دمشق س 

 مشائخه وحتصيله 
أخذ الفقه واألصول عن والده ومسع عن خلق كثري منهم الشيخ مشس الدين والشيخ             

كتاب  " ، مث أخذ   ، وقرأ العربية على ابن عبد القوي  زين الدين بن املنجا بن عساكر
بل    ، وأق مرات " املسند  " ، وعين باحلديث ومسع الكتب الستة و  فتأمله وفهمه  " سيبويه

، وأحكم أصول الفقه والفرائض واحلساب واجلرب      على تفسري القرآن الكرمي فربز فيه 
، ونظر يف الكالم والفلسفة وبرز يف ذلك ورد على أكابر          واملقابلة وغري ذلك من العلوم  

، وتضلع يف    ، وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين من السنني      املتكلمني والفالسفة 
، آية يف الذكاء رأسا يف معرفة    ه وكان سريع احلفظ قوي اإلدراك علم احلديث وحفظ

، وكان له باع طويل يف معرفة مذاهب      ، حبرا يف النقليات   الكتاب والسنة واالختالف 
 .  الصحابة والتابعني

 اشتغاله يف التدريس 
كان والده من كبار أئمة احلنابلة فلما مات خلفه يف وظائفه وكان عمره تسع عشرة       

، وأخذ يف تفسري القرآن الكرمي أيام اجلمع من       فاشتهر أمره وبعد صيته يف العامل سنة
لقد كان   " )١(، قال عنه احلافظ أبو حفص عمر بن علي البزار وكان من معاصريه      حفظه

                                                 
 .)  ٣٠،  ٢٨،  ٢٥،  ٢٣عالم العلية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية ص   األ ) (١(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٧

إذا قرئ يف جملسه آيات من القرآن العظيم شرع يف تفسريها فينقضي اجمللس جبملته       
، وقد منحه اهللا تعاىل معرفة اختالف العلماء     بعض آية منهاوالدرس برمته وهو يف تفسري 

ونصوصهم وكثرة أقواهلم واجتهادهم يف املسائل وما روي عن كل واحد منهم من راجح        
، حىت كان إذا سئل عن شيء من ذلك كأن مجيع املنقول عن         ومرجوح ومقبول ومردود   

 .  صور مسطور بإزائه وأصحابه والعلماء فيه من األولني واآلخرين متالرسول 
وهذا قد اتفق عليه كل من رآه أو وقف على شيء من علمه ممن مل يغلظ عقله اجلهل             

 .انتهى  . " . . واهلوى 
، وكان ال    وأما ذكر دروسه فقد كنت يف حال إقاميت بدمشق ال أفوهتا:  وقال أيضا

حمد اهللا ويثين عليه  ، بل جيلس بعد أن يصلي ركعتني في يهيئ شيئا من العلم ليلقيه ويورده 
، مث يشرع     على صفة مستحسنة مستعذبة مل أمسعها من غريهويصلي على رسوله 

فيفتح اهللا عليه إيراد علوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول واستدالالت بآيات    
وأحاديث وأقوال العلماء ونقد بعضها وتبيني صحته أو تزييف بعضها وبإيضاح حجته      

، وهو مع ذلك جيري كما جيري السيل    العرب ورمبا ذكر ناظمهاواستشهاد بأشعار
، ويصري منذ يتكلم إىل أن يفرغ كالغائب عن احلاضرين  ويفيض كما يفيض البحر

مغمضا عينيه من غري تعجرف وال توقف وال حلن بل فيض إهلي حىت يبهر كل سامع     
د صار حبضرة من  ، وكنت أراه حينئذ  كأنه ق  وناظر فال يزال كذلك إىل أن يصمت    

،    ، ويقع عليه إذ ذاك من املهابة ما يرعد القلوب وحيري األبصار والعقول   يشغله عن غريه
 .   قط إال ويصلي عليهوكان ال يذكر رسول اهللا 

 وال أحرص على اتباعه ونصر ما  وال واهللا ما رأيت أحدا أشد تعظيما لرسول اهللا  
 حديثه يف مسألة ويرى أنه مل ينسخه شيء غريه  ، حىت إذا كان أورد شيئا من  جاء به منه

، وال يلتفت إىل قول غريه من املخلوقني كائنا   من حديثه يعمل به ويقضي ويفيت مبقتضاه
 .  " كل قائل إمنا حيتج لقوله ال به إال رسول اهللا " ، وقال  من كان
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ق دمث وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه ويقبل على الناس بوجه طلق بشيش وخل 
، ولقد    ، ورمبا اعتذر إىل بعضهم من التقصري يف املقال مع ذلك احلال كأنه لقيهم حينئذ 

 .  كان درسه الذي يورده حينئذ  قدر عدة كراريس 
وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمر مشهور يوافقين عليه كل حاضريه وهم حبمد          

من القراء واحملدثني والفقهاء   ؛ علماء ورؤساء وفضالء   اهللا خلق كثري مل حيصر عددهم
األعالم   " انتهى كالم البزار يف كتابه.  . " . . واألدباء وغريهم من عوام املسلمني

 .  " العلية

 مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 للمكتبة اإلسالمية ثروة ضخمة من املؤلفات القيمة اليت حتمل   - رمحه اهللا -خلف  

، واليت ترد الزيف والدخيل     اهللا يف خمتلف الفنونالتحقيق والتدقيق والتجديد لدين
 .  والدجل والتضليل 

وقال  .  " وما أبعد أن تصانيفه إىل اآلن تبلغ مخسمائة جملد    : " قال احلافظ الذهيب
 من املصنفات والفتاوى والقواعد    - رمحه اهللا  - وللشيخ   )١(تلميذه ابن عبد اهلادي 

وال أعلم أحدا من :  قال.  ائد ما ال ينضبطواألجوبة والرسائل وغري ذلك من الفو 
متقدمي األئمة وال متأخريها مجع مثل ما مجع وال صنف حنو ما صنف وال قريبا من   

، وكثري منها صنفه يف احلبس وليس    ، مع أن أكثر تصانيفه إمنا أمالها من حفظه   ذلك
، وما مجعه   عظيم؛ فمن ذلك ما مجعه يف تفسري القرآن ال عنده ما حيتاج إليه من الكتب

، وذلك يف أكثر من ثالثني     من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون األسانيد يف كتبهم 
:   يقول- رمحه اهللا  -جملدا وقد بيض أصحابه بعض ذلك وكثريا منه مل يكتبوه وكان   

يا معلم   :  ، وأقول  رمبا طالعت على اآلية الواحدة حنو مائة تفسري مث أسأل اهللا الفهم      "
لقد أعطي ابن تيمية اليد الطوىل يف    : " وقال العالمة ابن الزملكاين .  " هيم علمينإبرا
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، وقد أالن اهللا له العلوم كما        حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيني   
 .  " أالن لداود احلديد  

ى  وأما مؤلفاته ومصنفاته فإهنا أكثر من أن أقدر عل : " قال الشيخ عمر البزار
 وهي منتشرة يف  - كبارا وصغارا -، بل هذا ال يقدر عليه أحد ألهنا كثرية جدا  إحصائها
، فمنها ما يبلغ سبع جملدات  ؛ فقل بلد نزلته إال ورأيت فيه من تصانيفه    البلدان
بيان تلبيس اجلهمية     " ؛ وما يبلغ ست جملدات ككتاب " اجلمع بني العقل والنقل " كـ

منهاج االستقامة  " ؛ وما يبلغ مخس جملدات كـ " ميةيف تأسيس بدعهم الكال
الرد على طوائف الشيعة والقدرية و ابن    " ؛ وما يبلغ أربع جملدات ككتاب " واالعتدال

؛ وما يبلغ جملدين  " الرد على النصارى  " ؛ وما يبلغ ثالث جملدات كـ " املطهر الرافضي 
؛ وما يبلغ جملدا  " عقيدة األصبهانيةشرح ال " ، و  " نكاح احمللل وإبطال احليل " كـ

الكالم على قوله     " ، وكتاب جملد " تفسري سورة اإلخالص  " فكتاب:  واحدا فكثري جدا 
≈ß  {:  سبحانه oΗ ÷q§9$# ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tGó™ ،    جملد حنو مخس وثالثني كراسة  "  )١( } ∪∋∩ #$

تنبيه الرجل العاقل على متويه اجلدل     " ، و  جملد " الصارم املسلول على شامت الرسول  " و
، وله يف    " املسائل اإلسكندرية يف الرد على املالحدة االحتادية      " ، وكتاب  جملد " الباطل

وباجلملة فذكر أمساء كتبه مما يطول وله من الرسائل :  ، قال الرد على الفالسفة جملدات
، وقد ذكر كثريا منها احلافظ ابن عبد اهلادي يف   قواعد والتعاليق ما ال ميكن حصره  وال

 .  " العقود الدرية  " كتابه
 إمنا يكتب على قدر احلاجة إما إجابة لسؤال أو       - رمحه اهللا -وكان شيخ اإلسالم 

،   الفروع أمرها قريب  : "  يقول- رمحه اهللا  -، وهو    توضيح مشكل أو ردا على مبطل  
، وأما األصول فقد     فمن قلد فيها أحدا من األئمة جاز له العلم بقوله ما مل يتبني خطؤه   

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
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رأيت أهل البدع جتاذبوا فيها وأوقعوا الناس يف التشكيك يف أصول دينهم ولذلك أكثرت       
 .  " من التصنيف يف أمر الرد عليهم  

لس   حضرت جم :  ، قال بعض من رآه  وكان الشيخ سريع البديهة سريع احلفظ 
 وقد سأله يهودي عن مسألة يف القدر قد نظمها شعرا يف مثانية أبيات فلما  الشيخ

، وجعل يكتب وحنن نظن أنه يكتب    وقف عليها فكر حلظة يسرية وأنشأ يكتب جواهبا  
،   ، فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه وإذا هو نظم من حبر أبيات السؤال وقافيتها    نثرا

انني بيتا وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح لبلغ جملدين    تقرب من مائة وأربعة ومث 
 .  ، وهذا من مجلة بواهره   كبريين

مسعت يف :  بلغين أن بعض مشائخ حلب قدم إىل دمشق وقال:  قال ابن عبد اهلادي
،    ، وأنه كثري احلفظ وقد جئت قاصدا لعلي أراه    أمحد بن تيمية :  البالد بصيب يقال له

، فاقعد عندنا الساعة مير ذاهبا إىل  هذه طريق كت ابه وهو إىل اآلن ما جاء :  فقال له خياط
، فناداه الشيخ وأخذ منه اللوح     ها هو الذي معه اللوح الكبري:  فلما مر قيل.  الكت اب

فلم يزد   ! اقرأ هذا  :  وقال له .  وكتب من متون احلديث أحد عشرة أو ثالثة عشر حديثا   
فقرأه عليه عرضا ! امسعه علي   :  ، وقال كتابته إياه مث دفعه إليه على أن نظر فيه مرة بعد 

،  مث كتب عدة أسانيد انتخبها فنظر فيه كما فعل أول مرة فحفظها  .  كأحسن ما يكون 
؛    إن عاش هذا الصيب ليكونن له شأن عظيم فإن هذا مل ي ر  مثله  :  فقام الشيخ وهو يقول

 .  فكان كما قال
بة فقد ذكروا عنه الشيء العجيب وأنه كان يكتب من حفظه من  وأما سرعته يف الكتا

وكتب غري مرة أربعني ورقة يف   .  ، وذكروا أنه كتب جملدا لطيفا يف يوم   غري نقل
، ومن عجائب حفظه أنه ملا سجن صنف كتبا كثرية وذكر فيها األحاديث واآلثار      جلسته

 وعزا كل شيء من ذلك إىل ناقليه  وأقوال العلماء وأمساء احملدثني واملؤلفني ومؤلفاهتم  
، وذكر أمساء الكتب اليت ذكرت فيها تلك النقول واألقوال ومواضعها         وقائليه بأمسائهم

 .  فسبحان الذي مين  على من يشاء بفضله وتوفيقه ! ، كل ذلك من حفظه   منها
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 موقف شيخ اإلسالم من خصومه 
، وتفرقت كلمة    سالمقد ظهر شيخ اإلسالم يف عصر قد اشتدت فيه غربة اإل  

،    ، وظهرت الفرق املخالفة ملا كان عليه السلف الصاحل يف العقائد والفروع     املسلمني
؛ ظهرت فرق الشيعة    وخي م اجلمود الفكري والتقليد األعمى فأث ر يف اجلو العلمي  

، وطغى علم الكالم والفلسفة حىت    والصوفية املنحرفة والقبورية ونفاة الصفات والقدرية
، هذا كله يف داخل    حمل الكتاب والسنة لدى األكثر من املتعلمني يف االستداللحل 

، ومن خارج اجملتمع تكالب أعداء اإلسالم فغزوا     اجملتمع اإلسالمي يف ذلك العصر 
 .  املسلمني يف عقر دارهم فجاءت جيوش التتار تداهم ديار املسلمني وتفتك هبم

م ابن تيمية ضياء المعا بعلمه األصيل الغزير   يف هذا اجلو املعتم عاش شيخ اإلسال
،   ، ويناظر املنحرفني يدر س الطالب ويؤلف الكتب والرسائل ويفيت يف النوازل واملسائل

، ويرد على  ، فريد على الشيعة والقدرية ، وينازل الفرق والطوائف ويرد على املخرفني
يف الصفات من اجلهمية واملعتزلة      ، ويرد على املعطلة واملؤولة     علماء الكالم والفالسفة  

 .  ، ويرد على الصوفية املنحرفة وعلى القبوريني واملبتدعة   واألشاعرة
وحيرك أهل اجلمود الفقهي واخلمول الفكري برد الفقه إىل أصوله الصحيحة ومنابعه         
الصافية وتصحيح الصحيح وتزييف الزائف حىت أعاد للشريعة نقاءها وإىل العلوم الشرعية   

 .  ؛ يظهر ذلك يف مؤلفاته اليت خلفها ثروة علمية هائلة    هاصفاء
وإىل جانب جمهوده العلمي العظيم شارك يف اجلهاد يف سبيل اهللا فحمل السالح      
وخاض املعارك ضد التتار عدة مرات مما كان له أطيب األثر يف تقوية معنوية اجملاهدين      

 .  حىت انتصروا على عدوهم
؛ منهم اإلمام   مل اجلليل أئمة من طالبه محلوا الراية من بعده وقد خترج على يد هذا العا

ابن القيم واإلمام ابن كثري واحلافظ الذهيب واحلافظ ابن عبد اهلادي وغريهم ممن أخذوا عنه     
العلم ونشروه يف اآلفاق مبا ألفوه من املؤلفات القيمة اليت تزخر هبا املكتبات اإلسالمية    
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الم ابن تيمية عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء ونفعنا   ، فجزى اهللا شيخ اإلس اليوم
 .  بعلومه

وملا قام هبذا الواجب العظيم غاظ خصومه فر مته كل طائفة من الطوائف املنحرفة         
 .  . . بلقب سيئ تريد بذلك صد الناس عن دعوته وتشويه عمله 

ومتعصبة ،  ؛ ألن إثبات الصفات عندهم جتسيم  إنه جمسم :  فنفاة الصفات قالوا
؛ ألن أخذ القول الراجح بالدليل املخالف ملا         إنه خرق اإلمجاع  :  الفقهاء واملبتدعة قالوا 

إنه   :  ، وغالة الصوفية والقبوريون قالوا   ، ورد البدع خرق لإلمجاع عندهم    هم عليه
؛ ألن الدين عندهم هو التقرب إىل     يبغض األولياء ويكفر املسلمني وحيرم زيارة القبور  

اء والصاحلني وتعظيم مشائخ الطرق الصوفية واختاذهم أربابا من دون اهللا والغلو يف       األولي
 .  تعظيمهم بصرف العبادة إليهم 

هذا موقف هذه الطوائف من دعوة شيخ اإلسالم وهو موقف يتكرر مع كل مصلح      
 ونبذ ما خالفه من دين اآلباء واألجداد     وجمدد يدعو إىل دين اهللا الذي جاء به رسوله     

،     من قبل بأعظم من هذاوليس هذا بغريب فقد قوبلت دعوة النيب   .  وعادات اجلاهلية
، إىل غري ذلك من األلقاب السيئة اليت يراد   إنه ساحر كذاب وإنه شاعر جمنون:  وقيل عنه

، فلشيخ     هبا الصد عن دين اهللا والبقاء على دين الشرك الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم  
، وهلؤالء املنحرفني سلف من املشركني     ه من الدعاة إىل اهللا أسوة بنبيهم اإلسالم وإخوان 

 .  ، ولكن العاقبة للمتقني  واملكذبني
فهذه كتب شيخ اإلسالم تأخذ طريقها إىل أيدي كل من يريدون احلق يتنافسون يف 

لنفسه ، فعليك أيها املسلم الناصح  احلصول عليها والتنقيب عن املفقود منها إلخراجه للناس
أن ال تلتفت إىل أقوال املرجفني يف حق هذا العامل اجملدد اجملاهد وأن تنظر إىل أقواله هو ال إىل 

 .   )١( } ∪⊂∌∩ Ÿωuρ š̈Ζ¤Ï‚tGó¡o„ tÏ%©!$# Ÿω šχθãΨÏ%θãƒ  { ما يقال عنه لتصل إىل احلقيقة

                                                 
 .  ٦٠:  سورة الروم آية ) ١(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ١٣

 منهجه يف فتاواه وما أمكن ألهل العلم احلصول عليه ومجعه من كتبه 
وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته    : " - رمحه اهللا -قال تلميذه احلافظ ابن عبد اهلادي 

على امللل فهي أكثر من أن حتصى لكن د و ن منها مبصر على أبواب الفقه سبعة عشر جملدا          
، وقل  أن وقعت واقعة وسئل عنها إال وأجاب فيها بديهة مبا هبر          روهذا ظاهر مشهو 

واشتهر وصار ذلك اجلواب كاملصنف الذي حيتاج فيه غريه إىل زمن طويل ومطالعة كتب  
وكان يكتب على السؤال الواحد    : " ، إىل أن قال " وقد ال يقدر مع ذلك على إبراز مثله

 .  " قة وستني فكثري جدا، وأما جواب يكتب فيه مخسني ور  " جملدا
ففي بعض األحكام يفيت مبا أدى إليه   : " وقال عنه أيضا مبينا ملنهجه يف الفتوى

، وىف بعضها قد يفيت خبالفهم أو خبالف املشهور        اجتهاده من موافقة أئمة املذاهب األربعة   
 .  انتهى.  " من مذاهبهم

جمموعة الرسائل  " و .  سة جملداتيف مخ " الفتاوى املصرية " واملطبوع من فتاواه اآلن
ستة أجزاء طبعت يف مطابع املنار وعلق عليها وصححها السيد حممد رشيد    " واملسائل
 .  رضا

وأخريا قام الشيخ عبد الرمحن بن قاسم جبمع املوجود من فتاواه املطبوع منها    
 أهل العلم  واملخطوط وترتيبها على األبواب فبلغت مخسة وثالثني جملدا وقد استفاد منها 

ولعظيم النفع   : " وقال يف مقدمتها.  فائدة عظيمة وأصبحت مرجعا كبريا ومنهال غزيرا
، واعتماد مبتغي الصواب عليها فتشت عن خمتصراهتا يف بعض مكتبات   بفتاويه والثقة منها

؛   وهو ب د ء.  ، أكثر من ثالثني جملدا ورتبتها جند واحلجاز والشام وغريها فجمعت منها
 فعسى اهللا سبحانه أن يقيض لفتاويه من جيمعها من مشارق األرض ومغارهبا ومن وإال

 .  " املكتبات اليت مل نطلع عليها ويلحقه مبا مجعته منها فهو سبحانه املستعان
، ومن   تتألف هذه اجملموعة القيمة من فتاوى وهي األكثر  :  وقال ابنه الشيخ حممد

، عدد   ، قسم منها مطبوع ا أربعة وثالثني جملدا، ونقول بلغ عدد جملداهت كتب ورسائل



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ١٤

، وقسم مل يسبق له أن طبع بل كان خمبوءا يف زوايا    صفحة تقريبا١٧٠٠٠صفحاته 
 .  املكتبات العامة أو اخلاصة وهذا القسم أكثر من الثلث تقريبا   

،    قسم يف أصول الدين يشمل العقائد وما يتصل هبا   :  واجملموع يتكون من أقسام   
، وقسم يف الفقه مرتبا على ترتيب كتب      يف تفسري القرآن الكرمي وقسم يف احلديث     وقسم

 .  املتأخرين من فقهاء احلنابلة مبتدئا من كتاب الطهارة إىل كتاب اإلقرار
وهذا اجملموع يعترب رصيدا ضخما من علوم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف خمتلف العلوم    

، ومن قام  دة كبرية فجزى اهللا من قام جبمعه وترتيبهالشرعية قد استفاد منه الباحثون فائ
 .  بطبعه وتوزيعه خري اجلزاء عن اإلسالم وأهله   

رئاسة البحوث العلمية     :  ونسأل اهللا أن يوفق العلماء والباحثني واجلهات العلمية مثل   
 ، ومثل اجلامعات اإلسالمية إىل تتبع مؤلفات الشيخ ورسائله  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

؛ فإن رصيده العلمي      وفتاويه يف مظاهنا من املكتبات العاملية ومجعها وتصحيحها ونشرها
 .  ضخم مل يعثر حىت اآلن إال على القليل منه 
 يكتب اجلواب فإن  - يعين الشيخ  -وكان  : " قال تلميذه احلافظ ابن عبد اهلادي

يف فنون من العلم  ، ويكتب قواعد كثرية  حضر من يبيضه وإال أخذ السائل خطه وذهب  
،   ، فإن وجد من خطه وإال مل يشتهر ومل يعرف     يف األصول والفروع والتفسري وغري ذلك  

، وكان كثريا ما  ورمبا أخذه بعض أصحابه فال يقدر على نقله وال يرده إليه فيذهب 
قد كتبت يف هذا فال   :  ، وي سأل عن الشيء فيقول قد كتبت يف كذا ويف كذا:  يقول

، فمن حرصهم     ردوا خطي وأظهروه لينقل   :  فيلتفت إىل أصحابه ويقول! و يدري أين ه
فلهذه األسباب وغريها  .  عليه ال يردونه ومن عجزهم ال ينقلونه فيذهب وال يعرف امسه

 .  تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه
؛ ألنه ملا حبس تفرق أتباعه وتفرقت كتبه وخوفوا أصحابه من أن         وما كفى هذا

ه فذهب كل أحد مبا عنده وأخفاه ومل يظهروا كتبه فبقي هذا يهرب مبا عنده      يظهروا كتب
، حىت إن منهم من تسرق كتبه أو جتحد فال        وهذا يبيعه أو يهبه وهذا خيفيه ويودعه 
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ولوال أن     .  يستطيع أن يطلبها وال يقدر على ختليصها وبدون هذا متزق الكتب والتصانيف     
 العادة يف حفظ أعيان كتبه وتصانيفه ملا أمكن ألحد أن      اهللا تعاىل لطف وأعان ومن  وخرق   

وقد رأيت من خرق العادة يف حفظ كتبه ومجعها وإصالح ما فسد منها ورد ما        .  جيمعها
ذهب منها ما لو ذكرته لكان عجبا يعلم به كل مصنف أن هللا عناية به وبكالمه ألنه يذب       

انتهى كالم .  " ني وتأويل اجلاهلني حتريف الغالني وانتحال املبطلعن سنة رسول اهللا 
 .  - رمحه اهللا -ابن عبد اهلادي 

 أن نقدم للقارئ الكرمي بعض األضواء من فتاوى     - إن شاء اهللا   -هذا وحنن حناول 
، وما نشمه من       هذا اإلمام اجلليل مبا نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من مثارها اليانعة

؛ ألن هذا من نشر العلم     ها إىل من مل يطلع عليهاأزهارها العطرة ليصل شيء من فوائد
، ونسأل اهللا لنا اإلعانة على حتقيق هذه املهمة والتسديد      ومن التعاون على الرب والتقوى 

 .  ، إنه مسيع جميب  فيما نقوله وننقله
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 جمموع فتاواه 
ناء عليه بأمسائه  املبارك خبطبة بليغة للشيخ ابتدأها حبمد اهللا والث)١(ابت د ي  هذا اجملموع 

، ومبا تكفل به  ، ومبا تفضل به على عباده من إرسال الرسل وإنزال الكتب وصفاته
سبحانه من حفظ كتابه وسنة رسوله من حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني 

 .  شهادة أن ال إله إال اهللا وشهادة أن حممدا رسول اهللا     :  مث ثن ى بالشهادتني
 من تبليغ  وما قام به  عظيم نعمة اهللا على عباده بإرسال رسوله حممد مث بي ن

،    ، وعز جند الرمحن    هذا الدين وهداية العاملني حىت طلعت مشس اإلميان وأدبر ليل البهتان    
،   ، وأ علن بدعوة األذان   ، واشتهرت تالوة القرآن    وذل حزب الشيطان وظهر نور الفرقان   

 .   واجلان وقامت حجة اهللا على اإلنس
 ؛ ألن     أنه ال سعادة للعباد وال جناة هلم إال باتباع الرسول   - رمحه اهللا  - بي ن )٢(مث 

؛ ألن كل عبادة    -  -اهللا خلقهم لعبادته وال ميكن حتقيق العبادة إال باتباع الرسول  
من عمل عمال ليس عليه     {:   فهي ضالل كما قال ليست على سنة الرسول 

 . )٤( )٣( }أمرنا فهو رد 
من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء  {:  وقال 

، وإياكم وحمدثات   ، وعضوا عليها بالنواجذ  وا هبا ، متسك الراشدين املهديني من بعدي 
 . )٦( )٥( }؛ فإن كل بدعة ضاللة    األمور

                                                 
 .  ) ٣ - ١/١ (جمموع الفتاوى ) ١(
 .  ) ٣ - ١ / ١ (جمموع الفتاوى ) ٢(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٣(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  ) ٢٦٩٧ (وهو عند البخاري حنوه   )  ١٧١٨ (هذا لفظ مسلم   ) ٤(
، الدارمي    )٤/١٢٧(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٧(، أبو داود السنة    )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٥(

 .  )٩٥(املقدمة 
حسن :  وقال)  ٢٢٧٦ (، والترمذي   ) ٤٢ (، وابن ماجه  ) ٤٦٠٧ (، وأبو داود  ) ٤/١٢٦ (محد رواه أ ) (٦(

جيد    :  ) ١/٣٥ (، وقال أبو نعيم يف املستخرج      ) ١/١٧٤ (، واحلاكم  ) ٥ (، وصححه ابن حبان    صحيح 
 .  ) صاحل اإلسناد :  ) ١٧/٤٨٣ (وقال الذهيب يف السري .  من صحيح حديث الشاميني   
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وقد ذكر اهللا طاعة الرسول وأتباعه يف حنو أربعني موضعا من    " )١( - رمحه اهللا -قال 
.   تبني الكفر من اإلميان  فبمحمد   )٢(، مث ذكر مجلة من هذه املواضع مث قال         " القرآن 

فالنفوس أحوج إىل معرفة ما جاء به واتباعه منها إىل الطعام   .  نة من أهل النار وأهل اجل
،  إذا فات حصل املوت يف الدنيا  " يعين الطعام والشراب " ؛ فإن هذا والشراب 

، فحق  على كل أحد    إذا فات حصل العذاب " يعين معرفة ما جاء به الرسول " وذاك 
 أن طريق  - رمحه اهللا -مث بي ن .  "  به وطاعتهبذل جهده واستطاعته يف معرفة ما جاء 

، فكما أن نور   ، وأن العقل وحده ال يكفي  النجاة من العذاب األليم هو الرواية والنقل 
، فكذلك نور العقل ال يهتدي إال إذا طلعت عليه  العني ال ي رى إال مع ظهور نور قد امه

’  {:  ل تعاىل، وقد أمت اهللا النعمة على األمة قا   مشس الرسالة  ÎΤöθ t±÷z $#uρ §ΝÏ?T{uρ  ÉLyϑ ÷è ÏΡ ö/ä3ø‹n= tæ 

öΝä3¯= yè s9uρ ∩⊇∈⊃∪ χρ ß‰tG ôγs? !$ yϑ x. $uΖù= y™ ö‘ r& öΝà6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝà6ΖÏiΒ (#θè= ÷G tƒ öΝä3ø‹n= tæ $ oΨÏG≈ tƒ#u öΝà6Š Ïj.t“ ãƒ uρ 

ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑò6Ït ø: $#uρ Νä3ßϑ Ïk= yèãƒ uρ $ ¨Β öΝs9 (#θ çΡθ ä3s? tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊇∈⊇∪ þ’ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& (#ρ ãà6ô© $#uρ 

’ Í< Ÿω uρ Èβρãàõ3s? ∩⊇∈⊄∪ { )آيات كثرية يف هذا املعىن وذكر عن - رمحه اهللا -، وذكر    )٣ 

 .  لماء أن احلكمة هي سنة الرسول    مجع من الع
 أنه ملا كان القرآن متميزا بنفسه إلعجازه وكونه منقوال بالتواتر   - رمحه اهللا -مث بي ن 

، وإمنا حاول الشيطان إدخال التحريف والتبديل يف    مل يطمع أحد يف تغيري ألفاظه وحروفه  
نقص واالزدياد ما يضل بعض   معانيه بالتغيري والتبديل وطمع أن يدخل يف األحاديث من ال   

، فأقام اهللا تعاىل اجلهابذة النقاد أهل اهلدى والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا     العباد
 .  بني احلق والبهتان

                                                 
 . ) ١/٤ (جمموع الفتاوى ) ١(
 .)  جمموع الفتاوى ) (٢(
 .  ١٥٢ - ١٥٠:  سورة البقرة اآليات ) ٣(
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؛ فقام أهل الفقه الذين     وقام كل من علماء املسلمني مبا أنعم اهللا عليه وعلى املسلمني    
نقل بعلم الرواية واإلسناد فسافروا يف البالد ، وقام علماء ال فقهوا معاين القرآن واحلديث 

،   ، كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا وصربوا على املصاعب الشداد ليحفظ اهللا هبم دينه
، وكما حبب إىل أهل القتال اجلهاد بالنفس واملال حكمة من  يقصدونه من كل فج عميق

 .  شركون اهللا حيفظ الدين ويظهر هبا اهلدى ودين احلق ولو كره امل   
؛ فأهل   وجعله سل ما إىل الدراية   وعلم اإلسناد والرواية مما خص اهللا به أمة حممد        

، وكذا املبتدعون من هذه األمة أهل       الكتاب ال إسناد هلم يأثرون به املنقوالت 
، وإمنا اإلسناد ملن أعظم اهللا عليهم امل ن ة أهل اإلسالم والسنة يفرقون به بني    الضالالت
، وغريهم من أهل البدع والكفار إمنا عندهم منقوالت   والسقيم واملعوج والقومي  الصحيح 

 .  يأثروهنا بغري إسناد وهم ال يعرفون فيها احلق من الباطل
؛ معقول     وأما هذه األمة املرحومة فقد عصمهم اهللا أن جيمعوا على خطأ يف دين اهللا   

، فإذا اجتمع أهل الفقه على قول   سول ، وإذا تنازعوا يف شيء ردوه إىل اهللا والر    أو منقول
ال .  ، وإذا اجتمع أهل احلديث على تصحيح حديث مل يكن إال صدقا   مل يكن إال حقا

، وهم يف ذلك على      ، وال يصدهم عن سبيل اهللا العظائم  تأخذهم يف اهللا لومة الئم  
،    ث والدراية ومنهم أهل املعرفة باحلدي  .  منهم املقتصر على جمرد النقل والرواية  :  درجات

 األمة أن يبلغ عنه من شهد ملن   وقد أمر النيب  .  ومنهم أهل الفقه فيه واملعرفة مبعانيه
بلغوا عين   {:  ، فقال يف احلديث الصحيح ، ودعا للمبلغني عنه بالدعاء املستجاب غاب

، ومن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من  ، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج  ولو آية 
 . )٢( )١( }النار 

                                                 
 .  )٥٤٢(، الدارمي املقدمة   )٢/١٥٩(، أمحد  )٢٦٦٩(، الترمذي العلم    )٣٢٧٤(البخاري أحاديث األنبياء  ) ١(
 .  ) ٣٤٦١ (رواه البخاري   ) ٢(
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فرب حامل ،  سمعهنضر اهللا امرءا مسع منا حديثا فبلغه إىل من مل ي {:  وقال أيضا

 ويف هذا دعاء ملن بلغ حديثه  )٢( )١( }، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه  فقه غري فقيه
قال سفيان بن .  ، ودعاء ملن بلغه وإن كان املبلغ املستمع أفقه من املبل غ وإن مل يكن فقيها

 .  )٣( ال جتد أحدا من أهل احلديث إال يف وجهه ن ض رة لدعوة النيب :  عيينة

                                                 
، الدارمي    )٥/١٨٣(، أمحد  )٢٣٠(، ابن ماجه املقدمة   )٣٦٦٠ (، أبو داود العلم  )٢٦٥٦(الترمذي العلم   ) ١(

 .  )٢٢٩(املقدمة 
ومن حديث   .  من حديث زيد بن ثابت)  ٣٦٦٠ (وأبو داود .  حسن:  وقال)  ٢٦٥٦ (رواه الترمذي   ) (٢(

وصححه البوصريي يف     )  ٢٣٠ (، وابن ماجه   حسن صحيح  :  وقال)  ٢٦٥٧ (ابن مسعود رواه الترمذي     
  .)  ائد الزو

 .  ) كل هذا من جمموع الفتاوى  ) (٣(
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 قاعدة يف االجتماع والفرقة 
؛ استهل هذه القاعدة      يف اجلماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته   )١( - رمحه اهللا  -ذكر  
tí *  {:  بقوله تعاىل uŸ° Νä3s9 zÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ»uρ Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7ø‹s9Î) $ tΒuρ $ uΖøŠ¢¹ uρ ÿÏµ Î/ 

tΛ Ïδ≡tö/Î) 4 y›θ ãΒuρ # |¤ŠÏãuρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï%r& tÏe$! $# Ÿω uρ (#θè% §xtG s? ÏµŠ Ïù 4 { )أخرب سبحانه أنه      :   مث قال  )٢
،    ه الثالثة املذكورينشرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إىل حممد وما وصى ب 

$ øŒÎ)uρ  {:  وهؤالء هم أولو العزم املأخوذ عليهم امليثاق يف قوله تعاىل  tΡõ‹s{r& zÏΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 

öΝßγ s)≈ sV‹ÏΒ šΖÏΒ uρ ÏΒ uρ 8yθ œΡ tΛ Ïδ≡tö/Î)uρ 4 y›θãΒ uρ  |¤ŠÏãuρ È ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ ( { )وقوله .   )٣  :}  $ tΒ 4 œ»uρ 

Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) $tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹ uρ ÿÏµ Î/ { )فجاء يف حق حممد بلفظ الذي    ،   )٤
فإن الذي  :  - رمحه اهللا -، إىل أن قال   ، ويف سائر الرسل بلفظ الوصية وبلفظ اإلحياء

وإذا   .  شرع لنا هو الذي وصى به الرسل وهو األمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه
قد أخرب أنه شرع      ، و  كان اهللا قد أمر األولني واآلخرين بأن يقيموا الدين وال يتفرقوا فيه    

 :  ؛ فيحتمل شيئني لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إىل حممد  
، فإن مجيع ما     أن يكون ما أوحاه إىل حممد يدخل فيه شريعته اليت ختتص بنا        : أحدمها

، خبالف نوح وغريه من الرسل      قد أوحاه إليه من األصول والفروع      ب ع ث به حممدا  
، والدين الذي اتفقوا عليه    ن إقامة الدين وترك التفرق فيه   فإن ما شرع لنا ما وصوا به م 

 :  ؛ فتضمن الكالم أشياء هو األصول
، والدين املختص بنا   أنه شرع لنا الدين املشترك وهو اإلسالم واإلميان العام : أحدها

 .  وهو اإلسالم واإلميان اخلاص 

                                                 
 .  ) ١/١٢ (جمموع الفتاوى ) ١(
 .  ١٣:  سورة الشورى آية  ) ٢(
 .  ٧:  سورة األحزاب آية  ) ٣(
 .  ١٣:  سورة الشورى آية  ) ٤(
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 .   وهنانا عن التفرق فيه أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله املشترك واملختص   : الثاين
 :   أن التفرق على نوعني - رمحه اهللا -مث بي ن 

 التفرق املذموم وهو ما كان الدافع إليه التعصب والكرب بعد معرفة    : النوع األول
 .  احلق مع وضوح الدليل 

 التفرق غري املذموم وهو ما كان الدافع إليه االجتهاد واملقصود منه  : والنوع الثاين
tΒ$  {:  ، واستشهد بقوله تعاىل  إىل احلق مع خفاء الدليل الوصول  uρ (#þθè% §xs? ω Î) .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 

ãΝèδ u!% y` ãΝù= Ïèø9$# $ J‹øó t/ öΝæη uΖ÷ t/ 4 { )ن تفرقهم إمنا كان بعد جميء العلم الذي   فأخرب أ:  ، قال  )١
 .  بي ن هلم ما يتقون 

، وأخرب أهنم ما تفرقوا      فإن اهللا ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبي ن ما يتقون  
، وهذا خبالف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم وال قصد به   ، والبغي جماوزة احلد  إال بغيا

؛ فهو إما ترك    البغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد  و.  البغي كتنازع العلماء السائغ 
فعلم أن موجب التفرق هو ذلك وهذا كما قال عن أهل   .  واجب وإما فعل حمرم

∅š  {:  الكتاب ÏΒuρ š Ï% ©!$# (#þθä9$ s% $ ¯ΡÎ) #“ t≈ |Á tΡ $tΡõ‹yz r& óΟßγ s)≈ sWŠÏΒ (#θ Ý¡oΨ sù $yàym $ £ϑ ÏiΒ (#ρ ãÅe2 èŒ Ïµ Î/ 

$ oΨ÷ƒ tøî r'sù ãΝßγ oΨ÷ t/ nο uρ#y‰yè ø9$# u!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ 4’n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 4 { )فأخرب أن نسياهنم حظا مما ذكروا     )٢ ،
، وهكذا     العداوة والبغضاء بينهم ، وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا إلغراء به

هو الواقع يف أهل ملتنا مثلما جنده بني الطوائف املتنازعة يف أصول دينها وكثري من     
 .  فروعه

 لذلك مبا يقع بني املتفقه املتمسك من الدين باألعمال الظاهرة    - رمحه اهللا -ومث ل 
في طريقة اآلخر ويدعي  ؛ كل منهما ين وبني املتصوف املتمسك من الدين بأعمال باطنة 

أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من ال يعده من الدين فتقع بينهما العداوة          

                                                 
 .  ١٤:  سورة الشورى آية  ) ١(
 .  ١٤:  سورة املائدة آية ) ٢(
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؛ طهارة الظاهر من احلدث والنجاسة     ، وقد أمر اهللا بطهارة الظاهر والباطن    والبغضاء
 )١( } yϑ̄ΡÎ) šχθä.Îô³ßϑø9$# Ó§pgwΥ$  {:  ، قال تعاىل وطهارة الباطن من الشرك والكفر والنفاق

š  {:  وقال تعاىل Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# óΟs9 ÏŠÌãƒ ª!$# β r& tÎdγ sÜãƒ óΟßγ t/θ è= è% 4 { )٢(   . 
فنجد كثريا من املتفقهة واملتعبدة إمنا مهته طهارة البدن فقط ويزيد فيها       :  قال الشيخ
، ويترك من طهارة القلب ما أمر به إجيابا أو استحبابا ال يفهم من الطهارة          على املشروع 

روع ويترك من طهارة البدن ما أمر به إجيابا   إال طهارة القلب فقط حىت يزيد فيها على املش
وجند كثريا من املتصوفة مهته طهارة  ! أو استحبابا ال يفهم من الطهارة إال طهارة البدن 

القلب فقط حىت يزيد فيها على املشروع ويترك من طهارة البدن ما أمر به إجيابا أو          
 .  استحبابا

كثرة صب املاء وتنجيس ما ليس بنجس     يف  :  فاألولون خيرجون إىل الوسوسة املذمومة     
، مع اشتمال قلوهبم على أنواع من احلسد والكرب والغل   واجتناب ما ال يشرع اجتنابه

 .  ، ويف ذلك مشاهبة بي نة لليهود   إلخواهنم
واآلخرون يبالغون يف سالمة الباطن وجيعلون اجلهل مبا جتب معرفته من سالمة   

نبون النجاسات وال يفعلون الطهارة الواجبة مضاهاة  ، ومع هذا اجلهل قد ال جيت الباطن
، وتقع العداوة بني الطائفتني بسبب ترك حظ مما ذكروا به وبسبب البغي الذي      للنصارى

 .  هو جماوزة احلد 
 فظهر أن   )٣(، مث قال    آيات يف النهي عن التفرق وبيان أسبابه - رمحه اهللا -مث ذكر  

العمل به كله وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له كما   سبب االجتماع واأللفة مجع الدين و
، ونتيجة اجلماعة      وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر به العبد والبغي    .  أمر به باطنا وظاهرا

ونتيجة الفرقة عذاب    .  رمحة اهللا ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا واآلخرة وبياض الوجوه  

                                                 
 .  ٢٨:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ٤١:  ئدة آية سورة املا) ٢(
  . ) ١/١٧ (جمموع الفتاوى ) ٣(
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وهذا أحد األدلة على أن اإلمجاع حجة        .  اهللا ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم   
، فال تكون طاعة اهللا ورمحته    ؛ فإهنم إذا اجتمعوا كانوا مطيعني هللا بذلك مرحومني    قاطعة

:   يف هذه القاعدة  - رمحه اهللا  -، وقد بي ن    بفعل ما مل يأمر به من اعتقاد أو قول أو عمل    
وأن نتيجة هذا   .   ظاهرا وباطنا أن اجتماع املسلمني إمنا حيصل بالعمل بالكتاب والسنة   

، وأن ترك العمل بالكتاب والسنة أو        االجتماع حصول السعادة والرمحة يف الدنيا واآلخرة     
العمل هبما يف الظاهر دون الباطل أو العكس هو سبب االفتراق بني املسلمني ووقوع    

 .  العداوة بينهم كما حصل ألهل الكتاب
 يف احلديث املشهور     قال :  ال فقوأورد الشيخ حديثني عن رسول   

ثالث  {:  عبد اهللا بن مسعود و زيد بن ثابت:  من رواييت فقيهي الصحابة " السنن " يف
، ولزوم مجاعة    ألمر، ومناصحة والة ا  إخالص العمل هللا   :  ال يغل عليهم قلب مسلم

إن    {:  ويف حديث أيب هريرة احملفوظ.  )٢( )١( }، فإن دعوهتم حتيط من ورائهم  املسلمني
ا حببل اهللا مجيعا وال ، وأن تعتصمو  أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا :  اهللا يرضى لكم ثالثا

 فقد مجع يف هذه األحاديث )٥( قال )٤( )٣( }، وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم   تفرقوا
.  إخالص العمل هللا ومناصحة أويل األمر ولزوم مجاعة املسلمني  :  بني اخلصال الثالث

احل   وهذه الثالث جتمع أصول الدين وقواعده وجتمع احلقوق اليت هللا ولعباده وتنظم مص    
فحق اهللا أن   .  ، وحق لعباده  حق هللا:  ، وبيان ذلك أن احلقوق قسمان  الدنيا واآلخرة

، وهذا معىن إخالص العمل هللا       ، كما جاء لفظه يف أحد احلديثني     نعبده وال نشرك به شيئا
أما اخلاص فمثل بر   .  خاص وعام :  وحقوق العباد قسمان  .  كما جاء يف احلديث اآلخر   

                                                 
 .  )٢٦٥٨(الترمذي العلم   ) ١(
 .  ) وأنه صحيح )  ٢ (حاشية رقم )  ٢٤ص (سبق  ) (٢(
 .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٧(، أمحد  )١٧١٥(مسلم األقضية  ) ٣(
 . ) ١٧١٥ (رواه مسلم  ) ٤(
 .)  جمموع الفتاوى ) (٥(
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؛ ألن املكلف قد خيلو عن     ، وحق زوجته وجاره فهذه من فروع الدين     كل إنسان والديه
 .  ، وألن مصلحتها خاصة فردية  وجوهبا عليه

،    فحقوق الرعاة مناصحتهم .  رعاة ورعية:  وأما احلقوق العامة فالناس فيها نوعان 
 ، وهم ال جيتمعون  ؛ فإن مصلحتهم ال تتم إال باجتماعهم وحقوق الرعية لزوم مجاعتهم 

فهذه   .  ، بل مصلحة دينهم ودنياهم يف اجتماعهم واعتصامهم حببل اهللا مجيعا  على ضاللة 
وقد جاءت مفسرة يف احلديث الذي رواه مسلم عن متيم       .  اخلصال جتمع أصول الدين  

الدين .  الدين النصيحة .  الدين النصيحة {:  قال رسول اهللا :  ، قال الداري
هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني    :  ؟ قال ملن يا رسول اهللا :  ، قالوا النصيحة
فالنصيحة هللا ولكتابه ولرسوله تدخل يف حق اهللا وعبادته وحده ال        .  )٢( )١( } وعامتهم
؛  متهم هي مناصحة والة األمر ولزوم مجاعتهم، والنصيحة ألئمة املسلمني وعا شريك له

وأما النصيحة اخلاصة لكل واحد منهم بعينه  .  فإن لزوم مجاعتهم هي نصيحتهم العامة
 .  فهذه ميكن بعضها ويتعذر استيعاهبا على سبيل التعيني

 يف هذه الكلمات على احلديثني أنه جيب على املسلمني   - رمحه اهللا -بي ن الشيخ 
 :  ادا االتصاف هبذه اخلصال الثالث اليت جتمع خريي الدنيا واآلخرة  مجاعة وأفر

؛ ألن العقيدة هي     أن نصلح عقيدتنا بأن نعبد اهللا ال نشرك به شيئا :  اخلصلة األوىل
األساس الذي تبىن عليه مجيع األعمال فإذا صحت العقيدة صحت مجيع األعمال  

، ولذلك كان مجيع الرسل    وردت، وإن فسدت العقيدة فسدت مجيع األعمال   وتقبلت
$ ô‰s)s9uρ  {:  ؛ كما قال تعاىل يطالبون أممهم بإصالح العقيدة قبل كل شيء   uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 

7π ¨Βé& »ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# ( { )وهكذا جيب على الدعاة     )٣ ،
 .  واملصلحني أن يبدءوا بالعقيدة وتنقيتها من الشرك 

                                                 
 .  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة   )٥٥(مسلم اإلميان  ) ١(
 .  ) ٥٥ (صحيح مسلم   ) ٢(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية  ) ٣(
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وقد خالف هذا املنهج الذي هو منهج األنبياء كثري من الدعاة اليوم فصاروا يطالبون        
اس ، وهم يرون الن   بإصالح جوانب من األعمال والتصرفات ويتركون جانب العقيدة 

؛ ألهنم   ، وهلذا مل تثمر دعوهتم    يقعون يف الشرك األكرب حول األضرحة يف كثري من البالد   
إن األمة ال تستقيم وال يتوفر هلا األمن ! مبثابة من حياول معاجلة جسم مقطوع الرأس 

ρß‰ç6#)  {:  والرزق حىت تصلح عقيدهتا كما قال تعاىل  ÷è u‹ù= sù ¡> u‘ #x‹≈ yδ ÏM øt7ø9$# ∩⊂∪ ü” Ï% ©!$# 
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، وحبل اهللا هو   مما يرضاه اهللا لنا أن نعتصم حببل اهللا مجيعا وال نتفرق :  اخلصلة الثانية

واالعتصام هبما يعين التمسك هبما والعمل مبا فيهما والرجوع إليهما عند    .  القرآن والسنة 
ادل زال ؛ ألنه إذا فصل الرتاع باحلكم الع  االختالف لفصل الرتاع يف مجيع األمور 

 .  ، وحصل الوفاق   االفتراق
؛ وذلك بطاعتهم     مما يرضاه اهللا لنا مناصحة والة أمور املسلمني   :  واخلصلة الثالثة

؛   ، والقيام مبا يعهدونه إلينا من األعمال على الوجه الصحيح   ، وعدم خمالفتهم باملعروف
، وال   قص منه شيئافيجب على املوظف أن يقوم بأعمال وظيفته على الوجه املطلوب ال ين  

، وال يأخذ رشوة    ، وال حيايب صديقا وال قريبا وال غنيا  يضيع من وقته شيئا يف غري العمل
 .  وال يضار باملراجعني ويعطل عليهم أعماهلم

 فقد مجع فيه   إن هذا احلديث الشريف من جوامع الكلم اليت أوتيها رسول اهللا          
االجتماع على العقيدة  :  ، وهي   املسلم  القواعد اليت يقوم عليها اجملتمع   النيب

، واالجتماع على املصدر الذي حنكمه      ، واالجتماع حتت القيادة الرشيدة   الصحيحة
.  ، ووحدة القيادة اليت نتبعها   ، ووحدة الدستور الذي نسري عليه   ؛ ففيه وحدة العبادة  بيننا

                                                 
 .  ٤ ، ٣:  سورة قريش اآليتان) ١(
 .  ٥٥:  سورة النور آية ) ٢(
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 صل على رضا اهللا ، ويزول اخلصام وحن  وهبذا االجتماع تصلح احلياة ويتوفر األمن
وخري مثال لذلك ما كان عليه جمتمع املسلمني يف الصدر األول ملا كانوا عاملني هبذا    

 .  احلديث
ورحم اهللا شيخ اإلسالم حيث اختار هذا احلديث الشريف منطلقا له يف الكالم على 

 يوفق ونسأل اهللا أن.  إنه اختيار حكيم.  قواعد االجتماع والقضاء على اخلصام والرتاع
 .  ، رعاة ورعية للسري على هذا املنهج القومي   املسلمني حكاما وحمكومني 
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 قاعدة يف توحيد األلوهية 
:   يف توحيد اإلهلية فقال)١( قاعدة - رمحه اهللا -ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .  " ، فهذه جليلة يف توحيد اهللا وإخالص الوجه والعمل له عبادة واستعانة         وبعد "
إن اهللا خلق اخللق لعبادته اجلامعة ملعرفته واإلنابة إليه وحمبته واإلخالص        : " ل فيهامث قا

، وال شيء يعطيهم يف اآلخرة    ؛ فبذكره تطمئن قلوهبم وبرؤيته يف اآلخرة تقر عيوهنم   له
وحاجتهم   .  ، وال شيء يعطيهم يف الدنيا أعظم من اإلميان به    أحب إليهم من النظر إليه   

؛ فإن ذلك هو   هتم إياه وتأهلهم كحاجتهم وأعظم من خلقه هلم وربوبيته إياهمإليه يف عباد
، وال صالح هلم وال فالح وال نعيم وال      ، وبذلك يصريون متحركني  الغاية املقصودة هلم  

 .  لذة بدون ذلك حبال  
، وهلذا     بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى

وهلذا كانت ال إله إال اهللا      .  يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء   كان اهللا ال 
، فأما توحيد الربوبية   ، وكان التوحيد بقول ال إله إال اهللا رأس األمر أحسن احلسنات 

 .  " ، بل هو من احلجة عليهم  الذي أقر به اخللق وقرره أهل الكالم فال يكفي وحده   
واعلم أن حق اهللا على عباده أن يعبدوه ال يشركوا به      ":  - رمحه اهللا - )٢(مث قال 

أتدري ما حق  {:   أنه قالشيئا كما يف احلديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النيب 
حق اهللا على عباده أن يعبدوه وال    :  قال.  ه أعلم اهللا ورسول :  قلت:  قال ؟ اهللا على عباده

اهللا :  قلت:  قال.  ؟ أتدري ما حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك.  يشركوا به شيئا
 . )٤( )٣( }حقهم أن ال يعذهبم   :  قال.  ورسوله أعلم 

                                                 
 .  ) ١/٢٠ (جمموع الفتاوى ) ١(
 .  ) ١/٢٣ (جمموع الفتاوى ) ٢(
، ابن ماجه الزهد     )٢٦٤٣(، الترمذي اإلميان   )٣٠(، مسلم اإلميان   )٢٧٠١( والسري البخاري اجلهاد ) ٣(

 .  )٥/٢٣٨(، أمحد  )٤٢٩٦(
 .  ) ٣٠ (، ومسلم  ) ٢٨٥٦ (رواه البخاري   ) ٤(
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 وليس يف الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم  :  - رمحه اهللا - )١(مث قال 
، ومن عبد غري اهللا وإن أحبه وحصل له به مودة يف احلياة        بالتوجه إليه إال اهللا سبحانه

:  الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام املسموم
}  öθ s9 tβ%x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλÎ;#u ω Î) ª!$# $ s?y‰|¡xs9 4 z≈ys ö6 Ý¡sù «!$# Éb>u‘ Ä¸ öyè ø9$# $ £ϑ tã tβθàÅÁ tƒ ∩⊄⊄∪ { )فإن    )٢

؛ إذ اهللا ال مسي  له   قوامهما بأن تأله اإلله احلق فلو كان فيهما آهلة غري اهللا مل يكن إهلا حقا
 .  فاء ما به صالحها ؛ فكانت تفسد النت وال مثل له

، لكن     واعلم أن فقر العبد إىل اهللا أن يعبد اهللا ال يشرك به شيئا ليس له نظري فيقاس به
، فإن  يشبه من بعض الوجوه حاجة اجلسد إىل الطعام والشراب وبينهما فروق كثرية   

 تطمئن ، فال حقيقة العبد قلبه وروحه وهي ال صالح هلا إال بإهلها اهللا الذي ال إله إال هو  
، وال بد هلا من لقائه وال صالح هلا     يف الدنيا إال بذكره وهي كادحة إليه كدحا فمالقيته   

، ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغري اهللا فال يدوم ذلك بل ينتقل من نوع إىل           إال بلقائه
وأما إهله فال بد    .  ، ويتنعم هبذا يف وقت ويف بعض األحوال   نوع ومن شخص إىل شخص 

وهلذا قال إمامنا إبراهيم   .  ه يف كل حال ويف كل وقت وأينما كان فهو معه   له من
  : }  Iω =Ïm اخلليل é& šÎ= ÏùFψ$# ∩∠∉∪ { )٣(   . 

ال عطاء وال منع وال هدى وال ضالل وال   واملخلوق ليس عنده للعبد نفع وال ضرر و 
بل ربه هو الذي خلقه ورزقه     .  نصر وال خذالن وال خفض وال رفع وال عز وال ذل      

، وإذا أصابه       ؛ فإذا مسه اهللا بضر فال يكشفه عنه غريه    وبص ره وهداه وأسبغ عليه نعمه   
والقرآن مملوء     .  ن اهللا، إال بإذ وأما العبد فال ينفعه وال يضره.  بنعمة مل يرفعها عنه سواه

، ومن ذكر ما وعدهم يف   من حاجة العباد إىل اهللا دون ما سواه ومن ذكر نعمائه عليهم
وتعلق العبد مبا  .  ، وليس عند املخلوق شيء من هذا     اآلخرة من صنوف النعيم واللذات  

                                                 
 .  ) ١/٢٤ (اجملموع :  انظر ) ١(
 .  ٢٢:  سورة األنبياء آية ) ٢(
 .  ٧٦:  سورة األنعام آية ) ٣(
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 ؛ فإنه إن نال من الطعام   سوى اهللا مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد عن حاجته      
 .  والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه   

واعلم أن كل من أحب شيئا لغري اهللا فال بد أن يضره حمبوبه ويكون ذلك سببا       
، وهلذا كان الذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا ميث ل ألحدهم   لعذابه

 ويف    )١( ، أنا مالك أنا كرتك:  كرته يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته ويقول 
يا ابن آدم أليس عدال مين أن أويل كل رجل منكم   :  يقول اهللا يوم القيامة {:  احلديث

، فكل من أحب شيئا دون اهللا     وأصل التويل احلب ! ؟  )٢( }ما كان يتواله يف الدنيا 
فمن أحب شيئا لغري اهللا     .  اله اهللا يوم القيامة ما تواله وأصاله جهنم وساءت مصريا   و

، وإن وجد فإنه حيصل   ؛ فإن فقد عذب بالفراق وتأمل فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد 
وكل من  .  ، وهذا أمر معلوم باالعتبار واالستقراء    له من األمل أكثر مما حيصل له من اللذة   

فصارت املخلوقات وباال عليه إال ما .  هللا فإن مضرته أكثر من منفعته أحب شيئا لغري ا
،    واهللا سبحانه حيسن إىل عبده مع غناء عنه.  ؛ فإنه كمال ومجال للعبد كان هللا ويف اهللا

يريد به اخلري ويكشف عنه الضر ال جللب منفعة إليه من العبد وال لدفع مضرة بل رمحة   
 .  وإحسانا

فإهنم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم      .  أن يعملوا إال حلظوظهم   والعباد ال يتصور 
، والرب    ، فاملخلوق ال يقصد منفعتك بالقصد األول بل إمنا يقصد منفعته بك  من حمبته

، واخللق لو اجتهدوا أن ينفعوك مل ينفعوك         سبحانه يريدك لك وملنفعتك بك ال لينتفع بك 
هدوا أن يضروك مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا     ، ولو اجت   إال بأمر قد كتبه اهللا لك

،    ، فال ت عل ق هبم رجاءك ، فهم ال ينفعونك إال بإذن اهللا وال يضرونك إال بإذن اهللا عليك
ô̈Β  {:  قال اهللا تعاىل r& #x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# uθ èδ Ó‰Ζã_ ö/ä3©9 Οä.çÝÇΖtƒ ÏiΒ ÈβρßŠ Ç≈ uΗ ÷q§9$# 4 Èβ Î) tβρãÏ≈ s3ø9$# ω Î) ’ Îû 

                                                 
 .  ) من حديث جابر )  ٩٨٨ (صحيح مسلم :  وانظر .  من حديث أيب هريرة  )  ١٤٠٣ (رواه البخاري   ) (١(
،   فيه فرات بن السائب  :  ) ١٠/٤٣ (وقال اهليثمي يف اجملمع   .  ) ٨١ (رواه الطرباين يف الكبري و األوسط     ) (٢(

 .  ) !وهو ضعيف 
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A‘ρ ãäî ∩⊄⊃∪ ô̈Β r& #x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# ö/ä3è% ã— ötƒ ÷β Î) y7 |¡øΒ r& …çµ s% ø—Í‘ 4 ≅ t/ (#θ ‘∨©9 †Îû 5hθ çG ãã A‘θàçΡuρ ∩⊄⊇∪ { )١(     ،
،    قادر عليها وال مريد هلا كما ينبغيومجاع هذا أنك إذا كنت غري عامل مبصلحتك وال 

، واهللا     فغريك من الناس أوىل أن ال يكون عاملا مبصلحتك وال قادر عليها وال مريد هلا     
 .  ، ويعطيك من فضله العظيم سبحانه هو الذي يعلم وال تعلم وبقدر وال تقدر

ة من قواعد    ونكتفي هبذا القدر مما اقتطفناه من كالم الشيخ يف هذه القاعدة اجلليل  
 .  توحيد األلوهية وحقيقته وأسبابه وأدلته واهللا املوفق 

                                                 
 .  ٢١ ، ٢٠:  سورة امللك اآليتان ) ١(
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 حاجة العبد إىل عبادة اهللا 
 يف بيان حاجة العبد عبادة اهللا               - رمحه اهللا     -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية         

، وال بد هلا    ال بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي حمبتها وهو إهلها  )١(واالستعانة به    
ثق به وتعتمد عليه يف نيل مطلوهبا وهو مستعاهنا سواء كان ذلك هو اهللا أو  من شيء ت

، وإذا كان غري اهللا فقد يكون عاما وهو الكفر كمن عبد اهللا مطلقا وسأل غري اهللا   غريه
مثل ع ب اد الشمس والقمر وغري ذلك الذين يطلبون منهم احلاجات ويفزعون إليهم          .  مطلقا

لك خاصا باملسلمني مثل من غلب عليه حب املال أو حب      ، وقد يكون ذ   يف النوائب
تعس عبد   {:  ؛ كما قال النيب  شخص أو حب الرئاسة حىت صار عبد  ذلك 

، إن أعطي رضي    خلميلة، تعس عبد ا ، تعس عبد اخلميصة ، تعس عبد الدينار الدرهم
 وكذلك من غلب   )٣( )٢( }، وإذا شيك فال انتقش    ؛ تعس وانتكس  وإن منع سخط 

، أو خادمه من    ؛ حبيث يكون عنده خمدومه من الرؤساء وحنوهم عليه الثقة جباهه وماله
، وتدفع    األعوان واألجناد وحنوهم أو أصدقائه أو أمواله هي اليت جتلب املنفعة الفالنية   

 .  ، واملستعان هو مدعو ومسئول  ؛ فهو معتمد عليها ومستعني هبا  رة الفالنيةاملض
 هبذا الكالم الذين يعتمدون على األسباب ويغترون   - رمحه اهللا -ويقصد الشيخ  

، وهذا كثري يف الناس اليوم   حبوهلم وقوهتم وينسون اخلالق الذي هو مسبب األسباب
قضينا على :   ويعجبون هبا إىل حد أن يقولوا     ، جتدهم يغترون بإمكانياهتم وتقنياهتم

،   ، إىل غري ذلك من العبارات القبيحة    ، قضينا على الفقر   ، قضينا على اجلوع   األمراض
، وقد يسندون املصائب   فال يعترفون بنعمة اهللا عليهم ويقرون بفقرهم وحاجتهم إليه  

ئون إىل اهللا ويتضرعون   والكوارث اليت تصيبهم إىل ظواهر كونية وأمور طبيعية فال يلج 

                                                 
 . ) ١/٥ (جمموع الفتاوى ) ١(
 .  )٤١٣٦(، ابن ماجه الزهد   )٢٧٣٠(البخاري اجلهاد والسري  ) ٢(
   .) ٢٨٨٧ (رواه البخاري   ) ٣(
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Iω  {:  ، كما قال اهللا تعاىل إليه öθ n= sù øŒÎ) Νèδ u!% y` $ uΖß™ ù't/ (#θ ãã§|Øs? Å3≈ s9uρ ôM |¡s% öΝåκæ5θ è= è% z−ƒ y— uρ ÞΟßγ s9 

ß≈ sÜø‹¤±9$# $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yϑ ÷ètƒ ∩⊆⊂∪ { )وما أكثر هذا النوع يف أهل هذا الزمان إال    )١ ،
 .  من رحم اهللا

وما أكثر ما تستلزم  :   العالقة بني العبادة واالستعانة فقال- رمحه اهللا -مث بي ن الشيخ 
؛ خضع له وذل      العبادة االستعانة فمن اعتمد عليه القلب يف رزقه ونصره ونفعه وضره 

، لكن قد يغلب عليه احلال حىت حيبه    ، وإن مل حيبه لذاته  انقاد وأحبه من هذه اجلهة و
، أو حيب من حيصل له به      ، وينسى مقصوده منه كما يصيب كثريا ممن حيب املال   لذاته

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد ال يستعينه ويعتمد عليه إال إذا      .  العز والسلطان
، فإذا    ، كاستشعار احملب قدرة احملبوب على وصله حتصيل مطلوبهاستشعر قدرته على 

 .  استشعر قدرته على حتصيل مطلوبه استعانه وإال فال
،   ، وقد يكون مستعانا غري حمبوب  فقد يكون حمبوبا غري مستعان:  فاألقسام ثالثة 

تهى يطلبه  ، فإذا ع لم أن العبد ال بد له يف كل وقت وحال من من وقد جيتمع فيه األمران
، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه يف       ، ومنتهى يطلب منه وهو م ستعانه هو إهله  

x‚$−ƒ  {:  ؛ تبني أن قوله    استعانته وعبادته Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ ÚÏè tGó¡nΣ ∩∈∪ { )كالم     )٢ ،
إما أن يعبد غري اهللا :  ، فصارت األقسام أربعة ال خيرج عنه شيءجامع حميط أوال وآخرا 

 .  )٣( فالشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب النمل   - وإن كان مسلما  -ويستعينه 
 العبادة واالستعانة اللتني ال تصالن إىل حد الشرك    - رمحه اهللا -ويقصد الشيخ  

 .  ؛ كالرياء فإنه شرك أصغر وهو شرك خفي   األكرب
، مثل كثري من أهل الدين يقصدون طاعة اهللا ورسوله        ما أن يعبده ويستعني غريه وإ

وعبادته وحده ال شريك له وختضع قلوهبم ملن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من 
                                                 

 .  ٤٣:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ٥:  سورة الفاحتة آية ) ٢(
 .  ) وله شواهد)  ٢٩٥٤٧ (، وابن أيب شيبة  ) ٤/٤٠٣ (هو اقتباس من حديث رواه أمحد     ) (٣(
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وإما أن يستعينه ويعبد غريه مثل كثري من ذوي األحوال       .  جهة امللوك واألغنياء واملشائخ    
الباطن والظاهر وأهل الكشف والتأثري الذي يستعينونه   وذوي القدرة وذوي السلطان    

،   ، لكن مقصودهم غري ما أمر اهللا به ورسوله ، ويلجئون إليه ويعتمدون عليه ويسألونه
 .  وغري اتباع دينه وشريعته اليت بعث اهللا هبا رسوله

 .  الذين ال يعبدون إال إياه وال يستعينون إال به :  والقسم الرابع
 وجوب اختصاص اخلالق بالعبادة والتوكل عليه فال ي عمل - رمحه اهللا - )١(مث بي ن 

، فهو سبحانه الذي ابتدأك خبلقك واإلنعام عليك بنفس قدرته  إال له وال يرجى إال هو
، مث  ، وما فعل بك ال يقدر عليه غريه عليك ومشيئته ورمحته من غري سبب منك أصال
،   ر فهو الذي يأيت بالرزق ال يأيت به غريهإذا احتجت إليه يف جلب رزق أو دفع ضر

ô  {:  كما قال تعاىل ¨Β r& # x‹≈ yδ “ Ï% ©! $# uθ èδ Ó‰Ζ ã_ ö/ ä3 ©9 Ο ä. ç ÝÇΖ tƒ  Ï iΒ Èβρ ßŠ Ç≈ uΗ ÷q §9 $# 4 Èβ Î) tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# 

ω Î) ’ Îû A‘ρ ã äî ∩⊄⊃∪ ô̈Β r& #x‹≈yδ “ Ï% ©!$# ö/ä3è% ã— ötƒ ÷β Î) y7 |¡øΒ r& …çµ s% ø— Í‘ 4 ≅ t/ (#θ ‘∨©9 † Îû 5hθ çG ãã A‘θàçΡuρ ∩⊄⊇∪ { )٢( 
، فإن ذلك موجب ما ي سم ى به ووصف به         وهو سبحانه ينعم عليك وحيسن إليك بنفسه  

، وقدرته من لوازم ذاته   ، وهو قادر بنفسه ، الودود اجمليد  ؛ إذ هو الرمحن الرحيم   نفسه
بل هو الغين عن .  وكذلك رمحته وعلمه وحكمته ال حيتاج إىل خلقه بوجه من الوجوه    

tΒ  { العاملني uρ ts3x© $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãä3ô±o„ Ïµ Å¡øuΖÏ9 ( tΒ uρ txx. ¨β Î* sù ’ În1u‘ @ Í_xî ×Λq Ìx. ∩⊆⊃∪ { )٣(   .} øŒÎ)uρ 

šχ ©Œr's? öΝä3š/u‘  È⌡s9 óΟè?öx6x© öΝä3¯Ρy‰ƒ Î— V{ (  È⌡s9uρ ÷Λän öxŸ2 ¨βÎ) ’Î1# x‹tã Ó‰ƒÏ‰t±s9 ∩∠∪ tΑ$ s% uρ #y›θ ãΒ βÎ) 

(#ÿρ ãàõ3s? ÷ΛäΡ r& tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd  χ Î* sù ©!$# ; Í_ tó s9 î‰ŠÏΗ xq ∩∇∪ { )ال يفعل شيئا حلاجة إىل    )٤ ،
، فكل ما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده ال يعينه     غريه وهو سبحانه بالغ  أمره  

،     معني وما له من املخلوقني ظهري   أحد وال يعوقه أحد ال حيتاج يف شيء من أموره إىل      
 .  وليس له ويل من الذل 

                                                 
 .  ) ١/٣٧ (اجملموع ) ١(
 .  ٢١:  سورة امللك آية  ) ٢(
 .  ٤٠:  سورة النمل آية  ) ٣(
 .  ٨ ، ٧:  سورة إبراهيم اآليتان ) ٤(
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 حاجة العبد إىل الرب 
،    فصال لبيان حاجة العبد إىل الرب وغىن الرب عنه       - رمحه اهللا  -عقد شيخ اإلسالم  

ومع ذلك فاهللا حيب من عبده أن يسأله خبالف املخلوق فإنك إذا سألته شيئا أبغضك 
العبد إىل اهللا عزه وكرامته وىف افتقاره إىل املخلوق ذلته    ، كما أن يف افتقار  وكرهك
 :  - رمحه اهللا - )١(؛ قال  ومهانته

والعبد كلما كان أذل  هللا وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له   
اح تج  إىل    : " ، وأما املخلوق فكما قيل  ، فأسعد اخللق أعظمهم عبودية هللا وأعظم لقدره
، وأحسن إىل من شئت تكن     ، واستغن عمن شئت تكن نظريه  تكن أسريهمن شئت

؛ فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند اخللق إذا مل حيتج إليهم بوجه من             " أمريه
، ومىت    ؛ فإن أحسنت إليهم مع االستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم    الوجوه  

 .  م بقدر حاجتك إليهم، نقص قدرك عنده ، ولو يف شربة ماء   احتجت إليهم
، فالرب سبحانه   وهذا من حكمة اهللا ورمحته ليكون الدين كله هللا وال يشرك به شيء

، واملخلوق أهون ما تكون       أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه وأفقر ما تكون إليه 
؛ فهم ال يعلمون حوائجك    عليهم أحوج ما تكون إليهم ألهنم كلهم حمتاجون يف أنفسهم

، بل هم جهلة مبصاحل أنفسهم فكيف يهتدون إىل مصلحة      يهتدون إىل مصلحتكوال
.  غريهم فإهنم ال يقدرون عليها وال يريدون من جهة أنفسهم فال علم وال قدرة وال إرادة     

والرب تعاىل يعلم مصاحلك ويقدر عليها ويريدها رمحة منه وفضال وذلك صفته من جهة   
، بل رمحته من لوازم نفسه فإنه كتب على نفسه  ورامحا، ال شيء آخر جعله مريدا     نفسه
، واخللق كلهم حمتاجون ال يفعلون شيئا إال حلاجتهم     ، ورمحته وسعت كل شيء  الرمحة 

، ال ملا يظنه مصلحة     ، والسعيد منهم الذي يعمل ملصلحته اليت هي مصلحة   ومصلحتهم
 .  وليس كذلك

                                                 
 .  ) ١/٣٧ (اجملموع ) ١(
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ظامل الذي يأخذ منك ماال أو نفعا وال فال.  ظامل وعادل وحمسن:  فهم ثالثة أصناف
، ال لك وال   ، كالبائع والعادل املكافئ لك.  يعطيك عوضه أو ينفع نفسه بضررك

، فهذا إمنا عمل حلاجته ومصلحته وهو    ، واحملسن الذي حيسن ال لعوض يناله منك  عليك
خللق انتفاعه باإلحسان وما حيصل له بذلك مما حتبه نفسه من األجر أو طلب مدح ا  

، وبكل حال ما أحسن إليك إال ملا يرجو من         ، إىل غري ذلك   وتعظيمهم أو التقرب إليك  
إما   :  ، وسائر اخللق إمنا يكرمونك ويعظمونك حلاجتهم إليك وانتفاعهم بك   االنتفاع

فأقرباؤك وأصدقاؤك وغريهم إذا أكرموك فهم إمنا   .  بطريق املعاوضة وإما بطريق اإلحسان
، فهم يف    ل هلم من الكرامة منك من لو قد وليت ولوا عنك وتركوك     يكرمونك ملا حيص

 .  احلقيقة إمنا حيبون أنفسهم وأغراضهم  
فهؤالء كلهم من امللوك إىل من دوهنم جتد أحدهم سيدا مطاعا وهو يف احلقيقة عبد         

ومىت كنت حمتاجا إليهم نقص احلب واإلكرام والتعظيم حبسب ذلك وإن قضوا       .  مطيع
 إذا    وهلذا كان النيب .  الرب تعاىل ميتنع أن يكون مكافيا له أو متفضال عليهو.  حاجتك

وال  " ، غري مكفي احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه    {:  رفعت مائدته يقول

.  )٢(رواه البخاري من حديث أيب أمامة  )١( }ع وال مستغىن عنه ربنا  وال م ود  " مكفور
، بل ما باخللق   بل وال يزال اهللا هو املنعم املتفضل على العبد وحده ال شريك له يف ذلك

وسعادة العبد من كمال افتقاره إىل اهللا واحتياجه إليه وأن      .  كلهم من نعمة فمن اهللا 
؛ فإن اإلنسان قد  مبوجب علمه ذلك:  ، أي وجبهيشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه مب

 .  ، مثل أن يذهب ماله وال يعلم  يفتقر وال يعلم
واخللق كلهم فقراء إىل اهللا لكن أهل الكفر والنفاق يف جهل هبذا وغفلة عنه وإعراض           

 .  ، واملؤمن يقر بذلك ويعمل مبوجب إقراره وهؤالء هم عباد اهللا   عن تذكره والعمل به

                                                 
، ابن ماجه األطعمة   )٣٨٤٩(، أبو داود األطعمة   )٣٤٥٦(، الترمذي الدعوات    )٥١٤٢(البخاري األطعمة  ) ١(

 .  )٢٠٢٣(، الدارمي األطعمة   )٥/٢٥٢(، أمحد  )٣٢٨٤(
 .  ) ٥/٢٥٢ (و )  ٤/٢٣٦ (، وأمحد  ) ٢٠٣٣ (، وهذا لفظ الدارمي    ) ٥٤٥٨ (رواه البخاري   ) ٢(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٣٦

 ولفظ العبد يف القرآن يتناول من عبد  )١( ما يطلق العبد فقال - رمحه اهللا - مث بي ن
β¨  {:  ، كما قال تعاىل ؛ فأما عبد ال يعبده فال يطلق عليه لفظ عبده اهللا Î) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§øŠs9 

š s9 óΟÎγ öŠn= tæ Ö≈ sÜù= ß™ 4 { )وقوله   )٢ ،  :}  $ YΖøŠtã Ü> uô³o„ $ pκÍ5 ßŠ$ t7Ïã «!$# { )٣(  }  ßŠ$ t7Ïã uρ 

Ç≈ uΗ ÷q §9 $# š Ï% ©! $# tβθ à± ôϑ tƒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# $ ZΡ öθ yδ { )٤(   ،}  ö ä. øŒ $# uρ $ tΡ y‰ ö7 tã yŠ… ãρ# yŠ { )٥(     ،

}  ö ä. øŒ $# uρ !$ tΡ y‰ ö7 tã z>θ •ƒ r& { )٦(   ،}  ö ä. øŒ $# uρ !$ tΡ y‰≈ t7 Ïã tΛ Ïδ≡ t ö/ Î) t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ { )٧(     ،

}  z≈ ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ uó r& Íν Ï‰ö7yè Î/ { )وحنو هذا كثري   )٨ ،  . 

βÎ) t¨  {:  وقد يطلق لفظ العبد على املخلوقات كلها كقوله تعاىل Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰s? ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# îŠ$ t6 Ïã öΝà6ä9$ sWøΒ r& ( { )٩(   ،}  βÎ) ‘≅ à2 tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ÎA# u Ç≈ uΗ÷q§9$# 

#Y‰ö7tã ∩⊂∪ { )ويف احلديث الذي رواه مسلم يف الدجال  )١٠ ،  :}       فيوحي اهللا إىل

$  {:   وهذا كقوله    )١٢( )١١( }أن يل عبادا ال يدان ألحد بقتاهلم         :  املسيح   oΨ÷Wyè t/ 

öΝà6ø‹n= tæ #YŠ$ t6 Ïã !$ uΖ©9 { )١٣(   . 

                                                 
 . ) ١/٤٢ (اجملموع ) ١(
 .  ٦٥:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
 .  ٦:  سورة اإلنسان آية  ) ٣(
 .  ٦٣:  سورة الفرقان آية ) ٤(
 .  ١٧:  سورة ص آية) ٥(
 .  ٤١:  سورة ص آية) ٦(
 .  ٤٥:   آيةسورة ص) ٧(
 .  ١:  سورة اإلسراء آية ) ٨(
 .  ١٩٤:  سورة األعراف آية  ) ٩(
 .  ٩٣:  سورة مرمي آية ) ١٠(
، أمحد   )٤٠٧٥(، ابن ماجه الفنت  )٢٢٤٠(، الترمذي الفنت   )٢٩٣٧(مسلم الفنت وأشراط الساعة  ) ١١(

)٤/١٨٢(  . 
 .)  من حديث النواس بن مسعان  )  ٢٩٣٧ (رواه مسلم   ) (١٢(
 .  ٥:  ورة اإلسراء آية س) ١٣(
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،    فهؤالء مل يكونوا مطيعني هللا لكنهم معب دون مذللون مقهورون جيري عليهم قدره  
؛     وإن كانوا كفارا ، وقد يكون كوهنم عبيدا هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له 

$  {:  كقوله tΒ uρ ßÏΒ ÷σãƒ ΝèδçsYò2 r& «!$$ Î/ ω Î) Νèδuρ tβθä.Îô³•Β ∩⊇⊃∉∪ { )وقوله   )١ ،  :}  Hω Î) ’ ÎA# u 

Ç≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰ö7tã ∩⊂∪ { )ذليال خاضعا ومعلوم أهنم ال يأتون يوم القيامة إال   :  ؛ أي  )٢
 .  ، وإمنا االستكبار عن عبادة اهللا كان يف الدنيا   كذلك

 ÿ…ã&s!uρ  {:   عن إسالم املخلوقات وقنوهتا له املذكورين يف قوله تعاىل- رمحه اهللا -وقال 

zΝn= ó™ r& tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$#uρ $ Yã öθsÛ $ \δöŸ2 uρ { )وقوله   )٣ ،  :}  ¬!uρ ß‰àf ó¡o„ tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ Yãöθ sÛ $ \δ öx.uρ { )وقال )٤   :}  ≅ t/ …ã& ©! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( @≅ ä. …ã& ©! 

tβθçFÏ⊥≈ s% ∩⊇⊇∉∪ { )فليس املراد بذلك جمرد كوهنم خملوقني مدبرين مقهورين )٦(، قال   )٥ 
؛ فإن الطوع والكره إمنا يكون ملا         طوعا وكرها :  ، فإن هذا ال يقال   حتت املشيئة والقدرة

ساجد أو قانت بل وال  :  ، فأما ما ال فعل له فيه ال يقال له  يفعله الفاعل طوعا وكرها 
 .  ، بل اجلميع مقرون بالصانع بفطرهتم  سلمم

؛ فإنه يفعل عندها ما  ، وكذلك ملا قدره من املصائب   واملؤمن خيضع ألمر ربه طوعا  
، والسجود مقصوده      ، خاضع له طوعا  أمر به من الصرب وغريه طوعا فهو مسلم هللا طوعا

  . ، وسجود كل شيء حبسبه سجودا يناسبها ويتضمن اخلضوع للرب   اخلضوع 
 يرى أن خضوع الكفار وعبوديتهم هللا أمر اختياري ال خضوع   - رمحه اهللا -فالشيخ 

، لكن هذا اخلضوع والتعبد ملا كان معه شرك يف العبادة مل       اضطراري كما يقوله البعض
 .  واهللا املوفق  .  يكن نافعا ألهله

                                                 
 .  ١٠٦:  سورة يوسف آية ) ١(
 .  ٩٣:  سورة مرمي آية ) ٢(
 .  ٨٣:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 .  ١٥:  سورة الرعد آية ) ٤(
 .  ١١٦:  سورة البقرة آية ) ٥(
 . ) ١/٤٤ (اجملموع ) ٦(
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 ما يشرع للمسلم يف تعامله مع الناس 
 رمحه  -فقال .   يشرع للمسلم يف تعامله مع الناس تكلم شيخ اإلسالم ابن تيمية فيما

 والسعادة يف معاملة اخللق أن تعاملهم هللا فترجو اهللا فيهم وال ترجوهم يف اهللا     )١( -اهللا 
، وتكف عن  ، وحتسن إليهم رجاء ثواب اهللا ال ملكافئتهم    وختافه فيهم وال ختافهم يف اهللا
ارج اهللا يف الناس وال ترج الناس يف   : " ألثر؛ كما جاء يف ا ظلمهم خوفا من اهللا ال منهم 

ال تفعل شيئا من أنواع    :  ؛ أي  )٢( " وخف اهللا يف الناس وال ختف الناس يف اهللا   .  اهللا
، بل ارج اهللا وال ختفهم    العبادات والقرب ألجلهم ال رجاء مدحهم وال خوفا من ذمهم 

إن من    {:  رهوه ويف احلديث  ، بل افعل ما أمرت به وإن ك يف اهللا فيما تأيت وما تذر

 فإن اليقني  )٣( }ضعف اليقني أن ترضي الناس بسخط اهللا أو تذمهم على ما مل يؤتك اهللا      
ويتضمن اليقني بقدر اهللا وخلقه   ،  يتضمن اليقني يف القيام بأمر اهللا وما وعد اهللا أهل طاعته

؛ فإنه إمنا حيمل   وتدبريه فإذا أرضيتهم بسخط اهللا مل تكن موقنا ال بوعده وال برزقه
؛ فيترك القيام فيهم بأمر اهللا ملا    اإلنسان على ذلك إما ميل إىل ما يف أيديهم من الدنيا  

التأييد والثواب يف ، وإما ضعف تصديق مبا وعد اهللا أهل طاعته من النصر و   يرجوه منهم 
، فإرضاؤهم  فإنك إذا أرضيت اهللا نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم.  الدنيا واآلخرة 

وإذا مل يقدر لك ما    .  ؛ وذلك من ضعف اليقني  بسخطه إمنا يكون خوفا منهم ورجاء هلم  
فإنه ما شاء كان وما مل يشأ مل  .  تظن أهنم يفعلونه معك فاألمر يف ذلك إىل اهللا ال هلم   

، فال ختفهم وال ترجهم   فإذا ذممتهم على ما مل يقدر كان ذلك من ضعف يقينك.  يكن
ومن ذمه     .  لكن م ن  ح م د ه  اهللا ورسوله فهو احملمود     .  وال تذمهم من جهة نفسك وهواك  

                                                 
 .) ١/٥١(اجملموع ) ١(
 .  ) ٣/٣٣٩ (تاريخ مكة للفاكهي  :  انظر ) ٢(
 ،  ) ١٠/٤١ (، و  ، واستغربه ) ٥/١٠٦ (، وأبو نعيم  ) ٢٠٨ (، و  ، وضعفه ) ٢٠٧ ( البيهقي يف الشعب رواه) ٣(

،   موقوفا)  ٢٠٩ (، مث رواه البيهقي  ) ٢/٥٣٩ (، وضعفه املناوي يف فيض القدير  ، وأرجعه ملتهم وضعفه جدا
 .  بن أيب عيسى املدين  موسى:  ) ٥٣٥ (، ومسي عند هناد يف الزهد  وفيه أبو هارون املدين  
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أعطين فإن ح م دي   ! يا حممد :  قال بعض وفد بين متيم  {وملا  .  اهللا ورسوله فهو املذموم   

 . )٢( )١( } ذاك اهللا  :  قال رسول اهللا .  زي ن وإن ذمي ش ي ن  

من أرضى اهللا بسخط  {:  ، وروي أهنا رفعته إىل النيب   وكتبت عائشة إىل معاوية 

،   )٣( }، ومن أرضى الناس بسخط اهللا مل يغنوا عنه من اهللا شيئا   الناس كفاه مؤنة الناس
،     وأرضى عنه الناس   من أرضى اهللا بسخط الناس      :  ولفظ املوقوف    .  هذا لفظ املرفوع    

وهذا    .  )٤(لفظ املأثور عنها      ، هذا    ومن أرضى الناس بسخط اهللا عاد حامده من الناس ذاما               
 بسخطهم كان قد   ؛ فإن من أرضى اهللا       ، واملرفوع أحق وأصدق            من أعظم الفقه يف الدين        
tΒ  { ، واهللا يتوىل الصاحلني وهو كاف عبده   اتقاه وكان عبد الصاحل uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã& ©! 

% [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø% ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 { )وأما    ، فاهللا يكفيه مؤنة الناس بال ريب  )٥ ،
، لكن يرضون عنه إذا س ل موا من      كون الناس كلهم يرضون عنه فقد ال حيصل ذلك  

ى الناس بسخط اهللا مل يغنوا عنه من اهللا شيئا ومن أرض  .  األغراض وإذا تبني هلم العاقبة  
  { كالظامل الذي ي ع ض  على يديه ي ق ول  Í_ tFø‹n=≈ tƒ ßNõ‹sƒ ªB$# yìtΒ ÉΑθ ß™ §9$# Wξ‹ Î6 y™ ∩⊄∠∪ 4 tL n= ÷ƒ uθ≈tƒ  Í_tFø‹s9 

óΟs9 õ‹Ïƒ ªBr& $ ºΡŸξ èù WξŠ Î=yz ∩⊄∇∪ { )وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثريا وحيصل يف      )٦ ،
 .  ، وهو سبحانه أعلم ، ال حيصل ابتداء عند أهوائهم ؛ فإن العاقبة للتقوى العاقبة

                                                 
 .  )٣/٤٨٨(أمحد ) ١(
،  ) ١١٥١٥ (، والنسائي  حسن غريب:  وقال)  ٣٢٦٧ (، والترمذي  ) ٦/٣٩٢ (و )  ٣/٤٨٨ (رواه أمحد ) ٢(

، كما يف حديث أيب     ، لعله يقصد ذا اخلويصرة   والرجل الذي من بين متيم وطلب املال    .  وصححه األلباين 
 .  ) ١٠٦٤ (، ومسلم  ) ٣٦١٠ (سعيد عند البخاري   

 .  )٢٤١٤(الترمذي الزهد   ) ٣(
،  ) ١٥٩٣ (، وابن اجلعد    ، مرفوعا ) ٢٧٦ (، وابن حبان   ، مرفوعا وموقوفا ) ٢٤١٤ (رواه الترمذي     )٤(

 .  موقوفا
 .  ٣ ، ٢:  سورة الطالق اآليتان) ٥(
 .  ٢٨ ، ٢٧:  سورة الفرقان اآليتان) ٦(
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فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق اهللا ف ع بده ال يشرك به        .  فالتوحيد ضد الشرك 
، فهذا   ، ومن توحيد اهللا وعبادته التوكل عليه والرجاء له واخلوف منه       ان موحدا شيئا ك

، وإعطاء  الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم خيلص به العبد     خيلص به العبد من الشرك
وقد قال تعاىل يف .  ، وبطاعة ربه واجتناب معصيته خيلص العبد من ظلم نفسه من ظلمهم

 فالنصفان يعود )٢( )١( }قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني   {:  احلديث القدسي

يا عبادي إمنا هي   {:  ، وكما يف احلديث الذي رواه الطرباين يف الدعاء   نفعهما إىل العبد
؛    ، وواحدة بينك وبني خلقي   ، وواحدة بيين وبينك  ، وواحدة لك    ، واحدة يل    أربع

،   عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه  :  ، واليت لك تعبدين ال تشرك يب شيئا:  فاليت يل
م ما  فأت  هل:  ، واليت بينك وبني خلقي  فمنك الدعاء وعلي  اإلجابة   :  واليت بيين وبينك 

 وما يعطيه اهللا العبد من اإلعانة واهلداية هو من فضله وإحسانه      )٣( }حتب أن يأتوه إليك 
، والعبد يطلب ما  ، وهو إمنا حيبه لكونه طريقا إىل عبادته  وهو وسيلة إىل ذلك احملبوب 

ذلك  ، وب ، وهو حمتاج إىل اإلعانة على العبادة وإىل اهلداية إىل الصراط املستقيم        حيتاج أوال
 .  يصل إىل العبادة

إين أخافك يا اهللا وأخاف من ال      :  وبعض الناس يقول  :  - رمحه اهللا  - )٤(وقال 
؛    ، بل على العبد أن خياف اهللا وحده وال خياف أحدا    وهذا كالم ساقط ال جيوز! خيافك 

نه  ، فاخلوف م  فإن من ال خياف اهللا أذل  من أن ي خاف فإنه ظامل وهو من أولياء الشيطان   
، وإذا أراد اهللا    إمنا يؤذيك بتسليط اهللا له:  قيل.  قد يؤذيين:  وإذا قيل .  قد هنى اهللا عنه

                                                 
 .  )١٨٩(، مالك النداء للصالة  )٢/٢٨٦(، أمحد  )٢٩٥٣(مذي تفسري القرآن   ، التر )٣٩٥(مسلم الصالة  ) ١(
  . ) ٣٩٥ (رواه مسلم  ) ٢(
يف إسناده      :  ) ١/٥١ (وقال اهليثمي      .  ) ١١١٧٦ (، والبيهقي يف الشعب         ) ٢٧٥٧ (رواه أبو يعلى       ) ٣(

، والبيهقي       ) ٧/١١٩/٣٤٦٥٥ (ورواه ابن أيب شيبة      .  ، وتدليس احلسن أيضا       ، وهو ضعيف     صاحل املري    
ورواه    .  ، موقوفا على سلمان  ) ٤٧ (، وأمحد يف الزهد   ) ٦٨ (، والطرباين يف الدعاء  )  الشعب - ١١١٢ (

  . ، واملناوي ) ١/٥١ (، وضعفه اهليثمي   مرفوعا من طريق سلمان )  ٦١٣٧ (الطرباين 
 .  ) ١/٥٧ (اجملموع ) ٤(
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 ٤١

، وأنت إذا خفت اهللا     فاألمر هللا وإمنا يسل ط على العبد بذنوبه .  دفع شره عنك دفعه
tΒ  {:  ؛ فإنه قال فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ومل يسلطه عليك uρ ö≅ ©.uθtG tƒ 

’ n?tã «!$# uθ ßγ sù ÿ…çµ ç7ó¡ym 4 { )فإذا خفت .  ، وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه  )١

$  {:  ، كما قال تعاىل اهللا وتبت من ذنوبك واستغفرته مل يسلط عليك tΒ uρ šχ% x. ª!$# 

öΝßγ t/Éj‹yè ãΒ öΝèδ uρ tβρãÏøó tG ó¡o„ ∩⊂⊂∪ { )٢(   . 
موضوع   :   على هذا املوضوع اجلليل  - رمحه اهللا -هذه مقتطفات من كالم الشيخ 

، وأن من أصلح معاملته مع اهللا      ، والتعامل مع النفس  ل مع الناس، والتعام التعامل مع اهللا
وأما    .  فعبده حق عبادته ومل يعبد أحدا سواه كفاه شر الناس وشر نفسه وأمن ه مما خياف    

من خاف الناس فأرضاهم مبا يسخط اهللا فإن اهللا يعكس عليه مطلوبه ويسلط عليه عدوه        
، وأن ال تأخذه يف اهللا لومة   سلم أن خيشى اهللا فيجب على امل.  ويصبح عمله وباال عليه

، وينصح إلخوانه      ، ويكف نفسه عن املعاصي   ، ويكف عدوانه عن الناس   الئم
 .  واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل .  هذا هو السبيل الصحيح  .  املسلمني

                                                 
 .  ٣:  سورة الطالق آية ) ١(
 .  ٣٣:  األنفال آية سورة ) ٢(
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 ٤٢

 فوائد من قوله تعاىل اهد ن ا الص ر اط  امل ست ق يم  
$  {:  عىن قوله تعاىلفوائد جليلة يف م tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t Ï% ©!$# |Môϑ yè÷Ρr& 

öΝÎγ ö‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿωuρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )وقد صح    :  - رمحه اهللا - )٢(قال .   )١

 وكتاب اهللا )٣( }والنصارى ضالون   .  اليهود مغضوب عليهم  {:   أنه قالنيب عن ال

≅ö≅è% ö  {:  يدل على ذلك يف مواضع مثل قوله تعاىل  yδ Νä3ã⁄ Îm; tΡé& 9h|³Î0 ÏiΒ y7Ï9≡sŒ ºπt/θ èWtΒ y‰ΨÏã «!$# 4 

tΒ çµ uΖyè©9 ª!$# |=ÅÒ xî uρ Ïµ ø‹n= tã { )وقوله   )٤ ،  :}  ρ â!$ t6 sù A=ŸÒ tóÎ/ 4’n?tã 5=ŸÒ xî 4 { )٥(    ،

، وذكر آيات يف هذا املعىن   )٦( } ρâ!$t/uρ 5=ŸÒtóÎ/ zÏiΒ «!$# ôMt/ÎàÑuρ ãΝÍκön=tã èπuΖs3ó¡yϑø9$# 4  {:  وقوله
 .  ؛ مصداقا لقول الرسول  تدل على أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون

وملا أمرنا اهللا سبحانه أن نسأله يف كل صالة أن يهدينا :  - رمحه اهللا -ل مث قا
الصراط املستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء 

كان ذلك مما يبني أن العبد خياف  .  والصاحلني املغايرين للمغضوب عليهم وللضالني
 حيث وقع ذلك كما أخرب به النيب ، وقد  عليه من االحنراف إىل هذين الطريقني

ضب لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا جحر  {:  قال

                                                 
 .  ٧ ، ٦:  سورة الفاحتة اآليتان) ١(
 .  ) ) ١/٦٤ (اجملموع  ) (٢(
قال ابن  .  حسن غريب من حديث عدي بن حامت  :  ، وقال ) ٢٩٥٣ (، والترمذي  ) ٤/٣٧٨ (رواه أمحد  ) (٣(

مردويه بإسناد حسن من     وأخرجه أيضا ابن :  قال احلافظ.  ال أعلم بني املفسرين اختالفا يف هذا    :  أيب حامت
 .)  حديث أيب ذر 

 .  ٦٠:  سورة املائدة آية ) ٤(
 .  ٩٠:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ١١٢:  سورة آل عمران آية  ) ٦(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٤٣

وهو حديث  .  )١( }؟  فمن:  ؟ قال يا رسول اهللا اليهود والنصارى:  قالوا.  لدخلتموه
 . )٢(صحيح 

وكان السلف يرون أن من احنرف من العلماء عن الصراط املستقيم ففيه شبه من       
؛ كما ي رى يف أصول منحرفة أهل     ومن احنرف من الع ب اد ففيه شبه من النصارى .  اليهود 

، وأمر     ، والكرب ، والبخل بالعلم  ، وقسوة القلوب  العلم من حتريف الكلم عن مواضعه
 .  ، وغري ذلك  الناس بالرب ونسيان أنفسهم

وكما ي رى يف منحرفة أهل العبادة واألحوال من الغلو يف األنبياء والصاحلني واالبتداع 
.  ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي   {:  ، وهلذا قال النيب     يف العبادات

 . )٤( )٣( }عبد اهللا ورسوله  :  فإمنا أنا عبد فقولوا 
وهلذا يشرع يف التشهد ويف سائر اخلطب املشروعة كخطب اجلمع واألعياد وخطب     

وأشهد أن حممدا عبده     .  أشهد أن ال إله إال اهللا :  احلاجات عند النكاح وغريه أن نقول
 . )٥(ورسوله 

 حيقق عبوديته لئال تقع األمة فيما وقعت فيه النصارى يف املسيح   وكان رسول اهللا  
؟    أجعلتين هللا ندا {:  ، فقال ما شاء اهللا وش ئت:  ، حىت قال رجل  من دعوى األلوهية

، وصلوا علي  حيثما   ال تتخذوا قربي عيدا {:  وقال.  )٧( )٦( }بل ما شاء اهللا وحده 
                                                 

 .  )٣/٨٤(، أمحد  )٢٦٦٩(، مسلم العلم   )٦٨٨٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة  ) ١(
،   ) ٤/١٢٥ (واللفظ املذكور ألمحد .  ث أيب سعيدمن حدي)  ٢٦٦٩ (، ومسلم  ) ٧٣٢٠ (رواه البخاري  ) (٢(

وضعفه ابن   .  رجاله خمتلف فيهم:  ) ٧/٢٦١ (، وقال اهليثمي  ) ٣٤٢٤ (، وابن اجلعد  ) ٧١٤٠ (والطرباين 
 .  ) ٤/٣٩ (عدي يف الكامل  

 .  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء  ) ٣(
 .  ) من حديث عمر )  ٣٤٤٥ (رواه البخاري   ) (٤(
 .  ) من حديث ابن عباس  )  ٨٦٨ (صحيح مسلم  :  انظر  () ٥(
 .  )١/٢١٤(أمحد ) ٦(
، وأمحد  ) ١٢/٢٤٤/١٣٠٠٥ (، والطرباين  ) ١٠٨٢٥ (، والنسائي   ) ٢١١٨،  ٢١١٧ (رواه ابن ماجه   ) (٧(

 .  ) ١١/٥٤٠ (، وله شواهد ذكرها احلافظ يف الفتح   ، وفيه األجلح وفيه ضعف   ) ١/٢١٤ (
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اشتد  ! اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد  {:  وقال.  )٢( )١( }كنتم فإن صالتكم تبلغين 

 فمن توهم يف نبينا أو غريه من  )٤( )٣( }غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 
 .  األنبياء شيئا من األلوهية والربوبية فهو من جنس النصارى 
ΝçGΨ  {:  ابه، قال تعاىل يف خط وإمنا حقوق األنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم tΒ#uuρ 

’ Í?ß™ ãÎ/ öΝèδθ ßϑ è?ö‘ ¨“ tãuρ ãΝçG ôÊ tø% r&uρ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym ¨βtÏeŸ2 c{ öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ öΝà6¨Ζn= Åz ÷Š_{uρ ;M≈̈Ψ y_ 

“ ÌøgrB ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# 4 { )وقال تعاىل.  النصر والتوقري والتأييد :  ، والتعزير   )٥  :}  !$ ¯Ρ Î) 

š≈ oΨù= y™ ö‘ r& #Y‰Îγ≈ x© #\Ïe±t6 ãΒ uρ #\ƒ É‹tΡuρ ∩∇∪ (#θ ãΖÏΒ ÷σçG Ïj9 «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘uρ çνρâ‘ Ìh“ yè è?uρ çνρ ãÏj% uθ è?uρ { )فهذا يف    )٦ ،

çνθßs  {:  ، مث قال يف حق اهللا تعاىل  حق الرسول  Îm7|¡è@ uρ Zο tò6ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r&uρ ∩∪ { )وقال  )٧ ،

  {:  تعاىل ÉL yϑôm u‘ uρ ôMyè Å™ uρ ¨≅ ä. &ó x« 4 $ pκâ: çG ø.r'|¡sù t Ï%©#Ï9 tβθà)−G tƒ šχθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# t Ï% ©!$#uρ Νèδ 

$ uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∈∉∪ tÏ% ©!$# šχθãè Î7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢ É<¨Ζ9$# ¥_ ÍhΓW{$# “ Ï%©!$# …çµ tΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝèδy‰Ψ Ïã ’ Îû 

Ïπ1 u‘öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$#uρ Νèδ ããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8pκ÷]tƒ uρ Çtã Ìx6Ψ ßϑø9$# ‘≅ Ït ä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌhpt ä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ 

y]Í×¯≈ t6 y‚ ø9$# ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈n= øñF{$#uρ  ÉL ©9$# ôM tΡ% x. óΟÎγ öŠn= tæ 4 š Ï% ©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u Ïµ Î/ çνρâ‘ ¨“ tãuρ çνρ ã|Á tΡuρ 

(#θ ãèt7¨?$#uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çµ yè tΒ   y7 Í×¯≈s9'ρ é& ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ { )وذكر طاعة الرسول    )٨ ،
 : )٩(، مث قال   مجلة منها- رمحه اهللا -يف أكثر من ثالثني موضعا من القرآن مث ذكر   

                                                 
 .  )٢/٣٦٧(، أمحد  )٢٠٤٢( املناسك  أبو داود) ١(
 .  ) صححه النووي :  وقال ابن كثري)  ٢/٣٦٧ (، وأمحد  ) ٢٠٤٢ (رواه أبو داود   ) (٢(
 .  )٤١٦(مالك النداء للصالة  ) ٣(
 .  ) هو والبزار )  ٥/٤١ (، وصححه ابن عبد الرب   ، وروي متصال مرسال)  ١/١٧٢/٤١٤ (رواه مالك  ) (٤(
 .  ١٢:  ة آية سورة املائد) ٥(
 .  ٩ ، ٨:  سورة الفتح اآليتان ) ٦(
 .  ٩:  سورة الفتح آية ) ٧(
 .  ١٥٧ ، ١٥٦:  سورة األعراف اآليتان  ) ٨(
 . ) ١/٦٨ (اجملموع ) ٩(
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 ٤٥

، وحمبته وتعزيره وتوقريه  من الطاعة له:  فقد بني اهللا يف كتابه حقوق الرسول 
، وتقدميه    ه، والرضى حبكمه والتسليم له واتباعه والصالة والتسليم علي   ، وحتكيمه ونصره

 .  ، وغري ذلك من احلقوق   ، ورد ما ي تنازع فيه إليه على النفس واألهل واملال
̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ  {:  وأخرب أن طاعته طاعت ه فقال  ß™ §9$# ô‰s)sù tí$sÛr& ©!$# ( { )ومبايعته     )١ ،

βÎ) š¨  {:  فقال Ï%©!$# y7 tΡθ ãè Îƒ$t6 ãƒ $ yϑ̄ΡÎ) šχθ ãèÎƒ$ t7ãƒ ©!$# { )وقرن بني امسه وامسه يف      )٢ ،

ym=¡  {:  احملبة فقال r& Νà6ø‹s9Î) š∅ ÏiΒ «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘uρ { )ويف الطاعة واملعصية فقال     )٣ ،  :

}  ∅ tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘uρ { )٤(  }  ∅ tΒ uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θ ß™ u‘ uρ { )ويف األذى    )٥ ،

βÎ) t¨  {:  فقال Ï% ©!$# šχρ èŒ÷σãƒ ©!$# …ã&s!θ ß™ u‘ uρ { )؛ فهذا وحنوه هو الذي يستحقه رسول        )٦
:  ؛ كما قال   فأما العبادة واالستعانة فلله وحده ال شريك له              !  بأيب هو وأمي      اهللا  

}  * (#ρß‰ç6ôã$#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä.Îô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹x© ( { )٧(   ،}  x‚$−ƒÎ) ß‰ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ)uρ ÚÏètGó¡nΣ ∩∈∪ { )٨( 
وتوحيد اهللا وإخالص     :  - رمحه اهللا - )٩(، مث قال  هذا املعىن مث ذكر آيات كثرية يف  

، بل هو قلب اإلميان وأول اإلسالم     الدين له عبادته واستعانته يف القرآن كثري جدا   
وعبادة اهللا وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن ال إله           :  إىل أنه قال .  وآخره 

 .  إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله  

                                                 
 .  ٨٠:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ١٠:  سورة الفتح آية ) ٢(
 .  ٢٤:  سورة التوبة آية ) ٣(
 .  ١٣:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  ١٤:   النساء آية سورة) ٥(
 .  ٥٧:  سورة األحزاب آية  ) ٦(
 .  ٣٦:  سورة النساء آية ) ٧(
 .  ٥:  سورة الفاحتة آية ) ٨(
 .  ) ١/٧٠ (اجملموع ) ٩(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٤٦

فالعبادة واالستعانة وما يدخل يف ذلك من الدعاء    :  - رمحه اهللا -إىل أن قال  
واالستغاثة واخلشية والرجاء واإلنابة والتوكل والتوبة واالستغفار كل هذا هللا وحده ال       

، ال   ، واهللا رب العاملني   ، واالستعانة متعلقة بربوبيته فالعبادة متعلقة بألوهيته.  شريك له
، ال م ل ك وال نيب وال غريه بل أكرب الكبائر اإلشراك باهللا   وال رب لنا غريه ، إله إال هو 

نصيبا يف عبادتك :  ؛ أي  والشرك أن جتعل لغريه شركا  .  وأن جتعل له ندا وهو خلقك 
 .  وتوكلك واستعانتك
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 العبد ال يسأل إال اهللا 
:  أن أورد قوله تعاىل         يف بيان أن العبد ال يسأل إال اهللا بعد               - رمحه اهللا     - )١(قال  

}  # sŒ Î* sù |M øî t sù ó= |ÁΡ $$ sù ∩∠∪ 4’ n< Î) uρ y7 Î n/ u‘ = xî ö‘ $$ sù ∩∇∪ { )٢(   وقول النيب ، البن عباس )٣( 

 . )٤( } وإذا استعنت فاستعن باهللا  ، إذا سألت فاسأل اهللا {

ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حىت شسع نعله إذا انقطع    { )٥(ويف الترمذي :  قال

نه قال لعوف بن مالك والرهط   أ)٧(، ويف الصحيح   )٦( }فإنه إن مل ييسره مل يتيسر 

، فكان سوط أحدهم إذا سقط من  )٨( }ال تسألوا الناس شيئا  {:  الذين بايعهم معه
 من حديث السبعني ألفا الذين يدخلون   )٩(ويف الصحيح  .  ) يده ال يقول ألحد ناولين إياه

،    )١٠( }هم الذين ال يسترقون وال يكتوون وال يتطريون      {:  اجلنة بغري حساب 
 .  ، وهو نوع من السؤال   واالسترقاء طلب الرقية

                                                 
 .  ) ١/٧٨ (اجملموع ) ١(
 .  ٨ ، ٧:  سورة الشرح اآليتان ) ٢(
 ، ) ٣/٦٢٣ (، واحلاكم  ) ٣٠٧،  ٣٠٣،  ١/٢٩٣ (، وأمحد  حسن صحيح:  وقال)  ٢٥١٦ (رواه الترمذي  () ٣(

العلوم   قال ابن رجب يف جامع   )  ٣٤٤٥ (وابن اجلعد   )  ٢٥٥٦ (، وأبو يعلى   ) ١٠/٢٢/١٢ (والضياء 
 .)  ٥٢ص (، فانظر  ، وسيأيت هنا تصحيح شيخ اإلسالم طريق الترمذي حسنة جيدة:  )  املعرفة- ١٨٤ (

 .  )١/٣٠٨( أمحد ، )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ٤(
،   ١٦١٠ (والضياء )  ٨٨٦ (، وابن حبان  ، وصحح إرساله  واستغربه)  ٩،  ٨م ٣٦٠٤ (رواه الترمذي    ) (٥(

 .)  والقواريري  )  ٦/٥٢ (، وضعفه ابن عدي   ) ١٦١١
 .  )٣٩٧٣(الترمذي الدعوات   ) ٦(
 .  ) من حديث عوف )  ١٠٤٣ (رواه مسلم   ) (٧(
،   )٢٨٦٧(، ابن ماجه اجلهاد  )١٦٤٢(، أبو داود الزكاة  )٤٦٠(النسائي الصالة ،  )١٠٤٣(مسلم الزكاة ) ٨(

 .  )٦/٢٧(أمحد 
 .  ) من حديث ابن عباس  )  ٢٢٠ (، ومسلم  ) ٣٤١٠ (رواه البخاري   ) (٩(
،   )٢٤٤٦(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع               )٢٢٠(، مسلم اإلميان       )٥٣٧٨(البخاري الطب       ) ١٠(

 .  )١/٢٧١(أمحد  
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 ٤٨

ال حتل  {:  ؛ كقوله  وأحاديث النهي عن مسألة الناس كثرية  :  - رمحه اهللا  -قال 
:   وقوله )٤( )٣( }.  . . اآلن يأخذ أحدكم حبله  {:   وقوله )٢( )١( }املسألة إال لثالثة 

 .   وأمثال ذلك)٦( )٥( }من سأل الناس وله ما يغنيه  {
إذا سألت فاسأل  { الشيخ من اآليات واألحاديث شرح لقوله  وهذا الذي ذكره 

، وذلك أن يسأل الناس شيئا من أمور     ؛ إذ مفهومه املنع من سؤال غري اهللا       )٧( }اهللا 
 داخل يف    ؛ فأما سؤال أهل العلم فإنه غري  الدنيا ملا يف ذلك من الذلة واالفتقار إىل غري اهللا  

þθ#)  {:  هذا املنع ألن اهللا قد أمر به يف قوله    è=t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ìø.Ïe%! $# β Î) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗs>÷è s? ∩⊆⊂∪ { )٨(     ،
 .  كل على السائلواملقصود سؤاهلم عن أمور الدين اليت تش  

فأما سؤال ما يسوغ من العلم فليس من هذا الباب ألن املخب ر ال     :  - رمحه اهللا  -قال 
هال     { قال  .  ، والسائل حمتاج إىل ذلك   ينقص اجلواب من علمه بل يزداد باجلواب   

؛    ولكن من املسائل ما ينهى عنه )١٠( )٩( }فإن شفاء العي السؤال    سألوا إذ مل يعلموا  

                                                 
، الدارمي   )٥/٦٠(، أمحد   )١٦٤٠(، أبو داود الزكاة    )٢٥٧٩(، النسائي الزكاة    )١٠٤٤(مسلم الزكاة   ) ١(

 .  )١٦٧٨(الزكاة 
 . من حديث قبيصة بن خمارق اهلاليل )  ١٠٤٤ (رواه مسلم  ) ٢(
،  )٢٥٨٩(لزكاة ، النسائي ا   )٦٨٠(، الترمذي الزكاة    )١٠٤٢(، مسلم الزكاة    )١٤٠١(البخاري الزكاة   ) ٣(

 .  )١٨٨٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٠٠(أمحد 
واللفظ املذكور من حديث الزبري        .  من حديث أيب هريرة   )  ١٠٤٢ (، ومسلم   ) ٢٠٧٤ (رواه البخاري    ) (٤(

رواه البخاري      ) ( . . . ال تزال املسألة بأحدهم    : ( ، وقوله احلديث)  ) ٢٠٧٥ (وهو عند البخاري  
 .)  من حديث ابن عمر   )  ١٠٤٠ (، ومسلم  ) ١٤٧٤ (

،  )١٨٤٠(، ابن ماجه الزكاة  )١٦٢٦(، أبو داود الزكاة  )٢٥٩٢(، النسائي الزكاة  )٦٥٠(الترمذي الزكاة ) ٥(
 .  )١٦٤٠(، الدارمي الزكاة   )١/٤٤١(أمحد 

 ،  ) ١٨٤٠ (ه ، وابن ماج ) ٢٣٧٣ (، والنسائي  ، وحسنه ) ٦٥١ (، والترمذي  ) ١٦٢٦ (رواه أبو داود  () ٦(
 . ) ١٥٤ - ٦/١٥٣ (، وانظر احمللى   ) ٣/٣٤١ (وضعفه احلافظ يف الفتح  .  ) ١/٣٨٨ (وأمحد 

 .  )١/٣٠٨(، أمحد  )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ٧(
 .  ٤٣:  سورة النحل آية  ) ٨(
 .  )٣٣٦(أبو داود الطهارة  ) ٩(
 .)  ، وصححه ابن امللقن    ) ١/٣٣٠ (، وأمحد  ) ٥٧٢ (ه ، وابن ماج  ) ٣٣٦ (رواه أبو داود   ) (١٠(
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Ÿω (#θ  {:  كما قال تعاىل è=t↔ ó¡n@ ôtã u!$ u‹ô© r& { )و    وحن)٢(، وكنهيه عن أغلوطات املسائل      )١
 .  ذلك

؛ هل هي من السؤال      طلب الدعاء من الغري :   قضية- رمحه اهللا -مث استشكل الشيخ  
،    وأما سؤاله لغريه أن يدعو له :  -رمحه اهللا - )٣(؟ فقال  املمنوع أو من السؤال اجلائز 

إذا مسعتم املؤذن     {:   وقال)٥( )٤( } من دعائك ال تنسنا { :  لعمرفقد قال النيب 
، مث    ؛ فإنه من صلى علي مرة صلى اهللا عليه عشرا  ، مث صلوا علي   فقولوا مثل ما يقول

، وأرجو أن أكون          تنبغي إال لعبد من عباد اهللاسلوا اهللا يل الوسيلة فإهنا درجة يف اجلنة ال   
 . )٧( )٦( }فمن سأل اهللا يل الوسيلة حلت له شفاعيت يوم القيامة   .  أنا ذلك العبد
هذا هو طلب من األمة الدعاء  له ألهنم إذا دعوا له حصل هلم من األجر    :  وقد يقال

:  صاليت كلها عليك فقالأجعل  :  كما قال الذي قال.  أكثر مما لو كان الدعاء ألنفسهم
 فطلبه منهم الدعاء له    )٩( )٨( }إذ ا يكفيك اهللا ما أمهك من أمر دنياك وآخرتك   {

؛ فإنه قد  ، وذلك ملا يف ذلك من املصلحة هلم   ملصلحتهم كسائر أمره إياهم مبا أمرهم به
                                                 

 .  ١٠١:  سورة املائدة آية ) ١(
 ) ١٩/٣٨٩/٣١٩ (، والطرباين  ) ١١٧٩ (، وسعيد بن منصور   ) ٥/٤٣٥ (، وأمحد  ) ٣٦٥٦ (رواه أبو داود  () ٢(

 .)  ي واملناوي ، يف حني ضعفه املنذر   ) ١٠/٤٠٧ (وثبته احلافظ يف الفتح  .  ) ٨٢٠٤ (ويف األوسط 
 .  ) ١/٧٩ (اجملموع ) ٣(
 .  )٢٨٩٤(، ابن ماجه املناسك   )١٤٩٨(، أبو داود الصالة   )٣٥٦٢(الترمذي الدعوات   ) ٤(
، والضياء   ) ٢٨٩٤ (، وابن ماجه  حسن صحيح  :  وقال)  ٣٥٦٢ (، والترمذي  ) ١٤٩٨ (رواه أبو داود ) ٥(

فيه عاصم بن عبيد اهللا بن     :  ) ٣/٢١١ ( اهليثمي قال.  ) ١/٢٩ (، وأمحد  ) ١٨٤،  ١/٢٩٣/١٨٣ (
 .)  ٢/١٢٨ (ورواه ابن حبان يف ترمجة عاصم من اجملروحني      .  ، وقد وثق ، وفيه كالم كثري لغفلته عاصم 

،  )٥٢٣(، أبو داود الصالة   )٦٧٨(، النسائي األذان   )٣٦١٤(، الترمذي املناقب    )٣٨٤(مسلم الصالة   ) ٦(
 .  )٢/١٦٨(أمحد 

)  ٣٨٢ (، ومسلم  ) ٦١١ (وأصله يف البخاري  .  من حديث عبد اهللا بن عمرو )  ٣٨٤ (رواه مسلم    ()٧(
 .  ) خمتصرا من حديث أيب سعيد  

 .  )٥/١٣٦(، أمحد  )٢٤٥٧(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ٨(
،  ) ٥/١٣٦ (وأمحد ،  ) ١٤ (والقاضي إمساعيل  .  حسن صحيح :  ، وقال ) ٢٤٥٧ (رواه الترمذي    ) (٩(

 .  ) ، وحسنه املنذري  ) ١٠/١٦٠ (، وجوده اهليثمي  ) ١١٨٦،  ١١٨٥ (والضياء 
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ما من رجل يدعو ألخيه بظهر الغيب بدعوة إال وكل اهللا به ملكا   {:   قال صح عنه أنه

 . )٢( )١( }ولك مثله  :  كلما دعا دعوة قال امللك
وأصل سؤال اخللق احلاجات     " )٣( " التوسل والوسيلة "  يف كتاب- رمحه اهللا  -وقال 

؛ بل املأمور به    الدنيوية اليت ال جيب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل وال مستحبا
؛ وسؤال اخللق يف األصل حمرم لكنه أبيح   سؤال اهللا تعاىل والرغبة إليه والتوكل عليه

*sŒÎ#  {:  ، قال اهللا تعاىل ، وتركه توكال على اهللا أفضل    للضرورة sù |Møî tsù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪ 4’n< Î)uρ 

y7 În/u‘ =xî ö‘ $$ sù ∩∇∪ { )ارغب إىل اهللا ال إىل غريه :  ؛ أي  )٤  . 

 هو من أصح ما  )٦( )٥( }هللا إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن با {:  وقوله 
 .  روي عنه
أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فال يقول    {:  ألمحد " املسند " ويف

 . )٧( }شيئا إن خليلي أمرين أن ال أسأل الناس     :  ألحد ناولين إياه ويقول
وأما سؤال املخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم       :  - رمحه اهللا - )٨(وقال 
þθ#)  {:  ، فإن اهللا أمر بسؤال أهل العلم فقال تعاىل ، خبالف سؤال أهل العلم يؤمر به è= t↔ ó¡sù 

                                                 
،   )٢٨٩٥(، ابن ماجه املناسك  )١٥٣٤(، أبو داود الصالة  )٢٧٣٢(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(

 .  )٥/١٩٦(أمحد 
 .  ) عن أيب الدرداء  )  ٢٧٣٢ (رواه مسلم   ) (٢(
 . ) ١/١٨١ ( ضمن اجملموع  )٣(
 .  ٨ ، ٧:  سورة الشرح اآليتان ) ٤(
 .  )١/٣٠٨(، أمحد  )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ٥(
 .)  ، وأنه صحيح كما قال شيخ اإلسالم  ) ٤٩ص (سبق  ) (٦(
، وعبد اهللا بن      درك أبا بكر ابن أيب مليكة مل ي:  ) ٣/٩٢ (، قال اهليثمي  ) ١/١١ (رواه أمحد يف املسند   ) (٧(

، والبيهقي يف     ) ٧٥٨ (وروي حنوه من حديث أيب ذر ؛ عند الطرباين يف الصغري       .  املؤمل فيه كالم وقد وثق  
،   ) ٧٨٩٢ (ومن حديث أيب أمامة  .  ) ١٦٤٩ (وله طريق أخرى يف الكبري للطرباين  .  ) ٧٥٨٣ (الشعب 

 .  ) ١٠٤٣ (لك عند مسلم  ويغين عنه حديث عوف بن ما .  وفيه األهلاين
 .  ) ١/١٨٥ (ضمن اجملموع  ) ٨(
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Ÿ≅ ÷δr& Ìø.Ïe%! $# βÎ) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊆⊂∪ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  β Î*sù |MΖä. ’ Îû 7e7x© !$ £ϑ ÏiΒ !$ uΖø9t“Ρ r& 

š ø‹s9Î) È≅ t↔ ó¡sù šÏ% ©!$# tβρâtø)tƒ |=≈ tFÅ6ø9$# ÏΒ y7 Î= ö6 s% 4 { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  ö≅ t↔ ó™ uρ ôtΒ 

$ oΨù= y™ ö‘ r& ÏΒ y7 Î= ö6 s% ÏΒ !$ uΖÎ= ß™ ؛ فمن سئل عن علم يعلمه  ذله، وهذا ألن العلم جيب ب   )٣( } ‘•
 وهو يزكو على التعليم ال ينقص بالتعليم   )٤(فكتمه أجلمه اهللا بلجام من نار يوم القيامة  

 .  كما تنقص األموال بالبذل وهلذا يشب ه باملصباح 
وكذلك من له حق عند غريه من عني أو دين كاألمانات مثل الوديعة واملضاربة       

، وكذلك مال الفيء وغريه من األموال املشتركة اليت      دهلصاحبها أن يسأهلا ممن هي عن  
يتوىل قسمتها ويل األمر للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف واملرياث    

، ومن هذا الباب سؤال النفقة ملن جتب عليه وسؤال املسافر الضيافة ملن جتب   والوصية 
رمي له أن يطلب دينه ممن هو  ، وكذا الغ  عليه كما استطعم موسى واخلضر أهل القرية 

 .  عليه
، وإن كان املسئول مأمور    وقد يكون السؤال منهيا عنه هني حترمي أو هني ترتيه  :  قال

 .  بإجابة سؤاله 

                                                 
 .  ٤٣:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ٩٤:  سورة يونس آية ) ٢(
 .  ٤٥:  سورة الزخرف آية  ) ٣(
)  ٢٦٥،  ٢٦٤ (، وابن ماجه  ، وحسنه ) ٢٦٤٩ (، والترمذي  ) ٣٦٥٨ (هو حديث رواه أبو داود   ) (٤(

، وجوده املنذري يف    ) ١٤ (، وأبو نعيم يف املستخرج  ) ١/١٨٢  (، واحلاكم ) ٩٦ (وصححه ابن حبان  
وجعله احلافظ    .  للمناوي)  ٦/٢١٢ (، وقواه الذهيب ؛ كما يف فيض القدير  ، وصححه الزركشي  الترغيب 

 .)  يف القول املسداد صاحلا للحجة   
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 ما تبىن عليه العبادة الصحيحة 
 )١(، فقال  لشيخ اإلسالم رسالة تكلم فيها عن بيان ما تبىن عليه العبادة الصحيحة

؛ فإن اإلسالم مبين على  ، ال على اهلوى واالبتداع ى الشرع واالتباعالعبادات مبناها عل
 :  أصلني

 .  أن نعبد اهللا وحده ال شريك له:  أحدمها
، قال اهللا    ال نعبده باألهواء والبدعأن نعبده مبا شرعه على لسان رسول اهللا :  والثاين

 ΟèO y7≈oΨù=yèy_ 4’n?tã 7πyèƒÎŸ° zÏiΒ ÌøΒF{$# $yγ÷èÎ7̈?$$sù Ÿωuρ ôìÎ7®Ks? u!#uθ÷δr& tÏ%©!$# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩⊇∇∪ öΝåκ̈ΞÎ) s9¢  {:  تعاىل

(#θãΖøóãƒ šΖtã zÏΒ «!$# $\↔ø‹x© 4 { )وقال تعاىل.   اآلية )٢  :}  ÷Πr& óΟßγ s9 (#àσ¯≈ Ÿ2 uà° (#θ ããuŸ° Οßγ s9 zÏiΒ 

É Ïe$! $# $ tΒ öΝs9 .βsŒù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# 4 { )فليس ألحد أن يعبد اهللا مبا مل يشرعه رسول اهللا    )٣ ، 
؛ كما ثبت يف السنن من حديث  ه باألمور املبتدعة، ال نعبد من واجب ومستحب 
وكل بدعة .  وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة {:  العرباض بن سارية

 يقول يف  ويف مسلم أنه كان.  )٥(حديث حسن صحيح :   قال الترمذي)٤( } ضاللة 

،     وشر األمور حمدثاهتا ، وخري اهلدي هدي حممد    خري الكالم كالم اهللا   {:  خطبته

، وال    ، فال يصلي إال هللا وليس ألحد أن يعبد إال اهللا.  )٧( )٦( }وكل بدعة ضاللة 
، وال  ، وال خياف إال اهللا ، وال يتوكل إال على اهللا  ، وال حيج إال بيت اهللا  يصوم إال هللا

                                                 
 . ) ١/٨٠ (اجملموع ) ١(
 .  ١٩ ، ١٨:  سورة اجلاثية اآليتان) ٢(
 .  ٢١:  الشورى آية  سورة ) ٣(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة    )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٤(
 .  ) وأنه صحيح )  ٢١ص (سبق  ) (٥(
،   )٣/٣٧١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة   )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين   )٨٦٧(مسلم اجلمعة  ) ٦(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة  
 .  ) ديث جابر بن عبد اهللا  ، من ح حنوه)  ٨٦٧ (صحيح مسلم   ) (٧(
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نهاكم أن حتلفوا   إن اهللا ي   { )١( " الصحيحني " ويف.  " ، وال حيلف إال باهللا  ينذر إال هللا

من حلف     {:  ، ويف السنن )٢( }، فمن كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت  بآبائكم

ألن أحلف باهللا كذبا أحب إيل من أن      :   وعن ابن مسعود )٤( )٣( }بغري اهللا فقد أشرك 
، وتوحيد معه     ، واحللف باهللا توحيد   هللا شرك؛ ألن احللف بغري ا   )٥(أحلف بغريه صادقا  

، وإذا كان احلالف بغري اهللا قد أشرك فكيف بالناذر لغري   كذب خري من شرك معه صدق 
 .  ، وهلذا لو نذر لغري اهللا مل جيب الوفاء به باتفاق املسلمني   ؟ والنذر أعظم من احللف   اهللا

؛ كما  بقصد قضاء حاجات الناذرين النذر للقبور واملزارات - رمحه اهللا -يقصد الشيخ 
 .  ؛ ألنه عبادة لغري اهللا  ، وهذا شرك أكرب خيرج من امللة يفعل اليوم عند األضرحة

فمن ظن أن النذر للمخلوقني جيلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة فهو من :  قال الشيخ
 .  م مضرة، كالذين يظنون أن عبادة املخلوقني جتلب هلم منفعة أو تدفع عنه   الضالني

 عما حيصل للمشركني عند األضرحة وغريها من الكالم الذي  - رمحه اهللا -مث أجاب  
، أو    ، أو ما حيصل هلم من الطريان يف اهلواء       يسمعونه حىت يظنوا أن امليت خياطبهم  

األخبار عن األمور الغائبة حىت يظنوا أن ذلك من الكرامة اليت حتصل هلم بربكة األموات    
،     وهؤالء املشركون قد تتمثل هلم الشياطني وقد ختاطبهم بكالم     )٦( فقال ، أو األصنام 

                                                 
 .)  عن ابن عمر أو أبيه عمر   )  ١٦٤٦ (، ومسلم  ) ٦٦٤٧ (رواه البخاري   ) (١(
، النسائي األميان   )١٥٣٤(، الترمذي النذور واألميان    )١٦٤٦(، مسلم األميان   )٥٧٥٧(البخاري األدب  ) ٢(

،   )٢/١٤٢(، أمحد  )٢٠٩٤(الكفارات ، ابن ماجه   )٣٢٤٩(، أبو داود األميان والنذور   )٣٧٦٦(والنذور 
 .  )٢٣٤١(، الدارمي النذور واألميان    )١٠٣٧(مالك النذور واألميان  

 .  )٢/٦٩(، أمحد  )٣٢٥١(، أبو داود األميان والنذور   )١٥٣٥(الترمذي النذور واألميان   ) ٣(
،   ) ١/١١٧ ( واحلاكم ، ) ١/٤٧ (، وأمحد  ) ٣٢٥١ (، وحسنه وأبو داود    ) ١٥٣٥ (رواه الترمذي    ) (٤(

رواته  :  ) ٧/٣٦٠ (، وقال الذهيب يف السري  وصححه األلباين.  ) ٤/٤٤ (، وأبو عوانة  ) ٢٠٥ (والضياء 
 .  ) ثقات

، وقال اهليثمي          ) ٨/٤٦٩ (، وعبد الرزاق        ) ١٢٢٨١ (، وابن أيب شيبة        ) ٨٩٠٢ (رواه الطرباين        () ٥(
، وأبو      ) ٢/١٧٧ (وقد رواه أبو الشيخ يف طبقات احملدثني                   .  ا رواته رواة الصحيح موقوف          :  ) ٤/١٧٧ (

 .  ) مرفوعا)  ٧/٢٦٧ (نعيم   
 . ) ١/٨٢ (اجملموع ) ٦(
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، وقد تأتيه بنفقة أو طعام أو     ، وقد ختربه ببعض األمور الغائبة  وقد حتمل أحدهم يف اهلواء   
، وهذا     كسوة أو غري ذلك كما جرى مثل هذا لعباد األصنام من العرب وغري العرب 

، للضالني املبتدعني املخالفني للكتاب  ري هذا الزمان ، موجود يف هذا الزمان وغ   كثري
، وهؤالء إذا ظهر أحدهم شيئا خارقا      والسنة إما بعبادة غري اهللا وإما بعبادة مل يشرعها اهللا

 .  للعادة مل خيرج عن أن يكون حاال شيطانيا أو حماال هبتانيا
:   مع نوع من البدعة، لكن ال تقترن هبم الشياطني إال فخواصهم تقترن هبم الشياطني

؛ فإن   فإن الشيطان قصده اإلغواء حبسب قدرته  .  إما كفر وإما فسق وإما جهل بالشرع 
، وإن مل يقدر إال على جعلهم فساقا أو عصاة    قدر على أن جيعلهم كفارا جعلهم كفارا

، وإن مل يقدر إال على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبوهنا خيالفون هبا     جعلهم كذلك 
 .  ؛ فينتفع منهم بذلك -  -ريعة اليت بعث اهللا هبا رسوله  الش

لو رأيتم الرجل يطري يف اهلواء أو ميشي على املاء فال تغتروا به حىت     :  وهلذا قال األئمة
، وهلذا يوجد كثري من الناس يطري يف اهلواء وتكون         تنظروا وقوفه عند األمر والنهي 

ومن هؤالء من حيمله  .  كرامات أولياء اهللا املتقني؛ ال يكون من  الشياطني هي اليت حتمله
، ويظن هذا    الشيطان إىل عرفات فيقف مع الناس مث حيمله فريده إىل مدينته تلك الليلة
، وإن اعتقد أن      اجلاهل أن هذا من أولياء اهللا وال يعرف أنه جيب عليه أن يتوب من هذا

 ألن احلج الذي أمر اهللا به ورسوله ال       ؛ ، فإن تاب وإال قتل  هذا طاعة وقربة فإنه يستتاب 
؛   ، وال بد فيه من أن يطوف بعد ذلك طواف اإلفاضة    بد فيه من اإلحرام والوقوف بعرفة 

، بل عليه أن يقف مبزدلفة ويرمي اجلمار ويطوف للوداع         فإنه ركن ال يتم احلج إال به  
 .  بات احلج وعليه اجتناب احملظورات واإلحرام من امليقات إىل غري ذلك من واج 

وهؤالء الضالون الذين يضلهم الشيطان حيملهم يف اهلواء حيمل أحدهم بثيابه فيقف    
، ومنهم من   ، ويرى بعرفة ، ويرجع تلك الليلة حىت يرى يف اليوم الواحد ببلده   بعرفة

يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة فرياه من يعرفه واقفا فيظن أنه ذلك الرجل وقف    
tΒ  {:  ، قال تعاىل ذا وأمثاله يقع كثريا وهي أحوال شيطانية، ومثل ه بعرفة uρ ß·÷è tƒ tã 
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Ìø.ÏŒ Ç≈ uΗ ÷q§9$# ôÙ Íh‹s)çΡ …çµ s9 $ YΖ≈ sÜø‹x© uθ ßγ sù …çµs9 Öƒ Ìs% ∩⊂∉∪ { )لذكر الذي  ، وذكر الرمحن هو ا   )١

$  {:   قال تعاىلأنزله اهللا على نبيه   ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝàÏ≈ pt m: ∩∪ { )٢(   . 
ه حلجة يف الدين     فاألحوال الرمحانية كرامات سببها اإلميان وهي نعمة من اهللا على عبد   

، وأما أصحاب األحوال الشيطانية فهم من جنس الكهان يكذبون     أو حلاجة باملسلمني 
، وهلذا يوجد الواحد منهم         ، وال بد يف أعماهلم من خمالفة لألمر     تارة ويصدقون أخرى  

، ومرتكبا للفواحش ظاملا   م البسا للخبائث من النجاسات واألقذار اليت حتبها الشياطني
 .  واهللا املستعان.  ، وهذا فرق ما بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان    للناس

                                                 
 .  ٣٦:  سورة الزخرف آية  ) ١(
 .  ٩:  سورة احلجر آية ) ٢(
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 بيان الشرك وخطره 
قال اهللا  .  اعلم أن الشرك باهللا أعظم ذنب عصي اهللا به :  - رمحه اهللا - )١(قال 
βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {:  تعاىل tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )٢(  
ا أن جتعل هللا ند   :  ؟ قال أي الذنب أعظم  :   سئلأنه   { )٣( " الصحيحني " ويف

Ÿξ  {:  ، قال تعاىل املثل :  والند .  )٤( }وهو خلقك   sù (#θ è= yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡ r& uρ 

šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊄∪ { )وقال تعاىل  )٥ ،  :}  Ÿ≅ yè y_ uρ ¬! #YŠ# y‰Ρr& ¨≅ÅÒ ã‹Ïj9 tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 ö≅è% ôì−G yϑ s? 

x8Íøä3Î/ ¸ξ‹ Î= s% ( y7 ¨ΡÎ) ôÏΒ É=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ∩∇∪ { )فمن جعل هللا ندا من خلقه فيما   )٦ ،
؛ فإن اهللا سبحانه هو املستحق  بية فقد كفر بإمجاع األمة  من اإلهلية والربو يستحقه

؛ ألنه املألوه املعبود الذي تأهله القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند          للعبادة لذاته
؟ قال اهللا   ، وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية فكيف يصلح أن يكون إهلا   الشدائد
θ#)  {:  تعاىل è= yèy_ uρ …çµ s9 ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã #¹÷“ ã_ 4 ¨β Î) š∅≈|¡Σ M}$# Ö‘θ às3s9 îÎ7•Β ∩⊇∈∪ { )وقال    )٧ ،
’ βÎ) ‘≅à2 tΒ  {:  تعاىل Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ÎA# u Ç≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰ö7tã ∩⊂∪ { )٨(   . 

 فاهللا سبحانه هو املستحق أن    )٩(، مث قال    آيات يف هذا املعىن- رمحه اهللا -وذكر 
ß‰ôϑ  {:  قال تعاىل.  يعبد لذاته ys ø9$# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈yè ø9$# ∩⊄∪ { )فذكر احلمد باأللف   )١٠ 

، مث حصره يف   ؛ فدل على أن احلمد كله هللا  والالم اليت تقتضي االستغراق جلميع احملامد 
                                                 

 .  ) ١/٨٨ (اجملموع ) ١(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ) من حديث ابن مسعود  )  ٨٦ (، ومسلم   ) ٤٤٧ (رواه البخاري   ) (٣(
، النسائي حترمي الدم     )٣١٨٣(، الترمذي تفسري القرآن    )٨٦(، مسلم اإلميان   )٤٢٠٧(البخاري تفسري القرآن   ) ٤(

 .  )١/٣٨٠(، أمحد  )٢٣١٠(، أبو داود الطالق   )٤٠١٤(
 .  ٢٢:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ٨:  سورة الزمر آية ) ٦(
  . ١٥:  سورة الزخرف آية  ) ٧(
 .  ٩٣:  سورة مرمي آية ) ٨(
 . ) ١/٨٩ (اجملموع ) ٩(
 .  ٢:  سورة الفاحتة آية ) ١٠(
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x‚$−ƒ  {:  قوله Î) ß‰ç7÷ètΡ y‚$−ƒ Î)uρ ÚÏè tG ó¡nΣ ∩∈∪ { )فصيل لقوله، فهذا ت   )١  :}  ß‰ôϑ ys ø9 $# 

¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ { )فقوله   فهذا يدل على أنه ال يستحق أن يعبد أحد سواه      )٢ ،  :
}  x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷ètΡ { )إشارة إىل عبادته مبا اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض     )٣ 

، واملالك    ، وفيه أيضا معىن الربوبية واإلصالح  ؛ ألن الرب سبحانه هو املالك  والتسليم
 إن هذه اآلية     :  وهلذا قيل :  - رمحه اهللا   -، إىل أنه قال     الذي يتصرف يف ملكه كما يشاء  

}  x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ ÚÏè tGó¡nΣ ∩∈∪ { )؛ ألن أوهلا اقتضى   ؛ مجعت أسرار القرآن  )٤
، وآخرها اقتضى عبادته    ، كما ذكرنا  عبادته باألمر والنهي واحملبة واخلوف والرجاء      

:  فإذا تقرر هذا:  ال، إىل أنه ق ، ومجيع العبوديات داخلة يف ذلك بالتفويض والتسليم
 .  ؛ شرك يف اإلهلية وشرك يف الربوبية   ، هو نوعان  فالشرك يكفر به صاحبه

 يف عبادته أو حمبته أو خوفه    -مثال :   أي-فأما الشرك يف اإلهلية فهو أن جيعل هللا ندا 
 : قال تعاىل.  فهذا هو الشرك الذي ال يغفره اهللا إال بالتوبة منه     .  أو رجائه أو إنابته  

}  ≅ è% zƒ Ï% ©#Ïj9 (#ÿρ ãxŸ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ öxøó ãƒ Οßγ s9 $̈Β ô‰s% y#n= y™ { )وهذا هو الذي قاتل عليه   )٥ ،

∅š  {:  ، قال اهللا تعاىل   مشركي العرب ألهنم أشركوا يف اإلهلية رسول اهللا  ÏΒ uρ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ( t É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3 { )٦(   
$  {:  ، وقالوا  ةاآلي tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷è tΡ ωÎ) !$ tΡθç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n<Î) «!$# #’s∀ ø9ã— { )وقالوا  اآلية )٧ ، }  Ÿ≅ yèy_ r& 

                                                 
 .  ٥:  سورة الفاحتة آية ) ١(
 .  ٢:  سورة الفاحتة آية ) ٢(
 .  ٥:  سورة الفاحتة آية ) ٣(
 .  ٥:  سورة الفاحتة آية ) ٤(
 .  ٣٨:  سورة األنفال آية ) ٥(
 .  ١٦٥:  سورة البقرة آية ) ٦(
 .  ٣:  ة الزمر آية سور) ٧(
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sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈ s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ íó y´ s9 Ò>$yf ãã ∩∈∪ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ yìtΒ «! $# 

$ ·γ≈s9Î) tyz# u çν$ u‹É)ø9r'sù ’Îû É>#x‹yè ø9$# Ï‰ƒ Ï‰¤±9$# ∩⊄∉∪ { )٢(   . 

≅ö  {:  ؛ قال اهللا تعاىل  وأما الربوبية فكانوا مقرين هبا  è% tΒ > §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Æìö7¡¡9$# > u‘uρ 

Ä¸ öyè ø9$# ËΛ Ïàyè ø9$# ∩∇∉∪ tβθä9θ à)u‹y™ ¬! 4 { )إىل قوله)٣  : }  4’ ¯Τr'sù šχρ ãys ó¡è@ ∩∇∪ { )وما  )٤ 
، وإمنا كان    اعتقد أحد منهم قط أن األصنام هي اليت ترتل الغيث وترزق العامل وتدبره    

ذا املعىن يدل على  ، وه  اختذوا من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا   :  شركهم كما ذكرنا
θ#)  {:  ، وهذا كقوله   أن من أحب شيئا من دون اهللا كما حيب اهللا تعاىل فقد أشرك     ä9$ s% 

öΝèδ uρ $ pκ Ïù tβθ ßϑÅÁ tFøƒ s† ∩∉∪ «!$$ s? β Î) $ ¨Ζä. ’ Å∀s9 9≅≈n= |Ê AÎ7•Β ∩∠∪ øŒÎ) Νä3ƒ Èhθ |¡èΣ Éb>tÎ/ tÏϑ n=≈yè ø9$# ∩∇∪ { )٥( 
 .  وكذا من خاف شيئا كما خياف اهللا أو رجاه كما رجاه اهللا وما أشبه ذلك   

فالشرك يف الربوبية فإن الرب سبحانه هو املالك املدبر املعطي   :  وأما النوع الثاين
لضار أو  ؛ فمن شهد أن املعطي أو املانع أو ا  املانع الضار النافع اخلافض الرافع املعز املذل

 :  ، قال النافع أو املعز أو املذل غريه فقد أشرك بربوبيته   
$  {:  ؛ كما قال تعاىل  ألن النعم كلها هللا تعاىل  tΒ uρ Νä3Î/ ÏiΒ 7πyϑ ÷èÏoΡ zÏϑ sù «!$# ( { )٦(   ،

yξ  {:  تعاىلوقال  ä. ‘‰Ïϑ œΡ ÏIω àσ¯≈ yδ ÏIω àσ¯≈ yδuρ ôÏΒ Ï!$ sÜtã y7 În/u‘ 4 { )فاهللا سبحانه هو املعطي     )٧ ،
 .  شاء من عبادهعلى احلقيقة فإنه هو الذي خلق األرزاق وقدرها وساقها إىل من ي

                                                 
 .  ٥:  سورة ص آية) ١(
 .  ٢٦:  سورة ق آية) ٢(
 .  ٨٧ ، ٨٦:  سورة املؤمنون اآليتان) ٣(
 .  ٨٩:  سورة املؤمنون آية ) ٤(
 .  ٩٨ - ٩٦:  سورة الشعراء اآليات ) ٥(
 .  ٥٣:  سورة النحل آية  ) ٦(
 .  ٢٠:  سورة اإلسراء آية ) ٧(
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واعلم أن األمة      {:  - رضي اهللا عنهما  - البن عباس ومما يقوي هذا املعىن قوله  
وا على أن   ولو اجتمع  .  لو اجتمعوا على أن ينفعوك مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك 

 )١( }، رفعت األقالم وجفت الصحف    يضروك مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك  
فهذا يدل على أنه ال ينفع يف احلقيقة إال اهللا وال   .  )٢(هذا حديث صحيح  :  قال الترمذي
، وأراح     ، فمن سلك هذا املسلك العظيم استراح من عبودية اخللق ونظره إليهم     يضر غريه

، وجترد التوحيد يف قلبه فقوي إميانه وانشرح صدره وتنو ر  لومه وذمه إياهمالناس من 
 .  ، ومن توكل على اهللا فهو حسبه  قلبه

، فإذا     وأما الشرك اخلفي فهو الذي ال يكاد أحد يسلم منه مثل أن حيب مع اهللا غريه      
، وطريق التخلص من هذه اآلفات كلها    نقص خوف العبد من ربه خاف املخلوق  

yϑ  {:   قال اهللا تعاىلخالص هللا  اإل sù tβ% x. (#θ ã_ ötƒ u!$ s)Ï9 Ïµ În/u‘ ö≅yϑ ÷è u‹ù= sù Wξ uΚtã $[s Î=≈ |¹ Ÿω uρ 

õ8Îô³ç„ Íο yŠ$t7Ïè Î/ ÿÏµ În/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ { )وال حيصل اإلخالص إال بزهد وال زهد إال بتقوى  )٣ ،   ،
 .  والتقوى متابعة األمر والنهي

                                                 
 .  )١/٣٠٨(، أمحد  )٢٥١٦(ئق والورع  الترمذي صفة القيامة والرقا  ) ١(
 .  ) وأنه حسن )  ٤٩ص (سبق  ) (٢(
 .  ١١٠:  سورة الكهف آية ) ٣(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٦٠

 بيان أنواع الشرك 
ذكر اهللا عن إمامنا إبراهيم خليل اهللا أنه قال ملناظريه من     :  - رمحه اهللا  - )١(قال 

y#ø‹Ÿ2  {:  املشركني الظاملني uρ ß∃% s{r& !$ tΒ öΝçG ò2 uõ° r& Ÿω uρ šχθ èù$ sƒ rB öΝä3¯Ρr& ΟçG ø.uõ° r& «!$$ Î/ $ tΒ öΝs9 

öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ öΝà6ø‹n= tæ $ YΖ≈ sÜù= ß™ 4 ‘“ r'sù È ÷s)ƒ Ìxø9$# ‘,ym r& ÇøΒ F{$$ Î/ ( βÎ) ÷ΛäΖä. šχθ ßϑn= ÷è s? ∩∇⊇∪ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟs9uρ 

(#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ßøΒ F{$# Νèδuρ tβρ ß‰tGôγ •Β ∩∇⊄∪ { )من   )٣(ويف الصحيح  .   )٢ 

أمل تسمعوا إىل قول   {:   فسر الظلم بالشرك وقالحديث عبد اهللا بن مسعود أن النيب 

χ  {:  العبد الصاحل Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∪ { )فأنكر أن خناف ما      } ؟  )٤ ،
علويات والسفليات وعدم خوفهم من إشراكهم باهللا  أشركوهم باهللا من مجيع املخلوقات ال

، وهذه    ، وبي ن أن القسم الذي مل يشرك هو اآلمر املهتدي  شريكا مل يرتل اهللا به سلطانا
؛ فإن اإلشراك يف هذه األمة أخفى من دبيب      آية عظيمة تنفع املؤمن احلنيف يف مواضع  

، وشرك يف   رك يف الطاعة واالنقيادوهو شرك يف العبادة والتأله وش! د ع  جليله  .  النمل
 .  اإلميان والقبول

فالغالية من النصارى والرافضة وضالل الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غري   
، ومن أشرك هذا الشرك أشرك يف      اهللا تارة وبنوع من عبادته أخرى وهبما مجيعا تارة 

 .  الطاعة
لقضاة والعامة املتبعة هلؤالء يشركون شرك      وكثري من املتفقهة وأجناد امللوك وأتباع ا   

ÿρ#)  {:   لعدي بن حامت ملا قرأ  قال النيب  {، وقد   الطاعة ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘uρ $ \/$ t/ö‘ r& 

ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ { )فقال! يا رسول اهللا ما عبدوهم :  فقال،   )٥  :
                                                 

 .  ) ١/٩٧ (اجملموع ) ١(
 .  ٨٢ ، ٨١:  سورة األنعام اآليتان) ٢(
 .  ) ١٢٤ (، ومسلم   ) ٣٢ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  ١٣:  سورة لقمان آية ) ٤(
 .  ٣١:  سورة التوبة آية ) ٥(
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. })١( ما عبدوهم ولكن أحلوا هلم احلرام فأطاعوهم وحرموا عليهم احلالل فأطاعوهم 
،  ، واحلالل ما حلله   فتجد أحد املنحرفني جيعل الواجب ما أوجبه متبوعه واحلرام ما حرمه   

مث خيو ف من امتنع من هذا الشرك      .  ، وإما دينا ودنيا    إما دينا وإما دنيا والدين ما شرعه
، وهبذا خيرج من أوجب اهللا     وهو ال خياف أنه أشرك به شيئا يف طاعته بغري سلطان من اهللا  

 .  ، وغري ذلك  طاعته من أمري وعامل ووالد وشيخ
، بل    واملتفلسفة-كالم   يعين علماء ال-وأما الشرك الثاين فكثري من أتباع املتكلمة   

، بل وبعض أتباع امللوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما خيرب به   وبعض املتفقهة واملتصوفة 
، وإفساد بعضها ومدح بعضها وبعض   من االعتقادات اخلربية ومن تصحيح بعض املقاالت 

ل وال  ، والقبو  ، وخياف ما أشركه يف اإلميان     ، وذم بعض بال سلطان من اهللا     القائلني
، وهبذا خيرج   ، وقبول قوله بغري سلطان من اهللا خياف إشراكه باهللا شخصا يف اإلميان به

، فباب  من شرع اهللا تصديقه من املرسلني والعلماء املبلغني والشهداء الصادقني وغري ذلك      
 .  الطاعة والتصديق ينقسم إىل مشروع يف حق البشر وغري مشروع 

، فإنه   فال حق فيها للبشر  - وهذا هو القسم الثالث    -تأله وأما العبادة واالستعانة وال  
وال ريب أن من نصرك   .  ما وضعت يدي يف قصعة أحد إال ذللت له    :  كما قال القائل

فاملؤمن يريد أن ال يكون عليه سلطان إال هللا ولرسوله         .  ورزقك كان له سلطان عليك  
فإذا قصد دفع هذا   .  هلم عليه وقبول مال الناس فيه سلطان  .  وملن أطاع اهللا ورسوله   

، وإن قصد الترفع   السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنا حممودا يصح له دينه بذلك
، وقد يقصد بترك األخذ غىن نفسه  عليهم والترأس واملراءاة باحلال األوىل كان مذموما 

 ال تفتقر  ، وعزت ها حىت  غىن نفس ه:  ؛ فهذه أربع مقاصد صاحلة  عنهم ويترك أمواهلم هلم  
، فال  ، وسالمة ماهلم ودينهم عليهم حىت ال تنقص عليهم أمواهلم   إىل اخللق وال تذل هلم 

ففي ذلك منفعة له  .  ، وال يوقعهم بأخذها فيما يكره هلم من االستيالء عليه يذهبها عنهم

                                                 
، وابن جرير    ) ١٧/٢/١٨ (، والطرباين  ) ٤/٣٧٨ (، وأمحد  واستغربه)  ٣٠٩٥م و٢٩٥٣ (رواه الترمذي  ) ١(

 .  وحسنه األلباين.  ) ١٠/١٦ (، والبيهقي  ) ١٠/١٤ (
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فعة    وقد يكون يف ذلك من  .  ، ومنفعة هلم أن يبقى ماهلم ودينهم     أن ال يذل وال يفتقر إليهم  
 .  بتأليف قلوهبم بإبقاء أمواهلم هلم حىت يقبلوا منه  

وقد يكون يف ذلك حفظ دينهم فإهنم إذا قبل منهم املال قد يطمعون هم أيضا يف    
؛ فال يقبلون األمر باملعروف والنهي عن    أنواع من املعاصي ويتركون أنواعا من الطاعات

 يستعان به يف معصية أو ي منع  من ، وأما إذا كان األخذ يفضي إىل طمع فيه حىت  املنكر
؛ فإهنم ال يتمكنون هم من استعماله يف املعصية إال مع ذله أو         طاعة فتلك مفاسد أخر  

 .  ؛ فإن العطاء حيتاج إىل جزاء ومقابلة فقره
،    جماراهتم على أهوائهم احملرمة   :  وكما أن يف أخذه من أموال الناس هذه املفاسد     

 .  ، والذلة للناس   والنهي عن املنكر وترك واجب األمر باملعروف 
، منها التكرب    أنه قد يكون يف ترك األخذ أيضا مفاسد    - رمحه اهللا  -فقد بي ن 
؛ ومنها االمتناع من اإلحسان إليهم فإنه إذا مل يأخذ منهم مل يعطهم وحيسن    واالستعالء

 .  إليهم من باب املقابلة واملكافأة
،  ، أو لترك منفعتهم     ملضرة الناس - أي األخذ    - وقد يتركه :  - رمحه اهللا  -قال 

، إما بأنه يكون    ، أو ترك منفعتها  ، وقد يكون يف الترك أيضا مضرة نفسه فهذا مذموم
 .  ، أو يكون يف أخذه وصرفه منفعة له يف الدين والدنيا       حمتاجا إليه فيضره تركه
 :  أن الشرك أنواع   :  ومما تقدم يتبني لنا

وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغري اهللا كالذبح والنذر     : لظاهر الشرك ا:  األول
 .  للقبور واالستغاثة باألموات والغائبني من اجلن والشياطني 

 وهو طاعة العلماء واألمراء يف استحالل ما حرم اهللا أو حترمي        : شرك الطاعة :  الثاين
 .  ما أحله 

ألقوال املنحرفة وقبوهلا كما قالت وهو التصديق با :  شرك اإلميان والقبول :  والثالث
الفالسفة واملخرفني واملنحرفني واملعطلة لألمساء والصفات من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة        

 .  واإلعراض عن قبول مقاالت األنبياء واتباعهم
وهو الرياء والسمعة والعمل لغري اهللا بل ألجل طمع     :  شرك خفي: والنوع الرابع 
 .  واهللا املستعان .  من مطامع الدنيا
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 حكم التوسل واالستغاثة 
هذه املسألة هي الشبهة اليت يديل هبا هواة الشرك قدميا وحديثا فكان ال بد من كشفها       

 يف كل ما يستغاث اهللا جتوز االستغاثة بالنيب  :   عمن قال- رمحه اهللا -؛ سئل  وبياهنا
، وكذلك يستغاث   يف طلب الغوث، على معىن أنه وسيلة من وسائل اهللا تعاىل   تعاىل فيه

، وأنه ال فرق بني االستغاثة     بسائر األنبياء والصاحلني يف كل ما يستغاث اهللا تعاىل فيه 
،   . . . أو أستغيث برسولك أن تغفر يل  ! أتوسل إليك يا إهلي برسولك   :  ؛ قال والتوسل

 .  إىل آخر السؤال الذي يدور على هذا املعىن  
مل يقل أحد من املسلمني إنه      .   احلمد هللا رب العاملني  )١(قوله  ب- رمحه اهللا -فأجاب 

ال بنيب وال مبلك وال بصاحل ! يستغاث بشيء من املخلوقات يف كل ما يستغاث اهللا فيه 
، ومل يقل   ، بل هذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم أنه ال جيوز إطالقه وال غري ذلك

 طالب منه وسائل له ، فإن املستغيث بالنيب  أحد أن التوسل بنيب هو استغاثة به  
وكل أحد يفرق بني   .  واملتوسل به ال يدعى وال يطلب منه وال ي سأل وإمنا يطلب به  

.  ، كاالستنصار طلب النصر املدعو واملدعو به واالستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة   
çµ  {:  اىلواملخلوق يطلب منه من هذه األمور ما يقدر عليه منها كقوله تع     sW≈ tótG ó™ $$ sù “ Ï% ©!$# 

ÏΒ Ïµ ÏG yè‹Ï© ’n?tã “ Ï% ©!$# ôÏΒ Íν Íiρ ß‰tã { )وأما ما ال يقدر عليه إال اهللا فال يطلب إال من   .   )٢
 ويستسقون به ويتوسلون به كما    ال يستغيثون بالنيب ، وهلذا كان املسلمون     اهللا
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا     :   استسقى بالعباس وقال أن عمر    )٣( " صحيح البخاري " يف

 .  نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون 

                                                 
 . ) ١/١٠١ (اجملموع ) ١(
 .  ١٥:  سورة القصص آية) ٢(
 .  ) ) ١٠١٠ (برقم  ) (٣(
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 جاء يف حال كون      ، وهذا  ومراد الشيخ التوسل بدعائه بأن يدعو اهللا هلم بالغيث  
؛   ، وأما امليت فال يتوسل به وال يطلب منه دعاء وال غريه الشخص حيا قادرا على الدعاء

 فقد ذكر عمر  :   بعد ذلك - رمحه اهللا -، وهلذا قال الشيخ    ألنه ال يقدر على شيء
،   يف حياته يف االستسقاء مث توسلوا بعمه العباس بعد موته  أهنم كانوا يتوسلون بالنيب  

، وهذا مل يفعله الصحابة بعد   وتوسلهم به هو استسقاؤهم به حبيث يدعو ويدعون معه 
 .  موته وال يف مغيبه

؛   ما ال يقدر عليه إال اهللا ال يستغاث فيه إال باهللا:  من قال:  - رمحه اهللا - )١(مث قال 
يت قال ، وهذه هي ال    وال يستغاث باملخلوق يف ذلك ألنه شرك   :  ، يعين فقد قال احلق
استغاثة  :  ، وقال اآلخر استغاثة املخلوق باملخلوق كاستغاة الغريق بالغريق:  بعضهم فيها

إنه ال يستغاث يب  {:  وقد قال النيب .  املخلوق باملخلوق كاستغاثة املسجون باملسجون

 وإذا   )٥( )٤( }إذا استعنت فاستعن باهللا  {:   وقال البن عباس)٣( )٢( }وإمنا يستغاث باهللا 
، كما هو الصادق    عن نفسه أمرا كان هو الصادق املصدق يف ذلكنفى الرسول 

ومن رد خربه تعظيما له أشبه النصارى .  املصدوق يف كل ما خيرب به من نفي وإثبات 
 ؛ فنفى ما نفاه الرسول   ن كذبوا املسيح يف إخباره عن نفسه بالعبودية تعظيما له   الذي

 .  وليس ألحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك البتة 
 نفى أن يستغاث به فال جيوز لنا أن خنالف نفيه  أن الرسول - رمحه اهللا -يعين 

 .  ؛ ألن هذا معصية له ومعارضة له فيما قال  ونستغيث به
 :  أن االستغاثة باملخلوق على نوعني :  - رمحه اهللا -ل من كالم الشيخ  وقد حتص 

                                                 
 .  ) ١/١٠٦ (اجملموع ) ١(
 .  )٤٧٢٦(اود السنة   أبو د) ٢(
قال اهليثمي     .  واستغربه ابن كثري )  ١٥٤٧ (، والطرباين   حنوه)  ٥/٣١٧ (، أمحد  ) ٤٧٢٦ (رواه أبو داود    ) (٣(

 .)  فيه ابن هليعة وهو حسن احلديث   :  ) ١٠/١٥٩ (
 .  )١/٣٠٨(، أمحد  )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ٤(
 .)  أنه حديث حسن ، و ) ٤٩ص (سبق  ) (٥(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٦٥

 االستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه يف حياته فهذه جائزة كاستغاثة     : النوع األول
 عليه -؛ كما قال تعاىل عن كليمه موسى    املظلوم مبن يناصره على ظامله ويدفع عنه الظلم     

çµ  {:  -الصالة والسالم     sW≈ tó tGó™ $$ sù “ Ï% ©!$# ÏΒ Ïµ ÏG yè‹Ï© ’ n?tã “ Ï% ©!$# ôÏΒ Íν Íiρ ß‰tã …çν t“ x.uθ sù 4 y›θãΒ 

4 |Ós)sù Ïµ ø‹n= tã ( { )١(   . 
؛ فهذه حمرمة وهي شرك         عليه إال اهللا   االستغاثة باملخلوق فيما ال يقدر : والنوع الثاين

 .  أكرب
 يعين يف حياته  واالستغاثة مبعىن أن يطلب من الرسول :  - رمحه اهللا -قال الشيخ 

 فهو أيضا مما  ، وأما باملعىن الذي نفاه الرسول    ما هو الالئق مبنصبه ال ينازع فيها مسلم
، إذا قامت عليه احلجة اليت     فهو كافرومن أثبت لغري اهللا ما ال يكون إال هللا .  جيب نفيها

، وهلذا ال يعرف عن أحد من املسلمني أنه جو ز مطلق االستغاثة بغري اهللا وال         يكفر تاركها
 .  أنكر على من نفى مطلق االستغاثة عن غري اهللا

وقد يكون من كالم اهللا ورسوله عبارة هلا معىن صحيح لكن بعض الناس يفهم :  قال
معجمه  " كما روى الطرباين يف.  د اهللا ورسوله فهذا يرد عليه فهمه من تلك غري مرا

 ، فقال أبو بكر الصديق     منافق يؤذي املؤمنني أنه كان يف زمن النيب    :  " الكبري
إنه ال يستغاث يب   { فقال النيب .   من هذا املنافق قوموا بنا نستغيث برسول اهللا  

 املعىن الثاين وهو أن يطلب منه ما فهذا إمنا أراد به النيب  .  )٣( )٢( }وإمنا يستغاث باهللا 
 .  ال يقدر عليه إال اهللا

                                                 
 .  ١٥:  سورة القصص آية) ١(
 .  )٤٧٢٦(أبو داود السنة   ) ٢(
 .  ) ، وأنه حديث حسن   ، يف الصفحة السابقة هلذه  هو احلديث قبل السابق   ) (٣(
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 الشفاعة 
؛ ألن الشفاعة ضل  يف مفهومها كثري من اخللق          يف موضوع مهم  - رمحه اهللا  -تكلم 
؛ فكثري من املشركني    على غري مفهومها الصحيح، حيث فهمها أكثر اخللق  قدميا وحديثا

، وطافوا   ، وبنوا على قبورهم القباب بالغوا يف إثبات الشفاعة حىت طلبوا من األموات
؛ كل  ، وذحبوا عندها وملئوا صناديق النذور باألموال اليت هم بأ م س  احلاجة إليها     حوهلا 

ÏIω  {:  ذا شرك باهللا قالواه:  وإذا قيل هلم! ذلك طلبا للشفاعة من األموات  àσ¯≈ yδ 

$ tΡàσ¯≈ yèxä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 { )١(  }  $ tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷ètΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ø9ã— { )٢(   . 
، يقابلهم  ويقابل هؤالء املبالغني يف إثبات الشفاعة مبالغة أوصلتهم إىل الكفر والشرك   
، وميثل   قوم بالغوا يف نفي الشفاعة متجاهلني النصوص اليت جاءت بإثبات الصحيح فيها

وتوسط أهل السنة واجلماعة فأثبتوا ما أثبته اهللا ورسوله من .  عتزلة واخلوارج هذا الفريق امل
 - ابن تيمية )٣(، وحيال ذلك يقول شيخ اإلسالم  الشفاعة ونفوا ما نفاه اهللا ورسوله منها

θ#)  {:  الشفاعة املنفية يف القرآن الكرمي كقوله تعاىل :  -رمحه اهللا  à)¨?$#uρ $ YΒ öθtƒ ω “ Ì“ øgrB ë§øtΡ 

tã <§ø¯Ρ $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ ã≅ t6ø)ãƒ $ pκ÷]ÏΒ ×π yè≈xx© Ÿω uρ ä‹s{÷σãƒ $ pκ÷]ÏΒ ×Αô‰tã { )وقوله    )٤ ،  :}  ÏiΒ È≅ ö7s% β r& 

u’ÎAù'tƒ ×Πöθtƒ ω ÓìøŠt/ ÏµŠÏù Ÿωuρ ×'©#äz Ÿωuρ ×πyè≈xx© 3 { )وقوله     )٥ ،  :}  $yϑsù $uΖs9 ÏΒ tÏèÏ≈x© ∩⊇⊃⊃∪ { )٦( 
$  {:  وقوله   tΒ tÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ 5ΟŠ ÏΗ xq Ÿωuρ 8ì‹Ïx© äí$sÜãƒ ∩⊇∇∪ { )وقوله   )٧ ،  :}  tΠöθtƒ ’ÎAù' tƒ 

…ã& é#ƒ Íρ ù's? ãΑθ à)tƒ š Ï%©!$# çνθ Ý¡nΣ ÏΒ ã≅ ö7s% ô‰s% ôNu!% y` ã≅ß™ â‘ $ uΖÎn/u‘ Èd,ys ø9$$ Î/ ≅yγ sù $uΖ©9 ÏΒ u!$ yè xä© (#θãè xô±uŠsù !$ uΖs9 

                                                 
 .  ١٨:  سورة يونس آية ) ١(
 .  ٣:  سورة الزمر آية ) ٢(
 .  ) ١/١١٦ (اجملموع ) ٣(
 .  ٤٨:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٢٥٤:  ورة البقرة آية س) ٥(
 .  ١٠٠:  سورة الشعراء آية  ) ٦(
 .  ١٨:  سورة غافر آية ) ٧(
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÷ρ r& –ŠtçΡ Ÿ≅ yϑ÷è uΖsù uöxî “ Ï%©!$# $̈Ζä. ã≅ yϑ ÷ètΡ 4 { )ارج واملعتزلة على منع     ، واحتج بكثري منه اخلو     )١
، أو أن ي خرج من النار من      ؛ إذ منعوا أن ي شفع ملن يستحق العذاب      الشفاعة ألهل الكبائر

 .  يدخلها ومل ينفوا الشفاعة ألهل الثواب يف زيادة الثواب
ومذهب سلف األمة وأئمتها وسائر أهل السنة واجلماعة إثبات الشفاعة ألهل الكبائر   

 .   من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان وأنه خيرج من النار
مث رده على املعتزلة واخلوارج النافني للشفاعة مطلقا استنادا إىل ظاهر األدلة اليت فيها     

،   الشفاعة املنفية هي الشفاعة املعروفة عند الناس عند اإلطالق   :  ، فقال نفي الشفاعة
فأما إذا أ ذن له يف أن يشفع فشفع   ،  أن يشفع الشفيع إىل غريه ابتداء فيقبل شفاعته:  وهي

 .  ، وتكون شفاعته مقبولة ويكون األمر كله لآلمر املسئول   مل يكن مستقال يف الشفاعة
:  ، كما قال تعاىل وقد ثبت بنص القرآن يف غري آية أن أحدا ال يشفع عنده إال بإذنه  

}  tΒ #sŒ “ Ï%©!$# ßìxô±o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 { )وقال   )٢ ،  :}  Ÿω uρ ßìxΖs? èπ yè≈x¤±9$# ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) 

ôyϑ Ï9 šχ ÏŒr& …çµ s9 4 { )وقال  )٣ ،  :}  Ÿω uρ šχθ ãèxô±o„ ω Î) Çyϑ Ï9 4 |Ós?ö‘  وأمثال    )٤( } #$

ö‘É‹Ρr&uρ Ïµ  {:  ، والذي يبني أن هذه هي الشفاعة املنفية أنه قال      ذلك Î/ t Ï% ©!$# tβθèù$ sƒ s† β r& 

(#ÿρ ãt±øt ä† 4’n< Î) óΟÎγ În/u‘   }§øŠs9 Οßγ s9 ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ @’ Í< uρ Ÿωuρ Óì‹Ïx© öΝßγ ¯= yè©9 tβθ à)−G tƒ ∩∈⊇∪ { )وقال تعاىل  )٥ ،  :

}  ª!$# “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ÷ t/ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒr& ¢ΟèO 3“ uθ tG ó™ $# ’n?tã Ä ö̧yè ø9$# ( $ tΒ Νä3s9 

ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ ?ì‹Ïx© 4 { )؛ فأخرب سبحانه أنه ليس هلم من دون اهللا ويل وال    )٦
 .  شفيع

                                                 
 .  ٥٣:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٢٣:  سورة سبأ آية ) ٣(
 .  ٢٨:  سورة األنبياء آية ) ٤(
 .  ٥١:  سورة األنعام آية ) ٥(
 .  ٤:  سورة السجدة آية  ) ٦(
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، كما   ؛ فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه مل تكن من دونه  وأما نفي الشفاعة بدون إذنه 
$  {:  ، كما قال تعاىل أن الوالية اليت بإذنه ليست من دونه    uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘uρ t Ï% ©!$#uρ 

(#θ ãΖtΒ#u t Ï%©!$# tβθßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# tβθè?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# öΝèδuρ tβθãè Ï.≡u‘ ∩∈∈∪ { )١(   ،}  tΒ uρ ¤Αuθ tG tƒ ©! $# 

…ã&s!θß™u‘uρ tÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u ¨βÎ*sù z>÷“Ïm «!$# ÞΟèδ tβθç7Î=≈tóø9$# ∩∈∉∪ { )وأيضا فقد قال.   )٢  :} ÏΘr& (#ρä‹sƒªB$# 

ÏΒ ÈβρßŠ «!$# u!$yèxä© 4 ö≅è% öθs9uρr& (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω tβθä3Î=ôϑtƒ $\↔ø‹x© Ÿωuρ šχθè=É)÷ètƒ ∩⊆⊂∪ ≅è% °! èπ yè≈x¤±9$# $ YèŠÏΗ sd ( …ã& ©! 

à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )فذم الذين اختذوا من دون اهللا شفعاء وأخرب أن هللا       )٣ ،
، وقد قال  ؛ فعلم أن الشفاعة منتفية عن غريه إذ ال يشفع أحد إال بإذنه  الشفاعة مجيعا

šχρ  {:  تعاىل ß‰ç7÷è tƒuρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ•ÛØo„ Ÿωuρ óΟßγ ãè xΖtƒ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yèxä© 

y‰Ψ Ïã «!$# 4 ö≅ è% šχθä↔ Îm6 uΖè?r& ©!$# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝn=÷è tƒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’ n?≈ yès?uρ $ £ϑ tã 

šχθ ä.Îô³ç„ ∩⊇∇∪ { )ومما يوضح ذلك أنه نفى يومئذ اخللة بقوله        )٤ ،  :}  ÏiΒ È≅ö7s% β r& u’ÎAù'tƒ 

×Πöθ tƒ ω ÓìøŠt/ ÏµŠ Ïù Ÿω uρ ×' ©#äz Ÿω uρ ×π yè≈xx© 3 tβρ ãÏ≈ s3ø9$#uρ ãΝèδ tβθ ãΚ Î=≈ ©à9$# ∩⊄∈⊆∪ { )ومعلوم أنه إمنا نفى     )٥ ،

$!  {:  ، كما قال ديق  الصديق يف الدنيا اخللة املعروفة ونفعها املعروف كما ينفع الص   tΒuρ 

y71u‘ ÷Šr& $ tΒ ãΠöθ tƒ È Ïd‰9$# ∩⊇∠∪ §ΝèO !$ tΒ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ãΠöθ tƒ É Ïe$! $# ∩⊇∇∪ tΠöθ tƒ Ÿω à7 Î=ôϑ s? Ó§øtΡ <§øuΖÏj9 $ \↔ ø‹x© ( 

ãøΒ F{$#uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ °! ∩⊇∪ { )وقال   )٦ ،  :}  u‘ É‹Ψã‹Ï9 tΠöθ tƒ É−Ÿξ −G9$# ∩⊇∈∪ tΠöθ tƒ Νèδ tβρã— Ì≈ t/ ( Ÿω 4’s∀ øƒ s† ’n?tã 

«!$# öΝåκ÷]ÏΒ Öó x« 4 Çyϑ Ïj9 à7 ù= ßϑø9$# tΠöθ u‹ø9$# ( ¬! Ï‰Ïn≡uθ ø9$# Í‘$£γ s)ø9$# ∩⊇∉∪ { )؛ مل ينف أن يكون يف اآلخرة      )٧

âHξ  {:  خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال Åz F{$# ¥‹Í×tΒ öθ tƒ óΟßγ àÒ ÷èt/ CÙ ÷è t7Ï9 <ρ ß‰tã ωÎ) šÉ)−Fßϑ ø9$# ∩∉∠∪ 

                                                 
 .  ٥٥:  ة املائدة آية سور) ١(
 .  ٥٦:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ٤٤ ، ٤٣:  سورة الزمر اآليتان ) ٣(
 .  ١٨:  سورة يونس آية ) ٤(
 .  ٢٥٤:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ١٩ - ١٧:  سورة االنفطار اآليات ) ٦(
 .  ١٦ ، ١٥:  سورة غافر اآليتان) ٧(
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ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ Ÿω ì∃öθ yz â/ä3ø‹n= tæ tΠöθ u‹ø9$# Iω uρ óΟçFΡr& šχθ çΡt“ øt rB ∩∉∇∪ { )وقد قال النيب .   اآليات )١  :

أين   {:   ويقول اهللا تعاىل  )٣( )٢( }حقت حمبيت للمتحابني يف   :  يقول اهللا تعاىل  {

؛ فتعني أن األمر كله  )٥( )٤( }املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي   
، وأنه ال جيوز أن يعبد    ، وأنه ال ينفع أحد وال يضر إال بإذن اهللا عائد إىل حتقيق التوحيد

دون اهللا وأنه يوم القيامة يظهر جلميع اخللق أن األمر كله          ، وال يستعان به من    أحد غري اهللا  
، فال يبقى من يد عي لنفسه معه شركا يف ربوبيته أو إهليته    هللا ويتربأ كل مدعو ممن دعاه
، خبالف الدنيا فإنه وإن مل يكن رب وال إله إال هو فقد اختذ       وال من يد عي ذلك لغريه

يف الدنيا يشفع الشافع عند غريه وينتفع بشفاعته   و.  غريه ربا وإهلا وادعى ذلك مدعون  
، وقد نفى    ، ويكون خليله فيعينه ويفتدي نفسه من الشر   وإن مل يكن أذن له يف الشفاعة   
“ ω  {:  اهللا هذه األقسام الثالثة قال تعاىل Ì“ øgrB ë§øtΡ tã <§ø¯Ρ $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø)ãƒ $pκ÷]ÏΒ ×πyè≈ xx© 

Ÿω uρ ä‹s{÷σãƒ $pκ÷]ÏΒ ×Αô‰tã { )٦(   . 

                                                 
 .  ٦٨ ، ٦٧:  سورة الزخرف اآليتان  ) ١(
 .  )١٧٧٩(، مالك اجلامع  )٥/٢٣٧(أمحد ) ٢(
،  ) ٥٧٥ (وصححه ابن حبان  )  ٢٣٩،  ٢٣٦،  ٢٣٣،  ٥/٢٢٩ (، وأمحد  ) ١٧١١ (رواه مالك  ) (٣(

 .  ) ٢٥/١٢٥ (التمهيد  :  ، وانظر  ، واملنذري يف الترغيب   ) ٣٦٩ (، والضياء  )  عطا- ٤/١٨٦ (واحلاكم 
 .  )٢٧٥٧(، الدارمي الرقاق  )١٧٧٦(، مالك اجلامع  )٢/٢٣٧( أمحد ، )٢٥٦٦(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٤(
 .  ) من حديث أيب هريرة  )  ٢٥٦٦ (رواه مسلم   ) (٥(
 .  ٤٨:  سورة البقرة آية ) ٦(
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 الواسطة بني احلق واخللق 
،    هذه املسألة ساءت فيها أفهام كثري من الناس مما أدى ببعضهم إىل الكفر والضالل    

ال يد لنا من واسطة بيننا وبني :  ، فقال أحدمها ا فقد سئل شيخ اإلسالم عن رجلني تناظر
 ! ؛ فإنا ال نقدر أن نصل إليه بغري ذلك  اهللا

إن أراد بذلك أنه ال بد من واسطة تبلغنا أمر     .   احلمد هللا رب العاملني  )١(فأجاب بقوله 
 وما   ، ، وما أمر به وما هنى عنه   ؛ فإن اخللق ال يعلمون ما جيبه اهللا ويرضاه   اهللا فهذا حق 

، وال يعرفون ما يستحقه اهللا     ، وما وعد به أعداءه من عذابه    أعده ألوليائه من كرامته
، إال    ، وأمثال ذلك تعاىل من أمسائه احلسىن وصفاته العليا اليت تعجز العقول عن معرفتها

، فاملؤمنون بالرسل املتبعون هلم هم املهتدون الذين        بالرسل الذين أرسلهم اهللا إىل عباده  
، وأما املخالفون للرسل    ، ويرفع درجاهتم ويكرمهم يف الدنيا واآلخرة   قرهبم إليه زلفىي

û  {:  ، قال تعاىل فإهنم ملعونون وهم عن رهبم حمجوبون ضالون     Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u $ ¨ΒÎ) öΝä3¨Ζt Ï?ù'tƒ 

×≅ ß™ â‘ öΝä3ΖÏiΒ tβθÁ à)tƒ ö/ä3ø‹n= tæ  ÉL≈ tƒ#u   Çyϑ sù 4’s+¨?$# yxn= ô¹ r&uρ Ÿξ sù ì∃öθ yz öΝÍκö n= tã Ÿω uρ öΝèδ tβθçΡt“ øt s† ∩⊂∈∪ 
š Ï%©!$#uρ (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ (#ρ çy9 õ3tFó™ $#uρ !$ pκ÷]tã y7 Í×¯≈s9'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈yz ∩⊂∉∪ { )٢(    ،

$  {:  وقال تعاىل ¨ΒÎ* sù Νà6¨Ζt Ï?ù'tƒ  Íh_ÏiΒ “ W‰èδ Çyϑ sù yìt7©?$# y“#y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’ s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ ôtΒ uρ 

uÚtôã r& tã “Ìò2 ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπt±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê …çν ãà±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$ s% Éb> u‘ zΟÏ9 û Í_s?÷|³ym 

4‘yϑ ôã r& ô‰s% uρ àMΖä. #ZÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$ s% y7 Ï9≡x‹x. y7 ÷Gs?r& $ uΖçF≈ tƒ#u $ pκtJŠÅ¡uΖsù ( y7 Ï9≡x‹x.uρ tΠöθ u‹ø9$# 4 |¤Ψè? ∩⊇⊄∉∪ { )٣( 
أ القرآن وعمل مبا فيه أن ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف       تكفل اهللا ملن قر:  قال ابن عباس 

$!  {:  وقال تعاىل عن أهل النار.  اآلخرة  yϑ ¯= ä. u’Å+ø9é& $ pκ Ïù Ól öθ sù öΝçλm; r'y™ !$pκçJ tΡt“ yz óΟs9r& ö/ä3Ï?ù'tƒ Öƒ É‹tΡ ∩∇∪ 

                                                 
 . ) ١/١٢١ (اجملموع ) ١(
 .  ٣٦ ، ٣٥:  سورة األعراف اآليتان  ) ٢(
 .  ١٢٦ - ١٢٣:  سورة طه اآليات) ٣(
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(#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ô‰s% $ tΡu!% y` Öƒ É‹tΡ $ uΖö/¤‹s3sù $uΖù= è% uρ $tΒ tΑ̈“ tΡ ª!$# ÏΒ >ó x« ÷βÎ) óΟçFΡr& ω Î) ’Îû 9≅≈ n=|Ê 9Î7x. ∩∪ { )١( 
وهذا مما أمجع عليه مجيع أهل امللل من املسلمني واليهود والنصارى فإهنم  :  إىل أن قال 

، قال  وبني عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن اهللا أمره وخربه يثبتون الوسائط بني اهللا 
ª!$# ’Å∀sÜóÁ  {:  تعاىل tƒ š∅ ÏΒ Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑø9$# Wξ ß™ â‘ š∅ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# 4 { )ومن أنكر هذه        )٢ ،

 .  ، يعين ألنه كافر بالرسل ومكذب هلم  افر بإمجاع أهل امللل الواسطة فهو ك 
وقد قص اهللا قصص الكفار الذين كذبوا الرسل كيف أهلكهم ونصر رسله والذين        

 .  آمنوا
$!  {:  فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى هبا كما قال تعاىل  :  قال tΒuρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ 

@Αθ ß™ §‘ ω Î) tí$ sÜã‹Ï9 ÂχøŒÎ* Î/ «!$# 4 { )وقال )٣   :}  ̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( { )٤(  
}  ö≅ è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# { )٥(   . 

 إن أراد    )٦(، فقال   الواسطة األخرى اليت من أثبتها كفر  - رمحه اهللا  -مث بي ن 
، مثل أن يكون واسطة يف    بالواسطة أنه ال بد من واسطة يف جلب املنافع ودفع املضار 

، يسألونه ذلك ويرجونه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي   ر ز ق العباد ونصرهم وهداهم
، حيث اختذوا من دونه أولياء وشفعاء جيتلبون هبم املنافع وجيتنبون      كف ر اهللا به املشركني 

 .  ضارامل
 )٧(، فقال   الشفاعة اليت يأذن اهللا هبا ملن رضي قوله وعمله   - رمحه اهللا -مث استثىن 

 .  لكن الشفاعة ملن يأذن اهللا له فيها حق 
                                                 

 .  ٩:  سورة امللك آية  ) ١(
 .  ٧٥ ، ٧٤:  سورة احلج اآليتان ) ٢(
 .  ٦٤:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ٨٠:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
 . ) ١/١٢٣ (اجملموع ) ٦(
 . ) ١/١٢٤ (اجملموع ) ٧(
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فمن جعل املالئكة واألنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأهلم جلب      :  مث قال
القلوب وتفريج الكروب وسد    املنافع ودفع املضار مثل أن يسأهلم غفران الذنوب وهداية 

 .  الفاقات فهو كافر بإمجاع املسلمني
$  {:  ، ومنها قوله تعاىل وذكر اآليات الدالة على ذلك tΒ tβ% x. @t±u; Ï9 β r& çµ uŠÏ?÷σãƒ ª! $# 

|=≈ tG Å3ø9$# zΝõ3ßs ø9$#uρ nο §θ ç7–Ψ9$#uρ §ΝèO tΑθ à)tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 (#θçΡθ ä. #YŠ$ t6 Ïã ’ Ík< ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Å3≈ s9uρ (#θ çΡθ ä. z↵ÍhŠÏΨ≈ −/u‘ $ yϑÎ/ 

óΟçFΖä. tβθßϑ Ïk= yèè? |=≈ tGÅ3ø9$# $yϑ Î/uρ óΟçFΖä. tβθ ß™ â‘ô‰s? ∩∠∪ Ÿωuρ öΝä.tãΒ ù'tƒ β r& (#ρ ä‹Ï‚ −G s? sπs3Í×¯≈ n= pRùQ$# z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ $ ¹/$ t/ö‘ r& 3 

Νä.ããΒ ù'tƒ r& Ìøä3ø9$$ Î/ y‰÷è t/ øŒÎ) ΛäΡ r& tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩∇⊃∪ { )فبني سبحانه أن اختاذ املالئكة   :  ، قال  )١
،   ؛ فمن جعل املالئكة واألنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم  والنبيني أربابا كفر

؛ فهو    ، مثل أن يسأهلم غفران الذنب وهداية القلوب    ويسأهلم جلب املنافع ودفع املضار 
 .  كافر بإمجاع املسلمني

من مشائخ العلم والدين فمن أثبتهم وسائط بني الرسول  ومن س وى األنبياء  :  قال
 يعين -، وهؤالء    وأمته يبلغوهنم ويعلموهنم ويؤدبوهنم ويقتدون هبم فقد أصاب يف ذلك     

، وإن تنازعوا يف   ؛ ال جيتمعون على ضاللة  إذا أمجعوا فإمجاعهم حجة قاطعة-العلماء 
بل كل أحد   .  مبعصوم على اإلطالق ؛ إذ الواحد منهم ليس    شيء ردوه إىل اهللا والرسول 

العلماء ورثة األنبياء فإن    { وقد قال النيب .  يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا 

 )٣( )٢( } فمن أخذه أخذ حبظ وافر     ؛ األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها وإمنا ورثوا العلم  
، وأما من جعلهم وسائط بني اهللا وبني خلقه كاحلج اب الذين   فالعلماء وسائط هبذا املعىن

فاخللق يسألوهنم وهم ! بني املل ك ورعيته حبيث يكونون هم يرفعون إىل اهللا حوائج خلقه  

                                                 
 .  ٨٠ ، ٧٩:  سورة آل عمران اآليتان  ) ١(
 .  )٥/١٩٦(، أمحد  )٢٢٣(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٤١(، أبو داود العلم    )٢٦٨٢(الترمذي العلم   ) ٢(
.  ) ٨٨ (، وصححه ابن حبان   ) ٢٢٣ (، وابن ماجه  ) ٣٦٤١ (، وأبو داود  ) ٢٦٨٢ (رواه الترمذي   ) (٣(

، ولذا قال       له شواهد:  ) ٢/٦٣ (، ويف كشف اخلفاء  ، ونقل عن البخاري تصحيحه   ضعفه الترمذي  
 .)   للحديث أصال  له طرق يعرف هبا أن:  احلافظ
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، جيب أن يستتاب فإن   كفمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشر! يسألون اهللا 
 .  ؛ ألن هذا من تشبيه املخلوق باخلالق واختاذ األنداد له   تاب وإال قتل

 حيث    - اليت هي اختاذ الوسائط   -هذا ما قرره شيخ اإلسالم يف هذه املسألة املهمة       
، وواجبنا طاعتهم يف  بي ن أن وساطة الرسل بني اهللا وبني خلقه وساطة تبليغ عن اهللا

؛    طة العلماء بني الرسل واألمة هي وساطة تبليغ العلم الذي جاءت به الرسل  ، ووسا ذلك
 .  ألن العلماء ورثة األنبياء 

أما اختاذ األنبياء والعلماء وسائط عند اهللا يف قضاء احلاجات وقبول الدعوات فهي    
هذا ؛ ألن اهللا مل جيعل بيننا وبينه وسائط يف  وساطة باطلة ومن أثبتها فهو كافر باهللا 

%šÏ  {:  ، فقال تعاىل ، بل حكم بكفر من اعتقد ذلك  الشأن ©!$#uρ (#ρä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ 

u!$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ öΝèδß‰ç6 ÷ètΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ø9ã— ¨βÎ) ©!$# ãΝä3øt s† óΟßγ oΨ ÷ t/ ’ Îû $ tΒ öΝèδ Ïµ‹ Ïù šχθ àÎ= tG øƒs† 3 ¨βÎ) ©!$# 

Ÿω “ Ï‰ôγtƒ ôtΒ uθ èδ Ò> É‹≈x. Ö‘$ ¤Ÿ2 ∩⊂∪ { )١(   . 

                                                 
 .  ٣:  سورة الزمر آية ) ١(
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 الفرق بني الواسطة عند اهللا وعند اخللق 
 مبينا الفرق بني الواسطة اليت تكون بني امللوك وبني رعاياهم وبني   - رمحه اهللا -قال 
، شبهوا املخلوق       فهؤالء مشبهون هللا  )١(قال .  م من الواسطة بني اهللا وبني خلقه ما يزع
 :  فإن الوسائط اليت بني امللوك وبني الناس يكونون على أحد وجوه ثالثة  .  باخلالق

إن اهللا ال يعلم أحوال   :  ومن قال.  إما إلخبارهم من أحوال الناس مبا ال يعرفونه 
، بل هو سبحانه    ؛ فهو كافر  املالئكة أو األنبياء أو غريهم   عباده حىت خيربه بذلك بعض  

،   ، ال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السماء وهو السميع البصري يعلم السر وأخفى 
، ال يشغله مسع عن مسع   يسمع ضجيج األصوات باختالف اللغات على تفنن احلاجات 

 .  وال تغلطه املسائل وال يتربم بإحلاح امللحني
أن يكون امللك عاجزا عن تدبري رعيته ودفع أعدائه إال بأعوان       :  وجه الثاينال
، واهللا سبحانه ليس له ظهري وال ويل    ، فال بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه   يعينونه
≅È  {:  ، قال تعاىل من الذل è% (#θ ãã ÷Š$# š Ï%©!$# Λä ôϑtã y— ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ( Ÿω šχθà6Î= ôϑ tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ 

† Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒuρ öΝçλm; $ yϑ ÎγŠ Ïù ÏΒ 78÷Å° $ tΒuρ …çµ s9 Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 9Îγ sß ∩⊄⊄∪ { )٢(    ،

≅È  {:  وقال تعاىل è% uρ ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï%©!$# óΟs9 õ‹Ï‚ −G tƒ #V$ s!uρ óΟs9uρ ä3tƒ …ã& ©! Ô7ƒ ÎŸ° ’ Îû Å7 ù=ßϑ ø9$# óΟs9uρ ä3tƒ 

…ã& ©! @’Í< uρ zÏiΒ ÉeΑ—%! $# ( çν÷Éi9 x.uρ #MÎ7õ3s? ∩⊇⊇⊇∪ { )ل ما يف الوجود من األسباب فهو خالقه     ، وك  )٣
، وكل ما سواه فقري إليه خبالف امللوك احملتاجني   وربه ومليكه فهو الغين عن كل ما سواه 

،    ، واهللا تعاىل ليس له شريك يف امللك إىل ظهرائهم وهم يف احلقيقة شركاؤهم يف امللك  
 .  و على كل شيء قدير، له امللك وله احلمد وه     بل ال إله إال هو وحده ال شريك له   

                                                 
 . ) ١/١٢٦ (اجملموع ) ١(
 .  ٢٢:  سورة سبأ آية ) ٢(
 .  ١١١:  سورة اإلسراء آية ) ٣(
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 أن يكون امل لك ليس مريدا لنفع رعيته واإلحسان إليهم ورمحتهم إال       : والوجه الثالث
، فإذا خاطب امللك  من ينصحه ويعظمه أو من ي دل  عليه حبيث    مبحرك حيركه من خارج

يف   ، إما ملا حصل    ؛ حتركت إرادة امللك ومهته يف قضاء حوائج رعيته      يكون يرجوه وخيافه  
، وإما ملا حيصل من الرغبة أو الرهبة من كالم امل د ل           قلبه من كالم الناصح والواعظ املشري 

 .  عليه
، وكل     ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها     واهللا تعاىل هو رب كل شيء ومليكه

  ، وهو إذا نفع العباد بعضهم  األشياء إمنا تكون مبشيئته فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن
؛ فهو الذي خلق     ، وحنو ذلك  على بعض فجعل هذا ي حسن إىل هذا ويدعو له ويشفع فيه  

ذلك كله وهو الذي خلق يف قلب هذا احملسن الداعي الشافع إرادة اإلحسان والدعاء           
، وال جيوز أن يكون يف الوجود من يكرهه على خالف مراده أو ي علمه ما مل           والشفاعة

اللهم   :  ال يقولن أحدكم  { ، وهلذا قال النيب    خيافهيكن يعلم ومن يرجوه الرب أو 

  )٢( )١( }ولكن ليعزم املسألة فإن اهللا ال م كره له   .  اللهم ارمحين إن شئت .  اغفر يل إن شئت 

# tΒ  {:  ، كما قال تعاىل  ال يشفعون إال بإذنه والشفعاء الذين يشفعون عنده  sŒ 
“ Ï% ©!$# ßìxô±o„ ÿ…çν y‰ΨÏã ω Î) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 { )وقال )٣   :}  Ÿω uρ šχθãè xô±o„ ωÎ) Çyϑ Ï9 4 |Ós?ö‘ $# { )٤(   . 

، وقد يكون شريكا يف     وهذا خبالف امللوك فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك     
، وهؤالء يشفعون عند امللوك بغري  ، وقد يكون مظاهرا هلم معاونا هلم على ملكهم امللك
، وتارة جلزاء      ، وتارة خلوفهم منهم    ، وامللوك تقبل شفاعتهم تارة حلاجتهم إليهم     ذهنمإ

 .  إحساهنم إليهم ومكافأهتم 

                                                 
، الترمذي الدعوات      )٢٦٧٩(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار       )٥٩٨٠(البخاري الدعوات   ) ١(

 .  )٤٩٤(، مالك النداء للصالة   )٢/٣١٨(، أمحد  )١٤٨٣(، أبو داود الصالة   )٣٤٩٧(
 .  ) من حديث أيب هريرة  )  ٢٦٧٩ (، ومسلم  ) ٦٣٣٩ (رواه البخاري   ) (٢(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٢٨:  سورة األنبياء آية ) ٤(
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:  ، قال تعاىل  ، بل هو الغين  واهللا تعاىل ال يرجو أحدا وال خيافه وال حيتاج إىل أحد   
}  Iω r& χ Î) ¬! tΒ † Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ † Îû ÇÚö‘ F{$# 3 $ tΒ uρ ßìÎ7−G tƒ š Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ ÏΒ Âχρ ßŠ 

«!$# u!% Ÿ2 uà° 4 βÎ) šχθ ãè Î7−Ftƒ ωÎ) £©à9$# ÷β Î)uρ öΝèδ ω Î) šχθ ß¹ ãøƒ s† ∩∉∉∪ { )واملشركون      )١ ،
، قال  ، يعين عند امللوك يف الدنيا   يعهدونه من الشفاعةيتخذون شفعاء من جنس ما

šχρ  {:  تعاىل ß‰ç7÷è tƒuρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ•ÛØo„ Ÿωuρ óΟßγ ãè xΖtƒ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yèxä© 

y‰Ψ Ïã «!$# 4 ö≅ è% šχθä↔ Îm6 uΖè?r& ©!$# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝn=÷è tƒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’ n?≈ yès?uρ $ £ϑ tã 

šχθ ä.Îô³ç„ ∩⊇∇∪ { )وأخرب أن املشركني قالوا     )٢ ،  :}  $ tΒ öΝèδß‰ç6 ÷è tΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n<Î) «!$# 

#’ s∀ø9ã— { )٣(   . 
، ولكن ال بد هلذا        دعاء اخللق بعضهم لبعض شفاعة - رمحه اهللا  - )٤(مث بي ن الشيخ  
 ، وأن يدعو الداعي مبا    أن يكون املدعو له مسلما غري مشرك    :  ، وهي  الدعاء من شروط 

، واهللا قد أمر بذلك لكن     وال ريب أن دعاء اخللق بعضهم لبعض نافع :  ، فقال يصلح
، فال يشفع شفاعة   الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إال أن يأذن اهللا له يف ذلك     

$  {:  ، قال تعاىل ، كالشفاعة للمشركني والدعاء هلم باملغفرة  ن هي عنها tΒ šχ% x. Äc É<¨Ζ= Ï9 

š Ï%©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u βr& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ tÅ2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθs9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’Í< 'ρ é& 2†n1öè% .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ š ¨t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& 

Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pgø: $# ∩⊇⊇⊂∪ $ tΒ uρ šχ% x. â‘$ xøó ÏGó™ $# zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ÏµŠ Î/L{ ω Î) tã ;ο y‰Ïãöθ ¨Β !$ yδ y‰tãuρ çν$ −ƒ Î) $ £ϑ n= sù t ¨t7s? 

ÿ…ã& s! …çµ ¯Ρr& Aρ ß‰tã °! r&§y9 s? { )أن اهللا هنى نبيه عن االستغفار   )٦(، وقد ثبت يف الصحيح   )٥ 

β¨  {:  ، وأخرب أنه ال يغفر هلم كما يف قوله  للمشركني واملنافقني Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ βr& x8uô³ç„ 

                                                 
 .  ٦٦:  سورة يونس آية ) ١(
 .  ١٨:  سورة يونس آية ) ٢(
 .  ٣:  سورة الزمر آية ) ٣(
 .  ) ١/١٣٠ (اجملموع ) ٤(
 .  ١١٤ ، ١١٣:  سورة التوبة اآليتان ) ٥(
 .  ) من حديث ابن عمر يف الصالة على ابن أيب بن سلول املنافق     )  ٢٧٧٤ (صحيح مسلم  :  انظر  ) (٦(
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Ïµ Î/ { )وقوله   )١   :}  Ÿω uρ Èe≅ |Áè? #’ n?tã 7‰tnr& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/r& Ÿω uρ öΝà)s? 4’ n?tã ÿÍν Îö9 s% ( öΝåκ̈ΞÎ) (#ρ ãxx. «!$$ Î/ 

Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ (#θ è?$ tΒ uρ öΝèδuρ šχθ à)Å¡≈ sù ∩∇⊆∪ { )وقد قال تعاىل   )٢ ،  :}  (#θ ãã÷Š$# öΝä3−/u‘ %Yæ•|Ø n@ 

ºπ uŠøäz uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† š Ï‰tF÷è ßϑ ø9$# ∩∈∈∪ { )ومن االعتداء يف الدعاء   .  يف الدعاء :  ؛ أي   )٣
، أو     أن يسأله منازل األنبياء وليس منهم :  ، مثل أن يسأل العبد ما مل يكن الرب ليفعله

يه معصية هللا كإعانته على الكفر والفسوق     ، أو يسأله ما ف    ، وحنو ذلك   املغفرة للمشركني 
 .  والعصيان

، وال يكون دعاؤه وشفاعته إال بقضاء اهللا وقدره ومشيئته وهو     وكل داع فهو شافع
، والدعاء من مجلة   الذي جييب الدعاء ويقبل الشفاعة فهو الذي خلق السبب واملسبب 

ذلك فااللتفات إىل األسباب   وإذا كان ك  .  - سبحانه وتعاىل  -األسباب اليت قدرها اهللا  
، واإلعراض عن   ، وحمو األسباب أن تكون أسبابا نقص يف العقل شرك يف التوحيد

، بل العبد جيب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته   األسباب بالكلية قدح يف الشرع 
 .  ، واهللا يقد ر له من األسباب من دعاء اخللق وغريهم  - سبحانه وتعاىل -إىل اهللا  

                                                 
 .  ٤٨:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٨٤:  سورة التوبة آية ) ٢(
 .  ٥٥:  سورة األعراف آية  ) ٣(
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 موضوع الدعاء 
، وقد انتهينا فيها إىل    " الواسطة بني احلق واخللق  : " ما زلنا نقتبس من رسالته القيمة 

والدعاء مشروع أن يدعو األعلى لألدىن      :  - رمحه اهللا - )١(موضوع الدعاء حيث قال  
ب من ، أما بعد املوت فإنه ال يطل ، ومراده ما دام الداعي على قيد احلياة  واألدىن لألعلى

فطلب الشفاعة والدعاء من األنبياء كما كان املسلمون    :  ، وهلذا قال  امليت دعاء وال غريه
؛    ، بل وكذلك العباس بعده  يف االستسقاء ويطلبون منه الدعاءيستشفعون بالنيب 

 والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من  )٢(استسقى عمر واملسلمون بالعباس عمه  
، ومع هذا فقد ثبت    ، وله شفاعات خيتص هبا   سيد الشفعاء، وحممد   األنبياء
، مث     إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول  {:   أنه قال عن النيب )٣( " الصحيحني " يف

؛ فإهنا   ، مث سلوا اهللا يل الوسيلة لى اهللا عليه عشرا؛ فإنه من صلى علي مرة ص صلوا علي
، فمن سأل اهللا  درجة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون ذلك العبد    

وقد قال لعمر ملا أراد أن يعتمر    .  )٤( }يل الوسيلة حلت عليه شفاعيت يوم القيامة  
،    قد طلب من أمته أن يدعوا له  نيب  فال)٥(ال تنسين من دعائك ! يا أخي :  وودعه 

ولكن ليس ذلك من باب سؤاهلم بل أمره بذلك هلم كأمره بسائر الطاعات اليت يثابون      
من  {:   له مثل أجورهم يف كل ما يعملون فإنه قد صح عنه أنه قالعليها مع أنه 

،    دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه من غري أن ينقص من أجورهم شيئا

                                                 
 .  ) ١/١٣١ (اجملموع  ) (١(
  ) ١٠١٠ (واه البخاري   ر) ٢(
، وانظر ما سبق   ، ومل أجده عند البخاري  من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص)  ٣٨٤ (رواه مسلم   ) (٣(

 .  ) ٥١ص (
،  )٥٢٣(، أبو داود الصالة   )٦٧٨(، النسائي األذان   )٣٦١٤(، الترمذي املناقب    )٣٨٤(مسلم الصالة   ) ٤(

 .  )٢/١٦٨(أمحد 
 . ، وأنه ضعيف  ) ٥١ص (سبق ) ٥(
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ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غري أن ينقص من 
 . )٢( )١( }أوزارهم شيئا 

 إذا صلوا    ، وكذلك وهو داعي األمة إىل كل هدى فله أجورهم يف كل ما اتبعوه فيه
؛    ، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له     عليه فإن اهللا يصلي على أحدهم عشرا  

،    فذلك الدعاء قد أعطاهم اهللا أجرهم عليه وصار ما حصل له من النفع نعمة من اهللا عليه   
ما من رجل يدعو ألخيه بظهر الغيب بدعوة إال وكل اهللا  {:  وقد ثبت يف الصحيح أنه قال

 ويف  )٤( )٣( }، ولك مثل ذلك  آمني:  به م ل كا كلما دعا ألخيه بدعوة قال امللك املوكل به

 . )٦( )٥( }لغائب أسرع الدعاء دعوة غائب     {:  حديث آخر 
، فدعاء    فالدعاء للغري ينتفع به الداعي واملدعو له وإن كان الداعي دون املدعو له   

ادع يل وقصده انتفاعهما  :  املؤمن ألخيه املؤمن ينتفع به الداعي واملدعو له فمن قال لغريه 
ر عليه   ، فهو نبه املسئول وأشا  ؛ كان هو وأخوه متعاونني على الرب والتقوى   مجيعا بذلك

، فيثاب املأمور على فعله واآلمر أيضا ي ثاب  مبا ينفعهما مبرتلة من يأمر غريه برب وتقوى
 .  مثل ثوابه

واملقصود هنا أن من أثبت وسائط بني اهللا وبني خلقه كالوسائط اليت  :  إىل أن قال
وا  ؛ كان ، عباد األوثان ، بل هذا دين املشركني  تكون بني امللوك والرعية فهو مشرك  

، وهو من الشرك     ، وإهنا وسائل يتقربون هبا إىل اهللا   إهنا متاثيل األنبياء والصاحلني:  يقولون
                                                 

، الدارمي     )٢/٣٩٧(، أمحد  )٤٦٠٩(، أبو داود السنة   )٢٦٧٤(، الترمذي العلم    )٢٦٧٤(مسلم العلم   ) ١(
 .  )٥١٣(املقدمة 

 .  ) من حديث أيب هريرة  )  ٢٦٧٤ (رواه مسلم   ) (٢(
،   )٢٨٩٥(جه املناسك ، ابن ما )١٥٣٤(، أبو داود الصالة  )٢٧٣٣(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٣(

 .  )٥/١٩٦(أمحد 
 .  ) من حديث أيب الدرداء  )  ٢٧٣٣،  ٢٧٣٢ (رواه مسلم   ) (٤(
 .  )١٥٣٥(، أبو داود الصالة   )١٩٨٠(الترمذي الرب والصلة  ) ٥(
، والبخاري يف     ) ٣٣١ (، وعبد بن محيد    ، وضعفه ) ١٩٨٠ (، والترمذي  ) ١٥٣٥ (رواه أبو داود    ) (٦(

 .  ) ١/٢٤٨ (، وضعفه ابن امللقن ؛ كما يف اخلالصة     ) ٦٢٣ (رد  األدب املف
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ÿρ#)  {:  الذي أنكره اهللا على النصارى حيث قال   ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ Âχρ ßŠ 

«!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ !$ tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ω Î) (#ÿρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 $ Yγ≈s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9Î) ω Î) uθèδ 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ $ £ϑtã 

šχθ à2Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪ { )مادة  وقد بي ن اهللا هذا التوحيد يف كتابه وحسم  :  ، إىل أن قال    )١ 
:  ، فقال تعاىل  الشرك حىت ال ي خاف  أحد غري اهللا وال يرجو سواه وال يتوكل إال عليه                      

}  Ÿξ sù (#âθ t±÷‚ s? }¨$ ¨Ψ9$# Èβ öθ t±÷z $#uρ Ÿω uρ (#ρçtIô±n@  ÉL≈tƒ$ t↔ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠÎ= s% 4 { )٢(   ،}  $ yϑ ¯ΡÎ) ãΝä3Ï9≡sŒ 

ß≈ sÜø‹¤±9$# ß∃Èhθ sƒ ä† …çν u!$ uŠÏ9÷ρ r& Ÿξsù öΝèδθ èù$ y‚ s? Èβθ èù% s{uρ β Î) ΛäΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪ { )خيوفكم  :  ؛ أي   )٣
ومع علم املؤمن أن اهللا رب كل شيء ومليكه فإنه    :  - رمحه اهللا -، إىل أن قال    أولياءه 

:  ، قال اهللا تعاىل  ال ينكر ما خلقه اهللا من األسباب كما جعل املطر سببا إلنبات النبات  
}  !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÏΒ &!$ ¨Β $ uŠôm r'sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ $ pκÌEöθ tΒ £]t/uρ $ pκ Ïù ÏΒ Èe≅ à2 7π −/!#yŠ { )٤( 
، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا ملا      وكما جعل الشمس والقمر سببا ملا خيلقه هبما   

 املسلمني على جنازة امليت فإن ذلك من األسباب اليت يرمحه اهللا   يقضيه بذلك مثل صالة
 :  ، لكن ينبغي أن يعرف يف األسباب ثالثة أمور   هبا ويثيب عليها املصلني عليه

، ومع      أن السبب املعي ن ال يستقل باملطلوب بل ال بد معه من أسباب أخر   :  أحدها
، وهو   فع املوانع مل حيصل املقصود ؛ فإن مل يكمل اهللا األسباب ويد  هذا فلها موانع

 .  ، وما شاء الناس ال يكون إال أن يشاء اهللا    سبحانه ما شاء كان وإن مل يشأ الناس 
، فمن أثبت شيئا سببا بال علم       أنه ال جيوز أن يعتقد أن الشيء سبب إال بعلم   :  الثاين

ماء ودفع    ، مثل أن يظن أن النذر سبب يف حصول النع   أو خيالف الشرع كان مبطال  
 .  البالء

                                                 
 .  ٣١:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ٤٤:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ١٧٥:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 .  ١٦٤:  سورة البقرة آية ) ٤(
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إنه ال يأيت   :  أنه هنى عن النذر وقال   { عن النيب  " الصحيحني " وقد ثبت يف

  )٢( )١( }، وإمنا يستخرج به من البخيل   خبري
؛   وز أن يتخذ منها شيء سببا إال أن تكون مشروعة أن األعمال الدينية ال جي:  الثالث

، فال جيوز إلنسان أن يشرك باهللا فيدعو غريه وإن ظن      فإن العبادات مبناها على التوقيف
أن ذلك سبب يف حصول بعض أغراضه وكذلك ال يعبد اهللا بالبدع املخالفة للشريعة وإن     

، وقد حيصل   ه إذا أشرك  ؛ فإن الشياطني قد تعني اإلنسان على بعض مقاصد ظن ذلك 
بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض اإلنسان فال حيل له ذلك إذ املفسدة احلاصلة         

 بعث بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل إذ الرسول   .  بذلك أعظم من املصلحة به
 .  فما أمر اهللا به فمصلحته راجحة وما هنى عنه فمفسدته راجحة   .  املفاسد وتقليلها

 إن أراد      إن اهللا يسمع الدعاء بواسطة حممد      :   ردا على من قال -رمحه اهللا   -وقال 
بذلك أن اإلميان مبحمد وطاعته والصالة والسالم عليه وسيلة للعبد يف قبول دعائه وثواب     

، وإن أراد أن اهللا ال جييب الدعاء حىت يرفعه إىل خملوق أو يقسم عليه               دعائه فهو صادق 
اء بدون اإلميان هبم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة يف إجابة      ، أو أن نفس األنبي   به

 .  واهللا أعلم .  ، فقد كذب يف ذلك الدعاء

                                                 
 أبو داود األميان   ، )٣٨٠١(، النسائي األميان والنذور  )١٦٣٩(، مسلم النذر   )٦٢٣٤(البخاري القدر  ) ١(

 .  )٢٣٤٠(، الدارمي النذور واألميان   )٢/١١٨(، أمحد  )٢١٢٢(، ابن ماجه الكفارات   )٣٢٨٧(والنذور 
 .  ) من حديث ابن عمر   )  ١٦٣٩ (، ومسلم  ) ٦٦٠٨ (رواه البخاري   ) (٢(
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 ٨٢

  حكم التوسل بالنيب 
 أما التوسل باإلميان به وحمبته وطاعته    يف حكم التوسل بالنيب   )١(قال شيخ اإلسالم 

، وأفعال   أفعال الرسول، وحنو ذلك مما هو من  والصالة والسالم عليه وبدعائه وشفاعته 
، وكان الصحابة   ؛ فهذا التوسل مشروع باتفاق املسلمني -  -املأمور هبا يف حقه  

 .  يتوسلون به يف حياته وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به
؛ فالذي عليه مجهور العلماء أنه ال    إين أتوسل إليك به ! اللهم  :  وأما قول القائل 

 ألن ذلك إقسام على اهللا مبخلوق وال جيوز اإلقسام على اهللا بأحد من خلقه ال من  ؛ جيوز
إنه يقسم بالنيب على :  ؛ فإنا ال نعلم أحدا من السلف واألئمة قال املالئكة وال من األنبياء

من كان حالفا  { ، وقد قال النيب   إنه يقسم بغريه مطلقا:  ، كما مل يقولوا  اهللا

 )٥( )٤( }من حلف بغري اهللا فقد أشرك  {:   وقال)٣( )٢( }فليحلف باهللا أو ليصمت 
 .  ، والعبادة مبناها على التوقيف واالتباع ال على اهلوى واالبتداع   والدعاء عبادة

 وقد أرسل اهللا رسوله إىل الثقلني اجلن واإلنس فعلى كل أحد أن يؤمن    )٦(وقال أيضا 
، واإلميان به ومتابعته هو سبيل اهللا وهو دين اهللا     به ومبا جاء به ويتبعه يف باطنه وظاهره    

، وهو الوسيلة اليت أمر اهللا هبا عبادة        ، وهو طريق أولياء اهللا    وهو عبادة اهللا وهو طاعة اهللا   

                                                 
 .  ) ١/١٤٠ (اجملموع ) ١(
، أبو داود األميان      )١٥٣٤(ترمذي النذور واألميان   ، ال )١٦٤٦(، مسلم األميان   )٢٥٣٣(البخاري الشهادات  ) ٢(

 .  )٢٣٤١(، الدارمي النذور واألميان    )١٠٣٧(، مالك النذور واألميان  )٢/١٤٢(، أمحد  )٣٢٤٩(والنذور 
 .)  من حديث عمر  )  ١٦٤٦ (، ومسلم  ) ٢٦٧٩ (رواه البخاري   ) (٣(
 .  )٢/٦٩(، أمحد  )٣٢٥١(ان والنذور  ، أبو داود األمي )١٥٣٥(الترمذي النذور واألميان   ) ٤(
، واحلاكم   ) ٤٥٣٨ (، وصححه ابن حبان   ، وحسنه ) ١٥٣٥ (، والترمذي  ) ٣٢٥١ (رواه أبو داود  ) (٥(

إعالل البيهقي للحديث   )  ٤/١٦٨ (ورد احلافظ يف التلخيص   .  ) ٤/٤٤ (، وأبو عوانة  ) ١/٦٥ (
 .  ) باالنقطاع

 . ) ١/١٤٢ (اجملموع ) ٦(
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$  {:  يف قوله تعاىل  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# (#þθ äó tG ö/$#uρ Ïµø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$# { )فابتغاء    )١ ،
وهذا التوسل  .   وات باعهميان مبحمد  الوسيلة إىل اهللا إمنا تكون ملن توسل إىل اهللا باإل   

 وبعد موته يف باإلميان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا يف حياة الرسول 
، ال يسقط التوسل باإلميان به وبطاعته عن أحد من اخللق يف حال من  مشهده ومغيبه

اة من هوانه وعذابه ، وال طريق إىل كرامة اهللا ورمحته والنج األحوال بعد قيام احلجة عليه
 شفيع اخلالئق صاحب املقام احملمود الذي  ، وهو   إال بالتوسل باإلميان به وبطاعته

، لكن   ، وهو أعظم الشفعاء قدرا وأعالهم جاها عند اهللا   يغبطه به األولون واآلخرون   
 -  يعين يف حال حياته -شفاعته ودعاؤه إمنا ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له  

 .  كان الصحابة يتوسلون إىل اهللا بدعائه وشفاعته وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما  كما 
التوسل بدعائه :   أي-ولفظ التوسل يف عرف الصحابة كانوا يستعملونه يف هذا املعىن 

، وأما بدون اإلميان به فالكفار   والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع اإلميان به-وطاعته واتباعه 
؛ وهلذا ن هي عن االستغفار لعمه وأبيه   تغين عنهم شفاعة الشافعني يف اآلخرةواملنافقون ال

 í!#uθy™ óΟÎγöŠn=tæ |NöxøótGó™r& óΟßγs9  {:  ، ون هي عن االستغفار للمنافقني وقيل له وغريمها من الكفار

÷Πr& öΝs9 öÏøótGó¡n@ öΝçλm; s9 tÏøótƒ ª!$# öΝçλm; 4 { )ولكن الكفار يتفاضلون يف الكفر كما يتفاضل   )٢ ،

، والشفاعة    )٣( } ) yϑ̄ΡÎ) âûÅ¤̈Ψ9$# ×οyŠ$tƒÎ— ’Îû Ìøà6ø9$#$  {:  ؛ قال اهللا تعاىل أهل اإلميان يف اإلميان
للكفار بالنجاة من النار واالستغفار هلم مع موهتم على الكفر ال تنفعهم ولو كان الشفيع   

 عليهما الصالة   -، ومث ل شيخ اإلسالم باخلليلني حممد وإبراهيم   أعظم الشفعاء جاها
 عليه -ومنع إبراهيم .   من االستغفار لعمه أيب طالب؛ حيث منع حممد  -والسالم  

$  {:  ، وأورد اآلية الكرمية وهي قوله تعاىل    من االستغفار ألبيه-الصالة والسالم   tΒ 

šχ% x. Äc É<¨Ζ= Ï9 š Ï%©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u βr& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ tÅ2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθs9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’Í< 'ρ é& 2† n1öè% .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ 

                                                 
 .  ٣٥:   سورة املائدة آية )١(
 .  ٦:  سورة املنافقون آية ) ٢(
 .  ٣٧:  سورة التوبة آية ) ٣(
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 ٨٤

š ¨t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pgø: فلفظ التوسل  : " - رمحه اهللا   - )٢(، مث قال     )١( } ∪⊃⊆⊆∩ #$
 :  يراد به ثالثة معان

 .  سل بطاعته فهذا فرض ال يتم اإلميان إال به التو: أحدها
؛     ويكون يوم القيامة، وهذا كان يف حياته    التوسل بدعائه وشفاعته: الثاين

 .  يتوسلون بشفاعته
؛ فهذا هو الذي مل       والسؤال بذاته   التوسل مبعىن اإلقسام على اهللا بذاته    : والثالث

، ال عند قربه وال غري     يف حياته وال بعد مماته  يكن الصحابة يفعلونه يف االستسقاء وحنوه ال   
، وإمنا ينقل شيء من ذلك يف    وال يعرف هذا يف شيء من األدعية املشهورة بينهم  .  قربه

، وهذا هو الذي قال أبو   أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة  
:  مبخلوق وال يقول أحد    ال يسأل :  ، حيث قالوا  ال جيوز وهنوا عنه   :  حنيفة وأصحابه 
 املسألة خبلقه ال جتوز ألنه ال حق للخلق    )٣(، وقال أبو احلسني القدوري     أسألك حبق نبيك

 .  على اخلالق فال جتوز وفاقا
،    ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن اهللا كان سعيدا      :  - رمحه اهللا  - )٤(قال الشيخ 

ة دعائه إذا سأل اهللا هبم حىت يسأل   ولكن ليس نفس جمرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجاب  
، بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن اهللا أو تأسى هبم فيما  اهللا بذلك

فأما إذا مل يكن منهم دعاء وال .  ، وينفعه أيضا إذا دعوه وشفعوا فيه سنوه للمؤمنني
 يكن سؤاله جباههم   ، مل يكن متشفعا جباههم ومل  شفاعة وال منه سبب يقتضي اإلجابة

، ولو قال رجل   بل يكون قد سأل بأمر أجنيب عنه ليس سببا لنفعه.  نافعا له عند اهللا
أسألك بطاعة فالن لك وحببك له على طاعتك وجباهه عندك الذي أوجب ت ه      :  ملطاع كبري

                                                 
 .  ١١٣:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ) ١/١٥٣ (اجملموع ) ٢(
 . ) ١/٢٠٣ (اجملموع ) ٣(
 .  ) ١/٢١١ (اجملموع ) ٤(
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 ٨٥

، فكذلك إحسان اهللا إىل هؤالء    ؛ لكان قد سأل بأمر أجنيب ال تعلق له به   طاعته لك
قربني وحمبته هلم وتعظيمه ألقدارهم مع عبادهتم له وطاعتهم إياه ليس عن ذلك ما     امل

، أو     ، وإمنا يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته هلم  يوجب إجابة دعاء من يسأل هبم
 .  سبب منهم لشفاعتهم له فإذا انتفى هذا وهذا فال سبب 
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  حكم التوسل جباه النيب 
، أو جباه     على شبه اجمليزين للتوسل جباه الرسول وحقه  نذكر ملخص ما رد به الشيخ  

، أو جباه وحق غريه من   وحق غريه من األنبياء واملرسلني واألولياء والصاحلني وحقه
إن التوسل قد أمر اهللا به يف     :  ؛ فمن ش بههم قوهلم   األنبياء واملرسلني واألولياء والصاحلني

$  {:  قوله تعاىل    yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (# þθ äó tG ö/ $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) s' s#‹ Å™ uθ ø9 :  ، وقوله      )١( } #$

}  y7 Í×¯≈s9'ρ é& t Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ šχθ äótG ö6 tƒ 4’ n< Î) ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$# { )وظنوا أن الوسيلة املأمور     )٢ ،
هبا يف هذه اآلية هي اختاذ الوسائط من املخلوقني بني الداعي وبني اهللا يف إجابة سؤاله        

 .  وقضاء حاجته
الوسيلة اليت أمر اهللا أن تبتغى إليه وأخرب عن مالئكته         :  - اهللا   رمحه- )٣(قال الشيخ 

، فهذه الوسيلة    ما يقرب إليه من الواجبات واملستحبات :  وأنبيائه أهنم يبتغوهنا إليه هي
، وما ليس بواجب وال   اليت أمر اهللا املؤمنني بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب هلا  

، فالواجب واملستحب   حمرما أو مكروها أو مباحامستحب ال يدخل يف ذلك سواء كان 
 .  وأصل ذلك اإلميان مبا جاء به الرسول  .   وأمر به أمر إجياب  هو ما شرعه الرسول 

،    فجماع الوسيلة اليت أمر اهللا اخللق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول       
 .  ال وسيلة ألحد إىل اهللا إال ذلك 

عن ابن عمر وأنس وغريمها أهنم       " صحيح مسلم " ه قد جاء يف  أن:  ومن ش بههم 
 وكذلك كان معاوية بن أيب     )٤( كانوا إذا أجدبوا توسلوا بالعباس عم الرسول     

 .   ومن معه يتوسلون بيزيد بن األسود اجلرشي  سفيان
 .  فهذا يدل على جواز التوسل بالصاحلني :  قالوا

                                                 
 .  ٣٥:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٥٧:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
 .  ) ١/١٩٩  (اجملموع) ٣(
 .)  عن أنس وليس هو عند مسلم   )  ١٠١٠ (رواه البخاري   ) (٤(
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 ٨٧

 كان  أن عمر بن اخلطاب :  يمية بقولهوقد أجاب عن ذلك شيخ اإلسالم ابن ت
.  ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا   :  يقول

، ومل ينقل عن أحد منهم أنه كان يف   واستسقائهوهم إمنا كانوا يتوسلون بدعاء النيب 
فلو كان السؤال  .  يف غريه يسأل اهللا تعاىل مبخلوق ال يف االستسقاء وال   حياته 

 أوىل من التوسل  إن السؤال والتوسل به     :  باملخلوق معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر  
، وهو التوسل بأفضل    بالعباس ف ل م  نعدل  عن األمر املشروع الذي كنا نفعله يف حياته 

عن    ، وعدول   ويف ذلك ترك السنة املشروعة    ! ؟  اخللق إىل أن نتوسل ببعض أقاربه  
، وحنن مضطرون    ، وسؤال اهللا تعاىل بأضعف السببني مع القدرة على أعالمها   األفضل

والذي فعله عمر فعل   ! غاية االضطرار يف عام الرمادة الذي يضرب به املثل يف اجلدب    
 .  مثله معاوية حبضرة من معه من الصحابة والتابعني

 وطلب منه أن يدعو النيب استدالهلم حبديث األعمى الذي جاء إىل :  ومن ش ب ههم
،    إن شئت صربت وإن شئت دعوت لك { : ، فقال له النيب   له أن يرد عليه بصره 

بنبيك نيب اللهم إين أسألك    :  فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتني ويقول .  بل ادعه  :  فقال
اللهم   .  ، يا حممد يا رسول اهللا إين أتوجه بك إىل ريب يف حاجيت هذه ليقضيها     الرمحة 

 والتوجه به يف   استدلوا هبذا احلديث على جواز التوسل بالنيب   .  )٢( )١( }فشفعه يف 
 .  قضاء احلاجات

،    عته وشفا هذا توسل بدعاء النيب )٣( بقوله - رمحه اهللا -وقد أجاب عنه الشيخ  
، فسأل اهللا أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو   وشفعه يف :   وهلذا قالوقد دعا له النيب 

 ودعائه املستجاب وما أظهر     ، وهذا احلديث ذكره العلماء يف معجزات النيب    دعاؤه

                                                 
 .  )١٣٨٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )٣٥٧٨(الترمذي الدعوات   ) ١(
،   ) ١/٧٠٧ (، وصححه احلاكم  ) ١٠٤٩٥ (، والنسائي  حسن صحيح:  ، وقال ) ٣٥٧٨ (رواه الترمذي  ) (٢(

 .  ) والطرباين 
 . ) ١/٢٦٦ (اجملموع ) ٣(
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 ٨٨

، مث ذكر الشيخ روايات احلديث عند   اهللا بربكة دعائه هلذا األعمى أعاد اهللا عليه بصره
 أن يدعو له وأنه عل م األعمى أن      فإن يف احلديث أن األعمى سأل النيب   :  الاألئمة مث ق

، وإمنا يدعى هبذا الدعاء إذا        )١( }اللهم فشفعه يف    {:  يدعو وأمره يف الدعاء أن يقول    
، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه     داعيا شافعا له خبالف من مل يكن كذلك  كان النيب

 .  للناس يف م ح ياه يف الدنيا ويوم القيامة إذا شفع هلم 
 :  ومن الشبه اليت يديل هبا اجمليزون للتوسل باملخلوقني 

 . )٣( )٢( }لهم إين أسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا   ال {:  حديث
وهذا احلديث من رواية عطية العويف عن  :  - رمحه اهللا - )٤(وقد أجاب عنه الشيخ  

وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف  .  ، وهو ضعيف بإمجاع أهل العلم  أيب سعيد
، وهو     العابدين أن يثيبهم، ولفظه ال حجة فيه فإن حق السائلني أن جييبهم وحق       أيضا

، وبإجيابه على  حق أحقه اهللا تعاىل على نفسه الكرمية بوعده الصادق باتفاق أهل العلم     
؛ فإنه سأله هذا بربه   )٥(وهذا مبرتلة الثالثة الذين سألوه يف الغار بأعماهلم  :  ، مث قال  نفسه

 هذا بأدائه العظيم ، وسأله  ، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة   العظيم لوالديه 
 .  لألمانة

θ#)  {:  ومن الشبه اليت يديل هبا اجمليزون للتوسل باملخلوقني استدالهلم بقوله تعاىل çΡ% x. uρ 

ÏΒ ã≅ ö6 s% šχθ ßs ÏFøtG ó¡tƒ ’n?tã t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )حيث كانت اليهود تستنصر على    )٦ ،
 .  املشركني مبحمد ويسألون به النصر عليهم 

                                                 
 .  )١٣٨٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )٣٥٧٨(الترمذي الدعوات   ) ١(
 .  )٣/٢١(، أمحد  )٧٧٨(ابن ماجه املساجد واجلماعات   ) ٢(
،  إسناد مسلسل بالضعفاء   :  ) ١/٩٨ (، قال البوصريي   ) ٢٠٣١ (، وابن اجلعد   ) ٧٧٨ (رواه ابن ماجه    ) (٣(

 .  ) ذري  وضعفه املن
 .  ) ١/٢٨٨ (اجملموع ) ٤(
 .  ) من حديث ابن عمر   )  ٢٧٤٣ (، ومسلم  ) ٣٤٦٥ (رواه البخاري   ) (٥(
 .  ٨٩:  سورة البقرة آية ) ٦(
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 ٨٩

، وذكر أن        إن اليهود مل يكونوا يقسمون على اهللا بذاته وال يسألون به   )١(قال الشيخ 
سوف يبعث هذا النيب ونقاتلكم معه      :  النقل الثابت أن اليهود كانت تقول للمشركني   

:  ؛ فإنه قال تعاىل وهذا هو النقل الثابت عند أهل التفسري وعليه يدل القرآن  .  مفنقتلك
}  (#θ çΡ% x.uρ ÏΒ ã≅ ö6s% šχθ ßs ÏFøtG ó¡tƒ { )طلب الفتح     ، وهو  االستنصار:  ، واالستفتاح  )٢ 

، ليس هو     ، فبهذا ينصرون  ، فطلب الفتح والنصر به وهو أن يبعث فيقاتلوهنم معه   والنصر
، إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا ومل           بإقسامهم به وسؤاهلم به  

 نصر اهللا من آمن به وجاهد معه على من ، بل ملا بعث اهللا حممدا  يكن األمر كذلك
ومل يذكر ابن أيب حامت وغريه ممن مجع كالم املفسرين من السلف     :   إىل أن قال . خالفه
، بل ذكروا األخبار به أو سؤال    ؛ مل يذكروا فيه السؤال به عن أحد من السلف إال هذا

 .  اهللا أن يبعثه

                                                 
 . ) ١/٢٩٦ (اجملموع ) ١(
 .  ٨٩:  سورة البقرة آية ) ٢(
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 ٩٠

 اجلواب عن شبهة املعتزلة يف نفي الصفات 
سادة العلماء رضي اهللا عنهم ما يقول ال:   قدس اهللا روحه )١(سئل شيخ اإلسالم 

؛ اد عوا أن صفات الباري ليست زائدة       أمجعني عن جواب شبهة املعتزلة يف نفي الصفات  
؛ ألنه ال خيلو إما أن يقوم وجوده بتلك الصفات املعينة حبيث يلزم من تقدير      على ذاته

ال يصح  ، وصار مركبا من أجزاء     ؛ فإن يقم فقد تعلق وجوده هبا    ، أوال  عدمها عدمه
، وإن كان ال يقوم وجوده هبا وال يلزم من تقدير      وجوده إال مبجموعها واملركب معلول    

؛ فلم يبق إال أن صفات      ، ومها على اهللا حمال  عدمها عدمه فهي عرضية والعرض معلول  
 .  الباري غري زائدة على ذاته وهو املطلوب 

 الكتاب والسنة أن اهللا   الذي دل عليه.  احلمد هللا :  - رمحه اهللا -فأجاب الشيخ 
Ÿωuρ tβθäÜŠÅsãƒ &óy  {:  ؛ لقوله تعاىل سبحانه له علم وقدرة ورمحة ومشيئة وعزة وغري ذلك Î́/ 

ôÏiΒ ÿÏµÏϑù=Ïã { )وقوله  )٢ ،  :}  ÇÅ3≈©9 ª!$# ß‰pκô¶tƒ !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& šø‹s9Î) ( …ã&s!t“Ρr& ÏµÏϑù=ÏèÎ/ ( { )٣(   ،

β¨  {:  وقوله  Î) ©!$# uθ èδ ä−#¨— §9$# ρ èŒ Íο §θ à)ø9$# ßÏG yϑ ø9$# ∩∈∇∪ { )وقوله   )٤ ،  :}  ¬!uρ äο ¨“ Ïè ø9$# Ï& Î!θ ß™ tÏ9uρ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ { )وقوله   )٥ ،  :}  $ uΖ−/u‘ |M÷è Å™ uρ ¨≅ à2 &ó x« Zπyϑ ôm §‘ $ Vϑ ù= Ïãuρ { )ويف     )٦ 

، وأستقدرك   اللهم إين أستخريك بعلمك   {:  حديث االستخارة الذي يف الصحيح

 ويف حديث شداد بن أوس الذي      )٨( )٧( }، وأسألك من فضلك العظيم    بقدرتك
                                                 

 .  ) ١/٦٠٥ (، وبيان تلبيس اجلهمية   ) ٦/٣٣٩ (اجملموع ) ١(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ١٦٦:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ٥٨:  سورة الذاريات آية  ) ٤(
 .  ٨:  سورة املنافقون آية ) ٥(
 .  ٧:  سورة غافر آية ) ٦(
،  )١٥٣٨(، أبو داود الصالة  )٣٢٥٣(، النسائي النكاح  )٤٨٠(، الترمذي الصالة  )١١١٣(البخاري اجلمعة ) ٧(

 .  )٣/٣٤٤(، أمحد  )١٣٨٣(ا ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيه  
 .  ) من حديث جابر )  ٦٣٨٢ (رواه البخاري   ) (٨(
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 ٩١

، أحيين ما كانت  لى اخللقاللهم بعلمك الغيب وقدرتك ع { عن النيب  " السنن " يف

 )٣(ال وعزتك :  ويف احلديث.  )٢( )١( }، وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل  احلياة خريا يل
 .  وهذا كثري

≅ö  {  يقرأ بـ سأل الذي كانأن النيب  {ويف الصحيح أيضا  è% uθ èδ ª! $# 

î‰ ym r& ∩⊇∪ { )فقال.  إين أحبها ألهنا صفة الرمحن :  يف كل ركعة وهو إمام فقال )٤  :

، ويف هذا   على تسميتها صفة الرمحنفأقره النيب .  )٥( } أخربوه أن اهللا حيبه
 .  املعىن أيضا آثار متعددة

؛ فإن الوصف هو           لنصوص أن الكالم الذي خيرب به عن اهللا صفة له                   فثبت هبذه ا   
:  وقال .  ثوب يصف البشرة      :  كما يقول الفقهاء     .  اإلظهار والبيان للبصر أو السمع           

}  öΝÎγƒÌ“ôfuŠy™ öΝßγxô¹uρ 4 { )وقال  )٦ ،  :}  z≈ysö6ß™ y7În/u‘ Éb>u‘ Íο̈“Ïèø9$# $¬Ηxå šχθàÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ { )٧( 
والنعت  .  )٩( )٨( }ملرأة لزوجها حىت كأنه ينظر إليها    ال تنعت املرأة ا  {:  وقال  

، مثل وعد   والصفة مصدر وصفت الشيء أصفه وصفا وصفة     .  ، ومثل هذا كثري  الوصف 
وهم يطلقون اسم املصدر على املفعول كما يسمون    .  وعدا وعدة ووزن وزنا وزنة 

 بأنه وسع كل  فإذا وصف املوصوف   .  درهم  ضرب  األمري  :  ، ويقولون   املخلوق خلقا  
                                                 

 .  )١٣٠٥(النسائي السهو  ) ١(
، وابن أيب شيبة   ) ١٢٢٩،  ١٢٢٨ (نسبه شيخ اإلسالم لشداد وإمنا هو لعمار بن ياسر ؛ رواه النسائي  ) (٢(

، وصححه ابن      ) ١٦٢٤ ( وأبو يعلى ، ) ٤/٢٦٤ (، وأمحد  )  البحر - ١٣٩٢ (، والبزار   ) ٢٩٣٤٦ (
 .  ) واأللباين)  ١/٧٠٥ (، واحلاكم  ) ١٩٧١ (حبان 

 .)  من حديث أيب هريرة  )  ١٨٢ (، ومسلم  ) ٧٤٣٧ (البخاري  :  انظر  ) (٣(
 .  ١:  سورة اإلخالص آية ) ٤(
 .  ) من حديث عائشة )  ٧١٣ (، ومسلم  ) ٧٣٧٥ (رواه البخاري   ) (٥(
 .  ١٣٩:   آية سورة األنعام) ٦(
 .  ١٨٠:  سورة الصافات آية ) ٧(
 .  )١/٤٦٠(، أمحد  )٢١٥٠(، أبو داود النكاح   )٢٧٩٢(، الترمذي األدب    )٤٩٤٢(البخاري النكاح  ) ٨(
 .  ) من حديث عائشة )  ٥٢٤٠ (رواه البخاري   ) (٩(
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 ٩٢

، فيقال للرمحة والعلم    ؛ مسي املعىن الذي و صف به هبذا الكالم صفة شيء رمحة وعلما
 .  ، وهذا حقيقة األمر صفة هبذا االعتبار  :  والقدرة

الوصف والصفة اسم للكالم فقط من غري أن        :  مث كثري من املعتزلة وحنوهم يقولون  
.  كلمة الصفاتية يفرقون بني الوصف والصفةوكثري من املت.  يقوم بالذات القدمية معان

، وأما احملققون فيعلمون     ، والصفة املعىن القائم باملوصوف    الوصف هو القول   :  فيقولون
، والقرآن والسنة قد      أن كل واحد من اللفظني يطلق على القول تارة وعلى املعىن أخرى      

 .  اهصرحا بثبوت املعاين اليت هي العلم والقدرة وغريها كما قدمن
وهذا اللفظ يستعمل مضافا إىل أمساء  .  وأما لفظ الذات فإهنا يف اللغة تأنيث ذو

شخص ذو علم وقدرة وسلطان وحنو     :  ، فيقال األجناس يتوصلون به إىل الوصف بذلك    
الغين  بالل  :  وقول عمر  .  ذو ع م رو وذو الطالع     :  وقد يضاف إىل األعالم كقوهلم   .  ذلك
  )١( }ãΝn=÷ès? $tΒ ’Îû Å¤øtΡ Iωuρ ÞΟn=ôãr& $tΒ ’Îû y7Å¡øtΡ 4  {:  اهللا قال يف القرآنفلما وجدوا .  وذووه

}  ãΝà2 â‘ Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# …çµ|¡øtΡ 3{ )٢(   ،}  |=tG x. 4’ n?tã Ïµ Å¡øtΡ sπ yϑ ôm §9$# 4{ )؛ وصفوها    )٣
، مث حذفوا املوصوف وعرفوا        قدرة ورمحة ومشيئة وحنو ذلكنفس ذات علم و:  فقالوا

 ، وقد وجدت يف كالم النيب     وهي كلمة مولدة ليست قدمية  .  الذات :  الصفة فقالوا
 : )٤( " صحيح البخاري " ، مثل قول خبيب الذي يف لكن مبعىن آخر 

يـبارك عـلى أوصـال شـلو ممزع         يـبارك عـلى أوصـال شـلو ممزع          ــأ  ــه وإن يشـ ــأوذاك يف ذات اإللـ ــه وإن يشـ وذاك يف ذات اإللـ
مل يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات كلهن    {:   قال عن النيب )٥( ويف الصحيح

 . )٦( }يف ذات اهللا  

                                                 
 .  ١١٦:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٢٨:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ١٢:  عام آية سورة األن) ٣(
  ) ٣٠٤٥ (رواه البخاري   ) ٤(
 .  ) من حديث أيب هريرة )  ٢٣٧١ (، ومسلم  ) ٣٣٥٧ (صحيح البخاري    ) (٥(
، أبو داود      )٣١٦٦(، الترمذي تفسري القرآن      )٢٣٧١(، مسلم الفضائل    )٣١٧٩(البخاري أحاديث األنبياء   ) ٦(

 .  )٢/٤٠٤(، أمحد  )٢٢١٢(الطالق 
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 ٩٣

 .  " كلنا أمحق يف ذات اهللا  : " وعن أيب ذر
ألجل اهللا  :  ؛ أي  واملعىن يف جهة اهللا وناحيته   .  أ صبنا يف ذات اهللا:  ويف قول بعضهم

θ#)  {:  ، وحنوه يف القرآن ؛ ليس املراد بذلك النفس  والبتغاء وجهه à)¨?$$ sù ©!$# (#θßs Î= ô¹ r&uρ |N# sŒ 

öΝà6ÏΖ÷ t/ ( { )وقوله    )١ ،  :}  ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇⊇∪ { )عليم باخلواطر وحنوها   :  ؛ أي   )٢
 .  اليت هي صاحبة الصدور 

، مث أطلقه        والصحابة والعربية احملضة هبذا املعىنفاسم الذات يف كالم النيب 
:  ، فإذا قالوا تكلمون وغريهم على النفس باالعتبار الذي تقدم فإهنا صاحبة الصفات امل

 .  اليت هلا الصفات :  ، فقد قالوا الذات
تفكروا يف آالء اهللا وال تفكروا يف       {:  وقد روي يف حديث مرفوع وغري مرفوع 

؛ فقد وجد يف      وأصحابه فإن كان هذا اللفظ أو نظريه ثابتا عن النيب )٣( }اهللا ذات 
 .  كالمهم إطالق اسم الذات على النفس كما يطلقه املتأخرون     

فإذا ثبت أنه قائم بنفسه ليس هو من جنس سائر األجسام واألرواح        :  إىل أن قال  
، فإذا    تحقه سائر األشياءفكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس هو من جنس ما يس 
؛ مل ي ستلزم ذلك يف كل ما  قد ر أن جوهرا قام به عرض حمدث دل على حدوث اجلوهر

 .  ، إال إذا استلزم أن يكون كل ما قام بنفسه جوهرا    قام بغريه أن يكون عرضا 

                                                 
 .  ١:  ل آية سورة األنفا) ١(
 .  ١١٩:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
.  سنده جيد موقوف :  ) ١٣/٣٨٢ (، وقال احلافظ يف الفتح   موقوفا)  ٣،  ٢ (رواه أبو الشيخ يف العظمة     ) (٣(

 .)  مرفوعا)  ٥٥٤ (وهو عنده 
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 ٩٤

 احلقيقة واجملاز 
 )١( " اجملازالرسالة املدنية يف احلقيقة و "  رسالة تسمى- رمحه اهللا -كتب الشيخ 

السالم على جريانه سكان    .  السالم على النيب ورمحة اهللا وبركاته    : " وصدرها بقوله 
، األحياء واألموات من املهاجرين واألنصار وسائر املؤمنني ورمحة اهللا      املدينة طيبة 
، كتب  ، مشس الدين  ، إىل الشيخ اإلمام العارف الناسك املقتدي الزاهد العابد   وبركاته

، وجعله من   يف قلبه اإلميان وأيده بروح منه وآتاه رمحة من عنده وعل مه من لدنه علمااهللا
، ورزقه اتباع نبيه باطنا وظاهرا   أوليائه املتقني وحزبه املفلحني وخاصته املصطفني  

 .  واللحاق به يف الدنيا واآلخرة إنه ويل ذلك والقادر عليه   
فإنا حنمد إليكم  :  ، أما بعد ة اهللا وبركاته سالم اهللا عليكم ورمح  .  من أمحد بن تيمية 
، ونسأله أن يصلي  ، وهو على كل شيء قدير  ، وهو للحمد أهل  اهللا الذي ال إله إال هو

،    وعلى آله وسلم تسليما  )  حممد (، النيب األمي   على صفوته من خلقه وخريته من بريته  
ينيلك به عايل الدرجات يف خري ، أحسن اهللا إليك يف الدنيا واآلخرة إحسانا    كتايب إليك

وعافية عن نعمة من اهللا وخري وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا واحلمد هللا رب العاملني 
 .  وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جالله   .  كثريا كما هو أهله 

وحنن نسأل اهللا ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره من مرض وحنوه          :  إىل أن قال 
،    ، وسبق يف أم الكتاب أهنا ستنال بل غا لدرجات قصر العمل عنهامن مصائب الدنيا م

وقد علمنا من حيث العموم أن اهللا ال  .  وأن تكون اخلرية فيما اختاره اهللا لعباده املؤمنني  
، وأن النية وإن كانت متشوقة إىل أمر حجز عنه    يقضي للمؤمن من قضاء إال كان خريا له

، واهللا تعاىل خيري لكم يف مجيع األمور    فيما أراده اهللا-  إن شاء اهللا-املرض فإن اخلرية  
وما تشتكي من مصيبة يف القلب والدين .  خرية حتص ل لكم رضوان اهللا يف خري وعافية 

، ويصلح     نسأل اهللا أن يتوالكم حبسن رعايته توليا ال يكلكم فيه إىل أحد من املخلوقني

                                                 
 .  ) ٦/٣٥١ (اجملموع ) ١(
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$‚x  {:  ، وحيقق لكم مقام ه عليهلكم شأنكم كله صالحا يكون بدؤه منه وإمتام −ƒ Î) 

ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ)uρ ÚÏè tG ó¡nΣ ∩∈∪ { )مع أنا .  ، وال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم   )١
من اليت يستوجب   نرجو أن تكون رؤية التقصري وشهادة التأخري من نعمة اهللا على عبده املؤ   

، ومؤنة نفسه   ، وي كفى هبا مؤنة شيطانه املزين له سوء عمله   هبا التقدمي ويتم له هبا النعمة 
βÎ) t¨  {:  ، وقد قال سبحانه  اليت حتب أن حتمد مبا مل تفعل وتفرح مبا أتت    Ï%©!$# Νèδ ôÏiΒ 

Ïπ uŠô±yz ΝÍκÍh5u‘ tβθ à)Ïô±•Β ∩∈∠∪ t Ï% ©!$#uρ Οèδ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈∇∪ { )إىل قوله )٢   :}  öΝåκ̈Ξr& 4’ n< Î) 

öΝÍκÍh5u‘ tβθãè Å_≡u‘ ∩∉⊃∪ { )٣(   . 

هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وخياف أن ال          {:   أنه قال النيب  وروي عن

إنه   :  من قال:   ويف األثر أظنه عن عمر بن اخلطاب أو عن ابن مسعود )٥( )٤( }يقبل منه 
والذي ال إله إال غريه ما   :  وقال.   النارإنه يف اجلنة فهو يف :  ، ومن قال مؤمن فهو كافر

أدركت ثالثني من    :  وقال أبو العالية .  أ م ن أحد على إميان يسلبه عند املوت إال يسلبه  
 إن اهللا ذكر    ، وقال الصديق   كلهم خياف النفاق على نفسهأصحاب رسول اهللا  

؟  أين أنا من هؤالء:  ، فيقول الرجل أهل اجلنة فذكرهم بأحسن أعماهلم وغفر هلم سيئها
لست من  :  ، وذكر أهل النار بأقبح أعماهلم وأحبط حسنها فيقول القائل   يعين وهو منهم

 . )٦(هذا الكالم أو قريبا منه  .  ؟ يعين وهو منهم  هؤالء
، إهنا سبيل مهيع لعباد اهللا الذين أطبق    فليربد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة 

، مع أن االزدياد من مثل هذه   انوا من اهللا باملكانة العاليةشهداء اهللا يف أرضه أهنم ك 

                                                 
 .  ٥:  سورة الفاحتة آية ) ١(
 .  ٥٨ ، ٥٧:  سورة املؤمنون اآليتان) ٢(
 .  ٦٠:  سورة املؤمنون آية ) ٣(
 .  )٦/٢٠٥(، أمحد  )٤١٩٨(، ابن ماجه الزهد   )٣١٧٥(الترمذي تفسري القرآن   ) ٤(
 .)  وحسنه األلباين )  ٤١٩٨ (، وابن ماجه  ) ٢٠٥،  ٦/١٥٩ (، وأمحد  ) ٣١٧٥ (رواه الترمذي   ) (٥(
 .  ) ١/٣٦ ) ( ٥/١٣٣/٩٤٢ (نن ، وسعيد بن منصور يف الس   ) ٢٦/١٨ (رواه الطربي   ) (٦(
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الشهادة هو النافع يف األمر الغالب ما مل يفض  إىل تسخط للمقدور أو يأس من روح اهللا       
 .  ، واهللا تعاىل يتوالكم بوالية منه وال يكلكم إىل أحد غريه  أو فتور عن الرجاء 

إذا   :  قال يل بعض الناس :  ة واجملاز فقال مث شرع الشيخ يبني القول الصواب يف احلقيق     
، وهي الطريقة اليت تصلح عليها السالمة        أردنا أن نسلك طريق سبيل السالمة والسكوت   

، وآمنت برسول اهللا     آمنت باهللا ومبا جاء عن اهللا على مراد اهللاقلنا كما قال الشافعي 
 سبيل البحث والتحقيق فإن وإذا سلكنا .  وما جاء عن رسول اهللا على مراد رسول اهللا 

أما  :  فقلت له.  احلق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من املتكلمني
، ومن اعتقده ومل يأت بقول   ما قاله الشافعي فإنه حق جيب على كل مسلم أن يعتقده

وأما إذا حبث اإلنسان وفحص وجد      .  يناقضه فإنه سالك سبيل السالمة يف الدنيا واآلخرة 
، وتيقن أن احلق     ما يقوله املتكلمون من التأويل الذي خيالفون به أهل احلديث كله باطال

 .  مع أهل احلديث ظاهرا وباطنا 
أحتب ألهل احلديث أن     :  وقال)  يعين هذا الشخص الذي كلمه   (فاستعظم ذلك 

الف فيها أن أمهات املسائل اليت خ    :  فتواعدنا يوما فكان فيما تفاوضنا.  يتناظروا يف هذا 
وصف اهللا بالعلو على   :  متأخرو املتكلمني ممن ينتحل مذهب األشعري ثالث مسائل

نبدأ بالكالم على مسألة :  فقلت له.  ، ومسألة تأويل الصفات ، ومسألة القرآن   العرش
مذهب أهل :  وقلت له .  ؛ والباقي من املسائل فرع عليها ؛ فإهنا األم تأويل الصفات

أن هذه    :  من القرون الثالثة ومن سلك سبيلهم من اخللف احلديث وهم السلف 
،   ؛ وتصان عن تأويل يفضي إىل تعطيل األحاديث ت م ر  كما جاءت ويؤمن هبا وتصدق

 .  وتكييف يفضي إىل متثيل
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 الصفات جتري على ظاهرها وال تؤول 
ها أم    هل تقر على ظاهر:   ملن أراد أن يناظره يف الصفات   - رمحه اهللا  -قال الشيخ 

 ؟   تؤول
، منهم اخلطايب    قد أطلق غري واحد ممن حكى إمجاع السلف  :  )١(قال له الشيخ 

، وذلك أن الكالم       أهنا جترى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها :  مذهب السلف
، فإذا كان إثبات  ، حيتذي حذوه ويتبع فيه مثاله يف الصفات فرع على الكالم يف الذات 

إن معىن اليد القدرة ومعىن  :  ، وال نقول إن له يدا ومسعا:  فنقول.  ات كيفيةوجود ال إثب
.  مذهب السلف أن الظاهر غري مراد :  وبعض الناس يقول:  وقلت له .  السمع العلم 

؛ إما لفظا ومعىن أو لفظا ال    ، وهذه العبارة خطأ  أمجعنا على أن الظاهر غري مراد  :  ويقول
 :  ر مشتركا بني شيئني؛ ألن الظاهر قد صا معىن

، وظاهر الغضب غليان القلب   إن اليد جارحة مثل جوارح العباد  :  أن يقال :  أحدمها
، فال شك أن من  ، وظاهر كونه يف السماء أن يكون مثل املاء يف الظرف   لطلب االنتقام

يات إن هذه املعاين وشبهها من صفات املخلوقني ونعوت امل ح د ثني غري مراد من اآل  :  قال
؛ إذ ال خيتلف أهل السنة أن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء ال  واألحاديث فقد صدق وأحسن 

، بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغريهم يكفرون    يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله 
، لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا املعىن هو الظاهر من هذه    املشبهة واجملسمة  

؛ فإن ظاهر الكالم هو ما     وحيث حكى عن السلف ما مل يقولوه  اآليات واألحاديث
، وقد     ، مث قد يكون ظهوره مبجرد الوضع     يسبق إىل العقل السليم منه ملن يفهم تلك اللغة

، وليست هذه املعاين احملدثة املستحيلة على اهللا تعاىل هي السابقة إىل     يكون بسياق الكالم 
، فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا  لم والقدرة والذات عقول املؤمنني بل اليد عندهم كالع

                                                 
 .)  ٢٣٣ (العقود الدرية  :  ، وانظر  ) ٢/١٥٢ (و الفتاوى الكربى )  ٦/٣٥٥ (اجملموع ) ١(
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؛    وكالمنا وحنوها من الصفات أعراضا تدل على حدوثنا ميتنع أن يوصف اهللا مبثلها    
 .  فكذلك أيدينا ووجوهنا وحنوها أجساما كذلك حمدثة ميتنع أن يوصف اهللا تعاىل مبثلها 

؛ أن ظاهره      ما وقدرة ومسعا وبصرا إن هللا عل:  إذا قلنا :  مث مل يقل أحد من أهل السنة  
،    إن ظاهر اليد والوجه غري مراد    :  فكذلك ال جيوز أن يقال  .  غري مراد مث يفسر بصفاتنا 

إن ظاهر شيء من  :  ، ومن قال إذ ال فرق بني ما هو من صفاتنا جسم أو ع ر ض للجسم
ه إال والظاهر الذي ؛ ألنه ما من اسم يسمى اهللا تعاىل ب أمسائه وصفاته غري مراد فقد أخطأ
، فكان قول هذا القائل يقتضي أن يكون مجيع أمسائه      يستحقه املخلوق غري مراد به

 .  ، وال خيفى ما يف هذا الكالم من الفساد  وصفاته قد أريد هبا ما خيالف ظاهرها
أن هذه الصفات إمنا هي      :  - أي من املعنيني املشتركني للظاهر  - واملعىن الثاين

، نسبتها إىل ذاته كنسبة صفات كل    كما يليق جبالله- سبحانه وتعاىل -صفات اهللا 
،   ، وكذلك الوجه    فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف وهلا خصائص       .  شيء إىل ذاته 

، واإلله املعبود    ؛ ألن هذه الصفات واجبة لذاته إنه مستغن  عن هذه الصفات:  وال يقال
نعلم أن اخللق هو إبداع     .  وكذلك فعله.  سبحانه هو املستحق جلميع هذه الصفات

؛ إذ حنن ال نفعل إال  الكائنات من العدم وإن كنا ال نكي ف ذلك الفعل وال يشبه أفعالنا 
وكذلك الذات تعلم من حيث اجلملة وإن كانت ال   .  ، واهللا غين محيد حلاجة إىل الفعل 

فهذا هو الذي يظهر  .   كيفيةمتاثل الذوات املخلوقة وال يعلم ما هو إال هو وال يدرك هلا 
، فاملؤمن يعلم أحكام هذه     ، وهو الذي جيب أن حتمل عليه  من إطالق هذه الصفات 

، وأن اهللا قد      فيعلم أن اهللا على كل شيء قدير .  ، وآثارها وهو الذي أريد منه الصفات
،    أحاط بكل شيء علما وأن األرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه 

وأن املؤمنني ينظرون إىل وجه خالقهم يف اجلنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمر يف جانبها مجيع     
،   كما يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا وال يعلم كنه شيء من ذلك .  ، وحنو ذلك   اللذات

،    يعلمون الشيء من بعض اجلهات وال حييطون بكنهه   :  بل غاية علم اخللق هكذا 
 .  ذا الضربوعلمهم بنفوسهم من ه
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:  ؟ فقال إن الظاهر غري مراد هبذا التفسري :  أفيجوز أن يقال:  ) أي املناظر (قلت له 
إن الظاهر غري مراد مبعىن أن صفات املخلوقني     :  من قال:  فقلت له .  هذا ال ميكن

، وجعلت   لكن أخطأت يف اللفظ وأومهت البدعة.  أصبت يف املعىن:  ، قلنا له مرادة 
متر كما جاءت على ظاهرها مع   :  وكان ميكنك أن تقول .  يقا إىل غرضهم للجهمية طر

، وأنه مرته مقدس عن كل ما يلزم منه    العلم بأن صفات اهللا ليست كصفات املخلوقني 
الظاهر غري مراد بالتفسري الثاين وهو مراد اجلهمية ومن      :  ، ومن قال حدوثه أو نقصه 

مث أقرب هؤالء اجلهمية األشعرية    .  ؛ فقد أخطأ متبعهم من املعتزلة وبعض األشعرية وغريه
احلياة والعلم والقدرة واإلرادة والكالم والسمع والبصر      :  إن له صفات سبعا  :  يقولون

، ومنهم من يتوقف يف نفي ما   ، ومنهم من يضم إىل ذلك اليد فقط  وينفون ما عداها
م ينفون الصفات مطلقا ويثبتون  وأما املعتزلة فإهن .  سواها وغالهتم يقطعون بنفي ما سواها

، وأما كونه مريدا متكلما فعندهم    ، وهي ترجع عند أكثرهم إىل أنه عليم قدير    أحكامها
أهنا صفات حادثة أو إضافية أو عدمية وهم أقرب الناس إىل الصابئني الفالسفة من الروم        

 .  ومن سلك سبيلهم من العرب والفرس 
لرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤالء      ومن رزقه اهللا معرفة ما جاءت به ا  

علم قطعا أهنم يلحدون   )  يعين اجلهمية واملعتزلة ومن تبعهم يف نفي الصفات أو تأويلها  (
، وهلذا كانوا   ، وأهنم كذبوا بالرسل وبالكتاب ومبا أرسل به رسله  يف أمسائه وآياته

املراد األشعرية الذين   :  شيخمث قال ال.  إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه   :  يقولون
الذي صنفه األشعري يف  " اإلبانة " ، وأما من قال منهم بكتاب اتبعوا املعتزلة واجلهمية 

، لكن جمرد االنتساب إىل    آخر عمره ومل يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة  
ة وينفتح  ، ال سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسب  األشعري بدعة
 .  ، والكالم مع هؤالء الذين ينفون ظاهرها هبذا التفسري   بذلك أبواب شر



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ١٠٠

إذا وصف اهللا نفسه بصفة أو وصفه هبا      :  قلت له :   للمناظر له )١(مث قال الشيخ 
؛ ف ص ر ف ها عن    رسوله أو وصفه هبا املؤمنون الذين اتفق املسلمون على هدايتهم ودرايتهم      

هللا سبحانه وحقيقتها املفهومة منها إىل باطن خيالف الظاهر وجماز   ظاهرها الالئق جبالل ا
 :  ؛ ال يد فيه من أربعة أشياء ينايف احلقيقة
؛ ألن الكتاب والسنة وكالم السلف      أن ذلك اللفظ مستعمل باملعىن اجملازي  :  أحدها

لسنة   ، وال جيوز أن يراد بشيء منه خالف لسان العرب أو خالف األ     جاء باللسان العريب
فال بد أن يكون ذلك املعىن اجملازي ما يراد به اللفظ وإال فيمكن كل مبطل أن          .  كلها

 .  ، وإن مل يكن له أصل يف اللغة     يفسر أي لفظ بأي معىن سنح له
، وإال فإذا    أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إىل جمازه      :  الثاين

؛ مل جيز محله على اجملازي بغري   عىن بطريق اجملازكان يستعمل يف معىن بطريق احلقيقة ويف م 
، مث إن ادعى وجوب صرفه عن احلقيقة فال بد له من      دليل يوجب الصرف بإمجاع العقالء 

، وإن ادعى ظهور صرفه عن احلقيقة فال بد        دليل قاطع عقلي أو مسعي يوجب الصرف
 .  من دليل مرجح للحمل على اجملاز 

، وإال فإذا قام دليل    ي س لم دليل ذلك الصارف عن معارضأنه ال بد من أن:  الثالث
، مث إن كان هذا الدليل نصا قاطعا مل         قرآين أو إمياين يبني أن احلقيقة مرادة امتنع تركها    

 .  ، وإن كان ظاهرا فال بد من الترجيح   يلتفت إىل نقيضه
قته فال بد      إذا تكلم بكالم وأراد به خالف ظاهره وضد حقي        أن الرسول    :  الرابع

، ال سيما يف  ، سواء عي نه أم مل يعينه أن يبني لألمة أنه مل يرد حقيقته وإمنا أراد جمازه
 - سبحانه وتعاىل -فإنه .  اخلطاب العلمي الذي ف هم فيه االعتقاد والعلم دون عمل اجلوارح

 للناس وأرسل الرسل ليبني  .  جعل القرآن نورا وهدى  وبيانا للناس وشفاء ملا يف الصدور   
، ولئال يكون للناس على اهللا حجة بعد       ما نزل إليهم وليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه   

، مث     مث هذا الرسول األمي العريب بعث بأفصح اللغات وأبني األلسنة والعبارات  .  الرسل
                                                 

 .  ) ٦/٣٦٠ (اجملموع ) ١(
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؛ فال جيوز    األمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم لألمة وأبينهم للسنة   
ن يتكلم هو وهؤالء بكالم يريدون به خالف ظاهره إال وقد نصب دليال مينع من محله    أ

ôM  {:  ؛ إما أن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله      على ظاهره  uŠÏ?ρ é&uρ ÏΒ Èe≅ à2 &ó x« { )١(    ،
:  وكذلك قوله    .  أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها         :  كل أحد يعلم بعقله أن املراد             فإن  

}  ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. &ó x« { )أو  .   يعلم املستمع أن اخلالق ال يدخل يف هذا العموم  )٢  
، وال جيوز أن  ظاهرا مثل الدالالت يف الكتاب والسنة اليت تصرف بعض الظواهر:  مسعيا

؛ ألنه إذا    حييلهم على دليل خفي ال يستنبطه إال أفراد الناس سواء كان مسعيا أو عقليا 
تكلم بالكالم الذي يفهم منه معىن وأعاده مرات كثرية وخاطب به اخللق كلهم وفيهم        

، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك اخلطاب ويعقلوه     فقيه وغري الفقيهالذكي والبليد وال
؛    ، مث أوجب أن ال يعتقدوا هبذا اخلطاب شيئا من ظاهره  ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه 

؛ كان هذا تدليسا   ألن هناك دليال خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه مل يرد ظاهره  
 اهلدى وهو باألحاجي واأللغاز أشبه منه باهلدى    ، وكان نقيض البيان وضد   وتلبيسا
فكيف إذا كان داللة ذلك اخلطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثرية من داللة         .  والبيان

؟ أم كيف إذا كان ذلك اخلفي شبهة ليس هلا         ذلك الدليل اخلفي على أن الظاهر غري مراد   
 ؟   حقيقة

 .   هذه املقاماتفسل م يل ذلك الرجل :  - رمحه اهللا -قال الشيخ 
أي أن هذا الرجل الذي طلب من الشيخ املناظرة على وجوب تأويل الصفات سل م      

، وإمنا شبهات    ، ألنه مل ي نب  على أصول صحيحة وأدلة مقنعة      للشيخ أن تأويلها باطل 
، أخذه اآلخر عن األول من غري بصرية كما هو حال كثري من   وأهواء أو تقليد أعمى 

،     أخذوا عقيدة املعتزلة أو الكالبية ومسوها عقيدة التوحيد أو علم التوحيد      املعاصرين الذين
وهذه العقيدة   .  ونسبوها ظلما إىل األشعري وهو قد تاب منها والتزم عقيدة أهل السنة 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة النمل آية  ) ١(
 .  ١٦:  سورة الرعد آية ) ٢(
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، بل حذفوا منه الصفات   ، ومل يثبتوه تاما اليت توارثوها ال تعدو إثبات توحيد الربوبية
؛ فأصبح توحيدا ناقصا ال يزيد عن توحيد املشركني الذين   صفاتاإلهلية أو األمساء وال 

 .  يقرون بالربوبية
وحنن نتكلم على صفة من الصفات وجنعل الكالم فيها أمنوذجا حيتذى :  قال الشيخ

ÏMs9$  {:  ، وقد قال تعاىل ، ونعرب بصفة اليد  عليه s% uρ ßŠθ åκu ø9$# ß‰tƒ «!$# î' s!θ è= øótΒ 4 ôM ¯=äî öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& 

(#θ ãΨÏè ä9uρ $ oÿ Ï3 (#θ ä9$ s% ¢ ö≅t/ çν#y‰tƒ Èβ$tG sÛθ Ý¡ö6 tΒ ß,ÏΨ ãƒ y#ø‹x. â!$ t±o„ 4 { )وقال تعاىل إلبليس  )١ ،  :}  $ tΒ 

y7 yèuΖtΒ β r& y‰àf ó¡n@ $ yϑ Ï9 àMø)n= yz £“ y‰u‹Î/ ( { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  $ tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym Íν Í‘ ô‰s% 

ÞÚö‘ F{$#uρ $ Yè‹Ïϑ y_ …çµçG ŸÒ ö6 s% tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# ÝV≡uθ≈ yϑ¡¡9$#uρ 7M≈ −ƒÈθ ôÜtΒ Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/ 4 { )وقال تعاىل  )٣ ،  :

}  x8t≈t6s? “Ï%©!$# ÍνÏ‰u‹Î/ à7ù=ßϑø9$# { )لوقا  )٤  :}  x8Ï‰uŠÎ/ çöy‚ø9$# ( y7̈ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ä. &óx« ÖƒÏ‰s% ∩⊄∉∪ { )٥( 
 )٦( } ∪⊆∠∩ óΟs9uρr& (#÷ρttƒ $̄Ρr& $uΖø)n=yz Νßγs9 $£ϑÏiΒ ôMn=Ïϑtã !$uΖƒÏ‰÷ƒr& $Vϑ≈yè÷Ρr& ôΜßγsù $yγs9 tβθä3Î=≈tΒ  {:  وقال تعاىل  
 .  وقد تواتر يف السنة جميء اليد يف حديث النيب   

،    له كما يليق جباللهفاملفهوم من هذا الكالم أن هللا تعاىل يدين خمتصتان به ذاتيتان  
، وإبليس وأنه سبحانه يقبض األرض ويطوي    وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون املالئكة    

çν#y‰tƒ Èβ$tG  { ، وأن   السماوات بيده اليمىن  sÛθ Ý¡ö6 tΒ { )ومعىن بسطهما بذل اجلود     )٧ ،
؛ ألن العطاء واجلود يف الغالب يكون ببسط اليد ومدها وتركه يكون ضما        وسعة العطاء 

؛ فهم منه يد    هو مبسوط اليد  :  إذا قيل :  ، صار من احلقائق العرفية  لليد إىل العنق 

                                                 
 .  ٦٤:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٧٥:  سورة ص آية) ٢(
 .  ٦٧:  ر آية سورة الزم) ٣(
 .  ١:  سورة امللك آية  ) ٤(
 .  ٢٦:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
 .  ٧١:  سورة يس آية ) ٦(
 .  ٦٤:  سورة املائدة آية ) ٧(
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Ÿω  {:  ، كما قال تعاىل ، وكان ظاهره اجلود والبخل  حقيقية uρ ö≅ yè øgrB x8y‰tƒ »'s!θ è= øó tΒ 4’n< Î) 

y7 É)ãΖãã Ÿω uρ $ yγ ôÜÝ¡ö6 s? ¨≅ ä. ÅÝó¡t6 ø9$# { )فالن جعد البنان وسبط البنان  :  ، ويقولون   )١  .
، وإن زعم أنه ليس     خلوقني فهذا حق إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي امل    :  فالقائل

 :  له يد زائدة عن الصفات السبع فهو مبطل فيحتاج إىل تلك املقامات األربعة 
،    ؛ تسمية  للشيء باسم سببه   فيقول إن اليد تكون مبعىن النعمة والعطية   :  أما األول

الب ملا فقد ، وقول أيب ط لفالن عنده أياد :  ، ومنه قوهلم كما يسمى املطر والنبات مساء
 : النيب 

ــدا   ))٢((  رده عـلي واصـطنع عـندي يدا       رده عـلي واصـطنع عـندي يدا        ــيب حممـ ــا رب رد راكـ ــدايـ ــيب حممـ ــا رب رد راكـ يـ
لوال يد لك عندي مل أجزك هبا       :  وقول عروة بن مسعود أليب بكر يوم احلديبية    

 . )٣(ألجبتك 
.  ؛ ألن القدرة هي حترك اليد   وقد تكون اليد مبعىن القدرة تسمية للشيء باسم مسببه 

إين قد أمسكت العراق      :  ومنه قول زياد ملعاوية  .  يد يف كذا وكذا  فالن له    :  يقولون
:  ومنه قوله .  ، يريد نصف قدريت ضبط أمر العراق    بإحدى يدي  ويدي األخرى فارغة 

}  Íν Ï‰u‹Î/ äοy‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9$# 4 { )وإمنا معناه أنه مقتدر عليه ، والنكاح كالم يقال  )٤ ،  . 
؛ ألن غالب األفعال ملا  وقد جيعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إىل الشخص نفسه

 %ô‰s)©9 yìÏϑy™ ª!$# tΑöθs  {:  ، قال اهللا تعاىل كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إىل أنه فعل بنفسه

šÏ%©!$# (#þθä9$s% ¨βÎ) ©!$# ×É)sù ßøtwΥuρ â!$u‹ÏΖøîr& ¢ { )إىل قوله)٥   :}  y7Ï9≡sŒ $yϑÎ/ ôMtΒ£‰s% öΝä3ƒÏ‰÷ƒr& { )٦(  
                                                 

 .  ٢٩:  سورة اإلسراء آية ) ١(
:  ) ٨/٢٢٤ (وقال اهليثمي .  من حديث سعيد والد كندير)  ٢/٦٥٩ (، واحلاكم  ) ٥٥٢٤ (رواه الطرباين  ) (٢(

، والقائل هو عبد املطلب جده         ) ٢/٦٧ (وضعفه ابن عدي   .  ) من حديث معاوية بن حيدة     . ( ده حسن  إسنا
 .  ) وليس عمه

 .  ) ٢٧٣٢،  ٢٧٣١ (هو يف قصة غزوة احلديبية ؛ رواها البخاري   ) ٣(
 .  ٢٣٧:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ١٨١:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
 .  ١٨٢:  سورة آل عمران آية  ) ٦(
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 ألن أول ما   ، توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة يداك أوكتا وفوك نفخ:  والعرب تقول
 .  قيل هذا ملن فعل بيده وفمه

وحنن ال ننكر لغة العرب اليت نزل هبا القرآن يف   :  " يقول الشيخ ملناظره  " )١(قلت له 
 الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وأحلدوا يف أمسائه وآياته    واملتأولون للصفات  .  هذا كله

$ö≅t/ çν#y‰tƒ Èβ  {:  تأولوا قوله tG sÛθ Ý¡ö6 tΒ { )وقوله   )٢ ،  :}  $ yϑ Ï9 àMø)n= yz £“ y‰u‹Î/ ( { )٣(   
:  وقالوا.  نعمة الدنيا ونعمة اآلخرة   :  ؛ أي  إن املراد نعمته   :  ؛ فقالوا  على هذا كله

، بل هذه  اللفظ كناية عن نفس اجلود من غري أن يكون هناك يد حقيقة  :  وقالوا .  بقدرته
$  {:  ، وقوله  ظة قد صارت حقيقة يف العطاء واجلود اللف yϑ Ï9 àM ø)n=yz £“ y‰u‹Î/ ( { )؛ أي )٤  :

:  قلت له  .  نعم:  فهذه تأويالهتم قال :  قلت له  .  خلقته أنا وإن مل يكن هناك يد حقيقة    
 :  فيما قدمنافننظر 

؛ ألن   أن لفظ اليدين بلفظ التثنية مل يستعمل يف النعمة وال يف القدرة   :  املقام األول
≈βÎ) z¨  {:  يف لغة القوم استعمال الواحد يف اجلمع كقوله  |¡ΣM}$# ’ Å∀s9 Aô£äz ∩⊄∪ { )٥(     ،

t  {:  احد كقوله  ولفظ اجلمع يف الو Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9$# ¨βÎ) }¨$ ¨Ζ9$# { )ولفظ اجلمع     )٦ ،

ôM  {:  يف االثنني كقوله  tó|¹ $ yϑ ä3ç/θè= è% ( { )أما استعمال لفظ الواحد يف االثنني أو      )٧ ،
؛ ألن هذه األلفاظ عدد وهي نصوص يف معناها ال يتجوز   االثنني يف الواحد فال أصل له 

؛    ن ويعين به اجلنس، وال عندي رجال  عندي رجل ويعين رجلني:  ، وال جيوز أن يقال هبا
، وكذلك اسم اجلميع يف معىن       ألن اسم الواحد يدل على اجلنس واجلنس فيه شياع      

                                                 
 .  ) ٦/٣٦٤ (اجملموع ) ١(
 .  ٦٤:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ٧٥:  سورة ص آية) ٣(
 .  ٧٥:  سورة ص آية) ٤(
 .  ٢:  سورة العصر آية  ) ٥(
 .  ١٧٣:  سورة آل عمران آية  ) ٦(
 .  ٤:  سورة التحرمي آية  ) ٧(
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$  {:  ، فقوله ، واجلنس حيصل حبصول الواحد    اجلنس yϑ Ï9 àMø)n= yz £“ y‰u‹Î/ ( { )؛ ال      )١
،    وال جيوز أن يعرب باالثنني عن الواحد  .  ؛ ألن القدرة صفة واحدة     جيوز أن يراد به القدرة  

، فال جيوز أن يعرب عن النعم اليت ال  ؛ ألن نعم اهللا ال حتصى وال جيوز أن يراد به النعمة 
 .  حتصى بصيغة التثنية

ذلك أضافوا الفعل إىل    ألهنم إذا أرادوا   " ملا خلقت أنا " وال جيوز أن يكون 
$  {: ، فتكون إضافته إىل اليد إضافة له إىل الفعل كقوله   اليد yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% x8# y‰ tƒ { )٢( 

 }  ôM tΒ£‰s% öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& { )ومنه قوله   )٣ ،  :}  $ £ϑ ÏiΒ ôM n=Ïϑ tã !$uΖƒ Ï‰÷ƒ r& $ Vϑ≈yè ÷Ρr& { )٤(   . 
$  {:  د حبرف الباء كقولهأما إذا أضاف الفعل إىل الفاعل وعد ى الفعل إىل الي  yϑ Ï9 

àM ø)n=yz £“ y‰u‹Î/ ( { )وهلذا ال جيوز ملن تكلم أو   ؛ فإنه نص يف أنه فعل الفعل بيديه  )٥ ،
فعلت  :  ؛ ألن جمرد قوله  ته يداكهذا فعل:  ويقال.  فعلت هذا بيديك:  مشى أن يقال

، فلو مل يرد أنه فعله باليد حقيقة كأن ذلك زيادة حمضة من  كاف  يف اإلضافة إىل الفاعل
:   أن فصيحا يقول - إن شاء اهللا    -ولست جتد يف كالم العرب وال العجم     .  غري فائدة

، وال جيوز أن    يقة، إال ويكون فعله بيديه حق ، أو فالن فعل هذا بيديه   فعلت هذا بيدي 
، وهبذا الفرق احملقق تتبني مواضع    ، أو أن يكون له يد والفعل وقع بغريها       يكون ال يد له 

 .  اجملاز ومواضع احلقيقة ويتبني أن اآليات ال تقبل اجملاز البتة من جهة نفس اللغة  
عل ذكرها ، وأن يعين هبا القدرة أو النعمة أو جي  هب أنه جيوز أن يعين باليد حقيقة اليد

ألن اليد هي  :  ؛ فإن قلت لكن ما املوجب لصرفها عن احلقيقة .  كناية عن الفعل
هذا وحنوه يوجب امتناع وصفه بأن له  :  ؛ قلت ، وذلك ممتنع على اهللا سبحانه  اجلارحة 

                                                 
 .  ٧٥:  سورة ص آية) ١(
 .  ١٠:  سورة احلج آية ) ٢(
 .  ١٨٢:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 .  ٧١:  سورة يس آية ) ٤(
 .  ٧٥:  سورة ص آية) ٥(
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، لكن مل ال جيوز أن يكون        يدا من جنس أيدي املخلوقني وهذا ال ريب فيه   
 ؟   ن صفات الكمال ما تستحق الذاتتناسب ذاته تستحق م " يد " له

 .  ليس يف العقل والسمع ما حييل هذا :  قال
؟ وكل     فإذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ فلم يصرف عنه اللفظ إىل جمازه     :  قلت

ما يذكره اخلصم من دليل يدل على امتناع وصفه مبا يسمى به وصحت الداللة سلم له أن    
يستحقها  " يد " ، وإمنا حقيقة اللفظ وظاهره تف عنهاملعىن الذي يستحقه املخلوق من

 .  اخلالق كالعلم والقدرة بل كالذات والوجود  
 أو عن أحد من أئمة        بلغك أن يف كتاب اهللا أو يف سنة رسول اهللا      :  وقلت له 

؟ أو هل يف كتاب اهللا      املراد باليد خالف ظاهره أو الظاهر غري مراد       :  املسلمني أهنم قالوا 
؟ فإن أقصى ما يذكره    ، بل أو داللة خفية     على انتفاء وصفه باليد داللة ظاهرة آية تدل

≅ö  {:  املتكلف قوله  è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )وقوله    )١ ،  :}  }§øŠs9 Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( { )٢(  
≅ö  {:  وقوله  yδ ÞΟn= ÷è s? …çµs9 $ wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ { )جسيم  وهؤالء اآليات إمنا يدللن على انتفاء الت )٣

 .  ، أما انتفاء يد تليق جبالله فليس يف الكالم ما يدل عليه بوجه من الوجوه   والتشبيه
وكذلك هل يف الفعل ما يدل داللة ظاهرة على أن الباري ال يد له البتة ال يدا تليق 

؟    ، ولو بوجه خفي   ؟ وهل فيه ما يدل على ذلك أصال    جبالله وال يدا تناسب احملدثات
، وإن فرض ما ينافيها فإمنا      السمع وال يف العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة    فإذا مل يكن يف 

فهل جيوز .  ، وإال ففي احلقيقة إمنا هو شبهة فاسدة هو من الوجوه اخلفية عند من يدعيه
؟ وأن يداه مبسوطتان وأن     ؟ وأن اهللا تعاىل خلق بيده   أن ميأل الكتاب والسنة من ذكر اليد  

 وأويل األمر ال يبينون للناس ؟ مث إن رسول اهللا   حلديث ما ال حيصى ، ويف ا امللك بيده
حىت ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر     ! أن هذا ال يراد به حقيقته وال ظاهره    

                                                 
 .  ١:  سورة اإلخالص آية ) ١(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٢(
 .  ٦٥:  سورة مرمي آية ) ٣(
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، ومن سلك   ، ويتبعه عليه بشر بن غياث الصحابة فيبني للناس ما نزل إليهم على نبيهم  
 كل شيء حىت   جيوز أن يعلمنا نبينا   ؟ وكيف سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق

  )١( }ما تركت من شيء يقربكم إىل اجلنة إال وقد حدثتكم به     { : ، ويقول  اخلراءة 

،    ، تركتكم على البيضاء وال من شيء يبعدكم عن النار إال وقد حدثتكم به  { 

 مث يترك الكتاب املرتل عليه وسنته     )٣( )٢( }ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك 
، وهو    ، وأن اعتقاد ظاهره ضالل   الغراء مملوءة مما يزعم اخلصم أن ظاهره تشبيه وجتسيم    

، مع أن     أمروها كما جاءت :  ؟ وكيف جيوز للسلف أن يقولوا    ذلك وال يوضحهال يبني
؟ حىت يكون أبناء الفرس والروم أعلم     معناها اجملازي هو املراد وهو شيء ال يفهمه العرب   

 ! بلغة العرب من أبناء املهاجرين واألنصار 
ني لك أن هللا يدين  أنا أذكر لك من األدلة اجللية القاطعة والظاهرة ما يب :  وقلت له

،   ؛ يستوجب سجود املالئكة وامتناعهم عن التكرب عليه ؛ فمن ذلك تفضيله آلدم حقيقة
فلو كان املراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو جمرد إضافة خلقه إليه لشاركه يف ذلك إبليس        

 .  ومجيع املخلوقات
$%èπs  {:  فقد يضاف الشيء إىل اهللا على سبيل التشريف كقوله  :  قال يل tΡ «!$# { )٤( 

 .  وبيت اهللا 
،    ال تكون اإلضافة تشريفا حىت يكون يف املضاف معىن أفرده به عن غريه:  قلت له

ات ما متتاز به على مجيع النوق والبيوت ملا  فلو مل يكن يف الناقة والبيت من اآليات البين
فإضافة خلق إليه أنه خلقه بيديه يوجب أن    .  ، واألمر هنا كذلك استحقا هذه اإلضافة

                                                 
 .  ) ٤٩٤ (وهناد يف الزهد )  ١٠٣٧٦ (يف الشعب )  ٣٤٣٣٢ (رواه ابن أيب شيبة  ) ١(
 .  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(ابن ماجه املقدمة  ) ٢(
 . ) ٢٢ص (، وقد سبق خترجيه  هو جزء من حديث العرباض ) ٣(
 .  ٧٣:  سورة األعراف آية  ) ٤(
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à2 ãβθ  {:  ، وخلق هؤالء بقوله   يكون خلقه بيديه أنه قد فعله بيديه   à6u‹sù 4 { )١(    ،
؛ فهما    عملته يداك:  ، أو  بيده امللك :  ومن ذلك أهنم إذا قالوا    .  كما جاءت به اآلثار

، والثاين يقع فيه التجوز   إضافة امللك والعمل إليهما   :  والثاين .  إثبات اليد:  شيئان أحدمها  
يد   :  ، وال يقولون  لكالم إال جلنس له يد حقيقة  كثريا أما األول فإهنم ال يطلقون هذا ا

Íν  {:  ، فهب أن قوله       اهلوى وال يد املاء       Ï‰ u‹ Î/ à7 ù= ßϑ ø9  قد علم منه املراد بقدرته            )٢( } #$

$  {:  بني قوله تعاىل   ، والفرق     لكن ال جيوز ذلك إال ملن له يد حقيقة           yϑ Ï9 àM ø) n= yz 

£“ y‰ u‹ Î/ ( { )وقوله  )٣ ، }  $ £ϑ ÏiΒ ôM n= Ïϑtã !$ uΖƒ Ï‰÷ƒ r& { )من وجهني   )٤   : 
، وهناك أضاف الفعل إىل      أنه هنا أضاف الفعل إليه وبي ن أنه خلقه بيديه    : أحدمها

 .  األيدي
أن من لغة العرب أهنم يضعون اسم اجلمع موضع التثنية إذا أمن اللبس كقوله        :  الثاين

$‘ä−Í  {:  تعاىل ¡¡9$#uρ èπs% Í‘$ ¡¡9$#uρ (#þθ ãèsÜø% $$ sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& { )وقوله .  يديهما:   أي )٥  :}  ô‰s)sù 

ôM tó|¹ $ yϑ ä3ç/θè= è% ( { )فكذلك قوله .   أي قلباكما )٦  :}  $ £ϑ ÏiΒ ôMn= Ïϑ tã !$ uΖƒ Ï‰÷ƒ r& { )٧(   . 
ن نفاة     هبذه األدلة وهذه املناقشة خصومه م   - رمحه اهللا  -فقد أفحم الشيخ   :  قلت

، وذلك فضل اهللا     ، فلله دره من إمام جليل وعامل حنرير    الصفات وردهم على أعقاهبم 
 .  ، ومقيض أمثال هذا اإلمام  يؤتيه من يشاء واهللا ناصر دينه 

                                                 
 .  ٧٣:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ١:  سورة امللك آية  ) ٢(
 .  ٧٥:  سورة ص آية) ٣(
 .  ٧١:  سورة يس آية ) ٤(
 .  ٣٨:  سورة املائدة آية ) ٥(
 .  ٤:  سورة التحرمي آية  ) ٦(
 .  ٧١:  س آية سورة ي) ٧(
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 الفرق بني اإلسالم واإلميان 
 عن حقيقة اإلسالم واإلميان والفرق بينهما بكالم طويل    - رمحه اهللا -تكلم الشيخ 

 .  ف منه ما تيسرمفصل نقتط
، وقد كثر    اعلم أن اإلميان واإلسالم جيتمع فيهما الدين كله  :  - رمحه اهللا - )١(قال 

والرتاع يف ذلك من حني    .  كالم الناس يف حقيقة اإلميان واإلسالم ونزاعهم واضطراهبم
 مع ما   ، وحنن نذكر ما يستفاد من كالم النيب     خرجت اخلوارج بني عامة الطوائف   

؛ فإن هذا   ، في ص ل املؤمن إىل ذلك من نفس كالم اهللا ورسوله  د من كالم اهللا تعاىليستفا
 .  هو املقصود 
 بني مسمى اإلميان  - عليه السالم  - )٢( يف حديث جربيل  قد فرق النيب    :  فنقول

، وأن    اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا       {:  ومسمى اإلسالم ومسمى اإلحسان فقال  
، وحتج البيت إن    ، وتصوم رمضان  ، وتؤيت الزكاة  ، وتقيم الصالة   حممدا رسول اهللا

 .  )٣( }استطعت إليه سبيال 

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر    :  اإلميان  {:  وقال

، ويف حديث أيب    ، والفرق يف حديث عمر الذي انفرد به مسلم    )٤( }خريه وشره  
، وكالمها فيه أن جربيل جاءه يف صورة إنسان        هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه 

وكذلك فسر اإلسالم يف .  ، ويف حديث عمر أنه جاءه يف صورة أعرايب    أعرايب فسأله

                                                 
 .  ) ٧/٥ (اجملموع ) ١(
، ومسلم       ) ٥٠ (وحديث أيب هريرة رواه البخاري            .  ) ٨ (، رواه مسلم      حديث عمر    )  (روي ص    () ٢(

) ٩/١٠ ( .  
، ابن      )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) ٣(

 .  )١/٥٢(، أمحد  )٦٣(دمة ماجه املق
، ابن      )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) ٤(

 .  )١/٢٧(، أمحد  )٦٣(ماجه املقدمة 
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، وأن       شهادة أن ال إله إال اهللا           :  بين اإلسالم على مخس       {:  ابن عمر املشهور قال        حديث  

 . )٢( )١( } ، وصوم رمضان ، وحج البيت ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الصالة اهللاحممدا رسول 
، ليس املبين غري    وحديث جربائيل يبي ن أن اإلسالم املبين على مخس هو اإلسالم نفسه

 الدين ثالث درجات أعالها اإلحسان وأوسطها اإلميان  ، بل جعل النيب   املبين عليه
، وال   ، وليس كل مؤمن حمسنا  ، وكل مؤمن مسلم من؛ فكل حمسن مؤ ويليه اإلسالم

، كاحلديث الذي    يف سائر األحاديث- إن شاء اهللا -كل مسلم مؤمنا كما سيأيت بيانه 
 رواه محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النيب      

، وأن يسلم    أن تسلم قلبك هللا :  ؟ قال  وما اإلسالم :  قال.  أسلم تسلم :  قال له {
وما :  قال.  ) اإلميان : ( ؟ قال فأي اإلسالم أفضل:  قال.  املسلمون من لسانك ويدك 

فأي  :  قال.  ) املوت أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد   : ( ؟ قال اإلميان
:  قال.  ) أن هتجر السوء   : ( ؟ قال وما اهلجرة:  قال)  اهلجرة  : ( ؟ قال اإلميان أفضل

أن جتاهد أو تقاتل  : ( ؟ قال ما اجلهاد:  قال.  ) اجلهاد : ( ؟ قال فأي اهلجرة أفضل
 أفضل   عمالن مها  : ، مث قال رسول اهللا    ) وال تغلل وال جتنب .  الكفار إذا لقيتهم 

رواه أمحد   .  )٣( }أو عمرة .   حجة مربورة- قاهلا ثالثا -األعمال إال من عمل مبثلهما 
 . )٤(وحممد بن نصر املروزي  

 من سلم املسلمون من لسانه    املسلم {:  ، فيقول وهلذا يذكر هذه املراتب األربعة 
،   ، واملهاجر من هجر السيئات   ، واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم   ويده

                                                 
،  )٥٠٠١( وشرائعه ، النسائي اإلميان  )٢٦٠٩(، الترمذي اإلميان    )١٦(، مسلم اإلميان    )٨(البخاري اإلميان  ) ١(

 .  )٢/٩٣(أمحد 
 .  ) ١٦ (، ومسلم   ) ٨ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  )٤/١١٤(أمحد ) ٣(
،  )  البغية - ١٣ (، واحلارث   ) ١١/١٢٧ (، ومعمر  ) ٣٩٢ (، وحممد بن نصر    ) ٤/١١٤ (رواه أمحد   ) (٤(

 .  ) إسناد صحيح :  ) ٢/١٠٦ (قال املنذري  .  ) ٩/٢٤٦ (، وابن عبد الرب   والبيهقي يف الشعب 



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ١١١

 من حديث عبد اهللا بن وهذا مروي عن النيب  .  )١( }واجملاهد من جاهد نفسه هللا 
وبعضه   " السنن "  وهو يف )٢(عمرو وفضالة بن عبيدة وغريمها بإسناد جيد 

املسلم من سلم املسلمون     {:  وقد ثبت عنه من غري وجه أنه قال   .  " نيالصحيح " يف

ومعلوم أن من      .  )٣( }، واملؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم       من لسانه ويده
ولوال   .  ء واألموال كان املسلمون يسلمون من لسانه ويده   كان مأمونا على الدما
 )٤(، ويف حديث عبد اهللا بن عبيد بن عمري أيضا عن أبيه عن جده     سالمتهم منه ملا ائتمنوه

فما :  قيل.  ، وطيب الكالم   إطعام الطعام:  ؟ قال م ما اإلسالقيل لرسول اهللا    {أنه 
من  : ( ؟ قال فمن أفضل املسلمني إسالما  :  قيل.  ) السماحة والصرب    : ( ؟ قال اإلميان

أحسنهم     : ( ؟ قال فمن أفضل املؤمنني إميانا:  قيل.  ) سلم املسلمون من لسانه ويده
أي :  قيل.  ) ر ما حرم اهللا عليه  من هج : ( ؟ قال فما أفضل اهلجرة  :  قيل.  ) خلقا

جهد   : ( ؟ قال أي الصدقة أفضل:  قيل.  ) طول القنوت : ( ؟ قال الصالة أفضل 
أن جتاهد بنفسك ومالك فيعقر جوادك ويراق     : ( ؟ قال أي اجلهاد أفضل :  قال.  ) مقل
 . )٥( }جوف الليل الغابر   : ؟ قال أي الساعات أفضل :  قال.  ) دمك

، وإال فاملهاجر ال بد أن يكون مؤمنا   ذا كله مراتب بعضها فوق بعضومعلوم أن ه
إطعام  :  ، وقال يف اإلسالم  السماحة والصرب  :  اإلميان :  وهلذا قال .  وكذلك اجملاهد

                                                 
 .  )٢/٣٧٩(، أمحد  )٤٩٩٥(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٢٦٢٧(الترمذي اإلميان  ) ١(
من حديث    )  ٤٢،  ٤١ (ومسلم  .  من حديث عبد اهللا بن عمرو   )  ٤٠ (، ومسلم   ) ١٠ (رواه البخاري   ) (٢(

 املؤمن من أمنه ؛ رواه الترمذي     : وقوله.  من حديث أيب موسى)  ٤٢ (، ومسلم  ) ١١ (والبخاري .  جابر
ورواه   .  من حديث أيب هريرة وحسنه األلباين  )  ١١٧٢٦ (، والنسائي  حسن صحيح  :  ، وقال ) ٢٦٢٧ (

 .)  ، واأللباين ) ٤/١٦٤ (، وصححه البوصريي يف الزوائد    من حديث فضالة بن عبيد )  ٣٩٣٤ (ابن ماجه 
 .  )٢/٣٧٩(، أمحد  )٤٩٩٥(ان وشرائعه  ، النسائي اإلمي )٢٦٢٧(الترمذي اإلميان  ) ٣(
،  ) ٣/٣٥٧ (، وأبو نعيم يف احللية   ) ٨٨٢،  ٦٤٥ - ٦٤٣ (، وابن نصر  ) ٣/٧٢٥ (رواه احلاكم  ) (٤(

، ورواه     ، وقال أبو نعيم ؛ تفرد به سويد موصوال      خمتصرا )  ٦/٥٣٠ (و )  ٥/٢٥ (والبخاري يف التاريخ   
 .)  ٤/٥٢ (اإلصابة :  نظر وا.  صاحل بن كيسان من دون ذكر جده   

 .  )٤/٣٨٥(أمحد ) ٥(
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فإن من كان خلقه السماحة فعل هذا     :  ، واألول مستلزم للثاين  ، وطيب الكالم  الطعام
.  ك ختلقا وال يكون يف خلقه مساحة وصرب  فإن اإلنسان قد يفعل ذل.  خبالف األول 
أفضل املؤمنني   :  ، وقال أفضل املسلمني من سلم املسلمون من لسانه ويده    :  وكذلك قال

.  ؛ فمن كان حسن اخللق فعل ذلك   إميانا أحسنهم خلقا ومعلوم أن هذا يتضمن األول  
 وطالقة    ، ، وكف األذى بذل الندى:  ؟ قال ما ح سن اخللق:  قيل للحسن البصري

 .  فكف األذى جزء من حسن اخللق   .  الوجه 
اإلميان    {:  وستأيت األحاديث الصحيحة بأنه جعل األعمال الظاهرة من اإلميان كقوله 

 )٢( )١( }وأدناها إماطة األذى عن الطريق .   اهللاال إله إال :  أعالها قول.  بضع وسبعون شعبة
؟  ؟ أتدرون ما اإلميان باهللا وحده    آمركم باإلميان باهللا وحده  :  وقوله لوفد عبد القيس    {

، وأن تؤدوا مخس ما      ، وإيتاء الزكاة  ، وإقام الصالة   يك له شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شر    
ملا قد   .   ومعلوم أنه مل يرد أن هذه األعمال تكون إميانا باهللا بدون إميان القلب       )٤( )٣( }غنمتم 

 .  أخرب يف غري موضع أنه ال بد من إميان القلب فعلم أن هذه مع إميان القلب هو اإلميان    
، واإلميان يف      اإلسالم عالنية {:   قال النيب عن أنس عن " املسند " ويف

،    جلسد إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر ا         {  وقال  )٦( )٥( } القلب

                                                 
،  )٥٠٠٥(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٢٦١٤(، الترمذي اإلميان    )٣٥(، مسلم اإلميان    )٩(البخاري اإلميان  ) ١(

 .  )٢/٤١٤(، أمحد   )٥٧(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٧٦(أبو داود السنة  
 .)  خمتصرا)  ٩  (، وهو عند البخاري  ) ٣٥ (هذا لفظ مسلم    ) (٢(
، النسائي اإلميان وشرائعه     )٢٦١١(، الترمذي اإلميان    )١٧(، مسلم اإلميان     )٥٠٠(البخاري مواقيت الصالة   ) ٣(

 .  )١/٣٦١(، أمحد  )٣٦٩٢(، أبو داود األشربة   )٥٠٣١(
 .)  من حديث ابن عباس  )  ١٧ (، ومسلم   ) ٥٣ (رواه البخاري   ) (٤(
 .  )٣/١٣٥(أمحد ) ٥(
فيض  :  ، وانظر  ) ٣٩٢٣ (، وأبو يعلى  ) ٦/١٥٩/٣٠٣١٩ (، وابن أيب شيبة   ) ٣/١٣٤ (رواه أمحد   ) (٦(

 .)  ، وهو حديث ضعيف        ) ٣/٢٥٠ (والضعفاء للعقيلي       )  ٥/٢٠٧ (والكامل يف الضعفاء       )  ٣/١٧٨ (القدير    
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 فمن صلح قلبه صلح  )٢( )١( }، أال وهي القلب   وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد 
 .  جسده قطعا خبالف العكس
كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إىل بعض هبؤالء     :  وقال سفيان بن عيينة

، ومن أصلح ما بينه وبني اهللا أصلح اهللا    من أصلح سريرته أصلح اهللا عالنيته :  الكلمات
رواه ابن أيب الدنيا يف .  ، ومن عمل آلخرته كفاه اهللا أمر دنياه ا بينه وبني الناسم

 .  " اإلخالص " كتاب
يدل على .  وهو من اإلميان.  فعلم أن القلب إذا صلح باإلميان صلح اجلسد باإلسالم 

؛   )٤( )٣( }هذا جربيل جاءكم يعلمكم دينكم   {:  ذلك أنه قال يف حديث جربيل
، لكن هو    ؛ فتبني أن ديننا جيمع الثالثة فجعل الدين هو اإلسالم واإلميان واإلحسان 

$ ΝèO§  {:  مسلم مث مؤمن مث حمسن كما قال تعاىل :  درجات ثالث uΖøO u‘÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9$# t Ï% ©!$# 

$uΖøŠxsÜô¹$# ôÏΒ $tΡÏŠ$t7Ïã ( óΟßγ÷ΨÏϑsù ÒΟÏ9$sß ÏµÅ¡øuΖÏj9 Νåκ÷]ÏΒuρ Ó‰ÅÁtFø)•Β öΝåκ÷]ÏΒuρ 7,Î/$y™ ÏN≡uöy‚ø9$$Î/ ÈβøŒÎ*Î/ «!$# 4 { )٥( 
وهكذا من أتى  .   لنفسه، خبالف الظامل  واملقتصد والسابق كالمها يدخل اجلنة بال عقوبة   

، لكن مل يقم مبا جيب عليه من اإلميان الباطن فإنه   باإلسالم الظاهر مع تصديق القلب
 .  معرض للوعيد

واإلميان    .  وأما اإلحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخفى من جهة أصحابه من اإلميان    
،   يه اإلميانفاإلحسان يدخل ف.  أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من اإلسالم    

،   واحملسنون أخص من املؤمنني واملؤمنون أخص من املسلمني        .  واإلميان يدخل فيه اإلسالم  
                                                 

، الدارمي     )٤/٢٧٠(، أمحد   )٣٩٨٤(، ابن ماجه الفنت    )١٥٩٩(، مسلم املساقاة    )٥٢(البخاري اإلميان   ) ١(
 .  )٢٥٣١(البيوع 

 .  ) من حديث النعمان بن بشري  )  ١٥٩٩ (، ومسلم   ) ٥٢ (رواه البخاري   ) (٢(
، ابن      )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) ٣(

 .  )٦٣(ماجه املقدمة 
 .  ) من حديث أيب هريرة  )  ٩ (، ومسلم   ) ٥٠ (والبخاري  .  ، من حديث عمر  ) ٨ (سلم  رواه م ) (٤(
 .  ٣٢:  سورة فاطر آية ) ٥(
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، والرسالة أعم من جهة نفسها     فالنبوة داخلة يف الرسالة   .  وهكذا يقال يف الرسالة والنبوة 
 ، والنبوة  فاألنبياء أعم.  ، وليس كل نيب رسوال  وأخص من جهة أهلها فكل رسول نيب  

فالرسالة تتناول النبوة وغريها خبالف النبوة فإهنا ال تتناول  .  نفسها جزء من الرسالة
 .  الرسالة

ما :  إذا قيل.   فسر اإلسالم واإلميان مبا أجاب كما جياب عن احملدود باحلد  والنيب 
ذكرك    :  ؟ قال ما الغيبة {:  كذا وكذا كما يف احلديث الصحيح ملا قيل:  ؟ قيل كذا

  )٤( )٣( }الكرب بطر احلق وغمط الناس  {:   ويف احلديث اآلخر)٢( )١( }أخاك مبا يكره 
 .  احتقارهم وازدراؤهم :  ، وغمط الناس جحده ودفعه  :  وبطر احلق

اإلسالم هو  :   كقوله )٦( )٥( }بين اإلسالم على مخس  {:  وله ولكن املقصود أن ق 
 فإن األمر مركب من أجزاء تكون اهليئة      )٧(اخلمس كما ذكر يف حديث جربيل   

 .  فاإلسالم مبين على هذه األركان.   منهااالجتماعية فيه مبنية على تلك األجزاء ومركبة 
، لكنه مل يذكر    مبا فسر به اإلسالم هنا )٨(وقد فسر اإلميان يف حديث وفد عبد القيس  

، هل تدرون ما اإلميان  ن باهللا وحده آمركم باإلميا {:  ، فقال فيه احلج وهو متفق عليه

                                                 
، أمحد    )٤٨٧٤(، أبو داود األدب      )١٩٣٤(، الترمذي الرب والصلة         )٢٥٨٩(مسلم الرب والصلة واآلداب        ) ١(

 .  )٢٧١٤(، الدارمي الرقاق   )٢/٣٨٤(
 .)  من حديث أيب هريرة  )  ٢٥٨٩ (رواه مسلم   ) (٢(
 .  )١/٣٩٩(، أمحد  )١٩٩٩(، الترمذي الرب والصلة   )٩١(مسلم اإلميان  ) ٣(
 .)  من حديث ابن مسعود  )  ٩١ (رواه مسلم   ) (٤(
،  )٥٠٠١(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٢٦٠٩(، الترمذي اإلميان    )١٦(، مسلم اإلميان    )٨(البخاري اإلميان  ) ٥(

 .  )٢/٩٣(أمحد 
 .  ) من حديث ابن عمر  )  ١٦ (، ومسلم   ) ٨ (رواه البخاري   ) (٦(
 .)  حديث جربيل ؛ سبق يف الصفحة السابقة    ) (٧(
عند   :  والرواية اليت ذكرها شيخ اإلسالم  .  من حديث ابن عباس   )  ١٧ (، ومسلم    ) ٥٣ (رواه البخاري   ) (٨(

، وحنوها ملسلم من حديث ابن عباس        ) ١٨ (واها مسلم   والرواية املنسوبة أليب سعيد ر   .  ) ١٣٩٨ (البخاري  
 .  ) املذكور 
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، وأن حممدا رسول     شهادة أن ال إله إال اهللا    :  قال.  اهللا ورسوله أعلم  :  قالوا ؟ باهللا وحده 
، أو    ، وأن تؤدوا مخس ما غنمتم   ، وصوم رمضان  ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الصالة  اهللا

،     باهللا وشهادة أن ال إله اهللا  اإلميان : ( ، وقد روي يف بعض طرقه   )١( }مخسا من املغنم 

اعبدوا اهللا     :  آمركم بأربع وأهناكم عن أربع {:  ويف رواية أيب سعيد  .  لكن األول أشهر  

 . )٢( }وال تشركوا به شيئا 

اإلميان بضع وسبعون     {:  هبذا وبغريه فقال وقد فسر يف حديث شعب اإلميان اإلميان   
، واحلياء شعبة من    ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق  شعبة أفضلها قول ال إله إال اهللا  

 .  )٤( )٣( }اإلميان 

؛ من حديث   )٥( }احلياء شعبة من اإلميان   {:  ه قالوثبت عنه من وجوه متعددة أن 

ال يؤمن أحدكم حىت       {:  وقال أيضا.   وابن مسعود وعمران بن حصني    )٦(ابن عمر 

ال يؤمن أحدكم       {:   وقال)٨( )٧( }إليه من ولده ووالده والناس أمجعني     أكون أحب   

                                                 
،  )٥٠٣١(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٢٦١١(، الترمذي اإلميان    )١٧(، مسلم اإلميان    )٨٧(البخاري العلم   ) ١(

 .  )١/٣٦١(، أمحد  )٣٦٩٢(أبو داود األشربة  
 .  )٣/٢٣(، أمحد  )١٨(مسلم اإلميان  ) ٢(
،  )٥٠٠٥(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٢٦١٤(، الترمذي اإلميان    )٣٥(، مسلم اإلميان    )٩(ي اإلميان  البخار) ٣(

 .  )٢/٤١٤(، أمحد   )٥٧(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٧٦(أبو داود السنة  
 .  ) واللفظ له )  ٣٥ (، ومسلم   ) ٩ (رواه البخاري   ) (٤(
، النسائي اإلميان وشرائعه     )٢٦١٥(، الترمذي اإلميان   )٣٦(، مسلم اإلميان    )٥٧٦٧(البخاري األدب  ) ٥(

 .  )١٦٧٩(، مالك اجلامع  )٢/١٤٧(، أمحد  )٤٧٩٥(، أبو داود األدب   )٥٠٣٣(
، وحديث عمران عند البخاري       ) ٢٦ (، ومسلم   ) ٢٤ (لعله يقصد حديث ابن عمر عند البخاري     ) (٦(

 .  ) ٣٧ (، ومسلم  ) ٦١١٧ (
،   )٦٧(، ابن ماجه املقدمة   )٥٠١٣(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٤٤(، مسلم اإلميان  )١٥(ان البخاري اإلمي) ٧(

 .  )٢٧٤١(، الدارمي الرقاق   )٣/٢٧٨(أمحد 
 .)  من حديث أنس بن مالك )  ٤٤ (، ومسلم   ) ١٥ (رواه البخاري   ) (٨(
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واهللا     ! واهللا ال يؤمن  ! واهللا ال يؤمن   {:   وقال)٢( )١( }حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه 

 )٤( )٣( }الذي ال يأمن جاره بوائقه  : ( ؟ قال من يا رسول اهللا:  قيل.  ) !ال يؤمن 
، فإن مل يستطع   إن مل يستطع فبلسانه ؛ ف من رأى منكم منكرا فليغريه بيده  {:  وقال

ما بعث اهللا من نيب إال كان يف أمته   {:   وقال)٦( )٥( }، وذلك أضعف اإلميان    فبقلبه
،    م خلوف يقولون ما ال يفعلون ، مث إنه خيلف من بعده   قوم يهتدون هبديه ويستنون بسنته

،   ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ويفعلون ما ال يؤمرون
 وهذا من     )٨( )٧( }، وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل  ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن

 .  أفراد مسلم 
والذي نفسي بيده ال تدخلون اجلنة حىت       {:  وكذلك يف أفراد مسلم قوله  

؟ أفشوا    ، أو ال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم ، وال تؤمنوا حىت حتابوا تؤمنوا
 . )١٠( )٩( } السالم بينكم

                                                 
، النسائي    )٢٥١٥(مة والرقائق والورع   ، الترمذي صفة القيا  )٤٥(، مسلم اإلميان   )١٣(البخاري اإلميان  ) ١(

 .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق   )٣/٢٧٢(، أمحد   )٦٦(، ابن ماجه املقدمة   )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
 .)  ٤٥ (، ومسلم   ) ١٣ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  )٥٦٧٠(البخاري األدب  ) ٣(
 .  ) من حديث أيب شريح )  ٦٠١٦ (رواه البخاري   ) (٤(
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(ميان مسلم اإل) ٥(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   
 .)  من حديث أيب سعيد اخلدري  )  ٤٩ (رواه مسلم   ) (٦(
 .  )١/٤٥٨(، أمحد  )٥٠(مسلم اإلميان  ) ٧(
 .)  من حديث ابن مسعود  )  ٥٠ (م رواه مسل  ) (٨(
، ابن ماجه        )٥١٩٣(، أبو داود األدب        )٢٦٨٨(، الترمذي االستئذان واآلداب             )٥٤(مسلم اإلميان      ) ٩(

 .  )٢/٣٩١(، أمحد  )٦٨(املقدمة   
 .  ) من حديث ابن مسعود  )  ٥٤ (رواه مسلم   ) (١٠(
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واه البخاري من حديث ابن   ور.  وقال يف احلديث املتفق عليه من رواية أيب هريرة 
، وال يشرب اخلمر حني     ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن    {:  ، قال النيب  عباس

النهبة يرفع ، وال ينتهب  ، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن    يشرهبا وهو مؤمن
 .   انتهى)٢( )١( }الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن 

 من إيراد هذه األحاديث واآلثار بيان أن األعمال     - رمحه اهللا  -ومقصود الشيخ   
وباهللا  .  داخلة يف مسمى اإلميان ردا على املرجئة الذين خيرجوهنا من مسمى اإلميان    

 .  التوفيق
اسم اإلميان تارة   :  فيقال:   فيقول)٣(مه عن اإلميان  كال- رمحه اهللا  -ويواصل الشيخ   

، وتارة يذكر  يذكر مفردا غري مقرون باسم اإلسالم وال باسم العمل الصاحل وال غريمها
 وكقوله     )٤(؟  ؟ وما اإلميان  ما اإلسالم:  ؛ كقوله يف حديث جربيل  مقرونا إما باإلسالم

βÎ) šÏϑ¨  {:  تعاىل Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#uρ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ { )وقوله تعاىل   )٥ ،  :

}  $oΨô_t÷zr'sù tΒ tβ%x. $pκÏù zÏΒ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊂∈∪ $yϑsù $tΡô‰y ùρ $pκÏù uöxî ;MøŠt/ zÏiΒ tÏΗÍ>ó¡ßϑø9$# ∩⊂∉∪ { )٦(   . 
، وذلك يف مواضع من القرآن الكرمي كقوله            وكذلك ذكر اإلميان مع العمل الصاحل   

β¨  {:  تعاىل Î) š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# { )وإما مقرونا بالذين أوتوا      )٧ ،

                                                 
، النسائي األشربة          )٢٦٢٥(الترمذي اإلميان      ،  )٥٧(، مسلم اإلميان       )٢٣٤٣(البخاري املظامل والغصب         ) ١(

، الدارمي األشربة     )٢/٣٨٦(، أمحد  )٣٩٣٦(، ابن ماجه الفنت     )٤٦٨٩(، أبو داود السنة     )٥٦٥٩(
)٢١٠٦(  . 

من حديث    )  ٦٨٠٩ (ورواه البخاري   .  من حديث أيب هريرة  )  ٥٧ (، ومسلم  ) ٢٤٧٥ (رواه البخاري   ) (٢(
 .  ) ابن عباس 

 .  ) ٧/١٣ (وع اجملم) ٣(
 .  ) من حديث أيب هريرة )  ١٠،  ٩ (، ومسلم  ) ٥٠ (، وأنه يف البخاري   حديث جربيل سبق  ) (٤(
 .  ٣٥:  سورة األحزاب آية  ) ٥(
 .  ٣٦ ، ٣٥:  سورة الذاريات اآليتان  ) ٦(
 .  ٢٧٧:  سورة البقرة آية ) ٧(
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$tΑ  {:  ، كقوله تعاىل العلم s% uρ t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& zΝù=Ïè ø9$# z≈ yϑƒM}$#uρ { )وقوله    )١ ،  :}  Æìsùötƒ ª!$# 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# ;M≈ y_ u‘yŠ 4 { )وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل    ،  )٢ 

‚tβθã  {:  فيهم الذين أوتوا العلم فإهنم خيارهم قال تعاىل Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# tβθä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u Ïµ Î/ 

@≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3 { )وقال  )٣ ،  :}  ÇÅ3≈©9 tβθã‚ Å™≡§9$# ’Îû ÉΟù= Ïè ø9$# öΝåκ÷]ÏΒ tβθãΨÏΒ ÷σçRùQ$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿ Ï3 

tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î= ö6 s% 4 { )ويذكر أيضا لفظ املؤمنني مقرونا بالذين هادوا     )٤ ،

∅ôtΒ š  {:  والنصارى والصابئني مث يقول tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# Ÿ≅ Ïϑtã uρ $ [s Î=≈|¹ Ÿξ sù ì∃öθ yz 

óΟÎγ öŠn= tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡt“ øt s† ∩∉∪ { )واإلميان    ، فاملؤمنون يف ابتداء اخلطاب غري الثالثة    )٥ ،

χ  {:  اآلخر عمهم كما عمهم يف قوله    Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= ÏΗxå uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# y7 Í×¯≈s9'ρ é& ö/ãφ çöy{ 

Ïπ −ƒ Îy9 ø9$# ∩∠∪ { )٦(   . 
، وأما     فاملقصود هنا العموم واخلصوص بالنسبة إىل ما يف الباطن والظاهر من اإلميان    

، فلما ذكر اإلميان مع اإلسالم جعل اإلسالم   العموم بالنسبة إىل امللل فتلك مسألة أخرى  
وجعل اإلميان ما يف       .  ، واحلج    والصالة والزكاة والصيام       .  الشهادتان   :  هو األعمال الظاهرة    

، وهكذا يف احلديث الذي رواه           القلب من اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر            
 . )٨( )٧( }، واإلميان يف القلب        ة اإلسالم عالني   {:   أنه قال   أمحد عن أنس عن النيب        

                                                 
 .  ٥٦:  سورة الروم آية ) ١(
 .  ١١:  سورة اجملادلة آية ) ٢(
 .  ٧:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 .  ١٦٢:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  ٦٩:  سورة املائدة آية ) ٥(
 .  ٧:  سورة البينة آية ) ٦(
 .  )٣/١٣٥(أمحد ) ٧(
 .  ، وأنه ضعيف  ) ١٠٩ص (سبق ) ٨(
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وإذا ذكر اسم اإلميان جمردا دخل فيه اإلسالم واألعمال الصاحلة كقوله يف حديث   
، وأدناها إماطة   إال اهللاال إله  :  ؛ أعالها قول  اإلميان بضع وسبعون شعبة {:  الشعب

،     وكذلك سائر األحاديث جيعل فيها أعمال الرب من اإلميان)٢( )١( }األذى عن الطريق 
، وإن ذكر فضل إميان صاحبها ومل ينف        مث إن ن ف ي  اإلميان عند عدمها دل على أهنا واجبة      

مر  اهللا به ورسوله   ؛ فإن اهللا ورسوله ال ينفي اسم مسمى أمر  أ إميانه دل على أهنا مستحبة
ال   {:   وقوله )٤( )٣( }ال صالة إال بأم القرآن  {:  إال إذا ترك بعض واجباته كقوله

 .   وحنو ذلك  )٦( )٥( }ه  ، وال دين ملن ال عهد ل  إميان ملن ال أمانة له 
؛ فإن هذا لو جاز جلاز أن    فأما إذا كان مستحبا يف العبادة مل ينفها بانتفاء املستحب
؛ ألنه ما من عمل  إال وغريه     ينفي عن مجهور املؤمنني اسم اإلميان والصالة والزكاة واحلج     

 .  أفضل منه
، فلو كان  بو بكر وال عمر بل وال أوليس أحد يفعل أفعال الرب مثل ما فعلها النيب 

من مل يأيت بكماهلا املستحب جيوز نفيها عنه جلاز أن ينفى عن مجهور املسلمني من األولني  
إن املنفي هو الكمال فإن أراد أنه نفي الكمال :  فمن قال.  وهذا ال يقوله عاقل.  واآلخرين

في الكمال املستحب وإن أراد أنه ن.  الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق

                                                 
،  )٥٠٠٥(رائعه ، النسائي اإلميان وش  )٢٦١٤(، الترمذي اإلميان    )٣٥(، مسلم اإلميان    )٩(البخاري اإلميان  ) ١(

 .  )٢/٤١٤(، أمحد   )٥٧(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٧٦(أبو داود السنة  
 .)  ، وهو عند البخاري خمتصرا   ، وأن هذا لفظ مسلم   ) ١١٢ص (سبق قريبا  ) (٢(
، ابن    )٩١١(، النسائي االفتتاح   )٢٤٧(، الترمذي الصالة  )٣٩٤(، مسلم الصالة   )٧٢٣(البخاري األذان  ) ٣(

 .  )١٢٤٢(، الدارمي الصالة   )٥/٣١٦(، أمحد  )٨٣٧(إقامة الصالة والسنة فيها ماجه 
 .  ) ٣٩٤ (، ومسلم  ) ٧٥٦ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٤(
 .  )٣/١٣٥(أمحد ) ٥(
،   ١٤٠ (، وأبو يعلى  ) ٦/٢٨٨ (، والبيهقي   ) ٢٥١،  ٢١٠،  ١٥٤،  ٣/١٣٥ (رواه أمحد  ) (٦(

.  ) ٢٦٦٣ (و )  ١٦٩٩ (، والضياء يف املختارة  ) ١٩٤ (بان ، وصححه ابن ح  ) ٣٤٤٥،  ٢٨٦٣
ولكنه متابع .  اهـ.  ، وضعفه النسائي وغريه فيه أبو هالل ؛ وثقه ابن معني وغريه:  ) ١/٩٦ (قال اهليثمي 

 .)  فهو صحيح .  ) ٨٤٨ (، والشهاب  من املغرية بن زياد عند الضياء   
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؛ فإن من فعل الواجب كما وجب   فهذا مل يقع قط يف كالم اهللا ورسوله وال جيوز أن يقع
 .  ما فعله ال حقيقة وال جمازا:  ، ومل ينتقص من واجبه شيئا مل جيز أن يقال عليه

وقال ملن صلى    )٢( )١( }ارجع فصل فإنك مل تصل    {:  فإذا قال للمسيء من صالته 

؛ كان لترك   )٤( )٣( }ال صالة لفذ خلف الصف      {:  خلف الصف وقد أمره باإلعادة 

$  {:  وكذلك قوله تعاىل .  واجب yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §ΝèO öΝs9 (#θ ç/$ s?ötƒ 

(#ρ ß‰yγ≈y_ uρ öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ óΟÎγ Å¡àΡr&uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθè% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∪ { )يبني أن   )٥ 
، واجلهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع      اجلهاد واجب وترك االرتياب واجب  

، وهلذا    املؤمنني خياطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعني
.  )٦( }من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق  { قال النيب 

 .  ؛ فأخرب أنه من مل يهم به كان على شعبة نفاق  )٧(رواه مسلم 
، وال بد أنه جيب على املؤمن نوع من       وأيضا فاجلهاد جنس حتته أنواع متعددة  

$  {:  ، وكذلك قوله  أنواعه yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôMn= Å_ uρ öΝåκæ5θ è= è% #sŒÎ)uρ ôM u‹Î= è? 

öΝÍκö n= tã …çµ çG≈tƒ#u öΝåκøEyŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒÎ) 4’ n?tãuρ óΟÎγ În/u‘ tβθ è= ©.uθtG tƒ ∩⊄∪ š Ï%©!$# šχθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9$# $ £ϑÏΒ uρ öΝßγ≈uΖø% y— u‘ 

tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∪ y7 Í×¯≈s9'ρ é& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ y)ym 4 { )فإن التوكل على اهللا   .  ، هذا كله واجب   )٨
                                                 

، أبو   )٨٨٤(، النسائي االفتتاح    )٣٠٣(، الترمذي الصالة    )٣٩٧(ة  ، مسلم الصال  )٧٢٤(البخاري األذان   ) ١(
 .  )٢/٤٣٧(، أمحد  )١٠٦٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )٨٥٦(داود الصالة 

 .  ) من حديث أيب هريرة   )  ٣٩٧ (، ومسلم   ) ٧٥٧ (رواه البخاري   ) (٢(
 .  )٤/٢٣(د ، أمح )١٠٠٣(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  ) ٣(
، رواه الترمذي      ) ١/٢٢ (، وصححه البوصريي يف الزوائد   ) ٤/٢٣ (، وأمحد  ) ١٠٠٣ (رواه ابن ماجه  ) (٤(

وهذا من حديث     )  ٤/٢٢٧ (، وأمحد  ) ١٠٠٤ (، وابن ماجه    ) ٦٨٢ (، وأبو داود   وحسنه )  ٣٢٠ (
، و حتفة احملتاج البن امللقن          ) ٢/٢٦٦ (حاشية ابن القيم على سنن أيب داود             :  وانظر   .  وابصة بن معبد     

) ١/٤٦١ (  . 
 .  ١٥:  سورة احلجرات آية  ) ٥(
 .  )٢٥٠٢(، أبو داود اجلهاد  )٣٠٩٧(، النسائي اجلهاد   )١٩١٠(مسلم اإلمارة  ) ٦(
 .  ) من حديث أيب هريرة  )  ١٩١٠ (رواه مسلم   ) (٧(
 .  ٤ - ٢:  سورة األنفال اآليات) ٨(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ١٢١

،   ، وحب اهللا ورسوله واجب    كما أن اإلخالص هللا واجب   .  واجب من أعظم الواجبات  
، وهنى عن    ظم مما أمر بالوضوء والغسل من اجلنابة    وقد أمر اهللا بالتوكل يف غري آية أع  

çν  {:  التوكل على غري اهللا قال تعاىل ô‰ ç6 ôã $$ sù ö≅ 2 uθ s? uρ Ïµ ø‹ n= tã 4 { )وقال تعاىل  )١ ،  :

}  ª!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθ èδ 4 ’n?tã uρ «!$# È≅2 uθ tG uŠù= sù šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊂∪ { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  β Î) 

ãΝä.÷ÝÇΖtƒ ª!$# Ÿξ sù |=Ï9$ xî öΝä3s9 ( βÎ)uρ öΝä3ø9ä‹øƒ s† yϑ sù #sŒ “Ï% ©!$# Νä.çÝÇΖtƒ .ÏiΒ Íν Ï‰÷è t/ 3 ’n?tã uρ «!$# È≅ ©.uθ tG uŠù= sù 

tβθãΨ ÏΒ ÷σßϑø9$# ∩⊇∉⊃∪ { )وقال تعاىل  )٣ ،  :}  tΑ$ s% uρ 4 y›θãΒ ÇΠöθ s)≈ tƒ βÎ) ÷ΛäΨ ä. ΛäΨtΒ#u «!$$ Î/ Ïµ ø‹n= yè sù (#þθ è= ©.uθs? 

β Î) ΛäΨä. tÏϑ Î= ó¡•Β ∩∇⊆∪ { )٤(   . 

 )٥( } (tÏ%©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôMn=Å_uρ öΝåκæ5θè=è% #sŒÎ)uρ ôMu‹Î=è? öΝÍκön=tã …çµçG≈tƒ#u öΝåκøEyŠ#y— $YΖ≈yϑƒÎ  {:  وأما قوله
من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم اإلميان الثابتة فيه حبيث إذا كان      :  فيقال 

إذا مل يوجد دل على أن اإلميان    ، و  اإلنسان مؤمنا لزم ذلك بغري قصد منه وال تعمد له
YΒ$  {:  الواجب مل حيصل يف القلب وهذا كقوله   öθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# šχρ –Š!#uθ ãƒ 

ôtΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™u‘ uρ öθ s9uρ (#þθçΡ% Ÿ2 öΝèδu!$ t/# u ÷ρ r& öΝèδ u!$ oΨö/r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρr& öΝåκsEuÏ±tã 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é& |=tFŸ2 ’ Îû 

ãΝÍκÍ5θ è= è% z≈ yϑƒ M}$# Νèδ y‰−ƒr&uρ 8yρ ãÎ/ çµ÷Ψ ÏiΒ ( { )؛ فأخرب أنك ال جتد مؤمنا يواد احملادين هللا    )٦
 . )٧(موادهتم كما ينفي أحد الضدين اآلخر ؛ فإن نفس اإلميان ينايف   ورسوله

                                                 
 .  ١٢٣ : سورة هود آية ) ١(
 .  ١٣:  سورة التغابن آية  ) ٢(
 .  ١٦٠:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 .  ٨٤:  سورة يونس آية ) ٤(
 .  ٢:  سورة األنفال آية ) ٥(
 .  ٢٢:  سورة اجملادلة آية ) ٦(
 .  ) ١/١٥٥ (اجملموع ) ٧(
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 شرك املشركني األولني 
  يف بيان نوع شرك املشركني األولني الذين قاتلهم رسول اهللا  - رمحه اهللا -قال 

؛ ليتضح من هذا البيان أن من فعل مثل فعلهم فحكمه    واستحل دماءهم وأمواهلم 
 .  ، وإن كان ينتسب إىل اإلسالم   حكمهم 
،    واملشركون من قريش وغريهم الذين أخرب القرآن بشركهم :  - رمحه اهللا - )١(قال 

؛ كانوا مقرين   ، وأوجب هلم النار    ، وسىب حرميهم    دماءهم وأمواهلم  واستحل النيب 
  {:  ؛ كما قال تعاىل بأن اهللا وحده خلق السماوات واألرض    È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β t,n= y{ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ £ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 È≅ è% ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! 4 ö≅ t/ öΝèδ çsYò2 r& Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊄∈∪ { )٢(   . 

  {:  وقال È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ t¤‚ y™ uρ }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ £ä9θ à)u‹s9 ª!$# ( 

4’ ¯Τr'sù tβθä3sù÷σãƒ ∩∉⊇∪ { )٣(   . 

è% Çyϑ≅  {:  وقال Ïj9 ÞÚö‘ F{$# tΒ uρ !$ yγŠ Ïù β Î) óΟçFΖà2 šχθ ßϑ n= ÷ès? ∩∇⊆∪ tβθä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& 

šχρ ã©.x‹s? ∩∇∈∪ ö≅ è% tΒ > §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Æìö7¡¡9$# >u‘ uρ Ä¸ öyè ø9$# ËΛ Ïàyè ø9$# ∩∇∉∪ šχθ ä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sùr& 

šχθ à)−G s? ∩∇∠∪ ö≅è% .tΒ Íν Ï‰u‹Î/ ßNθ ä3w= tΒ Èe≅ à2 &ó x« uθ èδuρ çÅgä† Ÿωuρ â‘$ pgä† Ïµ ø‹n= tã χ Î) óΟçFΖä. tβθçΗ s>÷ès? ∩∇∇∪ 
šχθ ä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅è% 4’ ¯Τr'sù šχρ ãys ó¡è@ ∩∇∪ ö≅t/ Νßγ≈ oΨ ÷s?r& Èd,ys ø9$$ Î/ óΟßγ ¯ΡÎ)uρ tβθ ç/É‹≈s3s9 ∩⊃∪ $tΒ x‹sƒ ªB$# ª!$# ÏΒ 

7$ s!uρ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 …çµ yètΒ ôÏΒ >µ≈s9Î) 4 #]ŒÎ) |=yδ s% ©! ‘≅ ä. ¥µ≈s9Î) $ yϑ Î/ t,n= y{ Ÿξyè s9uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ 4 z≈ ys ö6 ß™ 

«!$# $ £ϑ tã šχθ àÅÁtƒ ∩⊇∪ { )٤(   . 
وكان املشركون الذين جعلوا معه آهلة أخرى مقرين بأن آهلتهم خملوقة ولكنهم كانوا        

šχρ  {:   تعاىل، كما قال يتخذوهنم شفعاء ويتقربون بعبادهتم إليه ß‰ç7÷ètƒ uρ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# 

                                                 
 .  ) ١٥٩ - ١/١٥٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٢٥:  سورة لقمان آية ) ٢(
 .  ٦١:  سورة العنكبوت آية ) ٣(
 .  ٩١ - ٨٤:  سورة املؤمنون اآليات ) ٤(
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$ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿω uρ óΟßγ ãè xΖtƒ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 ö≅ è% šχθä↔ Îm6 uΖè?r& ©!$# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝn= ÷ètƒ 

’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã šχθ ä. Î ô³ ç„ ∩⊇∇∪ { )وقال تعاىل .   )١  :

}  š Ï%©!$#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# ∅ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u!$ uŠÏ9÷ρ r& $tΒ öΝèδß‰ç6 ÷ètΡ ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’s∀ ø9ã— ¨β Î) ©!$# ãΝä3øt s† 

óΟßγ oΨ ÷t/ ’Îû $ tΒ öΝèδ Ïµ‹ Ïù šχθ àÎ= tG øƒ s† 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ ôtΒ uθ èδ Ò>É‹≈ x. Ö‘$¤Ÿ2 ∩⊂∪ { )وكانوا     )٢ ،
؛ فقال  ، متلكه وما ملك  لكلبيك ال شريك لك إال شريكا هو:  يقولون يف تلبيتهم

<z  {:  تعاىل uŸÑ Νä3s9 Wξ sV¨Β ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& ( ≅ yδ Νä3©9 ÏiΒ $ ¨Β ôM s3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ÏiΒ u!% Ÿ2 uà° ’Îû $ tΒ 

öΝà6≈ oΨø% y— u‘ óΟçFΡr'sù ÏµŠ Ïù Ö!#uθ y™ öΝßγ tΡθ èù$ sƒ rB öΝà6ÏG xŠÏ‚ x. öΝä3|¡àΡr& 4 { )٣(   . 
:  ، فقال  بي ن سبحانه باملثل الذي ضربه هلم أنه ال ينبغي أن جيعل مملوكه شريكه              

}  ≅ yδ Νä3©9 ÏiΒ $ ¨Β ôMs3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ÏiΒ u!% Ÿ2 uà° ’Îû $ tΒ öΝà6≈ oΨø% y— u‘ óΟçFΡr'sù ÏµŠ Ïù Ö!#uθ y™ öΝßγ tΡθ èù$ sƒ rB 

öΝà6ÏG xŠÏ‚ x. öΝä3|¡àΡr& 4 { )خياف أحدكم مملوكه كما خياف بعضكم بعضا:  ؛ أي  )٤    ،
؟ وهذا كما كانوا  فإذا كان أحدكم ال يرضى أن يكون مملوكه شريكه فكيف ترضونه هللا 

šχθ  {:  ، فقال تعاىل هللا بنات:  يقولون è=yè øgs†uρ ¬! $ tΒ šχθ èδtõ3tƒ ß#ÅÁ s?uρ ÞΟßγ çFoΨ Å¡ø9r& z>É‹s3ø9 $# 

χ r& ÞΟ ßγ s9 4 o_ ó¡ çt ø: $# ( Ÿω tΠ t y_ ¨β r& ãΝ ßγ s9 u‘$ ¨Ζ9 $# Ν åκ ¨Ξ r& uρ tβθ èÛ t ø •Β ∩∉⊄∪ { )وقد قال تعاىل      )٥ ،  :

}  #sŒÎ)uρ tÏe±ç0 Νèδß‰ym r& 4 s\ΡW{$$ Î/ ¨≅ sß …çµ ßγ ô_ uρ #tŠuθó¡ãΒ uθ èδuρ ×Λ Ïàx. ∩∈∇∪ 3“ u‘≡uθ tG tƒ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# ÏΒ Ïþθ ß™ $ tΒ 

uÅe³ç0 ÿÏµ Î/ 4 …çµ ä3Å¡ôϑ ãƒ r& 4’ n?tã Aχθ èδ ôΘr& …çµ”™ ß‰tƒ ’Îû É>#u—I9$# 3 Ÿω r& u!$ y™ $tΒ tβθßϑ ä3øt s† ∩∈∪ t Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ 

Íο tÅz Fψ$$ Î/ ã≅ sWtΒ Ïöθ ¡¡9$# ( ¬!uρ ã≅ sVyϑ ø9$# 4’ n?ôãF{$# 4 uθ èδuρ â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟ‹ Å3ys ø9$# ∩∉⊃∪ { )٦(   . 

                                                 
 .  ١٨:  سورة يونس آية ) ١(
 .  ٣:  سورة الزمر آية ) ٢(
 .  ٢٨:  سورة الروم آية ) ٣(
 .  ٢٨:  سورة الروم آية ) ٤(
 .  ٦٢:  سورة النحل آية  ) ٥(
 .  ٦٠ - ٥٨:  سورة النحل اآليات ) ٦(
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 أصناف املشركني الذين وصفهم اهللا ورسوله بالشرك  - رمحه اهللا -مث بي ن الشيخ 
؛ فقوم نوح أصل شركهم العكوف على      قوم نوح وقوم إبراهيم  :  أصلهم صنفان  :  فقال

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة  .  ، مث صوروا متاثيلهم مث عبدوهم   قبور الصاحلني
، فإن الشياطني قد ختاطبهم    ، وكل من هؤالء يعبدون اجلن    الكواكب والشمس والقمر   

، وإن كانوا يف احلقيقة يعبدون    ، وقد يعتقدون أهنم يعبدون املالئكة    وتعينهم على أشياء
tΠöθtƒ  {:  ، كما قال تعاىل ؛ فإن اجلن هم الذين يعينوهنم ويرضون بشركهم  اجلن uρ 

öΝèδ çà³øt s† $ YèŠÏΗ sd §ΝèO ãΑθ à)tƒ Ïπs3Í×¯≈ n= yϑ ù=Ï9 ÏIω àσ¯≈yδ r& ö/ä.$ −ƒ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρß‰ç7÷è tƒ ∩⊆⊃∪ (#θ ä9$ s% y7oΨ≈ ys ö6ß™ |MΡr& $ uΖ–ŠÏ9uρ 

ÏΒ ΝÎγ ÏΡρ ßŠ ( ö≅ t/ (#θ çΡ% x. tβρ ß‰ç7÷è tƒ £Éf ø9$# ( Νèδ çsYò2 r& ΝÍκÍ5 tβθãΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊆⊇∪ { )واملالئكة ال تعينهم    )١ ،
ولكن الشياطني قد تعينهم   .  على الشرك ال يف احمليا وال يف املمات وال يرضون بذلك 

أنا املسيح   ! أنا إبراهيم :  ويقول أحدهم .  وتتصور هلم يف صور اآلدميني فريوهنم بأعينهم
،    أنا الشيخ فالن! أنا علي ! أنا عثمان ! أنا عمر ! أنا أبو بكر ! أنا اخلضر ! أنا حممد ! 

ويكون أولئك     ! هذا هو اخلضر   :  ، أو  هذا هو النيب فالن   :  وقد يقول بعضهم عن بعض
 .  كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض

، وفيهم العابد    ، ومنهم العاصي ؛ فمنهم الكافر ومنهم الفاسق  واجلن كاإلنس
ويكون ذلك يف بري ة  .  أنا فالن:   ويقولفمنهم من حيب شيخا فيتزيا يف صورته.  اجلاهل

، أو يدله على الطريق أو خيربه       ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا 
.  ؛ فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ امليت أو احلي فعل ذلك    ببعض األمور الواقعة الغائبة

؛    يكون ذلك جنياوإمنا.  هذا ملك جاء على صورته:  ، أو  هذا سر الشيخ:  وقد يقول
 .  فإن املالئكة ال تعني على الشرك واإلفك واإلمث والعدوان   

؛   إنا نستشفع هبم:  واملشركون من هؤالء قد يقولون:  - رمحه اهللا -إىل أن قال 
؛    نطلب من املالئكة واألنبياء أن يشفعوا فإذا أتينا قرب أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا     :  أي

                                                 
 .  ٤١ ، ٤٠:  سورة سبأ اآليتان) ١(
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إما جمسدة وإما متاثيل مصورة كما يصورها النصارى يف :  والتماثيل -فإذا صورنا متثاله 
، وحنن خناطب هذه     فمقصودنا هبذه التماثيل تذكر أصحاهبا وسريهم:   قالوا-كنائسهم 

:  ، وقد خياطبون امليت عند قربه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحاهبا ليشفعوا لنا إىل اهللا
 .  ائب كما خياطبونه وهو حاضر، أو خياطبون احلي وهو غ    سل يل ربك

فهذه األنواع من خطاب املالئكة واألنبياء والصاحلني بعد :  - رمحه اهللا -إىل أن قال 
موهتم عند قبورهم ويف مغيبهم وخطاب متاثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك املوجود يف     

دثوا من ، ويف مبتدعة أهل الكتاب واملسلمني الذين أح    املشركني من غري أهل الكتاب
 .  - رمحه اهللا -انتهى كالمه .  الشرك والعبادات ما مل يأذن به اهللا تعاىل

وهذا هو املتمثل اليوم حول األضرحة واملزارات الشركية اليت ضل بسببها        :  وأقول 
وال حول وال قوة  .  خلق كثري من هذه األمة بغيبة من العلماء املصلحني والدعاة الصادقني

 .  إال باهللا
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 طلب الشفاعة واالستغفار من األموات حكم 
 يف موضوع طلب الشفاعة واالستغفار  - رمحه اهللا - شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١(قال 

öθ  {:  ومن الناس من يتأول قوله تعاىل:  من األموات s9uρ öΝßγ ¯Ρr& ŒÎ) (#þθ ßϑ n=¤ß öΝßγ |¡àΡr& x8ρ â!$ y_ 

(#ρ ãxøó tG ó™ $$sù ©!$# txøó tG ó™$#uρ ÞΟßγ s9 ãΑθ ß™ §9$# (#ρ ß‰y ùθ s9 ©!$# $ \/# §θ s? $VϑŠ Ïm إذا    :  ، ويقولون  )٢( } ∪⊇∌∩ ‘§
 حال يعين يف (طلبنا منه االستغفار بعد موته كنا مبرتلة الذين طلبوا االستغفار من الصحابة  

، وخيالفون بذلك إمجاع الصحابة والتابعني هلم بإحسان وسائر املسلمني فإن أحدا          ) حياته
، وال سأله شيئا وال ذكر ذلك أحد من        بعد موته أن يشفع له  منهم مل يطلب من النيب 
وإمنا ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا حكاية     .  أئمة املسلمني يف كتبهم 

 .  - رمحه اهللا -الك مكذوبة عن م
يا أبا :  - رمحه اهللا  -أن أبا جعفر قال لإلمام مالك   :   وهذه القصة حاصلها  )٣(أقول 
ومل تصرف وجهك   :  ؟ فقال ، أم أستقبل رسول اهللا  أستقبل القلبة وأدعو ! عبد اهللا 

؟ بل استقبله واستشفع به    عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إىل اهللا يوم القيامة   
öθ  {:  قال اهللا تعاىل! يشفعك اهللا ف s9uρ öΝßγ ¯Ρr& ŒÎ) (#þθ ßϑ n=¤ß öΝßγ |¡àΡr& x8ρ â!$ y_ (#ρ ãxøó tG ó™ $$ sù ©!$# 

txøó tG ó™ $#uρ ÞΟßγ s9 ãΑθ ß™ §9$# (#ρ ß‰y ùθ s9 ©!$# $ \/# §θ s? $ VϑŠ Ïm  - رمحه اهللا  -، وقد رد الشيخ     )٤( } ∪⊇∌∩ ‘§
، واحلكاية أيضا مل    ، وفيه من ال تعرف حاله   ، ويف سندها رجل كذاب  بأهنا منقطعة

وهو وسيلتك  :  ، مع أن قوله  يذكرها أحد من أصحاب مالك املعروفني باألخذ عنه
؛ إمنا يدل على توسل آدم وذريته    لقيامة إىل اهللا يوم ا - عليه السالم  -ووسيلة أبيك آدم  

، وهذا حق كما جاءت به األحاديث    ، وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة   يوم القيامة
                                                 

 .  ) ١٦١ - ١/١٥٩ (موع اجمل) ١(
 .  ٦٤:  سورة النساء آية ) ٢(
و اقتضاء )  ٨٥ (و الرد على البكري )   منه- ١/٢٣٩ (، وانظر  ) ٢٣٢ - ١/٢٢٨ (اجملموع :  انظر  ) (٣(

 .)  ١/٣٩٥ (الصراط املستقيم    
 .  ٦٤:  سورة النساء آية ) ٤(
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، مث   ؛ حني تأيت الناس يوم القيامة آدم ليشفع هلم فريدهم آدم إىل نوح )١(الصحيحة 
، ويردهم عيسى إىل     ، وموسى إىل عيسى   ، وإبراهيم إىل موسى   يردهم نوح إىل إبراهيم

آدم فمن دونه حتت .  أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر {:   فإنه كما قالحممد 

صة مناقضة ملذهب مالك ، مث بي ن الشيخ أن هذه الق   )٢( }لوائي يوم القيامة وال فخر 
 :  وغريه من األئمة من وجوه 

 مث أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل  أن املسل م عندهم إذا سلم على النيب   :  أحدها
،    ، وأما دعاء الرسول وطلب احلوائج منه   القبلة ويدعو يف مسجده وال يستقبل القرب

، ومعلوم فإنه   أحد من السلف  ؛ فهذا مل يفعله    ، أو بعد موته   وطلب شفاعته عند قربه
، وأما دعاء الرسول وطلب احلوائج      يستقبل القبلة ويدعو يف مسجده وال يستقبل القرب

، ومعلوم  ؛ فهذا مل يفعله أحد من السلف  ، أو بعد موته  ، وطلب شفاعته عند قربه  منه
 يف هذه     ؛ فدل ذلك على أن ما     أنه لو كان قصد الدعاء مشروعا لفعله الصحابة والتابعون    

، خمالف ألقواله    ؛ كذب على مالك " استقبله واستشفع به : " احلكاية املنقطعة من قوله 
 .  ، ونقلها سائر العلماء ، وأفعاهلم اليت يفعلها مالك وأصحابه  وأقوال الصحابة والتابعني 

، وسؤاهلم      ، ويف مغيبهم  فإن دعاء املالئكة واألنبياء بعد موهتم  :  قال الشيخ
، مبعىن طلب الشفاعة    ، واالستشفاع هبم يف هذه احلال ونصب متاثيلهم      ثة هبمواالستغا
، وليس    ؛ هو من الدين الذي مل يشرعه اهللا وال ابتعث به رسوال وال أنزل به كتابا    منهم

، وال فعله أحد من الصحابة والتابعني هلم    هو واجبا وال مستحبا باتفاق املسلمني 
، وإن كان ذلك مما يفعله كثري من الناس ممن     أئمة املسلمني ، وال أمر به إمام من  بإحسان

، وفيهم من  ؛ فهذا كله من الشيطان ، ويذكرون فيه حكايات ومنامات  له عبادة وزهد
                                                 

ورواه  .  من حديث أيب سعيد وصححه األلباين ،  حسن صحيح :  وقال)  ٣٦١٥،  ٣١٤٨ (رواه الترمذي   ) (١(
فيه :  ، قال اهليثمي  من حديث ابن سالم )  ٧٤٩٣ (، وأبو يعلى  ) ٤٢٨ (، والضياء  ) ٦٤٧٨ (ابن حبان 
، وصححه   من حديث عبادة  )  ١/٨٣ (واحلاكم .  ، وبقية رجاله ثقات  ، وثقه ابن حبان على ضعفه     الكاليب

 .  ) على شرطهما 
 .  )٤٣٠٨(، ابن ماجه الزهد   )٣١٤٨(فسري القرآن   الترمذي ت) ٢(
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، أو يذكر ذلك يف ضمن مديح      ينظم القصائد يف دعاء امليت واالستشفاع به واالستغاثة   
 .  ، باتفاق املسلمني واجب وال مستحب ؛ فهذا كله ليس مبشروع وال    األنبياء والصاحلني

؛ فهو    ، وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة  ومن تعبد بعبادة ليست واجبة وال مستحبة
؛ فإن اهللا ال يعبد إال  ، ال بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين   مبتدع ضال وبدعته بدعة سيئة

 .  مبا هو واجب أو مستحب  
، وحيتجون عليها حبجج من  منافع ومصاحلوكثري من الناس يذكرون يف هذه األشياء 

 .  ، أو من جهة التقليد واملنامات وحنو ذلك   جهة الرأي أو الذوق    
 بل وال أحد من األنبياء قبله شرعوا للناس     وقد علم أنه مل يكن النيب    :  إىل أن قال 

يبهم فال   أن يدعوا املالئكة واألنبياء والصاحلني وال يستشفعوا هبم ال بعد مماهتم وال يف مغ 
سلوا اهللا لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو      .  يا مالئكة اهللا اشفعوا يل عند اهللا   :  يقول أحد 

يا رسول ادع اهللا   .  يا نيب اهللا:  وكذلك ال يقول ملن مات من األنبياء والصاحلني   .  يهدينا
وال  .  ينسل اهللا أن يغفر يل أو يهديين أو ينصرين أو يعافي     .  استغفر يل.  سل اهللا يل .  يل

أو أشكو إليك فالنا   .  أشكو إليك ذنويب أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي    :  يقول
.  أو أنت جتري من يستجري .  أنا جارك.  أنا ضيفك.  أنا نزيلك:  وال يقول .  الذي ظلمين 

 .  أو أنت خري معاذ يعاذ به 
تجار بفالن  ، وال يكتب أحد حمضرا أنه اس    وال يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور 
، وحنو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل       ويذهب باحملضر إىل من يعمل بذلك احملضر   

، وكما يفعله املبتدعون من       ، كما يفعله النصارى يف كنائسهم الكتاب واملسلمني
فهذا مما علم باالضطرار من دين    .  أو يف مغيبهم .  املسلمني عند قبور األنبياء والصاحلني 

 مل يشرعه ألمته وكذلك األنبياء قبله    لنقل املتواتر وبإمجاع املسلمني أن النيب    اإلسالم وبا
،    ، وال فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعني هلم بإحسان مل يشرعوا شيئا من ذلك

وال استحب  ذلك أحد من أئمة املسلمني ال األئمة األربعة وال غريهم وال ذكر أحد من      
 عند قربه أن   ج وال غريها أنه يستحب ألحد أن يسأل النيب   األئمة ال يف مناسك احل

 .  يشفع له أو يدعو ألمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين   



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ١٢٩

  الرد على الذين يستغيثون بالنيب 
 وبغريه    احلديث يف الرد على الذين يستغيثون بالرسول   )١( - رمحه اهللا -يواصل 

، فتارة باجلدب  كان أصحابه يبتلون بأنواع من البالء بعد موته:  من األموات فيقول
وتارة بالذنوب واملعاصي ومل يكن أحد   .  وتارة باخلوف وقوة العدو .  وتارة بنقص الرزق

نشكو إليك :   وال قرب اخلليل وال قرب أحد من األنبياء فيقولمنهم يأيت إىل قرب الرسول 
سل اهللا لنا أو ألمتك أن     :  ، وال يقول  ة الذنوب جدب الزمان أو قوة العدو أو كثر     

بل هذا وما يشبهه من البدع احملدثة اليت مل يستحبها .  يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر هلم
، وكل عبادة     أحد من أئمة املسلمني فليست واجبة وال مستحبة باتفاق أئمة املسلمني   

، ومن قال يف    املسلمني ليست واجبة وال مستحبة بدليل من الشرع فهي بدعة باتفاق 
، فأما ما ليس    ؛ فإمنا ذلك إذا قام دليل شرعي أهنا مستحبة إهنا بدعة حسنة:  بعض البدع

.  مبستحب وال واجب فال يقول أحد من املسلمني إهنا من احلسنات اليت يتقرب هبا إىل اهللا  
؛ فهو ضال   بابومن تقرب إىل اهللا مبا ليس من احلسنات املأمور هبا أمر إجياب وال استح 

خط لنا   {:  كما قال عبد اهللا بن مسعود .  ؛ وسبيله من سبيل الشيطان  متبع للشيطان
وهذه سبل  .  هذا سبيل اهللا:   خطا وخط خطوطا عن ميينه ومشاله مث قال رسول اهللا 

β¨  {:  ، مث قرأ   على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه  r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7¨?$$ sù ( 

Ÿω uρ (#θãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )٢({   . 
، وال خيالف السنة     فهذا أصل جامع جيب على كل من آمن باهللا ورسوله أن يتبعه

، والذين اتبعوهم بإحسان    ، وسبيل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار املعلومة 
باتباع من خالف السنة واإلمجاع القدمي وال سيما وليس معه يف بدعته إمام من أئمة   

، وال من يعترب قوله يف مسائل اإلمجاع  ، وال جمتهد يعتمد على قوله يف الدين املسلمني

                                                 
 .  ) ١/١٦١ (اجملموع ) ١(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية ) ٢(
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ولو قدر أنه    .  ، فال ينخرم اإلمجاع مبخالفته وال يتوقف اإلمجاع على موافقته والرتاع 
؛ فكيف إذا    نازع يف ذلك عامل جمتهد لكان خمصوما بالنسبة املتواترة وباتفاق األئمة قبله 

، وإمنا اتبع من تكلم يف الدين بال علم  من اجملتهدين وال معه دليل شرعيكان املنازع ليس 
 قد حرم ذلك وحرم    ، بل إن النيب    وجيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري

 )١( " صحيح مسلم " ؛ ففي  ما يفضي إليه كما حرم اختاذ قبور األنبياء والصاحلني مساجد 
إن من كان قبلكم  {:   قال قبل أن ميوت خبمس  عن جندب بن عبد اهللا أن النيب

،    )٢( }كانوا يتخذون القبور مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك 

لعن  {:   قال قبل موتهأن النيب  - رضي اهللا عنها -عن عائشة "  الصحيحني " ويف
ولوال  :  ، قالت عائشة  ؛ حيذر ما فعلوا  اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد   

 . )٤( )٣( }، ولكن كره أن يتخذ مسجدا    ذلك ألبرز قربه
،    واختاذ املكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات اخلمس غريها كما تبىن املساجد لذلك     

 أن    ؛ فحرم   واملكان املتخذ مسجدا إمنا يقصد فيه عبادة اهللا ودعاؤه ال دعاء املخلوقني  
، وإن كان القاصد لذلك      تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصالة فيها كما تقصد املساجد   

؛ ألن ذلك ذريعة إىل أن يقصد املسجد ألجل صاحب القرب    وحده إمنا يقصد عبادة اهللا
 عن اختاذ هذا املكان لعبادة اهللا      فنهى رسول اهللا  .  ودعائه والدعاء به والدعاء عنده  

، والفعل إذا كان يفضي إىل مفسدة وليس فيه        وحده لئال يتخذ ذريعة إىل الشرك باهللا    
 ملا يف ذلك من   )٥(صالة يف األوقات الثالثة  كما ن هي عن ال .  مصلحة راجحة ينهى عنه

                                                 
 .  ) ٥٣٢ (صحيح مسلم   ) ١(
 .  )٥٣٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٢(
د   ، أمح  )٧٠٣(، النسائي املساجد           )٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة               )٤١٧٧(البخاري املغازي        ) ٣(

 .  )١٤٠٣(، الدارمي الصالة   )٦/١٤٦(
 .  ) ٥٢٩ (، ومسلم  ) ١٣٣٠ (رواه البخاري   ) ٤(
 .  ) ٨٣١ (حديث عقبة بن عامر املذكور يف صحيح مسلم     :  انظر ) ٥(
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، وليس يف قصد الصالة     املفسدة الراجحة وهي التشبه باملشركني الذي يفضي إىل الشرك    
 .  يف تلك األوقات مصلحة راجحة إلمكان التطوع يف غريها من األوقات 

شمس    ما بعد صالة الفجر إىل ارتفاع ال)١( باألوقات الثالثة - رمحه اهللا -ويقصد 
 .  وعند قيام الشمس يف كبد السماء حىت تزول وما بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس   

فإذا كان هنيه عن الصالة يف هذه األوقات لسد ذريعة  :  - رمحه اهللا -قال الشيخ 
؛ كما يفعله أهل دعوة   الشرك لئال يفضي ذلك إىل السجود للشمس ودعائها وسؤاهلا  

؛ كان معلوما أن دعوة الشمس   ين يدعوهنا ويسألوهنا، الذ الشمس والقمر والكواكب  
؛ لئال يفضي إىل     ، أعظم حترميا من الصالة اليت هني عنها    والسجود هلا هو حمرم يف نفسه  

 .  دعاء الكواكب
كذلك ملا هني عن اختاذ قبور األنبياء والصاحلني مساجد فن هي عن قصدها للصالة     

؛ كان دعاؤهم والسجود هلم أعظم     ود هلم عندها لئال يفضي ذلك إىل دعائهم والسج
زيارة :  ، ولذلك كانت زيارة قبور املسلمني على وجهني   حترميا من اختاذ قبورهم مساجد

فالزيارة الشرعية يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد     .  شرعية وزيارة بدعية
، قال اهللا تعاىل   عليه، فالقيام على قربه من جنس الصالة  بالصالة على جنازته الدعاء له 

Ÿω  {:  يف املنافقني uρ Èe≅ |Á è? #’ n?tã 7‰tnr& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/r& Ÿω uρ öΝà)s? 4’n?tã ÿÍν Îö9 s% ( { )فنهى نبيه   )٢ ،
،    ؛ ألهنم كفروا باهللا ورسوله وماتوا وهم كافرون  م والقيام على قبورهمعن الصالة عليه 

، ودل     فلما ن هي عن هذا وهذا ألجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذه العلة     
؛ إذ لو كان هذا غري       ختصيصهم بالنهي على أن غريهم يصل ى عليه ويقام على قربه 

وهلذا كانت الصالة على  .  مل ي علل ذلك بكفرهممشروع يف حق أحد مل خيصوا بالنهي و 
 يصل ي على موتى   املوتى من املؤمنني والقيام على قبورهم من السنة املتواترة فكان النيب   

سلوا     {:  وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قربه ويقول.  املسلمني وشرع ألمته ذلك
                                                 

 .  ) ٨٣١ (حديث عقبة بن عامر املذكور يف صحيح مسلم     :  انظر ) ١(
 .  ٨٤:  سورة التوبة آية ) ٢(
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 يزور قبور أهل  وكان .   رواه أبو داود وغريه )٢( )١( }له التثبيت فإنه اآلن يسأل 
البقيع والشهداء بأحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور ماذا يقولون من السالم على     

 .  ، هذه هي الزيارة الشرعية  األموات والدعاء هلم 

                                                 
 .  )٣٢٢١(أبو داود اجلنائز  ) ١(
من  )  ٣٨٨ (، والضياء  ، وصححه على شرطهما  )  عطا- ١/٥٢٦ (، واحلاكم  ) ٣٢٢١ (رواه أبو داود  ) (٢(

 .  ) حديث بن عفان 
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 حكم زيارة قبور الكفار 
وأيب    " صحيح مسلم " جتوز زيارة قبور الكفار كما ثبت يف:  - رمحه اهللا - )١(قال 

 قرب أمه فبكى  أتى رسول اهللا  {:  داود والنسائي وابن ماجه عن أيب هريرة أنه قال
، فاستأذنته أن أزور  يف أن أستغفر هلا فلم يأذن يلاستأذنت ريب :  وأبكى من حوله مث قال

 فهذه الزيارة اليت يقصد    )٣( )٢( }؛ فإهنا تذكركم اآلخرة  ، فزوروا القبور   قربها فأذن يل 
، وأما الزيارة البدعية فهي اليت يقصد  هبا الدعاء للميت فتلك ال تشرع إال يف حق املؤمنني

 منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قربه  هبا أن يطلب من امليت احلوائج أو يطلب 
؛ فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة مل يشرعها  لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء  

، وهي من جنس الشرك       وال عند غريه  وال فعلها الصحابة ال عند قرب النيب  النيب 
 .  وأسباب الشرك

ني من غري أن يقصد دعاءهم والدعاء    ولو قصد الصالة عند قبور األنبياء والصاحل 
، لكان ذلك حمرما منهيا عنه ولكان صاحبه    ، مثل أن يتخذ قبورهم مساجد عندهم

اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور    {:  ؛ كما قال  متعرضا لغضب اهللا ولعنته

قاتل اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم     {:   وقال)٥( )٤( }م مساجد أنبيائه

                                                 
 .  ) ١/١٦٦ (اجملموع ) ١(
، ابن ماجه ما جاء يف           )٣٢٣٤(، أبو داود اجلنائز          )٢٠٣٤(، النسائي اجلنائز          )٩٧٦(مسلم اجلنائز       ) ٢(

 .  )٢/٤٤١(، أمحد  )١٥٧٢(اجلنائز   
 )  ١٥٧٢ (، وابن ماجه  ) ٢١٦١ (، والنسائي يف الكربى  ) ٣٢٣٤ (، وأبو داود  ) ٩٧٦ (صحيح مسلم  ) (٣(
 .  )٤١٦(مالك النداء للصالة  ) ٤(
، ورواه ابن أيب شيبة          من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسال                )  ١/١٧٢/٤١٤ (رواه مالك      () ٥(

، وصححه ابن عبد الرب يف               ، وروي موصوال        من حديث زيد بن أسلم معضال              ، ) ٣/٣٠/١١٨١٩ (
 .)  ٥/٤٢ (التمهيد    
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إن من كان قبلكم كانوا يتخذون    {:  وقال.  ؛ حيذر ما صنعوا )٢( )١( }مساجد 

 فإذا كان   )٤( )٣( }القبور مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك 
،    ؛ فكيف مبن يقصد دعاء امليت والدعاء عنده وبه حمرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته

؟ وهذا كان     لبات وقضاء احلاجاتواعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الط    
كان بني آدم :  ، قال ابن عباس أول أسباب الشرك يف قوم نوح وعبادة األوثان يف الناس

  )٥(ونوح عشرة قرون كلهم على اإلسالم مث ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صاحليهم     
 ويف كتب التفسري  )٦( " صحيح البخاري " وقد استفاض عن ابن عباس وغريه يف

θ#)  {:  ص األنبياء يف قوله تعاىلوقص ä9$ s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u Ÿω uρ ¨β â‘ x‹s? #tŠuρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ 

šWθ äótƒ s−θ ãètƒ uρ #Zô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ { )فلما ماتوا   كانوا قوما صاحلني يف قوم نوح أن هؤالء    :   )٧ ،
مث صارت هذه    :  قال ابن عباس.  ، مث صوروا متاثيلهم فعبدوهم   عكفوا على قبورهم

 .  األوثان يف قبائل العرب
وال ريب أن األوثان حيصل عندها من الشياطني وخطاهبم   :  - رمحه اهللا -إىل أن قال 

، وهلذا      وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك    ، وتصرفهم ما هو من أسباب ضالل بين آدم   
؛ ما   ، وتصرف عجيب ، وشخص يراه   حيصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه
، مثل أن يرى القرب قد انشق وخرج منه    يظن أنه من امليت وقد يكون من اجلن والشياطني  

                                                 
، أبو داود  )٢٠٤٧(، النسائي اجلنائز  )٥٣٠(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      )٤٢٦(البخاري الصالة  ) ١(

 .  )٢/٢٨٤(، أمحد  )٣٢٢٧(اجلنائز 
ورواه    .  من حديث عائشة وابن عباس ؛ بلفظ اللعن       )  ٥٣١ (، ومسلم   ) ٤٣٦،  ٤٣٥ (رواه البخاري    ) (٢(

 .  ) من حديث أيب هريرة  )  ٥٣٠ (مسلم :  خمتصرا بلفظ املقاتلة   
 .  )٥٣٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٣(
 . من حديث جندب  )  ٥٣٢ (رواه مسلم  ) ٤(
)  ٢/٤٨٠ (، واحلاكم  ) ٤٩٥،  ١/١١١ (ويف التاريخ )  ٢٩/٩٩ (و )  ٢/٣٣٤ (رواه ابن جرير     ) (٥(

 .  ) وصححه 
 . عن ابن عباس )  ٤٩٢٠ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٦(
 .  ٢٣:  سورة نوح آية ) ٧(
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؛ فإن     شيطانوهذا يرى عند قبور األنبياء وغريهم وإمنا هو  .  امليت وكلمه وعانقه
الشيطان يتصور بصور اإلنس ويد عي أحدهم أنه النيب فالن أو الشيخ فالن ويكون كاذبا  

، واجلاهل يظن أن الذي خرج من القرب وعانقه أو كلمه هو املقبور أو النيب أو   يف ذلك
 .  الصاحل أو غريمها 

 :  ، ويتبني ذلك بأمور واملؤمن يعلم أنه شيطان 
، فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ يف        الكرسي بصدق  أن يقرأ آية    : أحدها

؛ مل تضره آية الكرسي    ، ولو كان رجال صاحلا أو ملكا أو جنيا مؤمنا   األرض أو احتجب 
اقرأ  {:  كما ثبت يف الصحيح من حديث أيب هريرة ملا قال له اجلين.  وإمنا تضر الشياطني

، وال يقربك شيطان   ؛ فإنه ال يزال عليك من اهللا حافظ   آية الكرسي إذا أويت إىل فراشك    
 . )٢( )١( } صدقك وهو كذوب  ، فقال النيب  حىت تصبح
 .  أن يستعيذ باهللا من الشياطني :  ومنها
لشياطني كانت تعرض لألنبياء يف حياهتم  ؛ فإن ا  أن يستعيذ بالعوذ الشرعية  :  ومنها

 بشعلة من النار ، كما جاءت اجلن إىل رسول اهللا  وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادهتم
عن أيب التياح  {تريد أن حترقه فأتاه جربيل بالع وذة املعروفة الىت تضمنها احلديث املروي 

 كيف صنع أنه سأل رجل  عبد  الرمحن بن خنبش وكان شيخا كبريا قد أدرك النيب 
حتدرت عليه من الشعاب واألودية وفيهم    :  ؟ قال  حني كادته الشياطنيرسول اهللا 

   فر عب رسول اهللا:  قال.  شيطان معه شعلة من نار يريد أن حيرق هبا رسول اهللا 
أعوذ    :  قل :  ؟ قال  ما أقول:  قال! قل ! يا حممد  :   فقال- عليه السالم   -فأتاه جربيل 

، ومن شر   بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ 
، ومن شر ما خيرج من األرض ومن شر ما     ما يرتل من السماء ومن شر ما يعرج فيها 

                                                 
 .  )٣١٠١(صحيح البخاري كتاب بدء اخللق    ) ١(
 .  ) ٥٠١٠،  ٣٢٧٥،  ٢٣١١ (رواه البخاري   ) ٢(
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، ومن شر كل طارق يطرق إال طارقا يطرق خبري     ر فنت الليل والنهار ، ومن ش يرتل فيها
 . )٢( - )١( }  -فطفئت نارهم وهزمهم اهللا  :  قال.  يا رمحن

فإذا كانت الشياطني :   أحاديث من هذا الباب مث قال- رمحه اهللا -مث ذكر الشيخ  
فيدفعهم اهللا تعاىل مبا    لتؤذيهم وتفسد عبادهتم - عليهم الصالة والسالم  -تأيت األنبياء 

؛ فكيف مبن هو دون       يؤيد به األنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن اجلهاد باليد    
 قمع شياطني اإلنس واجلن مبا أيده اهللا تعاىل من أنواع العلوم واألعمال       ؟ فالنيب  األنبياء

 مبا نصر به  ؛ فمن كان متبعا لألنبياء نصره اهللا سبحانه   ومن أعظمها اجلهاد والصالة    
وأما من ابتدع دينا مل يشرعوه فترك ما أمروا به من عبادة اهللا وحده ال شريك    .  األنبياء

؛ فإن    ، وابتدع الغلو يف األنبياء والصاحلني والشرك هبم  ، واتباع نبيه فيما شرعه ألمته له
…  {:  هذا تتالعب به الشياطني كما قال تعاىل          çµ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 … çµ s9 í≈ sÜ ù= ß™ ’ n? tã š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 

4’ n? tã uρ óΟ Îγ Î n/ u‘ tβθ è= 2 uθ tG tƒ ∩∪ $ yϑ ¯Ρ Î) … çµ ãΖ≈ sÜ ù= ß™ ’ n? tã š Ï% ©! $# … çµ tΡ öθ ©9 uθ tG tƒ š Ï% ©! $# uρ Ν èδ  Ïµ Î/ 

šχθ ä. Î ô³ ãΒ ∩⊇⊃⊃∪ { )٣(   . 

                                                 
 .  )٣/٤١٩(أمحد ) ١(
/١٠ (، قال اهليثمي   ) ٦/٨٠/٢٩٦٢٢ (و )  ٥/٥١/٢٣٦٠١ (، وابن أيب شيبة   ) ٣/٤١٩ (رواه أمحد   ) (٢(

 .  ) ، لعله يتقوى هبا  وله شواهد مرسله وموصولة .  رجاله الصحيح:  ) ١٢٧
 .  ١٠٠ ، ٩٩:  سورة النحل اآليتان ) ٣(
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  على زيارة القبور من تغيري ما طرأ
، وما طرأ عليها من تغيري شنيع عن الوجه         ما زلنا معه يف كالمه على زيارة القبور 

، وخيرجون    ، الذين يزعمون أن املوتى يكلموهنم   املشروع على أيدي املخرفني واملنحرفني 
،   وتى ، واحلقيقة أن الشياطني تتمثل هلم يف صور امل      من قبورهم الستقبال زائريهم
 .  وختاطبهم ليضلوهم عن سبيل اهللا

وهذا كما أن كثريا من الع ب اد يرى الكعبة  :   يف هذا الصدد)١( - رمحه اهللا -قال 
، ويرى أشخاصا تصعد وترتل    ، ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة   تطوف به

.  يطانا  ويكون ذلك ش- تعاىل وتقدس -فيظنها املالئكة ويظن أن تلك الصورة هي اهللا   
،    وقد جرت هذه القصة لغري واحد من الناس فمنهم من عصمه اهللا وعرف أنه الشيطان

كنت مرة يف العبادة فرأيت عرشا   :  كالشيخ عبد القادر يف حكايته املشهورة حيث قال  
، وقد حللت لك ما حرمت على   يا عبد القادر أنا ربك:  فقال يل.  عظيما عليه نور

:  قال.  اخسأ يا عدو اهللا  ! ؟  أنت اهللا الذي ال إله إال هو   :  فقلت له :  قال! غريك 
، لقد     يا عبد القادر جنوت مين بفقهك وعلمك :  وقال .  فتمزق ذلك النور وصار ظلمة  
:  بقوله يل :  ؟ قال كيف علمت أنه الشيطان:  فقيل له.  فتنت هبذه القصة سبعني رجال

.   ال تنسخ وال تبدلعة حممد ، وقد علمت أن شري حللت لك ما حرمت على غريك
 .  أنا اهللا الذي ال إله إال أنا :  أنا ربك ومل يقدر أن يقول:  وألنه قال

، وصار هو وأصحابه يعتقدون      ومن هؤالء من اعتقد أن املرئي هو اهللا     :  قال الشيخ
، ومستندهم ما شاهدوه وهم صادقون فيما خيربون به   أهنم يرون اهللا تعاىل يف اليقظة 

، وهذا قد وقع كثريا لطوائف من جهال العب اد يظن     ن مل يعلموا أن ذلك هو الشيطان   ولك
؛ ألن كثريا منهم رأى ما ظن أنه اهللا وإمنا هو   أحدهم أنه يرى اهللا تعاىل بعينه يف الدنيا 

وقد   .  وكثري منهم رأى من ظن أنه نيب أو رجل صاحل أو اخلضر وكان شيطانا   .  شيطان

                                                 
 .  ) ١٧٥ - ١/١٧١ (اجملموع ) ١(
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؛ فإن الشيطان   من رآين يف املنام فقد رآين حقا {:   أنه قال النيب ثبت يف الصحيح أن

؛ ألن الرؤية يف املنام تكون حقا وتكون        فهذا يف رؤية املنام )٢( )١( }ال يتمثل يف صوريت 
 .  ، وأما يف اليقظة فال يراه أحد بعينه يف الدنيا    أن يتمثل به يف املنام من الشيطان فمنعه اهللا

 يف املنام تكون حقا    من أن رؤية الرسول  - رمحه اهللا -ما ذكره الشيخ :  وأقول 
، أما من ال يعرفها حقيقة فقد يكذب عليه     احلقيقيةمقيد مبن يعرف صورة الرسول   

؛ ألنه ال يعرف صورة الرسول احلقيقية اليت ال    لرائيالشيطان ويدعي أنه الرسول فيصدقه ا
 .  يتمثل هبا الشيطان
ومنهم من يظن من يتمثل له من الشيطان أنه ملك من  :  - رمحه اهللا -قال الشيخ 

،    واجلن فيهم الكفار والفساق واجلهال .  ، وامللك يتميز عن اجلين بأمور كثرية املالئكة 
 فكثري ممن ال يعرف أن هؤالء جن وشياطني يعتقدهم     وفيهم املؤمنون املتبعون حملمد   

، فتارة   والشياطني يوالون من يفعل ما حيبونه من الشرك والفسوق والعصيان .  مالئكة
،    ، وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل أو متريض   خيربونه ببعض األمور الغائبة ليكاشف هبا

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من  ،  ، وتارة جيلبون له من يريده من اإلنس  وحنو ذلك 
، وإمنا   ، فيعتقد أنه من كرامات األولياء ، وغري ذلك أموال الناس من نقد وطعام وثياب

؛ فمنهم من يذهبون    وتارة حيملونه يف اهلواء فيذهبون به إىل مكان بعيد .  يكون مسروقا
؛ ال     حج املسلمني   به إىل مكية عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة مع أنه مل حيج         

، ومعلوم أن هذا من أعظم   أحرم وال لىب وال طاف بالبيت وال بني الصفا واملروة 
 .  الضالل

وعند املشركني عباد األوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه األمة يف ذلك   
ن ؛ فإنه ما من أحد يعتاد دعاء امليت واالستغاثة به نبيا كا من احلكايات ما يطول وصفه 

، كما أن الذين يدعوهنم يف       أو غري نيب إال وقد بلغه من ذلك ما كان أسباب ضالله   
                                                 

 .  )٣٩٠١(، ابن ماجه تعبري الرؤيا  )٢٢٦٦(، مسلم الرؤيا   )١١٠(البخاري العلم   ) ١(
 .)  من حديث أيب هريرة  )  ٢٢٦٦ (، ومسلم   ) ١١٠ (رواه البخاري   ) (٢(
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:  ، أو يظنون أنه يف صورهتم ويقول     مغيبهم ويستغيثون هبم فريون من يكون يف صورهتم   
؛ فإهنم يظنون أن امليت املستغاث به هو الذي   أنا فالن ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم

هو ملك من :  ، ومنهم من يقول  إمنا هو من اجلن والشياطني  ، و كلمهم وقضى مطلوهبم
ويف  .  ، وإمنا هم شياطني أضلوهم عن سبيل اهللا  ، واملالئكة ال تعني املشركني   املالئكة 

، ومن وقعت له ما يطول   مواضع الشرك من الوقائع واحلكايات اليت يعرفها من هنالك 
، ونوع يعتقد ذلك كرامات    ذلك كلهنوع يكذب ب :  ، وأهل اجلاهلية فيها نوعان   وصفه 

 .  ألولياء اهللا
 اخنداع بعض اجلهال مبن حتصل على أيديهم هذه - رمحه اهللا -مث ذكر الشيخ 
، واعتقدوا أنه من أولياء     ، فخضعوا ملن حيصل له ذلك وانقادوا له  التمثيليات الشيطانية

، وال جيتنب  صلوات اخلمس    ، مع كوهنم يعلمون أنه ال يؤدي فرائض اهللا حىت وال ال       اهللا
، بل يكون من أبعد الناس عن اإلميان والتقوى اليت       حمارم اهللا ال الفواحش وال الظلم   

Iω  {:  وصف اهللا هبا أولياءه من قوله تعاىل     r& χ Î) u!$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ 

šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∉⊂∪ { )فريون من هو من أبعد      )١ ،
، ما يعتقدون أنه من  الناس عن اإلميان والتقوى له من املكاشفات والتصرفات اخلارقات

على عقبيه ويعتقد فيمن  فمنهم من يرتد عن اإلسالم وينقلب .  كرامات أولياء اهللا املتقني
وسبب ذلك أهنم   .  ، بل وال يؤمن بالرسل وأهنم من أعظم األولياء واملتقني   ال يصلي

؛ ألن دليل الوالية اإلميان والتقوى وهؤالء من أبعد   استدلوا على الوالية مبا ال يدل عليها
 .  الناس عنهما

                                                 
 .  ٦٣ ، ٦٢:  سورة يونس اآليتان) ١(
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 الفرق بني أولياء اهللا وأولياء الشيطان 
 فروقا بني أولياء اهللا وأولياء الشيطان يتميز هبا كل من                  -  رمحه اهللا  -ذكر   

≅ö  {:  ، على ضوء قوله تعاىل        الفريقني  yδ öΝ ä3 ã⁄ Î m; tΡ é& 4’ n? tã  tΒ ãΑ ¨” t∴ s? ß ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ ¨” t∴ s? 4’ n? tã 

È e≅ ä. >8$ ©ù r& 5ΟŠ ÏO r& ∩⊄⊄⊄∪ tβθà)ù= ãƒ yìôϑ ¡¡9$# öΝèδ çsYò2 r&uρ šχθç/É‹≈ x. ∩⊄⊄⊂∪ { )؛ فهذه اآليات تبني    )١

Iω  {:  ، أما أولياء الرمحن فقد قال تعاىل     أولياء الشيطان r& χ Î) u!$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγ öŠn= tæ 

Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ š Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θçΡ% Ÿ2 uρ šχθà)−G tƒ ∩∉⊂∪ { )٢(   . 
وهؤالء ال بد أن يكون فيهم     :   يف صفة أولياء الشيطان - رمحه اهللا - )٣(قال الشيخ 

، ففيهم من اإلمث واإلفك حبسب ما فارقوا أمر اهللا وهنيه الذي     كذب وفيهم خمالفة للشرع 
 وتلك األحوال الشيطانية نتيجة ضالهلم وشركهم وبدعتهم وجهلهم    ه نبيه بعث اهللا ب
واجلاهل الضال يظن أهنا نتيجة إمياهنم .  ، وهي داللة وعالمة على ذلك  وكفرهم

وذلك أنه مل يكن   .  ، وأهنا عالمة وداللة على إمياهنم وواليتهم هللا سبحانه وواليتهم هللا
، ومل يعلم أن هذه األحوال اليت جعلها     أولياء الشيطان ، و  عنده فرقان بني أولياء الرمحن 

دليال على الوالية تكون للكفار من املشركني وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبني إىل   
فإذا وجدت للكفار   .  ، والدليل مستلزم للمدلول خمتص به ال يوجد بدون مدلوله        اإلسالم

، وال كانت خمتصة  ان فضال عن الوالية  واملشركني وأهل الكتاب مل تكن مستلزمة لإلمي 
، وكراماهتم مثرة إمياهنم وتقواهم ال مثرة الشرك     ، وأولياء اهللا هم املؤمنون املتقون   بذلك

 .  والبدعة والفسق 
 الفرق بني أولياء الشيطان فيما يستعملون به تلك اخلوارق   - رمحه اهللا -مث بي ن 

ه الكرامات حبجة للدين أو حلاجة للمسلمني    وأكابر األولياء إمنا يستعملون هذ :  فقال

                                                 
 .  ٢٢٣ - ٢٢١:  سورة الشعراء اآليات ) ١(
 .  ٦٣ ، ٦٢:  سورة يونس اآليتان) ٢(
 .  ) ١٧٩ - ١/١٧٣ (اجملموع ) ٣(
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وأما من استعان هبا يف املعاصي فهو ظامل لنفسه     .  واملقتصدون قد يستعملوهنا يف املباحات 
؛ فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها يف      متعد حد ربه وإن كان سببها اإلميان والتقوى   

 أنفقه يف طاعة الشيطان كان    طاعة الشيطان فهذا املال وإن ناله بسبب عمل صاحل فإذا  
؟ وهي تدعو إىل    ؛ فكيف إذا كان سبب اخلوارق الكفر والفسوق والعصيان    وباال عليه

وهلذا كان أئمة هؤالء معترفني بأن أكثرهم ميوتون على غري   ! كفر آخر وفسوق وعصيان  
 .  اإلسالم

وثان كإخبار   من أعظم املشركني ما يرونه أو يسمعونه عند األ- رمحه اهللا -مث ذكر 
،    ، فإذا شاهد أحدهم القرب انشق ، وحنو ذلك  عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة 

.  ؛ ظن أن ذلك هو النيب املقبور أو الشيخ املقبور      ، أو كلمه   وخرج منه شيخ هبي عانقه 
، وخرج     والقرب مل ينشق وإمنا الشيطان مثل له ذلك كما ميثل ألحدهم أن احلائط انشق  

، وأراه أنه خرج من      نسان ويكون ذلك الشيطان متثل له يف صورة إنسان      منه صورة إ
، وهذا وحنوه مما يبني أن الذين يدعون األنبياء والصاحلني بعد موهتم عند قبورهم      احلائط

، كالذين يدعون الكواكب والذين    وغري قبورهم هم من املشركني الذين يدعون غري اهللا
$  {:  قال تعاىل.  ااختذوا املالئكة والنبيني أرباب  tΒ tβ% x. @t±u; Ï9 β r& çµ uŠÏ?÷σãƒ ª!$# |=≈ tG Å3ø9$# zΝõ3ßs ø9$#uρ 

nο §θ ç7–Ψ9$#uρ §ΝèO tΑθ à)tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 (#θ çΡθ ä. #YŠ$ t6 Ïã ’ Ík< ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Å3≈ s9uρ (#θ çΡθ ä. z↵ÍhŠÏΨ≈ −/u‘ $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθßϑ Ïk= yè è? 

|=≈ tG Å3ø9$# $ yϑ Î/uρ óΟçFΖä. tβθ ß™â‘ ô‰s? ∩∠∪ Ÿω uρ öΝä.tãΒ ù'tƒ β r& (#ρ ä‹Ï‚ −G s? sπ s3Í×¯≈ n= pRùQ$# z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ $¹/$ t/ö‘ r& 3 Νä.ããΒ ù'tƒ r& Ìøä3ø9$$ Î/ 

y‰÷è t/ øŒÎ) ΛäΡ r& tβθ ßϑ Î=ó¡•Β ∩∇⊃∪ £ßγ8ŸÒ s)sù { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  È≅è% (#θãã ÷Š$# tÏ% ©!$# ΟçFôϑ tã y— ÏiΒ 

 Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿξ sù šχθ ä3 Î= ôϑ tƒ y# ô± x. Î h ‘Ø9 $# öΝ ä3Ψ tã Ÿω uρ ¸ξƒ Èθ øt rB ∩∈∉∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ 

šχθ äó tG ö6 tƒ 4’ n< Î) ÞΟ Îγ Î n/ u‘ s' s#‹ Å™ uθ ø9 $# öΝ åκ š‰ r& Ü> t ø% r& tβθ ã_ ö tƒ uρ … çµ tG yϑ ôm u‘ šχθ èù$ sƒ s† uρ ÿ… çµ t/# x‹ tã 4 ¨β Î) z># x‹ tã 

y7 Î n/ u‘ tβ% x. # Y‘ρ ä‹ øt xΧ ∩∈∠∪ { )ومثل هذا كثري يف القرآن ينهى أن يدعى غري اهللا ال من   )٢ ،

                                                 
 .  ٨٠ ، ٧٩:  سورة آل عمران اآليتان  ) ١(
 .  ٥٧ ، ٥٦:  ورة اإلسراء اآليتانس) ٢(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ١٤٢

، خبالف ما يطلب   ؛ فإن هذا شرك أو ذريعة إىل الشرك املالئكة وال األنبياء وال غريهم
، فإن أحدا من األنبياء   من أحدهم يف حياته من الدعاء والشفاعة فإنه ال يفضي إىل ذلك

؛ فإن ذلك   فإنه ينهى من يفعل ذلك خبالف دعائهم بعد موهتم.  مل يعبد يف حياته حبضرته
؛ فإن الغائب   فإنه ذريعة إىل الشرك ، وكذلك دعاؤهم يف مغيبهم    ذريعة إىل الشرك هبم  

 .  وامليت ال ينهى عن الشرك
 وإمنا ظهرت هذه األحوال الشيطانية اليت أسباهبا الكفر   )١( - رمحه اهللا -قال 

، فحيث قوي اإلميان والتوحيد ونور الفرقان      والفسوق والعصيان حبسب ظهور أسباهبا    
وحيث ظهر     .  ه األحوال الشيطانية  ، وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذ    واإلميان

وتكون األحوال الشيطانية يف     .  الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه األحوال الشيطانية     
؛ يصعد أحدهم يف اهلواء وحيد ث بأمور   املشركني الذين مل يدخلوا يف اإلسالم أكثر

 ودعوا الشيوخ  وأما الداخلون يف اإلسالم إذا مل حيققوا التوحيد واتباع الرسول .  غائبة
؛ فلهم من األحوال الشيطانية نصيب حبسب ما فيهم مما يرضى      الغائبني واستغاثوا هبم

 .  الشيطان
 وهؤالء الذين يستغيثون باألموات واألنبياء والصاحلني والشيوخ وأهل     )٢(وقال أيضا 
  ، أو ي حكى هلم بعض      ؛ غاية أحدهم أن جيري له بعض األمور     -  -بيت رسول اهللا 

، ومن هؤالء من   ، بسبب هذا العمل ؛ فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة  هذه األمور
، أو     ، فيرتل عليه من اهلواء طعام أو نفقة يأيت إىل قرب الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به

،   ، وإمنا ذلك كله من الشيطان ، فيظن ذلك كرامة لشيخه ، أو غري ذلك مما يطلبه  سالح
 .  اب اليت عبدت هبا األوثانوهذا من أعظم األسب 

                                                 
 . ) ٣٦٤ - ١/٣٦٣ (اجملموع ) ١(
 . ) ١/٣٦٠ (اجملموع ) ٢(
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 ١٤٣

وهذا هو الذي أوقع عباد القبور اليوم يف الشرك األكرب بسبب إغواء شياطني      :  أقول
.  وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم    .  اإلنس واجلن هلم مبثل هذه الدعايات الشيطانية   
 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه  
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 ١٤٤

 حكم سؤال الناس 
 وأصل سؤال اخللق احلاجات الدنيوية اليت ال جيب عليهم فعلها       )١( - رمحه اهللا - قال

،   ، بل املأمور به سؤال اهللا تعاىل والرغبة إليه والتوكل عليه     ليس واجبا على السائل 
قال .  ، وتركه توكال على اهللا أفضل   ، لكنه أبيح للضرورة   وسؤال اخللق يف األصل حمرم 

*sŒÎ#  {:  تعاىل sù |M øîtsù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪ 4’ n< Î)uρ y7În/u‘ =xî ö‘ $$ sù ∩∇∪ { )ارغب إىل اهللا ال  :  ؛ أي  )٢

öθ  {:  وقال تعاىل.  إىل غريه  s9uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θ àÊ u‘ !$ tΒ ÞΟßγ9s?# u ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘uρ (#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# $ oΨŠÏ?÷σã‹y™ 

ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù ÿ…ã& è!θ ß™ u‘uρ !$ ¯ΡÎ) ’ n<Î) «!$# šχθ ç6Ïî≡u‘ ∩∈∪ { )؛ لقوله    ، فجعل اإليتاء هللا والرسول   )٣

$!  {:  تعاىل tΒ uρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 { )وال يقولوا  )٤ ،  :

$!  {:  ويقولوا .  حسبنا اهللا ورسوله ¯ΡÎ) ’ n<Î) «!$# šχθç6 Ïî≡u‘ ∩∈∪ { )؛ مل يأمرهم أن      )٥
كما قال تعاىل يف اآلية  .  إنا إىل اهللا ورسوله راغبون فالرغبة إىل اهللا وحده :  يقولوا
tΒ  {:  األخرى uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θ ß™ u‘ uρ |·øƒ s† uρ ©!$# Ïµ ø)−Gtƒ uρ y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρâ“ Í← !$xø9$# ∩∈⊄∪ { )؛     )٦

:   البن عباسوقال النيب .  فجعل الطاعة هللا والرسول وجعل اخلشية والتقوى هللا وحده      
تعرف إىل  .  احفظ اهللا جتده جتاهك.  يا غالم إين أعلمك كلمات احفظ اهللا حيفظك {

جف    .  وإذا استعنت فاستعن باهللا .  إذا سألت فاسأل اهللا .  اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة  
 بشيء كتبه اهللا  فلو جهدت اخلليقة على أن يضروك مل يضروك إال    .  القلم مبا أنت الق

فإن استطعت أن تعمل هللا بالرضا مع اليقني فافعل فإن مل تستطع فإن الصرب على  .  عليك

                                                 
 . ) ١/٣٦٠ (اجملموع ) ١(
 .  ٨ ، ٧:  سورة الشرح اآليتان ) ٢(
 .  ٥٩:  سورة التوبة آية ) ٣(
 .  ٧:  سورة احلشر آية  ) ٤(
 .  ٥٩:  سورة التوبة آية ) ٥(
 .  ٥٢:  سورة النور آية ) ٦(
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 ١٤٥

.  ، ولكن قد يروى خمتصرا وهذا احلديث معروف مشهور .  )١( }ما تكره خريا كثريا 

، هو من أصح ما     )٢( }، وإذا استعنت فاستعن باهللا     فاسأل اهللاإذا سألت  {:  وقوله 
 . )٣(روي عنه 
أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فال يقول     {ألمحد  " املسند " ويف

.  )٤( }إن خليلي أمرين أن ال أسأل الناس شيئا      :  لويقو.  ألحد ناولين إياه

 بايع طائفة من أصحابه  أن النيب   { عن عوف بن مالك )٥( " صحيح مسلم " ويف
فقد رأيت بعض   :  ، قال عوف  " شيئاأن ال تسألوا الناس   : " وأسر إليهم كلمة خفية   

.  )٦( }أولئك النفر يسقط السوط من يده فال يقول ألحد ناولين إياه ناولين إياه  

نة سبعون ألفا       يدخل من أميت اجل      {:   أنه قال   عن النيب   )٧( " الصحيحني  " ويف 
هم الذين ال يسترقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى رهبم                 : بغري حساب وقال   

،    ال يطلبون من أحد أن يرقيهم    :  ؛ أي   ، فمدح هؤالء بأهنم ال يسترقون   )٨( } يتوكلون  
 .  والرقية من جنس الدعاء فال يطلبون من أحد ذلك  

:  وقد روي فيه:  ن احلديث فقال مث نبه الشيخ على رواية مغلوطة يف هذه اللفظة م       
 يرقي   وكان النيب  .  فإن رقياهم لغريهم وألنفسهم حسنة.  ، وهو غلط  وال يرقون

                                                 
 .  )١/٣٠٨(، أمحد  )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ١(
 .  )١/٣٠٨(، أمحد  )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ٢(
 .  ) وأن ابن رجب حسنه  )  ٤٩ص (سبق  ) (٣(
 .  ) ، منها حديث عوف بن مالك اآليت عقب هذا   وله شواهد تقويه)  ٥٢ص (سبق  ) (٤(
 .  ) ١٠٤٣ (لم  رواه مس) ٥(
،   )٢٨٦٧(، ابن ماجه اجلهاد  )١٦٤٢(، أبو داود الزكاة  )٤٦٠(، النسائي الصالة  )١٠٤٣(مسلم الزكاة ) ٦(

 .  )٦/٢٧(أمحد 
من حديث أيب     )  ٢١٨ (، ومسلم  من حديث ابن عباس )  ٢٢٠ (، ومسلم  ) ٥٧٠٥ ) ( صحيح البخاري   ) (٧(

 .  ) هريرة 
،   )٢٤٤٦(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع              )٢٢٠(مسلم اإلميان      ،  )٥٣٧٨(البخاري الطب     ) ٨(

 .  )١/٢٧١(أمحد  
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 ١٤٦

.  فإن رقيته نفسه وغريه من جنس الدعاء لنفسه ولغريه.  نفسه وغريه ومل يكن يسترقي
 آدم ؛ كما ذكر اهللا ذلك يف قصة وهذا مأمور به فإن األنبياء كلهم سألوا اهللا ودعوه 

:  ، وما يروى أن اخلليل ملا ألقي يف املنجنيق قال له جربيل  وإبراهيم وموسى وغريهم
 بل الذي  )١(ليس له إسناد معروف وهو باطل      .  حسيب من سؤايل علمه حبايل  :  قال.  سل

قاهلا  :   قال ابن عباس)٢(حسيب اهللا ونعم الوكيل :  ثبت يف الصحيح عن ابن عباس أنه قال
$tΑ  {:  ، وقاهلا حممد حني   ألقي يف النارإبراهيم حني s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9$# ¨β Î) }¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θ ãèuΚ y_ 

öΝä3s9 öΝèδöθ t±÷z $$ sù { )أما إليك  :  ؟ قال اجة هل لك من ح :  ، وقد روي أن جربيل قال    )٣
 . )٤(، وقد ذكر هذا اإلمام أمحد وغريه   فال

 فهذا مذكور يف القرآن يف غري موضع فكيف       وأما سؤال اخلليل لربه    
وقد أمر العباد بأن   !  واهللا بكل شيء عليم   )٥( " حسيب من سؤايل علمه حبايل  " يقول

مور أسبابا مبا يرتبه عليها من ؛ ألنه سبحانه جعل هذه األ يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه
؛ فعلمه بأن   ، وهو سبحانه يعلم األشياء على ما هي عليه  إثابة العابدين وإجابة السائلني 

، ويأمر هذا بالدعاء   هذا حمتاج أو هذا مذنب ال ينايف أن يأمر هذا بالتوبة واالستغفار  
دة والطاعة اليت هبا ينال  ، كما يأمر هذا بالعبا وغريه من األسباب اليت ت قضى هبا حاجته

 .  كرامته
ولكن العبد قد يكون مأمورا يف بعض األوقات مبا هو أفضل من الدعاء كما روي يف        

  ويف  .  )٦( }من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني  {:  احلديث

                                                 
 .  ) ١/٤٢٧/١١٣٦ (كشف اخلفاء :  انظر ) ١(
 .  ) ٤٥٦٤،  ٤٥٦٣ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  ١٧٣:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
من قول بشر    )  ١/٢٠ (وأبو نعيم )  ١٠٧٧ (، والبيهقي يف الشعب   أثرا مقطوعا )  ١٧/٤٥ (رواه الطربي   ) (٤(

 .  ) ) ٣/١٢٢ (و املقصد األرشد  )  ٤٤٠ (، كما يف جامع العلوم البن رجب    واحتج به أمحد .  بن احلارث 
 . ) ١/٤٢٧/١١٣٦ (كشف اخلفاء :  انظر ) ٥(
 .  )٣٣٥٦(، الدارمي فضائل القرآن    )٢٩٢٦(الترمذي فضائل القرآن   ) ٦(
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 ١٤٧

من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسأليت أعطيته      {:   أنه قالالترمذي عن النيب  

 . )٢(حديث حسن غريب :  ، قال الترمذي )١( }أفضل ما أعطي السائلني 
، وكل واحد يف موطنه        وفيها القراءة والذكر والدعاء   وأفضل العبادات البدنية الصالة

، ويف الركوع والسجود ينهى عن قراءة      ؛ ففي القيام بعد االستفتاح يقرأ القرآن مأمور به
 يدعو يف  ويف آخرها يؤمر بالدعاء كما كان النيب     .  القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر  

، وجيوز الدعاء يف القيام  سن مأمور به والدعاء يف السجود ح)٣(آخر الصالة ويأمر بذلك  
فاملقصود أن سؤال العبد    .  ، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل      أيضا ويف الركوع 

 دعاء اخلليل الذي  - رمحه اهللا -، مث ذكر الشيخ   لربه السؤال املشروع حسن مأمور به  
 .  ذكره اهللا يف القرآن حيث دعا لنفسه ولذريته  

                                                 
 .  )٣٣٥٦(، الدارمي فضائل القرآن    )٢٩٢٦(الترمذي فضائل القرآن   ) ١(
، والرواية اليت قبله رواها البخاري يف خلق أفعال العباد     حسن غريب :  وقال)  ٢٩٢٦ (رواه الترمذي   ) (٢(

 .  ) البن حجر)  ١١/١٣٤ (، وانظر الفتح   ) ١٠٩ (
  . من حديث عائشة )  ٥٨٩ (، ومسلم   ) ٨٣٢ (البخاري :  انظر ) ٣(
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 ١٤٨

 حكم سؤال املخلوق 
 وأما سؤال املخلوق املخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له       )١( - رمحه اهللا -ال ق

:  ، خبالف سؤال أهل العلم فإن اهللا أمر بسؤال أهل العلم كما يف قوله تعاىل     فلم يؤمر به
}  (#þθ è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ìø.Ïe%! $# β Î) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗs>÷è s? ∩⊆⊂∪ { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  β Î* sù |MΖä. ’ Îû 7e7 x© 

!$£ϑÏiΒ !$uΖø9t“Ρr& šø‹s9Î) È≅t↔ó¡sù šÏ%©!$# tβρâtø)tƒ |=≈tFÅ6ø9$# ÏΒ y7Î=ö6s% 4 { )وقال تعاىل  )٣ ،  :}  ö≅t↔ó™uρ 

ô tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ •‘ $ uΖ ù= yè y_ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ Ç≈ uΗ ÷q §9 $# Zπ yγ Ï9# u tβρ ß‰ t7 ÷è ãƒ ∩⊆∈∪ { )وهذا        )٤ ،

فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه أجلمه اهللا بلجام من نار يوم                        {،  ألن العلم جيب بذله      

تعليم كما تنقص األموال بالبذل  وهو يزكو على التعليم وال ينقص بال)٦( )٥( } القيامة 
، وكذلك من له عند غريه حق كاألمانات مثل الوديعة واملضاربة   وهلذا يشبه املصباح

، وكذلك مال الفيء وغريه من األموال املشتركة اليت      لصاحبها أن يسأهلا ممن هي عنده  
 ، كما يطلب حقه من الوقف   ، للرجل أن يطلب حقه منه   يتوىل قسمتها ويل األمر

 .  واملرياث والوصية 
،    ، وسؤال املسافر الضيافة ملن جتب عليه  ومن هذا الباب سؤال النفقة ملن جتب عليه

،   وكذلك الغرمي له أن يطلب دينه ممن هو عليه      .  كما استطعم موسى واخلضر أهل القرية    
سأل وكل من املتعاقدين له أن يسأل اآلخر أداء حقه إليه فالبائع يسأل الثمن واملشتري ي    

θ#)  {:  ومن هذا الباب قوله تعاىل .  املبيع à)¨?$#uρ ©!$# “ Ï%©!$# tβθä9u!$ |¡s? Ïµ Î/ tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 { )٧(    ،

                                                 
 . ) ١٩٤ - ١/١٨٥ (ع اجملمو) ١(
 .  ٤٣:  سورة النحل آية  ) ٢(
 .  ٩٤:  سورة يونس آية ) ٣(
 .  ٤٥:  سورة الزخرف آية  ) ٤(
 .  )٢/٣٤٤(، أمحد  )٢٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٥٨(، أبو داود العلم    )٢٦٤٩(الترمذي العلم   ) ٥(
 .  ) ٥٣ص (، وقد سبق  حسن :  ، وقال ) ٢٦٤٩ (رواه الترمذي   ) ٦(
 .  ١:   سورة النساء آية )٧(
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$  {:  أمور بإجابة السائل قال تعاىل، واملسئول م   ومن السؤال ما ال يكون مأمورا به  ¨Β r&uρ 

Ÿ≅ Í←!$ ¡¡9$# Ÿξ sù öpκ÷]s? ∩⊇⊃∪ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  š É‹©9$#uρ þ’Îû öΝÏλÎ;≡uθ øΒ r& A,ym ×Πθ è= ÷è̈Β ∩⊄⊆∪ { )٢( 
}  È≅ Í← !$ ¡¡= Ï j9 ÏΘρ ã ós yϑ ø9 $# uρ ∩⊄∈∪ { )وقال تعاىل    )٣ ،  :}  (#θ è= ä3 sù $ pκ ÷] ÏΒ (#θ ßϑ Ïè ôÛ r& uρ yì ÏΡ$ s) ø9 $# 

§ tI ÷è ßϑ ø9 $# uρ 4 { )ومنه احلديث      )٤ ،  :}                 إن أحدكم ليسألين املسألة فيخرج هبا يتأبطها

 وقد يكون السؤال منهيا عنه هني حترمي أو ترتيه وإن كان املسئول مأمورا    )٦( )٥( } نارا
 كان من كماله أن يعطي السائل وهذا يف حقه من فضائله    فالنيب.  بإجابة سؤاله 

 .  ، وإن كان نفس سؤال السائل منهيا عنه   ومناقبه وهو واجب أو مستحب 
، وال      أن من آداب املعطي واملنفق أن ال مين  بعطائه    - رمحه اهللا -إىل أن ذكر الشيخ   

أن يطلب الدعاء قال   ومن اجلزاء   :  ، قال يطلب من امل عطي جزاء على ذلك من اخللق  
$  {:  تعاىل عمن أثىن عليهم oÿ ©ς Î) ö/ä3ãΚ ÏèôÜçΡ Ïµ ô_ uθ Ï9 «!$# Ÿω ß‰ƒÌçΡ óΟä3ΖÏΒ [!#t“ y_ Ÿω uρ #·‘θä3ä© ∩∪ { )٧( 

، فإن مل جتدوا ما   من أسدى إليكم معروفا فكافئوه {:  والدعاء جزاء كما يف احلديث   

 وكانت عائشة إذا أرسلت إىل    )٩( )٨( }تكافئونه فادعوا له حىت تعلموا أن قد كافأمتوه     
، ويبقى    حىت ندعو هلم مبثل ما دعوا لنا امسع ما يدعون به لنا:  قوم بصدقة تقول للرسول

وفيك :  ؛ فقل بارك اهللا فيك:  وقال بعض السلف إذا قال لك السائل .  أجرنا على اهللا

                                                 
 .  ١٠:  سورة الضحى آية ) ١(
 .  ٢٤:  سورة املعارج آية  ) ٢(
 .  ٢٥:  سورة املعارج آية  ) ٣(
 .  ٣٦:  سورة احلج آية ) ٤(
 .  )٣/١٦(أمحد ) ٥(
من حديث   )  ١٠٣ (والضياء )  ١/١٠٩ (، واحلاكم  ) ٣٤١٤ (، وصححه ابن حبان    ) ٣/١٦ (رواه أمحد ) ٦(

 .  ) ١/٣٣٠ (ده املنذري   ، وجو  عمر 
 .  ٩:  سورة اإلنسان آية  ) ٧(
 .  )٢/٦٨(، أمحد  )٥١٠٩(، أبو داود األدب   )٢٥٦٧(النسائي الزكاة  ) ٨(
 .)  ٢٣٦٨ (، وصححه العجلوين يف الكشف   ) ٢٥٦٧ (والنسائي )  ٥١٠٩،  ١٦٧٢ (رواه أبو داود  ) ٩(
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فمن عمل خريا مع املخلوقني سواء كان املخلوق نبيا أو رجال صاحلا أو ملكا       .  بارك اهللا
بأن يفعل ذلك خالصا لوجه اهللا     ، فهذا العامل للخري مأمور   من امللوك أو غنيا من األغنياء  

؛ ال من نيب وال  ، ال يطلب به من املخلوق جزاء وال دعاء وال غريه   يبتغي به وجه اهللا
وهذا هو دين اإلسالم   .  ؛ فإن اهللا أمر العباد كلهم أن يعبدوه خملصني له الدين      رجل صاحل

:  ، قال تعاىل ا غريهالذي بعث اهللا به األولني واآلخرين من الرسل فال يقبل من أحد دين
}  tΒ uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ n= sù Ÿ≅t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδuρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# zÏΒ zƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪ { )١(    ،

، وأن نعبده مبا شرعه    أن نعبد اهللا وحده ال شريك له    :  م مبين على أصلنيودين اإلسال
؛ فيعبد يف كل زمان مبا أمر    من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إجياب أو أمر استحباب      

فلما كانت شريعة التوراة حمكمة صار العاملون هبا مسلمني وكذلك  .  به يف ذلك الزمان 
 يصلي إىل البيت املقدس كانت أول اإلسالم ملا كان النيب وكذلك يف  .  شريعة اإلجنيل

، وملا أمر بالتوجه إىل الكعبة كانت الصالة إليها من اإلسالم    صالته إليه من اإلسالم
 .  والعدول عنها إىل الصخرة خروجا عن دين اإلسالم 

  مبا شرعه اهللا له من واجب ومستحب فليس   فكل من مل يعبد اهللا بعد مبعث حممد 
إىل أن    .  ، وال بد يف مجيع الواجبات واملستحبات أن تكون خالصة هللا رب العاملني       مبسلم
فكل ما يفعله املسلم من القرب الواجبة واملستحبة كاإلميان باهللا     :  - رمحه اهللا  -قال 

،   ورسوله والعبادات البدنية واملالية وحمبة اهللا ورسوله واإلحسان إىل عباد اهللا بالنفع واملال     
، ال يطلب من خملوق عليه جزاء ال دعاء وال   هو مأمور بأن يفعله خالصا هللا رب العاملني

مفسدة االفتقار إىل غري اهللا وهي نوع   :  ؛ فإن سؤال املخلوقني فيه ثالث مفاسد غري دعاء
؛   ، ومفسدة الذل لغري اهللا  ؛ وهي نوع من ظلم اخللق   ، ومفسدة إيذاء املسئول  من الشرك
 .  نفس وهو ظلم لل

                                                 
 .  ٨٥:  سورة آل عمران آية  ) ١(
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  )١( من عمر أن يدعو له ملا أراد العمرة   طلب الرسول - رمحه اهللا -مث ذكر الشيخ 
،     من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه      وأجاب عنه بأن طلب النيب  

،    ، واإلحسان إليه  ؛ فمقصوده نفع املطلوب منه  وأن يسأل اهللا له الوسيلة والدرجة الرفيعة    
 .  ع بتعليمهم اخلري وأمرهم به  ينتفوهو  

، وقصده أن ينتفع ذلك املأمور بالدعاء     ادع يل أو لنا  :  ومن قال لغريه من الناس
، وأما إن مل        وليس هذا من السؤال املرجوح     ؛ فهو مقتد بالنيب   وينتفع هو أيضا بأمره

 ، فهذا ليس من املقتدين    يكن قصده إال طلب حاجته مل يقصد نفع املطلوب منه     
 أفضل  )٢( بل هذا من السؤال املرجوح الذي تركه إىل الرغبة إىل اهللا وسؤاله     بالرسول

وأما سؤال األموات فليس  .  ، وهذا كله يف سؤال األحياء  من الرغبة إىل املخلوق وسؤاله   
مبشروع ومل يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان وال استحب ذلك أحد من      

 .  واهللا أعلم .  ذلك مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة   ، ألن  سلف األمة

                                                 
 .  ) ٥١ص (، وقد سبق  ، رواه أبو داود   ) . . . ال تنسانا : ( هو حديث) ١(
 .  ) !، وهذا حتريف خطري   ورسوله:  يف األصل  ) (٢(
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 اإلحسان إىل الناس 
 ومن عبادة اهللا اإلحسان إىل الناس حيث أمرهم اهللا سبحانه به     )١( - رمحه اهللا  -قال 

، هو من باب   ، وكزيارة قبور املؤمنني والسالم عليهم والدعاء هلم كالصالة على اجلنازة
؛ فإن اهللا تعاىل أمر املسلمني بالصالة    ذي هو واجب أو مستحباإلحسان إىل املوتى ال

فالرسول أمر الناس  .  ، والزكاة حق اخللق   فالصالة حق احلق يف الدنيا واآلخرة    .  والزكاة
، فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم من زيارة   بالقيام حبقوق اهللا وحقوق عباده 

فإهنم إذا كانوا إمنا يقصدون بزيارة قبور األنبياء     .  القبور الشرك باخلالق وإيذاء املخلوق   
؛    ، أو أهنم ال يقصدون السالم عليهم وال الدعاء هلم       والصاحلني سؤاهلم أو السؤال عندهم   

، كانوا بذلك مشركني مؤذين ظاملني ملن يسألونه وكانوا     كما يقصد بالصالة على اجلنازة 
فالذي شرعه اهللا ورسوله توحيد   .  الثالثة، فجمعوا بني أنواع الظلم   ظاملني ألنفسهم

وما مل يشرعه اهللا ورسوله من    .  وعدل وإحسان وإخالص وصالح للعباد يف املعاش واملعاد     
؛ فإن اهللا تعاىل أمر      العبادات املبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد يف املعاش واملعاد      

ρ#) *  {:  ىلاملؤمنني بعبادته واإلحسان إىل عباده كما قال تعا   ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ 

$ \↔ ø‹x© ( È øt$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $YΖ≈ |¡ôm Î) “ É‹Î/uρ 4’n1öà)ø9$# { )وهذا أمر مبعايل األخالق وهو سبحانه     )٢ ،

بعثت ألمتم    {:   أنه قال ، وقد روي عنه     حيب مكارم األخالق ويكره سفسافها  

  وقد ثبت عنه يف الصحيح )٤( " صحيحه " ، رواه احلاكم يف  )٣( }مكارم األخالق 

                                                 
 . ) ١/١٩٤ (اجملموع ) ١(
 .  ٣٦:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  )٢/٣٨١(أمحد ) ٣(
،   ذا اللفظ هب)  ١٠/١٩١ (، وهو عند البيهقي   ) ٢/٣٨١ (، وأمحد  وصححه)  ٢/٦٧٠ (رواه احلاكم ) ٤(

 .)  ١/٣٤٥ (، والعجلوين يف الكشف   ) ٢٤/٣٣٣ (وصححه ابن عبد الرب   
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اليد العليا هي املعطية واليد السفلى   :  ، وقال اليد العليا خري من اليد السفلى  {:  أنه قال

 .   وهذا ثابت عنه يف الصحيح )٢( )١( }السائلة 
؟ وأين التوحيد   ، من إيذائهم بالسؤال والشحاذة هلم فأين اإلحسان إىل عباد اهللا

؛ من اإلشراك به بالرغبة إىل     ، واحلب له  ، والتوكل عليه والرجاء له  ،  للخالق بالرغبة إليه 
؟ وأين صالح العبد يف  ، وأن حيب كما حيب اهللا  ، والتوكل عليه ، والرجاء له   املخلوق 

؛ من فساده يف عبودية املخلوق والذل له واالفتقار    ، واالفتقار إليه عبودية اهللا والذل له 
 األنواع الثالثة الفاضلة احملمودة اليت تصلح أمور أصحاهبا يف         أمر بتلك؟ فالرسول   إليه

، ولكن الشيطان يأمر   ، وهنى عن األنواع الثالثة اليت تفسد أمور أصحاهبا   الدنيا واآلخرة
óΟs9r& ô‰yγ *  {:  خبالف ما يأمر به الرسول قال تعاىل ôãr& öΝä3ö‹s9Î) û Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u χ r& ω (#ρ ß‰ç7÷è s? 

z≈ sÜø‹¤±9$# ( …çµ̄ΡÎ) ö/ä3s9 Aρ ß‰tã ×Î7•Β ∩∉⊃∪ Èβr&uρ ’ ÎΤρ ß‰ç6 ôã $# 4 #x‹≈yδ ÔÞ≡uÅÀ ÒΟŠ É)tG ó¡•Β ∩∉⊇∪ ô‰s)s9uρ ¨≅|Ê r& óΟä3ΖÏΒ 

yξ Î7 Å_ # · ÏW x. ( öΝ n= sù r& (#θ çΡθ ä3 s? tβθ è= É) ÷è s? ∩∉⊄∪ { )وقال تعاىل   )٣ ،  :}   tΒ uρ ß· ÷è tƒ  tã Ì ø. ÏŒ 

Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ôÙ Í h‹ s) çΡ … çµ s9 $ YΖ≈ sÜ ø‹ x© uθ ßγ sù … çµ s9 Öƒ Ì s% ∩⊂∉∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ öΝ åκ tΞρ ‘‰ ÝÁ u‹ s9 Ç tã È≅‹ Î6 ¡¡9 $# tβθ ç7 |¡ øt s† uρ 

Ν åκ ¨Ξ r& tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩⊂∠∪ { )وذكر الرمحن هو الذكر الذي أنزله على رسوله الذي قال          )٤ ،

$  {:  فيه ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝàÏ≈ pt m: ∩∪ { )وقال تعاىل   )٥ ،  :}  y7Ï9≡x‹x.uρ 

!$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) % [nρ â‘ ôÏiΒ $ tΡÌøΒ r& 4 $ tΒ |MΖä. “ Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3ø9$# Ÿω uρ ß≈ yϑƒM}$# Å3≈ s9uρ çµ≈oΨ ù= yèy_ #Y‘θçΡ “ Ï‰öκ̈Ξ 

Ïµ Î/ tΒ â!$ t±®Σ ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã 4 y7 ¯ΡÎ)uρ ü“ Ï‰öκtJ s9 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡uÅÀ «!$# “ Ï% ©!$# …çµ s9 $ tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 Iω r& ’n< Î) «!$# çÅÁ s? â‘θãΒ W{$# ∩∈⊂∪ { )فالصراط املستقيم هو ما    )٦ ،
                                                 

،   )١٦٤٨(، أبو داود الزكاة  )٢٥٣٣(، النسائي الزكاة  )١٠٣٣(، مسلم الزكاة  )١٣٦٢(البخاري الزكاة  ) ١(
 .  )١٦٥٢(، الدارمي الزكاة   )١٨٨١(، مالك اجلامع  )٢/١٥٢(أمحد 

 .  من حديث ابن عمر   )  ١٠٣٣ (، ومسلم  ) ١٤٢٩ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  ٦٢ - ٦٠:  سورة يس اآليات) ٣(
 .  ٣٧:  سورة الزخرف آية  ) ٤(
 .  ٩:  سورة احلجر آية ) ٥(
 .  ٥٣ ، ٥٢:  سورة الشورى اآليتان  ) ٦(
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، وال  ، وتصديقه فيما أخرب حظر، وترك ما   ب ف ع ل  ما أمربعث اهللا به رسوله حممدا 
، وال طريق إىل اهللا إال       ، وهذا سبيل أولياء اهللا املتقني فيما أخرب    طريق إىل اهللا إال ذلك  

، وكل ما   ، وجند اهللا الغالبني ، وحزب اهللا املفلحني ، وهذا سبيل أولياء اهللا املتقني ذلك
،     تعاىل نبيه عن هذا وهذا وقد نزه اهللا  .  خالف ذلك فهو من طريق أهل الغي والضالل     

ÉΟ  {:  فقال تعاىل  ôf ¨Ψ9 $# uρ # sŒ Î) 3“ uθ yδ ∩⊇∪ $ tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 3“ uθ xî ∩⊄∪ $ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã 

#“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθèδ ω Î) Ö óruρ 4 yrθãƒ ∩⊆∪ { )نقول يف     ، وقد أمرنا اهللا سبحانه أن  ) النجم  ()١ 

$  {:  صالتنا tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t Ï%©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγö‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒøó yϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ 

Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )عن النيب ، وقد روى الترمذي وغريه عن عدي بن حامت   )٢      أنه 

 )٣(حديث صحيح :   قال الترمذي، }اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون  {:  قال
من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن  :  كانوا يقولون :  وقال سفيان بن عيينة

احذروا زلة  :  وكان غري واحد من السلف يقول.  فسد من عب ادنا ففيه شبه من النصارى
 .  فاجر والعابد اجلاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتونالعامل ال

∆tβρâß *  {:  فمن عرف احلق ومل يعمل به أشبه اليهود الذين قال اهللا فيهم    ù's?r& }¨$ ¨Ψ9$# 

ÎhÉ9 ø9$$ Î/ tβ öθ |¡Ψs?uρ öΝä3|¡àΡr& öΝçFΡr&uρ tβθè= ÷G s? |=≈ tG Å3ø9$# 4 Ÿξsùr& tβθè= É)÷ès? ∩⊆⊆∪ { )ومن عبد اهللا بغري علم     )٤ ،

Ÿ≅÷δ  {:  بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال اهللا فيهم  r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øós? ’ Îû 

öΝà6ÏΖƒ ÏŠ uöxî ÈdY ys ø9$# Ÿω uρ (#þθ ãèÎ6 ®Ks? u!#uθ ÷δ r& 7Θöθ s% ô‰s% (#θ= |Ê ÏΒ ã≅ ö6 s% (#θ = |Ê r&uρ #ZÏVŸ2 (#θ =|Ê uρ tã Ï!#uθ y™ 

È≅‹ Î6 ¡¡9$# ∩∠∠∪ { )٥(   . 

                                                 
 .  ٤ - ١:  سورة النجم اآليات ) ١(
 .  ٧ ، ٦:  سورة الفاحتة اآليتان) ٢(
ال أعلم    :  قال ابن أيب حامت .  ) ٤/٣٧٨ (، وأمحد  حسن غريب  :  وقال)  ٢٩٥٤،  م٢٩٥٣ (رواه الترمذي   ) ٣(

 .  ) ١/٣١ (تفسري ابن كثري  .  بني املفسرين يف هذا اختالفا   
 .  ٤٤:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٧٧:  سورة املائدة آية ) ٥(
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 ١٥٥

 .   من الغاوين-الذي أشبه اليهود  :   يعين-فاألول 
،    ، فإن الغي اتباع اهلوى   من الضالني-الذي أشبه النصارى  :   يعين-ثاين وال

ã≅ø?$#uρ öΝÎγ  {:  ؛ قال تعاىل والضالل عدم اهلدى öŠn= tæ r't6 tΡ ü“ Ï% ©!$# çµ≈ oΨø‹s?# u $ oΨ ÏF≈ tƒ#u y‡n=|¡Σ $$ sù $ yγ ÷Ψ ÏΒ 

çµ yèt7ø?r'sù ß≈ sÜø‹¤±9$# tβ% s3sù zÏΒ š Íρ$tó ø9$# ∩⊇∠∈∪ { )رمحه اهللا -انتهى كالم الشيخ  .   )١ -  . 
، وأن العمل على هدى هو        ، والعمل بغري هدى ضالل  وبه يتبني أن ترك اهلدى غي  

 والصنف الثالث هم أهل ،  ، وأكثر الناس من الصنفني األولني الصالح والصراط املستقيم 
، وقد ذكر اهللا األصناف الثالثة يف آخر سورة الفاحتة اليت نقرؤها يف كل ركعة من      النجاة
$  {:  صالتنا tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t Ï%©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγö‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒøó yϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ 

Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )فيا له من دعاء عظيم لو تأملناه نسأل اهللا اهلداية والتوفيق   )٢ ،  . 

                                                 
 .  ١٧٥:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ٧ ، ٦:  سورة الفاحتة اآليتان) ٢(
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 سؤال اهللا حبق املخلوق 
؛ هل للمخلوق حق        يف مسألة - رمحه اهللا  -فقد تكلم الشيخ تقي الدين بن تيمية    

 -، فقال  اللهم إين أسألك حبق فالن   :  ن يقول؟ وذلك يف معرض الرد على م   على اخلالق
ما له من احلق     :  أحدمها :   وأما السؤال حبق فالن فهو مبين على أصلني     )١( -رمحه اهللا  
 ؟   هل نسأل اهللا بذلك:  والثاين.  عند اهللا

، وقاس   للمخلوق على اخلالق حق يعلم بالعقل  :  أما األول فمن الناس من يقول
 .  ؛ كما يقول ذلك من يقوله من املعتزلة وغريهم  املخلوق على اخلالق 

، لكن يعلم ما يفعله حبكم   ال حق للمخلوق على اخلالق حبال :  ومن الناس من يقول
، كما يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم واألشعري وغريمها ممن ينتسب       وعده وخربه  

 .  إىل السنة 
جب على نفسه حقا لعباده بل كتب اهللا على نفسه الرمحة وأو :  ومنهم من يقول

،  ؛ مل يوجب ذلك خملوق عليه وال يقاس مبخلوقاته      ، كما حرم الظلم على نفسه    املؤمنني
،    بل هو حبكم رمحته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرمحة وحرم على نفسه الظلم  

إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته ! يا عبادي  {:  كما قال يف احلديث الصحيح اإلهلي

   )٤( } ) tGx. öΝä3š/u‘ 4’n?tã ÏµÅ¡øtΡ sπyϑôm§9$#=|  {:   وقال تعاىل)٣( )٢( }بينكم حمرما فال تظاملوا 
$ šχ%x.uρ  {:  وقال تعاىل ˆ)ym $ oΨø‹n= tã çóÇnΣ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∠∪ { )عن  " الصحيحني " ، ويف   )٥

اهللا :  ؟ قلت أتدري ما حق اهللا على عباده! يا معاذ  {:   أنه قالمعاذ عن النيب 
أتدري ما ! يا معاذ .  حقه عليهم أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا   :  قال.  ورسوله أعلم 

                                                 
 . ) ١/٢١٣ ( اجملموع )١(
 .  )٥/١٦٠(، أمحد  )٢٥٧٧(مسلم الرب والصلة واآلداب  ) ٢(
 .)  من حديث أيب ذر  )  ٢٥٧٧ (رواه مسلم   ) (٣(
 .  ٥٤:  سورة األنعام آية ) ٤(
 .  ٤٧:  سورة الروم آية ) ٥(
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 ١٥٧

حقهم عليه أن ال   :  قال.  اهللا ورسوله أعلم :  قلت.  ؟ حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك 
 . )٢( )١( }يعذهبم 

فعلى هذا القول ألنبيائه وعباده الصاحلني عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع  
 .  ، وعلى الثاين يستحقون ما أخرب بوقوعه وإن مل يكن مث سبب يقتضيه   إخباره

 :  - رمحه اهللا -، فقال  نهاوملا ساق الشيخ هذه األقوال الثالثة بي ن الصواب م
، كما روي أن اهللا تعاىل قال    ليس للمخلوق على اخلالق حق يسأل به  :  فمن قال

؟ فهو صحيح إن أراد أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس   وأي حق آلبائك علي :  لداود 
اد  ، وهذا كما يظنه جهال الع ب   ، كما جيب للمخلوق على املخلوق   واالعتبار على خلقه 

وذلك أن النفوس اجلاهلية تتخيل أن اإلنسان      .  من أن هلم على اهللا سبحانه حقا بعبادهتم  
، كالذين  بعبادته وعلمه يصري له على اهللا حق من جنس ما يصري للمخلوق على املخلوق   

، ويبقى أحدهم     خيدمون ملوكهم ومالكهم فيجلبون هلم منفعة ويدفعون عنهم مضرة     
أمل أفعل :  ، ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه ت على ذلكيتقاضى العوض واجملازا

وختي ل مثل هذا يف .  ، وإن مل يقله بلسانه كان ذلك يف نفسه مين  عليه مبا يفعله معه.  كذا
، وهلذا بي ن سبحانه أن عمل اإلنسان يعود نفعه     حق اهللا تعاىل من جهل اإلنسان وظلمه

≅ô̈Β Ÿ  {:   كما يف قوله تعاىل ؛ عليه وأن اهللا غين عن اخللق   ÏΗ xå $ [s Î=≈|¹ Ïµ Å¡øuΖÎ= sù ( ôtΒ uρ u!$ y™ r& 

$ yγ øŠ n= yè sù 3 $ tΒ uρ y7 •/ u‘ 5Ο≈ ¯= sà Î/ Ï‰‹ Î7 yè ù= Ï j9 ∩⊆∉∪ { )وقال تعاىل     )٣ ،  :}  ÷β Î) óΟ çFΨ |¡ ôm r& óΟ çFΨ |¡ ôm r& 

ö/ ä3 Å¡ àΡ L{ ( ÷β Î)uρ öΝè?ù'y™ r& $ yγ n= sù 4 { )٤(   . 

                                                 
،   )٤٢٩٦( الزهد ، ابن ماجه  )٢٦٤٣(، الترمذي اإلميان   )٣٠(، مسلم اإلميان    )٥٦٢٢(البخاري اللباس   ) ١(

 .  )٥/٢٤٢(أمحد 
 .  من حديث معاذ )  ٣٠ (، ومسلم  ) ٢٦٥٨ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  ٤٦:  سورة فصلت آية ) ٣(
 .  ٧:  سورة اإلسراء آية ) ٤(
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:  وقد بي ن سبحانه أنه املان  بالعمل فقال تعاىل:  وذكر آيات يف هذا املوضوع مث قال 
}  tβθ–Ψ ßϑ tƒ y7 ø‹n= tã ÷β r& (#θ ßϑ n= ó™ r& ( ≅ è% ω (#θ –Ψßϑ s? ¥’ n?tã /ä3yϑ≈ n= ó™ Î) ( È≅ t/ ª!$# ßϑ tƒ ö/ä3ø‹n= tæ ÷β r& ö/ä31 y‰yδ Ç≈ yϑƒ M∼ Ï9 

β Î) óΟçFΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇∠∪ { )١(   ،}  £Å3≈ s9uρ ©!$# |=¬7ym ãΝä3ø‹s9Î) z≈ yϑƒ M}$# …çµuΖ−ƒ y— uρ ’ Îû ö/ä3Î/θ è= è% oν §x.uρ 

ãΝä3ø‹s9Î) tøä3ø9$# s−θ Ý¡àø9$#uρ tβ$uŠóÁ Ïèø9$#uρ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχρ ß‰Ï©≡§9$# ∩∠∪ Wξ ôÒsù zÏiΒ «!$# Zπ yϑ ÷èÏΡuρ 4 ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ 

ÒΟŠ Å3ym ∩∇∪ { )مث ذكر حديث أيب ذر الذي فيه     )٢   :}    يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري

 :   مث قال)٤(، احلديث بتمامه   )٣( }.  . . لن تبلغوا نفعي فتنفعوينفتضروين و
أن  :  ، منها وبي ن املخلوق واخلالق من الفروق ما ال خيفى على من له أدىن بصرية   

،    الرب تعاىل غين بنفسه عما سواه وميتنع أن يكون مفتقرا إىل غريه بوجه من الوجوه     
 .  هم حاجة ضرورية وامللوك وسادة العبيد حمتاجون إىل غري  

، وإن كان حيب األعمال الصاحلة ويرضى ويفرح بتوبة       ومنها أن الرب تعاىل  
،  ، فلم حيصل ما حيبه ويرضاه إال بقدرته ومشيئته ، فهو الذي خيلق ذلك وييسره  التائبني

 .  واملخلوق قد حيصل له ما حيبه بفعل غريه 
، خبالف     اهم عما يفسدهمومنها أن الرب سبحانه أمر العباد مبا يصلحهم وهن 

 .  املخلوق الذي يأمر غريه مبا حيتاج إليه وينهاه عما ينهاه خبال عليه  
ومنها أنه سبحانه هو املنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهو املنعم بالقدرة واحلواس    

، واملخلوق ليس يقدر    وغري ذلك مما به حيصل العلم والعمل الصاحل وهو اهلادي لعباده    
 .  ء من ذلكعلى شي

، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة مل        ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن حتصى      
 ؟  ، فكيف والعبادة من نعمته أيضا  تقم العبادة بشكر قليل منها

                                                 
 .  ١٧:  سورة احلجرات آية  ) ١(
 .  ٨ ، ٧:  سورة احلجرات اآليتان  ) ٢(
 .  )٢٥٧٧(مسلم الرب والصلة واآلداب  ) ٣(
 .  ) ٢٥٧٧ (يث أيب ذر السابق عند مسلم    هو حد) ٤(
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ومنها أن العباد ال يزالون مقصرين حمتاجني إىل عفوه ومغفرته فلن يدخل أحد اجلنة    
؛ ال يناقض قوله    )٢( )١( }لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله   { ، وقوله   بعمله
“L!#t  {:  تعاىل y_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∠∪ { )في بباء املقابلة واملعاوضة؛ فإن املن  )٣  ،

:  فمن قال .  ؛ فالعمل ال يقابل اجلزاء وإن كان سبب اجلزاء     واملثبت بباء السبب
، فإن اهللا     للمخلوق حق على اهللا فهو صحيح إن أراد به احلق الذي أخرب اهللا بوقوعه  

وهذا  .  ، وهو الذي أوجبه على نفسه حبكمته وفضله ورمحته  صادق ال خيلف امليعاد
، وأما غري املستحق   املستح ق  هلذا احلق  إذا سأل اهللا تعاىل به يسأل اهللا تعاىل إجناز وعده  

انتهى املقصود من كالم    .  هلذا احلق إذا سأل حبق ذلك الشخص فهو سؤال بأمر أجنيب       
 .  الشيخ

 :  وقد تبني منه أن السؤال حبق فالن ال جيوز ألمرين  
، وإمنا هو    جب كما جيب للمخلوق على املخلوق   أنه ليس ألحد عليه حق وا    :  أوال

 .  حق تفضل به وأوجبه على نفسه سبحانه  
، فما هي   أن من سأل اهللا حبق فالن فقد سأله بأمر أجنيب ال سبب له فيه      :  ثانيا

 ؟   ، إن قدر أن له حق     ، وكون لفالن حق على اهللا    العالقة بني السائل
 نقال عن أيب الوليد الباجي فيما  )٤(  النيب  يف موضوع زيارة قرب- رمحه اهللا -وقال 

اللهم ال جتعل قربي وثنا  { وقال رسول اهللا :  قال:  ذكره من مذهب اإلمام مالك
وقال  :   قال)٦( )٥( }قبور أنبيائهم مساجد ، اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا  يعبد

                                                 
،   )٤٢٠١(، ابن ماجه الزهد       )٢٨١٦(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار              )٥٣٤٩(البخاري املرضى        ) ١(

 .  )٢/٤٧٣(أمحد  
 .  ) من حديث جابر)  ٢٨١٧ (، ومسلم  من حديث أيب هريرة  )  ٢٨١٦ (، ومسلم   ) ٥٦٧٣ (رواه البخاري   () ٢(
 .  ١٧:  جدة آية  سورة الس) ٣(
 .  ) ١/٢٣٢ (اجملموع ) ٤(
 .  )٤١٦(مالك النداء للصالة  ) ٥(
حديث صحيح أسنده عمر بن   :  ) ٥/٤٢ (، وقال ابن عبد الرب يف التمهيد  مرسال)  ٤١٤ (رواه مالك  ) (٦(

 .  ) ، وهو ممن تقبل زيارته   حممد
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 ١٦٠

ومن كتاب أمحد بن شعبة فيمن وقف   :   قال)٢( )١( }ال جتعلوا قربي عيدا  {  نيب
:   يعين عن مالك)٣()  الع ت ب ي ة " ويف.  ال يلتصق به وال ميسه وال يقف عنده طويال :  بالقرب
 حيث العمود   قبل السالم يعين على الرسول - يعين حتية املسجد -ركوع يبدأ بال
والتنفل فيه للغرباء أحب إيل  من :  قال.  وأما يف الفريضة فالتقدم إىل الصفوف .  املخ ل ق

 .  التنفل يف البيوت
فهذا قول مالك وأصحابه ومن نقلوه عن الصحابة يبني      :  - رمحه اهللا  -قال الشيخ 

، وقد كره مالك إطالة القيام    والدعاء له يقصدوا القرب إال للسالم على النيب أهنم مل 
، وإمنا يفعل ذلك   لذلك وكره أن يفعله أهل املدينة كلما دخلوا املسجد وخرجوا منه    

فأما إذا قصد الرجل الدعاء  .  الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له فإنه حتية للنيب   
 ومل    مستقبل القبلة كما ذكروا ذلك عن أصحاب النيب  لنفسه فإمنا يدعو يف مسجده

، بل وال أطال الوقوف عند القرب   ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القرب
 ؟   فكيف بدعائه لنفسهللدعاء للنيب 

يعين   " وأما دعاء الرسول وطلب احلوائج منه وطلب شفاعته عند قربه أو بعد موته       
ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء     .  فهذا مل يفعله أحد من السلف     " ولو مل يكن عند قربه  

يعين التوسل به يف  " ، وكذلك السؤال به  عند القرب مشروعا لفعله الصحابة والتابعون
 ؟   ؛ فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته " الدعاء بعد موته مل يفعله الصحابة والتابعون

بة والتابعني يستقبل القرب للدعاء لنفسه مل يكن أحد من الصحا  :  - رمحه اهللا  -قال 
، أو يشتكي   يا رسول اهللا اشفع يل ادع يل :  فضال عن أن يستقبله ويستشفع به يقول له 

إليه مصائب الدنيا والدين أو يطلب منه أو من غريه من املوتى من األنبياء والصاحلني أو        
؛ فإن هذا كله من     املصائب من املالئكة الذين ال يراهم أن يشفعوا له أو يشتكي إليهم        

                                                 
 .  )٢/٣٦٧(، أمحد  )٢٠٤٢(أبو داود املناسك  ) ١(
صححه :  ) ٣/٥١٦ (، قال ابن كثري  ) ٤٢٨ (، والضياء  ) ٢/٣٦٧ (وأمحد )  ٢٠٤٢ ( أبو داود رواه ) (٢(

 .  ) النووي 
 .  ) ٢/٦٩ (، و التاج واإلكليل للعبدري    أليب احلسن املالكي )  ١/٣٧٣ (كفاية الطالب :  انظر ) ٣(
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، ليس هذا من   فعل النصارى وغريهم من املشركني ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه األمة 
وال مما أمر به  .  فعل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان

 .  أحد من أئمة املسلمني وإن كانوا ي سل مون عليه    
 كلها اديث اليت جاءت خبصوص زيارة قرب النيب   عن األح- رمحه اهللا  -وقال 

،    ، وهلذا مل يرو أهل الصحاح والسنن شيئا منها    ضعيفة ال يعتمد على شيء منها يف الدين  
وأجود حديث فيها ما رواه       .  وإمنا يرويها من يروي الضعاف كالدارقطين والبزار وغريمها

من زارين  {:  ، مثل قوله  ر عليه، والكذب ظاه  عبد اهللا بن ع مر الع م ري  وهو ضعيف

؛ فإن    ؛ فإن هذا كذبه ظاهر خمالف لدين املسلمني     )١( }بعد ممايت فكأمنا زارين يف حيايت  
من زاره يف حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه ال سيما إذا كان من املهاجرين إليه       

ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو     {:   أنه قال ، وقد ثبت عنه  اجملاهدين معه

 أخرجاه     )٢( }أنفق أحدكم مثل أ حد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه 
د بعد الصحابة ال يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور هبا   والواح )٣( " الصحيحني " يف

؛ فكيف بعمل ليس بواجب   واجبة كاحلج واجلهاد والصلوات اخلمس والصالة عليه       
؟ وأما السفر إىل مسجده   ؟ بل وال ش رع السفر إليه بل هو منهي عنه باتفاق املسلمني

 والسفر إىل الكعبة للحج   للصالة فيه والسفر إىل املسجد األقصى للصالة فيه فهو مستحب
، مل يكن مثل واحد من الصحابة    فلو سافر أحد السفر الواجب واملستحب    .  فواجب

، وقد اتفق األئمة على أنه لو نذر     ، فكيف بالسفر املنهي عنه الذين سافروا إليه يف حياته

                                                 
وضعفه احلافظ يف التلخيص    )  ٤١٥٢،  ٤١٥١ (وعنه البيهقي يف الشعب )  ٢/٢٧٨/١٩٣ (رواه الدارقطين  ) ١(

 .  ) ٥/١٧٩ (والشوكاين يف النيل  )  ١٣٥٢ (، وابن امللقن يف اخلالصة   براو  جمهول)  ٢/٢٦٦ (
، أبو داود       )٣٨٦١(، الترمذي املناقب       )٢٥٤١(، مسلم فضائل الصحابة          )٣٤٧٠(البخاري املناقب       ) ٢(

 .  )٣/٥٥(، أمحد  )١٦١(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٥٨(السنة   
من حديث    )  ٢٥٤١ (ومسلم )  ٣٦٧٣ (، ورواه البخاري    من حديث أيب هريرة  )  ٢٥٤٠ (رواه مسلم   ) (٣(

 .  ) أيب سعيد 
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، مل يكن  ، أو قرب غريه من األنبياء والصاحلني أن يسافر إىل قربه صلوات اهللا وسالمه عليه
 .  ، بل ينهى عن ذلك عليه أن يويف بنذره 

،    ولو نذر السفر إىل مسجده أو املسجد األقصى للصالة فيه ففيه قوالن للشافعي 
ال جيب وهو مذهب أيب :  والثاين.  ، وهو مذهب مالك وأمحد  أظهرمها عنه جيب ذلك 

، وإتيان هذين  لشرع ؛ ألن من أصله أنه ال جيب من النذر إال ما كان واجبا با    حنيفة
وأما السفر إىل زيارة     :  إىل أن قال .  املسجدين ليس واجبا بالشرع فال جيب بالنذر عنده  

قبور األنبياء والصاحلني فال جيب بالنذر عند أحد منهم ألنه ليس بطاعة فكيف يكون من   
 زرت قرب النيب :  ، وهذا مالك كره أن يقول الرجل فعل هذا كواحد من أصحابه

والصحيح يف توجيه قول مالك هذا ألن لفظ زيارة القرب جممل يدخل فيها     .  تعظمهواس
؛ فإن زيارة قبور األنبياء وسائر املؤمنني على   الزيارة البدعية اليت هي من جنس الشرك  

، فالزيارة الشرعية يقصد هبا السالم عليهم والدعاء   ، وزيارة بدعية زيارة شرعية:  وجهني 
، والزيارة    لصالة على أحدهم إذا مات فيصلى عليه صالة اجلنازة     ، كما يقصد با هلم

، وهي اليت تكون لدعاء املوتى وطلب احلاجات          البدعية هي زيارة املشركني وأهل البدع 
 .  ، أو الدعاء عندها واعتقاد أن ذلك أفضل من الدعاء يف املساجد والبيوت      منهم

 ع د ل عنه إىل لفظ السالم ألنه ال لبس  فإذا كان لفظ الزيارة جممال حيتمل حقا وباطال
؛ فإن هذه كلها   ، ومل يكن ألحد أن حيتج مبا روي يف زيارة قربه أو زيارته بعد موته فيه

 أنه والثابت عنه .  أحاديث ضعيفة بل موضوعة ال حيتج بشيء منا يف أحكام الشريعة
 هذا هو الثابت يف  )٢( )١( }ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة  {:  قال

 حني قال هذا القول مل  ، وهو  ) قربي : ( ولكن بعضهم رواه باملعىن فقال.  الصحيح

                                                 
، مالك النداء     )٤/٣٩(، أمحد  )٦٩٥(، النسائي املساجد  )١٣٩٠(، مسلم احلج  )١١٣٧(البخاري اجلمعة  ) ١(

 .  )٤٦٣(للصالة 
عند   :  ومن حديث أيب هريرة   .  من حديث عبد اهللا املازين    )  ١٣٩٠ (م ، ومسل ) ١١٩٥ (رواه البخاري   ) ٢(

 .  ) ١٣٩١ (، ومسلم  ) ١١٩٦ (البخاري 
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، وهلذا مل حيتج هبذا أحد من الصحابة ملا   - صلوات اهللا وسالمه عليه -يكن قد ق ب ر  بعد  
، ولكن دفن يف    ولو كان هذا عندهم لكان نصا يف حمل الرتاع .  نه تنازعوا يف موضع دف

 مث ملا    - بأيب هو وأمي صلوات اهللا عليه وسالمه   -حجرة عائشة يف املوضع الذي فيه   
،    وسع املسجد يف خالفة الوليد بن عبد امللك وكان نائبه على املدينة عمر بن عبد العزيز  

،    ، وكانت احلجر من جهة املشرق والقبلة    دأمره أن يشتري احلجر ويزيدها يف املسج 
 .  ، ودخلت حجرة عائشة من حينئذ   فزيدت يف املسجد
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 كالم شيخ اإلسالم عن األحاديث الضعيفة 
هذه مقتطفات من كالمه عن األحاديث الضعيفة من حيث جواز روايتها والعمل    

 .  هبا
ى األحاديث الضعيفة اليت  وال جيوز أن يعتمد يف الشريعة عل:  - رمحه اهللا - )١(قال 

، لكن أمحد بن حنبل وغريه من العلماء جوزوا أن يروى من    ليست صحيحة وال حسنة 
وذلك أن العمل إذا علم أنه        .  فضائل األعمال ما مل يعلم أنه ثابت إذا مل يعلم أنه كذب   

، جاز أن يكون  ، وروي يف فضله حديث ال يعلم أنه كذب مشروع بدليل شرعي
إنه جيوز أن جيعل الشيء واجبا أو مستحبا حبديث      :  ، ومل يقل أحد من األئمة   الثواب حقا

 .  ضعيف ومن قال هذا فقد خالف اإلمجاع
، لكن إذا علم حترميه وروى     وهذا كما أنه ال جيوز أن حيرم شيء إال بدليل شرعي  

، فيجوز أن يروي يف  حديث يف وعيد الفاعل له ومل يعلم أنه كذب جاز أن يرويه
، أو رهب منه   ، لكن فيما علم أن اهللا رغب فيه   لترغيب والترهيب ما مل يعلم أنه كذبا

وهذا كاإلسرائيليات جيوز أن يروي منها ما مل  .  بدليل آخر غري هذا احلديث اجملهول حاله
يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن اهللا تعاىل أمر به يف شرعنا وهنى عنه يف 

، وال     أن ي ث ب ت شرعا لنا مبجرد اإلسرائيليات اليت مل تثبت فهذا ال يقوله عامل  فأما .  شرعنا
كان اإلمام أمحد بن حنبل وال أمثاله من األئمة يعتمدون على مثل هذه األحاديث يف  

، ومن نقل عن أمحد أنه كان حيتج باحلديث الضعيف الذي ليس بصحيح وال  الشريعة
 عرف أمحد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن    ، لكن كان يف حسن فقد غلط عليه

، والضعيف عندهم ينقسم إىل ضعيف   صحيح وضعيف:  احلديث ينقسم إىل نوعني
، كما أن ضعف اإلنسان باملرض ينقسم إىل مرض      متروك ال حيتج به وإىل ضعيف حسن    
 .  ، وإىل ضعيف خفيف ال مينع من ذلك  خموف مينع من التربع من رأس املال

                                                 
 .  ) ٢٥٦ - ١/٢٥٠ (اجملموع ) ١(
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صحيح وحسن وضعيف هو أبو    :   عرف أنه قس م احلديث إىل ثالثة أقساموأول ما
، واحلسن عنده ما تعددت طرقه ومل يكن يف رواته متهم       " جامعه " عيسى الترمذي يف

وهلذا مث ل أمحد احلديث  .  ، فهذا احلديث وأمثاله يسميه أمحد ضعيفا وحيتج به  وليس بشاذ
 .  ، وحديث إبراهيم اهلجري وحنومها   شعيبالضعيف الذي حيتج به حبديث عمرو بن

 :   أن احلديث الضعيف يعمل به بشرطني - رمحه اهللا -فتبني مما ذكره الشيخ  :  أقول
 .   أن ال يعلم أنه كذب : الشرط األول
 أمر به أو     أن يكون يف الترغيب والترهيب فيما علم أن الرسول       : الشرط الثاين
 .  لضعيف ال يثبت به إجياب وال حترمي ؛ ألن احلديث ا  هنى حبديث صحيح

ر وي    :  وهو أن ال يروى بصيغة اجلزم بل يقال   :  ويضيف بعض العلماء شرطا ثالثا 
 .  ، أو ما أشبه هذه العبارة   كذاعن رسول اهللا 

ولكن يف وقتنا هذا كثر املتطفلون على علم احلديث فصاروا حيرمون العمل باحلديث  
، وهذا خالف ما عليه األئمة من علماء هذه       ن جمرد قراءته  الضعيف مطلقا بل ال جييزو

وهي فكرة خطرية خيشى أن تتطور إىل ترك العمل بالنسبة هنائيا كما ينادي به     .  األمة
 .  ، وخري األمور أوساطها واألمر جاء من التشدد والتطفل على العلم .  أعداء اإلسالم 

:   تروى يف التوسل باملخلوقني  عن األحاديث اليت- رمحه اهللا -مث قال الشيخ  
 هي من األحاديث - وهو السؤال بنفس املخلوقني -واألحاديث اليت تروى يف هذا الباب 

،    ا عليه ، وال يوجد من أئمة اإلسالم من احتج هبا وال اعتمد     الضعيفة الواهية بل املوضوعة 
أن أبا بكر    دهمثل احلديث الذي يروى عن عبد امللك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن ج

 : فقال له رسول اهللا   .  إين أتعلم القرآن ويتفلت مين   :   قالالصديق أتى النيب  
اللهم إين أسألك مبحمد نبيك وبإبراهيم خليلك ومبوسى جنيك وعيسى روحك        ! قل  {
، وبكل وحي     ، وفرقان حممد ، وبتوراة موسى وإجنيل عيسى وزبور داود متكوكل

وهذا احلديث ذكره رزين بن   .  ، وذكر متام احلديث   . . . . }أوحيته وقضاء قضيته 
ومل يعزه ال هذا    " جامع األصول " ، ونقله ابن األثري يف   " جامعه " معاوية العبدري يف
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عمل اليوم  " ، لكنه قد رواه من صنف يف وال هذا إىل كتاب من كتب املسلمني
، ويف مثل هذه الكتب أحاديث كثرية موضوعة ال جيوز   ، وأيب نعيم كابن السين " والليلة

 .  االعتماد عليها يف الشريعة باتفاق العلماء
ويف هذا الكتاب  " فضائل األعمال " وقد رواه أبو الشيخ األصبهاين يف كتاب  

، ورواه أبو موسى املديين من حديث زيد بن احلباب عن    أحاديث كثرية كذب موضوعة 
، قال أبو  ، مع أنه ليس باملتصل حديث حسن:  عبد امللك بن هارون بن عنترة وقال

 وعبد ورواه حمرز بن هشام عن عبد امللك عن أبيه عن جده عن الصديق      :  موسى
 .  ، وأبوه وجده ثقتان   ، وكان بالر ي  امللك ليس بذاك القوي
،    عبد امللك بن هارون بن عنترة من املعروفني بالكذب:  قلت:  قال الشيخ ابن تيمية

وقال أبو حامت بن   .  دجال كذاب :  وقال السعدي.  هو كذاب :  قال حيىي بن معني
وقال  .  منكر احلديث:  وقال البخاري.  متروك:  وقال النسائي.  يضع احلديث :  حبان

 . )١(ضعيف :  أمحد بن حنبل
،    ؛ إما لتعمده الكذب   ذكر الشيخ بقية أقوال العلماء فيه ويف النهاية أنه متروك مث

ومثل ذلك احلديث الذي رواه عبد  :  قال.  وإما لسوء حفظه وأنه ال حجة فيما يرويه  
:  الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب مرفوعا وموقوفا عليه 

وكيف  :  ، قال يا رب أسألك حبق حممد ملا غفرت يل:  أنه ملا اقترف آدم اخلطيئة قال  {
؛ رفعت رأسي   ألنك ملا خلقتين بيدك ونفخت يف من روحك :  ؟ قال عرفت حممدا

، فعلمت أنك مل تضف    حممد رسول اهللا ال إله إال اهللا   :  فرأيت على قوائم العرش مكتوبا 
.  }ولوال حممد ما خلقتك .  صدقت يا آدم:  قال.  إىل امسك إال أحب اخللق إليك

 من حديث عبد اهللا بن مسلم الفهري عن )٢( " مستدركه " وهذا احلديث رواه احلاكم يف 

                                                 
 .  ) ترمجته يف امليزان للذهيب  :  انظر  ) (١(
 .  موضوع:  ، وقال الذهيب  ) ٢/٦٧٢ (املستدرك للحاكم   ) ٢(
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هذا هو أول حديث ذكرته لعبد الرمحن يف :  قال احلاكم.  إمساعيل بن سلمة عنه
 .  هو صحيح :  وقال احلاكم.  الكتاب

ورواية احلاكم هلذا احلديث مما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال يف      :  قلت:  قال الشيخ
عبد الرمحن بن زيد بن أسلم روى عن :  " املدخل إىل معرفة الصحيح من السقيم  " كتاب

 .  ل فيها عليهأبيه أحاديث موضوعة ال ختفى على من تأملها من أهل الصنعة أن احلم  
وأما تصحيح   .  وعبد الرمحن بن زيد أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثريا :  قال الشيخ

 .  احلاكم ملثل هذا احلديث وأمثاله فهذا أنكره عليه أهل العلم  
 وهذا احلديث املذكور يف آدم يذكره طائفة من املصنفني بغري  )١( - رمحه اهللا -قال 

وحكى أبو    :  ، قال ؛ كما ذكر القاضي عياض ت أخر إسناد وما هو من جنسه مع زيادا 
اللهم حبق  :  أن آدم عند معصيته قال   {:  حممد املكي وأبو الليث السمرقندي وغريمها  

من أين عرفت  :   فقال اهللا له-يت تقبل توب:  ويروى:   قال-حممد اغفر يل خطيئيت 
 -رأيت يف كل موضع من اجلنة مكتوبا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا         :  ؟ قال حممدا
 فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب عليه وغفر -حممد عبدي ورسويل :  ويروى:  قال
 .  }له 

؛ فإن     ق املسلمني ومثل هذا ال جيوز أن تبىن عليه الشريعة وال حيتج به يف الدين باتفا   
.  هذا من جنس اإلسرائيليات وحنوها اليت ال تعلم صحتها إال بنقل ثابت عن النيب 

وهذه لو نقلها مثل كعب األحبار ووهب بن منبه وأمثاهلما ممن ينقل أخبار املبتدأ وقصص   
  ، فكيف  املتقدمني عن أهل الكتاب مل جيز أن حيتج هبا يف دين املسلمني باتفاق املسلمني  

؟ بل إمنا ينقلها    إذا نقلها من ال ينقلها ال عن أهل الكتاب وال عن ثقات علماء املسلمني  
، واضطرب عليه فيها اضطرابا   عمن هو عند املسلمني جمروح ضعيف ال حيتج حبديثه 

، وال من يشبهه أحد من ثقات علماء املسلمني     ، وال ينقل ذلك يعرف أنه مل حيفظ ذلك 

                                                 
  ) ١/٢٥٧ (اجملموع ) ١(
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وإمنا هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله يف      .  مالذين يعتمد على نقله
، وحينئذ  فكان  ، وهذه لو كانت ثابتة عن األنبياء لكانت شرعا هلم " املبتدأ " كتاب

؟ والرتاع يف ذلك     ؛ هل هو شرع لنا أو ال   االحتجاج هبا مبنيا على أن شرع من قبلنا 
،    ه شرع لنا ما مل يرد شرعنا خبالفهلكن الذي عليه األئمة وأكثر العلماء أن.  مشهور

،     أو مبا تواتر عنهم  من نقل  ثابت  عن نبينا  :  وهذا إمنا هو فيما ثبت أنه شرع ملن قبلنا    
؛ فإن هذا ال جيوز أن ي ح تج  به يف شرع املسلمني أحد  من         ال مبا يروى على هذا الوجه  

 .  املسلمني
 بن عبد الرمحن )١( حديث ذكره موسى ومن هذا الباب:  - رمحه اهللا -قال الشيخ 
من سره أن     {:  بإسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال " التفسري " الصنعاين صاحب

 إناء نظيف أو يف     يوعيه اهللا حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء يف    
صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق وليصم ثالثة أيام وليكن 

اللهم إين أسألك بأنك مسئول مل يسأل مثلك    :  إفطاره عليه ويدعو به يف أدبار صلواته
، وعيسى روحك     ، وأسألك حبق حممد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى جنيك  وال يسأل

 .  ، وذكر متام الدعاء  . . . }وكلمتك ووجيهك 
منكر  :  ؛ قال أبو أمحد بن عدي فيه   وموسى بن عبد الرمحن هذا من الكذابني  

:  وقال فيه حيىي بن معني.  دجال يضع احلديث:  وقال أبو حامت بن حبان.  احلديث
 .  متروك:  وقال الدارقطين.  كذاب

وهذه أسانيد مظلمة ال    :  قلت:  مث قال.  مث ذكر الشيخ هلذا احلديث رواية أخرى 
 .  يثبت هبا شيء

 أن من املصنفني من يذكر ما يروى يف الباب سواء كان   - رمحه اهللا -مث ذكر الشيخ 
صحيحا أو ضعيفا مما يرد يف الفضائل وجيعلون العهدة من ذلك على الناقل كما هي عادة   

                                                 
 .  ) ٢/٢٤٢ (اجملروحني البن حبان :  انظر ) ١(
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لعلماء من يروي  ، ومن ا  املصنفني يف فضائل األوقات واألمكنة واألشخاص والعبادات
، ال ليحتج بكل   أمثال هذه األحاديث على عادته اجلارية لي عرف ما ر وي يف ذلك الباب 

غريب ومنكر وضعيف وقد ال   :  ، وقد يتكلم أحدهم على احلديث ويقول   ما روي
وهذا خبالف أئمة احلديث الذين حيتجون به ويبنون عليه دينهم مثل مالك بن      .  يتكلم

، وسفيان بن  ، وعبد الرمحن بن مهدي جاج وحيىي بن سعيد القطانأنس وشعبة بن احل
، وإسحاق بن   ، ووكيع بن اجلراح والشافعي وأمحد بن حنبل    ، وعبد اهللا بن املبارك   عيينة

، وحممد بن نصر  ، وأيب زرعة وأيب حامت وأيب داود      راهويه وعلي بن املديين والبخاري
،  ، وغري هؤالء  ود بن علي وحممد بن جرير الطربي، ودا  املروزي وابن خزمية وابن املنذر 

فإن هؤالء الذين يبنون األحكام على األحاديث حيتاجون أن جيتهدوا يف معرفة صحيحها   
 .  وضعيفها ومتييز رجاهلا

 يعين التوسل -واملقصود أنه ليس يف هذا الباب    :  - رمحه اهللا -إىل أن قال  
 يعتمد عليه يف مسألة شرعية باتفاق أهل    حديث واحد مرفوع إىل النيب    -باألشخاص 
،   ، بل املروي يف ذلك إمنا ي عرف أهل املعرفة باحلديث أنه من املوضوعات املعرفة حبديثه

 .  إما تعمدا من واضعه وإما غلطا منه 
ويف الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما :  - رمحه اهللا -إىل أن قال الشيخ  

وقد  .  ، ومثل هذا ال جيوز أن يكون دليال باتفاق العلماء     ذا وكذا  ادع بك :  قيل له فيه
 .  ذكر بعض هذه احلكايات من مجع األدعية ور وي يف ذلك أثر عن بعض السلف 

وليس جمرد كون الدعاء حصل به املقصود يدل على أنه سائغ يف         :  مث قال الشيخ
اكب واملخلوقني وحيصل ما ؛ فإن كثريا من الناس يدعون من دون اهللا من الكو الشريعة

، وبعض الناس يقصدون الدعاء عند األوثان والكنائس وغري ذلك      حيصل من غرضهم 
فحصول الغرض ببعض   .  ويدعون التماثيل اليت يف الكنائس وحيصل ما حيصل من غرضهم   

، وإن كان الغرض مباحا فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة    األمور ال يستلزم إباحته
، والشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد    مصلحتهراجحة على
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، وإال فجميع احملرمات من الشرك واخلمر وامليسر والفواحش والظلم قد حيصل        وتقليلها
لصاحبه به منافع ومقاصد لكن ملا كانت مفاسدها راجحة على مصاحلها هنى اهللا ورسوله    

دات واجلهاد وإنفاق األموال قد تكون مضرة لكن  كما أن كثريا من األمور كالعبا.  عنها
، وال جيوز    ملا كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر الشارع به فهذا أصل جيب اعتباره    
، والعبادات    أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إال بدليل شرعي يقتضي إجيابه أو استحبابه     

، والدعاء هللا  حب فليس بعبادةفما ليس بواجب وال مست.  ال تكون إال واجبة أو مستحبة 
 .  تعاىل عبادة إن كان املطلوب به أمرا مباحا 

 وما دام أن الدعاء عبادة فإنه ال جيوز أن يدخل فيه شيء إال بدليل     - رمحه اهللا -يعين 
، والتوسل باألشخاص يف الدعاء أمر مبتدع مل يقم عليه دليل فال   ألن العبادات توقيفية

إن التوسل مسألة فرعية وأن املخطئ فيه كاملخطئ يف     :  لط من يقول، وهبذا يتبني غ  جيوز
،  ؛ ألن الدعاء من أعظم أنواع العبادة فهو من العقيدة  وهذا القول باطل ! املسائل الفرعية 

 .  ، واهللا املستعان  ال من الفروع واخلطأ فيه خطأ يف العقيدة 
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  حكم التوسل بالنيب 
كنت وأنا بالديار املصرية يف سنة    :  - رمحه اهللا - )١(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فكتبت يف ذلك جوابا    إحدى عشرة وسبعمائة قد استفتيت عن التوسل بالنيب 
؛ فإن هذه القواعد املتعلقة   ، وقد أحببت إيراده هنا ملا يف ذلك من مزيد الفائدة مبسوطا

 ووضحت عباراهتا كان ذلك بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بياهنا   
 .  ، واهللا املستعان  نورا على نور

املسئول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما جيوز وما ال جيوز    :  وصورة السؤال 
 .  من االستشفاع والتوسل باألنبياء والصاحلني

 يشفع  أمجع املسلمون على أن النيب      .  احلمد هللا رب العاملني   :  وصورة اجلواب  
، مث أهل    ، وبعد أن يأذن اهللا له يف الشفاعة   للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك

،    السنة واجلماعة متفقون على ما اتفق علي الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني 
، ويشفع أيضا لعموم اخللق      يشفع ألهل الكبائر من أمتهواستفاضت به السنن من أنه 

،   شفاعات خيتص هبا ال يشركه فيها أحد فله  -ينهم  يعين يف فصل القضاء ب-
؛  لكن ما له فيها أفضل مما لغريه.  وشفاعات يشركه فيها غريه من األنبياء والصاحلني

 وله من الفضائل اليت ميزه اهللا هبا على سائر   أفضل اخللق وأكرمهم على ربه   فإنه
قام احملمود الذي يغبطه به األولون   ومن ذلك امل .  النبيني ما يضيق هذا املوضع عن بسطه

أحاديث متعددة     " الصحيحني " منها يف.  ، وأحاديث الشفاعة كثرية متواترة  واآلخرون 
 .  مما يكثر عدده  " املسانيد " و " السنن " ويف

وأما الوعيدية من املعتزلة واخلوارج فزعموا أن الشفاعة إمنا هي للمؤمنني خاصة يف       
وأمجع أهل العلم على أن الصحابة     .  عضهم أنكر الشفاعة مطلقا  ، وب رفع بعض الدرجات

                                                 
 .  ) ١/٣١٢ (اجملموع ) ١(
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 )١( " صحيح البخاري " ، ويتوسلون به يف حياته حبضرته كما ثبت يف كانوا يستشفعون به
عن أنس بن مالك أن عمر بن اخلطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب 

وإنا نتوسل إليك بعم نبينا .  نبينا فتسقينااللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك ب:  فقال
رمبا ذكرت قول الشاعر وأنا :  ويف البخاري أيضا عن ابن عمر أنه قال  .  فاسقنا فيسقون 

 :   يستسقى فما يرتل حىت جييش كل ميزابأنظر إىل وجه النيب  
وأبــيض يستســقى الغمــام بوجهــهوأبــيض يستســقى الغمــام بوجهــه   ))٢((  مثــال اليــتامى عصــمة لألرامــلمثــال اليــتامى عصــمة لألرامــل

 الذي ذكره عمر بن اخلطاب قد جاء مفسرا يف سائر أحاديث  والتوسل بالنيب
،    ، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة   ، وهو من جنس االستشفاع به  االستسقاء

، وحنن نقدمه بني أيدينا شافعا وسائال لنا بأيب هو    ويطلب من اهللا أن يقبل دعاءه وشفاعته
؛ فإنه كان يدعو للمتوس ل  ل بدعائهوهذا االستشفاع والتوسل حقيقته التوس .  وأمي 

  أن املسلمني ملا أجدبوا على عهد النيب       {؛ كما  به املستشفع به والناس يدعون معه  
.  ت السبل فادع اهللا يغثنايا رسول اهللا هلكت األموال وانقطع:  دخل عليه أعرايب فقال

، وما يف السماء قزعة    اللهم أغثنا ! اللهم أغثنا  ! اللهم أغثنا   :   يديه وقالفرفع النيب 
، حىت دخل عليهم   فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا ال يرون فيه الشمس  

.   يكشفها عنايا رسول اهللا انقطعت السبل وهتدم البنيان فادع اهللا:  األعرايب أو غريه فقال
اللهم على اآلكام والظراب ومنابت الشجر   .  اللهم حوالينا وال علينا  : فرفع يديه وقال
واحلديث مشهور  .  )٣( }، فاجنابت عن املدينة كما ينجاب الثوب  وبطون األودية 

 . )٤(وغريمها  " الصحيحني " يف

                                                 
 .  ) ١٠١٠ (الصحيح ) ١(
 .  ) ١٠٠٩ (صحيح البخاري  ) ٢(
، أبو داود       )١٥١٨(، النسائي االستسقاء         )٨٩٧(، مسلم صالة االستسقاء           )٩٦٧(البخاري اجلمعة        ) ٣(

 .  )٣/١٩٤(، أمحد  )١١٧٤(الصالة   
 .  من حديث أنس بن مالك  )  ٨٩٧ (، ومسلم  ) ١٠١٤  (رواه البخاري  ) ٤(
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إنا نستشفع  :  أن رجال قال له  {:  وغريه " سنن أيب داود  " ويف حديث آخر من
 حىت رؤي ذلك يف وجوه    فسبح رسول اهللا   .  بك على اهللا ونستشفع باهللا عليك

شأن  .  ؟ إن اهللا ال يستشفع به على أحد من خلقه   وحيك أتدري ما اهللا :  أصحابه وقال
  وهذا يبني أن معىن االستشفاع بالشخص يف كالم النيب  )٢( )١( }أعظم من ذلك اهللا 

؛ فإنه لو كان هذا     استشفاع بدعائه وشفاعته ليس هو السؤال بذاته   :  ، هو  وأصحابه
، ولكن ملا كان معناه     السؤال بذاته لكان سؤال اخللق باهللا تعاىل أوىل من سؤال اهللا باخللق 

نستشفع بك  : " ، ومل ينكر قوله    " نستشفع باهللا عليك : "  قوله هو األول أنكر النيب   
، واهللا تعاىل ال  ؛ ألن الشفيع يسأل املشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب     " على اهللا

يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه بل هو سبحانه املسئول املدعو الذي يسأله        
، وكل من    ك وتعاىل يأمر عباده فيطيعونهولكن هو تبار .  كل من يف السماوات واألرض

فالرسل يبلغون عن اهللا  .  وجبت طاعته من املخلوقني فإمنا وجبت ألن ذلك طاعة هللا تعاىل  
، والشافع سائل ال جتب  ، ومن بايعهم فقد بايع اهللا أمره فمن أطاعهم فقد أطاع اهللا   
 سأل بريرة أن    أن النيب    {، ويف احلديث الصحيح    طاعته يف الشفاعة وإن كان عظيما 

 فاختارت فراقه وكان زوجها   ، وخي رها النيب    متسك زوجها وال تفارقه ملا أعتقت  
ا أنا ال إمن:  ؟ فقال أتأمرين:   أن متسكه فقالت ، فجعل يبكي فسأهلا النيب  حيبها
؛ ملا استقر عند املسلمني أن    )٤( )٣( }إمنا أنا شافع :  وقال.  أتأمرين:  وإمنا قالت.  شافع

، واخلالق جل وعال أمره أعلى وأجل من أن يكون      طاعة أمره واجبة خبالف شفاعته  
 .  ، بل هو سبحانه أعلى شأنا من أن يشفع عنده أحد إال بإذنه  شافعا إىل خملوق 

                                                 
 .  )٤٧٢٦(أبو داود السنة   ) ١(
، وابن أيب عاصم يف السنة      ) ١٥٤٧ (، والطرباين يف الكبري   ) ٣٤٣٢ (، والبزار  ) ٤٧٢٦ (رواه أبو داود  ) ٢(

) ٥٧٥ (  . 
، أبو داود الطالق   )٥٤١٧(القضاة  ، النسائي آداب     )١١٥٦(، الترمذي الرضاع     )٤٩٧٩(البخاري الطالق   ) ٣(

 .  )٢٢٩٢(، الدارمي الطالق    )٢٠٧٥(، ابن ماجه الطالق   )٢٢٣١(
 .  ) ١/٢١٥ (، وأمحد  ) ٢٢٣١ (، وهو عند أيب داود   عن ابن عباس )  ٥٢٨٣ (رواه البخاري   ) ٤(
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يطلب منه :  ؛ أي  يستشفع به إىل اهللا   تقدم على أن الرسول   ودل احلديث امل 
فيطلب منه اخللق الشفاعة يف أن يقضي اهللا   .  أن يسأل ربه الشفاعة يف الدنيا واآلخرة  

، ويشفع فيمن يستحق    ، ويشفع يف أهل الكبائر من أمته ، ويف أن يدخلوا اجلنة  بينهم
فأما التوسل بذاته يف   .  لها أن خيرج منها ، ويشفع يف بعض من دخ النار أن ال يدخلها

، ولذلك عدلوا       حضوره أو مغيبه أو بعد موته فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعني     
، وقد كان من املمكن أن يأتوا إىل قربه      عن التوسل به بعد موته إىل التوسل بعمه العباس 

 .  فيتوسلوا به
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  حكم التوسل جباه النيب 
:   أنه قال    روى بعض اجلهال عن النيب            :  - رمحه اهللا     - )١(م   قال شيخ اإلسال   

 وهذا احلديث كذب    )٢( }، فإن جاهي عند اهللا عظيم  إذا سألتم اهللا فاسألوه جباهي {
، وال ذكره أحد من أهل    هل احلديثليس يف شيء من كتب املسلمني اليت يعتمد عليها أ

، وقد   ، مع أن جاهه عند اهللا تعاىل أعظم من جاه مجيع األنبياء واملرسلني   العلم باحلديث
$  {:   أهنما وجيهان عند اهللا تعاىل- عليهما السالم -أخربنا سبحانه عن موسى وعيسى  pκš‰ r'̄≈ tƒ 

tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θçΡθä3s? tÏ%©!$%x. (#÷ρsŒ#u 4y›θãΒ çνr&§y9sù ª!$# $£ϑÏΒ (#θä9$s% 4 tβ%x.uρ y‰ΖÏã «!$# $\κÅ_uρ ∩∉∪ { )٣(   ،  
øŒÎ) ÏMs9$  {:  وقال تعاىل s% èπs3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ãΝtƒ öyϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Ï8çÅe³u; ãƒ 7πyϑ Î= s3Î/ çµ÷ΖÏiΒ çµ ßϑ ó™ $# ßxŠÅ¡yϑ ø9$#  |¤ŠÏã ß ø⌠ $# 

zΝtƒ ötΒ $ YγŠ Å_ uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ zÏΒuρ tÎ/§s)ßϑ ø9$# ∩⊆∈∪ { )ا كان موسى وعيسى  فإذ.   )٤
؛ فكيف بسيد ولد آدم صاحب املقام احملمود الذي يغبطه به     وجيهني عند اهللا  
،    ، الذي آنيته عدد جنوم السماء  ؟ وصاحب الكوثر واحلوض املورود      األولون واآلخرون  

، ومن شرب منه شربة مل يظمأ بعدها  ، وأحلى من العسل  وماؤه أشد بياضا من اللنب
نوح وإبراهيم  :  ب الشفاعة يوم القيامة حني يتأخر عنها آدم وأولو العزم  ، وهو صاح  أبدا

، وهو صاحب     وموسى وعيسى صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني ويتقدم هو إليها  
 .  ، آدم ومن دونه حتت لوائه  اللواء 

 وهو إمام األنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا      وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه    
، ولكن جاه املخلوق عند اخلالق تعاىل     وعلى آله وصحبه  ذو اجلاه العظيم   ، وفدوا 

 βÎ) ‘≅à2 tΒ ’Îû  { ، فإنه ال يشفع أحد عنده إال بإذنه  ليس كجاه املخلوق عند املخلوق  

                                                 
 .  ) ١/٣١٩ (اجملموع ) ١(
 .  )  احلديث الذي ال يعرف له وجود يف الكتب    اعتمد الالحقون على نص شيخ اإلسالم هذا يف رد هذا     ) (٢(
 .  ٦٩:  سورة األحزاب آية  ) ٣(
 .  ٤٥:  سورة آل عمران آية  ) ٤(
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ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ ÎA# u Ç≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰ö7tã ∩⊂∪ ô‰s)©9 ÷Λàι9|Á ôm r& öΝèδ £‰tãuρ #t‰tã ∩⊆∪ { )وقال   .   )١

©9 y#Å3Ψ  {:  تعاىل tFó¡o„ ßxŠÅ¡yϑ ø9$# βr& šχθ ä3tƒ #Y‰ö7tã °! Ÿωuρ èπs3Í×¯≈ n=yϑ ø9$# tβθç/§s)çRùQ$# 4 tΒ uρ ô#Å3ΖtG ó¡o„ 

ôtã Ïµ Ï?yŠ$ t6 Ïã ÷É9 ò6tG ó¡tƒ uρ öΝèδ çà³ós u‹|¡sù Ïµø‹s9Î) $ YèŠÏΗsd ∩⊇∠⊄∪ $ ¨Βr'sù š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# 

öΝÎγŠ Ïjùuθ ãŠsù öΝèδ u‘θ ã_ é& Νèδ ß‰ƒ Ì“ tƒuρ ÏiΒ Ï& Î#ôÒ sù ( $ ¨Β r&uρ š Ï% ©!$# (#θ às3ΖtFó™ $# (#ρ çy9 õ3tFó™ $#uρ óΟßγ ç/Éj‹yè ãŠsù $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ï9r& 

Ÿω uρ tβρ ß‰Ågs† Νßγ s9 ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# $ wŠÏ9uρ Ÿωuρ #ZÅÁ tΡ ∩⊇∠⊂∪ { )واملخلوق يشفع عند املخلوق بغري   .   )٢

≅È  {:  واهللا تعاىل ال شريك له كما قال سبحانه.  إذنه فهو شريك له يف حصول املطلوب è% 

(#θ ãã ÷Š $# š Ï% ©! $# Λ ä ôϑ tã y—  Ï iΒ Èβρ ßŠ «! $# ( Ÿω šχθ à6 Î= ôϑ tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ † Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ öΝ çλ m; $ yϑ ÎγŠ Ïù  ÏΒ 78 ÷ Å° $ tΒ uρ … çµ s9 Ν åκ ÷] ÏΒ  Ï iΒ 9 Îγ sß ∩⊄⊄∪ Ÿω uρ ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) 

ô yϑ Ï9 šχ ÏŒ r& … çµ s9 4 { )٣(   . 
، ولعن من  أنه هنى عن اختاذ القبور مساجد وقد استفاضت األحاديث عن النيب 

؛ وذلك ألن أول ما حدث الشرك يف بين آدم كان      يفعل ذلك وهنى عن اختاذ قربه عيدا
.  )٤(كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على اإلسالم    :  قال ابن عباس.  يف قوم نوح

 )٥( أهل األرض    أنه أول رسول بعثه اهللا إىل  عن النيب  " الصحيحني " وثبت ذلك يف
Ÿω ¨β  {:  وقد قال تعاىل عن قومه أهنم قالوا   â‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u Ÿω uρ ¨βâ‘ x‹s? #tŠuρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ 

šWθ äótƒ s−θ ãètƒ uρ #Zô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ ô‰s% uρ (#θ = |Êr& #ZÏWx. ( { )هؤالء كانوا :   قال غري واحد من السلف )٦
.  قوما صاحلني يف قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم األمد عبدوهم  

                                                 
 .  ٩٤ ، ٩٣:  سورة مرمي اآليتان) ١(
 .  ١٧٣ ، ١٧٢:  سورة النساء اآليتان ) ٢(
 .  ٢٣ ، ٢٢:  سورة سبأ اآليتان) ٣(
 .  ) وصححه على شرط البخاري  )  ٥٩٦،  ٢/٤٨٠ (، واحلاكم  ) ٢/٢٣٤ (رواه الطربي   ) (٤(
 .  من حديث أنس )  ١٩٣ (، ومسلم  ) ٦٥٦٥ (رواه البخاري   ) ٥(
 .  ٢٤ ، ٢٣:  سورة نوح اآليتان) ٦(
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، وذكر أن هذه اآلهلة صارت      هذا عن ابن عباس)١( " صحيحه " وقد ذكر البخاري يف
 .  لذين كانت فيهم هذه األصنام  ، ومسى قبائل العرب ا إىل العرب 

 حسم مادة الشرك بالنهي    أن النيب    - رضوان اهللا عليهم    -فلما علمت الصحابة 
كما هنى عن الصالة وقت    .  ، وكان املصلي يصل ي هللا   عن اختاذ القبور مساجد

.  ، وإن كان املصلي إمنا يصلي هللا   ؛ لئال يشابه املصلني للشمس  طلوع الشمس  
 يقصد الدعاء بامليت أو عند قربه أقرب إىل الشرك من الذي ال يقصد إال        وكان الذي
 .   مل يكونوا يفعلون ذلك الصالة هللا  

وكذلك ع ل م  الصحابة أن التوسل به إمنا هو باإلميان به وطاعته وحمبته ومواالته أو        
فلما مل .  ؛ فلهذا مل يكونوا يتوسلون بذاته جمردة عن هذا وهذا    التوسل بدعائه وشفاعته

 رضوان اهللا عليهم شيئا من ذلك وال دعوا مبثل هذه األدعية وهم أعلم        -يفعل الصحابة  
منا وأعلم مبا حيب اهللا ورسوله وأعلم مبا أمر اهللا به ورسوله من األدعية وما هو أقرب إىل         

دل عدوهلم عن التوسل   .  بل توسلوا بالعباس وغريه ممن ليس مثل النيب .  اإلجابة
، يعين أنه ملا    ضل إىل التوسل باملفضول أن التوسل املشروع باألفضل مل يكن ممكنا  باألف

؛ ألن التوسل املشروع هو     صار التوسل به ممتنعا صار الرسول مات الرسول 
 .  التوسل بدعائه وقد انتهى ذلك مبوته   

اشتد غضب اهللا .  اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد { وقد قال النيب :  قال الشيخ

.   ورواه غريه)٣( " موطئه "  رواه مالك يف)٢( }على قوم اختذوا قبور أبيائهم مساجد 

، وصلوا علي   ال تتخذوا قربي عيدا {:   أنه قالعن النيب  " سنن أيب داود  " ويف

لعن اهللا اليهود      {:   أنه قال يف مرض موته   )٥( )٤( }حيثما كنتم فإن صالتكم تبلغين  
                                                 

 .  ) ٤٩٢٠ (الصحيح ) ١(
 .  )٤١٦(مالك النداء للصالة  ) ٢(
 .)  من طرق أخرى  )  ٥/٤٢ (، وصححه عبد الرب يف التمهيد    ) ٤١٤ (رواه مالك  ) (٣(
 .  )٢/٣٦٧(، أمحد  )٢٠٤٢(أبو داود املناسك  ) ٤(
،  ) ٤٣٦،  ٤٣٥ (رواه البخاري    (ويف الصحيحني  .  ) ، وصححه النووي   ) ٢٠٤٢ (رواه أبو داود     ) (٥(

 .  ) من حديث عائشة وابن عباس  )  ٥٣١ (ومسلم 
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ولوال   :  ، قالت عائشة ؛ حيذر ما فعلوا )١( }ر أنبيائهم مساجد والنصارى اختذوا قبو
 .  ، ولكن كره أن يتخذ مسجدا   ذلك ألبرز قربه

وقد كان من املمكن أن يأتوا إىل قربه فيتوسلوا به ويقولوا يف    :  وقال الشيخ أيضا
، وحنو ذلك من األلفاظ اليت تتضمن القسم مبخلوق على   دعائهم يف الصحراء باجلاه

نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو جباه نبيك وحنو ذلك      :  ، فيقولون   والسؤال به  هللا
 .  ، لكنهم عدلوا عن ذلك لعلمهم أن هذا ال جيوز    مما يفعله الناس

 إمنا    يف بيان أن التوسل بدعاء النيب - رمحه اهللا - )٢(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ليس يف طلب :  قال.  ك ال يشرع وال جيوزكان ذلك يف حياته وأما بعد موته فإن ذل

الدعاء منه الذي هو معىن التوسل به ضرر بل هو خري بال شر وليس يف ذلك حمذور وال 
، فإنه ينهى   مل يعبد يف حياته حبضوره- عليهم السالم -، فإن أحدا من األنبياء    مفسدة

سجد له عن    من ، كما هنى النيب   ، ولو كان شركا أصغر   من يعبده ويشرك به
ما شاء :  ولكن قولوا .  ما شاء اهللا وشاء حممد:  ال تقولوا  {:  ، وكما قال السجود له 

 به وأما بعد موته فيخاف الفتنة واإلشراك .   وأمثال ذلك)٤( )٣( })  اهللا مث شاء حممد
ال تطروين كما  { ، وهلذا قال النيب   كما أشرك باملسيح والعزير وغريمها عند قبورمها

 أخرجاه    )٥( }عبد اهللا ورسوله :  أطرت النصارى ابن مرمي فإمنا أنا عبد فقولوا

                                                 
، أمحد    )٧٠٣(ملساجد  ، النسائي ا )٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    )١٣٢٤(البخاري اجلنائز ) ١(

 .  )١٤٠٣(، الدارمي الصالة   )٦/١٢١(
 .  ) ١/٣٣٢ (اجملموع ) ٢(
 .  )٢٦٩٩(، الدارمي االستئذان   )٥/٧٢(، أمحد  )٢١١٨(ابن ماجه الكفارات  ) ٣(
، قال البوصريي يف الزوائد     ) ٨/١٤٣/١٥٥ (، والضياء  ) ٢٦٩٩ (، والدارمي  ) ٢١١٨ (رواه ابن ماجه   ) (٤(

وهذا كله :  ) ١/٥٨ (قال ابن كثري يف التفسري .  إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم  :  ) ٢/١٣٦ (
 .)  صيانة ومحاية جلناب التوحيد  

 .  )١/٤٧(، أمحد  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء  ) ٥(
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لعن    {:   وقال)٣( )٢( }اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد  {:   وقال)١( " الصحيحني " يف

 . )٥( حيذر ما فعلوا )٤( }يهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد   اهللا ال
أن ال نعبده   :  والثاين.  أن ال نعبد إال اهللا :  ؛ أحدمها   وباجلملة فمعنا أصالن عظيمان 

 .  ال نعبده بعبادة مبتدعة.  إال مبا شرع
؛ كما قال  اهللا شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول         :  وهذان األصالن مها حتقيق  

öΝà2  {:  تعاىل uθ è=ö7uŠÏ9 öΝä3•ƒ r& ß|¡ôm r& Wξ yϑ tã 3 { )أخلصه    :  ، قال الفضيل بن عياض  )٦
عمل إذا كان خالصا ومل  إن ال:  ؟ قال ما أخلصه وأصوبه ! يا أبا علي :  قالوا.  وأصوبه 

وإذا كان صوابا ومل يكن خالصا مل يقبل حىت يكون خالصا       .  يكن صوابا مل يقبل
:  ، والصواب أن يكون على السنة وذلك حتقيق قوله تعاىل     ؛ واخلالص أن يكون هللا    صوابا

}  yϑ sù tβ%x. (#θ ã_ ötƒ u!$ s)Ï9 Ïµ În/u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ù= sù WξuΚ tã $ [s Î=≈|¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ Íο yŠ$ t7ÏèÎ/ ÿÏµ În/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ { )٧(    ،
.  اللهم اجعل عملي كله صاحلا    :   يقول يف دعائهوكان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب   

Πr& óΟßγ÷  {:  وقال تعاىل.  عل فيه ألحد شيئا ، وال جت واجعله لوجهك خالصا   s9 (#àσ¯≈ Ÿ2 uà° 

(#θ ããuŸ° Οßγ s9 zÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# 4 { )عن عائشة عن  " الصحيحني "  ويف  )٨
 ويف لفظ  )١٠( )٩( }من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد      {:   أنه قال النيب

                                                 
 .  ) ، ومل جنده عند مسلم   ) ٣٤٤٥ (رواه البخاري   ) (١(
 .  )٤١٦(مالك النداء للصالة  ) ٢(
 .  ) ٥/٤٢ (، وصححه ابن عبد الرب    ) ١٦٨ص (سبق ) ٣(
، أمحد    )٧٠٣(، النسائي املساجد   )٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    )١٣٢٤(البخاري اجلنائز ) ٤(

 .  )١٤٠٣(، الدارمي الصالة   )٦/١٢١(
 .  ) وأنه يف الصحيحني )  ١٦٨ص (سبق يف  ) (٥(
 .  ٧:  سورة هود آية ) ٦(
 .  ١١٠:  هف آية سورة الك) ٧(
 .  ٢١:  سورة الشورى آية  ) ٨(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٩(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
 .من حديث عائشة  )  ١٧١٨ (، ومسلم  ) ٢٦٩٧ (رواه البخاري   ) ١٠(
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 ١٨٠

أنا أغىن الشركاء عن الشرك من عمل     :  اهللا تعاىليقول  {:  يف الصحيح وغريه أيضا 
:   وهلذا قال الفقهاء )٢( )١( }عمال أشرك فيه غريي فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك 

عن عمر بن اخلطاب أنه قب ل   {"  الصحيحني " كما يف.  العبادات مبناها على التوقيف
، ولوال أين رأيت     واهللا إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع   :  ، وقال احلجر األسود 

 . )٤( )٣( } يقبلك ملا قبلتك رسول اهللا 
، وأن يكون اهللا ورسوله      واهللا سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته ومواالته وحمبته 

≅ö  {:  ، فقال تعاىل  وضمن لنا بطاعته وحمبته حمبة اهللا وكرامته  أحب إلينا مما سوامها è% β Î) 

óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒuρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 { )وقال تعاىل  )٥ ،  :}  βÎ)uρ 

çνθ ãè‹ÏÜè? (#ρ ß‰tG ôγ s? 4 { )وقال تعاىل  )٦ ،  :}  ∅ tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™u‘ uρ ã&ù#Åz ô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζy_ ” Ìôf s? 

ÏΒ $ yγ ÏFós s? ã≈ yγ ÷ΡF{$# š Ï$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 š Ï9≡sŒuρ ã— öθ xø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊂∪ { )وال ينبغي ألحد أن     )٧ ،
 الكتاب والسنة وكان    خيرج يف هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه    

، وما مل يعلمه أمسك عنه وال يقفو ما ليس له به        ، وما علمه قال به  عليه سلف األمة 
 .  ؛ فإن اهللا تعاىل قد حرم ذلك كله  ، وال يقول على اهللا ما مل يعلم  علم

 إىل ربه وأنه  صفة التوسل الذي كان يتوسل به النيب - رمحه اهللا -مث ذكر الشيخ 
وقد جاء يف األحاديث النبوية ذكر :  - رمحه اهللا -فقال .  بأمساء اهللا وصفاتهكان يتوسل 

، ال إله إال أنت     اللهم إين أسألك بأن لك احلمد    {:  ما سأل اهللا تعاىل به كقوله  
                                                 

 .  )٢/٣٠١(، أمحد  )٤٢٠٢(ه الزهد  ، ابن ماج )٢٩٨٥(مسلم الزهد والرقائق   ) ١(
 .  ) ٢٩٨٥ (رواه مسلم  ) ٢(
،   )٢٩٣٨(، النسائي مناسك احلج  )٨٦٠(، الترمذي احلج  )١٢٧٠(، مسلم احلج  )١٥٢٠(البخاري احلج ) ٣(

، الدارمي    )٨٢٤(، مالك احلج  )١/٢١(، أمحد  )٢٩٤٣(، ابن ماجه املناسك  )١٨٧٣(أبو داود املناسك 
 .  )١٨٦٤(املناسك 

 .  ) ١٢٧٠ (، ومسلم  ) ١٥٩٧ (رواه البخاري   ) ٤(
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
 .  ٥٤:  سورة النور آية ) ٦(
 .  ١٣:  سورة النساء آية ) ٧(
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 ١٨١

، رواه أبو داود      يا حي يا قيوم.  يا ذا اجلالل واإلكرام .  اوات واألرض املنان بديع السم
اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد        :  ويف لفظ .  وغريه

  )٢(رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .  )١( }الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد 
 أن التوسل بالنيب وغريه إن كان توسال مبحبته وطاعته فهذا    -  رمحه اهللا-مث بي ن 

وهو سؤال بسبب ال يقتضي  :  ، فقال ، وإن كان توسال بذاته فهو غري جائز   جائز
، كالطلب منه  حصول املطلوب خبالف من كان طالبا بالسبب املقتضي حلصول املطلوب 

؛ ألن دعاء الصاحلني سبب   سبحانه بدعاء الصاحلني وباألعمال الصاحلة فهذا جائز 
، وإذا       ، وكذلك األعمال الصاحلة سبب لثواب اهللا لنا  حلصول مطلوبنا الذي دعوا به

$  {:  كما قال تعاىل.  توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلني إليه تعاىل بوسيلة  yγ•ƒ r'̄≈ tƒ 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# (#þθ äótG ö/$#uρ Ïµ ø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$# { )والوسيلة هي األعمال الصاحلة     )٣ ،  .

≈¯×y7Í  {:  وقال تعاىل s9'ρ é& t Ï% ©!$# šχθãã ô‰tƒ šχθ äótG ö6 tƒ 4’n< Î) ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$# { )٤(   . 
وأما إذا مل نتوسل إليه سبحانه بدعائهم وال بأعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواهتم مل       

، وهلذا مل يكن هذا    يكن نفس ذواهتم سببا يقتضي إجابة دعائنا فكنا متوسلني بغري وسيلة
وال ريب أن هلم عند اهللا  .   نقال صحيحا وال مشهورا عن السلفال عن النيب منقو

، لكن ما هلم عند اهللا من املنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم وحنن ننتفع   اجلاه العظيم
فإذا توسلنا إىل اهللا تعاىل بإمياننا بنبيه وحمبته ومواالته واتباع   .  من ذلك باتباعنا وحمبتنا هلم

                                                 
، ابن ماجه     )١٤٩٥(، أبو داود الصالة     )١٣٠٠(، النسائي السهو    )٣٥٤٤(الترمذي الدعوات    ) ١(

 .  )٣/١٢٠(، أمحد  )٣٨٥٨(الدعاء 
،  ) ١٢٢٣ (والنسائي يف الكربى  .  غريب:  ، وقال ) ٣٥٤٤ (، والترمذي  ) ١٤٩٥ (رواه أبو داود     ) (٢(

واللفظ   .  من حديث أنس )  ١/٦٨٣ (، واحلاكم يف املستدرك   ) ٨٩٣ (، وصححه ابن حبان   وابن ماجه 
،  حسن غريب  :  لوقا)  ٣٤٧٥ (، والترمذي   ) ١٤٩٣ (، هو من حديث بريدة ؛ رواه أبو داود       اآلخر 

:  قال شيخنا أبو احلسن املقدسي   :  ) ٢/٣١٧ (قال املنذري يف الترغيب     .  ) ١٢٢٤٤ (والنسائي يف الكربى   
 .  ) ، ومل يرد يف هذا الباب حديث أجود إسنادا منه     إسناده ال مطعن فيه 

 .  ٣٥:  سورة املائدة آية ) ٣(
 .  ٥٧:  سورة اإلسراء آية ) ٤(
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وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل باإلميان باملتوسل  .   فهذا من أعظم الوسائل سنته
 ؟  ، فبأي شيء يتوسل ، وال بطاعته به

:   أن التوسل اجلائز أنواع - رمحه اهللا -وقد تبني مما مر يف كالم الشيخ :  أقول
سل بأمساء اهللا التو:  ، الثاين التوسل باألعمال الصاحلة اليت عملها املتوسل:  األول
؛ فهذه كلها توسالت     التوسل بدعاء الصاحلني األحياء احلاضرين :  ، الثالث وصفاته

أما التوسل بذات املخلوق أو جاهه أو حقه فهو توسل   .  جائزة جاءت هبا األدلة الشرعية
 .  مبتدع ممنوع وهو توسل بأمر أجنيب من املتوس ل ال ينفعه بل يضره 
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 ع مراتب الدعاء املمنو
 :  واملراتب يف هذا الباب ثالث :  - رمحه اهللا - )١(قال 

أن يدعو غري اهللا وهو ميت أو غائب سواء كان من األنبياء والصاحلني أو   :  إحداها
، أو أنا أستجري بك أو أستغيث بك أو انصرين على   يا سيدي فالن أغثين:  غريهم فيقول

ستغيث باملخلوقات قد يقضي الشيطان وامل .  ؛ فهذا هو الشرك باهللا    ، وحنو ذلك   عدوي
، فيظن أن ذلك كرامة ملن       حاجته أو بعضها وقد يتمثل له يف صورة الذي استغاث به   

، كما يتكلم الشيطان يف   ، وإمنا هو شيطان دخله وأغواه ملا أشرك باهللا    استغاث به
 من ذلك  ، ومثل هذا وقع كثريا يف زماننا وغريه وأعرف   األصنام ويف املصروع وغري ذلك  

، وأعظم من    وهذا أصل عبادة األصنام واختاذ الشركاء مع اهللا تعاىل   .  ما يطول وصفه
وأعظم من  .  اغفر يل وتب علي كما يفعله طائفة من اجلهال املشركني:  ذلك أن يقول

، حىت يقول   ذلك أن يسجد لغريه ويصلي إليه ويرى الصالة إليه أفضل من استقبال القبلة  
وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من .  لة اخلواص والكعبة قبلة العوام هذه قب:  بعضهم

الزيارة  :  وغالهتم يقولون  .  إن السفر إليه مرات يعدل حجة  :  حىت يقول .  جنس احلج 
، وإن كان يقع كثري   ، فهذا شرك هبم ، وحنو ذلك  إليه أفضل من حج البيت عدة مرات

 .  من الناس يف بعضه
، أو ادع لنا     ادع اهللا يل  :   للميت أو الغائب من األنبياء والصاحلنيأن يقال :  الثانية

؛ فهذا أيضا ال يستريب عامل    ، كما يقول النصارى ملرمي وغريها ، أو اسأل اهللا لنا  ربك
، وإن كان السالم على       ، وأنه من البدع اليت مل يفعلها أحد من سلف األمة      أنه غري جائز

:   يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم كان النيب  {أهل القبور جائزا كما 
، يغفر  ، وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون    السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني 

، اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر   ولكم العافية، نسأل اهللا لنا  اهللا لنا ولكم

                                                 
 .  ) ٣٥٤ - ١/٣٥٠ (اجملموع ) ١(
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رأيت عبد اهللا بن عمر يقف على قرب  :   وعن عبد اهللا بن دينار قال)٢( )١( }لنا وهلم 
 وكذلك أنس بن مالك وغريه    )٣( ويدعو أليب بكر وعمر    فيصلي على النيب   النيب

ذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون اهللا  فإ.  نقل عنهم أهنم كانوا يسلمون على النيب 
، وإن كان قد وقع يف بعض ذلك طوائف من الفقهاء          ، ال يدعون مستقبلي احلجرة   تعاىل

والصوفية والعامة من ال اعتبار هلم فلم يذهب إىل ذلك إمام متبع يف قوله وال من له يف  
نيفة والشافعي وأمحد  ومذهب األئمة األربعة مالك وأيب ح.  األمة لسان صدق عام 

 وأراد أن يدعو لنفسه فإنه   وغريهم من أئمة اإلسالم أن الرجل إذا سلم على النيب    
 .  يستقبل القبلة
؛ كما    ويكون دعاؤه يف املسجد ال عند القرب ألن القبور ال يدعى عندها      :  يعين الشيخ

 .  واهللا أعلم  .  ذكر ذلك الشيخ يف عدة مواضع مما سبق نقله  
 مالك والشافعي -:   فقال الثالثةواختلفوا يف وقت السالم على النيب   :  يخقال الش

ال يستقبل احلجرة    :  وقال أبو حنيفة .  يستقبل احلجرة ويسلم عليه تلقاء وجهه  :  -وأمحد  
يستدبر :  قيل:  مث يف مذهبه قوالن .  وقت السالم كما ال يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم 

، وأما يف وقت الدعاء  ، فهذا نزاعهم يف وقت السالم ا عن يسارهجيعله:  ، وقيل احلجرة 
 .  فلم يتنازعوا يف أنه إمنا يستقبل القبلة ال احلجرة 

واحلكاية اليت تذكر عن مالك أنه قال للمنصور ملا سأله عن استقبال احلجرة فأمره  
،  عروف؛ كذب على مالك ليس هلا إسناد م هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم:  بذلك وقال

؛ كما ذكره إمساعيل بن  وهو خالف الثابت املنقول عنه بأسانيد الثقات يف كتب أصحابه  

                                                 
 .  )٦/٢٢١(، أمحد  )٢٠٣٧(، النسائي اجلنائز   )٩٧٤(مسلم اجلنائز  ) ١(
؛ رواه )  ال تفتنا بعدهم (ولفظ .  من حديث بريدة )  ٩٧٥ (، و  من حديث عائشة)  ٩٧٤ (رواه مسلم   ) (٢(

:  ظولف.  ، وسندها ضعيف  من حديث عائشة)  ١٥٤٦ (، وابن ماجه  ) ٨٩١٢ (النسائي يف الكربى  
ويف اإلسناد  .  حسن غريب  :  ، وقال من حديث ابن عباس   )  ١٠٥٣ (؛ رواه الترمذي    )  يغفر اهللا لنا ولكم   (

 .  ) كالم
 .  ) ١/١٦٦/٣٩٧ (رواه مالك يف املوطأ  ) ٣(
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، مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي   إسحاق القاضي وغريه
، وذكر أنه من البدع اليت مل يفعلها الصحابة     احلجرة يدعون ألنفسهم فأنكر مالك ذلك 

وال ريب أن   .  ال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا  :  وقال.  بإحسانوالتابعون هلم 
فإن اآلثار املتواترة عن الصحابة والتابعني تبني أن هذا مل يكن من   .  األمر كما قال مالك

،  ، ولو كان استقبال احلجرة عند الدعاء مشروعا لكانوا هم أعلم بذلك     عملهم وعادهتم
 .  دهم وكانوا أسبق إليه ممن بع

، وقد ن هي عن استقبال احلجرة عند دعائه هللا تعاىل كما  والداعي يدعو اهللا وحده 
وغريه عن  " صحيح مسلم " ن هي عن استقبال احلجرة عند الصالة هللا تعاىل كما ثبت يف

 )٢( )١( } جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها    ال {:   قالأيب مرثد الغنوي أن النيب    
، ال قبور األنبياء وال غريهم هلذا احلديث     فال جيوز أن يصلى إىل شيء من القبور  

وال خالف بني املسلمني أنه ال يشرع أن يقصد الصالة إىل القرب بل هذا من  .  الصحيح
.  اء والصاحلني عند الدعاء البدع احملدثة وكذلك قصد شيء من القبور ال سيما قبور األنبي  

، كما    فإذا مل جيز قصد استقباله عند الدعاء هللا تعاىل فدعاء امليت نفس ه أوىل أن ال جيوز    
فعلم أنه ال جيوز أن      .  أنه ال جيوز أن يصلي مستقبله فألن ال جيوز الصالة له بطريق األوىل      

، وال جيوز أن يشكي إليه   ذلك؛ ال ي ط ل ب  منه أن يد عو اهللا له وال غري يسأل امليت شيئا
؛ ألن الشكوى    ، ولو جاز أن يشكي إليه ذلك يف حياته         شيء من مصائب الدنيا والدين  

؛ ألنه يف حياته    إليه يف حياته ال تفضي إىل الشرك والشكوى بعد موته تفضي إىل الشرك     
يس   ، وبعد املوت ل   مكلف أن جييب سؤال من سأله ملا له يف ذلك من األجر والثواب     

  فقد كان يف حياته .  ، وال يلزم من جواز الشيء يف حياته جوازه بعد موته  مكلفا
، وكذلك يف حياته يطلب منه أن      ي ص ل ى خلفه وال جيوز بعد موته أن ي صل ى خلف قربه     

.  ، وأمثال ذلك كثري ، وال جيوز أن يطلب ذلك منه بعد موته يأمر وأن يفيت وأن يقضي
 .  واهللا أعلم 

                                                 
، أمحد  )٣٢٢٩(، أبو داود اجلنائز   )٧٦٠(، النسائي القبلة  )١٠٥٠(، الترمذي اجلنائز    )٩٧٢(مسلم اجلنائز   ) ١(

)٤/١٣٥(  . 
 . ) ٩٧٢ (رواه مسلم  ) ٢(
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 م االستغاثة باألموات حك
  - )١(؛ قال الشيخ  هذه القضية هي أخطر ما غ زي املسلمون به من أسلحة الضالل      

، يف حق أشرف   ، وما هنى اهللا عنه ورسوله وإذا تبني ما أمر اهللا به ورسوله:  -رمحه اهللا 
، وأفضل األولني    وسيد ولد آدم وخامت الرسل والنبيني    اخللق وأكرمهم على اهللا   

؛ تبني أن من  ، وأعظمهم جاها عند اهللا تبارك وتعاىل   ، وأرفع الشفعاء مرتلة  اآلخرينو
، وال يدعى   ، وال يتخذ قربه وثنا يعبد دونه من األنبياء والصاحلني أوىل بأن ال يشرك به 

، وال جيوز ألحد أن يستغيث بأحد من املشائخ        من دون اهللا ال يف حياته وال يف مماته     
، أو أنا يف    ، وادفع عين  يا سيدي فالنا أغثين وانصرين:  امليتني مثل أن يقولالغائبني وال 

، وحترميه مما يعلم  ، بل كل هذا من الشرك الذي حرم اهللا ورسوله ، وحنو ذلك  حسبك
 .  باالضطرار من دين اإلسالم

س   ؛ ملا كانوا من جن   وهؤالء املستغيثون بالغائبني وامليتني عند قبورهم وغري قبورهم 
، فتتصور  ، كما يضل عباد األوثان ويغويهم عباد األوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم 

، كما  ، وختاطبهم بأشياء على سبيل املكاشفة الشياطني يف صورة ذلك املستغاث به 
، لكن ال بد أن يكون يف ذلك ما هو        ، وبعض ذلك صدق    ختاطب الشياطني الكهان 

وقد تقضي الشياطني بعض حاجاهتم وتدفع .  صدق، بل الكذب أغلب عليه من ال  كذب
، أو     عنهم بعض ما يكرهونه فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء بالغيب حىت فعل ذلك 

هذا سر الشيخ   :  ، ويقول أحدهم  يظن أن اهللا تعاىل صور ملكا على صورته فعل ذلك
كما تدخل    .  بهوإمنا هو الشيطان متثل على صورته ليضل املشرك به املستغيث    .  وحاله 

كما كان ذلك يف أصنام   .  الشياطني يف األصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم 
 .  مشركي العرب وهو اليوم موجود يف املشركني من الترك واهلند وغريهم    

                                                 
 .  ) ١/٣٥٩ (اجملموع ) ١(
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، يرون أيضا من  وكذلك املستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسموهنم العالمس 
.  ، فيقضي بعض حوائجهم  راين الذي استغاثوا بهيأيت على صورة ذلك الشيخ النص 

وهؤالء الذين يستغيثون باألموات من األنبياء والصاحلني والشيوخ وأهل بيت رسول    
، أو حيكى هلم بعض هذه األمور فيظن    غاية أحدهم أن جيري له بعض هذه األمور اهللا

ىل قرب الشيخ الذي  ، ومن هؤالء من يأيت إ أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل  
، أو غري ذلك مما    ، فيرتل عليه من اهلواء طعام أو نفقة أو سالح    يشرك به ويستغيث به

، وهذا من أعظم األسباب      وإمنا ذلك كله من الشياطني    .  يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه  
 .  اليت عبدت هبا األوثان
  { - عليه السالم -وقد قال اخلليل  Í_ ö7ãΨô_ $#uρ ¢ Í_ t/uρ βr& y‰ç7÷è ¯Ρ tΠ$ oΨ ô¹ F{$# ∩⊂∈∪ Éb>u‘ £åκ̈ΞÎ) 

zù= n= ôÊ r& #ZÏVx. zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ( { )ومعلوم أن احلجر ال     .  - عليه السالم   -، وكما قال نوح    )١
، ومل يكن أحد من عباد األصنام يعتقد  الناس إال بسبب اقتضى ضالهلم يضل كثريا من 

منهم  :  ، بل إمنا كانوا يتخذوهنا شفعاء ووسائط ألسباب أهنا خلقت السماوات واألرض 
ومنهم من جعلها متاثيل وطالسم للكواكب    .  من صورها على صور األنبياء والصاحلني 

.  ، ومنهم من جعلها ألجل املالئكة     ن ومنهم من جعلها ألجل اجل  .  والشمس والقمر  
فاملعبود هلم يف قصدهم إمنا هو املالئكة واألنبياء والصاحلون أو الشمس أو القمر وهم يف    

، وت ظهر هلم ما      ، فهي اليت ت قصد من اإلنس أن يعبدوها     نفس األمر يعبدون الشياطني
tΠöθ  {:  ، كما قال تعاىل يدعوهم إىل عبادهتا  tƒ uρ öΝèδçà³øt s† $ YèŠÏΗ sd §ΝèO ãΑθ à)tƒ Ïπ s3Í×¯≈ n=yϑ ù= Ï9 ÏIω àσ¯≈ yδr& 

ö/ä.$ −ƒ Î) (#θçΡ$ Ÿ2 tβρ ß‰ç7÷ètƒ ∩⊆⊃∪ (#θä9$ s% y7oΨ≈ys ö6 ß™ |MΡr& $ uΖ–ŠÏ9uρ ÏΒ ΝÎγ ÏΡρ ßŠ ( ö≅ t/ (#θ çΡ% x. tβρß‰ç7÷è tƒ £Éf ø9$# ( 

Νèδ çsYò2 r& ΝÍκÍ5 tβθãΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊆⊇∪ { )وإذا كان العابد ممن ال يستحل عبادة الشياطني أومهوه        )٢ ،
 .  أنه إمنا يدعو األنبياء والصاحلني واملالئكة وغريهم ممن حيسن العابد ظنه به    

                                                 
 .  ٣٦ ، ٣٥:  سورة إبراهيم اآليتان ) ١(
 .  ٤١ ، ٤٠:  سورة سبأ اآليتان) ٢(
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املتمثل له ، وقد يطلب الشيطان  وأما إن كان ممن ال حيرم عبادة اجلن عر فوه أهنم اجلن   
، أو أن يأكل امليتة ويشرب       يف صورة اإلنسان أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشة       

بل يظنون أن من خاطبهم إما   .  وأكثرهم ال يعرفون ذلك.  ، أو أن يقر ب هلم امليتة   اخلمر 
ويظنون أن رجال الغيب أولياء          .  رجال الغيب  :  مالئكة وإما رجال من اجلن يسموهنم       

، أو رؤيت يف غري         ، وأولئك جن متثلت بصور اإلنس            ن عن أبصار الناس    اهللا غائبو  
…  {:  وقال تعاىل  .  صور اإلنس   çµ ¯Ρ r& uρ tβ% x. ×Α% y` Í‘ z Ï iΒ Ä§Ρ M} $# tβρ èŒθ ãè tƒ 5Α% y` Ì Î/ z Ï iΒ Ç d Åg ø: $# 

öΝ èδρ ßŠ# t“ sù $ Z) yδ u‘ ∩∉∪ { )أعوذ بعظيم   :  ، وكان أحدهم إذا نزل بواد خياف أهله قال       )١
،    ، وكانت اإلنس تستعيذ باجلن فصار ذلك سببا لطغيان اجلن هذا الوادي من سفهائه 

، وكذلك الرقى والعزائم األعجمية تتضمن أمساء رجال من     اإلنس تستعيذ بنا:  وقالت
، فتطيعهم الشياطني يف بعض  ، ويقسم عليهم مبن يعظمونه   هبماجلن ي د ع ون وي ستغاث 

θ#)  {:  قال تعاىل.  وهذا من جنس السحر والشرك   .  األمور ãè t7¨?$#uρ $tΒ (#θ è= ÷G s? ßÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’ n?tã 

Å7 ù=ãΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ ( $ tΒ uρ txŸ2 ß≈ yϑ ø‹n= ß™ £Å3≈ s9uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθ ßϑÏk= yè ãƒ }¨$ ¨Ψ9$# tós Åb¡9$# !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’n? tã 

È ÷x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ |Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$yϑ Ïk= yè ãƒ ôÏΒ >‰tnr& 4 ®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ×π oΨ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s? ( 

tβθßϑ ¯= yètG uŠsù $ yϑ ßγ ÷ΨÏΒ $tΒ šχθè% Ìhxãƒ Ïµ Î/ t ÷t/ Ïöyϑ ø9$# Ïµ Å_ ÷ρ y— uρ 4 $ tΒuρ Νèδ tÍh‘ !$ ŸÒÎ/ Ïµ Î/ ôÏΒ >‰ym r& ω Î) ÈβøŒÎ* Î/ 

«!$# 4 tβθ çΗ©>yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝèδ”àÒ tƒ Ÿω uρ öΝßγ ãèxΖtƒ 4 ô‰s)s9uρ (#θ ßϑ Î= tã Çyϑ s9 çµ1 utIô© $# $ tΒ …çµs9 ’Îû Íο tÅz Fψ$# ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz 4 

š[ø♥ Î6 s9uρ $ tΒ (#÷ρ tx© ÿÏµ Î/ öΝßγ |¡àΡr& 4 öθ s9 (#θçΡ$ Ÿ2 šχθßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊃⊄∪ { )وكثري من هؤالء يطري   )٢ ،
، ويكون مع ذلك زنديقا     يف اهلواء وتكون الشياطني قد محلته وتذهب به إىل مكة وغريها      

،    ، ويستحل احملارم اليت حرمها اهللا ورسوله   وله، وغريها مما فرض اهللا ورس جيحد الصالة
 .  وإمنا يقترن به أولئك الشياطني ملا فيه من الكفر والفسوق والعصيان  

                                                 
 .  ٦:  سورة اجلن آية ) ١(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية ) ٢(
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  ضوابط املتابعة للرسول 
؛ فمما ال شك فيه أن اهللا     -  -هذا ما ذكره الشيخ من ضوابط املتابعة للرسول  

؛ واالقتداء به وجعل سبحانه ذلك    -  -سبحانه أوجب على املسلمني متابعة الرسول  
≅ö  {:  عالمة على حمبة اهللا تعاىل  è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 

ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 { )وإمنا يتابع ويقتدى به    )١ ، فيما هو من التشريع ال ما هو من العادات   .
، وكان ما     وأيضا إذا فعل بعض الصحابة فعال أو قال قوال مل يوافقه عليه بقية الصحابة 

، ويكون بالنسبة له من باب االجتهاد الذي    خيالفه فإنه ال يتابع عليهثبت عن النيب 
 .  تاب والسنة يرد إىل الك

 سائر ما ينقل عن آحاد الصحابة يف جنس     )٢( يف هذا املوضوع - رمحه اهللا -قال 
،    ، إذا مل يوافقه غريه من الصحابة عليه    العبادات أو اإلباحات أو اإلجيابات أو التحرميات  

؛ مل يكن فعله سنة جيب على املسلمني    خيالفه ال يوافقهوكان ما يثبت عن النيب 
؛ فيجب  ، وما تنازعت فيه األمة ، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه االجتهاد  اتباعها

ما كان ابن عمر يدخل املاء يف عينيه يف  :  ، مثل ، وهلذا نظائر كثرية  رده إىل اهللا والرسول 
 وكان أبو هريرة يغسل يديه إىل العضدين يف  )٤( ويأخذ ألذنيه ماء جديدا  )٣(الوضوء 

بل هذا من كالم أيب هريرة جاء  .  من استطاع أن يطيل غرته فليفعل:  الوضوء ويقول 
إنكم تأتون يوم القيامة غرا حمجلني من آثار    { وإمنا قال  .  مدرجا يف بعض األحاديث

                                                 
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .)  ) ١/٢٧٨ (اجملموع  ) (٢(
وعبد الرزاق         .  وقد روي مرفوعا وال يصح       :  ، وقال  وجعله يف غسل اجلنابة       )  ١/١٧٧ (بيهقي   رواه ال    () ٣(

 .)  وال أعلم أحدا نضح املاء يف عينيه إال ابن عمر    :   عن شيخه عبد اهللا بن عمر الذي قال    ) ١/٢٥٩ (
 .  ) ١/٣٤/٦٧ (من طريق مالك )  ١/٦٥ (رواه البيهقي  ) ٤(
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من  :  ، قال أبو هريرة عضد والساق يتوضأ حىت ي شرع يف ال وكان )٢( )١( }الوضوء 
، وهذا ال     ، وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة    استطاع أن يطيل غرته فليفعل

، والغرة ال     ، وإمنا يف اليد والرجل احل ج لة       ؛ فإن الغرة يف الوجه ال يف اليد والرجل       معىن له
، واحلجلة ال      الرأس  ميكن إطالتها فإن الوجه يغسل كله ال يغسل الرأس وال غرة يف   

 .  يستحب  إطالتها وإطالتها مثلة
 :   مثال آخر هلذه القاعدة فقال  - رمحه اهللا -مث ضرب  

،     ويرتل مواضع مرتلهوكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسري مواضع سي ر  النيب 
 وحنو    )٣(ويتوضأ يف السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها   

، ومل يستحب ذلك مجهور العلماء كما  استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحباذلك مما 
مل يستحبه ومل يفعله أكابر الصحابة كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ  

، كما كانوا   ، ولو رأوه مستحبا لفعلوه  ؛ مل يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر بن جبل وغريهم
وذلك ألن املتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي    .  هيتحرون متابعته واالقتداء ب

، وإذا قصد    ، فإذا فعل فعال على وجه العبادة ش رع لنا أن نفعله على وجه العبادة فعل
، كما كان يقصد أن يطوف حول   ختصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك

 .  الكعبة وأن يستلم احلجر األسود وأن يصلي خلف املقام    
، وكذلك عرفة      وق صد الصعود على الصفا واملروة والدعاء والذكر هناك     :  قال

 .  ومزدلفة وغريمها 

                                                 
، مالك    )٢/٤٠٠(، أمحد  )٤٣٠٦(، ابن ماجه الزهد  )٢٤٦(، مسلم الطهارة    )١٣٦(البخاري الوضوء  ) ١(

 .  )٦٠(الطهارة 
، واإلسناد منه   ) ٢/٥٢٣ (، وبي ن اإلدراج أمحد يف املسند    ) ٢٤٦ (، ومسلم  ) ١٣٦ (رواه البخاري  ) ٢(

، و العلل    مناوي، لل ) ٢/٤٣٠ (، وفيض القدير  ) ٩١ - ١/٩٠ (الترغيب للمنذري   :  قارن مع.  فليح 
 .)  ٨/١٧٠ (للدارقطين  

، واملواضع اليت        باب املساجد اليت على طرق املدينة     - ٨٩،   الصالة- ٨كتاب  (صحيح البخاري   :  انظر ) ٣(
 .)  ٤٩٢ - ٤٨٣ (من حديث )  صلى فيها النيب 
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، مثل أن يرتل مبكان ويصلي فيه لكونه نزله ال       وأما ما فعله حبكم االتفاق ومل يقصده  
، فإذا قصدنا ختصيص ذلك املكان بالصالة فيه أو     قصدا لتخصيصه به بالصالة والرتول فيه 

كما  .  ، بل هذا من البدع اليت كان ينهى عنها عمر بن اخلطاب   ل مل نكن متبعنيالرتو
:  ثبت باإلسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن املعروف بن سويد قال 

كان عمر بن اخلطاب يف سفر فصلى الغداة مث أتى على مكان فجعل الناس يأتونه       
إمنا هلك أهل الكتاب أهنم اتبعوا آثار أنبيائهم   :  فقال عمر ! صلى فيه النيب  :  فيقولون

 فلما كان )١(، فمن عرضت له الصالة فليصل وإال فليمض    فاختذوها كنائس وبيعا
 مل يقصد ختصيصه بالصالة فيه بل صلى فيه ألنه موضع نزوله رأى عمر أن     النيب

ختصيص ذلك  ، بل  مشاركته يف صورة الفعل من غري موافقة له يف قصده ليس متابعة
.  ، ون هي املسلمون عن التشبه هبم يف ذلك  بالصالة من بدع أهل الكتاب اليت هلكوا هبا

، ومتشبه باليهود والنصارى يف القصد الذي هو    يف الصورةففاعل ذلك متشبه بالنيب 
 .  عمل القلب

 ملا اشتبه  ، وهلذا وهذا هو األصل فإن املتابعة يف النية أبلغ من املتابعة يف صورة العمل
؛ هل فعلها استحبابا أو حلاجة عارضة تنازعوا  على كثري من العلماء جلسة االستراحة 

، هل فعله ألنه كان أمسح    ؟ وكذلك نزوله باحملص ب عند اخلروج من مىن مل ا اشتبه فيها
ومن هذا وضع ا بن عمر يده على مقعد   .  ؟ تنازعوا يف ذلك  أو لكونه سنة)٢(خلروجه  
؛ فإن هذا مل ا مل    وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة رسول اهللا

هذا سنة     :   شرعه ألمته مل ميكن أن يقال   ، ومل يكن النيب    يكن يفعله سائر الصحابة
 .  مستحبة

                                                 
، وعبد الرزاق     ) ٢/١٥١/٧٥٥٠ (؛ وقد رواه ابن أيب شيبة   )  ١/٥٦٩ (وكذلك ثبته احلافظ يف الفتح ) ١(

) ٢٧٣٤  (. 
، ومسلم     ) ١٧٦٦ (والبخاري .  من حديث عائشة )  ١٣١١ (، ومسلم  ) ١٧٦٥ (رواه البخاري  ) ٢(

 .  ) ١٣١٠ (أما ابن عمر فريى أنه سنة ؛ كما رواه مسلم   .  من حديث ابن عباس )  ١٣١٢ (
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ومن هذه القاعدة العظيمة وما ذكر هلا من األمثلة يتضح بطالن ما يفعله بعض       
؛ فيتربكون هبا ويقصدوهنا  ليت تنسب إىل األنبياء أو الصاحلني اخلرافيني من تعظيمهم اآلثار ا
، وبقية   ، ومكان املولد مبكة واملساجد السبعة باملدينة   للعبادة كغار حراء وغار ثور

؛ فإن قصد تلك األمكنة والتعبد فيها من   مساجد املدينة غري املسجد النبوي ومسجد قباء 
 .  البدع ومن وسائل الشرك 
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 األشخاص حكم تعظيم 
 للشيخ حول تعظيم األشخاص التعظيم الذي فيه نوع عبودية لغري اهللا   )١(هذه أجوبة  

، وذلك أنه دخل عنده ثالثة رهبان من الصعيد فناظرهم وأقام عليهم احلجة بأهنم         تعاىل
حنن نعمل مثل ما :  ، فقالوا له وما هم على الذي كان عليه إبراهيم واملسيح.  كفار
، وقد أمجعنا حنن وأنتم   ، وحنن نقول بالسيدة مرمي    تقولون بالسيدة نفيسة ، أنتم تعملون

، وأنتم تستغيثون بالصاحلني الذين  على أن املسيح ومرمي أفضل من احلسني ومن نفيسة  
، وهذا ما هو    وأي  من فعل ذلك ففيه شبه منكم :  ، فقال هلم الشيخ  قبلكم وحنن كذلك

 .  دين إبراهيم الذي كان عليه
 أن ال نعبد إال اهللا وحده ال   - عليه السالم -فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم 

، وال مشسا وال   ، وال نشرك معه ملكا ، وال ند له وال صاحبة له وال ولد له      شريك له
≅‘ (βÎ  {:  وال نشرك معه نبيا من األنبياء وال صاحلا.  قمرا وال كوكبا à2 tΒ ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ÎA# u Ç≈ uΗ÷q§9$# #Y‰ö7tã ∩⊂∪ { )وأن األمور اليت ال يقدر عليها غري    )٢ ،
، مثل إنزال املطر وإنبات النبات وتفريج الكربات واهلدى من   اهللا ال تطلب من غريه

؛ فإنه ال يقدر أحد من مجيع اخللق على ذلك وال يقدر عليه    ران الذنوب الضالالت وغف
،     نؤمن هبم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم        - عليهم الصالة والسالم       -واألنبياء  .  إال اهللا 

:  ؛ كما قال نوح وصاحل وهود وشعيب           ، ونطيعهم    ونصدقهم يف مجيع ما جاءوا به         
}  Èβ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# çνθ à)¨?$#uρ Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊂∪ { )فجعلوا العبادات والتقوى هللا وحده      )٣ ،

؛ فإن طاعتهم من طاعة اهللا فلو كفر أحد بنيب من األنبياء وآمن باجلميع ما    والطاعة هلم 

                                                 
 .  ) ١/٣٧٠ (اجملموع ) ١(
 .  ٩٣:  سورة مرمي آية ) ٢(
 .  ٣:  آية سورة نوح ) ٣(
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 الكتب وكفر بكتاب كان ، وكذلك لو آمن جبميع  ينفعه إميانه حىت يؤمن بذلك النيب
 .  ، واليوم اآلخر   ، وكذلك املالئكة   كافرا حىت يؤمن بذلك الكتاب
الدين الذي ذكرته خري من الدين الذي حنن  :  ، قالوا فلما مسعوا ذلك من الشيخ

 .  ، مث انصرفوا من عنده  وهؤالء عليه
مللوك تعظيما   عن تقبيل األرض أمام بعض املشائخ أو بعض ا - رمحه اهللا - )١(وسئل 

 .  هلم
أما تقبيل األرض ورفع الرأس وحنو ذلك مما فيه السجود                   :  - رمحه اهللا    -فأجاب  

.  بل ال جيوز االحنناء كالركوع أيضا      .  مما يفعل قدام الشيوخ وبعض امللوك فال جيوز          
.  )٣( )٢( })  ال : ( ؟ قال  الرجل منا يلقى أخاه أينحين له   للنيب  قالوا {كما 

يا :  قال.  ؟ ما هذا يا معاذ:  فقال.   من الشام سجد للنيب )٤(وملا رجع معاذ  {
:  فقال.  م يسجدون ألساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم  رأيتهم يف الشا ! رسول اهللا 
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة تسجد لزوجها من أجل         .  كذبوا عليهم
وأما فعل ذلك تدينا وتقربا فهذا    .  }إنه ال ينبغي السجود إال اهللا ! يا معاذ .  حقه عليها

بل يبني له أن هذا     .  وتدينا فهو ضال مفتر، ومن اعتقد مثل هذا قربة    من أعظم املنكرات 
 .  ، فإن أصر على ذلك استتيب فإن تاب وإال قتل   ليس بدين وال قربة

 عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس عند قدوم شخص   - رمحه اهللا - )٥(وسئل 
 ؟   معني معترب

                                                 
 .  ) ١/٣٧٢ (اجملموع ) ١(
 .  )٢٧٢٨(الترمذي االستئذان واآلداب   ) ٢(
 .  ) حسن :  ، وقال ) ٢٧٢٨ (رواه الترمذي   ) (٣(
 - ١٢٩٠ (، وابن حبان  ) ٤/١٩٠ (، وصححه احلاكم  ) ٤/٣٨١ (، وأمحد  ) ١٨٥٣ (رواه ابن ماجه  ) (٤(

 .  ) موع طرقهوأشار البوصريي إىل تقويته مبج .  ) املوارد 
 .  ) ١/٣٧٤ (اجملموع ) ٥(
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ا القيام  وخلفائه الراشدين أن يعتادو  مل تكن عادة السلف على عهد النيب     :  فقال
مل :  ، بل قد قال أنس بن مالك  كما يفعله كثري من الناس- عليه السالم -كلما يرونه 

 وكانوا إذا رأوه مل يقوموا له ملا يعلمون من كراهته    يكن شخص أحب إليهم من النيب   
 أنه قام ولكن رمبا قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له كما روي عن النيب  .  )١(لذلك 
 وكان قد     )٣( )٢( }قوموا إىل سيدكم   :  وقال لألنصار ملا قدم سعد بن معاذ   {.  لعكرمة

والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع    .  قدم ليحكم يف بين قريظة ألهنم نزلوا على حكمه 
وخري الكالم  .   فإهنم خري القرونول اهللا السلف على ما كانوا عليه على عهد رس

 فال يعدل أحد عن هدي خري الورى وهدي خري       كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد    
، وينبغي للمطاع أن ال يقر ذلك مع أصحابه حبيث إذا رأوه مل      القرون إىل ما هو دونه   

 .  يقوموا له إال يف اللقاء املعتاد  
، وإذا كان من عادة الناس      و ذلك تلقيا له فحسن وأما القيام ملن يقدم من سفر وحن 

، ومل ي علم    ، أو قصد خفضه ، ولو ترك العتقد أن ذلك لترك حقه إكرام اجلائي بالقيام
؛ ألن ذلك أصلح لذات البني وإزالة التباغض   ؛ فاألصلح أن يقام له العادة املوافقة للسنة 

 .  نة فليس يف ترك ذلك إيذاء  له  ، وأما من عرف عادة القوم املوافقة للس    والشحناء
 يعين القيام املرخص فيه لدرء املفسدة يف حق من ال يعرف السنة   -وليس هذا القيام  

فليتبوأ   من أحب أن يتمثل له الرجال قياما  {  ليس هو من القيام املذكور يف قوله -

، ليس هو أن يقوموا     ؛ فإن ذلك أن يقوموا عليه وهو قاعد    )٥( )٤( }مقعده من النار  

                                                 
، والبخاري يف األدب املفرد         ) ٣/١٣٢ (، وأمحد  حسن صحيح غريب    :  ، وقال ) ٢٧٥٤ (رواه الترمذي    ) (١(

 .  ) إسناده على شرط مسلم  :  ) ١٤/٨٥ (قال ابن القيم يف حاشيته على السنن   .  ) ٩٤٦ (
 .  )٣/٢٢(، أمحد  )٥٢١٥(، أبو داود األدب   )١٧٦٨( والسري  ، مسلم اجلهاد )٣٨٩٥(البخاري املغازي  ) ٢(
 .)  من حديث أيب سعيد اخلدري   )  ١٧٦٨ (، ومسلم  ) ٣٠٤٣ (رواه البخاري   ) (٣(
 .  )٥٢٢٩(، أبو داود األدب   )٢٧٥٥(الترمذي األدب  ) ٤(
، وقال  ) ٥/٢٣٤/٢٥٥٨٢ (، وابن شيبة  ، وحسنه ) ٢٧٥٥ (، والترمذي  ) ٥٢٢٩ (رواه أبو داود    ) (٥(

 .  ) إسناد صحيح :  ) ٣/٢٨٩ (املنذري يف الترغيب    
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والقائم للقادم ساواه يف  .  ، وقمت له قمت إليه:  وهلذا فرقوا بني أن يقال .  جمليئه إذا جاء
 صلى هبم قاعدا يف مرضه صلوا           أن النيب     {، وقد ثبت   القيام خبالف القائم للقاعد    

ال تعظموين كما يعظم األعاجم بعضهم            {:   وقال )٢( )١( }قياما أمرهم بالقعود    

عد لئال يتشبهوا باألعاجم الذين   وقد هناهم عن القيام يف الصالة وهو قا )٤( )٣( } بعضا
 .  يقومون لعظمائهم وهم قعود

أهنم    { ؛ كما يف الترمذي عن النيب     وأما االحنناء عند التحية فمنهي عنه )٥(قال 

 وألن الركوع والسجود     )٧( )٦( })  ال : ( ؟ قال سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحين له
 وإن كان هذا على وجه التحية يف غري شريعتنا كما يف قصة     ال جيوز فعله إال هللا 

ρ#)  {:  يوسف ”yz uρ …çµ s9 #Y‰£∨ß™ ( tΑ$ s% uρ ÏM t/r'̄≈ tƒ #x‹≈ yδ ã≅ƒ Íρ ù's? }‘≈ tƒöâ‘ ÏΒ ã≅ ö6 s% { )ويف     )٨ ،
 بل قد تقدم هنيه عن القيام كما يفعله األعاجم   شريعتنا ال يصلح السجود إال هللا   

، وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل يف   ؛ فكيف بالركوع والسجود  بعضهم لبعض
 .  - رمحه اهللا -انتهى كالمه .  النهي عنه

                                                 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة    )٦٠٥(، أبو داود الصالة   )٤١٢(، مسلم الصالة    )٥٣٣٤(البخاري املرضى   ) ١(

 .  )٣٠٧(، مالك النداء للصالة   )٦/٥١(، أمحد  )١٢٣٧(فيها 
 .)  ٤١٢ (مسلم ، و ) ٦٨٨ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٢(
 .  )٥/٢٥٣(، أمحد  )٣٨٣٦(، ابن ماجه الدعاء   )٥٢٣٠(أبو داود األدب  ) ٣(
 .  ) ٤١٣ (قارن مع حديث جابر عند مسلم   ) ٤(
 . ) ١/٣٧٧ (اجملموع ) ٥(
 .  )٣٧٠٢(، ابن ماجه األدب   )٢٧٢٨(الترمذي االستئذان واآلداب   ) ٦(
 . ) حسن :  ، وقال ) ٢٧٢٨ (رواه الترمذي   ) (٧(
 .  ١٠٠:  سورة يوسف آية ) ٨(
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 يباح وما حيرم منها أمساء املواليد ما 
، وما ينبغي أن يسمى به       هذه فتوى له يف موضوع أمساء املواليد وما حيرم منها    

، فإن كثريا من الناس تركوا األمساء    ؛ ألن هذا موضوع مهم جدا يف هذا العصر        املولود 
،    املألوفة واملعروفة بينهم وصاروا يستوردون أمساء من جمتمعات وبيئات بعيدة عن حميطهم  

أو جيتر ون أمساء قدمية قد نسيت وطال عليها الزمن فصار كثري من األوالد حيملون أمساء      
، وقد تكون أمساء حمرمة أو أمساء أجنبية حتمل معها التشبه        غريبة عن أسرهم وجمتمعهم
 .  ، وهذه قضية جيب التنبه هلا والتنبيه عليها  بأعداء اهللا والتقرب منهم

 كان املشركون ي عب دون أنفسهم    )١( - رمحه اهللا -ية قال شيخ اإلسالم ابن تيم
،   ؛ كما كان اسم عبد الرمحن بن عوف وأوالدهم لغري اهللا فيسمون بعضهم عبد الكعبة 

،    ، واسم عبد مشس بن عبد مناف  ؛ كما كان اسم أيب هريرة وبعضهم عبد مشس
لك مما يضيفون فيه  ، أو غري ذ وبعضهم عبد الالت وبعضهم عبد العزى وبعضهم عبد مناة

، ونظري تسمية   التعبيد إىل غري اهللا من مشس أو وثن أو بشر أو غري ذلك مما قد ي شرك باهللا
، فسمى مجاعات  من     ذلك وعب دهم هللا وحده   ؛ فغي ر النيب   النصارى عبد املسيح 

 ، وكما مسى أبا  ، كما مسى عبد الرمحن بن عوف وحنوها أصحابه عبد اهللا وعبد الرمحن
، وكان اسم مواله قيوم فسماه عبد     م غ وية وكان امسه عبد العزى فسماه عبد الرمحن 

وحنو هذا من بعض الوجوه ما يقع يف الغالية من الرافضة ومشاهبيهم الغالني يف         .  )٢(القيوم 
، أو احلريري وحنو ذلك      ، أو غالم ابن الرفاعي  غالم الشيخ يونس:  ، فيقال هذا املشائخ

، كما قد يقوم يف نفوس النصارى من املسيح ويف نفوس   يه للبشر نوع تألهمما يقوم ف
،   ، وقد يتوبون له كما كان املشركون يتوبون لآلهلة  املشركني من آهلتهم رجاء  وخشية 

، وشريعة اإلسالم الذي هو الدين اخلالص هللا   والنصارى للمسيح أو لبعض القديسني
وتغيري األمساء الشركية إىل األمساء  .  سول وحده تعبيد اخللق لرهبم كما سنه الر

                                                 
 . ) ١/٣٧٨ (اجملموع ) ١(
 .  ) ترمجة عبد الرمحن بن عبد أبو راشد    .  ) ٣٣١ - ٤/٣٣٠ (اإلصابة :  انظر  ) (٢(
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 عبد اهللا وعبد  ، وعامة ما مسى به النيب   اإلسالمية واألمساء الكفرية إىل األمساء اإلسالمية 
≅È  {:  ، كما قال تعاىل الرمحن è% (#θ ãã ÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θ ãã÷Š$# z≈ uΗ ÷q§9$# ( $ wƒ r& $ ¨Β (#θãã ô‰s? ã& s#sù â!$ yϑ ó™ F{$# 

4 o_ ó¡çt ø:$# 4 { )وكان شيخ اإلسالم  ، فإن هذين االمسني مها أصل بقية أمساء اهللا تعاىل  )١ ،
 أمسائهم  ، وكذلك أهل بيتنا غلب على  اهلروي قد مسى أهل بلده بعامة أمساء اهللا احلسىن  

، والسالم والقاهر واللطيف واحلكيم والعزيز      التعبيد هللا كعبد اهللا وعبد الرمحن وعبد الغين
 .  ، وامللك واحلق   ، واحملسن واألحد والواحد والقادر والكرمي       والرحيم 

أحب األمساء   {:   قالعن عبد اهللا بن عمرو أن النيب     " صحيح مسلم " وقد ثبت يف
 وكان   )٣( )٢( }وأقبحها حرب ومرة  .  إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن وأصدقها حارث ومهام 

يا بين  ! يا بين عبد اهللا   ! )٤(يا بين عبد الرمحن  :   يف احلروب  من شعار أصحاب النيب 
يا بين :  كما قالوا ذلك يوم بدر وحنني والفتح والطائف فكان شعار املهاجرين!  عبيد اهللا

انتهى  .  وشعار األوس يا بين عبيد اهللا.  يا بين عبد اهللا :  وشعار اخلزرج.  عبد الرمحن
 .  - رمحه اهللا -كالم الشيخ 

للمعاين ودالة     ملا كانت األمساء قوالب )٥( - رمحه اهللا  -قال تلميذه اإلمام ابن القيم 
عليها اقتضت احلكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب وأن ال يكون املعىن معها     

فإن حكمة احلكيم تأىب ذلك والواقع يشهد        .  مبرتلة األجنيب احملض الذي ال تعلق له هبا   
، وللمسميات تأثر عن أمسائها يف احلسن والقبح      ، بل لألمساء تأثري يف املسميات خبالفه
 :  اخلفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل  و

ــبه    ــرت يف لق ــناه إن فك ــبه   إال ومع ــرت يف لق ــناه إن فك إال ومع ــب  ــناك ذا لق ــلما أبصــرت عي ــبوق ــناك ذا لق ــلما أبصــرت عي وق
                                                 

 .  ١١٠:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  )٤/٣٤٥(، أمحد  )٤٩٥٠(، أبو داود األدب   )٣٥٦٥(النسائي اخليل  ) ٢(
، وضعف هذه الزيادة      وغريه)  ٤٩٥٠ (رواه أبو داود  )  . . . أصدقها  : ( له، وقو ) ٢١٣٢ (رواه مسلم  ) ٣(

 .  ) ٢٤٥١ (أبو حامت يف العلل  
من مراسيل    )  ٧/١٩ (، وهو عنده  ، ووصله من ال يعتمد عليه    من مراسيل عروة )  ٦/٣٦١ (رواه البيهقي   ) (٤(

 .  ) قوي احلديثني املرسلني   بإسناد ضعيف لعله ي)  ٧/٢٦٩/٧١٠٢ (ورواه الطرباين  .  الزهري 
 . ) ٣٤١ - ٢/٣٣٦ (زاد املعاد ) ٥(
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ومل ا كان بني األمساء واملسميات من    :  ، إىل أن قال     يستحب االسم احلسن وكان  
ام ، وما بني األرواح واألجس  االرتباط والتناسب والقرابة ما بني قوالب األشياء وحقائقها 

، كما كان إياس بن معاوية وغريه يرى الشخص    ع ب ر العقل  من كل منهما إىل اآلخر
وملا كان االسم   :  قال.  ؛ فال يكاد خيطئ  ينبغي أن يكون امسه كيت وكيت  :  فيقول

مقتضيا ملسماه ومؤثرا فيه كان أحب األمساء إىل اهللا ما اقتضى أحب األوصاف إليه كعبد   
ان إضافة العبودية إىل اسم اهللا واسم عبد الرمحن أحب إليه من  ، وك اهللا وعبد الرمحن

، وعبد اهللا   فعبد الرمحن أحب إليه من عبد القادر .  إضافتها إىل غريمها كالقاهر والقادر
،   ؛ هذا ألن التعلق الذي بني العبد وبني اهللا إمنا هو العبودية احملضة أحب إليه من عبد ربه

وملا غلبت رمحته غضبه وكانت الرمحة   .   العبد بالرمحة احملضة والتعلق الذي بني اهللا وبني
 .  ، كان عبد الرمحن أحب إليه من عبد القاهر  أحب إليه من الغضب 

وملا كان امل ل ك احلق  هللا وحده وال م ل ك على احلقيقة سواه كان أخنع          :  إىل أن قال 
ملك امللوك وسلطان     :  ؛ أي  ) شاهان شاه  : (  وأوضعه عند اهللا وأغضبه له اسم     )١(اسم 

وقد أحلق  .  ؛ فإن ذلك ليس ألحد غري اهللا فتسمية غريه هبذا من أبطل الباطل   السالطني 
ليس قاضي القضاة إال من يقضي باحلق :  وقال.  قاضي القضاة:  بعض أهل العلم هبذا
السم ويلي هذا ا.  كن فيكون:  ، الذي إذا قضى أمرا فإمنا يقول له  وهو خري الفاصلني

 خاصة   يف الكراهة والقبح والكذب سيد الناس وسيد الكل وليس ذلك إال لرسول اهللا   
أن    فال جيوز ألحد قط  )٣( )٢( }أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر     {:  كما قال

 .  أنا سيد ولد آدم :  ، كما ال جيوز أن يقول إنه سيد الناس وسيد الكل :  يقول عن غريه

                                                 
 .  ) من حديث أيب هريرة  )  ٢١٤٣ (، ومسلم  ) ٦٢٠٦،  ٦٢٠٥ (كما رواه البخاري   ) (١(
 .  )٤٣٠٨(، ابن ماجه الزهد   )٣١٤٨(الترمذي تفسري القرآن   ) ٢(
من حديث   )  ٦٢٤٢ (ند ابن حبان  ، وهو ع من حديث أيب هريرة )  ٢٢٧٨ (أصله يف صحيح مسلم    ) (٣(

 .)  واثلة 
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 طريقة األنبياء وأتباعهم االستدالل بالوحي املرتل 
 إن أصل العلم اإلهلي ومبدأه ودليله األول عند الذين آمنوا هو           )١( - رمحه اهللا  -قال 

أمرت  {:  وحي اهللا إليه كما قال خامت األنبياء هو ، وعند الرسول  اإلميان باهللا ورسوله
؛ فإذا علموا ذلك    وأن حممدا رسول اهللا  .  أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا   

ö≅è% βÎ) àM  {:   وقال اهللا تعاىل له  )٣( )٢( } عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها   ù= n=|Ê 

!$ yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ ÅÊr& 4’n?tã  Å¤ øtΡ ( Èβ Î)uρ àM ÷ƒy‰tG ÷δ $# $ yϑ Î6 sù û Çrθãƒ ¥’ n< Î) ú† În1u‘ 4 { )وقال  )٤ ،  :}  x8y‰y ùρ uρ 

~ω !$ |Ê 3“ y‰yγ sù ∩∠∪ { )وقال  )٥ ،  :}  ßøt wΥ Èà)tΡ y7ø‹n= tã z|¡ôm r& ÄÈ |Ás)ø9$# !$ yϑ Î/ !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) 

#x‹≈ yδ tβ#uöà)ø9$# β Î)uρ |MΨ à2 ÏΒ Ï& Î#ö7s% zÏϑ s9 šÎ= Ï≈tó ø9$# ∩⊂∪ { )فأخرب أنه كان قبله من      )٦ ،

y7  {:  ، وقال الغافلني Ï9≡x‹x.uρ !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) % [nρ â‘ ôÏiΒ $ tΡÌøΒ r& 4 $ tΒ |MΖä. “ Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3ø9$# Ÿω uρ 

ß≈ yϑƒ M}$# Å3≈ s9uρ çµ≈oΨ ù=yè y_ #Y‘θ çΡ “ Ï‰öκ̈Ξ Ïµ Î/ tΒ â!$ t±®Σ ôÏΒ $tΡÏŠ$ t6 Ïã 4 { )صحيح    " ، ويف  )٧
ذا القرآن  أن اهللا هدى نبيكم هب :   كالم معناهيف خطبة عمر ملا تويف النيب  " البخاري

 .  فاستمسكوا به
 هبذا الكالم الذي سبق ذكره أن اهتداء األنبياء وغريهم من    - رمحه اهللا -بي ن الشيخ 

، مث أشار إىل أن هداية األمم إمنا تكون باتباع      اخللق إمنا هو بالوحي املرتل ال بالعقل اجملرد 
ξ  {:  ؛ كقوله  وتقرير احلجة يف القرآن بالرسل كثري:  الرسل فقال y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n?tã 

                                                 
 . ) ٢/١ (اجملموع ) ١(
، النسائي حترمي الدم          )٢٦٠٦(، الترمذي اإلميان        )٢١(، مسلم اإلميان        )٢٧٨٦(البخاري اجلهاد والسري         ) ٢(

 .  )١/١١(، أمحد  )٣٩٢٨(، ابن ماجه الفنت  )٢٦٤٠(، أبو داود اجلهاد   )٣٩٧١(
، وغري ذلك من   من حديث أيب هريرة عن عمر وأيب بكر )  ٢٠ (، ومسلم  ) ١٣٩٩ (رواه البخاري   ) (٣(

 .)  املواضع  
 .  ٥٠:  سورة سبأ آية ) ٤(
 .  ٧:  سورة الضحى آية ) ٥(
 .  ٣:  سورة يوسف آية ) ٦(
 .  ٥٢:  سورة الشورى آية  ) ٧(
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«!$# 8π ¤f ãm y‰÷è t/ È≅ß™ ”9$# 4 { )وقوله   )١ ،  :}  $tΒ uρ $̈Ζä. tÎ/Éj‹yèãΒ 4 ®Lym y]yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪ { )٢( 
öθ  {:  وقوله   s9uρ !$ ¯Ρr& Νßγ≈ oΨ õ3n=÷δ r& 5># x‹yèÎ/ ÏiΒ Ï& Î#ö7s% (#θ ä9$ s)s9 $ uΖ−/u‘ Iω öθ s9 |M ù=y™ ö‘ r& $ uΖø‹s9Î) Zωθ ß™ u‘ yìÎ7®KuΖsù 

y7 ÏG≈tƒ#u { )وقوله .   )٣  :}  $tΒ uρ tβ%x. y7•/u‘ y7 Î= ôγãΒ 3“ tà)ø9$# 4 ®Lym y]yè ö7tƒ þ’Îû $ yγ ÏiΒ é& Zωθ ß™u‘ { )٤(   
$!  {:  وقوله  yϑ ¯=ä. u’ Å+ø9é& $pκ Ïù Ól öθ sù öΝçλm; r'y™ !$ pκçJ tΡt“ yz óΟs9r& ö/ä3Ï?ù'tƒ Öƒ É‹tΡ ∩∇∪ { )وقوله  )٥   :}  t,‹ Å™ uρ 

t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxŸ2 4’n< Î) tΛ©yγ y_ #·tΒ ã— ( # ¨Lym #sŒÎ) $ yδρ â!% y` ôM ys ÏG èù $ yγ ç/≡uθ ö/r& tΑ$ s% uρ öΝßγ s9 !$ pκçJ tΡt“ yz öΝs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ ß™â‘ 

ö/ä3ΖÏiΒ { )٦(   . 
:   أن منهج املصنفني من أهل السنة مبين على هذا األصل فقال    - رمحه اهللا  -مث بني  

وهلذا كان طائفة من أئمة املصنفني للسنن على األبواب إذا مجعوا فيها أصناف العلم    
،    ببدء الوحي ونزوله   " صحيحه " ، كما ابتدأ البخاري ابتدءوها بأصل العلم واإلميان

هو    :  ، مث أتبعه بكتاب اإلميان الذي   ان على الرسول أوال   فأخرب عن صفة نزول العلم واإلمي 
.  ، مث بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به فرتبه الترتيب احلقيقي اإلقرار مبا جاء به

ابتدأ كتابه بدالئل النبوة وذكر يف    " املسند " وكذلك اإلمام أبو حممد الدارمي صاحب
 .  ذلك طرفا صاحلا 

؛ كان      واهلدى هو اإلميان بالرسالة املتضمنة للكتاب واحلكمة  وملا كان أصل العلم  
:  ؛ كقوله  ، وما جاءت به الرسل كثريا جدا   ذكره طريق اهلداية بالرسالة اليت هي القرآن    

}  y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰èδ zŠ É)−Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ { )وقوله   )٧ ،  :}  #x‹≈ yδ ×β$u‹t/ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 

                                                 
 .  ١٦٥:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ١٥:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
 .  ١٣٤:  ةسورة طه آي) ٣(
 .  ٥٩:  سورة القصص آية) ٤(
 .  ٨:  سورة امللك آية  ) ٥(
 .  ٧١:  سورة الزمر آية ) ٦(
 .  ٢:  سورة البقرة آية ) ٧(
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“ Y‰èδ uρ ×π sàÏã öθtΒ uρ šÉ)−G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊇⊂∇∪ { )فيعلم أن    :  ، إىل أن قال  ، وذكر آيات هبذا املعىن  )١
 .  ، وهذا كثري رسول متنع الكفرآيات اهللا وأحاديث ال

، املخالفة    علماء املنطق:  ؛ أي  طريقة علماء الكالم  - رمحه اهللا  - )٢(مث ذكر الشيخ  
، وهي أن طريقتهم أوال تقرير الربوبية مث تقرير النبوة مث    لطريقة القرآن يف إثبات العقيدة

ة للمعتزلة والكرامية  ، كما هي الطريقة املشهورة الكالمي   تلقي السمعيات من النبوة 
، ومن سلك هذه الطرق يف إثبات الصانع أوال بناء على حدوث          والك ال بية واألشعرية  

، إما  ، مث إثبات صفاته نفيا وإثباتا بالقياس العقلي على ما بينهم من اتفاق واختالف      العامل
 والثواب  ، مث بعد ذلك يتكلمون يف السمعيات من املعاد      يف املسائل وإما يف الدالئل   

، وإمنا عمدة الكالم عندهم ومعظمه هو       والعقاب واخلالفة والتفضيل واإلميان بطريق جممل   
وقد بنوها على مقاييس تستلزم  .  تلك القضايا اليت يسموهنا العقليات وهي أصول دينهم   

؛ فلحقهم الذم من جهة ضعف املقاييس اليت بنوا عليها ومن  رد كثري مما جاءت به السنة
؛ قسم بنوا على هذه العقليات القياسية  ، وهم قسمان هم ملا جاءت به السنةجهة رد

وقسم بنوا عليها األصول العلمية والعملية كاملعتزلة حىت إن        .  األصول العلمية دون العملية  
، فما ح س ن من اهللا ح س ن    هؤالء يأخذون القدر املشترك يف األفعال بني اهللا وبني عباده 

وال شك  .  ، وهلذا مساهم الناس مشبهة األفعال ب ح من العبد قب ح من اهللا، وما ق  من العبد
أن هؤالء هم املتكلمة املذمومون عند السلف لكثرة بنائهم الدين على القياس الفاسد   

وإمنا الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت يف         .  الكالمي وردهم ملا جاء به الكتاب والسنة    
 .  ل واملسائل بأكمل املناهجأصول الدين وفروعه يف الدالئ  

 الفرق بني الطريقة القرآنية والطريقة الكالمية يف الدعوة إىل     - رمحه اهللا - )٣(مث بي ن 
$  { ، وهو أن الطريقة القرآنية البداءة باألمر بعبادة اهللا   اهللا pκš‰ r'̄≈tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ { )٤( 

                                                 
 .  ١٣٨:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ) ٢/٧ (اجملموع ) ٢(
 .  ) ٢/١٢ (اجملموع ) ٣(
 .  ٢١:  سورة البقرة آية ) ٤(
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، وهذا هو    والعبادة ال بد فيها من معرفة الرب واإلنابة إليه والتذلل له واالفتقار إليه       
، وهذا إذا حصل     ، والطريقة الكالمية إمنا تفيد جمرد اإلقرار واالعتراف بوجوده       املقصود 

أشد   {:  ؛ كما جاء يف احلديث  ن وباال على صاحبه وشقاء له من غري عبادة وإنابة كا
 كإبليس اللعني فإنه معترف بربه مقر  )١( }الناس عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمه 
:  ، كما قال   اء وكل من ش قي  فباتباعه له        بوجوده لكن ملا مل يعبده كان رأس األشقي            

}  ¨β V|øΒ V{ tΛ©yγ y_ y7ΖÏΒ £ϑ ÏΒuρ y7 yèÎ7s? öΝåκ÷]ÏΒ tÏè uΗ ødr& ∩∇∈∪ { )فال بد أن ميأل جهنم منه     )٢ ،
 .  ا استكرب عن الطاعة والعبادةومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وإمن  

‰pκš$  {:  ، قال تعاىل  ففاحتة دعوة الرسل األمر بالعبادة   :  إىل أن قال  r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6ôã $# 

ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ t Ï% ©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% { )وقال   )٣ ، }    أمرت أن أقاتل الناس حىت
حىت يشهدوا أن     :   ومل يقل )٥( )٤( }يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله      

إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما   {:  وكذلك قوله ملعاذ  .  ال رب إال اهللا
 عليه - وقال نوح   )٧( )٦( }تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا           

Èβ  {:  -السالم   r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# çνθ à)¨?$#uρ Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊂∪ { )وكذلك الرسل يف سورة        )٨ ،
 .  األعراف وغريها

                                                 
، قال املناوي يف فيض القدير              ) ٥/١٥٨ (و  )  ٣/٤٠ (، وابن عدي        ) ٥٠٧ (رواه الطرباين يف الصغري            () ١(

، وجزم الزين العراقي بأن سنده     غريب اإلسناد واملنت :  ، وقال ابن حجر  ضعفه املنذري  :  ) ١/٥١٨ (
 .)  ضعيف 

 .  ٨٥:  سورة ص آية) ٢(
 .  ٢١:  سورة البقرة آية ) ٣(
، أبو داود اجلهاد    )٣٩٦٧(، النسائي حترمي الدم    )٢٦٠٨(ميان  ، الترمذي اإل  )٣٨٥(البخاري الصالة   ) ٤(

 .  )٣/٢٢٥(، أمحد  )٢٦٤١(
 .)  بل هو متواتر .  وأنه صحيح )  ١٩٠ص (سبق  ) (٥(
، أبو    )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة   )٦٢٥(، الترمذي الزكاة   )١٩(، مسلم اإلميان   )٤٠٩٠(البخاري املغازي  ) ٦(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة   )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(ماجه الزكاة  ، ابن  )١٥٨٤(داود الزكاة 
 .)  ١٩ (، ومسلم  ) ١٣٩٥ (رواه البخاري   ) ٧(
 .  ٣:  سورة نوح آية ) ٨(
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 ٢٠٤

 طريقة أهل السنة وخمالفيهم يف إثبات العقائد 
 املنهاج النبوي اإلمياين العلمي   والذي أكتبه هنا بيان الفرق بني)١( - رمحه اهللا -قال 
، وما تشعب عنه من املنهاج الكالمي والعبادي     ، واملنهاج الصابئ الفلسفي   الصالحي 

 دعوا الناس إىل   - عليهم السالم -، وذلك أن األنبياء    املخالف لسبيل األنبياء وسنتهم
فأصل علمهم  ،  وعبادته متضمنة ملعرفته وذكره .  ، بالقلب واللسان عبادة اهللا أوال

، وأنه أشد رسوخا يف النفوس      ، وذلك فطري ضروري   وعملهم هو العلم باهللا والعمل هللا   
:  ، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا  إن الواحد نصف االثنني   :  من مبدأ العلم الرياضي كقولنا
، وأما   ؛ ألن هذه املعارف أمساء قد ت عرض عنها أكثر الفطر   إن اجلسم ال يكون يف مكانني   

 .  العلم اإلهلي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة
والغرض هنا أن اهللا سبحانه ملا كان هو األول الذي خلق الكائنات واآلخ ر الذي   

، وذكره أصل كل     تصري إليه احلادثات فهو األصل اجلامع فالعلم به أصل كل علم وجامعه
ذا حصل هلم ذلك فما  ، وإ  ، وليس للخلق صالح إال يف معرفة رهبم وعبادته  كالم وجامعه

 .  سواه إما فضل نافع وإما فضول غري نافعة وإما أمر مضر 
من أمسائه  :  ؛ أي ومن أمسائه اهلادي وقد جاء أيضا الربهان:  - رمحه اهللا -قال 
.  عرفت األشياء بريب ومل أعرف ريب باألشياء:  ، وهلذا يذكر عن بعضهم أنه قال  سبحانه

؟    مبا عرفت ربك :  وقيل البن عباس.  على كل شيء هو الدليل يل   :  وقال بعضهم
، خارجا عن املنهاج ظاعنا يف  من طلب دينه بالقياس مل يزل دهره يف التباس :  فقال

فأخرب أن معرفة  .  ، ووصفته مبا وصف به نفسه  ، عرفته مبا عر ف به نفسه االعوجاج
صل بكالم اهللا وهو    ، وأن وصف اللسان ح       القلب حصلت بتعريف اهللا وهو نور اإلميان  

فإذا احلق احلي القيوم هو رب كل شيء ومليكه ومؤص ل كل    :  ، إىل أن قال  نور القرآن
، هو الدليل  والربهان  واألول واألصل الذي يستدل به   أصل ومسب ب كل  سبب وعلة 

                                                 
 . ) ٢/١٥ (اجملموع ) ١(
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 ٢٠٥

، كما   العبد ويفزع إليه ويرد مجيع األواخر إليه يف العلم كان ذلك سبيل اهلدى وطريقه     
،    ؛ كان املتوكل عليه يف عمله  أن األعمال واحلركات ملا كان اهللا مصدر ها وإليه مرجعها

فجماع األمر أن اهللا هو اهلادي وهو   .  إنه ال حول وال قوة إال باهللا م ؤيدا منصورا :  القائل
∀s’4  {:  النصري x.uρ y7 În/tÎ/ $ Zƒ ÏŠ$ yδ #ZÅÁ tΡuρ ∩⊂⊇∪ { )وكل     ، وكل علم فال بد له من هداية     )١ ،

؛ فالواجب أن يكون هو أصل كل هداية وعلم وأصل كل نصرة      عمل فال بد له من قوة
 .  وقوة وال يستهدي العبد إال إياه وال يستنصر إال إياه

قا مربوبا مفطورا مصنوعا عاد يف علمه وعمله إىل خالقه وفاطره      والعبد ملا كان خملو
، إذ بناء الفرع على   ؛ فصار ذلك ترتيبا مطابقا للحق وتأليفا موافقا للحقيقة وربه وصانعه

فهذه الطريقة الصحيحة املوافقة لفطرة اهللا         .  األصل وتقدمي األصل على الفرع هو احلق    
يقة الفلسفية الكالمية فإهنم ابتدءوا بنفوسهم فجعلوها ، وأما الطر  وخلقته ولكتابه وسنته

، واألساس الذي يبنون عليه فتكلموا يف إدراكهم للعلم أنه       هي األصل الذي يفرعون عليه 
، وجعلوا العلوم احلسية والبديهية وحنوها هي    تارة يكون باحلس وتارة بالفعل وتارة هبما

 .  األصل الذي ال حيصل علم إال هبا
، أما املقاصد    وهذه الطرق فيها فساد كثري من جهة الوسائل واملقاصد    :   قالإىل أن 

فهي حلم مجل غث على رأس جبل     .  فإن حاصلها بعد التعب الكثري والسالمة خري قليل   
مث إنه يفوت هبا من املقاصد احملمودة ما ال   .  )٢(وال مسني فينتقل  .  ال سهل فريتقى.  وعر

 هذه الطرق كثرية املقدمات ينقطع السالكون فيها كثريا قبل ، وأما الوسائل فإن  ينضبط
وإما خفية ال يدركها إال  .  ، ومقدماهتا يف الغالب إما مشتبهة يقع الرتاع فيها الوصول 
، فكل رئيس من    ، وهلذا ال يتفق اثنان رئيسان على مقدمات دليل إال نادرا   األذكياء

ستدالل ختالف طريقة الرئيس اآلخر حبيث رؤساء الفالسفة واملتكلمني له طريقة يف اال
ويعتقد كل منهما أن اهللا ال يعرف إال  .  يقدح كل من أتباع أحدمها يف طريقه اآلخر

                                                 
 .  ٣١:  سورة الفرقان آية ) ١(
 .  ) ٢٤٤٨ (لم صحيح مس:  ، انظر  الذي روته عائشة من قصص العرب  )  أيب زرع  (اقتباس من حديث ) ٢(
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أن   :  مثال ذلك .  وإن كان مجهور أهل امللة بل عامة السلف خيالفونه فيها      .  بطريقته
 االستدالل بذلك غالب املتكلمني يعتقدون أن اهللا ال يعرف إال بإثبات حدوث العامل مث 

؛ فأكثرهم يستدلون حبدوث األعراض     ، مث هلم يف إثبات حدوث العامل طرق      على حمدثه
، مث القدرية من املعتزلة وغريهم يعتقدون أن إثبات الصانع ال ميكن            وهي صفات  األجسام

 اليت   ، وحنو ذلك من األصول  إال بعد اعتقاد أن العبد هو احملدث ألفعاله وإال انتقض الدليل 
 .  خيالفهم فيها مجهور املسلمني 

 .  وأما األنبياء فأول دعوهتم شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا   
فتدبر طرق العلم والعمل لتميز لك طريق أهل السنة واإلميان من طريق أهل البدعة         

 .  والنفاق وطريق العلم والعرفان من طريق اجلهل والنكران   
، وحاصله أن طريق أهل السنة وأتباع الرسل           باختصار-محه اهللا   ر-انتهى كالمه  

البداءة بعبادة اهللا والدعوة إليها قبل كل شيء ألنه سبحانه معروف بالفطر ال حيتاج إىل  
وطريقة الفالسفة واملتكلمني واملبتدعة البداءة باالستدالل على إثبات   .  االستدالل عليه

 ت كأهنم مل يعرفوا رهبم قبل ذلك تعاىل اهللا عما يقولون   وجود الرب أوال مث إثبات الرساال     
}  ’ Îûr& «!$# A7x© ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )وهلذا يقول أهل السنة وأتباع الرسل   )١ ،  :

إن   :  ، ويقول علماء الكالم  واجب على املكلف عبادة اهللا وحده ال شريك له  إن أول
إهنا طرق ملتوية خمتلفة متناقضة ال تؤدي إىل       .  أول واجب هو النظر واالستدالل عندهم   

، حيث إن الرسل أول ما يبدءون باألمر بعبادة اهللا       نتيجة تامة مث هي خمالفة لدعوة الرسل   
 .  ، واهللا املستعان  روا بالنظر واالستدالل أوالوحده ال شريك له مل يأم 

                                                 
 .  ١٠:  سورة إبراهيم آية  ) ١(
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 تفسري قوله تعاىل ك ل  ش ي ء  ه ال ك  إ ل ا و ج ه ه  
   )١( } ä. >óx« î7Ï9$yδ ωÎ) …çµyγô_uρ 4≅‘  {:   كالم يف تفسري قوله تعاىل- رمحه اهللا -للشيخ 

إن معىن اآلية أنه ال وجود لألشياء من جهة نفسها  :  والرد على أهل الضالل الذين قالوا 
، ورمبا يغلو بعضهم   بإجياده هلا :  ، أي  وإمنا وجودها من جهة اهللا فهي موجودة بوجه رهبا        

ابن عريب وغريه من أهل وحدة     إن معىن اآلية ال موجود إال اهللا كما هو قول      :  فيقول
 .  الوجود 

أما كون وجود اخلالق هو وجود املخلوق فهذا كفر            :   واملقصود هنا أن يقال  )٢(قال 
، وإن كان     ، وهو من أبطل الباطل يف بديهة عقل كل إنسان  صريح باتفاق أهل اإلميان

د له إال من     وأما كون املخلوق ال وجو    .  منتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان  
، مث مجيع الكائنات هو خالقها ورهبا ومليكها ال يكون شيء إال        اخلالق سبحانه فهذا حق  
 .  بقدرته ومشيئته وخلقه

؛ فإن املعاين   ، لكن الكالم هنا يف تفسري اآلية هبذا  هو خالق كل شيء سبحانه وتعاىل
 واحلق إن كان هو الذي      ، ، فالباطل ال جيوز أن يفسر به كالم اهللا    تنقسم إىل حق وباطل 
، وإال فليس كل معىن صحيح يفسر به اللفظ جملرد مناسبة إذ داللة        دل عليه القرآن فسر به   
، فال بد أن يكون اللفظ مستعمال يف ذلك املعىن حبيث قد دل  على      اللفظ على املعىن مسعية

، إذ األلفاظ اليت   ، وال يكتفى يف ذلك مبجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك املعىن  املعين  به
وهذا عند من يعترب املناسبة .  يصلح وضعها للمعاين ومل توضع هلا ال حيصي عددها إال اهللا

وأما عند من ال يعترب املناسبة فكل  .  بني اللفظ واملعىن كقول طائفة من أهل الكالم والبيان
مل فيه   لفظ يصلح وضعه لكل معىن ال سيما إذا علم أن اللفظ موضوع ملعىن هو مستع   

، مث إن كان خمالفا ملا علم من      فحمله على غري ذلك املعىن جملرد املناسبة كذب على اهللا    

                                                 
 .  ٨٨:  سورة القصص آية) ١(
 . ) ٢/٢٦ (اجملموع ) ٢(
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 ٢٠٨

، وإن مل يكن خمالفا فهو حال كثري من الوعاظ واملتصوفة     الشريعة فهو دأب القرامطة  
 .  الذين يقولون بإشارة ال يدل اللفظ عليها نصا وال قياسا

ä. >ó≅‘  {:  ، يعين قوله تعاىل فسري اآليةوإذا كان املقصود هنا الكالم يف ت  x« î7 Ï9$ yδ 

ω Î) …çµ yγ ô_ uρ 4 { )بل ال جيوز تفسري اآلية بذلك    كل وجود سوى وجوده فباطل    :   )١ ،
 :   وجوها إلبطال هذا التفسري احملدث ملخصها- رمحه اهللا -، مث ذكر    التفسري احملدث

≅‘  {:   أن اهللا سبحانه قال- ١ ä. >ó x« î7Ï9$ yδ ω Î) …çµ yγ ô_ uρ 4 { )وهذا يقتضي أن مث     )٢ ،
أريد بوجهه وجوده اقتضى أن كل ما سوى وجوده       ، فإن  أشياء هتلك إال وجهه  

،  ، وهو أيضا   ، وليس األمر كذلك  ، فيقتضي أن تكون املخلوقات هالكة   هالك
، فال يصح أن      هذا التفسري على قول االحتادية فإنه عندهم ما مث إال وجود واحد        :  أي
، إذ    ، إذ ما مث شيء خيرب عنه بأنه سوى وجوده  كل ما سوى وجوده هالك :  يقال

 .  أصل مذهبهم نفي الس وى والغري يف نفس األمر
إن معىن اآلية أن ما سوى اهللا فليس وجوده من نفسه وإمنا وجوده من اهللا            :   إذا قيل- ٢

استعمال لفظ اهلالك :  ، قيل كل شيء ليس وجوده من نفسه إال هو   :  فيكون املعىن
، ال يعرف يف اللغة    من نفسهيف الشيء املوجود املخلوق ألجل أن وجوده من ربه ال    

، واآليات القرآنية تدل على أن اهلالك استحالة وفساد يف الشيء        ال حقيقة وال جمازا
 .  ، ال أنه يعين أنه ليس وجوده من نفسه   املوجود  

ä. >ó≅‘  {:   أنه إذا كان معىن- ٣ x« î7 Ï9$ yδ ω Î) …çµ yγ ô_ uρ 4 { )كل شيء سوى اهللا فهو  )٣ 
كل شيء هالك مبعىن أنه  :  ، أي ممكن الوجود أما اهللا سبحانه فهو واجب الوجود  

هذا من :  ، قيل إال اهللا فهو واجب الوجود  :  ، أي من املمكن الوجود إال وجهه  
 .  وى واجب الوجود فهو ممكن الوجود     توضيح الواضح فإنه من املعلوم أن كل ما س  

                                                 
 .  ٨٨:  سورة القصص آية) ١(
 .  ٨٨:  سورة القصص آية) ٢(
 .  ٨٨:  سورة القصص آية) ٣(
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، والعمل  إن اسم الوجه يف الكتاب والسنة إمنا يذكر يف سياق العبادة له    :   أن يقال- ٤
$  {:  ، قال تعاىل له والتوجه إليه   tΒ uρ >‰tnL{ …çν y‰Ψ Ïã ÏΒ 7πyϑ ÷è ÏoΡ #“ t“ øgéB ∩⊇∪ ω Î) u!$ tóÏG ö/$# Ïµ ô ùρ 

Ïµ În/u‘ 4’ n?ôãF{$# ∩⊄⊃∪ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  tβθ ßϑ ÏèôÜãƒ uρ tΠ$ yè©Ü9$# 4’n?tã Ïµ Îm7ãm $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ $ VϑŠ ÏKtƒ uρ 

#·Å™ r&uρ ∩∇∪ $ oÿ ©ς Î) ö/ä3ãΚ ÏèôÜçΡ Ïµô_ uθ Ï9 «!$# { )وقال تعاىل   )٢ ،  :}  Ÿω uρ ÏŠãôÜs? t Ï% ©!$# tβθ ããô‰tƒ 

Οßγ −/u‘ Íο 4ρy‰tó ø9$$ Î/ Äc Å´ yè ø9$#uρ tβρ ß‰ƒ Ìãƒ …çµyγ ô_ uρ ( { )سم الوجه    ، وإذا كان كذلك كان محل ا   )٣
يف هذه اآلية على ما دل عليه يف سائر اآليات أوىل من محله على ما ال يدل عليه لفظ 

 .  ؛ ألن هذا استعمال للفظ فيما مل يرد به الكتاب  الوجه يف شيء من الكتاب والسنة  
 أن اسم اهلالك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به ويراد وهذا مناسب ملا ال      - ٥

، بل هو خارج عما جيب قصده       فاسد ال ينتفع به يف احلقيقة    يكون هللا فإنه   
öΝ  {:  ، قال تعاىل   وإرادته    èδ uρ tβ öθ yγ ÷Ψ tƒ çµ ÷Ψ tã šχ öθ t↔ ÷Ζ tƒ uρ çµ ÷Ζ tã ( β Î) uρ tβθ ä3 Î= ôγ ãƒ Hω Î) öΝ åκ |¦ àΡ r& 

$ tΒ uρ tβρ ã ãè ô± o„ ∩⊄∉∪ { )؛ أخرب أهنم يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأيهم         )٤
؛ فإن هالكه  ومعلوم أن من نأى عن اتباع الرسول وهنى غريه عنه وهو الكافر  .  عنه

 .  بكفره وهو حصول العذاب املكروه له دون النعيم املقصود      
من القرآن بتفسري مل يرد يف الكتاب  انتهى ملخص كالم الشيخ يف الرد على من فسر آية   

، وهذا ينطبق اليوم على كثري من جهال الكتبة الذين    والسنة وأنه تفسري باطل 
، أو يفسرون القرآن بنظريات حديثة من    يفسرون القرآن حسب أفهامهم وآرائهم 

، ويسمون ذلك باإلعجاز  ، أو نظريات رواد الفضاء نظريات الطب أو علم الفلك
، وإن كان   ، ويف هذا من اخلطورة والكذب على اهللا الشيء الكثري قرآن الكرميالعلمي لل

،   بعض أصحابه فعلوه عن حسن نية وإظهار ملكانة القرآن إال أن هذا عمل ال جيوز
                                                 

 .  ٢٠ ، ١٩:  سورة الليل اآليتان ) ١(
 .  ٩ ، ٨:  سورة اإلنسان اآليتان ) ٢(
 .  ٥٢:  األنعام آية سورة ) ٣(
 .  ٢٦:  سورة األنعام آية ) ٤(
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.  )٢( )١( } ومبا ال يعلم فليتبوأ مقعده من النار من قال يف القرآن برأيه {  قال
والقرآن ال يفسر إال بالقرآن أو بالسنة أو بقول الصحايب كما هو معلوم عند العلماء     

 .  ، واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل    احملققني

                                                 
 .  )١/٢٣٣(، أمحد  )٢٩٥١(الترمذي تفسري القرآن   ) ١(
، وذكر له ابن حبان    ) ٨٠٨٥ (، والنسائي يف الكربى   حسن صحيح  :  ، وقال ) ٢٩٥٠ (رواه الترمذي   ) (٢(

 .  ) ، يف ترمجة عبد اهللا بن شيبة الصغائي  شاهدا )  ٨/٣٦٨ (يف الثقات 
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 ما جيب إثباته هللا وما جيب نفيه عنه سبحانه 
ال بد للعبد أن  :   حيث قال)١( " التدمرية " لعظيمة يف رسالته ا- رمحه اهللا -مما ذكر 

،   ، وينفي عنه ما جيب نفيه مما يضاد هذه احلال    يثبت هللا ما جيب إثباته من صفات الكمال 
؛ فيؤمن خبلقه املتضمن كمال قدرته    وال بد له يف أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره 

، ويؤمن   رضاه من القول والعمل   ، ويثبت أمره املتضمن بيان ما حيبه وي    وعموم مشيئته
، وهذا يتضمن التوحيد يف عبادته وحده ال شريك له      بشرعه وقدره إميانا خاليا من الزلل 

، واألول يتضمن التوحيد يف  " يعين توحيد اإلهلية " وهو التوحيد يف القصد واإلرادة والعمل
 )٢( } ∪⊆∩ &ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymr  {:  كما دل ذلك سورة " يعين توحيد الربوبية " العلم والقول

≅ö  {:  ودل على اآلخر سورة    è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6ø9$# ∩⊇∪ { )ومها سورتا   )٣ ،
، وغري   لفاحتة يف ركعيت الفجر وركعيت الطواف  يقرأ بعد ا، وهبما كان النيب   اإلخالص 

 .  ذلك
فاألصل :   فقال أن األصل الذي جيب اتباعه يف صفات اهللا  - رمحه اهللا -مث ذكر  

؛ فيثبت هللا  يف هذا الباب أن يوصف اهللا مبا وصف به نفسه ومبا وصفه به رسله نفيا وإثباتا 
 أن األصل يف إثبات  - رمحه اهللا - يعين.  ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفى عن نفسه

 وال مدخل الصفات وترتيه اهللا عن النقائص هو الرجوع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله  
 .  للعقل والرأي يف ذلك 

وقد علم أن طريقة سلف األمة وأئمتها إثبات     :  مث ذكر موقف السلف من ذلك فقال  
، وكذلك     حتريف وال تعطيل، ومن غري ما أثبته من الصفات من غري تكييف وال متثيل

، مع إثبات ما أثبته من الصفات من غري إحلاد ال يف أمسائه  ينفون عنه ما نفاه عن نفسه
!¬  {:  ؛ فإن اهللا تعاىل ذم الذين يلحدون يف أمسائه وآياته كما قال تعاىل وال يف آياته uρ 

                                                 
 .  ) ٣/٢ (اجملموع ) ١(
 .  ١:  سورة اإلخالص آية ) ٢(
 .  ١:  سورة الكافرون آية ) ٣(
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â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû  Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∇⊃∪ { )وقال تعاىل   )١ ،  :}  ¨βÎ) t Ï%©!$# tβρß‰Ås ù= ãƒ þ’Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u Ÿω tβöθ xøƒ s† !$ uΖø‹n= tã 3 yϑ sùr& 

4’ s+ù=ãƒ ’Îû Í‘$̈Ζ9$# îöyz Πr& ̈Β þ’ÎAù'tƒ $ YΖÏΒ#u tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 4 (#θ è= uΗ ùå $# $ tΒ ôΜ çG ø⁄Ï© ( { )قتهم فطري.   اآلية )٢
، وترتيها بال تعطيل كما  إثبات األمساء والصفات مع نفي مماثلة املخلوقات إثباتا بال تشبيه 

 øŠs9§{  {:  ، ففي قوله  )øŠs9 ÏµÎ=÷WÏϑx. Öï†x« ( uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# çÅÁt7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )٣§{  {:  قال تعاىل

ÏµÎ=÷WÏϑx. Öï†x« ( { )٤(وقوله  .   رد للتشبيه والتمثيل  :}  uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# çÅÁt7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )رد    )٥ 
 .  لإلحلاد والتعطيل 

 نوع اإلثبات والنفي اللذين جاء هبما الرسل صلوات اهللا وسالمه    - رمحه اهللا -مث بي ن 
واهللا سبحانه قد بعث رسله بإثبات مفصل ونفي جممل  :   فقالعليهم يف صفات اهللا  

، ونفوا عنه ما ال يصلح له من التشبيه والتمثيل كما       فات على وجه التفصيل فأثبتوا هللا الص 
çν  {:  قال تعاىل ô‰ç7ôã$$ sù ÷É9 sÜô¹ $#uρ Ïµ Ï?y‰≈ t6 ÏèÏ9 4 ö≅ yδ ÞΟn= ÷ès? …çµs9 $ wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ { )أهل اللغة  ، قال )٦   :

}  ö≅ yδ ÞΟn= ÷è s? …çµ s9 $ wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ { )مساميا :  ، ويقال نظريا يستحق مثل امسه:  ؛ أي  )٧
 .  يساميه

وأما اإلثبات :  مث قال ،  وذكر الشيخ أمثلة كثرية للنفي اجململ الوارد يف القرآن الكرمي    
≈ª!$# Iω tµ  {:  ؛ كقوله  املفصل فإنه ذكر من أمسائه وصفاته ما أنزله يف حمكم آياته s9Î) ω Î) uθèδ 

 y∏ ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$# 4 { )وقوله    اآلية بكاملها)٨ ،  :}  ö≅ è% uθèδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$# ∩⊄∪ { )٩( 
                                                 

 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ٤٠:  سورة فصلت آية ) ٢(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٣(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٤(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٥(
 .  ٦٥:  سورة مرمي آية ) ٦(
 .  ٦٥:  ورة مرمي آية س) ٧(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٨(
 .  ٢:  سورة اإلخالص آية ) ٩(
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uθ  {:  ، وقوله  السورة   èδ uρ ãΛ Î= yèø9$# ãΛ Å3pt ø: $# ∩⊄∪ { )١(   ،}  uθ èδuρ ÞΟŠ Î= yèø9$# ãƒ Ï‰s)ø9$# ∩∈⊆∪ { )٢( 
 }  uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )إىل أن    .   أمثلة كثرية لذلك- رمحه اهللا -، وذكر   )٣

، فإن      يف أمساء الرب وصفاته إىل أمثال هذه اآليات واألحاديث الثابتة عن النيب :  قال
، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما   يف ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل 

؛ فهذه طريقة الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم        لسبيلهدى اهللا به عباده إىل سواء ا 
وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار واملشركني والذين أوتوا الكتاب ومن  .  أمجعني

، فإهنم على  دخل يف هؤالء من الصابئة واملتفلسفة واجلهمية والقرامطة والباطنية وحنوهم   
ل وال يثبتون إال وجودا مطلقا ال ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصي

، فإهنم ميثلونه باملمتنعات  ، وإمنا يرجع إىل وجود يف التمثيل    حقيقة له عند التحصيل
 .  واملعدومات واجلمادات ويعطلون األمساء والصفات تعطيال يستلزم نفي الذات 

وصفاهتم يف مث ذكر الشيخ أنه ال يلزم من اتفاق أمساء اهللا وصفاته مع أمساء املخلوقني 
، وضرب لذلك مثال يف مسمى الوجود فاخلالق      األلفاظ اتفاقها يف احلقائق واألعيان

، وال يلزم من اتفاقهما يف مسمى الوجود أن يكون        سبحانه موجود واملخلوق موجود   
، واتفاقهما يف  ، ووجود هذا خيصه   ، بل وجود هذا خيصه   وجود هذا مثل وجود هذا   
،    ، عند اإلضافة والتخصيص والتقييد هما يف مسمى ذلك االسماسم عام ال يقتضي متاثل

إن هذا مثل هذا التفاقهما يف   :  ، وال يقال فالعرش شيء موجود والبعوض شيء موجود  
، ومس ى صفاته بأمساء وكانت تلك    ، وهلذا مسى اهللا نفسه بأمساء   مسمى الشيء والوجود  

، ومسى بعض خملوقاته بأمساء خمتصة    غريهاألمساء خمتصة به إذا أضيفت إليه ال يشركه فيها  
، ومل يلزم من   ، توافق تلك األمساء إذا قطعت عن اإلضافة والتخصيص هبم مضافة إليهم

فقد مس ى اهللا نفسه حيا    .  اتفاق االمسني عند اإلطالق متاثل مسمامها عند اإلضافة والتقييد   

                                                 
 .  ٢:  سورة التحرمي آية  ) ١(
 .  ٥٤:  سورة الروم آية ) ٢(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٣(
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!ª  {:  فقال $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ  y∏ ø9 $# ãΠθ •‹ s) ø9 :  ، ومسى بعض عباده حيا فقال    )١( } 4 #$

}  ßl Ìøƒ ä† ¢‘y⇔ø9$# zÏΒ ÏM Íh‹yϑ ø9$# ßl Ìøƒ ä† uρ |M Íh‹yϑ ø9$# š∅ ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# { )وليس هذا احلي مثل هذا    )٢ ،
وال بد من هذا يف مجيع أمساء اهللا وصفاته يفهم منها ما دل عليه االسم باملواطأة   .  احلي

، املانعني من مشاركة املخلوق للخالق يف   ، وما دل عليه باإلضافة والتخصيص واالتفاق
 .  -حانه وتعاىل  سب-شيء من خصائصه  

، وأنه     تعاىل أمثلة كثرية مما مسى به نفسه ومسى به بعض خملوقاته - رمحه اهللا -وذكر  
ويف ذلك رد على الذين    .  ال يلزم من االتفاق يف االسم االتفاق يف املسمى واحلقيقة    

اء   ؛ ألن هذه األمس   إنه يلزم من إثبات األمساء والصفات هللا التمثيل باملخلوقني :  يقولون
 .  والصفات تطلق عليهم

أنه ال يلزم من اشتراك أمساء اهللا وصفاته مع      " التدمرية " وقد ذكر أيضا يف رسالته 
، اشتراكهما يف اخلارج  أمساء وصفات املخلوقني يف اللفظ واملعىن العام املوجود يف الذهن 

اء وصفات   ، وللمخلوق أمس   ، إذ هللا سبحانه أمساء وصفات ختصه   يف احلقيقة والكيفية 
، وكانت  وهلذا مسى اهللا نفسه بأمساء ومسى صفاته بأمساء  :  - رمحه اهللا  - )٣(، فقال  ختصه

، توافق تلك األمساء إذا قطعت عن اإلضافة  تلك األمساء خمتصة هبم مضافة إليهم
، واحتاده عند اإلطالق والتجريد     ، ومل يلزم من اتفاق االمسني ومتاثل مسمامها  والتخصيص

، فضال    ، اتفاقهما وال متاثل املسمى عند اإلضافة والتخصيص   ضافة والتخصيصعن اإل
 .  عن أن يتحد مسمامها عند اإلضافة والتخصيص 

ª!$# Iω tµ≈s9Î) ω  {:  ، فقال فقد مسى اهللا نفسه حيا Î) uθ èδ  y∏ ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$# 4 { )ومسى   .  )٤
ßlÌøƒ  {:  بعض عباده حيا فقال ä† ¢‘y⇔ø9$# zÏΒ ÏM Íh‹yϑ ø9$# ßl Ìøƒ ä† uρ |M Íh‹yϑ ø9$# š∅ ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# { )٥(  ،

                                                 
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٣١:  سورة يونس آية ) ٢(
 .  ) ٣/١٠ (اجملموع ) ٣(
 .  ٢٥٥:  آية سورة البقرة ) ٤(
 .  ٣١:  سورة يونس آية ) ٥(
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ßl  {:  ، وقوله  ، اسم هللا خمتص به ال ح ي :  ن  قوله ؛ أل وليس هذا احلي مثل هذا احلي  Ìøƒ ä† 

¢‘pt ø: $# zÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9$# { )وإمنا يتفقان إذا أطلقا وجردا عن      .   اسم للحي املخلوق خمتص به   )١
، ولكن العقل يفهم من املطلق     مطلق مسمى موجود يف اخلارج   ، ولكن ليس لل   التخصيص

، وعند االختصاص يقيد ذلك مبا يتميز به اخلالق عن املخلوق     قدرا مشتركا بني املسميني
يفهم منها ما دل عليه .  ، وال بد من هذا يف مجيع أمساء اهللا وصفاته  واملخلوق عن اخلالق 

، املانعة من مشاركة  باإلضافة واالختصاصاالسم باملواطأة واالتفاق وما دل عليه 
 .  - سبحانه وتعاىل -املخلوق للخالق يف شيء من خصائصه  
çνρ  {:  ، ومسى بعض عباده عليما فقال وكذلك مسى اهللا نفسه عليما حليما ã¤±o0 uρ 

?Ν≈ n= äó Î/ 5ΟŠ Î= tæ ∩⊄∇∪ { )ومسى آخر حليما فقال          يعين إسحاق    )٢ ،  :}  çµ≈ tΡ ö ¤± t6 sù AΟ≈ n= äó Î/ 

5ΟŠ Î= ym ∩⊇⊃⊇∪ { )وليس العليم كالعليم وال احلليم كاحلليم.  ،   يعين إمساعيل )٣  . 
β¨  {:  ومسى نفسه مسيعا بصريا فقال Î) ©! $# $ −Κ Ïè ÏΡ / ä3 Ýà Ïè tƒ ÿ Ïµ Î/ 3 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $ Jè‹ Ïÿ xœ 

# Z ÅÁ t/ ∩∈∇∪ { )ومسى بعض عباده مسيعا بصريا فقال   )٤ ،  :}  $ ¯Ρ Î) $ oΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $#  ÏΒ 

>π x ôÜ œΡ 8l$ t± øΒ r& Ïµ‹ Î= tG ö6 ¯Ρ çµ≈ oΨ ù= yè yf sù $ Jè‹ Ïϑ y™ # · ÅÁ t/ ∩⊄∪ { )وليس السميع كالسميع وال     )٥ ،
 .  البصري كالبصري

χ  {:  ومسى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال   Î) ©!$# Ä¨$ ¨Ψ9$$ Î/ Ô∃ρ âts9 ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊆⊂∪ { )٦(    ،

ô‰s)s9 öΝà2  {:  ومسى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال u!% y` Ñ^θ ß™ u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã 

                                                 
 .  ٩٥:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ٢٨:  سورة الذاريات آية  ) ٢(
 .  ١٠١:  سورة الصافات آية ) ٣(
 .  ٥٨:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  ٢:  سورة اإلنسان آية  ) ٥(
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية ) ٦(
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Ïµ ø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨtã ëÈƒ Ìym Νà6ø‹n= tæ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ âu‘ ÒΟŠ Ïm وليس الرؤوف     .   )١( } ∪∇⊅⊆∩ ‘§
 .  كالرؤوف وال الرحيم كالرحيم 

yϑ  {:  ، فقال ه باملؤمنومسى نفسه باملؤمن املهيمن ومسى بعض عباد  sùr& tβ%x. $ YΖÏΒ ÷σãΒ 

yϑ x. šχ% x. $ Z)Å™$ sù 4 ω tβ… âθ tFó¡o„ ∩⊇∇∪ { )ومسى نفسه بالعزيز  .  ، وليس املؤمن كاملؤمن    )٢

â“ƒ  {:  فقال Í“ yè ø9$# â‘$ ¬6 yf ø9$# çÉi9 x6tG ßϑ ø9$# 4 { )ومسى بعض عباده بالعزيز فقال .   )٣  :}  ÏM s9$ s% 

ßNr&tøΒ $# Í“ƒ Í•yèø9$# { )ومسى نفسه اجلبار املتكرب ومسى بعض خلقه     .   وليس العزيز كالعزيز   )٤

š  {:  باجلبار املتكرب فقال Ï9≡x‹x. ßìt7ôÜtƒ ª!$# 4’n?tã Èe≅ à2 É=ù= s% 9Éi9 s3tFãΒ 9‘$ ¬6 y_ ∩⊂∈∪ { )٥(    ،
 .  ، ونظائر هذا متعددة وليس اجلبار كاجلبار وال املتكرب كاملتكرب

ووصف نفسه باملشيئة     :   أمثلة هلذا االشتراك يف الصفات فقال - رمحه اهللا -مث ذكر  
yϑ  {:  ووصف عبده باملشيئة فقال  Ï9 u!$ x© öΝä3ΖÏΒ βr& tΛÉ)tG ó¡o„ ∩⊄∇∪ $ tΒ uρ tβρ â!$ t±n@ Hω Î) βr& u!$ t±o„ ª!$# 

> u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ { )وكذلك وصف نفسه باإلرادة وعبده باإلرادة فقال       )٦ ،  :

}  šχρ ß‰ƒ Ìè? uÚttã $ u‹÷Ρ‘‰9$# ª!$#uρ ß‰ƒ Ìãƒ nο tÅz Fψ$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∉∠∪ { )ووصف نفسه     )٧ ،
t∃öθ  {:  ، فقال ، ووصف عبده باحملبة    باحملبة |¡sù ’ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθs)Î/ öΝåκ™: Ït ä† ÿ…çµ tΡθ™6 Ït ä† uρ { )٨(    ،

z  {:  وصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã 4 { )٩(  .
، وال حمبته مثل حمبته وال رضاه   ، وال إرادته  ومعلوم أن مشيئة اهللا ليست مثل مشيئة العبد

                                                 
 .  ١٢٨:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ١٨:  ة آية سورة السجد ) ٢(
 .  ٢٣:  سورة احلشر آية  ) ٣(
 .  ٥١:  سورة يوسف آية ) ٤(
 .  ٣٥ ، ٣٤:  سورة غافر اآليتان) ٥(
 .  ٢٩:  سورة التكوير آية  ) ٦(
 .  ٦٧:  سورة األنفال آية ) ٧(
 .  ٥٤:  سورة املائدة آية ) ٨(
 .  ١١٩:  سورة املائدة آية ) ٩(
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ونظائر هذا كثرية فال بد من إثبات ما أثبته اهللا لنفسه ونفي     :  ، إىل أن قال    مثل رضاه
ضى ليس هللا علم وال قوة وال رمحة وال كالم وال حيب وال ير:  فمن قال.  مماثلته خبلقه

.  ، كان معطال جاحدا ممثال هللا باملعدومات واجلمادات  وال نادى وال ناجى وال استوى
، أو رضاء كرضائي أو يدان      ، أو حب كحيب  ، أو قوة كقويت  له علم كعلمي :  ومن قال
، بل ال بد من إثبات بال  ، كان مشبها ممثال هللا باحليوانات ، أو استواء كاستوائي   كيداي

 .  ال تعطيلمتثيل وترتيه ب
 حول هذا املوضوع املهم الذي زلت فيه      - رمحه اهللا -انتهى املقتبس من كالمه   

، وهي وجوب إثبات   ، ألهنا مل تسر على هذه القاعدة العظيمة  ، وضلت فيه أفهام األقدام
، وأن االشتراك يف االسم أو االشتراك يف الصفة      ما أثبته اهللا لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه

؛ ال يلزم منه االشتراك يف احلقيقة والكيفية فلله      ملخلوق واخلالق يف اللفظ واملعىن العام    بني ا
، وللمخلوق أمساء ختصه وتليق به والذي مييز هذا الفرق هو           أمساء وصفات ختصه وتليق به 

، وإذا     ، فإذا أضيفت األمساء والصفات إىل اهللا صار هلا معىن خيتص به سبحانه اإلضافة
واحلمد هللا    .  ؛ فال تعطيل وال متثيل  املخلوق صار هلا معىن يليق به وخيتص بهأضيفت إىل
 .  رب العاملني
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 بيان االشتراك بني أمساء اهللا وأمساء خلقه والفرق بينهما 
 uρ!¬  {:  ويتبني هذا بأصلني شريفني ومثلني مضروبني:  - رمحه اهللا - )١(قال 

ã≅ sVyϑ ø9$# 4’n?ôã F{$# 4 { )وخبامتة جامعة   )٢ ،  . 
القول يف بعض الصفات كالقول يف      :  أن يقال :  فأحدمها ،  فأما األصالن :  قال
، مسيع  ة، قدير بقدر ، عليم بعلم فإن كان املخاطب ممن يقول بأن اهللا حي حبياة.  بعض
، وينازع يف  ، وجيعل ذلك كله حقيقة   ، مريد بإرادة  ، متكلم بكالم  ، بصري ببصر بسمع

، وإما ببعض   ، فيجعل ذلك جمازا ويفسره إما باإلرادة حمبته ورضاه وغضبه وكراهته
، بل القول   ال فرق بني ما نفيته وبني ما أثبته:  فيقال له.  املخلوقات من النعم والعقوبات

إن إرادته مثل إرادة املخلوقني فكذلك حمبته   :  فإن قلت.  دمها كالقول يف اآلخر يف أح
وكذلك له   :  ، قيل لك إن له إرادة تليق به    :  وإن قلت  .  ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل  

، كما أن للمخلوق إرادة        ، وله رضا وغضب يليق به   حمبة تليق به وللمخلوق حمبة تليق به  
؛ ألن  تلك الصفات أثبت ها بالعقل:  فإن قال.   وغضب يليق بهتليق به وللمخلوق رضا

،   ، واإلحكام دل على العلم ، والتخصيص دل على اإلرادة الفعل احلادث دل على القدرة
 .  ، واحلي ال خيلو عن السمع والبصر والكالم أو ضد ذلك       وهذه الصفات مستلزمة للحياة

 :  ني عن ذلك جواب- رمحه اهللا -مث ذكر الشيخ   
؛  أن يكون العقل دل على هذه الصفات اليت ذكرهتا فإنه ال ينفي ما عداها    :  األول

؛  ، وليس لك أن تنفيه بغري دليل   ، ال يستلزم عدم املدلول املعني  ألن عدم الدليل املعني 
،    وقد دل الشرع على هذه الصفات اليت نفيتها.  ألن النايف عليه الدليل كما على املثبت

، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السامل عن    ض ذلك معارض عقلي وال مسعي ومل يعار
 .  املعارض املقاوم

                                                 
 .  ) ٣/١٦ (اجملموع ) ١(
 .  ٦٠:  ل آية  سورة النح) ٢(
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:  ميكن إثبات هذه الصفات اليت نفيتها بالدليل العقلي أيضا:  أن يقالواجلواب الثاين 
،  نفع العباد واإلحسان إليهم يدل على الرمحة كداللة التخصيص على املشيئة:  بأن يقال

كما ثبت .  ، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم ائعني يدل على حمبتهموإكرام الط
والغايات احملمودة يف مفعوالته   .  بالشهادة واخلرب من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه

وهلذا كان ما يف القرآن من بيان ما يف خملوقاته من  .  ومأموراته تدل على حكمته البالغة
 .   من بيان ما فيها من الداللة على حمض املشيئة   ؛ أعظم مما يف القرآن  النعم واحلكم 

وإن كان املخاطب ممن ينكر الصفات ويقر باألمساء   :  - رمحه اهللا -مث قال الشيخ  
،    ، وينكر أن يتصف باحلياة والعلم والقدرة  إنه حي عليم قدير :  كاملعتزيل الذي يقول

إثبات احلياة والعلم   :   إن قلتفإنك.  ال فرق بني إثبات األمساء وإثبات الصفات:  قيل له
؛ ألنا ال جند يف الشاهد متصفا بالصفات إال ما هو   والقدرة يقتضي تشبيها أو جتسيما

؛ فانف األمساء بل  فإن نفيت ما نفيت لكونك مل جتده يف الشاهد إال للجسم.  جسم 
 :  - رمحه اهللا - )١(إىل أن قال   .  وكل  شيء ألنك ال جتده يف الشاهد إال للجسم 

؛ فإن اهللا ليس كمثله شيء ال يف   القول يف الصفات كالقول يف الذات:  األصل الثاين
، فالذات   ، فإذا كان له ذات حقيقة ال متاثل الذوات    ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله 

كيف استوى على :  فإذا قال السائل.  متصفة بصفات حقيقة ال متاثل سائر الصفات
االستواء  :  - رضي اهللا عنهما - وغريمها )٢(ا قال ربيعة ومالك كم:  ؟ قيل له العرش
؛ ألنه سؤال   ، والسؤال عن الكيفية بدعة    ، واإلميان به واجب    ، والكيف جمهول   معلوم

 .  عما ال يعلمه البشر وال ميكنهم اإلجابة عنه 
:  قال؟ فإذا  كيف هو:  ؟ قيل له  كيف يرتل ربنا إىل السماء الدنيا:  وكذلك إذا قال 

؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم     وحنن ال نعلم كيفية نزوله :  ، قيل له  ال أعلم كيفيته
فكيف تطالبين بكيفية مسعه وبصره وتكليمه    .  بكيفية املوصوف وهو فرع له وتابع له    

                                                 
 .  ) ٣/٢٥ (اجملموع ) ١(
 .  ) ٣/٢٨ (اجملموع ) ٢(
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؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة يف نفس        ، وأنت ال تعلم كيفية ذاته    واستوائه ونزوله  
، فسمعه وبصره وكالمه ونزوله       ، مستوجبة لصفات الكمال ال مياثلها شيء    مراأل

، وهو متصف بصفات الكمال اليت ال يشاهبه فيها مسع     واستواؤه ثابت يف نفس األمر 
 .  املخلوقني وبصرهم وكالمهم ونزوهلم واستواؤهم 

ة الصفات   وهو هبذه املناظرة مع نفا  - رمحه اهللا -انتهى املقصود يف كالم الشيخ  
، فالواجب   ، وإال كانوا معاندين بعضها أو مجيعها قد أفحمهم وألزمهم باالعتراف باحلق  

على املسلم اإلميان مبا جاء يف الكتاب والسنة من صفات اهللا وأمسائه وأن ال يتدخل بعقله   
، بل ف ر ضه   القاصر وفهمه الكاسد يف تأويل النصوص وصرفها عن معانيها الصحيحة 

، نسأل  والوقوف عند حده فهذا طريق النجاة والسالمة من التكلف واالحنراف التسليم 
، إنه مسيع    ، ويرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه  اهللا تعاىل أن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه 

 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه  .  جميب
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 قتضي التشبيه الرد على من زعم أن إثبات األمساء والصفات ي
إثبات أمساء اهللا وصفاته ال يلزم منه تشبيه اهللا خبلقه كما تزعمه اجلهمية واملعتزلة ومن       

، وال    سار على هنجهم يف نفي األمساء والصفات حبجة أنه جيب ترتيه اهللا عن مشاهبة خلقه 
،  ق ؛ ألهنا قد مسي هبا ووصف هبا املخلو   ميكن ذلك بزعمهم إال بنفي األمساء والصفات  

 إنه ال يلزم من إثبات أمساء اهللا وصفاته مشاهبة     )١(وقد نفى الشيخ هذا الزعم الباطل وقال  
أن اهللا سبحانه أخربنا عما يف اجلنة    :  املثل األول:  املخلوقني ووضح ذلك بضرب مثلني

، فأخربنا أن فيها لبنا   من املخلوقات من أصناف املطاعم واملالبس واملناكح واملساكن  
وقد قال ابن .   ومخرا وماء وحلما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا   وعسال
وإذا كانت  .  )٢(ليس يف الدنيا شيء مما يف اجلنة إال األمساء :  - رضي اهللا عنهما -عباس 

تلك احلقائق اليت أخرب اهللا عنها موافقة يف األمساء للحقائق املوجودة يف الدنيا وليست مماثلة        
 أعظم   - سبحانه وتعاىل -فاخلالق .  نهما من التباين ما ال يعلمه إال اهللا تعاىل، بل بي هلا

ومباينته ملخلوقاته أعظم من مباينة   .  مباينة للمخلوقات من مباينة املخلوق للمخلوق 
إذ املخلوق أقرب إىل املخلوق املوافق له يف االسم من          .  موجود اآلخرة ملوجود الدنيا      

فالسلف واألئمة وأتباعهم آمنوا مبا أخرب اهللا به عن نفسه وعن اليوم        .  اخلالق إىل املخلوق   
، مع علمهم باملباينة اليت بني ما يف الدنيا وبني ما يف اآلخرة وأن مباينة اهللا خللقه   اآلخر
،    ، وطوائف من أهل الكالم أثبتوا ما أخرب اهللا به يف اآلخرة من الثواب والعقاب  أعظم

 هبذا أن يبني   - رمحه اهللا  -ويريد الشيخ  .  به عن نفسه من الصفات  ونفوا كثريا مما أخرب 
 .  تناقضهم ألن الباب واحد جيب اإلميان بكل ما أخرب اهللا عنه من أمور الغيب 

، فإن    واهللا سبحانه ال تضرب له األمثال اليت فيها مماثلة خللقه     :  - رمحه اهللا  -مث قال  
فال جيوز أن يشرك هو واملخلوقات يف قياس متثيل وال     .  اهللا ال مثيل له بل له املثل األعلى 

                                                 
 . ) ٣/٢٨ (اجملموع ) ١(
 .  ) ٨ (وهناد يف الزهد )  ١/١٧٤ (رواه ابن جرير   ) ٢(
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، وهو أن كل ما     ، ولكن يستعمل يف حقه املثل األعلى  يف قياس مشول تستوي أفراده 
، وكل ما يرته عنه املخلوق من نقص       اتصف به املخلوق من كمال فاخلالق أوىل به   

ة املخلوق مع املوافقة يف     ، فإذا كان املخلوق مرتها عن مماثل    فاخلالق أوىل بالترتيه عنه
 .  ، وإن حصلت موافقة يف االسم   ، فاخلالق أوىل أن يرته عن مماثلة املخلوق    االسم

وهو أن الروح اليت فينا قد وصفت بصفات  :  املثل الثاين:  - رمحه اهللا -مث ذكر 
، وأهنا تقبض من    ، فأخربت النصوص أهنا تعرج وتصعد من مساء إىل مساء   ثبوتية وسلبية

،   مث ذكر اختالف الناس يف حقيقة الروح  .  البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة
واملقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عاملة قادرة مسيعة بصرية تصعد       :  إىل أن قال

،  ، والعقول قاصرة عن تكييفها   وترتل وتذهب وجتيء وحنو ذلك من الصفات  
، والشيء إمنا تدرك حقيقته مبشاهدته أو مشاهدة   ا نظريا؛ ألهنم مل يشاهدوا هل وحتديدها
، فإذا كانت الروح متصفة هبذه الصفات مع عدم مماثلتها ملا يشاهد من    نظريه

،  ؛ فاخلالق أوىل مبباينته ملخلوقاته مع اتصافه مبا يستحقه من أمسائه وصفاته   املخلوقات
.  ن أن حيدوا الروح أو يكيفوها     وأهل العقول هم أعجز عن أن حيدوه أو يكيفوه منهم ع       

، ومن مث لها مبا يشاهده من املخلوقات   فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطال هلا 
، وهي مع ذلك ثابتة حبقيقة اإلثبات مستحقة ملا هلا من    جاهال ممثال هلا بغري شكلها

،    معطال أوىل أن يكون من نفى صفاته جاحدا  - سبحانه وتعاىل -، فاخلالق  الصفات
 ثابت حبقيقة اإلثبات مستحق ملا  - سبحانه وتعاىل -ومن قاسه خبلقه جاهال به ممثال وهو    

 .  له من األمساء والصفات
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 بيان القواعد اليت يبىن عليها مذهب السلف يف األمساء والصفات 
 : )١(مث ذكر الشيخ قواعد نافعة يف هذا الباب فقال  

؛ فاإلثبات كإخباره بأنه  ه موصوف باإلثبات والنفي أن اهللا سبحان  : القاعدة األوىل
:  والنفي كقوله .  ، وأنه مسيع بصري وحنو ذلك    ، وعلى كل شيء قدير    بكل شيء عليم 

}  Ÿω …çν ä‹è{ù's? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ 4 { )وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح وال كمال   .   )٢
؛ ألن النفي احملض عدم   ، وإال فمجرد النفي ليس فيه مدح وال كمال إال إذا تضمن إثباتا

، فضال عن    ، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء     ، والعدم احملض ليس بشيء    حمض
، واملعدوم     وصف به املعدوم واملمتنع   ؛ وألن النفي احملض ي   أن يكون مدحا أو كماال    

فلهذا كان عامة ما وصف اهللا به نفسه من النفي  .  واملمتنع ال يوصف مبدح وال كمال 
ª!$# Iω tµ≈s9Î) ω  {:  متضمنا إلثبات مدح كقوله تعاىل Î) uθ èδ  y∏ ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$# 4 Ÿω …çν ä‹è{ù's? ×πuΖÅ™ Ÿω uρ 

×Πöθ tΡ 4 { )إىل قوله  )٣   :}  Ÿω uρ …çν ßŠθ ä↔ tƒ $ uΚ ßγ ÝàøÏm 4 { )ال يكرثه وال يثقله:  ؛ أي   )٤   ،
خبالف املخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء    .  وذلك مستلزم لكمال قدرته ومتامها

 Ÿω  {:  ، وكذلك قوله  ؛ فإن هذا نقص يف قدرته وعيب يف قوته  بنوع كلفة ومشقة
Ü> â“÷è tƒ çµ ÷Ζtã ãΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘sŒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )وكذلك قوله  )٥ ،  :}  ô‰s)s9uρ $ oΨ ø)n= yz 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ÷ t/ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& $ tΒ uρ $ uΖ¡¡tΒ ÏΒ 5>θ äó—9 ∩⊂∇∪ { )؛ فإن نفي مس    )٦
اللغوب الذي هو التعب واإلعياء دل على كمال القدرة وهناية القوة خبالف املخلوق الذي   

 .  يلحقه من التعب والكالل ما يلحقه
                                                 

 . ) ٣/٣٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٣:  سبأ آية سورة ) ٥(
 .  ٣٨:  سورة ق آية) ٦(
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ω çµ  {:  وكذلك قوله تعاىل  à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Áö/F{$# { )؛ إمنا نفى اإلدراك الذي هو     )١
، وليس يف   ؛ ألن املعدوم ال يرى  ، ومل ينف جمرد الرؤية  ، كما قاله أكثر العلماء اإلحاطة 

، وإمنا املدح يف كونه ال      ، إذ لو كان كذلك لكان املعدوم ممدوحا        كونه ال يرى مدح
فكما أنه إذا علم ال حياط به علما فكذلك إذا رؤي ال حياط به .  ط به وإن رؤيحيا
فكان يف نفي اإلدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال وكان ذلك        .  رؤية

،    ، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم اإلحاطة    دليال على إثبات الرؤية ال على نفيها 
 .   سلف األمة وأئمتهاوهذا هو احلق الذي اتفق عليه 

،    الشبهة اليت يوردها نفاة الرؤية- رمحه اهللا -وهبذا التقرير الواضح كشف   :  أقول
، واإلدراك    ، وهي مل تنفها وإمنا نفت اإلدراك  وهي استدالهلم هبذه اآلية على نفي الرؤية  

 .  غري الرؤية
اليت يبىن عليها مذهب  يف سياق القواعد - رمحه اهللا -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 . السلف يف إثبات أمساء اهللا وصفاته

 عن ربه فإنه جيب اإلميان به سواء عرفنا  أن ما أخرب به الرسول    :  القاعدة الثانية
، فما جاء يف الكتاب والسنة وجب على كل    معناه أو مل نعرف ألنه الصادق املصدوق  

، مع أن     بت باتفاق سلف األمة وأئمتها وكذلك ما ث .  مؤمن اإلميان به وإن مل يفهم معناه  
، وما    هذا الباب يوجد عامته منصوصا يف الكتاب والسنة متفق عليه بني سلف األمة

تنازع فيه املتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل وال له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه   
، وإن اشتمل كالمه     د ، وإن أراد باطال ر    ، فإن أراد حقا قبل   أو نفيه حىت يعرف مراده   

 .  ، بل يوقف اللفظ ويفسر املعىن على حق وباطل مل يقبل مطلقا ومل يرد مجيع معناه
 كما تنازع الناس يف اجلهة     )٢( مثال لذلك فقال - رمحه اهللا -مث ضرب الشيخ  
، كما إذا  ؛ فلفظ اجلهة قد يراد به شيء موجود غري اهللا فيكون خملوقا  والتحيز وغري ذلك

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة األنعام آية ) ١(
 . ) ٣/٤١ (اجملموع ) ٢(
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، وقد يراد به ما ليس مبوجود غري اهللا تعاىل        باجلهة نفس العرش أو نفس السماوات   أريد
ومعلوم أنه ليس يف النص إثبات لفظ اجلهة وال نفيه   .  كما إذا أريد باجلهة ما فوق العامل

وقد علم أن ما مث      .  كما فيه إثبات لفظ العلو واالستواء والفوقية والعروج إليه وحنو ذلك     
، ليس يف       مباين للمخلوق - سبحانه وتعاىل  -، واخلالق    خلالق واملخلوق  موجود إال ا  

أتريد باجلهة  :  فيقال ملن نفى اجلهة .  خملوقاته شيء من ذاته وال يف ذاته شيء من خملوقاته
؟   ؟ أم تريد باجلهة ما وراء العامل     ، فاهللا ليس داخال يف املخلوقات    أهنا شيء موجود خملوق   
،   اهللا يف جهة :  وكذلك يقال ملن قال.  ق العامل مباين للمخلوقاتفال ريب أن اهللا فو

؟ فإن     ؟ أو تريد به أن اهللا داخل يف شيء من املخلوقات      أتريد بذلك أن اهللا فوق العامل   
 .  ، وإن أردت الثاين فهو باطل   أردت األول فهو حق 

، بل قد    وأكرب، إن أراد به أن اهللا حتوزه املخلوقات فاهللا أعظم  وكذلك لفظ التحيز
$  {:  ، وقد قال اهللا تعاىل وسع كرسيه السماوات واألرض tΒuρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym Íν Í‘ ô‰s% 

ÞÚö‘ F{$#uρ $ Yè‹Ïϑ y_ …çµ çG ŸÒö6 s% tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜtΒ Ïµ ÏΨŠÏϑ u‹Î/ 4 { )وقد ثبت يف    )١ ،

:  يقبض اهللا األرض ويطوي السماوات بيمينه مث يقول {:   أنه قالالصحاح عن النيب 

ما السماوات السبع    {:   ويف حديث ابن عباس  )٣( )٢( }رض أين ملوك األ .  أنا امللك

 وإن أراد     )٤( }واألرضون السبع وما فيهن يف يد الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم 
مباين هلا منفصل عنها ليس حال ا فيها فهو :  ؛ أي  تبالتحيز أنه منحاز عن املخلوقا

 .  فوق مساواته على عرشه بائن يف خلقه :  سبحانه كما قال أئمة السنة
                                                 

 .  ٦٧:  سورة الزمر آية ) ١(
،  )١٩٢(، ابن ماجه املقدمة     )٢٧٨٧(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار      )٤٥٣٤(البخاري تفسري القرآن    ) ٢(

 .  )٢٧٩٩(، الدارمي الرقاق   )٢/٣٧٤(أمحد 
 .  ) من حديث أيب هريرة  )  ٢٧٨٧ (، ومسلم  ) ٤٨١٢ (رواه البخاري   ) (٣(
وله شاهد مرفوع  .  عن أبيه ؛ موقوفا)  ١٠٩٠ (وعبد اهللا بن أمحد يف السنة  )  ٢٤/٢٥ (رواه ابن جرير    ) (٤(

له  :  ) ١٣/٤١١ (قال احلافظ يف الفتح .  ) ٧٠ (، وأبو الشيخ يف العظمة  ) ٣٦١ (عن أيب ذر ؛ رواه ابن حبان 
 .)  شاهد عن جماهد ؛ أخرجه سعيد بن منصور يف التفسري ؛ بسند صحيح عنه       
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ظاهر النصوص مراد أو ظاهر    :  إذا قال القائل :  القاعدة الثالثة :  - رمحه اهللا  -مث قال  
؛ فإن كان القائل يعتقد  لفظ الظاهر فيه إمجال واشتراك:  ؛ فإنه يقال النصوص ليس مبراد 

، أو ما هو من خصائصهم فال ريب أن هذا غري         أن ظاهرها التمثيل بصفات املخلوقني 
، وال يرتضون أن يكون     ، ولكن السلف واألئمة مل يكونوا يسمون هذا ظاهرها     مراد

، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وأحكم من أن يكون         ظاهر القرآن واحلديث كفرا وباطال  
، والذين جيعلون     لذي وصف به نفسه ال يظهر منه إال ما هو كفر أو ضالل      كالمه ا

تارة جيعلون املعىن الفاسد ظاهر اللفظ حىت جيعلوه  :  ؛ يغلطون من وجهني  ظاهرها ذلك
وتارة يردون املعىن احلق الذي هو   .  حمتاجا إىل تأويل خيالف الظاهر وال يكون كذلك

عبدي جعت فلم  {:  األول كما قالوا يف قولهف.  ظاهر اللفظ العتقادهم أنه باطل

يف  احلجر األسود ميني اهللا  {:  ، ويف األثر اآلخر  احلديث)٢(.  . . )١( }تطعمين 

قلوب العباد  {:   وقوله )٣( }األرض فمن صافحه أو قب له فكأمنا صافح اهللا وقب ل ميينه 

،   قد علم أن ليس يف قلوبنا أصابع احلق  :   فقالوا)٥( )٤( }بني أصبعني من أصابع الرمحن 
 .   حقها من الداللة لعلمتم أهنا مل تدل إال على حق لو أعطيتم النصوص :  فيقال هلم

احلجر األسود ميني اهللا يف األرض فمن صافحه وقبله فكأمنا  {:  فقوله :  أما أوال

أن احلجر األسود ليس هو صفة هللا وال هو نفس      ؛ صريح يف    }صافح اهللا وقبل ميينه 

فمن قبله وصافحه فكأمنا صافح اهللا   {:  ، وقال ميني اهللا يف األرض :  ؛ ألنه قال ميينه

يان أن مستلمه   ففي نفس احلديث ب.  ؛ ومعلوم أن املشبه ليس هو املشبه به }وقبل ميينه 

                                                 
 .  )٢٥٦٩(مسلم الرب والصلة واآلداب  ) ١(
 .  ) من حديث أيب هريرة  )  ٢٥٦٩ (رواه مسلم   ) (٢(
يخ  حنو ما ذكره ش)  ٢٠،  ١٧ (، والفاكهي يف أخبار مكة  ) ٨٩٢٠،  ٨٩١٩ (رواه عبد الرزاق    ) (٣(

 .)  ، فينظر بل حسنه مرفوعا .  ) ١/٤١٧ (وصححه العجلوين يف كشف األخطاء   .  اإلسالم
 .  )٢/١٦٨(، أمحد  )٢٦٥٤(مسلم القدر  ) ٤(
 .)  من حديث عبد اهللا بن عمرو   )  ٢٦٥٤ (رواه مسلم   ) (٥(
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، فكيف جيعل ظاهره كفرا ألنه حمتاج إىل   ، وأنه ليس هو نفس ميينه    ليس مصافحا هللا
 .  ؟ مع أن هذا احلديث إمنا يعرف عن ابن عباس   التأويل

عبدي جعت فلم  :  ويقول اهللا  {:  وأما احلديث اآلخر فهو يف الصحيح مفسرا    
فيقول أما علمت أن عبدي     .  رب كيف أطعمك وأنت رب العاملني :  ، فيقول تطعمين

رب :  فيقول.  عبدي مرضت فلم تعدين.  فالنا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي  
دته   أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلو ع  :  ؟ فيقول كيف أعودك وأنت رب العاملني  

ولكن مرض   .  وهذا صريح يف أن اهللا سبحانه مل ميرض ومل جيع .  )١( }لوجدتين عنده 
، ولو عدته لوجدتين       عبده وجاع عبده مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي     

 .  فلم يبق يف احلديث لفظ حيتاج إىل تأويل.  عنده
؛ فإنه ليس يف     )٢( }قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن     {:  وأما قوله 

هذا  :  وال يف قول القائل  .  ظاهره أن القلب متصل باألصابع وال مماس هلا وال أهنا يف جوفه    
السحاب املسخر بني السماء واألرض مل  :  وإذا قيل.  ؛ ما يقتضي مباشرته ليديه بني يدي

 .  ونظائر هذا كثرية.  ن مماسا للسماء واألرضيقتض أن يكو

                                                 
 .  )٢/٤٠٤(، أمحد  )٢٥٦٩(مسلم الرب والصلة واآلداب  ) ١(
 .  )٢/١٦٨(د ، أمح )٢٦٥٤(مسلم القدر  ) ٢(
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 الرد على من يؤولون أمساء اهللا وصفاته 
؛   ومما يشبه هذا القول أن جيعل اللفظ نظريا ملا ليس مثله     :  - رمحه اهللا  - )١(يقول 

$  {:  كما قيل يف قوله  tΒ y7yè uΖtΒ βr& y‰àf ó¡n@ $ yϑ Ï9 àM ø)n= yz £“ y‰u‹Î/ ( { )هو مثل قوله  :   فقيل)٢  :

}  óΟs9uρ r& (#÷ρ ttƒ $ ¯Ρr& $ uΖø)n= yz Νßγ s9 $ £ϑ ÏiΒ ôMn= Ïϑ tã !$ uΖƒ Ï‰÷ƒ r& $ Vϑ≈yè ÷Ρr& { )؛ ألنه    ، فهذا ليس مثل هذا  )٣

$  {:  هنا أضاف الفعل إىل األيدي فصار شبيها بقوله  yϑ Î6sù ôM t6|¡x. ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& { )وهنا   )٤ ،
وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه  .  ) بيدي : ( مث قال)  ملا خلقت  : ( أضاف الفعل إليه فقال
≅ö  {:  ، ويف اليدين ذكر لفظ التثنية كما يف قوله          املقدسة بصيغة املفرد       t/ çν# y‰ tƒ 

Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ { )فصار كقوله ضاف األيدي إىل صيغة اجلمع ، وهناك أ  )٥ ،  :}  “ ÌøgrB 

$uΖÏ⊥ã‹ôãr'Î/ { )وهذا يف اجلمع نظري قوله         )٦  :}  ÍνÏ‰u‹Î/ à7ù=ßϑø9$# { )٧(  }  x8Ï‰uŠÎ/ çöy‚ø9$# ( { )٨( 
.   ذكر نفسه تارة بصيغة املفرد مظهرا أو مضمرا   - سبحانه وتعاىل -فاهللا .  يف املفرد 

$  {:  وتارة بصيغة اجلمع كقوله  ¯ΡÎ) $ oΨ ós tFsù y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7•Β ∩⊇∪ { )وال  .   وأمثال ذلك  )٩
، ورمبا تدل     ؛ ألن صيغة اجلمع تقتضي التعظيم الذي يستحق   يذكر نفسه بصيغة التثنية قط

 .  س عن ذلك، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد احملصور وهو مقد    على معاين أمسائه

                                                 
 .  ) ) ٣/٤٥ (اجملموع  ) (١(
 .  ٧٥:  سورة ص آية) ٢(
 .  ٧١:  سورة يس آية ) ٣(
 .  ٣٠:  سورة الشورى آية  ) ٤(
 .  ٦٤:  سورة املائدة آية ) ٥(
 .  ١٤:  سورة القمر آية ) ٦(
 .  ١:  سورة امللك آية  ) ٧(
 .  ٢٦:  سورة آل عمران آية  ) ٨(
 .  ١:  سورة الفتح آية ) ٩(
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 ٢٢٩

وهي أن كثريا من الناس يتوهم يف بعض الصفات أو      :  إىل أن ذكر القاعدة الرابعة  
، مث يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع يف    كثري منها أو كلها أهنا متاثل صفات املخلوقني

 :  أربعة أنواع من احملاذير 
أن مدلول النص  ، وظن   كونه مث ل ما فهمه من النصوص بصفات املخلوقني:  أحدها
 .  هو التمثيل
، بقيت النصوص معطلة عما دلت      أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله      :  الثاين

، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيئ الذي    عليه من إثبات الصفات الالئقة باهللا
، قد عطل ما   يظنه باهللا ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم من كالمها هو التمثيل الباطل 

أودع اهللا ورسوله يف كالمهما من إثبات الصفات هللا واملعاين اإلهلية الالئقة جبالل اهللا  
 .  تعاىل

 بغري علم فيكون معطال ملا يستحقه أنه ينفي تلك الصفات عن اهللا  :  الثالث
 .  الرب

أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات األموات واجلمادات أو    :  الرابع
، ومث له    فيكون قد عطل به صفات الكمال اليت يستحقها الرب؛ صفات املعدومات

، وجعل مدلوهلا     ، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات   باملنقوصات واملعدومات
 .  ؛ فيكون ملحدا يف أمساء اهللا وآياته  هو التمثيل

أن النصوص كلها دلت على وصف اإلله بالعلو والفوقية على املخلوقات    :  مثال ذلك
وأما  .  ؛ فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل املوافق للسمع توائه على العرشواس

، وليس يف الكتاب والسنة وصف له بأنه       االستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع  
؛ فيظن املتوهم أنه إذا وصف باالستواء       ال داخل العامل وال خارجه وال مباينه وال مداخله 

≅Ÿ  {:  كقوله.  ن استواؤه كاستواء اإلنسان على ظهور الفلك واألنعامعلى العرش كا yèy_ uρ 
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/ä3s9 zÏiΒ Å7ù= àø9$# ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ $ tΒ tβθç6 x.ös? ∩⊇⊄∪ (#…âθ tG ó¡tFÏ9 4’n?tã Íν Í‘θ ßγàß { )فيخيل له أنه إذا كان        )١ ،
فلو غرقت .  مستويا على العرش كان حمتاجا إليه كحاجة املستوي على الفلك واألنعام

، ولو عثرت الدابة خلر املستوي عليها مث يريد أن ينفي هذا          السفينة لسقط املستوي عليها
 .  الزعم

، ومل    خلق العامل بعضه فوق بعضمث قد علم أن اهللا تعاىل:  - رمحه اهللا -إىل أن قال 
، فاهلواء فوق األرض وليس مفتقرا إىل أن حتمله األرض   جيعل عاليه مفتقرا إىل سافله
، والسماوات فوق األرض     ، وليس مفتقرا إىل أن حتمله      والسحاب أيضا فوق األرض 

ق   فالعلي األعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فو  .  وليست مفتقرة إىل محل األرض هلا  
؟ أو كيف يستلزم علوه على     مجيع خلقه كيف جيب أن يكون حمتاجا إىل خلقه أو عرشه  

؟ وقد علم أن ما ثبت للمخلوق من  خلقه هذا االفتقار وهو ليس مبستلزم يف املخلوقات
ΛäΨÏΒ  {:  وكذلك قوله .   أحق به وأوىل  - سبحانه وتعاىل -الغىن عن غريه فاخلالق  r&u ̈Β 

’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# βr& y#Å¡øƒ s† ãΝä3Î/ uÚö‘ F{$# #sŒÎ* sù š† Ïφ â‘θßϑ s? ∩⊇∉∪ { )من توهم أن مقتضى هذه       )٢ ،
 .  اآلية أن يكون اهللا يف داخل السماوات فهو جاهل ضال باالتفاق    

وملا كان قد استقر يف نفوس املخاطبني أن اهللا هو العلي :  - رمحه اهللا -إىل أن قال 
إنه يف السماء أنه يف العلو وأنه فوق       :  األعلى وأنه فوق كل شيء كان املفهوم من قوله   

يف :   قالت)٣(أين اهللا :  وكذلك اجلارية ملا قال هلا .  كل شيء ألن السماء يراد به العلو
öΝä3¨Ψ  {:  ها كما قالالسماء املبنية كان املراد أنه علي  t7Ïk= |¹ _{uρ ’ Îû Æíρä‹ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9$# { )٤(    ،

                                                 
 .  ١٣ ، ١٢:  سورة الزخرف اآليتان  ) ١(
 .  ١٦:  سورة امللك آية  ) ٢(
 .  ) من حديث معاوية بن احلكم السلمي  )  ٥٣٧ (رواه مسلم   ) (٣(
 .  ٧١:  سورة طه آية) ٤(
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ρ#)  {:  وكما قال çÅ¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )وكما قال  )١ ،  :}  (#θ ßs‹Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )٢(    ،
 .  شيء فيه، وإن كان على أعلى   فالن يف اجلبل ويف السطح   :  ويقال

ما عال  :  األول:  أن السماء يراد هبا معنيان :  وهبذا الذي ذكره الشيخ من البيان
، ويراد   ؛ فيكون املراد على هذا أن اهللا يف السماء يعين يف العلو  مساء:  وارتفع يقال له

، فيكون املراد على هذا أن اهللا يف السماء يعين       بالسماء السماوات املبنية ذات األفالك 
 .  واهللا تعاىل أعلم.  فوق السماء 

                                                 
 .  ١٣٧:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ٢:  سورة التوبة آية ) ٢(
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 هل يف القرآن شيء ال يعرف معناه 
؟ من القواعد اليت ذكرها يف     )١(ذكر الشيخ تقي الدين يف القاعدة اخلامسة 

هل يف القرآن شيء ال يعرف  :  يف موضوع األمساء والصفات مبحث  " التدمرية " رسالة
 .  - رمحه اهللا -ذلك فقال ؟ ورد  على الذين يظنون أن فيه شيئا من   معناه

Ÿξ  {:  فإن اهللا قال.  أنا نعلم ملا أخربنا به من وجه دون وجه  :  القاعدة اخلامسة sù r& 

tβρã−/y‰tFtƒ tβ#uöà)ø9$# 4 öθs9uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρß‰y ùθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF÷z $# #ZÏWŸ2 ∩∇⊄∪ { )وقال  )٢   :

}  óΟn= sùr& (#ρ ã−/£‰tƒ tΑöθ s)ø9$# { )وقال  )٣ ،  :} ë=≈ tG Ï. çµ≈oΨ ø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u t©.x‹tFuŠÏ9 uρ 

(#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$# ∩⊄∪ { )٤( وقال   :}  Ÿξsùr& tβρã−/y‰tGtƒ šχ#uöà)ø9$# ôΘr& 4’n?tã A>θè=è% !$yγä9$xø%r& ∩⊄⊆∪ { )٥( 
 uθèδ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u {:  ، وقد قال تعاىل فأمر بتدبر الكتاب كله 

ìM≈yϑs3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$# ãyzé&uρ ×M≈yγÎ7≈t±tFãΒ ( $̈Βr'sù tÏ%©!$# ’Îû óΟÎγÎ/θè=è% Ô÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈t±s? çµ÷ΖÏΒ u!$tóÏGö/$# 

ÏπuΖ÷GÏø9$# u!$tóÏGö/$#uρ Ï&Î#ƒÍρù's? 3 $tΒuρ ãΝn=÷ètƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟù=Ïèø9$# tβθä9θà)tƒ $̈ΖtΒ#u ÏµÎ/ @≅ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã 

$uΖÎn/u‘ 3 $tΒuρ ã©.¤‹tƒ HωÎ) (#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$# ∩∠∪{ )ومجهور سلف األمة وخلفها على أن الوقف       )٦ ،

$  {:  على قوله  tΒ uρ ãΝn= ÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 { )وهذا هو املأثور عن أيب بن كعب وابن     )٧ ،
:  التفسري على أربعة أوجه :  وروي عن ابن عباس أنه قال.  اس وغريهممسعود وابن عب

وتفسري ال يعلمه إال اهللا  .  وتفسري ال يعذر أحد جبهالته.  تفسري تعرفة العرب من كالمها

                                                 
 .  ) ٣/٥٤ (اجملموع ) ١(
 .  ٨٢:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٦٨:  سورة املؤمنون آية ) ٣(
 .  ٢٩:  سورة ص آية) ٤(
 .  ٢٤:  سورة حممد آية ) ٥(
 .  ٧:  سورة آل عمران آية  ) ٦(
 .  ٧:  سورة آل عمران آية  ) ٧(
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وقد روي عن جماهد   :  - رمحه اهللا  - مث قال الشيخ   )١(من ادعى علمه فهو كاذب   
 )٢(، وقد قال جماهد   - أي املتشابه -أويله  وطائفة أن الراسخني يف العلم يعلمون ت   

عرضت املصحف على ابن عباس من فاحتته إىل خامتته أقفه عند كل آية وأسأله عن  
؛ فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد  وال منافاة بني القولني:  قال الشيخ.  تفسريها

 :  االصطالحات مستعمال يف ثالثة معان
:  تأخرين من املتكلمني يف الفقه وأصوله أن التأويل      وهو اصطالح كثري من امل :  أحدها

، وهذا هو      هو صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح لدليل يقترن به  
، وهل     الذي عناه أكثر من تكلم من املتأخرين يف تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها

 .  ذلك حممود أو مذموم أو حق أو باطل    
، وهذا هو الغالب على اصطالح املفسرين للقرآن         يل مبعىن التفسري أن التأو :  الثاين

إنه يعلم   :  فمن قال من العلماء  :  كما يقول ابن جرير وأمثاله من املصنفني يف التفسري   
 .  تأويل املتشابه فاملراد به معرفة تفسريه

:   تعاىل؛ كما قال اهللا من معاين التأويل هو احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم :  الثالث
}  ö≅ yδ tβρ ãÝàΖtƒ ω Î) …ã& s#ƒ Íρ ù's? 4 tΠöθ tƒ ’ÎAù'tƒ …ã& é#ƒ Íρ ù's? ãΑθ à)tƒ š Ï% ©!$# çνθ Ý¡nΣ ÏΒ ã≅ ö7s% ô‰s% ôNu!% y` ã≅ ß™ â‘ $uΖÎn/u‘ 

Èd,ys ø9$$ Î/ { )فتأويل ما يف القرآن من أخبار املعاد هو ما أخرب اهللا به فيه مما يكون من          )٣ ،
كما قال اهللا تعاىل يف قصة يوسف ملا    .  القيامة واحلساب واجلزاء واجلنة والنار وحنو ذلك     

≈̄'ÏMt/r  {:  سجد أبواه وإخوته قال tƒ #x‹≈ yδ ã≅ƒ Íρù's? }‘≈ tƒ öâ‘ ÏΒ ã≅ ö6 s% { )فجعل عني ما   )٤ ،
 .  وجد يف اخلارج هو تأويل الرؤيا 

                                                 
 .  ) ١/٧ (تفسري ابن كثري  :  انظر ) ١(
 .)  تفسري ابن كثري :  انظر  ) (٢(
 .  ٥٣:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ١٠٠:  سورة يوسف آية ) ٤(
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إذا عرفت ذلك فتأويل ما أخرب اهللا تعاىل به عن نفسه :  - رمحه اهللا -إىل أن قال 
، وتأويل ما  صفات هو حقيقة نفسه املقدسة املقدسة املتصفة مبا هلا من حقائق األمساء وال

 .  أخرب اهللا به تعاىل من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد  
 من هذا البيان أن التأويل املعروف يف اللغة وعند السلف       - رمحه اهللا  -يريد الشيخ  

 :  قسمان
،   إليه الشيء املخرب عنه حقيقة ما يؤول :  والثاين.  تفسري الكالم وبيان معناه:  األول

وأما النوع الثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره وهو االحتمال الراجح إىل احتمال     
،    ، وإمنا هو مما أحدثه املتأخرون      ؛ فليس معروفا ال يف اللغة وال عند السلف     مرجوح 

 .  وهذا الذي استخدموه يف صرف نصوص الصفات اإلهلية عما دلت عليه من احلق  
 نقطة أخرى أو هي باألصح عود إىل ما سبق بيانه من أن     - رمحه اهللا -شيخ مث بي ن ال

بني أمساء اهللا وصفاته وأمساء وصفات املخلوقني اشتراكا يف املعىن ال يقتضي اشتراكهما يف  
، كالتشابه الذي بني ما  ، وهذا االشتراك يف املعىن يسمى بالتشابه من حيث اللفظ  احلقيقة

 .  ات وما يف اآلخرة وهو ال يقتضي التشابه يف احلقائق يف الدنيا من املسمي
وهلذا ما جييء يف احلديث نعمل مبحكمه       :   يف هذا املعىن - رمحه اهللا - )١(قال الشيخ 
؛ ألن ما أخرب اهللا به عن نفسه وعن اليوم اآلخر فيه ألفاظ متشاهبة يشبه   ونؤمن مبتشاهبه

.   يف اجلنة حلما ولبنا وعسال ومخرا وحنو ذلك    ، كما أخرب أن  معانيها ما نعلمه يف الدنيا
فأمساء اهللا تعاىل .  ، ولكن ليس هو مثله وال حقيقته  وهذا يشبه ما يف الدنيا لفظا ومعىن

، وإن كان بينهما وبني أمساء العباد وصفاهتم تشابه ال يكون اخلالق من أجله          وصفاته أوىل 
 .  مثل املخلوق وال حقيقته كحقيقته

 احلكمة من وجود هذا التشابه بني احلاضر والغائب    - رمحه اهللا -يخ   مث ذكر الش
،   واإلخبار عن الغائب ال يفهم إن مل يعرب عنه باألمساء املعلومة معانيها يف الشاهد    :  فقال

، وأن ما   ، مع العلم بالفارق املميز  ويعلم هبا ما يف الغائب بواسطة العلم مبا يف الشاهد 
                                                 

 .  ) ٣/٥٧ (اجملموع ) ١(
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ويف الغائب ما ال عني رأت وال أذن     .   أعظم مما يعلم يف الشاهد أخرب اهللا به من الغيب  
فنحن إذا أخربنا اهللا بالغيب الذي اختص به من اجلنة   .  مسعت وال خطر على قلب بشر

، وأما  ، وفسرنا ذلك ، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك اخلطاب  والنار علمنا معىن ذلك
، وإمنا تكون يوم القيامة فذلك من التأويل    بعدنفس احلقيقة املخرب عنها مثل اليت مل تكن

≈ß  {:  وهلذا ملا سئل مالك وغريه من السلف عن قوله تعاىل .  الذي ال يعلمه إال اهللا oΗ ÷q§9$# 

’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tG ó™$# ∩∈∪ { )واإلميان به       والكيف جمهول  ، االستواء معلوم:  ، قالوا  )١ ،
،    االستواء معلوم :   وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله )٢(، والسؤال عنه بدعة     واجب

فبي ن أن .  ، وعلينا اإلميان ، وعلى الرسول البالغ  ، ومن اهللا البيان والكيف جمهول
لف   ومثل هذا يوجد كثريا يف كالم الس.  ، وأن كيفية ذلك جمهول  االستواء معلوم

، وأنه ال يعلم كيف اهللا إال اهللا فال يعلم ما  ؛ ينفون علم العباد بكيفية صفات اهللا واألئمة
 .  هو إال هو 

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
 .)  صح عن مالك :  قال)  ١/٢٠٩ (يف تذكرة احلفاظ   ) (٢(
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 احملكم واملتشابه يف القرآن وما جيب حنومها 
ومما يوضح هذا أن اهللا وصف القرآن كله بأنه حمكم وبأنه      :  - رمحه اهللا - )١(قال 
فينبغي أن يعرف .  ما هو حمكم ومنه ما هو متشابه، ويف موضع آخر جعل منه     متشابه

:  ، قال اهللا تعاىل      ، واإلحكام والتشابه الذي خيص بعضه             اإلحكام والتشابه الذي يعمه         
}  !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u §ΝèO ôM n= Å_Áèù { )وقال   ، فأخرب أنه أحكم آياته كلها    )٢ ،

“ª!$# tΑ̈  {:  تعاىل tΡ z|¡ôm r& Ï]ƒ Ï‰pt ø: $# $Y6≈ tG Ï. $ YγÎ6≈ t±tF•Β u’ÎΤ$ sW¨Β { )؛ فأخرب أنه كله متشابه  )٣  . 
، واحل كم ف ص ل بني   ، فاحلاكم يفصل بني اخلصمني كم هو الفصل بني الشيئني  واحل 

.  ؛ إذا ميز بني احلق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار  املتشاهبات علما وعمال
حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت   :  فيقال.  وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار

، وهو ما أحاط باحلنك من     إذا جعلت هلا حكمة  وحكمت الدابة وأحكمتها   .  على يديه
فإحكام الكالم إتقانه بتمييز الصدق من الكذب يف   .  وإحكام الشيء إتقانه .  اللجام
، فقد مساه اهللا    ، والقرآن كله حمكم مبعىن اإلتقان     ، ومتييز الرشد من الغي يف أوامره     أخباره

!9# 4 y7  {:  حكيما بقوله ù=Ï? àM≈tƒ#u É=≈ tG Å3ø9$# ÉΟ‹ Å3pt ø: ،    ، فاحلكيم مبعىن احلاكم  )٤( } ∪⊆∩ #$

≈›βÎ) #x¨  {:  كما جعله يقص  بقوله  yδ tβ#uöà)ø9$# È à)tƒ 4’n?tã û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) usYò2 r& “ Ï% ©!$# öΝèδ ÏµŠÏù 

šχθ àÎ= tGøƒ s† ∩∠∉∪ { )وجعله مفتيا يف قوله   )٥ ،  :}  È≅è% ª!$# öΝà6‹ ÏG øãƒ £ÎγŠ Ïù $ tΒ uρ 4‘n= ÷Fãƒ 

öΝà6ø‹n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# { )وجعله هاديا ومبشرا يف    ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن:  ؛ أي  )٦ ،

β¨  {:  قوله   Î) # x‹≈ yδ tβ# u ö à) ø9 $# “ Ï‰ öκ u‰  ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø% r& ç Å e³ u; ãƒ uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# tβθ è= yϑ ÷è tƒ 

                                                 
 .  ) ٣/٥٩ (اجملموع ) ١(
 .  ١:  سورة هود آية ) ٢(
 .  ٢٣:  سورة الزمر آية ) ٣(
 .  ١:  سورة يونس آية ) ٤(
 .  ٧٦:  سورة النمل آية  ) ٥(
 .  ١٢٧:  سورة النساء آية ) ٦(
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ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 :  وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد االختالف املنفي عنه يف قوله                       .   )١( } #$

}  öθ s9uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρ ß‰y ùθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF÷z $# #ZÏWŸ2 ∩∇⊄∪ { )وهو االختالف      )٢ ،

’ (ö/ä3¯ΡÎ  {:  املذكور يف قوله  Å∀s9 5Αöθ s% 7#Î= tG øƒ ’Χ ∩∇∪ à7sù÷σãƒ çµ ÷Ζtã ôtΒ y7 Ïùé& ∩∪ { )٣(   . 
فإذا أمر بأمر مل يأمر     .  به هنا هو متاثل الكالم وتناسبه حبيث يصدق بعضه بعضا فالتشا

، وإذا هنى عن شيء مل يأمر به يف    بنقيضه يف موضع آخر بل يأمر به أو بنظريه أو مبلزوماته 
،   ؛ إذا مل يكن هناك نسخ ، بل ينهى عنه أو عن نظريه أو عن ملزوماته موضع آخر 

.  ، بل خيرب بثبوته أو بثبوت ملزوماته يء مل خيرب بنقيض ذلكوكذلك إذا أخرب بثبوت ش  
خبالف القول املختلف الذي     .  وإذا أخرب بنفي شيء مل يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه     

، أو يأمر به وينهى عنه يف وقت واحد       ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى
فاألقوال املختلفة هنا هي املتضادة    .  آلخر ويفرق بني املتماثلني فيمدح أحدمها ويذم ا 

فإذا كانت :  ، وهذا التشابه يكون يف املعاين وإن اختلفت األلفاظ واملتشاهبة هي املتوافقة
، ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها  ، ويعضد بعضها بعضا املعاين يوافق بعضها بعضا

الم املتناقض الذي يضاد ؛ خبالف الك  لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكالم متشاهبا
؛ فإن الكالم   ، بل هو مصدق له  فهذا التشابه العام ال ينايف اإلحكام العام .  بعضه بعضا

 .  احملكم املتقن يصدق بعضه بعضا
اإلحكام اخلاص ضد :   عن اإلحكام اخلاص فقال- رمحه اهللا -مث تكلم الشيخ 

ريه من وجه مع خمالفته له من وجه         ، والتشابه اخلاص هو مشاهبة الشيء لغ    التشابه اخلاص
، واإلحكام هو     ، وليس كذلك   ، حبيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله    آخر 

وهذا التشابه إمنا يكون بقدر مشترك بني    .  الفصل بينهما حبيث ال يشتبه أحدمها باآلخر 
 فيكون   ، مث من الناس من ال يهتدي للفصل بينهما الشيئني مع وجود الفاصل بينهما 

                                                 
 .  ٩:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  ٨٢:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٩ ، ٨:  سورة الذاريات اآليتان  ) ٣(
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، فالتشابه الذي ال يتميز معه قد يكون من  ، ومنهم من يهتدي إىل ذلك مشتبها عليه
ومثل هذا يعرف منه .  ، حبيث يشتبه على بعض الناس دون بعض األمور النسبية اإلضافية

، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به يف    أهل العلم ما يزيل عنهم هذا االشتباه
، فعلم العلماء  أنه ليس مثله وإن كان مشبها له      شهدونه يف الدنيا فيظن أنه مثله   اآلخرة مبا ي

 .  من بعض الوجوه 
، وهي ما يشتبه فيها احلق بالباطل  ومن هذا الباب الشبه اليت يضل هبا بعض الناس

ومن أويت العلم بالفصل بني هذا وهذا مل يشتبه عليه احلق  .  حىت تشتبه على بعض الناس
؛ ألنه تشبيه للشيء يف بعض األمور    ، إمنا هو من باب الشبهات ل والقياس الفاسدبالباط

ومن هداه اهللا فرق بني األمور وإن        :  - رمحه اهللا   -إىل أن قال    .  مبا ال يشبهه فيه
،    ، وعلم ما بينهما من اجلمع والفرق والتشابه واالختالف   اشتركت يف بعض الوجوه 
؛ ألهنم جيمعون بينه وبني احملكم الفارق الذي يبني   ن الكالموهؤالء ال يضلون باملتشابه م

 لذلك مثال   - رمحه اهللا  -، مث ضرب الشيخ      ما بينهما من الفصل واالفتراق 
فإذا متسك    .  ، يتكلم هبما اجلمع ويتكلم هبما الواحد العظيم     " إنا " و " حنن " بكلمة

$  {:  النصراين بقوله تعاىل ¯ΡÎ) ßøt wΥ $uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! ، وحنوه على تعدد اآلهلة كان احملكم        )١( } #$
≈ö/ä3ßγ  {:  كقوله تعاىل s9Î)uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( { )وحنو ذلك مما ال حيتمل إال معىن واحدا      )٢ ،

، وكان ما ذكره من صيغة اجلمع مبينا ملا يستحقه من العظمة    يزيل ما هناك من االشتباه
 .  واألمساء والصفات وطاعة املخلوقات من املالئكة وغريهم  

؛    علمه العلماء ، والتأويل الذي ي   التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا - رمحه اهللا  -مث بي ن الشيخ   
بأن التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا هو احلقيقة املغي بة عنا مثل ما يف اجلنة من املاء واللنب 

، وما أعده اهللا لعباده الصاحلني مما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب    والفواكه 
، وأما التأويل الذي  و، وكذلك مدلول أمسائه وصفاته وهو حقيقتها اليت ال يعلمها إال ه بشر

 .  يعلمه العلماء فهو التفسري وبيان املعىن املراد وهو التأويل الذي ال يعاب بل حيمد

                                                 
 .  ٩:  سورة احلجر آية ) ١(
 .  ١٦٣:  سورة البقرة آية ) ٢(
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 بيان الضابط الذي به يعرف ما جيوز 
 وما ال جيوز يف باب األمساء والصفات 

 بيان الضابط الذي به يعرف ما جيوز وما ال جيوز يف باب األمساء والصفات 
 قاعدة جليلة يف بيان الضابط الذي عرف به ما جيوز   - رمحه اهللا - )١(ذكر الشيخ 

؛ ألن االعتماد يف النفي على جمرد نفي   على اهللا وما ال جيوز يف باب األمساء والصفات
؛ ألنه ما من شيئني   ، ليس بسديد  ، ويف اإلثبات على جمرد اإلثبات من غري تشبيه   التشبيه

فليس املراد نفي مطلق التشبيه وإمنا املراد نفي التشبيه  .  زإال بينهما قدر مشترك وقدر ممي
 .  من كل وجه 

 ما سبق بيانه من أن اشتراك صفات اخلالق وصفات    - رمحه اهللا  -يريد الشيخ 
 .  املخلوقني يف اللفظ واملعىن العام ال يقتضي تشاهبهما يف احلقيقة والكيفية

، وأن ذلك بسبب ما    ذا الباب غلط الفرق الضالة يف ه - رمحه اهللا -مث ذكر 
،    اعتمدوه من قواعد وصفوها من عند أنفسهم وحكموا على من خالفها بأنه مشبه ضال    

، فمن  ، فمن أثبت هللا صفة قدمية فهو مشبه  فاملعتزلة جعلوا أخص وصف اإلله الق د م   
 صفة   ؛ ألن من أثبت هللا   إن هللا علما قدميا أو قدرة قدمية كان عندهم مشبها ممثال    :  قال

:  ، بل يقولون  ومثبتة الصفات ال يوافقوهنم على هذا.  قدمية فقد أثبت له م ث ال قدميا
، وأنه      ، وأنه بكل شيء عليم  أخص وصفه ما ال يتصف به غريه مثل كونه رب العاملني   

.  ، والصفة ال توصف بشيء من ذلك   ، وأنه إله واحد وحنو ذلك      على كل شيء قدير
 - رمحه اهللا - عليها املعتزلة يف نفيهم للصفات ما ذكره الشيخ ومن القواعد اليت مشى

؛ فلو قامت   ، واألجسام متماثلة إن الصفات ال تقوم إال جبسم متحيز:  عنهم أهنم يقولون 
 .  به الصفات للزم أن يكون مماثال لسائر األجسام وهذا هو التشبيه 

                                                 
 .  ) ٣/٦٩ (اجملموع ) ١(
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 يعين أن  -مبنع املقدمة األوىل  مث بني الشيخ أن املثبتني للصفات جييبون عن هذا تارة   
،    " إثبات الصفات ال يقتضي التجسيم : "  فيقولون-إثبات الصفات يقتضي التجسيم 
يعين أنه إثبات وإن اقتضى التجسيم فاألجسام غري  " وتارة جييبون مبنع املقدمة الثانية 

ت يقتضي يعين فليس إثبات الصفا " ، وتارة جييبون مبنع كل من املقدمتني " متماثلة
 .  " التجسيم وليست األجسام متماثلة

واملقصود هنا أهنم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه جتسيما بناء على   :  قال الشيخ
 .  متاثل األجسام واملثبتون ينازعوهنم يف اعتقادهم

:  ، فقال  الضابط الصحيح يف نفي ما ينفى عن اهللا تعاىل- رمحه اهللا -مث بي ن الشيخ 
؛ إذ ما   املقصود هنا أن جمرد االعتماد يف نفي ما ينفى على جمرد نفي التشبيه ال يفيد وإمنا 

من شيئني إال يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه خبالف االعتماد على نفي النقص      
، وكذلك إذا    ؛ فإن هذه طريقة صحيحة  والعيب وحنو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه

فإن هذا نفي املماثلة فيما هو مستحق    .  لة غريه له فيها أثبت له صفات الكمال ونفى مماث 
، وكل صفة من   ، وهو أن ال يشركه شيء فيما هو من خصائصه  له وهذا حقيقة التوحيد

وهلذا كان مذهب سلف    .  صفات الكمال فهو متصف هبا على وجه ال مياثله فيه أحد    
 .  ه بشيء من املخلوقاتاألمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلت

إن الشيء إذا شابه غريه   :  فإن قيل:  مث أورد الشيخ اعتراضا على هذا الضابط فقال
، وامتنع عليه ما امتنع  ، ووجب له ما وجب له    جاز عليه ما جيوز عليه من ذلك الوجه  

، ولكن إذا كان ذلك القدر       هب أن األمر كذلك  :  قيل:  مث أجاب عنه بقوله   .  عليه
،    شترك ال يستلزم إثبات ما ميتنع على الرب سبحانه وال نفي ما يستحقه مل يكن ممتنعا  امل

، وقد مسى بعض املخلوقات حيا مسيعا   إنه موجود حي عليم مسيع بصري   :  كما إذا قيل
يلزم أنه جيوز عليه ما جيوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما    :  ، فإذا قيل بصريا

الزم هذا القدر املشترك ليس ممتنعا على الرب تعاىل فإن ذلك ال :  قيل.  مسيعا بصريا
وذلك أن القدر   .  يقتضي حدوثا وال إمكانا وال نقصا وال شيئا مما ينايف صفات الربوبية
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، والقدر    املشترك هو مسمى الوجود أو املوجود أو احلياة أو احلي أو العليم أو العلم            
فإن ما .  احملدث وال فيما خيتص بالواجب القدمياملشترك مطلق كي ال خيتص باملمكن 
فإذا كان القدر املشترك الذي اشتركا فيه صفة   .  خيتص به أحدمها ميتنع اشتراكهما فيه 

، ومل يكن يف ذلك شيء مما يدل على خصائص     كمال كالوجود واحلياة والعلم والقدرة   
يف إثبات ذلك حمذور ، مل يكن   ، كما ال يدل على شيء من خصائص اخلالق املخلوقني

، ومن    ، فكل موجودين ال بد بينهما من مثل هذا  ، بل إثبات هذا من لوازم الوجود    أصال 
وهلذا ملا اطلع األئمة على أن هذا حقيقة قول         .  نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود    

 .  ، وكان جهم ينكر أن يسمى اهللا شيئا   اجلهمية مسوهم معطلة 
وهذا املوضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة     :  -  رمحه اهللا-إىل أن قال  

، وقد بسط هذا يف مواضع        ، وانكشف له غلط كثري من األذكياء يف هذا املقام     الشبهات
، وأن معىن     كثرية وب ي ن فيها أن القدر املشترك الكلي ال يوجد يف اخلارج إال معينا مقيدا      

، وأن ذلك املعىن العام     و تشاهبها من ذلك الوجه  اشتراك املوجودات يف أمر من األمور ه  
؛ ألن املوجودات يف اخلارج ال يشارك أحدمها اآلخر يف شيء    يطلق على هذا وهذا

 .  ، بل كل موجود متميز عن غريه بذاته وصفاته وأفعاله   موجود فيهم 
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 وجوب اإلميان بالشرع والقدر 
يف   " بالتدمرية " يف رسالته املسماة فصال - رمحه اهللا -عقد شيخ اإلسالم ابن تيمية 

، وأنه ال تعارض بينهما ردا على الذين زعموا     بيان وجوب اإلميان بالشرع والقدر 
 .  التعارض بينهما من اجلربية والقدرية

، فيجب اإلميان بأن اهللا  ال بد من اإلميان خبلق اهللا وأمره :  - رمحه اهللا - )١(فقال 
، وما مل يشأ  ، وأنه ما شاء كان وأنه على كل شيء قدير،  خالق كل شيء وربه ومليكه

، وقدر املقادير    ، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون  ، وال حول وال قوة إال باهللا  مل يكن
=óΟs9r& öΝn  {:  ؛ كما قال تعاىل وكتبها حيث شاء ÷ès? χ r& ©!$# ãΝn= ÷ètƒ $ tΒ ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 ¨β Î) 

š Ï9≡sŒ ’Îû A=≈ tFÏ. 4 ¨βÎ) y7Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩∠⊃∪ { )عن النيب   " الصحيح " ، ويف   )٢    أنه 

،    إن اهللا قدر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة       {:  قال

 وجيب اإلميان بأن اهللا أمر بعبادته وحده ال شريك له      )٤( )٣( }وكان عرشه على املاء   
، وعبادته تتضمن كمال  وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه.  كما خلق اجلن واإلنس لعبادته

̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ  { وذلك يتضمن كمال طاعته .   واحلب له  الذل ß™ §9$# ô‰s)sù tí$sÛr& ©!$# ( { )٥( 
$!  {:  وقد قال تعاىل  tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘r& ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) tí$ sÜã‹Ï9 Âχ øŒÎ* Î/ «!$# 4 { )وقال تعاىل  )٦ ،  :

                                                 
 .  ) ٣/٨٩ (اجملموع ) ١(
 .  ٧٠:  سورة احلج آية ) ٢(
 .  )٢/١٦٩(، أمحد  )٢١٥٦(رمذي القدر   ، الت )٢٦٥٣(مسلم القدر  ) ٣(
 .)  من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص   )  ٢٦٥٣ (رواه مسلم   ) (٤(
 .  ٨٠:  سورة النساء آية ) ٥(
 .  ٦٤:  سورة النساء آية ) ٦(
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 ٢٤٣

}  ö≅ è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒuρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 { )وقال تعاىل  )١ ،  :

}  ö≅ t↔ ó™uρ ôtΒ $ oΨù= y™ ö‘ r& ÏΒ y7 Î= ö6 s% ÏΒ !$ uΖÎ= ß™ •‘ $ uΖù= yè y_ r& ÏΒ ÈβρßŠ Ç≈ uΗ÷q§9$# Zπ yγ Ï9#u tβρ ß‰t7÷èãƒ ∩⊆∈∪ { )٢(   . 
، وإن تعددت     أن دين الرسل واحد هو دين اإلسالم- رمحه اهللا -مث بي ن الشيخ 

،  ، واألنبياء إخوة لعالت إنا معشر األنبياء ديننا واحد  { ، وذكر قول النيب   شرائعهم

وهذا الدين هو   :   قال)٤( )٣( }، إنه ليس بيين وبينه نيب   وإن أوىل الناس بابن مرمي ألنا 
، فإن مجيع األنبياء  اإلسالم الذي ال يقبل اهللا دينا غريه ال من األولني وال من اآلخرين

ã≅ø?$#uρ öΝÍκö *  {:   تعاىل عن نوح، قال على دين اإلسالم n= tã r't6 tΡ ?yθ çΡ øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 ÉΘöθs)≈ tƒ β Î) 

tβ%x. uã9 x. /ä3ø‹n= tæ ’ÍΓ$ s)¨Β “ ÎÏ.õ‹s?uρ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# ’n?yè sù «!$# àMù= 2 uθ s? (#þθãè ÏΗ ødr'sù öΝä.{øΒ r& öΝä.u!% x.uà° uρ { )٥(    ،

ßNöÏΒ  {:  إىل قوله  é&uρ ÷βr& tβθä.r& š∅ ÏΒ tÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩∠⊄∪ { )وقال عن إبراهيم  )٦   :}  tΒ uρ 

Ü=xî ötƒ tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) ω Î) tΒ tµ Ïy™ …çµ|¡øtΡ 4 { )إىل قوله   )٧ ،  :}  Ÿξ sù £è?θ ßϑ s? ω Î) ΟçFΡr& uρ 

tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊂⊄∪ { )وقال عن موسى   )٨ ،  :}  ÇΠöθ s)≈ tƒ βÎ) ÷ΛäΨä. ΛäΨtΒ#u «!$$ Î/ Ïµø‹n= yè sù (#þθ è= ©.uθs? βÎ) ΛäΨä. 

tÏϑ Î= ó¡•Β ∩∇⊆∪ { )وقال يف خرب املسيح   )٩ ،  :}  øŒÎ)uρ àM ø‹ym ÷ρ r& ’n< Î) z↵Îiƒ Í‘# uθ ys ø9$# ÷β r& (#θãΨ ÏΒ#u † Î1 

’ Í<θ ß™ t Î/ uρ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u ô‰ pκ ô− $# uρ $ oΨ ¯Ρ r' Î/ tβθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ { )وقال فيمن تقدم من األنبياء         )١٠ ،  :

                                                 
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ٤٥:  سورة الزخرف آية  ) ٢(
 .  )٢/٤٠٦(، أمحد  )٤٦٧٥(، أبو داود السنة  )٢٣٦٥(لفضائل ، مسلم ا )٣٢٥٨(البخاري أحاديث األنبياء ) ٣(
 .)  من حديث أيب هريرة  )  ٢٣٦٥ (، ومسلم  ) ٣٤٤٣ (،  ) ٣٤٤٢ (صحيح البخاري  :  انظر  ) (٤(
 .  ٧١:  سورة يونس آية ) ٥(
 .  ٧٢:  سورة يونس آية ) ٦(
 .  ١٣٠:  سورة البقرة آية ) ٧(
 .  ١٣٢:  سورة البقرة آية ) ٨(
 .  ٨٤:  ورة يونس آية س) ٩(
 .  ١١١:  سورة املائدة آية ) ١٠(
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 ٢٤٤

}  ãΝ ä3 øt s† $ pκ Í5 šχθ –Š Î; ¨Ψ9 $# t Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= ó™ r& t Ï% ©# Ï9 (#ρ ßŠ$ yδ { )عن بلقيس أهنا       ، وقال    )١ 

Å_Uu‘ ’ÎoΤÎ) àM  {:  قالت ôϑ n= sß  Å¤ øtΡ àM ôϑ n=ó™ r&uρ yìtΒ z≈ yϑ øŠn= ß™ ¬! Éb>u‘ tÏϑ n=≈yè ø9$# ∩⊆⊆∪ { )٢(    ،
، فمن استسلم له ولغريه كان مشركا ومن مل       فاإلسالم يتضمن االستسالم هللا وحده   
.  واملشرك به واملستكرب عن عبادته كافر   .  يستسلم له كان مستكربا عن عبادته

 .  واالستسالم له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده   
 وجه كون دين األنبياء واحدا مع اختالف شرائعهم   - رمحه اهللا -مث بي ن الشيخ 

سالم الذي ال يقبل اهللا غريه وذلك إمنا يكون بأن يطاع يف كل وقت     فهذا دين اإل  :  فقال
، فإذا أمر يف أول األمر باستقبال الصخرة مث أمرنا ثانيا   بفعل ما أمر به يف ذلك الوقت

، فالدين هو الطاعة   باستقبال الكعبة كان كل من الفعلني حني أمر به داخال يف اإلسالم    
 .   تنو ع بعض صور الفعل وهو وجه املصلي   ، وإمنا  والعبادة له يف الفعلني 

؛ فإن    فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة واملنهاج والوجه واملنسك        
، واهللا    ، كما مل مينع ذلك يف شريعة الرسول الواحد    ذلك ال مينع أن يكون الدين واحدا    

ق بأوهلم  ، ويؤمن به وآخرهم يصد   تعاىل جعل من دين الرسل أن أوهلم يبشر بآخرهم  
≈,øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t  {:  قال اهللا تعاىل.  ويؤمن به sW‹ÏΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# !$ yϑ s9 Νà6çG ÷s?# u ÏiΒ 5=≈ tG Å2 

7π yϑõ3Ïm uρ ¢ΟèO öΝà2 u!% y` ×Αθ ß™ u‘ ×−Ïd‰|Á•Β $ yϑ Ïj9 öΝä3yètΒ £ãΨ ÏΒ÷σçG s9 Ïµ Î/ …çµ ¯ΡãÝÁΨtG s9uρ 4 tΑ$ s% óΟè?ö‘ tø% r&u ôΜ è?õ‹s{r&uρ 

4’ n?tã öΝä3Ï9≡sŒ “ Ìô¹ Î) ( (#þθ ä9$ s% $ tΡö‘ tø% r& 4 tΑ$ s% (#ρ ß‰pκô− $$ sù O$tΡr&uρ Νä3yè tΒ zÏiΒ tÏ‰Îγ≈ ، قال ابن   )٣( } ∪⊆∇∩ ¤±9$#
يه امليثاق لئن بعث حممد وهو حي ليؤمن ن  به مل يبعث اهللا نبيا إال أخذ عل:  عباس

، وأمره أن يأخذ امليثاق على أمته لئن بعث حممد وهم أحياء ليؤمنن  به       ولينصرنه
 .  ولينص ر ن ه

                                                 
 .  ٤٤:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٤٤:  سورة النمل آية  ) ٢(
 .  ٨١:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
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 ٢٤٥

$!  {:  وقال تعاىل   uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# È d, ys ø9 $$ Î/ $ ]% Ï d‰ |Á ãΒ $ yϑ Ï j9 š ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ z ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# 

$ ·Ψ Ïϑ ø‹ yγ ãΒ uρ Ïµ ø‹ n= tã ( Ν à6 ÷n $$ sù Ο ßγ oΨ ÷ t/ !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# ( Ÿω uρ ôì Î6 ®K s? öΝ èδ u !# uθ ÷δ r& $ £ϑ tã x8 u !% y` z ÏΒ È d, ys ø9 $# 4 

9 e≅ ä3 Ï9 $ oΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4 { )وجعل اإلميان متالزما         )١ ، .  

β¨  {:  ، قال تعاىل    إنه آمن ببعض وكفر       :  وكف ر من قال     Î) š Ï% ©! $# tβρ ã à õ3 tƒ «! $$ Î/ 

 Ï& Î# ß™ â‘ uρ šχρ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ β r& (#θ è% Ì h x ãƒ t ÷ t/ «! $#  Ï& Î# ß™ â‘ uρ šχθ ä9θ à) tƒ uρ ß ÏΒ ÷σ çΡ <Ù ÷è t7 Î/ ã à ò6 tΡ uρ <Ù ÷è t7 Î/ 

tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ β r& (#ρ ä‹ Ï‚ −G tƒ t ÷ t/ y7 Ï9≡ sŒ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# { )٢(  .  

tβθ  {:  وقال تعاىل  ãΨ ÏΒ ÷σ çG sù r& ÇÙ ÷è t7 Î/ É=≈ tG Å3 ø9 $# šχρ ã à õ3 s? uρ <Ù ÷è t7 Î/ 4 $ yϑ sù â !# t“ y_  tΒ ã≅ yè ø tƒ 

š Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ω Î) Ó“ ÷“ Åz ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# tβρ –Š t ãƒ #’ n< Î) Ï d‰ x© r& É># x‹ yè ø9 $# 3 $ tΒ uρ ª! $# 

@≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∇∈∪ { )٣(  . 

#)  {:  وقد قال لنا   þθ ä9θ è% $ ¨Ψ tΒ# u «! $$ Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& #’ n< Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) uρ 

t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™ F{ $# uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& 4 y›θ ãΒ 4 |¤Š Ïã uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& šχθ –Š Î; ¨Ψ9 $#  ÏΒ óΟ Îγ Î n/ §‘ Ÿω ä− Ì h x çΡ 

t ÷ t/ 7‰ tn r& óΟ ßγ ÷Ψ Ï iΒ ß øt wΥ uρ … çµ s9 tβθ ãΚ Î= ó¡ ãΒ ∩⊇⊂∉∪ ÷β Î* sù (#θ ãΖ tΒ# u È≅ ÷V Ïϑ Î/ !$ tΒ Λ äΨ tΒ# u  Ïµ Î/ Ï‰ s) sù (#ρ y‰ tG ÷δ $# ( β Î) ¨ρ 

(# öθ ©9 uθ s? $ oÿ ©ς Î* sù öΝ èδ ’ Îû 5−$ s) Ï© ( ãΝ ßγ x6‹ Ï õ3 u‹ |¡ sù ª! $# 4 uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ∩⊇⊂∠∪ { )٤(  .  
 فلم   ؛ فمن بلغته رسالة حممد       آمنا هبذا كله وحنن له مسلمون        :  فأمرنا أن نقول   

، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو                 يقر مبا جاء به مل يكن مسلما وال مؤمنا          
  . مؤمن 

  {:  أنزل اهللا تعاىل كما ذكروا أنه ملا       tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ  n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ 

uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z ÏΒ zƒÌÅ¡≈y‚ø9$# ∩∇∈∪ { )؛    فنحن مسلمون     :  ، قالت اليهود والنصارى          )٥
                                                 

 .  ٤٨:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ١٥١ ، ١٥٠:  سورة النساء اآليتان ) ٢(
 .  ٨٥:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ١٣٧ ، ١٣٦:  سورة البقرة اآليتان ) ٤(
 .  ٨٥:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
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 ٢٤٦

!¬  {:  فأنزل اهللا   uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 { )ال   :   فقالوا   )١

  {:  ، فقال تعاىل  حنج  tΒ uρ t x x. ¨β Î* sù ©! $# ; Í_ xî Ç tã t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∠∪ { )٣(  )٢( . 

                                                 
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ) من مراسيل عكرمة  )  ٤/٣٢٤ (ومن طريقه البيهقي  )  ٥٠٦ (رواه سعيد بن منصور يف سننه    ) (٣(
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 ٢٤٧

 اإلسالم دين مجيع الرسل وإن تنوعت شرائعهم 
، واإلسالم معناه    دين اإلسالم هو دين مجيع الرسل وإن تنوعت شرائعهم 

نسوخة إىل    ، واالنتقال من الشرعة امل  االستسالم هللا بعبادته حسبما شرعه يف كل وقت 
، وأن من زعم أنه مسلم مع بقائه على الشرع املنسوخ      الشرعة الناسخة طاعة هللا

  {:   أنه ملا أنزل اهللا تعاىل- رمحه اهللا -، كما ذكر الشيخ  فليس مبسلم tΒ uρ Æ tG ö; tƒ 

u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ  n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z ÏΒ zƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 ، قالت   )١( } ∪∋∇∩ #$

!¬  {:   فأنزل اهللا)٢(فنحن مسلمون  :  اليهود والنصارى  uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç tΒ 

tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 { )فقال تعاىل ال حنج:   فقالوا)٣ ،  :}   tΒ uρ t x x. ¨β Î* sù ©! $# ; Í_ xî 

Ç tã t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∠∪ { )هللا ال يتم إال باإلقرار مبا له على عباده    )٥(؛ فإن االستسالم   )٤ 

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن            :  بين اإلسالم على مخس     { كما قال  .  من حج البيت   

  )٧( )٦( } ، وحج البيت     ، وصوم رمضان     ، وإيتاء الزكاة      وإقام الصالة    ، حممدا رسول اهللا   
tΠ  {:   بعرفة أنزل اهللاملا وقف النيب  {وهلذا  öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ 

öΝ ä3 ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4 { )٩( } )٨( . 

                                                 
 .  ٨٥:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ) سبق خترجيه آنفا ) (٢(
 .  ٩٧:   سورة آل عمران آية  )٣(
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية  ) ٤(
 .  ) ٣/٩٣ (جمموع الفتاوى :  انظر ) ٥(
،  )٥٠٠١(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٢٦٠٩(، الترمذي اإلميان    )١٦(، مسلم اإلميان    )٨(البخاري اإلميان  ) ٦(

 .  )٢/٩٣(أمحد 
 .  ) - رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عمر   من )  ١٦ (، ومسلم   ) ٨ (رواه البخاري   ) (٧(
 .  ٣:  سورة املائدة آية ) ٨(
 .  ) من حديث عمر بن اخلطاب  )  ٣٠١٧ (، ومسلم   ) ٤٥ (رواه البخاري   ) (٩(
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،    مبينا الفرق بني اإلسالم العام الذي عليه مجيع األنبياء - رمحه اهللا  -مث قال الشيخ   
وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة   :   فقالواإلسالم اخلاص الذي بعث به حممد  
؛ فإن اإلسالم اخلاص الذي  ؟ وهو نزاع لفظي  موسى وعيسى هل هم مسلمون أم ال 

 واإلسالم اليوم عند   املتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إال أمة حممد        بعث به حممد  
الم العام املتناول لكل شريعة بعث اهللا هبا نبيا فإنه يتناول وأما اإلس .  اإلطالق يتناول هذا 

ورأس اإلسالم مطلقا شهادة أن ال إله إال اهللا وهبا     .  إسالم كل أمة متبعة لنيب من األنبياء
$ ô‰s)s9uρ  {:  ، كما قال تعاىل بعث مجيع الرسل uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# 

(#θ ç7Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î= ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) û ÇrθçΡ 

Ïµ ø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪ { )وقال عن اخلليل  )٢ ،  :}  øŒÎ)uρ tΑ$ s% ãΛ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹ Î/L{ 

ÿÏµ ÏΒ öθ s%uρ  Í_ ¯ΡÎ) Ö!#tt/ $ £ϑÏiΒ tβρß‰ç7÷è s? ∩⊄∉∪ ω Î) “ Ï% ©!$# ’ÎΤtsÜsù …çµ ¯ΡÎ* sù È Ï‰öκu y™ ∩⊄∠∪ $ yγ n=yè y_ uρ Oπyϑ Î= x. Zπ u‹Ï%$ t/ ’Îû 

Ïµ Î7É)tã öΝßγ ¯=yè s9 tβθãè Å_ ötƒ ∩⊄∇∪ { )٣(   . 
لوا   وذكر عن رسله نوح وهود وصاحل وغريهم أهنم قا  :  - رمحه اهللا -إىل أن قال 

ρ#)  {:  لقومهم ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν çöxî { )وقال عن أهل الكهف   )٤ ،  :}  öΝåκ̈ΞÎ) 

îπ u‹÷FÏù (#θ ãΖtΒ#u óΟÎγ În/tÎ/ óΟßγ≈ tΡ÷ŠÎ— uρ “ W‰èδ ∩⊇⊂∪ $ oΨ ôÜt/u‘uρ 4’ n?tã óΟÎγ Î/θ è=è% øŒÎ) (#θ ãΒ$ s% (#θä9$ s)sù $uΖš/u‘ > u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ s9 (#uθ ããô‰¯Ρ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ $ Yγ≈s9Î) ( ô‰s)©9 !$ oΨ ù= è% #]ŒÎ) $ ¸ÜsÜx© ∩⊇⊆∪ { )وقد بني يف كتابه    )٥ ،
، وأصل الشرك    الشرك باملالئكة والشرك باألنبياء والشرك بالكواكب والشرك باألصنام   

ومعلوم أن أحدا من اخللق      :  مث ذكر اآليات الواردة بذلك إىل أن قال     .  الشرك بالشيطان
ا اهللا يف خلق السماوات    مل يزعم أن األنبياء واألحبار والرهبان واملسيح ابن مرمي شاركو    

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ٢٥:  سورة األنبياء آية ) ٢(
 .  ٢٨ - ٢٦:  سورة الزخرف اآليات  ) ٣(
 .  ٥٩:  سورة األعراف آية  ) ٤(
 .  ١٤:  سورة الكهف آية ) ٥(
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، بل وال زعم أحد من الناس أن العامل له صانعان متكافئان يف الصفات     واألرض
 .  ، بل وال أثبت أحد من بين آدم إهلا مساويا هللا يف مجيع صفاته  واألفعال

 أن بعض املتصوفة يشاركون علماء الكالم يف هذه      - رمحه اهللا -مث ذكر الشيخ   
، وهي ال ختتلف عن نظرة   ، وهي االكتفاء بتوحيد الربوبية التوحيد النظرة القاصرة إىل 

وكذلك طوائف من أهل التصوف واملنتسبني إىل   :  - رمحه اهللا  -؛ فقال  املشركني
، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا     ما يسمون العارفني باهللا:  ، أي  املعرفة 
، ومعلوم أن هذا هو حتقيق ما       وخالقه ، وأن يشهد أن اهللا رب كل شيء ومليكه      التوحيد

، فضال عن أن      أقر به املشركون من التوحيد وال يصري الرجل مبجرد هذا التوحيد مسلما     
 .  ، أو من سادات األولياء  يكون وليا هللا

فإقرار املشرك بأن اهللا رب كل شيء ومليكه وخالقه ال  :  - رمحه اهللا -إىل أن قال 
مل يقترن به إقراره بأنه ال إله إال اهللا فال يستحق العبادة أحد إال   ، إن  ينجيه من عذاب اهللا

 .  ، وطاعته فيما أمر  ، فيجب تصديقه فيما أخرب وأن حممدا رسول اهللا  .  هو
بيان حق   :  األصل األول :  فال بد من الكالم يف هذين األصلني    :  - رمحه اهللا  -قال 

 .   بيان حق الرسول  : ينواألصل الثا.  اهللا تعاىل وهو توحيد األلوهية
فإنه سبحانه أخرب عن املشركني بأهنم أثبتوا   :  ، وهو توحيد األلوهية   فأما األصل األول
šχρ  {: قال تعاىل  .  ؛ يدعوهنم ويتخذوهنم شفعاء بدون إذن اهللا               وسائط بينهم وبني اهللا      ß‰ç7÷è tƒuρ 

ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿω uρ óΟßγ ãè xΖtƒ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ $tΡàσ¯≈ yè xä© y‰ΨÏã «!$# 4 ö≅ è% šχθ ä↔ Îm6 uΖè?r& 

©!$# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝn= ÷è tƒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Îô³ç„ ∩⊇∇∪ { )؛    )١
 .  فأخرب أن هؤالء الذين اختذوا هؤالء مشركون  

$  {:  وقال تعاىل عن مؤمن يس tΒ uρ u’ Í< Iω ß‰ç7ôã r& “ Ï% ©!$# ’ÎΤtsÜsù Ïµø‹s9Î)uρ tβθãè y_ öè? ∩⊄⊄∪ ä‹Ïƒ ªBr&u 

ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ ºπyγ Ï9#u βÎ) Èβ÷ŠÌãƒ ß≈ oΗ÷q§9$# 9hÛØÎ/ ω Çøóè?  Íh_ tã öΝßγ çFyè≈ xx© $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ Èβρ ä‹É)Ζãƒ ∩⊄⊂∪ þ’ÎoΤÎ) #]ŒÎ) ’Å∀©9 

                                                 
 .  ١٨:  سورة يونس آية ) ١(
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9≅≈n= |Ê AÎ7•Β ∩⊄⊆∪ þ† ÎoΤÎ) àMΖtΒ#u öΝä3În/tÎ/ Èβθãèyϑ ó™ $$ sù ∩⊄∈∪ { )وقال تعاىل  )١  :}  ô‰s)s9uρ $ tΡθ ßϑ çG ÷∞Å_ 

3“ yŠ≡tèù $ yϑ x. öΝä3≈ oΨø)n= yz tΑ̈ρ r& ;ο §tΒ ΝçFø.ts?uρ $ ¨Β öΝä3≈ oΨø9§θ yz u!#u‘ uρ öΝà2 Í‘θßγ àß ( $ tΒ uρ 3“ ttΡ öΝä3yè tΒ ãΝä.u!$ yè xä© 

t Ï% ©!$# öΝçG ôϑ tã y— öΝåκ̈Ξr& öΝä3Š Ïù (#àσ¯≈ x.uà° 4 ‰s)s9 yì©Üs)¨? öΝä3oΨ ÷t/ ¨≅|Ê uρ Νà6Ψ tã $ ¨Β öΝçGΨ ä. tβθ ßϑãã ÷“s? ∩⊆∪ { )٢( 
 .  فأخرب سبحانه عن شفعائهم أهنم زعموا أهنم فيهم شركاء   

ÏΘr& (#ρ {:  وقال تعاىل ä‹sƒ ªB$# ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# u!$ yèxä© 4 ö≅ è% öθ s9uρ r& (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω tβθä3Î= ôϑ tƒ $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ 

šχθè=É)÷ètƒ ∩⊆⊂∪ ≅è% °! èπyè≈x¤±9$# $YèŠÏΗsd ( …ã&©! à7ù=ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ( ¢ΟèO Ïµø‹s9Î) šχθãèy_öè? ∩⊆⊆∪ { )٣( 
$  {:  وقال تعاىل  tΒ Νä3s9 ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ ?ì‹Ïx© 4 { )وقال تعاىل   )٤ ،  :}  ö‘ É‹Ρr&uρ Ïµ Î/ 

t Ï% ©!$# tβθèù$ sƒ s† β r& (#ÿρ ãt±øt ä† 4’n< Î) óΟÎγ În/u‘   }§øŠs9 Οßγ s9 ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ @’Í< uρ Ÿω uρ Óì‹Ïx© { )وذكر آيات    )٥ ،

≅È  {:  ؛ إىل أن ذكر قوله تعاىل    كثرية يف هذا املعىن  è% (#θ ãã÷Š$# t Ï% ©!$# ΟçFôϑ tã y— ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿξsù 

šχθ ä3Î= ôϑtƒ y#ô±x. Îh‘Ø9$# öΝä3Ψ tã Ÿω uρ ¸ξƒ Èθ øt rB ∩∈∉∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï%©!$# šχθ ããô‰tƒ šχθ äótG ö6 tƒ 4’n< Î) ÞΟÎγ În/u‘ 

s's#‹Å™uθø9$# öΝåκš‰r& Ü>tø%r& tβθã_ötƒuρ …çµtGyϑômu‘ šχθèù$sƒs†uρ ÿ…çµt/#x‹tã 4 ¨βÎ) z>#x‹tã y7În/u‘ tβ%x. #Y‘ρä‹øtxΧ ∩∈∠∪ { )٦(     ،
، فأنزل اهللا هذه اآلية  كان قوم يدعون العزير واملسيح واملالئكة  :  قال طائفة من السلف

 .  يبني فيها أن املالئكة واألنبياء يتقربون إىل اهللا ويرجون رمحته وخيافون عذابه   
 ؟   يعين فهم فقراء حمتاجون إىل اهللا فكيف تدعوهنم معه 

                                                 
 .  ٢٥ - ٢٢:  سورة يس اآليات) ١(
 .  ٩٤:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ٤٤ ، ٤٣:  سورة الزمر اآليتان ) ٣(
 .  ٤:  سورة السجدة آية  ) ٤(
 .  ٥١:  سورة األنعام آية ) ٥(
 .  ٥٧ ، ٥٦:  سورة اإلسراء اآليتان) ٦(
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 التوحيد املطلوب من الناس 
، وليس     لتوحيد املطلوب من الناس هو توحيد األلوهية الذي هو إفراد اهللا بالعبادةا

معىن ذلك أن توحيد الربوبية غري مطلوب ولكن توحيد الربوبية موجود يف الناس ويقر  به   
.  ، لكنه ال يكفي يف الدخول يف اإلسالم والنجاة من النار اخلاص والعام من سائر األمم

، زاعما أنه  ا فاحشا من قصر اهتمامه من العلماء على توحيد الربوبيةومن هنا غلط غلط
، ويف هذا املوضوع يتحدث       ، وأن اإلقرار به يكفي ومن أقر به صار مسلما    هو املقصود 

 ملا ذكر اآليات الدالة   - رمحه اهللا -؛ فيقول  شيخ اإلسالم ابن تيمية بإسهاب ووضوح
 : )١(؛ ومل يدخلهم يف اإلسالم قال    ةعلى أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبي 

، فإن عامة املتكلمني الذين   وهبذا وغريه ي عرف ما وقع من الغلط يف مسمى التوحيد 
:  فيقولون :  يقررون التوحيد يف كتب الكالم والنظر غايتهم أن جيعلوا التوحيد ثالثة أنواع    

واحد يف أفعاله ال شريك  ، و ، وواحد يف صفاته ال شبيه له  هو واحد يف ذاته ال قسيم له
؛ وهو أن خالق العامل      ، وهو توحيد األفعال   وأشهر األنواع الثالثة عندهم هو الثالث    .  له

،  ال إله إال اهللا :  ، وأن هذا هو معىن قولنا  ويظنون أن هذا هو التوحيد املطلوب  .  واحد 
 .  حىت جيعلوا معىن اإلهلية القدرة على االختراع 

 أو ال مل يكونوا خيالفونه يف      من العرب الذين بعث إليهم حممد   ومعلوم أن املشركني  
، وهم مع هذا     هذا بل كانوا يقرون بأن اهللا خالق كل شيء حىت إهنم يقرون بالقدر أيضا       

 .  مشركون
 ال ينازعهم فيه  - يعين علماء الكالم -فإن هذا التوحيد الذي قرروه   :  إىل أن قال

،  ، كما أثبت بالكتاب والسنة واإلمجاع ع أهنم مشركون   هؤالء املشركون بل يقرون به م 
فإن املشركني إذا أقروا بذلك كله    :  ، إىل أن قال   وكما علم باالضطرار من دين ال إسالم

 مل خيرجوا من الشرك الذي وصفهم به القرآن وقاتلهم عليه        - يعين توحيد الربوبية  -

                                                 
 . ) ٣/٩٧  (اجملموع) ١(
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 وليس املراد باإلله هو القادر على   بل ال بد أن يعترفوا أن ال إله إال اهللا    الرسول  
، حيث ظن أن اإلهلية هي القدرة على   االختراع كما ظنه من ظنه من أئمة املتكلمني

، فقد شهد  ، وأن من أقر بأن اهللا هو القادر على االختراع دون غريه   االختراع دون غريه 
ل اإلله احلق هو    ، ب ، فإن املشركني كانوا يقرون هبذا وهم مشركون    أن ال إله إال هو  

،    ، والتوحيد أن يعبد اهللا وحده ال شريك له     ، فهو إله مبعىن مألوه    الذي يستحق بأن يعبد
 .  واإلشراك أن جيعل مع اهللا إله آخر   

وإذا تبني أن غاية ما يقرره هؤالء النظار املنتسبون إىل السنة إمنا هو توحيد الربوبية     
  )١( ، بل عامة ن مقرون بذلك مع أهنم مشركون، ومع هذا فاملشركو وأن اهللا رب كل شيء

، بل عامتهم يقرون أن     املشركني باهللا مقرون بأنه ليس الشريك الذي اختذوه معه مثله  
كما كان مشركو   .  ، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما    الشريك مملوك له  

متلكه وما    .  إال شريكا هو لك .  لبيك ال شريك لك : " العرب يقولون يف تلبيتهم
لبيك ال شريك لك    .  لبيك اللهم لبيك  {:   بالتوحيد وقال، فأه ل رسول اهللا   " ملك

 . )٣( )٢( }ال شريك لك .  إن احلمد والنعمة لك وامللك     .  لبيك
 ما مجعوا من مقاالت - أي الذين صنفوا يف امللل والنحل -اب املقاالت وقد ذكر أرب

؛ فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك   األولني واآلخرين يف امللل والنحل واآلراء والديانات 
، بل من أعظم ما  ، وال مماثل له يف مجيع الصفات  مشارك له يف خلق مجيع املخلوقات

،   ، وأن النور خلق اخلري    النور والظلمة  :  يقولون باألصلنينقلوا يف ذلك قول الثنوية الذين   
أهنا حمدثة فتكون من :  أحدمها  :  مث ذكروا هلم يف الظلمة قولني   .  والظلمة خلقت الشر 

                                                 
 .  ) ٣/٩٦ (اجملموع ) ١(
، أبو  )٢٧٤٧(، النسائي مناسك احلج  )٨٢٥(، الترمذي احلج  )١١٨٤(، مسلم احلج  )٥٥٧١(البخاري اللباس ) ٢(

، الدارمي     )٧٣٨(، مالك احلج  )٢/١٢٠(، أمحد  )٢٩١٨(، ابن ماجه املناسك    )١٨١٢(داود املناسك  
 .  )١٨٠٨(املناسك 

وتلبية النيب رواها البخاري       .  من رواية ابن عباس  )  ١١٨٥ (صحيح مسلم   :  بية املشركني يف  انظر تل  ) (٣(
 .  ) من حديث عائشة )  ١٥٥٠ (والبخاري  .  من حديث ابن عمر   )  ١١٨٤ (، ومسلم  ) ١٥٤٩ (
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أهنا قدمية لكنها مل تفعل إال الشر فكانت ناقصة من ذاهتا  :  والثاين.  مجلة املخلوقات له 
خرب سبحانه عن املشركني من إقرارهم بأن اهللا خالق     وقد أ .  وصفاهتا ومفعوالهتا عن النور

=t,n  {:  املخلوقات ما بينه يف كتابه فقال y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ  ∅ ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 ö≅ è% ΟçF÷ƒ utsùr& $ ¨Β 

tβθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ÷βÎ) u’ ÎΤyŠ# u‘ r& ª!$# AhÛØÎ/ ö≅yδ £èδ àM≈xÏ±≈ x. ÿÍν ÎhàÑ ÷ρr& ’ ÎΤyŠ# u‘ r& >π yϑôm tÎ/ ö≅ yδ  ∅ èδ 

àM≈s3Å¡ôϑ ãΒ Ïµ ÏG uΗ ÷qu‘ 4 ö≅ è% z É<ó¡ym ª!$# ( Ïµø‹n= tã ã≅ 2uθ tG tƒ tβθè= Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# ∩⊂∇∪ { )وقال تعاىل  )١  :}  ≅ è% 

Çyϑ Ïj9 ÞÚö‘ F{$# tΒ uρ !$ yγŠ Ïù β Î) óΟçFΖà2 šχθ ßϑ n=÷è s? ∩∇⊆∪ tβθ ä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sùr& šχρ ã©.x‹s? ∩∇∈∪ ö≅è% tΒ 

> §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Æìö7¡¡9$# >u‘ uρ Ä¸ öyè ø9$# ËΛ Ïàyè ø9$# ∩∇∉∪ šχθ ä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξ sùr& šχθ à)−G s? ∩∇∠∪ { )٢(    ،

≅ö  {:  إىل قوله  è% 4’̄Τr'sù šχρãys ó¡è@ ∩∇∪ { )إىل قوله    )٣ ،  :}  $ tΒ x‹sƒ ªB$# ª!$# ÏΒ 7$ s!uρ $ tΒuρ 

šχ% Ÿ2 …çµ yètΒ ôÏΒ >µ≈s9Î) 4 #]ŒÎ) |=yδs% ©! ‘≅ä. ¥µ≈s9Î) $ yϑ Î/ t,n= y{ Ÿξ yè s9uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’n?tã <Ù ÷èt/ 4 z≈ys ö6 ß™ «!$# $ £ϑ tã 

šχθàÅÁtƒ ∩⊇∪ { )وقال  )٤ ،  :}  $tΒuρ ßÏΒ÷σãƒ ΝèδçsYò2r& «!$$Î/ ωÎ) Νèδuρ tβθä.Îô³•Β ∩⊇⊃∉∪ { )٥(   . 
، وإيراد هذه اآليات القرآنية الدالة عليه          من هذا الكالم - رمحه اهللا  -ويريد الشيخ  

؛ فلم يزعموا آلهلتهم     بيان أن املشركني على اختالف مللهم مل يشركوا باهللا يف الربوبية   
، وإمنا يريدون منها       تشارك اهللا يف اخللق والرزق واإلحياء واإلماتة    اليت يعبدوهنا مع اهللا أهنا 

šχρ  {:  ، كما قال تعاىل أن تشفع هلم عند اهللا تعاىل وتقرهبم إليه زلفى   ß‰ç7÷è tƒuρ ÏΒ 

Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿωuρ óΟßγ ãè xΖtƒ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 ö≅ è% šχθä↔ Îm6 uΖè?r& ©!$# 

$ yϑ Î/ Ÿω ãΝn=÷è tƒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Îô³ç„ ∩⊇∇∪ { )وقال   )٦ ،
š  {:  تعاىل Ï% ©!$#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u!$ uŠÏ9÷ρ r& $tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷ètΡ ωÎ) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n<Î) «!$# #’ s∀ø9ã— ¨β Î) ©!$# 

                                                 
 .  ٣٨:  سورة الزمر آية ) ١(
 .  ٨٧ - ٨٤:  سورة املؤمنون اآليات ) ٢(
 .  ٨٩:  سورة املؤمنون آية ) ٣(
 .  ٩١:  سورة املؤمنون آية ) ٤(
 .  ١٠٦:  سورة يوسف آية ) ٥(
 .  ١٨:  سورة يونس آية ) ٦(
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ãΝä3øt s† óΟßγ oΨ ÷t/ ’ Îû $ tΒ öΝèδ Ïµ‹Ïù šχθ àÎ= tG øƒ s† 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ ôtΒ uθ èδ Ò> É‹≈x. Ö‘$¤Ÿ2 ∩⊂∪ { )؛    )١
، وأن     فبي ن سبحانه مقصودهم من اختاذ هذه اآلهلة وهو طلب الشفاعة منها هلم عند اهللا   

، واهللا سبحانه مل يشرع لعباده أن جيعلوا بينهم وبينه وسائط يف    تقرهبم إىل اهللا زلفى
$tΑ  {:   أمر بدعائه مباشرة من غري اختاذ واسطة، بل دعائهم له وقضاء حوائجهم  s% uρ 

ãΝà6š/u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 { )٢(   . 

                                                 
 .  ٣:  سورة الزمر آية ) ١(
 .  ٦٠:  سورة غافر آية ) ٢(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٢٥٥

 توحيد األلوهية هو حق اهللا على خلقه 
ومن حتقيق :  - رمحه اهللا - الشيخ )١(؛ قال   اهللا على عباده توحيد األلوهية هو حق

التوحيد أن يعلم أن اهللا تعاىل أثبت له حقا ال يشركه فيه خملوق كالعبادة والتوكل   
ω ö≅yè  {:  ، كما قال تعاىل واخلوف واخلشية والتقوى    øgrB yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz# u y‰ãè ø)tGsù $YΒθ ãΒ õ‹tΒ 

Zωρ ä‹øƒ ¤Χ ∩⊄⊄∪ { )وقال تعاىل   )٢ ،  :}  !$ ¯ΡÎ) !$ uΖø9t“Ρr& š ø‹s9Î) |=≈ tFÅ6ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ Ï‰ç7ôã $$ sù ©!$# $ TÁ Î= øƒ èΧ çµ ©9 

šÏe$!$# ∩⊄∪ { )وكل من الرسل يقول لقومه  )٣ :}  (#ρß‰ç7ôã$# ©!$# $tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çνçöxî { )٤( 
n?tã’  { : وقد قال تعاىل يف التوكل  uρ «!$# (#þθ è= ©.uθ tG sù β Î) ΟçGΨ ä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄⊂∪ { )٥(   ،}  ’ n?tãuρ 

«! $# È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ≅ö  {:  ، وقال    )٦( } ∪⊅⊅⊆∩ #$ è% z É< ó¡ ym ª! $# ( Ïµ ø‹ n= tã ã≅ 2 uθ tG tƒ 

tβθ è= Ï j. uθ tG ßϑ ø9 öθ  {:  ، وقال تعاىل  )٧( } ∪∇⊃∩ #$ s9uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θ àÊ u‘ !$ tΒ ÞΟßγ9s?# u ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ (#θ ä9$ s% uρ 

$ uΖç6 ó¡ym ª!$# $ oΨŠ Ï?÷σã‹y™ ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù ÿ…ã& è!θ ß™ u‘uρ !$ ¯ΡÎ) ’ n< Î) «!$# šχθç6 Ïî≡u‘ ∩∈∪ { )فقال يف     )٨ ،
 )١٠( } #$!θä9$s%uρ $uΖç6ó¡ym ª#)  {:  ، وقال يف التوكل  )٩( } tΒ ÞΟßγ9s?#u ª!$# …ã&è!θß™u‘uρ$!  {:  اإلتيان

، ألن اإلتيان هو اإلعطاء الشرعي وذلك يتضمن اإلباحة واإلحالل        ورسوله:  ومل يقل 
، قال   ، والدين ما شرعه  ، فإن احلالل ما أحله واحلرام ما حرمه   الذي بلغه الرسول

                                                 
 .  ) ٣/١٠٦ (اجملموع ) ١(
 .  ٢٢:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
 .  ٢:  سورة الزمر آية ) ٣(
 .  ٥٩:  سورة األعراف آية  ) ٤(
 .  ٢٣:   املائدة آية سورة) ٥(
 .  ١٢٢:  سورة آل عمران آية  ) ٦(
 .  ٣٨:  سورة الزمر آية ) ٧(
 .  ٥٩:  سورة التوبة آية ) ٨(
 .  ٥٩:  سورة التوبة آية ) ٩(
 .  ١٧٣:  سورة آل عمران آية  ) ١٠(
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$!  {:  تعاىل tΒ uρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™ §9$# çνρä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θßγ tFΡ$$ sù 4 { )وأما احلسب فهو   .   )١

t  {:  ، كما قال تعاىل ، واهللا وحده كاف  عبده   الكايف Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9$# ¨β Î) }¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% 

(#θ ãèuΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθt±÷z $$ sù öΝèδ yŠ# t“sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷èÏΡuρ ã≅‹ Å2 uθ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ { )فهو     )٢ ،

$  {:  ، وقال تعاىل وحده حسبهم كلهم    pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# š ç7ó¡ym ª!$# ÇtΒ uρ y7yè t7¨?$# zÏΒ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∉⊆∪ { )هو اهللا فهو   حسبك وحسب من اتبعك من املؤمنني   :  ، أي  )٣
، إذ هو     كافيكم كلكم وليس املراد أن اهللا واملؤمنني حسبك كما يظنه بعض الغالطني    

 .  ، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول  وحده كاف  نبيه وهو حسبه 
tΒ  {:  وقال يف اخلوف واخلشية والتقوى    uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ |·øƒ s† uρ ©!$# Ïµ ø)−G tƒ uρ y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù 

ãΝèδ tβρâ“ Í← !$ xø9$# ∩∈⊄∪ { )وأثبت اخلشية والتقوى هللا  .  ، فأثبت الطاعة هللا والرسول   )٤

’  {:  - عليه السالم  -، كما قال نوح  وحده  ÎoΤÎ) ö/ä3s9 Öƒ É‹tΡ îÎ7•Β ∩⊄∪ Èβ r& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# çνθ à)¨?$#uρ 

Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊂∪ { )فجعل العبادة والتقوى هللا وجعل الطاعة للرسول فإنه من يطع      )٥ ،
Ÿξ  {:  وقد قال تعاىل.  الرسول فقد أطاع اهللا   sù (#âθt±÷‚ s? }¨$ ¨Ψ9$# Èβ öθ t±÷z $#uρ { )وقال   )٦ ،

:  - عليه السالم - وقال اخلليل  )٧( } ∪∋∠⊆∩ Ÿξsù öΝèδθèù$y‚s? Èβθèù%s{uρ βÎ) ΛäΖä. tÏΖÏΒ÷σ•Β  {:  تعاىل

}  y#ø‹Ÿ2 uρ ß∃% s{r& !$ tΒ öΝçG ò2 uõ° r& Ÿω uρ šχθèù$ sƒ rB öΝä3¯Ρr& ΟçG ø.uõ° r& «!$$ Î/ $tΒ öΝs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ öΝà6ø‹n= tæ 

$ YΖ≈ sÜù= ß™ 4 ‘“ r'sù È ÷s)ƒ Ìxø9$# ‘,ym r& ÇøΒ F{$$ Î/ ( β Î) ÷ΛäΖä. šχθ ßϑ n=÷è s? ∩∇⊇∪ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u óΟs9uρ (#þθÝ¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) 

                                                 
 .  ٧:  سورة احلشر آية  ) ١(
 .  ١٧٣:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ٦٤:  سورة األنفال آية ) ٣(
 .  ٥٢:  سورة النور آية ) ٤(
 .  ٣ ، ٢:  سورة نوح اآليتان) ٥(
 .  ٤٤:  سورة املائدة آية ) ٦(
 .  ١٧٥:  سورة آل عمران آية  ) ٧(
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AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ßøΒ F{$# Νèδ uρ tβρß‰tG ôγ •Β ∩∇⊄∪ { )ود أنه   عن ابن مسع " الصحيحني " ويف.   )١

وأينا مل يظلم  :   وقالواملا نزلت هذه اآلية شق ذلك على أصحاب رسول اهللا  {:  قال

χ  {:  ؛ أمل تسمعوا إىل قول العبد الصاحل  إمنا هو الشرك؟ فقال النيب  نفسه Î) 

x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∪ { )٣(} )٢(  . 

ƒ−≈‘{  {:  وقال تعاىل Î)uρ Èβθç7yδ ö‘$$ sù ∩⊆⊃∪ { )٤(    ،}  }‘≈ −ƒ Î)uρ Èβθ à)¨?$$ sù ∩⊆⊇∪ { )ومن   .   )٥

، ومن   من يطع اهللا ورسوله فقد رشد {:   كان يقول يف خطبتههذا الباب أن النيب 

ما شاء  :  تقولوا ال   {:   وقال)٧( )٦( }يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه ولن يضر اهللا شيئا  

؛ ففي الطاعة قرن اسم     )٩( )٨( }ما شاء اهللا مث شاء حممد :  ولكن قولوا  .  اهللا وشاء حممد
وذلك ألن   .  " مث  " ، ويف املشيئة أمر أن جيعل ذلك حبرف    الرسول بامسه حبرف الواو 

،    ، وطاعة اهللا طاعة الرسول    ، فمن أطاع الرسول فقد أطاع اهللا    طاعة الرسول طاعة هللا 
، وال مشيئة اهللا مستلزمة ملشيئة  خبالف املشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة هللا

 .  ، وما شاء الناس مل يكن إن مل يشأ اهللا  ، بل ما شاء اهللا كان وإن مل يشأ الناس  العباد
 :   فقال عن حق الرسول  - رمحه اهللا تعاىل -مث تكلم الشيخ  

                                                 
 .  ٨٢ ، ٨١:  سورة األنعام اآليتان) ١(
 .  ١٣:  سورة لقمان آية ) ٢(
 .  ) ١٢٤ : ( ، ومسلم  ) ٤٦٢٩،  ٣٢ (صحيح البخاري  ) ٣(
 .  ٤٠:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٤١:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  )١٠٩٧(أبو داود الصالة  ) ٦(
وصححه النووي    .  ) ١٠٤٩٩ (، والطرباين   ) ٣/٢١٥ (، والبيهقي  ) ٢١١٩،  ١٠٩٧ (رواه أبو داود    ) (٧(

 .)  وضعفه املنذري  )  ٦/١٦٠ (يف شرح صحيح مسلم  
 .  )٢٦٩٩(ستئذان  ، الدارمي اال )٥/٧٢(، أمحد  )٢١١٨(ابن ماجه الكفارات  ) ٨(
وأبو  .  فيه األجلح :  وقال البوصريي .  ) ٢١١٨ (، وابن ماجه  من حديث عائشة )  ٢٦٩٩ (رواه الدارمي   ) (٩(

 .  ) من حديث حذيفة وصححه األلباين  )  ٢١١٨ (، وابن ماجه  ) ١٠٨٢ (، والنسائي  ) ٤٩٨٠ (داود 
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لينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه وحنبه ونسلم  فعحق الرسول  :  األصل الثاين
̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ  {:  قال تعاىل.  ، وأمثال ذلك  حلكمه  ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( { )١(  .  

&ª!$#uρ ÿ…ã  {:  وقال تعاىل è!θ ß™u‘ uρ Yym r& β r& çνθ àÊ öãƒ { )٢(  .  

≅ö  {:  وقال تعاىل è% β Î) tβ%x. öΝä.äτ!$ t/# u öΝ à2 äτ !$ oΨ ö/ r& uρ öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î) uρ ö/ ä3 ã_≡ uρ ø— r& uρ óΟ ä3 è? u Ï± tã uρ 

îΑ≡ uθ øΒ r& uρ $ yδθ ßϑ çG øù u tI ø% $# ×ο t≈ pg ÏB uρ tβ öθ t± øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡ x. ß Å3≈ |¡ tΒ uρ !$ yγ tΡ öθ |Ê ö s? ¡= ym r& Ν à6 ø‹ s9 Î) š∅ Ï iΒ «! $# 

 Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’ Îû  Ï& Î#‹ Î7 y™ (#θ ÝÁ −/ u tI sù 4 ®L ym š† ÎA ù' tƒ ª! $#  Íν Í ö∆ r' Î/ 3 { )٣(  . 

Ÿξsù y7  {:  وقال تعاىل În/u‘uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Ågs† þ’Îû 

öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪ { )٤(  . 

≅ö  {:  وقال تعاىل è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# { )وأمثال    )٥ ،
 .  ذلك

 علينا  من سياق هذه اآليات الكرميات أن حق الرسول   - رمحه اهللا -بي ن الشيخ 
، وأن نتبعه فيما    أكثر مما حنب أنفسنا ووالدينا وأوالدنا والناس أمجعني  يتمثل مبحبته  

، وأن حنكمه فيما    جاء به من شرع اهللا ونصدقه فيما أخربنا به من األخبار املاضية واآلتية  
، وأن    ، واخلصومات واملنازعات  ا فيه من املسائل العلمية واالجتهادات الفقهيةاختلفن

،   ، ليس يف قلوبنا حترج مما قضى به أو كراهية له      نصدر عن حكمه راضني به مسل مني له  
،    يعين الرجوع إليه يف حياته وإىل سنته بعد وفاته   ، وحتكيمه   ألنه ال حيكم إال باحلق

نتجنب ما هنانا عنه من احملرمات والبدع واخلرافات وسائر   أن ومن حقه علينا 
$!  {:  ، متمثلني قول اهللا تعاىل املعاصي tΒ uρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™ §9$# çνρä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 

                                                 
 .  ٨٠:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٦٢:  سورة التوبة آية ) ٢(
 .  ٢٤:  سورة التوبة آية ) ٣(
 .  ٦٥:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
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(#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$ s)Ïèø9$# ∩∠∪ { )وال تعين حمبته   )١ ، ما ابتدعته بعض الناس من 
 إحياء املواسم البدعية من املوالد واملناسبات اليت ما أنزل اهللا هبا من سلطان فقد حذرنا   

 . )٣( )٢( }كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة     {:  ، وقال من البدع

                                                 
 .  ٧:  سورة احلشر آية  ) ١(
،   )٣/٣٧١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة   )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين   )٨٦٧(مسلم اجلمعة  ) ٢(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة  
من   )  ٢٤ (، وابن أيب عاصم يف السنة    ) ٥٨٩٢ (و )  ١٧٨٦ (، والنسائي  ) ٤٦٠٧ (رواه أبو داود    ) (٣(

من   )  ٤٦ (، وابن ماجه   ) ٢٥ (وابن أيب عاصم يف السنة    .  ) ٨٦٧ (، وأصله يف صحيح مسلم     حديث جابر 
 .  ) حديث ابن مسعود  
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 وجوب اإلميان بالشرع والقدر 
من املعلوم أنه جيب   :  - رمحه اهللا - )١(؛ يقول  يف وجوب اإلميان بالشرع والقدر  

، وأهل الضالل اخلائضون يف القدر انقسموا إىل    ؛ بقضائه وشرعه اإلميان خبلق اهللا وأمره 
 .  ية ومشركية وإبليسية جموس.  ثالث فرق

، فغالهتم أنكروا العلم    فاجملوسية الذين كذبوا بقدر اهللا وإن آمنوا بأمره وهنيه  
، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وهؤالء هم املعتزلة ومن           والكتاب
 .  وافقهم

:  ال تعاىل ، ق   املشركية الذين أقروا بالقضاء وأنكروا األمر والنهي                  : والفرقة الثانية  
}  ãΑθ à)u‹y™ t Ï% ©!$# (#θ ä.uõ° r& öθ s9 u!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2 uõ° r& Iω uρ $ tΡäτ !$ t/# u Ÿω uρ $uΖøΒ §ym ÏΒ &ó x« 4 { )؛     )٢

، وهذا قد كثر فيمن يدعي    مر والنهي بالقدر فهو من هؤالء فمن احتج على تعطيل األ 
 .  احلقيقة من املتصوفة 
، لكن جعلوا هذا متناقضا من    الذين أقروا األمرين  :  وهم اإلبليسية:  والفرقة الثالثة
،   ، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم ، وطعنوا يف حكمته وعدله   الرب سبحانه وتعاىل
 .   ونقل عن أهل الكتابكما نقله أهل املقاالت

، بي ن ضرورة الناس إىل الشرع    وبعد أن بي ن الشيخ أقسام اخلائضني يف القدر والشرع 
، فإنه ال بد له من حركة جيلب هبا   واإلنسان مضطر إىل شرع يف حياته الدنيا:  فقال

فعال والشرع هو الذي مييز بني األفعال اليت تنفعه واأل    .  منفعته وحركة يدفع هبا مضرته 
، فال ميكن اآلدميني أن يعيشوا بال   ، وهو عدل اهللا يف خلقه ونوره بني عباده   اليت تضره

 .  شرع مييزون به بني ما يفعلونه ويتركونه 

                                                 
 .  ) ٣/١١١ (اجملموع ) ١(
 .  ١٤٨:  سورة األنعام آية ) ٢(
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، بل اإلنسان املنفرد ال بد له       وليس املراد بالشرع جمرد العدل بني الناس يف معامالهتم   
أصدق األمساء حارث     { ل النيب  ، فإن اإلنسان مهام وحارث كما قا   من فعل وترك

، وهل يصلحه أو     متحرك هل نافع له أو ضار  :   وهو معىن قوهلم   )٢( )١( }ومهام 
،    ؟ وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرهتم كما يعرفون انتفاعهم باألكل والشرب يفسده

، وبعضهم يعرفونه باالستدالل   لضرورية بفطرهتموكما يعرفون ما يعرفون من العلوم ا
، وبعضه ال يعرفونه إال بتصريف الرسل وبياهنم هلم وهدايتهم  الذي يهتدون به بعقوهلم

، أم    ويف هذا املقام تكلم الناس يف أن األفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل .  هلم
أن كون الفعل يالئم الفاعل أو     ؟ فإهنم اتفقوا على  ليس هلا حسن وال قبيح يعرف بالعقل

ينافره يعلم بالعقل وهو أن يكون الفعل سببا ملا حيبه الفاعل ويلتذ به وسببا ملا يبغضه  
لكن معرفة  .  وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وهبما مجيعا أخرى    .  ويؤذيه

ادة والشقاوة يف  ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية اليت تكون عاقبة األفعال من السع
فما أخربت به الرسل من تفاصيل اليوم اآلخر وأمرت       .  الدار اآلخرة ال تعرف إال بالشرع   

، كما أن ما أخربت به الرسل من تفاصيل  به من تفاصيل الشرائع ال يعلمه الناس بعقوهلم
 .  ، وإن كانوا قد يعلمون بعقوهلم مجل ذلك  أمساء اهللا وصفاته ال يعلمه الناس بعقوهلم 

:  وهذا التفصيل الذي حيصل به اإلميان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعاىل                  
}  y7 Ï9≡x‹x.uρ !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7ø‹s9Î) % [nρ â‘ ôÏiΒ $ tΡÌøΒ r& 4 $ tΒ |MΖä. “ Í‘ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9$# Ÿωuρ ß≈ yϑƒM}$# Å3≈ s9uρ çµ≈oΨ ù= yèy_ 

#Y‘θ çΡ “Ï‰öκ̈Ξ Ïµ Î/ tΒ â!$ t±®Σ ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã 4 { )وقوله تعاىل   )٣ ،  :}  ö≅è% β Î) àMù= n= |Ê !$yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ ÅÊ r& 

                                                 
 .  )٤/٣٤٥(، أمحد  )٤٩٥٠(األدب  أبو داود ) ١(
وضعفه أبو حامت   .  ) ٨١٤ (،  ، والبخاري يف األدب املفرد  ) ٤/٣٤٥ (، وأمحد  ) ٤٩٥٠ (رواه أبو داود ) ٢(

 .)  ٢/٣١٢/٢٤٥١ (يف العلل 
 .  ٥٢:  سورة الشورى آية  ) ٣(
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4’ n? tã  Å¤ ø tΡ ( Èβ Î) uρ àM ÷ƒ y‰ tG ÷δ $# $ yϑ Î6 sù û Çrθ ãƒ ¥’ n< Î) ú† Î n1 u‘ 4 … çµ ¯Ρ Î) Óì‹ Ïϑ y™ Ò=ƒ Ì s% ∩∈⊃∪ { )وقوله      )١ ،  :

}  ö≅ è% !$ yϑ ¯ΡÎ) Νà2 â‘ É‹Ρé& Ä óruθ ø9$$ Î/ 4 { )٢(   . 
، وأن العقل       فصل الرتاع يف مسألة التحسني والتقبيح- رمحه اهللا -هكذا بي ن الشيخ 

، ال كما يقوله من زعم أن العقل يستقل بإدراك   يدركهما يف اجلملة دون التفاصيل   
ولكن   :  - رمحه اهللا -، وهلذا قال   ، وال من زعم أن العقل ال يدرك شيئا من ذلك  ذلك
وقابلتهم طائفة أخرى   .  ، وأنه يعلم بالعقل  مهت طائفة أن للحسن والقبح معىن غري هذا تو

، فكال الطائفتني اللتني أثبتتا  ظنت أن ما جاء به الشرع من احلسن والقبح خيرج عن هذا
 .  احلسن والقبح العقليني أو الشرعيني وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت

ائفة الصوفية الذين يقفون مع توحيد الربوبية      ط- رمحه اهللا -مث تناول الشيخ 
،    ، وما فيه من األوامر اليت تأمر بالرب وفعل اخلري والطاعة     ، وال ينظرون إىل الشرع     والقدر

، وعدم التفريق بني  ، وأن مذهبهم هذا معناه إلغاء الشرع     وتنهى عن الشر واملعصية
  -قال .  هما مقدر من اهللا كما يقولون؛ ألن كال من  الطاعة واملعصية وبني الكفر واإلميان

،   فمن نظر إىل القدر فقط وعظم الفناء يف توحيد الربوبية:   يف هذا املوضوع -رمحه اهللا 
، والرب والفجور    ، مل مييز بني العلم واجلهل والصدق والكذب       ووقف عند احلقيقة الكونية 

، وأولياء اهللا      الرشاد والغي ، و  ، والضالل   ، واهلدى  ، والطاعة واملعصية   والعدل والظلم 
، وهؤالء مع أهنم خمالفون بالضرورة لكتب اهللا ودينه   وأعدائه وأهل اجلنة وأهل النار 

 .  وشرائعه فهم خمالفون أيضا لضرورة احلس والذوق وضرورة العقل والقياس    
، فيميز بني ما يأكل ويشرب وما ال  فإن أحدهم ال بد أن يلتذ بشيء ويتأمل بشيء

، وهذا التمييز بني ما   ، وبني ما يؤذيه من احلر والربد وما ليس كذلك  ال يشربيأكل و
، ومن ظن أن البشر ينتهي إىل حد يستوي عنده        ينفعه ويضره هو احلقيقة الشرعية الدينية  

، لكن قد يعرض لإلنسان بعض األوقات     األمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة احلس    
                                                 

 .  ٥٠:  سورة سبأ آية ) ١(
 .  ٤٥:  سورة األنبياء آية ) ٢(
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فإما أن .  ذلك مما يشغل عنه اإلحساس ببعض األمورعارض كالسكر واإلغماء وحنو 
، فإن النائم مل يفقد إحساس  ، فهذا ممتنع يسقط إحساسه بالكلية مع وجود احلياة فيه 

 .  ، وما يسره أخرى   ، بل يرى يف منامه ما يسوءه تارة نفسه
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 الرد على الذين حيتجون بالقدر 
 الذين يتعلقون بالقدر وحيتجون به  رده على- رمحه اهللا - )١(يواصل شيخ اإلسالم 

فقد تبني بضرورة العقل فساد  :  - رمحه اهللا  -على معارضة الشرع واألمر والنهي فيقول     
،  واملؤمن مأمور بأن يفعل املأمور  .  قول من ينظر إىل القدر ويعرض عن األمر والنهي 

βÎ)uρ (#ρ  {:  ، كما قال تعاىل  ، ويصرب على املقدور   ويترك احملظور çÉ9 óÁ s? (#θ à)−G s?uρ Ÿω öΝà2 •ÛØtƒ 

öΝèδ ß‰ø‹x. $ º↔ ø‹x© 3 { )وقال يف قصة يوسف  )٢ ،  :}  …çµ ¯ΡÎ) tΒ È,−G tƒ ÷É9 óÁtƒ uρ  χÎ* sù ©!$# Ÿω ßì‹ÅÒ ãƒ 

tô_ r& šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊃∪ { )وهلذا    ، فالتقوى فعل ما أمر اهللا به وترك ما هنى اهللا عنه  )٣ ،

É9÷  {:  قال اهللا تعاىل ô¹ $$ sù χ Î) y‰ôã uρ «!$# A,ym öÏøó tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! ôx Îm7y™ uρ Ï‰ôϑ pt ¿2 y7 În/u‘ Äc Å´ yè ø9$$ Î/ 

Ì≈ x6ö/M}$#uρ ∩∈∈∪ { )فإن العباد ال بد هلم من االستغفار    ، فأمره مع االستغفار بالصرب   )٤ ،

،    توبوا إىل ربكم! يا أيها الناس  {:   يف احلديث الصحيح قال النيب.  أوهلم وآخرهم  

 )٦( )٥( }فوالذي نفسي بيده إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة   
  )٨( )٧( }وإين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم مائة مرة  .  إنه ليغان على قليب  {:  وقال

وما أنت أعلم به   .  وإسرايف يف أمري .  هم اغفر يل خطيئيت وجهلي الل {:  وكان يقول
اللهم اغفر يل     .  ، وكل ذلك عندي  اللهم اغفر يل خطئي وعمدي وهزيل وجدي   .  مين

                                                 
 .  ) ٣/١١٩ (اجملموع ) ١(
 .  ١٢٠:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ٩٠:  سورة يوسف آية ) ٣(
 .  ٥٥:  سورة غافر آية ) ٤(
 .  )٢/٣٤١(، أمحد  )٣٨١٦(، ابن ماجه األدب   )٣٢٥٩(، الترمذي تفسري القرآن    )٥٩٤٨(البخاري الدعوات  ) ٥(
 .  ) من حديث أيب هريرة  )  ٦٣٠٧ (رواه البخارى   ) (٦(
 .  )٤/٢١١(، أمحد  )١٥١٥(، أبو داود الصالة   )٢٧٠٢(والدعاء والتوبة واالستغفار  مسلم الذكر  ) ٧(
 .)  من حديث األغر املزين  )  ٢٧٠٢ (رواه مسلم   ) (٨(
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، أنت املقدم   ، وما أنت أعلم به مين  ، وما أسررت وما أعلنت  ما قدمت وما أخرت 
 . )٢( )١( }وأنت املؤخر  

،   أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وقد ذكر عن آدم أيب البشر 
، فمن أذنب وتاب    أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه - لعنه اهللا -وعن إبليس أيب اجلن   
$  {:  ، قال اهللا تعاىل ، ومن أشبه أباه فما ظلم  وندم فقد أشبه أباه yγ n= uΗxquρ ß≈ |¡ΡM}$# ( …çµ̄ΡÎ) 

tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθ ßγ y_ ∩∠⊄∪ z>Éj‹yè ã‹Ïj9 ª!$# tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# ÏM≈s)Ï≈ oΨ ßϑø9$#uρ šÅ2 Îô³ßϑ ø9$#uρ ÏM≈x.Îô³ßϑ ø9$#uρ z>θçG tƒ uρ 

ª!$# ’n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 tβ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ JϑŠ Ïm ، وهلذا قرن اهللا سبحانه       )٣( } ∪⊃∠∩ ‘§

=óΟn  {:  ، كما قال تعاىل بني التوحيد واالستغفار يف غري آية ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) ωÎ) ª!$# 

öÏøó tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 { )وقال تعاىل  )٤ ،  :}  (#þθßϑ‹ É)tG ó™ $$ sù Ïµ ø‹s9Î) 

çνρ ãÏøó tG ó™ $#uρ 3 { )وقال تعاىل  )٥ ،  :}  !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôMyϑ Å3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u §ΝèO ôMn= Å_Á èù ÏΒ ÷β à$©! AΟŠ Å3ym 

AÎ7yz ∩⊇∪ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷ès? ω Î) ©!$# 4  Í_̄ΡÎ) /ä3s9 çµ ÷ΖÏiΒ Öƒ É‹tΡ ×Ï±o0 uρ ∩⊄∪ Èβ r&uρ (#ρ ãÏøó tFó™ $# ö/ä3−/u‘ §ΝèO (#þθ ç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) 

Νä3÷è ÏnG yϑãƒ $ ·è≈tG ¨Β $ ·Ζ|¡ym #’n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β { )٧(، ويف احلديث الذي رواه ابن أيب عاصم    )٦( 

ناس بالذنوب وأهلكوين بال إله إال اهللا  أهلكت ال:  يقول الشيطان {:  وغريه
، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم األهواء فهم يذنبون وال يتوبون ألهنم حيسبون   واالستغفار

“3  { ، وقد ذكر سبحانه عن ذي النون أنه }أهنم حيسنون صنعا  yŠ$ oΨsù ’Îû ÏM≈yϑ è= —à9$# βr& Hω 

                                                 
 .  )٤/٤١٧(، أمحد  )٢٧١٩(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار     )٦٠٣٥(البخاري الدعوات   ) ١(
 .  ) ٢٤١٩ (، ومسلم  ) ٦٣٩٨ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  ٧٣ ، ٧٢:  سورة األحزاب اآليتان  ) ٣(
 .  ١٩:  سورة حممد آية ) ٤(
 .  ٦:  سورة فصلت آية ) ٥(
 .  ٣ - ١:  سورة هود اآليات) ٦(
عثمان بن مطر وشيخه   :  ) ١/٤٠٨ (قال ابن كثري .  ) ١٣٦ (، وأبو يعلى  ) ٧ (السنة البن أيب عاصم   ) (٧(

 .  ) عبد الغفور ضعيفان  
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tµ≈s9Î) Hω Î) |MΡr& š oΨ≈ys ö6 ß™ ’ÎoΤÎ) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Î=≈©à9$# ∩∇∠∪ { )قال تعاىل  )١ ،  :}  $ uΖö6 yf tG ó™ $$ sù 

…çµ s9 çµ≈oΨ ø‹¯gwΥuρ zÏΒ ÉdΟtó ø9$# 4 š Ï9≡x‹x.uρ  Å√GçΡ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∇∇∪ { )قال .   )٢ }    دعوة أخي ذي

 . )٤( )٣( }النون ما دعا هبا مكروب إال فرج اهللا كربه 

ومجاع :  فقال.  على املسلم جتاه القدر والشرع   ما جيب - رمحه اهللا -مث بي ن الشيخ 
، ففي األمر عليه     ، وال بد له يف القدر من أصلني  ذلك أنه ال بد له يف األمر من أصلني 

.  ، فال يزال جيتهد يف العلم مبا أمر اهللا به والعمل بذلك      االجتهاد يف االمتثال علما وعمال  
وهلذا كان من املشروع   .  ور وتعديه احلدودمث عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه يف املأم

 إذا انصرف من صالته استغفر  فكان النيب  {،  أن خيتم مجيع األعمال باالستغفار
š  {:   وقد قال اهللا تعاىل )٦( )٥( }ثالثا  ÌÏøó tG ó¡ßϑ ø9$#uρ Í‘$ ys ó™ F{$$ Î/ ∩⊇∠∪ { )فقاموا  )٧ 

$!sŒÎ) u#  {:  ، وآخر سورة نزلت قول اهللا تعاىل   بالليل وختموه باالستغفار y_ ãóÁ tΡ «!$# 

ßx ÷Gxø9$#uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒr&u‘ uρ }¨$̈Ψ9$# šχθè= ä{ô‰tƒ ’ Îû Çƒ ÏŠ «!$# %[`# uθ øùr& ∩⊄∪ ôx Îm7|¡sù Ï‰ôϑ pt ¿2 y7 În/u‘ çν öÏøó tG ó™ $#uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) 

tβ%Ÿ2 $ R/# §θ s? ∩⊂∪ { )أنه   " الصحيح  " ويف .   )٨}  كان يكثر أن يقول يف ركوعه 
 . )١٠(؛ يتأول القرآن  )٩( }اللهم اغفر يل  .  سبحانك اللهم ربنا وحبمدك:  وسجوده 

                                                 
 .  ٨٧:  رة األنبياء آية سو) ١(
 .  ٨٨:  سورة األنبياء آية ) ٢(
 .  )١/١٧٠(، أمحد  )٣٥٠٥(الترمذي الدعوات   ) ٣(
/١ (، وصححه احلاكم  ) ١/١٧٠ (، وأمحد  ) ١٠٤٩١ (، والنسائي  ) ٣٥٠٥ (رواه الترمذي   () ٤(

 .  ) من حديث سعد)  ١٠٤١ (، والضياء  ) ٦٨٥،  ٦٨٤
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة       )٣٠٠(، الترمذي الصالة    )٥٩١( الصالة  مسلم املساجد ومواضع   ) ٥(

 .  )١٣٤٨(، الدارمي الصالة   )٥/٢٨٠(، أمحد  )٩٢٨(فيها 
 .  ) من حديث ثوبان)  ٥٩١ (رواه مسلم   ) (٦(
 .  ١٧:  سورة آل عمران آية  ) ٧(
 .  ٣ - ١:  سورة النصر اآليات ) ٨(
، ابن  )٨٧٧(، أبو داود الصالة  )١١٢٢(، النسائي التطبيق   )٤٨٤(لم الصالة  ، مس )٧٨٤(البخاري األذان  ) ٩(

 .  )٦/٤٣(، أمحد  )٨٨٩(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  ) من حديث عائشة  )  ٤٨٤ (، ومسلم   ) ٨١٧ (رواه البخاري   ) (١٠(
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ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب  .  وأما يف القدر فعليه أن يستعني باهللا يف فعل ما أمر به
وعليه أن يصرب على  .  رك الشر ، ويكون مفتقرا إليه يف طلب اخلري وت  إليه ويستعيذ به

، وإذا آذاه       ، وما أخطأه مل يكن ليصيبه  ، ويعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه   املقدور
يا  {:  احتجاج آدم وموسى ملا قال :  ، ومن هذا الباب الناس علم أن ذلك مقدر عليه

، ملاذا     ، ونفخ فيك من روحه وأسجد لك مالئكته  خلقك اهللا بيده.  آدم أنت أبو البشر
، فبكم   أنت موسى الذي اصطفاك اهللا بكالمه :  ؟ فقال له آدم أخرجتنا ونفسك من اجلنة

#  {:  وجدت مكتوبا علي  من قبل أن أخلق   |Âtã uρ ãΠyŠ# u …çµ−/u‘ 3“ uθ tósù ∩⊇⊄⊇∪ { )؟     })١
 وذلك أن موسى مل يكن عتبه آلدم من أجل )٢()  ؛ فحج آدم موسى بكذا وكذا:  قال

صيبة ولكن ألجل امل.  ، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له ، فإن آدم قد تاب منه الذنب
، وأن يستغفروا من  وهم مأمورون أن ينظروا إىل القدر يف املصائب.  اليت حلقتهم من ذلك

، فمن     )٣( } !É9ô¹$$sù χÎ) y‰ôãuρ «!$# A,ym öÏøótGó™$#uρ šÎ7/Ρs%Î÷  {:  ، كما قال تعاىل املعائب
، من    راعى األمر والقدر كما ذكر كان عابدا هللا مطيعا له مستعينا به متوكال عليه                    

.  الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا                  
$‚x  {:  وقد مجع اهللا سبحانه بني هذين األصلني يف مواضع كقوله                 −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ 

Ú Ïè tG ó¡ nΣ ∩∈∪ { )وقوله   )٤ ،  :}  çν ô‰ç6 ôã$$ sù ö≅2 uθ s?uρ Ïµø‹n= tã 4 { )وله ، وق  )٥  :}  Ïµ ø‹n= tã 

àM ù=©.uθ s? Ïµø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ∩∇∇∪ { )وقوله   )٦ ،  :}  tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã&©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø% ã—ötƒ uρ ôÏΒ 

ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 tΒ uρ ö≅©.uθ tG tƒ ’ n?tã «!$# uθ ßγ sù ÿ…çµç7ó¡ym 4 ¨βÎ) ©!$# àÎ=≈ t/ Íν ÌøΒ r& 4 ô‰s% Ÿ≅yè y_ ª!$# Èe≅ ä3Ï9 &ó x« 

                                                 
 .  ١٢١:  سورة طه آية) ١(
 .  ) من حديث أيب هريرة  )  ٢٦٥٢ (، ومسلم  ) ٤٧٣٨ (رواه البخاري   ) (٢(
 .  ٥٥:  سورة غافر آية ) ٣(
 .  ٥:  سورة الفاحتة آية ) ٤(
 .  ١٢٣:  سورة هود آية ) ٥(
 .  ٨٨:  سورة هود آية ) ٦(
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#Y‘ ô‰s% ∩⊂∪ { )فالعبادة هللا واالستعانة به  )١ ،  ،}   وكاناللهم    :   يقول عند األضحية

، وما مل يكن    ، فإنه ال حول وال قوة إال باهللا     فما مل يكن باهللا ال يكون )٢( }منك ولك 
 .  هللا فال ينفع وال يدوم

، وهو العلم     ع والقدر  مما جيب على املسلم جتاه الشر- رمحه اهللا -هذا ما بي نه الشيخ 
، والصرب على املقدور الذي     باملشروع وفعله امتثاال ألمر اهللا وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه 

 .  جيري على العبد مما يكره مع بذل األسباب للوقاية منه وإزالة أضراره بعد وقوعه  

                                                 
 .  ٣ ، ٢:  سورة الطالق اآليتان) ١(
،  ) ١/٦٣٩ (، واحلاكم  ) ٢٨٩٩ (، وصححه ابن خزمية  من حديث جابر)  ٣/٣٧٥ (رواه أمحد ) ٢(

:  ، وقال من حديث أنس)  ٥/٦٣ (ورواه أبو عوانة .  من حديث ابن عباس )  ٢/٤٢٢ (حلاكم وصححه ا
 .)  منك ولك : ( مل خيرج مسلم  
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 شروط صحة العبادة 
 ال بد يف   )١(لعبادة فيقول   يف سياق كالمه شروط صحة ا   - رمحه اهللا  -يبي ن الشيخ  

 :  عبادة اهللا من أصلني
 .  إخالص الدين له   :  أحدمها
 يقول يف    ، وهلذا كان عمر بن اخلطاب      موافقة أمره الذي بعث به رسله     :  والثاين

 وال جتعل ألحد فيه     )٢(واجعله لوجهك خالصا    .  اللهم اجعل عملي كله صاحلا     :  دعائه
öΝä.uθ  {:   يف قوله تعاىل  )٣(، وقال الفضيل بن عياض   شيئا è= ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒ r& ß|¡ôm r& Wξ uΚ tã 4 { )٤(   
إذا كان العمل  :  ؟ قال ما أخلصه وأصوبه  :  يا أبا علي:  قالوا.  أخلصه وأصوبه   :  قال

وإذا كان صوابا ومل يكن خالصا مل يقبل حىت يكون  .  مل يكن صوابا مل يقبلخالصا و
 .  ، والصواب أن يكون على السنة    واخلالص أن يكون هللا   .  خالصا وصوابا

وهلذا ذم اهللا املشركني يف القرآن على اتباع ما شرع هلم شركاؤهم من الدين ما مل   
Πr& óΟßγ÷  {:  كما قال تعاىل.  ه من الدين، وفعل ما مل يشرع يأذن به اهللا من عبادة غريه s9 

(#àσ¯≈ Ÿ2 uà° (#θ ãã uŸ° Οßγ s9 zÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ Ïµ Î/ ª!$# 4 { )كما أنه ذمهم على أهنم     )٥ ،
 .  ، والدين احلق أنه ال حرام إال ما حرمه اهللا وال دين إال ما شرعه      مل حيرمه اهللا حرموا ما

 هبذه العبارات النرية أن حتليل ما أحل اهللا وحترمي ما حرمه  - رمحه اهللا -يبي ن الشيخ 
، وأن عكس ذلك وهو حترمي ما أحله اهللا وحتليل ما        اهللا يدخل يف عبادة اهللا تعاىل واالنقياد

Πr& óΟßγ÷  {:  ، أنه من الشرك أخذا من قوله تعاىل    ، تبعا آلراء الناس ورغباهتم حرمه  s9 

                                                 
 . ) ٣/١٢٤ (اجملموع ) ١(
وأبو الشيخ يف طبقات      .  ، وهو منقطع من رواية احلسن البصري عن عمر     )  ١١٨ (رواه أمحد يف الزهد    ) (٢(

 .  ) ات عبد العزيز بن أيب عثمان وآخر عن عمر      من بالغ)  ٤/٢٦١ (احملدثني 
 .  ) ٨/٩٥ (احللية :  انظر ) ٣(
 .  ٢:  سورة امللك آية  ) ٤(
 .  ٢١:  سورة الشورى آية  ) ٥(
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(#àσ¯≈ Ÿ2 uà° (#θ ããuŸ° Οßγ s9 zÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝs9 .βsŒù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# 4 { )ومن قوله تعاىل  )١ ،  :}  (#θ è= ä3sù 

$£ϑÏΒ tÏ.èŒ ãΛôœ$# «!$# Ïµø‹n=tã βÎ) ΛäΨä. ÏµÏG≈tƒ$t↔Î/ tÏΖÏΒ÷σãΒ ∩⊇⊇∇∪ $tΒuρ öΝä3s9 ωr& (#θè=à2ù's? $£ϑÏΒ tÏ.èŒ ÞΟó™$# «!$# Ïµø‹n=tã ô‰s%uρ 

Ÿ≅¢Ásù Νä3s9 $̈Β tΠ§ym öΝä3ø‹n=tæ ωÎ) $tΒ óΟè?ö‘ÌäÜôÊ$# Ïµø‹s9Î) 3 ¨βÎ)uρ #ZÏWx. tβθ=ÅÒã‹©9 ΟÎγÍ←!#uθ÷δr'Î/ ÎötóÎ/ AΟù=Ïæ 3 { )إىل    )٢ 

βÎ)uρ öΝèδθßϑ÷  {:  قوله تعاىل çG ÷è sÛr& öΝä3¯ΡÎ) tβθ ä.Îô³çRmQ ∩⊇⊄⊇∪ { )٣(   . 
مث إن     :   انقسام الناس يف عبادة اهللا واالستعانة به فيقول- رمحه اهللا  -مث بي ن الشيخ  

 :  الناس يف عبادته واسعانته على أربعة أقسام
 استعانة وال  وطائفة تعبده من غري .  فاملؤمنون املتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه  

، لكن ليس هلم توكل      فتجد عند أحدهم حتريا للطاعة والورع ولزوم السنة     .  صرب
وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصرب من غري .  ، بل فيهم عجز وجزع  واستعانة وصرب

، ويكون له نوع من احلال باطنا      ، فقد ي مك ن أحدهم   استقامة على األمر وال متابعة للسنة
، ولكن ال عاقبة   ى من املكاشفات والتأثريات ما مل يعطه الصنف األول  ، ويعط وظاهرا

فاألولون هلم دين ضعيف ولكنه مستمر باق     .  والعاقبة للتقوى.  ؛ ألنه ليس من املتقني  له
وهؤالء ألحدهم حال وقوة ولكن ال يبقى له إال ما        .  إن مل يفسد صاحبه باجلزع والعجز   

وشر األقسام من ال يعبده  :  ، فقال مث ذكر القسم الرابع   .  ةوافق فيه األمر واتبع فيه السن 
 .  وال يستعينه فهو ال يشهد أنه علمه اهللا وال أنه باهللا  

 مقارنة بني املعتزلة والصوفية من حيث اإلميان بالقدر    - رمحه اهللا  -مث أجرى الشيخ   
لصوفية يغالون يف ، وا ، حيث إن املعتزلة ينفون القدر ويؤمنون بالشرع  وعدم اإلميان به

فاملعتزلة وحنوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم يف   :  ، فقال اإلميان به وينفون الشرع  
، خري من هؤالء اجلربية والقدرية الذين يعرضون عن       تعظيم األمر والنهي والوعد والوعيد  

،   ملعتزلة والصوفية يف القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خري من ا  .  الشرع واألمر والنهي  
                                                 

 .  ٢١:  سورة الشورى آية  ) ١(
 .  ١١٩ ، ١١٨:  سورة األنعام اآليتان) ٢(
 .  ١٢١:  سورة األنعام آية ) ٣(
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، وقد يكون    ولكن فيهم من نوع بدع مع إعراض عن بعض األمر والنهي والوعد والوعيد 
 .  ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك املعتزلة وكلتا الطائفتني نشأت من البصرة  

، وهو الصراط املستقيم وهو طريقة      وإمنا دين اهللا ما بعث به رسله وأنزل به كتبه  
، وأكرم اخللق على اهللا تعاىل بعد     خري القرون وأفضل األمة   اهللا  أصحاب رسول

šχθ  {:  ، قال تعاىل النبيني à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 

9≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ÷Ζtã { )فرضي عن السابقني األولني رضا مطلقا    )١ ،    ،
 .  ورضي عن التابعني هلم بإحسان

خري القرون القرن الذي بعثت      { )٢( يف األحاديث الصحيحة  وقد قال النيب  

:   يقول، وكان عبد اهللا بن مسعود  )٣( }مث الذين يلوهنم  .  مث الذين يلوهنم.  فيهم
، أولئك   ، فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة  من كان منكم مستنا فليسنت مبن قد مات

، قوم   وأقلها تكلفا،  وأعمقها علما .   أبر هذه األمة قلوباأصحاب رسول اهللا 
، فإهنم  ، ومتسكوا هبديهم فاعرفوا هلم حقهم .   وإقامة دينهاختارهم اهللا لصحبة نبيه 

يا معشر :  - رضي اهللا عنهما -وقال حذيفة بن اليمان .  )٤(كانوا على اهلدى املستقيم 
بقا ، فواهللا لئن اتبعتموهم لقد سبقتم س  القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم   

 . )٥(، ولئن أخذمت ميينا ومشاال لقد ضللتم ضالال بعيدا    بعيدا
 خطا وخط حوله خطوطا     خط لنا رسول اهللا  {:  وقال عبد اهللا بن مسعود 

، على كل سبيل منها شيطان يدعو      وهذه سبل  هذا سبيل اهللا:  عن ميينه ومشاله مث قال

                                                 
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية ) ١(
 .)  من حديث عمران بن حصني  )  ٢٥٣٥ (، ومسلم  ) ٢٦٥١ (البخاري  :  انظر  ) (٢(
، النسائي األميان    )٢٢٢٢(، الترمذي الفنت    )٢٥٣٥(، مسلم فضائل الصحابة    )٣٤٥٠(البخاري املناقب   ) ٣(

 .  )٤/٤٢٧(، أمحد  )٤٦٥٧(، أبو داود السنة    )٣٨٠٩(والنذور 
 .  ) من قول ابن عمر  )  ١/٣٠٥ (ورواه أبو نعيم  .  ن قول ابن مسعود  م)  ١٠/١١٦ (رواه البيهقي  ) (٤(
 .  ) ٧٢٨٢ (رواه البخاري يف صحيحه   ) ٥(
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≈›βr&uρ #x¨  {:  ، مث قرأ   إليه yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã 

Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )وقد أمرنا سبحانه أن نقول يف صالتنا)٢(  })١   :}  $ tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# 

tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t Ï%©!$# |M ôϑ yè÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )٣(   .

 وذلك أن اليهود       )٤( }اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون    {:  وقال النيب 
 .  ، والنصارى عبدوا اهللا بغري علم عرفوا احلق ومل يتبعوه 

                                                 
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية ) ١(
،  ) ٦ (، وصححه ابن حبان    ) ٢٠٢ (، والدارمي   ) ١/٤٦٥ (، وأمحد  ) ١١١٧٤ (رواه النسائي   ) ٢(

 .  ) ٧/١٣٧ (والقرطيب 
 .  ٧ ، ٦:  ة اآليتانسورة الفاحت) ٣(
 . ) ٤٥ص (سبق ) ٤(
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 جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
 اليت ضمنها  )١( " بالعقيدة الواسطية " هذه مقتطفات مما ذكره يف رسالته املسماه 

أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام    : " مهمات عقيدة السلف حيث قال  
اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد   :  ، وهو   الساعة أهل السنة واجلماعة   

،  ، ومن اإلميان باهللا اإلميان مبا وصف به نفسه يف كتابه     املوت واإلميان بالقدر خريه وشره  
، بل     من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيلصفه رسوله حممد ومبا و

øŠs9 Ïµ§{  {:  يؤمنون بأن اهللا سبحانه Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )٢(   . 
مث ذكر مجلة كبرية من اآليات واألحاديث الصحيحة املشتملة على صفات اهللا سبحانه    

، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبني له طريق   وهذا الباب يف كتاب اهللا كثري)٣(مث قال 
ليه    فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل ع)٤(، فقال   مث ذكر مرتلة السنة من القرآن    .  احلق

 من األحاديث الصحاح اليت تلقاها أهل  به ربه ، وما وصف الرسول    وتعرب عنه
 .  املعرفة بالقبول وجب اإلميان به كذلك 

إىل أمثال هذه :   مث قالمث ذكر مجلة مما ورد يف األحاديث من صفات اهللا 
جية أهل السنة    عن ربه مبا خيرب به فإن الفرقة النااألحاديث اليت خيرب فيها رسول اهللا 

، ومن غري   واجلماعة يؤمنون مبا أخرب اهللا به يف كتابه العزيز من غري حتريف وال تعطيل 
 .  تكييف وال متثيل

،    وهو رمحه اهللا هبذا يرد على أهل الضالل الذين يرفضون االحتجاج بالسنة إما مجلة     
؛ ألن السنة هي     ، وهذا مذهب باطل  وإما أهنم يرفضون االحتجاج هبا يف مسائل العقيدة

$!  {:  ، وقد أمر اهللا باألخذ هبا يف قوله تعاىل     الوحي الثاين بعد القرآن   tΒ uρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™ §9$# 

                                                 
 .  ) ٣/١٢٩ (اجملموع :  انظر ) ١(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٢(
  . ) ٣/١٣٧ (اجملموع ) ٣(
  . ) ٣/١٣٨ (اجملموع ) ٤(
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çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 { )والعمل بالسنة من مقتضى شهادة أن حممد رسول    )١ ،
 .  اهللا 

بل :   مرتلة الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة بني الفرق فقال  - رمحه اهللا -مث ذكر  
، فهم وسط يف باب   ، كما أن األمة هي الوسط يف األمم  هم الوسط يف فرق األمة

وهم وسط يف   .  جلهمية وأهل التمثيل املشبهة  صفات اهللا سبحانه وتعاىل بني أهل التعطيل ا 
، ويف باب وعيد اهللا بني املرجئة      باب أفعال اهللا سبحانه وتعاىل بني القدرية واجلربية 

،    ويف باب أمساء اإلميان والدين بني احلرورية واملعتزلة  .  والوعيدية من القدرية وغريهم
 .   الروافض واخلوارج   بنيويف أصحاب رسول اهللا  .  وبني املرجئة واجلهمية  

،    مث تكلم الشيخ عن مسألة علو اهللا على خلقه ومعي ته هلم وأنه ال تناقض بينهما 
وقد دخل فيما ذكرناه من اإلميان باهللا اإلميان مبا أخرب اهللا يف   :  ، فقال ووضح معىن املعية  

اواته   وأمجع عليه سلف األمة من أنه سبحانه فوق مس ، وتواتر عن رسول اهللا   كتابه
، كما   ، يعلم ما هم عاملون  ، وهو سبحانه معهم أينما كانوا  على عرشه علي  على خلقه  

uθ  {:  مجع بني ذلك يف قوله  èδ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“ uθtG ó™ $# ’n?tã 

Ä¸ óyêø9$# 4 ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ ßk Î= tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ ßl ãøƒ s† $ pκ÷]ÏΒ $ tΒuρ ãΑÍ”∴tƒ zÏΒ Ï!$ uΚ¡¡9$# $ tΒuρ ßlã÷è tƒ $ pκ Ïù ( uθ èδ uρ óΟä3yè tΒ t ø r& 

$ tΒ öΝçGΨä. 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= uΚ ÷ès? ×ÅÁ t/ ∩⊆∪ { )ه، وليس معىن قول    )٢  :}  uθ èδ uρ óΟä3yè tΒ { )٣(     ،
،    ، فإن هذا ال توجبه اللغة وهو خالف ما أمجع عليه سلف األمة  أنه خمتلط باخللق

هللا من أصغر خملوقاته وهو     ، بل القمر آية من آيات ا  وخالف ما فطر اهللا عليه اخللق  
، وهو سبحانه فوق العرش     موضوع يف السماء وهو من املسافر وغري املسافر أينما كان      

، وكل هذا الكالم الذي ذكره اهللا سبحانه   رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم 
، ولكن يصان عن      من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته ال حيتاج إىل حتريف   

                                                 
 .  ٧:  سورة احلشر آية  ) ١(
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ٢(
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ٣(
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 ٢٧٥

،  أن السماء تقله أو تظله    )  يف السماء : ( نون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله    الظ
وهذا باطل بإمجاع أهل العلم واإلميان فإن اهللا قد وسع كرسيه السماوات واألرض وهو     

 ، وميسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه  الذي يسمك السماوات واألرض أن تزوال
}  ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈tƒ#u β r& tΠθà)s? â!$ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ Íν ÌøΒ r'Î/ 4 { )١(  . 

ومن اإلميان باهللا  :  مث بني الشيخ رمحه اهللا ما جيب اعتقاده يف القرآن الكرمي فقال  
، وأن اهللا تكلم به     ، منه بدأ وإليه يعود    مرتل غري خملوقوكتبه اإلميان بأن القرآن كالم اهللا 

.   هو كالم اهللا حقيقة ال كالم غريه   ، وأن هذا القرآن الذي أنزله على حممد        حقيقة
، بل إذا قرأه الناس أو      وال جيوز إطالق القول بأنه حكاية عن كالم اهللا أو عبارة عنه  

، فإن الكالم إمنا   ن كالم اهللا تعاىل حقيقةكتبوه يف املصاحف مل خيرج بذلك عن أن يكو
وهو كالم اهللا حروفه    .  ، ال إىل من قاله مبلغا مؤديا يضاف حقيقة إىل من قاله مبتدئا

 .  ، ليس كالم اهللا احلروف دون املعاين وال املعاين دون احلروف       ومعانيه
وقد دخل     :  قال عن رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة ف  - رمحه اهللا  -مث حتدث الشيخ   

 اإلميان بأن املؤمنني يرونه يوم القيامة عيانا - اإلميان به وبكتبه وبرسله -أيضا فيما ذكرناه 
، وكما يرون القمر ليلة البدر ال    بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دوهنا سحاب  

 كما ، يرونه سبحانه وهو يف عرصات القيامة مث يرونه بعد دخول اجلنة يضامون يف رؤيته
 .  يشاء اهللا سبحانه وتعاىل

:  ، فقال  وجوب اإلميان بعذاب القرب وما جيري فيه - رمحه اهللا -مث تناول الشيخ 
 مما يكون بعد املوت فيؤمنون    ومن اإلميان باليوم اآلخر اإلميان بكل ما أخرب به النيب    

:   قبورهم فيقال للرجل، فأما الفتنة فإن الناس يفتنون يف بفتنة القرب وبعذاب القرب وبنعيمه
؟ فيثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا   ؟ ومن نبيك  ؟ وما دينك  من ربك

وأما املرتاب  .   نبييوحممد .  واإلسالم ديين .  ريب اهللا:  ، فيقول املؤمن ويف اآلخرة 

                                                 
 .  ٢٥:  سورة الروم آية ) ١(
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ب مبرزبة من  فيضر! مسعت الناس يقولون شيئا فقلته   .  ال أدري.  هاه.  هاه :  فيقول
 مث بعد  )١(، ولو مسعها اإلنسان لصعق   حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إال اإلنسان

 .  هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إىل أن تقوم القيامة الكربى  

                                                 
 .  ) ٢٨٧٠ (ومسلم  )  ١٣٣٨ (، وانظر حديث أنس عند البخاري    ) ٤٩٩ص (سيأيت ختريج ) ١(
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 اإلميان باليوم اآلخر 
 عن اإلميان باليوم اآلخر  - رمحه اهللا  - تكلم الشيخ  )١( " العقيدة الواسطية " يف أثناء

وما يعنيه هذا اإلميان فقال بعد الكالم على وجوب اإلميان مبا جيري يف القرب من فتنة ونعيم       
،  مث بعد هذه الفتنة إما نعيم أو عذاب إىل أن تقوم القيامة الكربى        :  ، فقال أو عذاب 

، اليت أخرب اهللا هبا يف كتابه وعلى لسان    فتعاد األرواح إىل األجساد وتقوم القيامة الكربى 
، فيقوم الناس من قبورهم لرب العاملني حفاة عراة غرال  سوله وأمجع عليها املسلمون ر

yϑ { ، وتنصب املوازين فتوزن فيها أعمال العباد وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق  sù 

ôM n=à)rO …çµ ãΖƒ Î—≡uθtΒ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθßs Î= øßϑ ø9$# ∩∇∪ { )٢(   ،}  ï∅ tΒ uρ ôM ¤yz …çµãΖƒ Î—≡uθ tΒ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù 

t Ï% ©!$# (#ÿρ çÅ£yz öΝßγ |¡àΡr& ’Îû zΝ¨Ψ yγy_ tβρà$ Î#≈ yz ∩⊇⊃⊂∪ { )وهي صحائف  -، وتنشر الدواوين   )٣ 
 كتابه بشماله أو من وراء ظهره كمال قال سبحانه   فآخذ كتابه بيمينه وآخذ-األعمال 
≅¨  {:  وتعاىل ä. uρ ?≈ |¡Σ Î) çµ≈ oΨ øΒ t“ ø9 r& … çν u È∝ ¯≈ sÛ ’ Îû  Ïµ É) ãΖ ãã ( ßl Ì øƒ éΥ uρ … çµ s9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ Y7≈ tF Å2 çµ9 s) ù= tƒ 

# ·‘θ à±Ψ tΒ ∩⊇⊂∪ ù& t ø% $# y7 t6≈ tG Ï. 4’ s∀ x. y7 Å¡ ø uΖ Î/ tΠ öθ u‹ ø9 $# y7 ø‹ n= tã $ Y7Š Å¡ ym ∩⊇⊆∪ { )وحياسب اهللا اخلالئق   )٤ ،
 .  املؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك يف الكتاب والسنة وخيلو بعبده 

،    حسنات هلموأما الكفار فال حياسبون حماسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه ال 
 .  ولكن تعد أعماهلم وحتصى فيوقفون عليها ويقررون هبا وجيزون هبا 

 ماؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى من       ويف عرصات القيامة احلوض املورود حملمد     
، من يشرب منه شربه مل يظمأ  ، آنيته عدد جنوم السماء طوله شهر وعرضه شهر   العسل

 .  بعدها أبدا

                                                 
 .  ) ٣/١٤٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٨:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ١٠٣:  سورة املؤمنون آية ) ٣(
 .  ١٤ ، ١٣:  سورة اإلسراء اآليتان) ٤(
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 مير الناس   - وهو اجلسر الذي بني اجلنة والنار  -منت جهنم والصراط منصوب على 
،    ، ومنهم من مير كالربق اخلاطف  عليه على قدر أعماهلم فمنهم من مير كلمح البصر

،   ، ومنهم من مير كركاب اإلبل     ، ومنهم من مير كالفرس اجلواد      ومنهم من مير كالرياح 
، ومنهم من     م من يزحف زحفا  ، ومنه ، ومنهم من ميشي مشيا    ومنهم من يعدو عدوا  
، فمن مر على     ، فإن اجلسر عليه كالليب ختطف الناس بأعماهلم    خيطف فيلقى يف جهنم 

، فيقتص لبعضهم  الصراط دخل اجلنة فإذا عربوا عليه وقفوا على قنطرة بني اجلنة والنار 
 .  من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة    

 .  وأول من يدخلها من األمم أمته  .  نة حممد وأول من يستفتح باهللا اجل
:   فقال أنواع الشفاعات اليت يقوم هبا نبينا حممد - رمحه اهللا -مث ذكر الشيخ 

 :   يف القيامة ثالث شفاعات وله 
أما الشفاعة األوىل فيشفع يف أهل املوقف حىت يقضي بينهم بعد أن تتراجع األنبياء آدم 

 .  سى ابن مرمي الشفاعة حىت تنتهي إليه ونوح وإبراهيم وموسى وعي 
 .  وأما الشفاعة الثانية فيشفع يف أهل اجلنة أن يدخلوا اجلنة    

 .  وهاتان الشفاعتان خاصتان له 
 وهذه الشفاعة له ولسائر النبيني -وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن يستحق النار 

، وفيمن دخلها أن خيرج   ها فيشفع فيمن استحق النار أن ال يدخل-والصديقني وغريهم 
 .  منها

 .   يف عصاة املوح دين - رمحه اهللا -يعين 
ويبقى يف  .  ، بل بفضله ورمحته وخيرج اهللا تعاىل من النار أقواما بغري شفاعة :  قال

 .  اجلنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ اهللا هلا أقواما فيدخلهم اجلنة  
:   ما تضمنه اإلميان باليوم اآلخر وما جيري فيه فقال    الكالم على - رمحه اهللا  -مث ختم   

، وتفاصيل  وأصناف ما تضمنته الدار اآلخرة من احلساب والثواب والعقاب واجلنة والنار
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، ويف العلم املوروث     ذلك مذكورة يف الكتب املرتلة من السماء واآلثار املأثورة عن األنبياء
 .  غاه وجده  من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتعن حممد 

:   الركن األخري من أركان اإلميان وهو اإلميان بالقدر فقال- رمحه اهللا -مث ذكر  
وذكر أن اإلميان بالقدر    .  وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة بالقدر خريه وشره   

 :  يتضمن أربع مراتب
عاملون وعلم أرزاقهم    ، وهي اإلميان بأن اهللا علم ما اخللق       مرتبة العلم :  املرتبة األوىل

 .  وآجاهلم 
 .  اإلميان بأن اهللا كتب يف اللوح احملفوظ مقادير اخللق  :  واملرتبة الثانية
، وما    اإلميان مبشيئة اهللا النافذة وقدرته الشاملة وأن ما شاء اهللا كان   :  واملرتبة الثانية
 سبحانه وتعاىل فال وأنه ما يف األرض من حركة أو سكون إال مبشيئة اهللا  .  مل يشأ مل يكن

 .  يكون يف ملكه ما ال يريد
؛ فما من  مرتبة اخللق واإلجياد وهي اإلميان بأنه خالق كل شيء :  واملرتبة الرابعة

،    ال خالق غريه وال رب سواه   .  خملوق يف األرض وال يف السماء إال اهللا خالقه سبحانه   
، والعبد هو املؤمن والكافر والرب    وأن العباد ألفعاهلم حقيقة واهللا خالقهم وخالق أفعاهلم

، واهللا خالقهم وخالق  ، وللعباد قدرة على أفعاهلم وهلم إرداة والفاجر واملصلي والصائم
 .   )١( } ∪tΒuρ tβρâ!$t±n@ HωÎ) βr& u!$t±o„ ª!$# >u‘ šÏϑn=≈yèø9$# ∩⊄$  {:  قدرهتم وإرداهتم كما قال تعاىل

وهذه الدرجة من القدر   :  ، فقال  مواقف املبتدعة من هذه املرتبة- رمحه اهللا -مث بني 
 ويغلو فيها قوم من أهل  )٢( جموس هذه األمة يكذب هبا عامة القدرية الذين مساهم النيب 

 .  جون عن أفعال اهللا ح كمها ومصاحلها   اإلثبات حىت سلبوا العبد قدرته واختياره وخير

                                                 
 .  ٢٩:  سورة التكوير آية  ) ١(
صحيح على شرط الشيخني إن صح مساع أيب         :  ، وقال ) ١/١٥٩ (، واحلاكم  ) ٤٦٩١ (رواه أبو داود   ) (٢(

 .  ) وله طرق تتقوى ببعضها .  حازم من ابن عمر  



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٢٨٠

 مذهب أهل السنة واجلماعة يف اإلميان 
 كالمه يف بيان عقيدة أهل السنة    - رمحه اهللا  - )١(يواصل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

قول القلب  :  ومن أصول أهل السنة أن الدين واإلميان قول وعمل       :  واجلماعة فيقول
 .  ، وأن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية  جلوارح ، وعمل القلب واللسان وا  واللسان

وهم مع ذلك ال  :   حكم مرتكب الكبرية من أهل اإلميان فقال- رمحه اهللا -مث يبني 
، بل األخوة اإلميانية ثابتة    يكفرون أهل القبلة مبطلق املعاصي والكبائر كما يفعله اخلوارج

ôyϑ  {:  لقصاص مع املعاصي كما قال سبحانه وتعاىل يف آية ا   sù u’ Å∀ãã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠ Åz r& Öó x« 

7í$ t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ í!#yŠr&uρ Ïµ ø‹s9Î) 9≈|¡ôm Î* Î/ 3 { )وقال   )٢ ،  :}  β Î)uρ Èβ$tG xÍ← !$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θè= tG tG ø% $# 

(#θ ßs Î= ô¹r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( .β Î* sù ôM tót/ $yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’n?tã 3“ t÷z W{$# (#θè= ÏG≈ s)sù ÉL ©9$#  Èö ö7s? 4 ®L ym uþ’ Å∀s? #’n< Î) ÌøΒ r& «!$# 4 β Î*sù 

ôNu!$ sù (#θ ßs Î=ô¹ r'sù $yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨β Î) ©!$# =Ït ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) 

(#θ ßs Î= ô¹r'sù t ÷t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 { )وال يسلبون الفاسق امللي اسم اإلميان بالكلية وال خيلدونه        )٣ ،

ãƒ  {:  بل الفاسق يدخل يف اسم اإلميان يف مثل قوله:  لنار كما تقوله املعتزلةيف ا Ìós tG sù 

7π t7s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ•Β { )تعاىل، وقد ال يدخل يف اسم اإلميان املطلق كما يف قوله   )٤   :}  $ yϑ ¯ΡÎ) 

šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n=Å_ uρ öΝåκæ5θ è= è% #sŒÎ)uρ ôM u‹Î= è? öΝÍκö n= tã …çµ çG≈tƒ#u öΝåκøEyŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒÎ) { )٥(   

، وال يسرق السارق حني يسرق وهو     ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن {:   وقوله
، وال ينتهب هنبة ذات شرف يرفع الناس  مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن 

                                                 
  . ) ٣/١٥١ (اجملموع ) ١(
 .  ١٧٨:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ١٠ ، ٩:  سورة احلجرات اآليتان  ) ٣(
 .  ٩٢:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  ٢ : سورة األنفال آية ) ٥(
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هو مؤمن ناقص اإلميان  :  ويقولون .  )٢( )١( } ينتهبها وهو مؤمن إليه فيها أبصارهم حني
 .  ، فال يعطى االسم املطلق وال يسلب مطلق االسم أو مؤمن بإميانه فاسق بكبريته

 أن مرتكب الكبرية ال خيرج من اإلميان إىل الكفر كما    - رمحه اهللا  -يعين الشيخ 
، بل هو مؤمن ناقص   ما تقوله املرجئة تقوله اخلوارج وال يكون مؤمنا كامل اإلميان ك 

 .  اإلميان أو مؤمن فاسق 

                                                 
،  )٥٦٥٩(، النسائي األشربة   )٢٦٢٥(، الترمذي اإلميان    )٥٧(، مسلم اإلميان    )٥٢٥٦(البخاري األشربة  ) ١(

 .  )٢١٠٦(، الدارمي األشربة   )٢/٣٨٦(، أمحد  )٣٩٣٦(، ابن ماجه الفنت   )٤٦٨٩(أبو داود السنة  
  . ) من حديث أيب هريرة )  ٥٧ (، ومسلم  ) ٢٤٧٥ (رواه البخاري   ) ٢(
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  وأهل بيته حمبة صحابة رسول اهللا 
 إىل بيان موقف أهل السنة واجلماعة من صحابة رسول   - رمحه اهللا -مث ينتقل الشيخ 

ومن أصول أهل السنة واجلماعة سالمة قلوهبم وألسنتهم ألصحاب رسول       :   فيقولاهللا 
%šÏ  {:  ا وصفهم اهللا به يف قوله تعاىل    كماهللا   ©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ 

öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï% ©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç≈yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øgrB ’ Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t Ï%©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) 

Ô∃ρ âu‘ îΛ Ïm ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي  {:   يف قوله ، وطاعة النيب    )١( } ∪⊂⊆∩ ‘§

 . )٣( )٢( } مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه  بيده لو أنفق أحدكم
، فيفضلون من  ويقبلون ما جاء يف الكتاب والسنة واإلمجاع من فضائلهم ومراتبهم

،    وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل - وهو صلح احلديبية   -أنفق من قبل الفتح  
 وكانوا ثالمثائة - بدر ويؤمنون بأن اهللا قال ألهل  .  ويقدمون املهاجرين على األنصار  

 وبأنه ال يدخل النار أحد   )٥( )٤( }اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم  {:  -وبضعة عشر 
،  بل قد رضي اهللا عنهم ورضوا عنه.  ؛ كما أخربنا به النيب  )٦(بايع حتت الشجرة 

 .  وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة 
 هبا كالعشرة وثابت بن قيس بن مشاس ويشهدون باجلنة ملن شهد له رسول اهللا   

 .  وغريهم من الصحابة

                                                 
 .  ١٠:  سورة احلشر آية  ) ١(
، أبو داود       )٣٨٦١(، الترمذي املناقب       )٢٥٤١(، مسلم فضائل الصحابة          )٣٤٧٠(البخاري املناقب       ) ٢(

 .  )٣/٥٥(، أمحد  )١٦١(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٥٨(السنة   
 .  ) من حديث أيب سعيد )  ٢٤٩٤ (، ومسلم  ) ٣٦٧٣ (رواه البخاري   ) ٣(
، أبو    )٣٣٠٥(، الترمذي تفسري القرآن     )٢٤٩٤(، مسلم فضائل الصحابة    )٢٨٤٥(اد والسري البخاري اجله  ) ٤(

 .  )١/٨٠(، أمحد  )٢٦٥٠(داود اجلهاد 
 .)  من حديث علي )  ٢٥٤١ (، ومسلم  ) ٣٠٠٧ (رواه البخاري   ) (٥(
 .  ) من حديث أم مبشر  )  ٢٤٩٦ (صحيح مسلم  :  انظر  ) (٦(
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 وعن غريه من أن   ويقرون مبا تواتر به النقل عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
 رضي اهللا  - ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي )١(خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر 

:  قال.  ، كما دلت عليه اآلثار وكما أمجع الصحابة على تقدمي عثمان بالبيعة -هم عن
 أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي ومن طعن يف ويؤمنون بأن اخلليفة بعد رسول اهللا 

 .  ؛ فهو أضل من محار أهله   خالفة أحد من هؤالء األئمة   
 حيث قال يوم   اهللا  وحيفظون فيهم وصية رسولوحيبون أهل بيت رسول اهللا 

 . )٣( )٢( }، أذكركم اهللا يف أهل بييت    أذكركم اهللا يف أهل بييت  {:  غدير خم
:  ، فقال وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش جيفون بين هاشم 

إن اهللا      {:   وقال )٤( }والذي نفسي بيده ال يؤمنون حىت حيبوكم هللا ولقرابيت   {
،    ، واصطفى من كنانة قريشا  اصطفى بين إمساعيل واصطفى من بين إمساعيل كنانة

 . )٥( }م شواصطفى من قريش بين هاشم واصطفاين من بين ها
، خصوصا     أمهات املؤمنني ويؤمنون بأهنن أزواجه يف اآلخرة  ولون أزواج النيب  ويت
، وكان  ، وأول من آمن به وعاضده على أمره     أم أكثر أوالده- رضي اهللا عنها -خدجية  

  اليت قال فيها النيب  - رضي اهللا عنهما -والصد يقة بنت الصد يق  .  هلا منه املرتلة العالية 
 . )٧( )٦( }فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام  {

                                                 
أي يف    (كاملستفاض بني الناس   :  ) ١/٣٢٢ (قال الطربي يف الرياض النضرة   .  ) ٣٦٧١ (البخاري  :  انظر  ) (١(

 .)  زمن علي 
 .  )٣٣١٦(، الدارمي فضائل القرآن    )٤/٣٦٧(، أمحد  )٢٤٠٨(مسلم فضائل الصحابة  ) ٢(
 .  من حديث زيد بن أرقم   )  ٨ - ٢٤ (رواه مسلم  ) ٣(
)  ١٢٢٢٨ (، ورواه الطرباين  مرسال)  ٣٣٢١٣ (أيب شيبة ، وابن  ) ١٧٥٦ (رواه أمحد يف الفضائل   ) (٤(

 .)  ، وفيه ضعيف ومتهم موصوال
 .  ) من حديث واثلة بن األسقع  )  ٢٢٧٦ (رواه مسلم   ) (٥(
،  )١٨٣٤(، الترمذي األطعمة   )٢٤٣١(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٢٣٠(البخاري أحاديث األنبياء  ) ٦(

 .  )٤/٣٩٤(، أمحد  )٣٢٨٠(ن ماجه األطعمة  ، اب )٣٩٤٧(النسائي عشرة النساء   
 .  من حديث أنس بن مالك  )  ٢٤٤٦ (، ومسلم  ) ٣٧٧٠ (رواه البخاري   ) ٧(
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، ومن طريقة   ون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوهنم  ءويترب
 .  النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل  

، ومسألة       مسألة التكفري    :  ه املسائل العظيمة     هذه مواقف أهل السنة يف هذ       
الصحابة وأهل البيت اليت صار كثري من الكتاب املتطفلني اليوم يطلقون فيها ألسنتهم                    

‰ô  {:  وأقالمهم بغري علم متبعني فيها آراء قوم         s% (#θ = |Ê  ÏΒ ã≅ ö6 s% (#θ = |Ê r& uρ # Z ÏV Ÿ2 (#θ = |Ê uρ 

 tã Ï !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9  .  ، وال حول وال قوة إال باهللا         )١( } ∪∠∠∩ #$

                                                 
 .  ٧٧:  سورة املائدة آية ) ١(
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 الرد على الذين يطعنون يف الصحابة رضي اهللا عنهم 
 خمالفني ملذهب أهل السنة واجلماعة

 حق الصحابة إمنا   كالمه يف أن الذين يطعنون يف )١(يواصل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 رمحه -، قال  - رضي اهللا عنهم -يعتمدون يف ذلك على شبهات أو مفتريات يف حقهم 

، ومن طريقة      ويتربؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوهنم   :  -اهللا 
 أي -النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل وميسكون عما شجر بني الصحابة      

إن   :  ويقولون .   اخلالف الذي حصل بني الصحابة بعد مقتل عثمان  عن اخلوض يف
، ومنها ما قد زيد ونقص وغري عن  هذه اآلثار املروية يف مساوئهم منها ما هو كذب 

، وإما جمتهدون    ؛ إما جمتهدون مصيبون ، والصحيح منه هم فيه معذورون    وجهه 
 .  خمطئون

 يكون عليه موقف املسلم من األخبار اليت     ما جيب أن- رمحه اهللا -هكذا بي ن الشيخ 
، وأن على املسلم        سودت هبا بعض كتب التاريخ أو الكتب اليت أل فها أهل احلقد والضالل     

إما كذب دسه أهل الزيغ والضالل    :  أن يعلم أن هذه األخبار ال خترج عن ثالثة أقسام     
وإما أخبار قد اختلط هبا   .  انامن اليهود والنصارى أو الفرق املنتسبة إىل اإلسالم زورا وهبت     

، وهذان القسمان يكون موقف املسلم منها     الصدق بالكذب ومل يتميز صادقها من كاذهبا
 .  رفضها ودحضها
؛ ألنه صادر عن   ، لكنه ال ينقص من قدر الصحابة  ما هو صحيح  :  والقسم الثالث

 .  ، ال ينتقص وال يعاب اجتهاد ممدوح مثاب 
 مبينا أن ما قد يقع من بعض أفراد الصحابة من سيئات    - اهللا   رمحه-مث قال الشيخ   

وليس كل واحد من   :  قال.  ، وميحوه ويغفره   فلهم من احلسنات ما يغطيه ويغمره 
، وهلم من      ، بل جتوز عليهم الذنوب يف اجلملة     الصحابة معصوم عن كبائر اإلمث وصغائره 

                                                 
 .  ) ٣/١٥٤ (اجملموع ) ١(
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، حىت إهنم يغفر هلم من       صدر السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن     
؛ ألن هلم من احلسنات اليت متحو السيئات ما ليس ملن       السيئات ما ال يغفر ملن بعدهم

 وأن املد من أحدهم       )١( }أهنم خري القرون    { وقد ثبت بقول رسول اهللا   .  بعدهم
 مث إذا كان قد صدر من )٢(ن بعدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا مم

أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى حبسنات متحوه أو غفر له بفضل سابقته أو     
.  ، أو ابتالء ببالء يف الدنيا كفر به عنه   الذي هم أحق الناس بشفاعته بشفاعة حممد 

؟ إن أصابوا      ، فكيف باألمور اليت كانوا فيها جمتهدين فإذا كان هذا يف الذنوب احملققة  
 .  وا أجر واحد واخلطأ مغفور هلم   ئوإن أخط  .  فلهم أجران  

مث القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور يف جنب فضائلهم من اإلميان     
، ومن نظر  باهللا ورسوله واجلهاد يف سبيله واهلجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصاحل 

 به عليهم من الفضائل علم يقينا أهنم خري اخللق بعد يف سريهتم بعلم وبصرية وما من  اهللا
، وأهنم هم الصفوة من قرون هذه األمة اليت هي خري      ، ال كان وال يكون مثلهم  األنبياء

 .  األمم وأكرمها على اهللا تعاىل
 مما   مما يدافع به عن أعراض صحابة نبينا حممد  - رمحه اهللا -هذا ما ذكره الشيخ 

األعداء احلاقدين واملغرضني الذين جعلوا مسبة الصحابة والوقيعة يف   به خترس ألسنة 
؛ ألهنم يعلمون أنه إذا فقدت الثقة بالصحابة حتقق هلم الطعن يف   أعراضهم شغلهم الشاغل

 فهم الواسطة بيننا وبني  ؛ ألن الدين جاءنا عن طريقهم عن رسول اهللا    هذا الدين
، فإذا طعن يف خري األمة وصفوهتا     فوهتا وقدوهتا مث أيضا هم خري األمة وص   .  الرسول  

 رمحه   -، وكالم الشيخ   فقدت الثقة باألمة وبدينها وهذا ما يريده األعداء لدين اإلسالم
،    يتضمن أن إمجاع الصحابة معصوم من اخلطأ قطعا ألهنم ال جيمعون على ضاللة  -اهللا 

                                                 
 .  من حديث عمران بن حصني   )  ٢٥٣٥ (، ومسلم  ) ٢٦٥١ (رواه البخاري   ) ١(
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري   )  ٢٥٤١ (ومسلم ،  ) ٢٦٧٣ (رواه البخاري   ) ٢(
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تهاد وهو مغفور على كل حال  ، وهو خطأ صادر عن اج وإمنا قد يتطرق اخلطأ ألفرادهم
 .  فاحلمد هللا الذي رد سهام احلاقدين إىل حنورهم .  غفرانا معه الثواب واألجر 
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 كرامات األولياء 
 عن كرامات األولياء وهي خوارق العادات اليت جيريها  - رمحه اهللا -مث تكلم الشيخ 
وذلك ألن الناس يف .  ن، وإما حلجة يف الدي ، إما حلاجة باملسلمني  اهللا على أيدي بعضهم

، طرف ينكرها وهم    طرفان ووسط :  موضوع كرامات األولياء انقسموا إىل ثالثة أقسام 
إن اخلوارق خاصة باألنبياء     :  املعتزلة ومن تأثر هبم من العقالنيني املعاصرين ويقولون    
 .  معجزة هلم فلو أجيز وقوعها لغريهم اشتبه غري النيب بالنيب 

ا وعلق عليها أمورا باطلة من الشعوذة واالعتقاد يف أصحاهبا أهنم  وطرف غال يف إثباهت 
، والوسط وهم    ينفعون ويضرون من دون اهللا وهؤالء هم الصوفية والقبورية املشركون     

أهل السنة واجلماعة أثبتوا وقوع الكرامات لبعض األولياء الصاحلني من غري غلو بأصحاهبا      
 .  والقبوريونوال تعلق عليهم كما يفعله الصوفيون  

ومن أصول أهل السنة واجلماعة التصديق      :  - رمحه اهللا   -، قال الشيخ   وهلذا 
، وما جيري اهللا على أيديهم من خوارق العادات يف أنواع العلوم    بكرامات األولياء

، كاملأثور عن سالف األمم يف سورة الكهف     واملكاشفات وأنواع القدرة والتأثريات 
قصة أصحاب الكهف وقصة اخلضر مع موسى وقصة ذي القرنني       ويعين بذلك -وغريها 

 وعن صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني وسائر قرن األمة وهي موجودة فيها إىل     -
 .  يوم القيامة
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 بيان منهج أهل السنة واجلماعة يف العمل بالكتاب والسنة واإلمجاع 
 السنة واجلماعة الذي يسريون      منهج أهل - رمحه اهللا  -يبني شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 باطنا وظاهرا اتباع آثار رسول اهللا :   مث من طريقة أهل السنة واجلماعة )١(عليه فيقول 
 حيث  ، واتباع وصية رسول اهللا     واتباع سبيل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار 

، متسكوا هبا وعضوا عليها  عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي {:  قال

  )٣( )٢( }، وكل بدعة ضاللة  ، فإن كل حمدثة بدعة بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور
 ويؤثرون كالم اهللا  ، وخري اهلدي هدي حممد    ويعلمون أن أصدق الكالم كالم اهللا     

 على هدي كل ، ويقدمون هدي حممد   كالم غريه من كالم أصناف الناسعلى 
؛ ألن اجلماعة هي االجتماع    ، ومسوا أهل اجلماعة    ، وهبذا مسوا أهل الكتاب والسنة    أحد 

 .  وضدها الف رقة وإن كان لفظ اجلماعة صار امسا لنفس القوم اجملتمعني   
وهم ي ز نون هبذه    .   العلم والدين هو األصل الثالث الذي يعتمد عليه يف)  واإلمجاع (

.  األصول الثالثة مجيع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين        
، وبعدهم كثر االختالف     واإلمجاع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصاحل  

 .  وانتشرت األمة
ه ما كان عليه السلف الصاحل يوم  اإلمجاع املتيقن بأن- رمحه اهللا -هكذا حيرر الشيخ 

، وأما بعد الفتوح وتفرق العلماء يف   كانوا جمتمعني يف بلد واحد أو بالد متقاربة حمصورة 
 .  البلدان املتباعدة فاإلمجاع ال يكاد يكون متيقنا

 بي ن من هم أهل السنة واجلماعة على احلقيقة بأهنم الذين    - رمحه اهللا -كما أنه 
السنة وما عليه سلف هذه األمة وال يلتفتون إىل ما خالف ذلك من أقوال     يتبعون الكتاب و

                                                 
  . ) ٣/١٥٧ (اجملموع ) ١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٤(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٢(
، وأمحد      ) ٤٢ (، وابن ماجه     ) ٣٦٠٧ (، وأبو داود      حسن صحيح      :  وقال  )  ٢٦٧٦ (رواه الترمذي      ) ٣(

) ٤/١٢٦ ( .  
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، أقوال وأعمال     وهم يزنون هبذه األصول الثالثة مجيع ما عليه الناس   :  الناس حيث قال
والذين يد عون اليوم أهنم من أهل السنة واجلماعة    .  باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين

م وأفعاهلم هبذه األصول الثالثة ال يتحقق انتساهبم ألهل     كثري ولكن عندما توزن أقواهل 
، وما عليه الفرق    السنة واجلماعة ملخالفتهم هلذه األصول كما عليه غالب اجلماعات اليوم   

 .  املخالفة ألهل السنة واجلماعة يف االعتقاد والعمل  
 والنهي  موقف أهل السنة واجلماعة من األمر باملعروف - رمحه اهللا -مث بني الشيخ 

 رمحه -؛ ألن هذا األصل حصل يف مفهومه اختالف بني م فرط ومفر ط فقال   عن املنكر
مث هم مع هذه األصول يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر على ما توجبه     :  -اهللا 

 بذلك خمالفة من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر على غري  - رمحه اهللا -، ويعين  الشريعة
يعة كاملعتزلة الذين يفسرون األمر باملعروف والنهي عن املنكر بأنه اخلروج  ما توجبه الشر

ويرون إقامة  :  ، وهلذا قال  ، وهؤالء هلم وارث  ، وشق عصا الطاعة على األئمة املسلمني
، وحيافظون على    احلج واجلهاد واجلمع واألعياد مع األمراء أبرارا كانوا أو فجارا    

املؤمن للمؤمن    {:   لألمة ويعتقدون معىن قوله  ويدينون بالنصيحة.  اجلماعات
مثل  {:   وقوله  )٢( - )١( }  -، وشب ك بني أصابعه  كالبنيان يشد بعضه بعضا

املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر     
، والشكر عند الرخاء        ويأمرون بالصرب عند البالء)٤( )٣( }اجلسد باحلمى والسهر  

  ، ويعتقدون معىن   ويدعون إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال   .  القضاء والرضا مبر  
 ويندبون إىل أن تصل من   )٦( )٥( }أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا     {:  قوله  

                                                 
،   )١٩٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٥(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٢٣١٤(البخاري املظامل والغصب  ) ١(

 .  )٤/٤٠٥(، أمحد  )٢٥٦٠(النسائي الزكاة 
 . من حديث أيب موسى )  ٢٥٨٥ (، ومسلم   ) ٤٨١ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٥٨٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب   )٥٦٦٥(البخاري األدب  ) ٣(
 .  ) من حديث النعمان بن بشري  )  ٢٥٨٦ (، ومسلم  ) ٦٠١١ (رواه البخاري   ) (٤(
 .  )٢٧٩٢(، الدارمي الرقاق   )٢/٢٥٠(، أمحد  )١١٦٢(الترمذي الرضاع   ) ٥(
ن   وصححه اب  )  ٢٥٠ (، وأمحد  ) ٤٦٨٢ (، وأبو داود  حسن صحيح :  ، وقال ) ١١٦٢ (رواه الترمذي  ) ٦(

 .  ) ٤٧٩ (حبان 
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ويأمرون برب الوالدين وصلة األرحام   .  ، وتعفو عمن ظلمك ، وتعطي من حرمك قطعك
وينهون   .  سبيل والرفق باململوكوحسن اجلوار واإلحسان إىل اليتامى واملساكني وابن ال  

ويأمرون مبعايل   .  عن الفخر واخليالء والبغي واالستطالة على اخللق حبق أو غري حق      
وكل ما يفعلونه من هذا أو غريه فإمنا هم فيه متبعون  .  األخالق وينهون عن سفافها

 .  للكتاب والسنة
 .   تفعل باسم الدين إىل تركهم البدع واحملدثات اليت - رمحه اهللا -يشري الشيخ 

:   إىل حدوث االفتراق وموقف أهل السنة واجلماعة منه حيث قال- رمحه اهللا -مث أشار 
أن أمته   {:   لكن ملا أخرب النيب وطريقتهم هي دين اإلسالم الذي بعث اهللا به حممدا 

 ويف    )٢( )١( }، وهي اجلماعة  ستفترق على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة
، كما   ومشاه ابن عبد الرب  .  روي من طرق يشد بعضها بعضا   :   أنه قال حديث عنه  

 صار املتمسكون  )٤( )٣( } مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب هم من كان على {يف 
، وفيهم الصديقون والشهداء       باإلسالم احملض اخلالص عن الشوب هم أهل السنة واجلماعة     

، ومنهم أعالم اهلدى ومصابيح الدجى أولوا املناقب املأثورة والفضائل      والصاحلون 
ال تزال طائفة من أميت على     {  النيب  ، وهم الطائفة املنصورة الذين قال فيهم    املذكورة

 فنسأل )٦( )٥( }، ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت تقوم الساعة    احلق ظاهرين
ويهب لنا من لدنه رمحة إنه .  عد إذ هداناوأن ال يزيغ قلوبنا ب.  اهللا العظيم أن جيعلنا منهم

 ! هو الوهاب 

                                                 
 .  )٢٥١٨(، الدارمي السري   )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٥٩٧(أبو داود السنة   ) ١(
من حديث  )  ٣٩٩٢ (من حديث معاوية ورواه ابن ماجه   )  ٤٥٩٧ (وعنه أبو داود )  ٤/١٠٢ (رواه أمحد ) ٢(

 .  ) ٤/١٨٠ (، وهذا صححه البوصريي يف الزوائد     من حديث أنس )  ٣٩٩٣ (، و  عوف بن مالك 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان  ) ٣(
، قال ابن     من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص     )  ١/٢١٨ (، واحلاكم  غريب :  وقال)  ٢٦٤١ (رواه الترمذي   ) ٤(

 . ) ٤/١٦٠ (، كما يف تفسري القرطيب   ومشاه ابن عبد الرب  .  روي من طرق يشد بعضها بعضا  :  ) ٢/٤٦٦ (كثري 
 .  )٥/٢٧٨(، أمحد  )٣٩٥٢(، ابن ماجه الفنت   )٢٢٢٩(الترمذي الفنت  ) ٥(
مسند أيب    :  وانظر .  ، من حديث معاوية  كتاب اإلمارة )  ١٩٢٣ (بعد  )  ١٠٣٧ (صحيح مسلم   :  انظر ) ٦(

 . من حديث ثوبان )  ٨ ٤ (عوانة 
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 صفات اخلوارج 
 )١( " قاعدة أهل السنة واجلماعة     : "  يف رسالة له تسمى  - رمحه اهللا  -تكلم الشيخ  

$  {:  بعد أن أورد قوله تعاىل    pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? { )إىل قوله      )٢ ،
tΠöθ  {:  تعاىل tƒ Ùu‹ö; s? ×νθã_ ãρ –Šuθ ó¡n@ uρ ×νθã_ ãρ 4 { )رضي اهللا    -، وذكر قول ابن عباس    )٣ 

:  قال.  ، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة     تبيض وجوه أهل السنة واجلماعة  :  -عنهما 
  )٤(أهنم كالب أهل النار  :   يف اخلوارج لنيب عن ا {ويف الترمذي عن أيب أمامة الباهلي 

tΠöθ  { وقرأ هذه اآلية tƒ Ù u‹ö; s? ×νθ ã_ ãρ –Šuθó¡n@ uρ ×νθ ã_ ãρ 4 { )٥({ . 
 . )٦(شرة أوجه  صح احلديث يف اخلوارج من ع  :  قال اإلمام أمحد بن حنبل

حيقر  { ، قال النيب   وخرج البخاري طائفة منها  .  " صحيحه " خرجها مسلم يف  
يقرؤون القرآن ال    .  أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءهتم     

:   ويف رواية )٨( )٧( }ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية      .  اوز حناجرهمجي
 . )١٠( )٩( }يقتلون أهل اإلسالم ويدعون األوثان  {

                                                 
 . ) ٣/٢٧٨ (اجملموع ) ١(
 .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ١٠٦:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 . ) ٢/١٦٣ (، وصححه احلاكم  ) ٥/٣٥٢ (، وأمحد  ) ١٧٦ (، وابن ماجه  وحسنه)  ٣٠٠٠ (رواه الترمذي ) ٤(
 .  ١٠٦:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
 .  ) ١٠٦٨ - ١٠٦٢ح (صحيح مسلم كتاب الزكاة   :  انظر ) ٦(
،   )٤٧٦٤(و داود السنة   ، أب )٢٥٧٨(، النسائي الزكاة   )١٠٦٤(، مسلم الزكاة    )٣٤١٤(البخاري املناقب   ) ٧(

 .  )٣/٦٥(أمحد 
، والرواية من حديث عند      من حديث أيب سعيد)  ١٠٦٤ (ومسلم )  ٣٦١٠ (صحيح البخاري  :  انظر ) ٨(

 .  ، ومسلم  ) ٣٣٤٤ (البخاري 
، سنن النسائي     )١٠٦٤(، صحيح مسلم كتاب الزكاة     )٣١٦٦(صحيح البخاري كتاب أحاديث األنبياء   ) ٩(

 .  )٣/٦٨(، مسند أمحد   )٤٧٦٤(، سنن أيب داود كتاب السنة   )٢٥٧٨(كتاب الزكاة 
، والرواية من حديث عند       من حديث أيب سعيد  )  ١٠٦٤ (ومسلم  )  ٣٦١٠ (صحيح البخاري   :  انظر ) ١٠(

 .  ، ومسلم  ) ٣٣٤٤ (البخاري 
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واخلوارج هم أول من كف ر  :   من هم اخلوارج فقال- رمحه اهللا -مث بني الشيخ 
 ويكفرون من خالفهم يف  - يعين اليت هي دون الشرك   -، يكفرون بالذنوب   سلمنيامل

؛ يبتدعون بدعة ويكفرون من     ، وهذه حال أهل البدع   بدعتهم ويستحلون دمه وماله 
 .  خالفهم فيها

ملا :  وأقول هبذه املناسبة .   يف بيان حقيقة اخلوارج- رمحه اهللا -هذا ما قاله الشيخ 
فإنه قد وجد     .  وارج أهنم يكفرون من املسلمني من ارتكب كبرية الشرك    كانت حقيقة اخل 

يف هذا الزمان من يطلق هذا اللقب لقب اخلوارج على من حكم بالكفر على من يستحقه     
من أهل الردة ونواقض اإلسالم كعباد القبور وأصحاب املبادئ اهلدامة كالبعثية والعلمانية      

؛ ألن هؤالء ال يعرفون حقيقة      ملسلمني فأنتم خوارج أنتم تكفرون ا  :  ، ويقولون   وغريها
؛ بأنه احلكم بالكفر على من   ، وال يعرفون مذهب اخلوارج اإلسالم وال يعرفون نواقضه
، وأن احلكم بالكفر على من يستحقه بأن ارتكب ناقضا من    ال يستحقه من املسلمني

 .  نواقض اإلسالم هو مذهب أهل السنة واجلماعة 
 اتصاف اخلوارج بكثرة العبادة والتالوة والزهد مع عدم الفقه يف       كما يؤخذ من 

؛ أن كثرة العمل من غري اتباع للكتاب والسنة ومن غري فقه يف معانيهما ال تفيد       الدين
، وأنه ال جيوز احلكم بالكفر على كل    ، وال جيوز االغترار مبن هذه صفته  اإلنسان شيئا

إال أن تكون هذه الكبرية من نواقض اإلسالم  ،  من ارتكب كبرية من كبائر الذنوب
 .  ، وما أشبه ذلك ؛ كدعاء غري اهللا والذبح والنذر للقبور  املعلومة 

وأهل السنة واجلماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون    :  - رمحه اهللا -مث قال الشيخ 
اخلوارج    وأول بدعة حدثت يف اإلسالم بدعة    .  اهللا ورسوله فيتبعون احلق ويرمحون اخللق     

؛    فعاقب الطائفتني حدثت يف أثناء خالفة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب      -والشيعة  
، وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد اهللا بن سبأ  أما اخلوارج فقاتلوه فقتلهم
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وروي عنه من وجوه كثرية أنه .  وأمر جبلد من يفض له على أيب بكر وعمر .  فهرب منه
  )١( " صحيحه " ورواه عنه البخاري يف .   خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر  : قال

ومن أصول أهل السنة واجلماعة أهنم يصلون اجلمع          :  - رمحه اهللا  -قال الشيخ 
، وال يدعون اجلمعة واجلماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة    واألعياد واجلماعات

 يظهر منه بدعة وال فجور ص لي خلفه اجلمعة   فإن كان اإلمام مستورا مل.  وغريهم
إنه   :  ، ومل يقل أحد من األئمة    واجلماعة باتفاق األئمة األربعة وغريهم من أئمة املسلمني  

، بل ما زال املسلمون من بعد نبيهم يصلون    ال جتوز الصالة إال خلف من علم باطن أمره  
 وحصلت الصالة    -و فجور ولكن إذا ظهر من املصلي بدعة أ     .  خلف املسلم املستور  

؛ فأكثر أهل العلم   ؛ مع إمكان الصالة خلف غريه   -خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق 
 .  يصححون صالة املأموم 

، وأما إذا   وهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة وهو أحد القولني يف مذهب مالك وأمحد  
 مبتدع أو فاجر وليس   مل يكن الصالة إال خلف املبتدع أو الفاجر كاجلمعة اليت إمامها     

.  هناك مجعة أخرى فهذه تصلى خلف املبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة واجلماعة 
 .  وهذا مذهب أهل السنة بال خالف عندهم 

وكان بعض الناس إذا كثرت األهواء حيب أن ال يصلي إال خلف من يعرفه على سبيل    
إنه ال  :  ، ومل يقل أمحد  ألهكما ن قل ذلك عن أمحد أنه ذكر ذلك ملن س   .  االستحباب

 .  تصح إال خلف من أعرف حاله   
إن    :  ومن قال.  فالصالة خلف املستور جائزة باتفاق علماء املسلمني :  إىل أن قال

،    الصالة حمرمة أو باطلة خلف من ال يعرف حاله فقد خالف إمجاع أهل السنة واجلماعة          
، كما صلى    يعرفون فجوره  يصلون خلف من   - رضي اهللا عنهم  -وقد كان الصحابة  

، وكان عبد   عبد اهللا بن مسعود وغريه من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أيب معيط      

                                                 
 .  ) ٣٦٧١ (رواه البخاري   ) ١(
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، وكان الصحابة    اهللا بن عمر وغريه من الصحابة يصلون خلف احلجاج بن يوسف  
 .  انتهى كالم الشيخ.  والتابعون يصلون خلف ابن أيب عبيد 

م ولو كان فاسقا خصوصا إذا كان من والة      ومقصوده أن الصالة تصح خلف املسل      
أو مل يكن هنا غريه من أئمة املساجد الصاحلني وترتب .  األمور من أجل اجتماع الكلمة 

، أما من ارتكب ناقضا من نواقض اإلسالم    على عدم الصالة خلفه ترك اجلمعة أو اجلماعة    
،     وطلبا للحوائج منهم كاالستغاثة باألموات والذبح هلم والطواف بقبورهم تقربا إليهم 

، والصالة إمنا تصح خلف      فهذا ال تصح الصالة خلفه ألنه كافر مرتد عن دين اإلسالم  
 .  املسلم

وهذا التفصيل ال بد منه خصوصا يف هذا الزمان الذي كثرت فيه عبادة القبور ورمبا    
ل وال    ، وال حو ، فهذا ال تصح الصالة خلفه  يكون أئمة بعض املساجد من عباد القبور

 .  قوة إال باهللا العلي العظيم
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 حكم تكفري املسلم 
يف بيان منهج أهل السنة   " فتاواه "  يف- رمحه اهللا -ميضي شيخ اإلسالم ابن تيمية 

،    ، وصدرت فيها أوهام  ويتعرض ملسألة خطرية طاملا زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام 
،     السنة واجلماعة من هذه املسألة  وبيان موقف أهل)١(أال وهي مسألة تكفري املسلم 

، كاملسائل  وال جيوز تكفري املسلم بذنب فعله وال خبطأ أخطأ فيه:  - رمحه اهللا -فيقول 
ztΒ#u ãΑθ  {:  ؛ فإن اهللا تعاىل قال  اليت تنازع فيها أهل القبلة  ß™ §9$# !$yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ 

tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ ä. ztΒ#u «!$$ Î/ Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š ÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s% uρ 

$ uΖ÷è Ïϑ y™ $oΨ ÷èsÛr&uρ ( y7 tΡ#tøäî $ oΨ−/u‘ š ø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑø9$# ∩⊄∇∈∪ { )وقد ثبت يف الصحيح أن اهللا      )٢ ،
واخلوارج املارقون الذين أمر   .  )٣(تعاىل أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنني خطأهم  

، واتفق     قاتلهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أحد اخللفاء الراشدين    )٤( بقتاهلم  النيب
 يكفرهم علي بن أيب طالب  على قتاهلم أئمة الدين من الصحابة والتابعني من بعدهم ومل  

ومل يقاتلهم   .  ، بل جعلوهم مسلمني مع قتاهلم  وسعد بن أيب وقاص وغريمها من الصحابة
، وأغاروا على أموال املسلمني فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم       علي حىت سفكوا الدم احلرام 

 .  ، وهلذا مل ي س ب  حرميهم ومل يغنم أمواهلم     ال ألهنم كفار
 ء الذين ثبت ضالهلم بالنص واإلمجاع مل يكفروا مع أمر رسول اهللا     وإذا كان هؤال  

، فكيف بالطوائف املختلفني الذين اشتبه عليهم احلق يف مسائل غلط فيها من هو  بقتاهلم
،   ؟ فال حيل ألحد من هذه الطوائف أن تكفر األخرى وال تستحل دمها وماهلا        أعلم منهم 

؟ وقد تكون      ذا كانت املكف رة هلا مبتدعة أيضا ، فكيف إ  وإن كانت فيها بدعة حمققة 
 .  ، والغالب أهنم مجيعا جهال حبقائق ما خيتلفون فيه  بدعة هؤالء أغلظ 

                                                 
 .  ) ٣/٢٨٢ (اجملموع ) ١(
 .  ٢٨٥:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  من حديث أيب هريرة  )  ١٢٥ (صحيح مسلم   :  انظر ) ٣(
 .  من حديث أيب سعد)  ١٠٦٤ (، ومسلم  ) ٣٣٤٤ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٤(
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، ال حتل  واألصل أن دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم حمرمة من بعضهم على بعض
إن دماءكم  {:   ملا خطبهم يف حجة الوداع     قال النيب  ،  إال بإذن اهللا ورسوله

، يف شهركم  ، يف بلدكم هذا وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
 )٤( )٣( }سلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه  كل امل {:   وقال )٢( )١( } هذا

من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو املسلم له ذمة اهللا                       {:  وقال  

،    إذا التقا املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار  {:   وقال)٦( )٥( } ورسوله 

  )٨( )٧( }إنه أراد قتل صاحبه :  ؟ قال ، فما بال املقتول ، هذا القاتل يا رسول اهللا:  قيل
:   وقال )١٠( )٩( }ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض    {:  وقال

 وهذه األحاديث  )١٢( )١١( }، فقد باء هبا أحدمها  يا كافر:  إذا قال املسلم ألخيه {
 .  كلها يف الصحاح

                                                 
 .  )١٦٥٥(البخاري احلج  ) ١(
 .  من حديث أيب بكر )  ١٦٧٩ (، ومسلم   ) ١٠٥ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  )٢٥٦٤(مسلم الرب والصلة واآلداب  ) ٣(
 . ) ٢٥٦٤ (اه مسلم  رو) ٤(
، أبو داود         )٤٩٩٧(، النسائي اإلميان وشرائعه            )٢٦٠٨(، الترمذي اإلميان         )٣٨٤(البخاري الصالة       ) ٥(

 .  )٣/٢٢٥(، أمحد  )٢٦٤١(اجلهاد  
 .  من حديث أنس بن مالك )  ٣٩١ (رواه البخاري   ) ٦(
، أبو داود     )٤١٢٢(نسائي حترمي الدم    ، ال )٢٨٨٨(، مسلم الفنت وأشراط الساعة       )٣١(البخاري اإلميان   ) ٧(

 .  )٥/٥١(، أمحد  )٣٩٦٥(، ابن ماجه الفنت   )٤٢٦٨(الفنت واملالحم 
 .  من حديث أيب بكر )  ٢٨٨٨ (، ومسلم   ) ٣١ (رواه البخاري   ) ٨(
،   )٣٩٤٢(، ابن ماجه الفنت   )٤١٣١(، النسائي حترمي الدم     )٦٥(، مسلم اإلميان    )١٢١(البخاري العلم   ) ٩(

 .  )١٩٢١(، الدارمي املناسك   )٤/٣٥٨(أمحد 
 . من حديث أيب بكر )  ١٦٧٩ (، ومسلم   ) ٤٤٠ (رواه البخاري   ) ١٠(
،   )٤٦٨٧(، أبو داود السنة     )٢٦٣٧(، الترمذي اإلميان    )٦٠(، مسلم اإلميان    )٥٧٥٣(البخاري األدب   ) ١١(

 .  )١٨٤٤(، مالك اجلامع  )٢/١٨(أمحد 
 .  من حديث ابن عمر  )  ٦٠ (، ومسلم  ) ٦١٠٤ (رواه البخاري   ) ١٢(
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، كما قال عمر بن  وإذا كان املسلم متأوال يف القتال أو التكفري مل يكف ر بذلك 
:  فقال ! ، دعين أضرب عنق هذا املنافق   يا رسول اهللا:  اخلطاب حلاطب بن أيب بلتعة

اعملوا ما   :  ، فقال ، وما يدريك لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر       هد بدرا إنه قد ش   {

 . )٢( " الصحيحني "  وهذا يف )١( }! ؟  شئتم فقد غفرت لكم 

إنك  :  ري قال لسعد بن عبادةأن أ سي د بن احلض   {:  وفيهما أيضا من حديث اإلفك 

  } بينهم واختصم الفريقان فأصلح النيب    ! )٣(منافق جتادل عن املنافقني 
 ال هذا   ، ومل يكفر النيب    إنك منافق:  فهؤالء البدريون فيهم من قال آلخر منهم  

  . وال هذا بل شهد للجميع باجلنة
ال إله  :  جال بعد ما قالعن أسامة بن زيد أنه قتل ر"  الصحيحني " وكذلك ثبت يف

أقتلته بعد ما قال ال إله إال ! يا أسامة  {:  ، وقال  ذلك ملا أخربهوعظم النيب :  إال اهللا

  )٥( )٤( } أسلمت إال يومئذ  متنيت أين مل أكن :  ؛ وكرر ذلك عليه حىت قال أسامة   ؟ اهللا
؛ ألنه كان متأوال ظن جواز قتل ذلك   ومع هذا مل يوجب عليه قودا وال دية وال كفارة

 .  القائل لظنه أنه قاهلا تعوذا
، وكلهم مسلمون       فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل اجلمل وصفني وحنوه    

βÎ)uρ Èβ$tG  {:  مؤمنون كما قال تعاىل xÍ← !$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# (#θßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ 
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، أبو    )٣٣٠٥(، الترمذي تفسري القرآن     )٢٤٩٤(، مسلم فضائل الصحابة    )٢٨٤٥(البخاري اجلهاد والسري   ) ١(

 .  )١/٨٠(، أمحد  )٢٦٥٠(داود اجلهاد 
 . من حديث علي )  ٢٤٩٤ (، ومسلم  ) ٣٠٠٧ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  من حديث عائشة )  ٢٧٧٠ (، ومسلم  ) ٢٦٦١ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٣(
 .  )٥/٢٠٠(، أمحد  )٢٦٤٣(، أبو داود اجلهاد   )٩٦(، مسلم اإلميان   )٤٠٢١(البخاري املغازي  ) ٤(
 .  من حديث أسامة بن زيد )  ٩٦ (، ومسلم  ) ٤٢٦٩ (رواه البخاري   ) ٥(
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ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ { )فقد بني اهللا تعاىل أهنم مع اقتتاهلم   )١ ،
، وهلذا كان     ، وأمر باإلصالح بينهم بالعدل  وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون   

فيقبل .  ، وال يعادون كمعاداة الكفار  عضهم بعضا مواالة الدينالسلف مع االقتتال يوايل ب 
، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون   ، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض بعضهم شهادة بعض

 .  مبعاملة املسلمني بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال 
مة فأعطاه   سأل ربه أن ال ي هلك أمته بسنة عا أن النيب  :  وقد ثبت يف الصحيح

، وسأله ال جيعل بأسهم   ، وسأله أن ال يسلط عليهم عدوا من غريهم فأعطاه ذلك    ذلك
 وأخرب أن اهللا ال يسلط عليهم عدوا من غريهم يغلبهم كلهم حىت         )٢(بينهم فلم ي عط  ذلك 

 .  يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسيب بعضا
ö≅è% uθ  { ملا نزل قوله تعاىل {"  الصحيحني " وثبت يف èδ â‘ ÏŠ$ s)ø9$# #’ n?tã β r& y]yè ö7tƒ öΝä3ø‹n= tæ 

$ \/# x‹tã ÏiΒ öΝä3Ï% öθ sù { )أعوذ بوجهك   : ( قال )٣ ( ، }  ÷ρ r& ÏΒ ÏMøt rB öΝä3Î= ã_ ö‘ r& { )قال)٤   :

ρ÷  { ، ) أعوذ بوجهك  ( r& öΝä3|¡Î6 ù= tƒ $ Yèu‹Ï© t,ƒ É‹ãƒ uρ /ä3ŸÒ ÷èt/ } ù̈'t/ CÙ ÷èt/ 3 { )هاتان   :  قال )٥

  . هذا مع أن اهللا أمر باجلماعة واالئتالف وهنى عن البدعة واالختالف        . )٦( } أهون 

%βÎ) tÏ¨  {:  وقال ©!$# (#θ è%§sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |Mó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’Îû >ó x« 4 { )٧(  .  

 . )٩( )٨( }فإن يد اهللا على اجلماعة         عليكم باجلماعة  { وقال 

                                                 
 .  ٩:  سورة احلجرات آية  ) ١(
 . ن من حديث ثوبا)  ٢٨٨٩ (رواه مسلم  ) ٢(
 .  ٦٥:  سورة األنعام آية ) ٣(
 .  ٦٥:  سورة األنعام آية ) ٤(
 .  ٦٥:  سورة األنعام آية ) ٥(
 .  ) ، من حديث جابر بن عبد اهللا    وحده)  ٧٣١٣ (رواه البخاري   ) (٦(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية ) ٧(
 .  )٢١٦٥(الترمذي الفنت  ) ٨(
 .  ) من حديث عمر )  ٢١٦٥ (، والنسائي  حيح غريب  حسن ص :  ، وقال ) ٢١٦٥ (رواه الترمذي   ) (٩(
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 . )٢( )١( } الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد             {:  وقال 

ة  ، والذئب إمنا يأخذ القاصية والنائي  الشيطان ذئب اإلنسان كذئب الغنم {:  وقال

 . )٤( )٣( }من الغنم 

                                                 
 .  )١/١٨(، أمحد  )٢١٦٥(الترمذي الفنت  ) ١(
 .)  من حديث عمر )  ٢١٦٥ (، والنسائي  حسن صحيح غريب   :  ، وقال ) ٢١٦٥ (رواه الترمذي   ) (٢(
 .  )٥/٢٣٣(أمحد ) ٣(
، كما يف الفيض للمناوي      عراقي  وضعفه ال.  ) ٣٥٥ - ٢٠/٣٤٤ (والطرباين  )  ٥٣٢ (رواه أمحد   () ٤(

 .  ) لعله يتقوى به )  ٢٨٦٠ (ولكن له شاهد عند البيهقي يف الشعب   .  ) ٢/٣٥٠ (
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 وجوب لزوم مجاعة املسلمني واإلصالح بينهم 
 يف احلث على لزوم مجاعة املسلمني وعالج ما حيصل    - رمحه اهللا - )١(يقول الشيخ 

فالواجب على املسلم إذا صار يف مدينة  :  ، يقول يف ذلك بينهم من اختالف وسوء تفاهم
، وإن      واجلماعة ويوايل املؤمنني وال يعاديهم  من مدائن املسلمني أن يصلي معهم اجلمعة

، وإال فال يكلف اهللا     رأى بعضهم ضاال أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك  
)  يعين يف الصالة  (وإذا كان قادرا على أن يويل  من إمامة املسلمني  .  نفسا إال وسعها
، وإن مل يقدر على      منعه، وإن قدر على أن مينع من يظهر البدع والفجور       األفضل واله

،    ذلك فالصالة خلف األعلم بكتاب اهللا وسنة نبيه واألسبق إىل طاعة اهللا ورسوله أفضل
يف القراءة سواء    ، فإن كانوا   يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا  {:  كما قال النيب 
، فإن كانوا يف اهلجرة سواء      ، فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة    فأعلمهم بالسنة
 وإن كان يف ه جره مل ظ ه  ر البدعة والفجور مصلحة راجحة         )٣( )٢( }فأقدمهم سنا 

ي   أما إذا و ل   .  )٤( الثالثة الذين خلفوا حىت تاب اهللا عليهم   ؛ كما هجر النيب  ه ج ره
، كان تفويت هذه اجلمعة     غريه بغري إذنه وليس يف ترك الصالة خلفه مصلحة شرعية   

حىت إن املصلي اجلمعة خلف الفاجر         .  ، وكان قد رد بدعة ببدعة   واجلماعة جهال وضالال   
حىت قال أمحد بن    .   أكثرهم-اإلعادة  :   يعين-اختلف الناس يف إعادته الصالة وكرهها     

؛ ألن الصحابة مل   وهذا أظهر القولني  .   من أعادها فهو مبتدع: حنبل يف رواية عبدوس
، ومل يأمر اهللا تعاىل قط أحدا    يكونوا يعيدون الصالة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع    

 .  إذا صلى كما أ مر حبسب استطاعته أن يعيد الصالة  

                                                 
 .  . ) ٣/٢٨٦ (اجملموع ) ١(
، أبو داود     )٧٨٠(، النسائي اإلمامة  )٢٣٥(، الترمذي الصالة    )٦٧٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٢(

 .  )٤/١٢١(، أمحد  )٩٨٠(لصالة والسنة فيها  ، ابن ماجه إقامة ا )٥٨٢(الصالة 
  . من حديث أيب مسعود  )  ٦٧٣ (رواه مسلم  ) ٣(
 . من حديث كعب بن مالك)  ٢٧٦٩ ( ، ومسلم ) ٢٧٥٧ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٤(
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ىت   ، ح  أن من صلى حبسب استطاعته أن ال يعيد  :  وهلذا كان أصح قويل العلماء  
، واحملبوس وذوو    ، ومن عدم املاء والتراب إذا صلى حبسب حاله    املتيمم خلشية الربد 

، ال جيب على أحد منهم أن يعيد الصالة إذا        األعذار النادرة واملعتادة واملتصلة واملنقطعة  
أن الصحابة صلوا بغري ماء وال      {، وقد ثبت يف الصحيح     صلى األوىل حبسب االستطاعة 

 . )١( } باإلعادة تيمم ملا فقدت عائشة عقدها ومل يأمرهم النيب 
، فعمرو      بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصالة جهال بوجوهبا مل يأمره بالقضاء   

 )٢(، مل يأمرمها بالقضاء  تتمرغ الدابة وعمار ملا أجنبا وعمرو مل يصل وعمار مترغ كما   
 واملستحاضة ملا استحاضت حيضة  )٣(وأبو ذر ملا كان جينب وال يصلي مل يأمره بالقضاء 

 والذين أكلوا يف رمضان حىت   )٤(شديدة م نكرة منعتها الصالة والصوم مل يأمرها بالقضاء   
، وكانوا قد غلطوا يف  اءيتبني ألحدهم احلبل األبيض من احلبل األسود مل يأمرهم بالقض

4  {:  قوله تعاىل {، فظنوا أن   معىن اآلية ®L ym t ¨t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø: $# âÙ u‹ö/F{$# zÏΒ ÅÝø‹sƒ ø: $# ÏŠuθó™ F{$# 

zÏΒ Ìôf xø9$# ( { )٥(   ، فقال النيب  هو احلبل ،إمنا هو سواد الليل وبياض النهار  )ومل   })٦
، والذين صلوا       واملسيء يف صالته مل يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات   .  يأمرهم بالقضاء

،    ت املقدس مبكة واحلبشة وغريمها بعد أن نسخت باألمر بالصالة إىل الكعبة  إىل بي
، وإن كان   ، مل يأمرهم بإعادة ما صلوا وصاروا يصلون إىل الصخرة حىت بلغهم النسخ 
 .  هؤالء أعذر من غريهم لتمسكهم بشرع منسوخ 

وقد     :  ل أن جيلي حكم هذه املسألة عند العلماء فقا    - رمحه اهللا  -مث أراد الشيخ   
؟ على   ، هل يثبت حكمه يف حق العبيد قبل البالغ   اختلف العلماء يف خطاب اهللا ورسوله 

                                                 
 .  من حديث عائشة  )  ٣٦٧ (، ومسلم   ) ٣٣٤ (رواه البخاري   ) ١(
 .  من حديثهما  )  ٣٦٨ (، ومسلم   ) ٣٣٨ (؛ كما رواه البخاري    إمنا مها عمر بن اخلطاب وعمار بن ياسر  ) ٢(
  . ) ١/٢٨٤ (، وصححه احلاكم  حسن صحيح:  ، وقال ) ١٢٤ (، والترمذي  ) ٣٣٣،  ٣٣٢ (رواه أبو داود ) ٣(
 .  حسن صحيح وصححه احلاكم   :  وقال)  ١٢٨ (، والترمذي  ) ٢٨٤ (، وأبو داود  ) ٦/٤٣٩ (رواه أمحد ) ٤(
 .  ١٨٧:  ة البقرة آية سور) ٥(
 .  من حديث عدي بن حامت  )  ١٠٩٠ (، ومسلم  ) ٤٥١٠،  ١٩١٦ (رواه البخاري   ) ٦(
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يثبت املبتدأ  :  وقيل.  ال يثبت:  وقيل.  يثبت:  ، قيل ثالثة أقوال يف مذهب أمحد وغريه  
$  {:  والصحيح ما دل عليه القرآن يف قوله تعاىل   .  دون الناسخ  tΒuρ $ ¨Ζä. tÎ/Éj‹yè ãΒ 4®L ym y]yè ö6 tΡ 

Zωθ ß™u‘ ∩⊇∈∪ { )عن النيب  " الصحيحني " ، ويف   )١ } أحد أحب إليه العذر من اهللا       ما 

 فاملتأول واجلاهل املعذور ليس    )٣( )٢( }من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين  
 .  ، بل قد جعل اهللا لكل شيء قدرا  حكمه كم املعاند والفاجر  

وأما الصالة خلف أهل األهواء والبدع وخلف أهل الفجور         :  - رمحه اهللا  - )٤(وقال 
كن أوسط األقوال يف هؤالء أن تقدمي الواحد من هؤالء يف اإلمامة ال          ، ل ففيه نزاع مشهور 

، فإن كان مظهرا للفجور أو البدع جيب اإلنكار عليه وهنيه عن   جيوز مع القدرة على غريه
، وهلذا فرق مجهور األئمة   ، وأقل مراتب اإلنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته ذلك

، خبالف    الداعية أظهر املنكر فاستحق اإلنكار عليه     فإذا .  بني الداعية وغري الداعية 
؛ فإن اخلطيئة إذا خفيت مل تضر      ، فهذا ال ينكر عليه  الساكت فإنه مبرتلة من أسر بالذنب  

، وهلذا كان املنافقون تقبل منهم    ، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة      إال صاحبها
؛ فإذا كان داعية م نع من  ن أظهر الكفر  عالنيتهم وتوكل سرائرهم إىل اهللا تعاىل خبالف م

واليته وإمامته وشهادته وروايته ملا يف ذلك من النهي عن املنكر ال من أجل فساد الصالة         
فإذا كان إلنسان أن ال يقدم مظهرا للمنكر يف اإلمامة .  أو اهتامه يف شهادته وروايته

، أو كان هو ال يتمكن من     ، لكن إذا واله غريه ومل ميكنه صرفه عن اإلمامة        وجب ذلك 
؛ فال جيوز دفع الفساد القليل  صرفه إال بشر  أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من املنكر 

، فإن الشريعة جاءت     ، وال دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين     بالفساد الكثري
 ، ومطلوهبا ترجيح  بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها حبسب اإلمكان

                                                 
 .  ١٥:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  )٢٢٢٧(، الدارمي النكاح  )٤/٢٤٨(، أمحد  )١٤٩٩(، مسلم اللعان   )٦٩٨٠(البخاري التوحيد  ) ٢(
 .   من حديث املغرية بن شعبة ) ١٤٩٩ (، ومسلم  ) ٤٧١٦ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  ) ٢٣/٣٤٢ (اجملموع ) ٤(
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، فإذا مل      خري اخلريين إذا مل ميكن أن جيتمعا مجيعا ودفع شر الشرين إذا مل يندفعا مجيعا      
، بل يصلي  ميكن منع املظهر للبدعة والفجور إال بضرر زائد على ضرر إمامته مل جيز ذلك

، كاجلمع واألعياد واجلماعة إذا مل يكن هناك إمام       خلفه ما ال ميكنه فعلها إال خلفه   
ذا كان الصحابة يصلون خلف احلجاج واملختار بن أيب عبيد الثقفي وغريمها       ، وهل  غريه

؛ فإن تفويت اجلمعة واجلماعة أعظم فسادا من االقتداء فيهما بإمام   اجلمعة واجلماعة  
 .  فاجر
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 حترمي الشك يف اإلميان 
 على قوم من املشككني الذين يستويل عليهم الشك يف دينهم     )١(يرد شيخ اإلسالم 

أمجع  :  - رمحه اهللا -، قال   كل شيء بسبب جهلهم وتسلط الشيطان عليهم ويف
املسلمون على شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأن ذلك حق جيزم به   

، وإن     وكل ما علمه املسلم وجزم به فهو يقطع به   .  املسلمون ويقطعون به وال يرتابون  
، ويقطع بأن اهللا قادر ما   م يقطع مبا يراه ويسمعه، فاملسل كان اهللا قادرا على تغيريه

، بل من  أنا أقطع بذلك فليس مراده أن اهللا ال يقدر على تغيريه  :  ، وإذا قال املسلم يشاء
، وعلى تسيري اجلبال   إن اهللا ال يقدر على مثل إماتة اخللق وإحيائهم من قبورهم     :  قال

 .  قتل، فإنه يستتاب وإال  وتبديل األرض غري األرض
والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أيب عمرو بن مرزوق هم قوم أحدثوا ذلك       

، ولكن أصل هذا أهنم      ينكر هذا- يعين ابن مرزوق  -، ومل يكن هذا الشيخ     من عندهم
أنا مؤمن إن شاء   :  كانوا يستثنون يف اإلميان كما نقل ذلك عن السلف فيقول أحدهم

، ومراد     صليت إن شاء اهللا:   أعمال الرب فيقول أحدهم، ويستثنون من أعمال يف اهللا
السلف من ذلك االستثناء إما لكونه ال يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر اهللا ورسوله          

، أو يستثين ألن األمور  ، فاستثىن ذلك أو للشك يف العاقبة  فيشك يف قبول اهللا لذلك 
=è£  {:  مجيعها إمنا تكون مبشيئة اهللا كقوله تعاىل  äz ô‰tG s9 y‰Éf ó¡yϑ ø9$# tΠ#tys ø9$# βÎ) u!$ x© ª!$# { )٢( 

، وكان   ، أو لئال يزكي أحدهم نفسه مع أن اهللا علم بأهنم يدخلون ال شك يف ذلك 
 .   مثل هذه األمورأولئك ميتنعون من القطع يف 

مث جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا لفظ القطع يف كل شيء ورووا يف ذلك أحاديث 
 أو عن أصحابه أو واحد من علماء املسلمني أنه        ، وكل من روى عن النيب    مكذوبة

                                                 
  . ) ٣/٢٨٩ (اجملموع ) ١(
 .  ٢٧:  سورة الفتح آية ) ٢(
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 يعين -وصار الواحد من هؤالء   .  كره لفظ القطع يف األمور اجملزوم هبا فقد كذب عليه
فقد أقر بأمر )  يعين االستثناء يف كل شيء ( أنه إذا أقر هبذه الكلمة  يظن-املشككني 

وهذا جهل وضالل من هؤالء اجلهال مل يسبقهم إىل هذا أحد من           .  عظيم يف الدين 
، وال كان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق وال أصحابه يف حياته وال خيار     طوائف املسلمني 

، بل إمنا فعل هذا طائفة من    مطلقا)  يعين اجلزم (أصحابه بعد موته ميتنعون من هذا اللفظ  
 .  جهاهلم 

كما أن    :  مث رد الشيخ على طائفة يشكون يف قبول التوبة من بعض الذنوب فقال  
 أنه  ، ورووا عن النيب   طائفة زعموا أن من سب  الصحابة ال يقبل اهللا توبته وإن تاب

 مل ، وهذا احلديث كذب على رسول اهللا   }سب  أصحايب ذنب ال يغفر  {:  قال
 )١( ، وهو خمالف للقرآن يروه أحد من أهل العلم وال هو يف شيء من كتب املسلمني املعتمدة

β¨  {:  ألن اهللا قال Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )وهذا     )٢ ،

≅ö *  {:  ، وقال يف حق التائبني يف حق من مل يتب è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω 
(#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ãÏøó tƒ z>θçΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θàtó ø9$# ãΛÏm §9$# ∩∈⊂∪ { )فثبت   )٣ ،

 .   أن كل من تاب تاب اهللا عليه بكتاب اهللا وسنة رسوله 
هو ساحر أو شاعر أو جمنون       :  ل من الكفار احملاربني وقالومعلوم أن من سب الرسو 

 من أهل احلرب مث    ، وقد كان طائفة يسبون النيب  أو معل م أو مفتر وتاب تاب اهللا عليه
، منهم أبو سفيان بن احلارث بن عبد     منهمأسلموا وحسن إسالمهم وقبل النيب     

، وكان يكذب   ، وكان قد ارتد  ح وعبد اهللا بن سعد بن أيب سراملطلب ابن عم النيب 

                                                 
/ ١/٥٣٧ (والعجلوين يف كشف اخلفاء .  ) ١١/١٥١ (استشهد شيخ اإلسالم هنا القاري يف املصنوع  ) ١(

١٤٤٥ (  . 
 .  ٤٨:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٥٣:  سورة الزمر آية ) ٣(
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 على   مث تاب وأسلم وبايعه النيب  ! )١(أنا كنت أعل مه القرآن :   ويقولعلى النيب 
 .  ذلك

املستحل لسبهم كالرافضي يعتقد ذلك  :  ؛ قيل سب الصحابة حق آلدمي:  وإذا قيل
يهم ويدعو هلم   ، فإذا تاب وصار حيبهم ويثين عل   دينادينا كما يعتقد الكافر سب النيب   

، ومن ظلم إنسانا فقذفه أو اغتابه أو شتمه مث تاب قبل اهللا     حما اهللا سيئاته باحلسنات
 .  لكن إن عرف املظلوم مك نه من أ خ ذ حقه     .  توبته

؛ أصحهما أنه      ؛ ففيه قوالن للعلماء مها روايتان عن أمحد     وإن قذفه أو اغتابه ومل يبلغه    
 . ال يعلمه أين اغتبتك

:  كما قال احلسن البصري.  حيسن إليه يف غيبته كما أساء إليه يف غيبته :  لوقد قي
فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غري الصحابة    .  كفارة الغيبة أن تستغفر ملن اغتبته 

، واحلسنات   وتاب فإنه حيسن إليهم بالدعاء هلم والثناء عليهمك بقدر ما أساء إليهم
 .  يذهنب السيئات
إنه كذاب إذا تاب وشهد أن     :   ويقولافر الذي كان يسب النيب كما أن الك

حممدا رسول اهللا الصادق املصدوق وصار حيبه ويثين عليه كانت حسناته ماحية لسيئاته    
ã≅t7ø)tƒ sπ  {:  واهللا تعاىل t/öθ−G9$# ôtã Íν ÏŠ$ t7Ïã (#θà÷è tƒ uρ Çtã ÏN$ t↔ Íh‹¡¡9$# ãΝn= ÷ètƒ uρ $ tΒ šχθ è= yèøs? ∩⊄∈∪ { )٢( 

üΝm ∩⊇∪ ã≅ƒ  {:  وقد قال تعاىل  Í”∴s? É=≈ tG Å3ø9$# zÏΒ «!$# Í“ƒ Í“yè ø9$# ÉΟŠ Î= yèø9$# ∩⊄∪ ÌÏù% yñ É=/Ρ¤‹9$# È≅Î/$ s% uρ 

É> öθ−G9$# Ï‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# “ ÏŒ ÉΑöθ ©Ü9$# ( Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ ( Ïµ ø‹s9Î) çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊂∪ { )٣(   . 
، ومقتضاه أن األمور املقطوع حبصوهلا ال وجه      - رمحه اهللا -انتهى كالم الشيخ 

أن   أنا إن شاء اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا و       :  لالستثناء فيها كما يفعله بعض اجلهال فيقول
؛ كقبول    ، وإمنا يشرع االستثناء يف األمور غري املقطوع هبا من قبل العبد    حممدا رسول اهللا 

                                                 
 .  ) ٧/٢٧٣ (تفسري الطربي  :  انظر ) ١(
 .  ٢٥:  سورة الشورى آية  ) ٢(
 .  ٣ - ١:  سورة غافر اآليات) ٣(
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، والعبد ال يدري هل تقبل منه وغفر له    العمل وحصول الثواب عليه فإن هذا من شأن اهللا 
، وقد يبالغ بعض      ، واهللا تعاىل أعلم  إن شاء اهللا  :  ؟ وإمنا يرجو ذلك من اهللا ويقول     أو ال 

،  ، جئت من السفر إن شاء اهللا   هذا ابين إن شاء اهللا   :  الناس يف استعمال املشيئة فيقول
 .  ، واهللا أعلم   وما أشبه ذلك وهذا ال وجه له   
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  للناس كل ما حيتاجون إليه يف دينهم بيان الرسول 
 قد بي ن للناس ما حيتاجونه من أصول      أن رسول اهللا   - رمحه اهللا - )١(بي ن الشيخ 

، خالفا ملا يدعيه علماء الكالم من أن       لدين وفروعه أحسن بيان بأدلة عقلية وشرعية  ا
، وأنه ليس يف القرآن أدلة عقلية وإمنا      هناك أمورا من أمور العقيدة إمنا تعرف بأدلة العقل

فإن املسائل اليت هي أصول الدين اليت تستحق أن    :  - رمحه اهللا  -، قال  هو أدلة مسعية 
، ال جيوز أن     ، أعين الدين الذي أرسل اهللا به رسوله وأنزل به كتابه    الدينتسمى أصول  

؛ إذ كوهنا من  ، بل هذا كالم متناقض يف نفسه  فيها كالممل ينقل عن النيب :  يقال
، مث إن نفي    وأهنا مما حيتاج إليه الدين .  أصول الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين    

إما أن الرسول أمهل األمور املهمة     :   يوجب أحد أمرينول نقل الكالم فيها عن الرس
، وهو    ، أو أنه بينها فلم تنقلها األمة وكال هذين باطل قطعا     اليت حيتاج الدين فلم يبينها

وإمنا يظن هذا وأمثاله من هو جاهل حبقائق ما جاء   .  من أعظم مطاعن املنافقني يف الدين
فإن جهله باألول  .  أو جاهل هبما مجيعا.  اس بقلوهبمأو جاهل مبا يعقله الن.  به الرسول

وجهله بالثاين يوجب   .  يوجب عدم علمه مبا اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه   
وجهله باألمرين  .  أن يدخل يف احلقائق ما يسميه هو وأشكاله عقليات وإمنا هي جهليات 

وأن يظن   .  الوسائل الباطلةيوجب أن ي ظ ن من أصول الدين ما ليس منها من املسائل و  
وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل    .   ملا ينبغي أن يعتقدعدم بيان الرسول 
؛ كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة واملعاد   ، أو قوال وعمال  جيب اعتقادها قوال
 .  أو دالئل هذه املسائل
واعتقاده والتصديق به من هذه   فكل ما حيتاج الناس إىل معرفته  :  أما القسم األول 

؛ إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول       املسائل فقد بينه اهللا ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر
، وهو من أعظم ما أقام اهللا به احلجة على عباده فيه بالرسل  البالغ املبني وبينه للناس

                                                 
 .  ) ٢٣٨م١/٤٤٤ (، و الفتاوى الكربى  ) ٣/٢٩٤ (، و جمموع الفتاوى  ) ٨/٢٦ (درء التعارض  ) ١(
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ن عن الرسول لفظه      وكتاب اهللا الذي نقله الصحابة مث التابعو .  الذين بينوه وبلغوه
 اليت نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من    ، واحلكمة اليت هي سنة رسول اهللا      ومعانيه

 .  ذلك على غاية املراد ومتام الواجب واملستحب   
واحلمد هللا الذي بعث إلينا رسوال من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب  

الذي أنزل .   علينا النعمة ورضي لنا اإلسالم دينا، وأمت  واحلكمة الذي أكمل لنا الدين  
 tΒ tβ%x. $ZVƒÏ‰tn 2”utIøãƒ$  { أنزل الكتاب تفصيال لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني

Å6≈s9uρ t,ƒÏ‰óÁs? “Ï%©!$# t÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ Ÿ≅‹ÅÁøs?uρ Èe≅à2 &óx« “Y‰èδuρ ZπuΗ÷qu‘uρ 5Θöθs)Ïj9 tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩⊇⊇⊇∪ { )١(     ،
،    وإمنا يظن عدم اشتمال الكتاب واحلكمة على بيان ذلك من كان ناقصا يف عقله ومسعه

$ öθs9  {:  ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا  ¨Ζä. ßìyϑ ó¡nΣ ÷ρ r& ã≅ É)÷è tΡ $ tΒ $̈Ζä. þ’Îû É=≈ pt õ¾r& 

ÎÏè ¡¡9$# ∩⊇⊃∪ { )٢(   . 
وهو دالئل هذه :  وأما القسم الثاين:  مث بي ن اشتمال القرآن على الدالئل العقلية فقال

 طوائف من املكتملني واملتفلسفة أن الشرع إمنا يدل    ، فإنه كان يظن املسائل األصولية
، وجيعلون ما يبىن على    ؛ فداللته موقفه على العلم بصدق املخرب بطريق اخلرب الصادق

بل ضلوا ضالال مبينا يف ظنهم     .  ؛ فقد غلطوا غلطا عظيما  صدق املخرب منقوالت حمضة 
 بل األمر ما عليه سلف األمة وأئمتها     ، أن داللة الكتاب والسنة إمنا هي بطريق اخلرب اجملرد      

أهل العلم واإلميان من أن اهللا سبحانه وتعاىل بي ن من األدلة العقلية اليت حيتاج إليها يف العلم  
 .  بذلك ما ال يقد ر أحد من هؤالء قدر ه 

، وذلك كاألمثال املضروبة     وهناية ما يذكرونه جاء القرآن خبالصته على أحسن وجه       
$ ô‰s)s9uρ  {:  هللا تعاىل يف كتابه اليت قال فيهااليت يذكرها ا oΨ ö/uŸÑ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû #x‹≈ yδ Èβ#uöà)ø9$# ÏΒ 

Èe≅ ä. 9≅sWtΒ 4 { )فاألمثال املضروبة هي األقيسة العقلية   )٣ ، .  

                                                 
 .  ١١١:  سورة يوسف آية ) ١(
 .  ١٠:  سورة امللك آية  ) ٢(
 .  ٥٨:  لروم آية سورة ا) ٣(
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،   ومثال ذلك أنه سبحانه ملا أخرب باملعاد والعلم به تابع للعلم بإمكانه :  إىل أن قال 
فإن املمتنع أن يكون بي ن سبحانه إمكانه أمت بيان ومل يسلك يف ذلك ما يسلكه طوائف من  

 يعين من استخدام املقدمات والنتائج املنطقية اليت كثريا ما يدخلها اخللل  -أهل الكالم 
öΝs9uρ *  {:  ، بل بي ن سبحانه الدليل على وقوع البعث مبثل قوله تعاىل -النضباط وعدم ا r& 

(#÷ρ ttƒ ¨β r& ©!$# “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ î‘ ÏŠ$ s% #’ n?tã βr& t,è= øƒ s† óΟßγ n= ÷VÏΒ Ÿ≅ yèy_ uρ óΟßγ s9 Wξ y_ r& ω |=÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù 

’ n1r'sù tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ω Î) #Y‘θ àä. ∩∪ { )وقوله  )١   :}  }§øŠs9uρ r& “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ A‘ Ï‰≈ s)Î/ 

#’ n?tã β r& t,è= øƒ s† Οßγ n= ÷WÏΒ 4 4’n?t/ uθ èδ uρ ß,≈ ¯= y‚ ø9$# ÞΟŠ Î= yèø9$# ∩∇⊇∪ { )وقوله   )٢ ،  :}  óΟs9uρ r& (#÷ρ ttƒ ¨βr& ©!$# “ Ï% ©!$# 

t,n= y{ ÅV≡uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ öΝs9uρ z ÷ë tƒ £Îγ É)ù= sƒ ¿2 A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n?tã βr& }‘Å↵øt ä† 4’ tAöθ yϑ ø9$# 4 #’n?t/ …çµ̄ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« 

Öƒ Ï‰s% ∩⊂⊂∪ { )وقوله    )٣ ،  :}  ß,ù= y⇐s9 ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ çt9 ò2 r& ôÏΒ È,ù= yz Ä¨$̈Ψ9$# { )؛     )٤
،    فإنه من املعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات واألرض أعظم من خلق أمثال بين آدم 

أوىل باإلمكان والقدرة من   )  يعين خلق اإلنسان (، وأن هذا األيسر    والقدرة عليه أبلغ
uθ  {:  لى ذلك بالنشأة األوىل يف مثل قولهوكذلك استدالله ع.  ذلك èδuρ “ Ï% ©!$# (#äτ y‰ö7tƒ 

t,ù= y⇐ø9$# ¢ΟèO …çν ß‰‹Ïè ãƒ uθèδ uρ Üχ uθ ÷δr& Ïµ ø‹n= tã 4 { )وهلذا قال بعد ذلك    )٥ ،  :}  ã& s!uρ ã≅ sVyϑ ø9$# 4’n?ôã F{$# 

’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 { )وقال    )٦ ، }  β Î) óΟ çFΖ ä. ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ z Ï iΒ Ï] ÷è t7 ø9 $# $ ¯Ρ Î* sù / ä3≈ oΨ ø) n= yz  Ï iΒ 

5># t è? { )وكذلك ما ذكره يف قوله .   اآلية  )٧  :}  z> uŸÑuρ $ oΨs9 Wξ sWtΒ z Å¤ tΡuρ …çµ s)ù= yz ( tΑ$ s% tΒ 

Ä ÷∏ ãƒ zΝ≈sàÏè ø9$# }‘Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪  ö≅ è% $ pκ Í‹ós ãƒ ü“ Ï% ©!$# !$ yδr't±Σ r& tΑ̈ρ r& ;ο §tΒ ( { )فإن  .  اآليات )  يس  ()٨

                                                 
 .  ٩٩:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  ٨١:  سورة يس آية ) ٢(
 .  ٣٣:  سورة األحقاف آية ) ٣(
 .  ٥٧:  سورة غافر آية ) ٤(
 .  ٢٧:  سورة الروم آية ) ٥(
 .  ٢٧:  سورة الروم آية ) ٦(
 .  ٥:  سورة احلج آية ) ٧(
 .  ٧٩، ٧٨:  تانياآلسورة يس ) ٨(
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tΒ Ä  {:  قوله تعاىل ÷∏ ãƒ zΝ≈ sàÏè ø9$# }‘Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ { )؛ قياس حذفت إحدى مقدمتيه     )١
:  وهو املثل املضروب الذي ذكره بقوله     :  ، واألخرى سالبة قرن معها دليلها   لظهورها

}  z> uŸÑuρ $ oΨ s9 Wξ sWtΒ z Å¤ tΡuρ …çµ s)ù= yz ( tΑ$ s% tΒ Ä ÷∏ ãƒ zΝ≈ sàÏèø9$# }‘Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ { )وهذا استفهام   )٢
، فإن كوهنا رميما مينع عنده     ال أحد حييي العظام وهي رميم  :  ؛ أي  إنكار متضمن للنفي

،    رارة والرطوبة  إحياءها ملصريها إىل حال اليبس والربودة املنافية للحياة اليت مبناها على احل  
هذه العظام   :  ، والتقدير ، ولنحو ذلك من الشبهات   ولتفرق أجزائها واختالطها بغريها   

 .  ؛ فال أحد حيييها   رميم وال أحد حييي العظام وهي رميم
إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته  :  ؛ منها مث بي ن سبحانه إمكان إحيائها من وجوه  

pκ$  {:  ، فقال عليه Í‹ós ãƒ ü“ Ï% ©!$# !$ yδr't±Σ r& tΑ̈ρ r& ;ο §tΒ ( { )مث   .  ، وقد أنشأها من التراب   )٣

uθ  {:  قال èδuρ Èe≅ ä3Î/ @,ù= yz íΟŠ Î= tæ ∩∠∪ { )؛ ليبني علمه مبا تفرق من األجزاء واستحال  )٤    ،

“  {:  مث قال Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ /ä3s9 zÏiΒ Ìyf ¤±9$# Î|Ø÷z F{$# #Y‘$ tΡ { )ة   ؛ فبي ن أنه أخرج النار احلار     )٥

øŠs9uρ§{  {:  ، مث قال  اليابسة من البارد الرطب r& “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ A‘ Ï‰≈s)Î/ #’n?tã β r& 

t,è= øƒ s† Οßγ n= ÷WÏΒ 4 { )وهلذا جاء فيها باستفهام التقرير    البديهة ؛ وهذه مقدمة معلومة ب    )٦ ،

Ÿω  {:  ، كما قال سبحانه الدال على أن ذلك مستقر معلوم عند املخاطب  uρ y7 tΡθ è?ù'tƒ 

@≅ sVyϑ Î/ ω Î) y7≈oΨ÷∞Å_ Èd,ys ø9$$ Î/ z|¡ôm r&uρ #·Å¡øs? ∩⊂⊂∪ { )مث بي ن قدرته العامة بقوله   )٧ ،  :}  !$ yϑ ¯ΡÎ) 

ÿ…çν ãøΒ r& !#sŒÎ) yŠ# u‘r& $ º↔ ø‹x© βr& tΑθ à)tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3uŠsù ∩∇⊄∪ { )٨(   . 

                                                 
 .  ٧٨:  سورة يس آية ) ١(
 .  ٧٨:  سورة يس آية ) ٢(
 .  ٧٩:  سورة يس آية ) ٣(
 .  ٧٩:  سورة يس آية ) ٤(
 .  ٨٠:  سورة يس آية ) ٥(
 .  ٨١:  سورة يس آية ) ٦(
 .  ٣٣:  سورة الفرقان آية ) ٧(
 .  ٨٢:  سورة يس آية ) ٨(
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 بيان اهللا سبحانه وتعاىل لعباده ما حيتاجون إليه 
 البيان بأن اهللا سبحانه بي ن لعباده - رمحه اهللا - ابن تيمية )١(يواصل شيخ اإلسالم 

، عكس ما يدعيه علماء الكالم من خلو     أصول الدين باألدلة العقلية والرباهني القطعية 
 رمحه اهللا -، فيقول  القرآن من الرباهني العقلية وأنه جمرد أخبار تعتمد على صدق املخرب    

،    ما استعمله سبحانه يف ترتيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الوالدة              وكذلك   : -
 اليت جعلوها    -سواء مسوها حسية أو عقلية كما تزعمه النصارى من تولد الكلمة                  

، وكما تزعمه الفالسفة والصابئون من تولد العقول العشرة                           منه -جوهر االبن     
،   الذين جعلوا له بنني وبنات          ، وكما يزعمه مشركو العرب             والنفوس الفلكية التسعة        

θ#)  {:  قال تعاىل è= yè y_ uρ ¬! u !% x. u à° £ Åg ø: $# öΝ ßγ s) n= yz uρ ( (#θ è% t yz uρ … çµ s9 t ÏΖ t/ ¤M≈ oΨ t/ uρ Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ 4 

… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã šχθ à ÅÁ tƒ ∩⊇⊃⊃∪ { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  Iω r& Νåκ̈ΞÎ) ôÏiΒ öΝÎγ Å3øùÎ) 

šχθ ä9θ à)u‹s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰s9uρ ª!$# öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθç/É‹≈ s3s9 ∩⊇∈⊄∪ { )املالئكة بنات اهللا  :  ، وكانوا يقولون   )٣  . 
، وهي    أن العقول أو العقول والنفوس هي املالئكة       :  - الفالسفة  -كما يزعم هؤالء  

# ∪∠∋∩ tβθè=yèøgs†uρ ¬! ÏM≈oΨt7ø9$# …çµoΨ≈ysö7ß™   Νßγs9uρ $̈Β šχθåκtJô±tƒ  {:  ، فقال اهللا تعاىل متولدة عن اهللا sŒ Î) uρ 

t Ï e± ç0 Ν èδ ß‰ ym r& 4 s\Ρ W{ $$ Î/ ¨≅ sß … çµ ßγ ô_ uρ # tŠ uθ ó¡ ãΒ uθ èδ uρ ×Λ Ïà x. ∩∈∇∪ 3“ u‘≡ uθ tG tƒ z ÏΒ ÏΘ öθ s) ø9 $#  ÏΒ Ï þθ ß™ $ tΒ u Å e³ ç0 

ÿ Ïµ Î/ 4 … çµ ä3 Å¡ ôϑ ãƒ r& 4’ n? tã Aχθ èδ ôΘ r& … çµ ”™ ß‰ tƒ ’ Îû É># u —I9 $# 3 Ÿω r& u !$ y™ $ tΒ tβθ ßϑ ä3 øt s† ∩∈∪ t Ï% ©# Ï9 Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

Íο t Åz Fψ $$ Î/ ã≅ sW tΒ Ï öθ ¡¡9 $# ( ¬! uρ ã≅ sV yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ $# 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3 ys ø9  :  إىل قوله    )٤( } ∪⊂∌∩ #$

} šχθ è= yèøgs† uρ ¬! $tΒ šχθ èδ tõ3tƒ ß#ÅÁs?uρ ÞΟßγ çFoΨ Å¡ø9r& z> É‹s3ø9$# χ r& ÞΟßγ s9 4o_ ó¡çt ø: $# ( Ÿω tΠty_ ¨βr& ãΝßγ s9 

                                                 
 .  ) ) ٣/٣٠١ (اجملموع  ) (١(
 .  ١٠٠:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ١٥٢ ، ١٥١:  يتان سورة الصافات اآل) ٣(
 .  ٦٠ - ٥٧:  سورة النحل اآليات ) ٤(
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u‘$ ¨Ζ9$# Νåκ̈Ξr&uρ tβθ èÛtø•Β ∩∉⊄∪ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  ÏΘr& x‹sƒ ªB$# $ £ϑ ÏΒ ß,è= øƒ s† ;N$ uΖt/ Νä38xô¹ r&uρ 

tÏΖt6 ø9$$ Î/ ∩⊇∉∪ #sŒÎ)uρ uÅe³ç0 Νèδß‰ym r& $ yϑ Î/ z>uŸÑ Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 Wξ sVtΒ ¨≅ sß …çµßγ ô_ uρ #tŠuθ ó¡ãΒ uθèδ uρ íΟŠ Ïàx. ∩⊇∠∪ tΒuρ r& 

(#àσ¤±oΨ ãƒ †Îû ÏπuŠù=Åsø9$# uθèδuρ †Îû ÏΘ$|ÁÏƒø:$# çöxî &Î7ãΒ ∩⊇∇∪ (#θè=yèy_uρ sπs3Í×̄≈n=yϑø9$# tÏ%©!$# öΝèδ ß‰≈t6Ïã Ç≈uΗ÷q§9$# $·W≈tΡÎ) 4 

(#ρ ß‰Îγ x© r& öΝßγ s)ù= yz 4 Ü=tG õ3çG y™ öΝåκèEy‰≈ yγ x© tβθè= t↔ ó¡ç„ uρ ∩⊇∪ £ßγ8ŸÒ s)sù { )٢(  . 

 ∪⊆⊅∩ #$}ãΝä3s9r& ãx.©%!$# ã&s!uρ 4s\ΡW  {  إىل قوله)٣( } ∪ãΛä÷ƒutsùr& |M≈̄=9$# 3“̈“ãèø9$#uρ ∩⊇  {:  وقال تعاىل

y7 ù=Ï? #]ŒÎ) ×πyϑ ó¡Ï% #“ u”ÅÊ ∩⊄⊄∪ { )وغري ذلك من القرآن   جائرة :  ؛ أي   )٤ ،  . 
؛ فكيف جتعلون     فبني سبحانه أن الرب اخلالق أوىل بأن يرته عن األمور الناقصة منكم    

له ما تكرهون أن يكون لكم وت س ت خ فون من إضافته إليكم مع أنه واقع ال حمالة وال            
 ؟  املنقصات منكم، وهو أحق بنفي املكروهات    ترتهونه عن ذلك وتنفونه عنه
<z  {:  وكذلك قوله يف التوحيد uŸÑ Νä3s9 Wξ sV¨Β ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& ( ≅yδ Νä3©9 ÏiΒ $ ¨Β ôM s3n= tΒ 

Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ÏiΒ u!% Ÿ2 uà° ’ Îû $ tΒ öΝà6≈ oΨø% y— u‘ óΟçFΡr'sù ÏµŠ Ïù Ö!#uθ y™ öΝßγ tΡθ èù$ sƒ rB öΝà6ÏG xŠÏ‚ x. öΝä3|¡àΡr& 4 { )٥( 
ΝèO öΝçFΡr& ÏIω§  {:  كخيفة بعضكم بعضا كما يف قوله:  أي  àσ¯≈ yδ šχθè= çG ø)s? öΝä3|¡àΡr& { )٦( 
فبني سبحانه أن املخلوق ال يكون مملوكه شريكه فيما له حىت خياف مملوكه كما خياف           

؛ فكيف ترضون يل أن جتعلوا ما هو   ، بل متتنعون أن يكون اململوك لكم نظريا   نظريه
؟ كما كانوا يقولون يف       ، كما أ دعى وأ عبد   خملوقي ومملوكي شريكا يل ي دع ى وي عب د 

 .  ، متلكه وما ملك ، إال شريكا هو لك   لبيك ال شريك لك)٧(هم تلبيت

                                                 
 .  ٦٢:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ١٩ - ١٦:  سورة الزخرف اآليات  ) ٢(
 .  ١٩:  سورة النجم آية ) ٣(
 .  ٢٢ ، ٢١:  سورة النجم اآليتان ) ٤(
 .  ٢٨:  سورة الروم آية ) ٥(
 .  ٨٥:  سورة البقرة آية ) ٦(
  . من حديث ابن عباس )  ١١٨٥  (صحيح مسلم  :  انظر ) ٧(
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مث نفى الشيخ أن تكون القواعد اليت وضعها املتكلمون وهي املقدمات والنتائج اليت             
، هي الطرق اليت ي ستدل هبا على      إىل آخره   .  . يضعوهنا مثل اجلسم واجلواهر والعرض     

ه الطريقة مما يعلم باالضطرار أن حممدا مل    فهذ:  - رمحه اهللا -إثبات العقائد حيث قال 
، وهلذا اعترف حذاق أهل الكالم        ي د ع  الناس هبا إىل اإلقرار باخلالق ونبوة أنبيائه
، وذكروا      ، وال سلف األمة وأئمتها  كاألشعري وغريه بأهنا ليست طريقة الرسل وأتباعهم

ن مقدماهتا فيها تفصيل وتقسيم ، بل احملققون على أهنا طريقة باطلة وأ أهنا حمرمة عندهم
، وهلذا جتد من اعتمد عليها يف أصول دينه فأحد األمرين الزم   مينع ثبوت املد عى هبا مطلقا

إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبني أدلة القائلني بقدم العامل فتتكافأ عنده    :  منه
 .  هم، أو يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف من     األدلة

كما التزم جهم ألجلها   .  وإما أن يلتزم ألجلها لوازم معلومة الفساد يف الشرع والعقل
والتزم قوم   .  والتزم أبو اهلذيل ألجلها انقطاع حركات أهل اجلنة     ! فناء اجلنة والنار  

.  ، وحنو ذلك  أن املاء واهلواء والنار له طعم ولون وريح         :  - كاألشعري وغريه -ألجلها 
قوم ألجلها وأجل غريها أن مجيع األعراض كالطعم واللون وغريمها ال جيوز بقائها     والتزم 
؛ ألهنم احتاجوا إىل جواب النقض الوارد عليهم ملا أثبتوا الصفات هللا مع االستدالل    حبال

أهنا تعرض  :  ؛ أي  صفات األجسام أعراض:  ، فقالوا  على حدوث األجسام بصفاهتا 
 .  ت اهللا فإهنا باقية، فال تبقى حبال صفا وتزول

والتزم طوائف من  .  هذه خمالفة للمعلوم باحلس :  وأما اجلمهور عقالء بين آدم فقالوا 
؛ ألن     أهل الكالم من املعتزلة وغريهم ألجلها نفي صفات الرب مطلقا أو نفي بعضها

  والتزموا  .  الدال عندهم على حدوث هذه األشياء هو قيام الصفات هبا والدليل جيب طرده  
، وهلذا التزموا     حدوث كل موصوف بصفة قائمة به وهو أيضا يف غاية الفساد والضالل   

، إىل أمثال ذلك من  ، وعلوه على عرشه ، وإنكار رؤية اهللا يف اآلخرة  القول خبلق القرآن 
اللوازم اليت التزمها من ط ر د مقدمات هذه احلجة اليت جعلها املعتزلة ومن اتبعهم أصل      
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، ولكن ليست يف احلقيقة من أصول     اخلة فيما مساه هؤالء أصول الدين    ، فهذه د  دينهم
 .  الدين الذي شرعه اهللا لعباده
Πr& óΟßγ÷  {:  وأما الدين الذي قال فيه s9 (#àσ¯≈ Ÿ2uà° (#θ ããuŸ° Οßγ s9 zÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝs9 .βsŒù'tƒ Ïµ Î/ 

ª!$# 4 { )وإذا عرف أن مسمى أصول الدين يف   .  ، فذاك له أصول وفروع حبسبه   )١
؛ ملا فيه من االشتراك حبسب األوضاع    عرف الناطقني هبذا االسم فيه إمجال وإهبام

لدين فهو     واالصطالحات تبني أن الذي هو عند اهللا ورسوله وعباده املؤمنني أصول ا  
وأما من شرع دينا مل يأذن به اهللا فمعلوم أن أصوله املستلزمة له ال    .  موروث عن الرسول

، كما أن ملزوم    إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل جيوز أن تكون منقولة عن النيب  
 .  احلق حق 

                                                 
 .  ٢١:  سورة الشورى آية  ) ١(
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 ذم السلف لعلم الكالم وسبب ذلك 
مهم لعلم الكالم وأهله وأن مرادهم         مقصود السلف يف ذ- رمحه اهللا - )١(بي ن الشيخ 

وأما  :  ، فقال منع االستدالل باألدلة الفاسدة واالعتياض هبا عن أدلة الكتاب والسنة  
خماطبة أهل االصطالح باصطالحهم ولغتهم فليس مبكروه إذا احتيج إىل ذلك وكانت     

 أم   اطب النيب وهلذا خ.  ، وإمنا كره األئمة علم الكالم إذا مل حيتج إليه املعاين صحيحة
؛ ألن أباها  ، وكانت صغرية ولدت بأرض احلبشة  خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص

 احلبشة   والسنا بلغة)٣( )٢( }يا أم خالد هذا سنا  {:  ، فقال هلا كان من املهاجرين إليها
 .  ؛ ألهنا كانت من أهل هذه اللغة  احلسن

، وكذلك يقرأ   وكذلك يترجم القرآن واحلديث ملن حيتاج إىل تفهيمه إياه بالترمجة   
؛ كما أمر   املسلم ما حيتاج إليه من كتب األمم وكالمهم بلغتهم ويترمجها بالعربية 

، حيث مل يأمن اليهود    ه زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب ل   النيب
 .  )٤(يف ذلك 

فالسلف واألئمة مل يكرهوا الكالم جملرد ما فيه من االصطالحات املولدة كلفظ    
، بل ألن املعاين اليت يعربون عنها هبذه العبارات فيها     اجلوهر والع ر ض واجلسم وغري ذلك    

ل هذه األلفاظ على ؛ الشتما من الباطل املذموم يف األدلة واألحكام ما جيب النهي عنه 
هم  :  ، كما قال اإلمام أمحد يف وصفه ألهل البدع فقال معاين جمملة من النفي واإلثبات

، يتكلمون باملتشابه من   ، متفقون على خمالفة الكتاب خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب
 .  ، ويلبسون على جهال الناس مبا يتكلمون به من املتشابه   الكالم

                                                 
 .  ) ٣/٣٠٦ (اجملموع ) ١(
 .  )٦/٣٦٥(، أمحد  )٤٠٢٤(، أبو داود اللباس   )٥٥٠٧(البخاري اللباس   ) ٢(
  . من حديث أم خالد )  ٥٨٤٥ (رواه البخاري   ) ٣(
الترمذي    :  ؟ وانظر  وهل جيوز ترجان،   باب ترمجة احلاكم- ٤٠،  علقه البخاري يف كتاب األحكام) ٤(

 .  ) ١٣/١٨٦ (وصححه احلافظ يف الفتح  .  ) ٣٦٤٥ (، وأبو داود  حسن صحيح  :  وقال)  ٢٧١٥ (
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يعين اجلوهر    (فإذا عرفت املعاين اليت يقصدوهنا بأمثال هذه العبارات   :  قال الشيخ
،   ووزنت بالكتاب والسنة حبيث ي ثبت احلق الذي أثبته الكتاب والسنة )  والع ر ض واجلسم  

خبالف ما سلكه أهل    .  وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة كان ذلك هو احلق   
 أو إثباتا يف الوسائل واملسائل من غري بيان التفصيل األهواء من التكلم هبذه األلفاظ نفيا  
، فإنه مل يوجد يف كالم   ، وهذا من مثارات الشبهة   والتقسيم الذي هو الصراط املستقيم

 وال أحد من الصحابة والتابعني وال أحد من األئمة املتبوعني أنه علق مبسمى لفظ النيب 
؛ ال الدالئل وال  ئا من أصول الديناجلوهر واجلسم والتحيز والع ر ض وحنو ذلك شي   

 .  املسائل
والسلف واألئمة الذين ذموا وبد عوا الكالم يف اجلوهر واجلسم والع ر ض تضمن    

؛ يف دالئه  كالمهم ذم من ي دخ ل املعاين اليت يقصدها هؤالء هبذه األلفاظ يف أصول الدين 
الثابتة بالكتاب والسنة وعرب عنها  فأما إذا عرف املعاين الصحيحة   .  ويف مسائله نفيا وإثباتا

؛ فهذا عظيم املنفعة    ملن يفهم هبذه األلفاظ ليتبني ما وافق احلق من معاين هؤالء وما خالفه  
$¨tβ%x. â  {:  ، كما قال تعاىل وهو من احلكم بالكتاب بني الناس فيما اختلفوا ¨Ζ9$# Zπ̈Β é& 

Zο y‰Ïn≡uρ y]yè t7sù ª!$# z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š ÌÏe±u; ãΒ t Í‘ É‹ΨãΒ uρ tΑt“Ρr&uρ ãΝßγ yètΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9$# 

$ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z $# ÏµŠ Ïù 4 $tΒ uρ y#n= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù { )ني سائر األمم بالكتاب فيما ، وهو مثل احلكم ب  )١
وذلك حيتاج إىل معرفة معاين   .  اختلفوا فيه من املعاين اليت يعربون عنها بوضعهم وعرفهم  

الكتاب والسنة ومعرفة معاين هؤالء بألفاظهم مث اعتبار هذه املعاين هبذه املعاين ليظهر    
 .  املوافق واملخالف 

لسنة كافية يف بيان احلق ورد     ومقصود الشيخ مما سبق ذكره أن أدلة الكتاب وا    
ƒ≅×  { ، وهي أدلة معصومة من اخلطأ ألهنا      ، وشاملة ألصول الدين وفروعه    الباطل Í”∴s? ôÏiΒ 

                                                 
 .  ٢١٣:  سورة البقرة آية ) ١(
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 ٣١٩

AΟŠ Å3ym 7‰ŠÏΗ xq ∩⊆⊄∪ { )ملتكلمني فهي من وضع البشر فيها     ، أما قواعد املنطق وأدلة ا      )١
، لكن ال مانع من التعبري مبا تضمن احلق منها  اخلطأ وفيها الصواب وال حاجة باألمة إليها 

، وال يعرف ما فيها من احلق إال بعرضها على الكتاب والسنة فما    ملن حيتاج إىل ذلك
 املنطق وعلم الكالم   ، ومن ال حيتاج إىل قواعد  ، وما خالفهما فهو باطل  وافقهما فهو حق 

 .  فال جيوز له أن يتكلم هبما ويعتاض هبما عن أدلة الكتاب والسنة  
وما ذكره الشيخ هنا خيالف منهج املتكلمني الذين جيعلون قواعد املنطق وأدلة      
املتكلمني اليت يسموهنا األدلة العقلية جيعلوهنا هي األصل ويعرضون عليها أدلة الكتاب   

،     قبلوه وما خالفها إما ردوه إن استطاعوا وإال أولوه وحرفوه          ، فما وافقها  والسنة
، والقطعي هو      إن األدلة العقلية قطعية الداللة وأدلة الشرع ظنية الداللة       :  ويقولون 
، كيف جيعل ما هو من عند البشر قطعي  هذا من قلب احلقائق:  لكنا نقول.  األصل
مث كيف يوثق بقواعد املنطق وأدلة املتكلمني   ؟  ، وما هو من عند اهللا ظين الداللة   الداللة 

 على أنفسهم باحلرية حىت قال )٢(؟ وقد أقروا   وهي متضاربة متهافتة ينقض بعضها بعضا
 :  بعض كبارهم

وسـريت طـريف بـني تلـك العوامل         وسـريت طـريف بـني تلـك العوامل         
عــلى ذقــن أو قارعــا ســن نــادم عــلى ذقــن أو قارعــا ســن نــادم 

 
 

لعمـري لقـد طفـت املعـاهد كلهالعمـري لقـد طفـت املعـاهد كلها
ــر   ــف حائ ــعا ك ــلم أر إال واض ــر  ف ــف حائ ــعا ك ــلم أر إال واض ف

 :  هموقال بعض
ــالل    ــاملني ض ــعي الع ــثر س ــالل   وأك ــاملني ض ــعي الع ــثر س وأك
ــال   ــيانا أذى ووبـ ــة دنـ ــال  وغايـ ــيانا أذى ووبـ ــة دنـ وغايـ
سـوى أن مجعـنا فـيه قـيل وقالوا          سـوى أن مجعـنا فـيه قـيل وقالوا          

 
 
 

ــال ــول عق ــدام العق ــة إق ــالهناي ــول عق ــدام العق ــة إق هناي
وأرواحـنا يف وحشـة مـن جسومنا        وأرواحـنا يف وحشـة مـن جسومنا        
ومل نسـتفد مـن حبثـنا طـول عمرنا          ومل نسـتفد مـن حبثـنا طـول عمرنا          

، وال    ولقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال   :  قال
≈ß  {:  ، أقرأ يف اإلثبات   ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن    .  غليالتروي  oΗ ÷q§9$# ’ n?tã 

                                                 
 .  ٤٢:  سورة فصلت آية ) ١(
 .  ) ٧/٤٠٢ (، و ودرء التعارض  ) ٢/٢٧٠ (، و املنهاج  ) ٥/١٠ (قارن مع اجملموع  ) ٢(
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 ٣٢٠

Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ $# ∩∈∪ { )١(   ،}  Ïµ ø‹ s9 Î) ß‰ yè óÁ tƒ ÞΟ Î= s3 ø9 $# Ü= Í h‹ ©Ü9 :  وأقرأ يف النفي    .   )٢( } #$

}  }§øŠs9 Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( { )٣(   ،}  Ÿω uρ šχθ äÜ‹Ït ä† Ïµ Î/ $ Vϑ ù=Ïã ∩⊇⊇⊃∪ { )ومن جرب      .   )٤
 .  مثل جتربيت عرف مثل معرفيت

                                                 
 .  ٥:   سورة طه آية)١(
 .  ١٠:  سورة فاطر آية ) ٢(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٣(
 .  ١١٠:  سورة طه آية) ٤(
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 ٣٢١

 بيان مجلة مما هنى اهللا عنه 
 :   اليت هنى اهللا عنها فقال)١(ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية مجلة من املناهي  

≅ö  {:  تعاىل ، كقوله   القول على اهللا بال علم    :  منها è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß 

$ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ zsÜt/ zΝøO M}$#uρ z øö t7ø9$#uρ Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# β r&uρ (#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ βr&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n? tã 

«!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗs>÷è s? ∩⊂⊂∪ { )٢(  .  

Ÿω  { وقوله uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 { )٣(   . 

 óΟs9r& õ‹s{÷σãƒ ΝÍκön=tã ß,≈sV‹ÏiΒ É=≈tGÅ3ø9$# βr& ω (#θä9θà)tƒ ’n?tã  { ؛ كقوله   يقال عليه غري احلقأن:  ومنها

«!$# ωÎ) ¨,ysø9$# { )٤(  . 

 .   )٥( } Ÿω (#θè=øós? ’Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ Ÿωuρ (#θä9θà)s? ’n?tã «!$# ωÎ) ¨,ysø9$# 4  {:  وقوله 

ΛäΡ÷  {:  اجلدل بغري علم كقوله:  ومنها r'̄≈yδ ÏIω àσ¯≈ yδ óΟçFôf yf≈ ym $ yϑŠ Ïù Νä3s9 Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ zΝÎ= sù 

šχθ • !̀$ ys è? $ yϑŠ Ïù }§øŠs9 Νä3s9 Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ 4 ª!$#uρ { )٦(   

y7  {:  اجلدل يف احلق بعد ظهوره كقوله    :  ومنها tΡθ ä9Ï‰≈ pgä† ’Îû Èd,ys ø9$# y‰÷è t/ $ tΒ { )٧(   . 

θ#)  {:  ؛ كقوله  اجلدل بالباطل :  ومنها ä9y‰≈y_ uρ È≅ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ (#θ àÒÏm ô‰ã‹Ï9 ÏµÎ/ ¨,pt ø: $# { )٨(   . 

                                                 
 .  )٤٥٣/ (والفتاوى الكربى )  ٣/٣٠٩ (اجملموع ) ١(
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ٣٦:  سورة اإلسراء آية ) ٣(
 .  ١٦٩:  سورة األعراف آية  ) ٤(
 .  ١٧١:  سورة النساء آية ) ٥(
 .  ٦٦:  سورة آل عمران آية  ) ٦(
 .  ٦:  سورة األنفال آية ) ٧(
 .  ٥:  سورة غافر آية ) ٨(
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$  {:  ؛ كقوله اجلدل يف آياته :  ومنها tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† þ’ Îû ÏM≈tƒ#u «!$# ω Î) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )١(   
š  {:  وقوله  Ï% ©!$# tβθ ä9Ï‰≈ pgä† þ’ Îû ÏM≈tƒ#u «!$# Îötó Î/ ?≈ sÜù= ß™ öΝßγ9s?r& ( uã9 Ÿ2 $ ¹G ø)tΒ y‰ΖÏã «!$# y‰ΖÏã uρ t Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u 4 { )٢(   . 

βÎ) ’Îû öΝÏδ  {:  وقوله  Í‘ρß‰ß¹ ω Î) ×ö9 Å2 $ ¨Β Νèδ ÏµŠ ÉóÎ=≈ t6 Î/ 4 { )٣(   . 

=zΝn  {:  وقوله  ÷ètƒ uρ zƒ Ï% ©!$# tβθä9Ï‰≈ pgä† þ’ Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u $ tΒ Μ çλm; ÏiΒ <È‹Ït ¤Χ ∩⊂∈∪ { )٤(   . 

t  {:  وحنو ذلك قوله  Ï% ©!$#uρ šχθ •_ !$ pt ä† ’ Îû «!$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ |=ŠÉf çFó™ $# …ã& s! öΝßγ çF̄gèo îπ ŸÒ Ïm# yŠ 

y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ { )٥(   . 

öΝèδuρ šχθ  {:  وقوله  ä9Ï‰≈ pgä† ’ Îû «!$# uθ èδuρ ß‰ƒ Ï‰x© ÉΑ$ ys ÎRùQ$# ∩⊇⊂∪ { )٦(   . 

 .   )٧( } ∪∇∩ zÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ãΑÏ‰≈pgä† ’Îû «!$# ÎötóÎ/ 5Οù=Ïæ Ÿωuρ “W‰èδ Ÿωuρ 5=≈tGÏ. 9ÏΖ•Β  {:  وقوله
θ#)  {:  ؛ كقوله ومن األمور اليت هنى اهللا عنها يف كتابه التفرق واالختالف ßϑ ÅÁtG ôã $#uρ 

È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 { )إىل قوله )٨   :}  Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï%©!$% x. (#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ 

$ tΒ æΛèεu!% y` àM≈oΨÉi t6ø9$# 4 y7 Í×¯≈s9'ρ é&uρ öΝçλm; ë># x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∈∪ tΠöθ tƒ Ù u‹ö; s? ×νθ ã_ ãρ –Šuθ ó¡n@ uρ ×νθ ã_ ãρ 4 { )قال    )٩ ،
 .  ، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة      تبيض وجوه أهل السنة واجلماعة   :  ابن عباس

%βÎ) tÏ¨  {:  وقال تعاىل ©!$# (#θ è%§sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |Mó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’Îû >ó x« 4 { )١٠( .  
                                                 

 .  ٤:  سورة غافر آية ) ١(
 .  ٣٥:  سورة غافر آية ) ٢(
 .  ٥٦:  سورة غافر آية ) ٣(
 .  ٣٥:  سورة الشورى آية  ) ٤(
 .  ١٦:  سورة الشورى آية  ) ٥(
 .  ١٣:  سورة الرعد آية ) ٦(
 .  ٨:  سورة احلج آية ) ٧(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية  ) ٨(
 .  ١٠٦ ، ١٠٥:  سورة آل عمران اآليتان  ) ٩(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية ) ١٠(
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 ٣٢٣

%óΟÏ  {:  وقال تعاىل r'sù y7 yγô_ uρ È Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$#  ÉL ©9$# tsÜsù }¨$ ¨Ζ9$# $ pκö n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? 

È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 { )إىل قوله  )١   :}  Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? š∅ ÏΒ tÅ2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ zÏΒ š Ï% ©!$# (#θ è%§sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹Ï© ( { )وقد ذم أهل التفرق واالختالف يف مثل قوله تعاىل   )٢  :}  $ tΒ uρ (#þθ è% §xs? 

ω Î) .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ ãΝèδ u!% y` ãΝù= Ïè ø9$# $J‹øó t/ öΝæη uΖ÷ t/ 4 { )ويف مثل قوله تعاىل    )٣ ،  :}  Ÿω uρ tβθä9#t“ tƒ 

šÏÎ= tG øƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ω Î) tΒ zΜ Ïm §‘ y7 •/u‘ 4 y7 Ï9≡s% Î!uρ óΟßγ s)n= yz 3 { )ويف مثل قوله تعاىل  )٤ ،  :}  ¨β Î)uρ 

t Ï% ©!$# (#θàn= tF÷z $# ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# ’ Å∀s9 ¥−$ s)Ï© 7‰‹Ïè t/ ∩⊇∠∉∪ { )٥(   . 
، الذي روى  يث املشهور عنه توافق كتاب اهللا كاحلدوكذلك سنة رسول اهللا 

وغريه من حديث   " مسند أمحد " ، وسائره معروف يف  مسلم بعضه عن عبد اهللا بن عمرو
 خرج على أصحابه وهم يتناظرون      أن رسول اهللا   :  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 ؟ فكأمنا  أمل يقل اهللا كذا :  ورجل يقول .  ؟  أمل يقل اهللا كذا :  ورجل يقول .  يف القدر
؛    ؟ إمنا هلك من كان قبلكم هبذا أهبذا أمرمت {:  فقال.  فقئ يف وجهه حب الرمان 

، ال ليكذب  ، وإمنا نزل كتاب اهللا ليصدق بعضه بعضا  ضربوا كتاب اهللا بعضه ببعض
،   )٧( هذا احلديث أو حنوه    )٦( }روا به فافعلوه وما هنيتم عنه فاجتنبوه    ، انظ بعضه بعضا

 . )٨( } املراء يف القرآن كذب     { : وكذلك قوله 

                                                 
 .  ٣٠:  سورة الروم آية ) ١(
 .  ٣٢ ، ٣١:  سورة الروم اآليتان ) ٢(
 .  ١٤:  سورة الشورى آية  ) ٣(
 .  ١١٩ ، ١١٨:  سورة هود اآليتان) ٤(
 .  ١٧٦:  رة البقرة آية سو) ٥(
 .  )٢/١٩٦(، أمحد   )٨٥(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٦٦(مسلم العلم  ) ٦(
وحسنه   .  ) ١١/٢١٦ (ومعمر يف اجلامع  )  ٦٣ (، والبخاري يف خلق أفعال العباد      ) ٢/١٨٥ (رواه أمحد  ) ٧(

  .)  ٢٦٦٦ ( صحيح مسلم   وقارن مع.  ، وقد صححه البوصريي   ) ٨٥ (السنن البن ماجة :  وانظر .  األلباين
:  ، وحسنه ابن القيم يف حاشية السنن     ) ٢/٣٠٠ (، وأمحد  ) ٨٠٩٣ (، والنسائي  ) ٤٦٠٣ (رواه أبو داود   )٨(

) ١٢/٢٣٠  . ( 
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uθ  {:   قرأ قوله وكذلك ما أخرجاه يف الصحيحني عن عائشة أن النيب   èδ ü“ Ï% ©!$# 

tΑt“Ρr& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑ s3øt ’Χ £èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9$# ãyz é&uρ ×M≈yγ Î7≈ t±tFãΒ ( $ ¨Βr'sù t Ï% ©!$# ’ Îû óΟÎγ Î/θ è= è% 

Ô÷ƒ y— tβθãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈ t±s? çµ ÷ΖÏΒ u!$ tóÏG ö/$# ÏπuΖ÷G Ïø9$# u!$ tóÏG ö/$#uρ Ï& Î#ƒ Íρ ù's? 3 { )فقال النيب  )١   :}  إذا رأيتم

 . )٣( )٢( }الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم 
 أن ما كان من أصول الدين فإن اهللا مل ينه عن معرفته   - رمحه اهللا -الشيخ مث بني 

 .  وتعلمه والسؤال عنه حىت يعرف  
وأما أن يكون الكتاب والسنة هنى عن معرفة املسائل اليت تدخل    :  - رمحه اهللا -قال 

 اللهم إال أن ن ن هى عن بعض .  فيما يستحق أن يكون من أصول دين اهللا فهذا ال يكون
 )٤(؛ كقول عبد اهللا بن مسعود  األحوال مثل خماطبة شخص مبا يعجز عنه فهمه فيضل 

، أحتبون أن يكذب اهللا    حدثوا الناس مبا يعرفونه ودعوا ما ينكرون  {:  وقول علي 

:  ؟ أو مثل قول حق يستلزم فسادا أعظم من تركه فيدخل يف قوله  )٦( )٥( }ورسوله 

،    ، فإن مل يستطع فبقلبه ، فإن مل يستطع فبلسانه من رأى منكم منكرا فليغريه بيده {

 . )٨( رواه مسلم  . )٧( }وذلك أضعف اإلميان   

                                                 
 .  ٧:  سورة آل عمران آية  ) ١(
ود السنة     ، أبو دا  )٢٩٩٤(، الترمذي تفسري القرآن      )٢٦٦٥(، مسلم العلم    )٤٢٧٣(البخاري تفسري القرآن     ) ٢(

 .  )١٤٥(، الدارمي املقدمة   )٦/٤٨(، أمحد   )٤٧(، ابن ماجه املقدمة   )٤٥٩٨(
 .  ) ٢٦٦٥ (، ومسلم  ) ٤٥٤٧ (رواه البخاري   ) ٣(
  . ) املقدمة  (رواه مسلم يف   ) ٤(
 .  )١٢٧(البخاري العلم   ) ٥(
  . ) ١٢٧ (رواه البخاري   ) ٦(
 ، )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٧(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   
 .  ) . من حديث أيب سعيد اخلدري   )  ٤٩ (صحيح مسلم  :  انظر  ) (٨(
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ال ريب :   فقال درجات وجوب معرفة ما جاء به النيب     - رمحه اهللا-مث بي ن الشيخ   
، وال ريب أن معرفة     أنه جيب على كل أحد أن يؤمن مبا جاء به الرسول إميانا عاما جممال   

؛ فإن ذلك داخل يف تبليغ ما بعث اهللا     ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية 
به رسوله وداخل يف تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب واحلكمة واملوعظة احلسنة          

؛ فهو واجب على     ، وحنو ذلك مما أوجبه اهللا على املؤمنني     واجملادلة باليت هي أحسن 
،    وأما ما جيب على أعياهنم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم .  الكفاية منهم

؛ فال جيب على العاجز عن مساع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما جيب   وما أمر به أعياهنم
، وجيب على من مسع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما ال    على القادر على ذلك

، وجيب على املفيت واملتحدث واجملادل ما ال جيب على من ليس    جيب على من مل يسمعها
 .  كذلك

، وهو يضع منهجا   تاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةوإىل هنا ينتهي ما أردنا اقتباسه من ف
للمسلمني عموما وللدعاة إىل اهللا خصوصا يف أن يتكلم كل واحد بقدر علمه ويتوقف     

، وال يتكلم مبا يعلم إال حيث يكون السامع قادرا على استيعاب ما    عما ال علم له به 
عدة جيهلها كثري من  وهذه قا.  ؛ فإن كان غري قادر فليمسك عن الكالم معه يسمعه منه

الدعاة اليوم حيث يطلقون الكالم بال عنان يف كل حمضر سواء طابق مقتضى احلال أو مل       
 .  واهللا أعلم .  ، وهذا مفسدته أكثر  يطابق
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 الرد على من يفرقون بني أدلة الكتاب والسنة
  من حيث إفادة اليقني وعدمها 

 بني أدلة الكتاب والسنة ويقسموهنا      يف الرد على الذين يفرقون  - رمحه اهللا- )١(قال 
،  ، وما يفيد الظن فال يستدل به يف العقائد    ما يفيد القطع ويستدل به يف العقائد  :  إىل
فهذا الذي قالوه على إطالقه وعمومه خطأ خمالف للكتاب والسنة وإمجاع سلف        :  قال

ريا ما حيتجون فيها ، فإهنم كث ، مث هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه   األمة وأئمتها
، فضال أن تكون من        باألدلة اليت يزعموهنا قطعيات وتكون يف احلقيقة من األغلوطات  

، حىت إن الشخص الواحد منهم كثريا ما يقطع بصحة حجة يف مواضع ويقطع         الظنيات
، وحىت قد يدعي كل من     ، بل منهم م ن غاية كالمه كذلك  ببطالهنا يف موضع آخر 

 .  م الضروري بنقيض ما ادعاه اآلخراملتناظرين العل
، قال  وبعد بيان تعامل هؤالء مع هذه القاعدة اليت قعدوها ومل يلتزموا مبدلوهلا   

وأما التفاصيل فما أوجب اهللا فيه العلم واليقني وجب فيه ما أوجبه اهللا من    :  الشيخ
þθ#)  {:  ، كقوله  ذلك ßϑ n= ôã$# χ r& ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïè ø9$# ¨β r&uρ ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∇∪ { )٢(    ،
=óΟn  {:  وقوله  ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™$#uρ š Î7/Ρs% Î! { )وكذلك جيب اإلميان مبا   ،  )٣ 

:  ولقد تقرر يف الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله     .  أوجب اهللا اإلميان به  
}  (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# $ tΒ ÷Λ ä ÷è sÜ tF ó™ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما       {:  ، وقوله    )٤( } #$

 فإذا كان كثري من الناس مشتبها ال يقدر )٦( " الصحيحني "  أخرجاه يف )٥( } استطعتم

                                                 
 .  ) ١/٥٢ (، و درء التعارض  ) ١/٤٥٦ (، و الفتاوى  ) ٣/٣١٣ (اجملموع ) ١(
 .  ٩٨:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ١٩:  سورة حممد آية ) ٣(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية  ) ٤(
، ابن    )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٥(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
 . عن أيب هريرة  )  ١٣٣٧ (، ومسلم  ) ٧٢٨٨ (رواه البخاري   ) ٦(
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ه مل جيب على مثل هذا يف ذلك ما ال يقدر    ، ال شرعي وال غري  فيه على دليل يفيده اليقني
، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن متام  عليه

، فاالعتقاد املطابق       ، بل هو الذي يقدر عليه ال سيما إذا كان مطابقا للحق                  اليقني 
، لكن     ثر منه للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا مل يقدر على أك              

؛ فإمنا    ، أو عجز فيه عن معرفة احلق          ينبغي أن ي عرف أن عامة من ضل من هذا الباب             
،    ، وترك النظر واالستدالل امل وصل إىل معرفته           هو لتفريطه يف اتباع ما جاء به الرسول         

$  {:  ، كما قال تعاىل    فلما أعرضوا عن كتاب اهللا ضلوا          ¨Β Î* sù Ν à6 ¨Ζ t Ï? ù' tƒ  Í h_ Ï iΒ “ W‰ èδ 

Ç yϑ sù yì t7 ©? $# y“# y‰ èδ Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’ s+ ô± o„ ∩⊇⊄⊂∪ ô tΒ uρ uÚ t ôã r&  tã “ Ì ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê 

… çν ã à± øt wΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ { )تكفل اهللا ملن قرأ القرآن   :  ، قال ابن عباس  )١
وكما يف   .  )٢(، مث قرأ هذه اآلية    وعمل مبا فيه أن ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة  

.  ستكون فنت {:   أنه قال وغريه عن علي عن النيب )٣(احلديث الذي رواه الترمذي 
؛ فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم   كتاب اهللا:  ؟ قال قلت ما املخرج منها يا رسول اهللا

، ومن ابتغى   ، من تركه من جبار قصمه اهللا ، هو الفصل ليس باهلزل  وحكم ما بينكم
، وهو الصراط   كر احلكيم ، وهو الذ ، وهو حبل اهللا املتني  اهلدى من غريه أضله اهللا 

، وهو الذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسن وال تنقضي عجائبه وال       املستقيم
 وهو   -وال ختتلف به اآلراء :   ويف رواية -، وال تشبع منه العلماء   ي خ ل ق عن كثرة الرد 

$  { الذي مل تنته اجلن إذ مسعته أن قالوا   ¯ΡÎ) $ oΨ ÷èÏÿ xœ $ ºΡ#uöè% $ Y7pgx” ∩⊇∪ ü“ Ï‰öκu‰ ’n< Î) Ï‰ô© ”9$# { )٤(     ،
من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إىل صراط      

  .} مستقيم

                                                 
 .  ١٢٤ ، ١٢٣:  سورة طه اآليتان) ١(
 .  ) ٢/٤١٣ (، وصححه احلاكم   ) ١٦/٢٢٥ (رواه الطربي  ) ٢(
وقارن  )  ٤/٤ (، وابن عدي يف الكامل   ويف احلارث مقال.  إسناده جمهول:  وقال)  ٢٩٠٦ (رواه الترمذي  ) ٣(

 .  ) ٣/٢٩٠ (مع تفسري ابن كثري و   
 .  ٢ ، ١:  انسورة اجلن اآليت ) ٤(
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β¨  {:  قال تعاىل  r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ 

 tã  Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 { )وقال تعاىل    )١   :}  üÈ ýϑ !9# ∩⊇∪ ë=≈ tG Ï. tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) Ÿξ sù  ä3 tƒ ’ Îû x8 Í‘ ô‰ |¹ 

Ól t ym çµ ÷Ζ Ï iΒ { )إىل قوله     )٢   :}  (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3 øŠ s9 Î)  Ï iΒ óΟ ä3 Î n/ §‘ Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s?  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ 

u!$u‹Ï9÷ρr& 3 { )وقال تعاىل  )٣ ،  :}  #x‹≈yδuρ ë=≈tGÏ. çµ≈oΨø9t“Ρr& Ô8u‘$t6ãΒ çνθãèÎ7̈?$$sù (#θà)̈?$#uρ öΝä3ª=yès9 tβθçΗxqöè? ∩⊇∈∈∪ 
β r& (#þθ ä9θ à)s? !$ yϑ̄ΡÎ) tΑÌ“Ρé& Ü=≈ tG Å3ø9$# 4’n?tã È ÷tG xÍ← !$ sÛ ÏΒ $ uΖÎ= ö7s% β Î)uρ $ ¨Ζä. tã öΝÍκÉJ y™# u‘ ÏŠ šÎ= Ï≈ tós9 ∩⊇∈∉∪ ÷ρr& 

(#θ ä9θ à)s? öθs9 !$ ¯Ρr& tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã Ü=≈ tFÅ3ø9$# !$ ¨Ζä3s9 3“ y‰÷δ r& öΝåκ÷]ÏΒ 4 ô‰s)sù Νà2 u!% y` ×π oΨÍh‹t/ ÏiΒ öΝà6În/§‘ “ Y‰èδ uρ 

×π yϑôm u‘ uρ 4 ôyϑ sù ÞΟn= øßr& £ϑ ÏΒ z> ¤‹x. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# t∃y‰|¹ uρ $ pκ÷]tã 3 “ Ì“ ôf uΖy™ tÏ% ©!$# tβθèùÏ‰óÁ tƒ ôtã $ uΖÏG≈ tƒ#u 

uþθ ß™ É>#x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ èùÏ‰óÁ tƒ ∩⊇∈∠∪ { )٤(   . 
 - سواء كان مكذبا أو مل يكن-فذكر سبحانه أن سيجزي الصادف عن آياته مطلقا  

؛ يبني ذلك أن كل من مل يقر مبا جاء به الرسول فهو       سوء العذاب مبا كانوا يصدفون 
، أو أعرض عنه اتباعا ملا يهواه أو       ، سواء اعتقد كذبه أو استكرب عن اإلميان به   كافر

، وقد يكون كافرا من ال يكذبه إذا      ، فكل مكذب مبا جاء فهو كافر  اء بهارتاب فيما ج
 .  مل يؤمن به

،    وهلذا أخرب اهللا من غري موضع من كتابه بالضالل والعذاب ملن ترك اتباع ما أنزله   
، وجعل ذلك من نعوت    ، وأمور غري ذلك وإن كان له نظر وجدل واجتهاد يف عقليات 

$  {:  تعاىل، قال  الكفار واملنافقني uΖù= yèy_ uρ öΝßγ s9 $Yè øÿ xœ #\≈ |Á ö/r&uρ Zο y‰Ï↔ øùr&uρ !$ yϑ sù 4 o_ øîr& öΝåκ÷]tã öΝßγ ãè øÿ xœ 

Iω uρ öΝèδ ã≈ |Á ö/r& Iω uρ ΝåκèEy‰Ï↔ øùr& ÏiΒ >ó x« øŒÎ) (#θ çΡ% x. šχρß‰ys øgs† ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# s−% tnuρ ΝÍκÍ5 $ ¨Β (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ 

tβρâÌ“ öκtJ ó¡o„ ∩⊄∉∪ { )٥(   . 

                                                 
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ٢ ، ١:  سورة األعراف اآليتان  ) ٢(
 .  ٣:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ١٥٧ - ١٥٥:  سورة األنعام اآليات) ٤(
 .  ٢٦:  سورة األحقاف آية ) ٥(
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وقد طالب سبحانه من اختذ :  ، مث قال  آيات كثرية يف هذا املعىن - رمحه اهللا-وذكر 
’  {:  دينا بقوله ÎΤθ çG ø$# 5=≈ tG Å3Î/ ÏiΒ È≅ ö6 s% !#x‹≈yδ ÷ρ r& ;ο t≈ rO r& ï∅ ÏiΒ AΟù= Ïã { )فالكتاب الكتاب  )١ ،    ،

، إذ الرواية     هو اخلط أيضا:  ، وقالوا هي الرواية واإلسناد:  واألثارة كما قال من السلف
فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله   .  ألثر، وذلك ألن األثارة من ا   واإلسناد يكتب باخلط

 .  ؛ فيكون ذلك من آثاره  يؤثر باإلسناد ويقي د باخلط
، وهو وجوب االستغناء      نكتفي هبذا القدر من كالم الشيخ يف هذا املوضوع املهم    

، وأن كل مسلم جيب عليه أن   بأدلة الكتاب والسنة يف العقائد وغريها عن أدلة املنطق
، وال يكلف اهللا نفسا    ه عليه أدلة الكتاب والسنة حسب استطاعته ومقدرته    يعمل مبا دل ت
 .  إال وسعها

                                                 
 .  ٤:  سورة األحقاف آية ) ١(
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 اخلطأ الذي يغفر واخلطأ الذي ال يغفر 
، وهي قوله    اخلطأ الذي يغفر والذي ال يغفر بعد ذكر اآليات الكرمية )١(بي ن الشيخ 

>öΝs9r& ts? ’n  {:  تعاىل Î) š Ï% ©!$# tβθßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θ ãΨtΒ#u !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7 Î=ö6 s% tβρß‰ƒ Ìãƒ 

β r& (#þθ ßϑx.$ y⇔tFtƒ ’ n<Î) ÏNθ äó≈©Ü9$# ô‰s% uρ (#ÿρ âÉ∆é& β r& (#ρ ãàõ3tƒ Ïµ Î/ ß‰ƒ Ìãƒ uρ ß≈ sÜø‹¤±9$# β r& öΝßγ ¯= ÅÒãƒ Kξ≈n= |Ê #Y‰‹Ïèt/ ∩∉⊃∪ 
#sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#öθ s9$ yès? 4’ n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ’ n< Î)uρ ÉΑθ ß™ §9$# |M÷ƒ r&u‘ tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# tβρ‘‰ÝÁ tƒ šΖtã #YŠρ ß‰ß¹ ∩∉⊇∪ 
y#ø‹s3sù !#sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹ r& 8π t7ŠÅÁ •Β $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰s% öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& §ΝèO x8ρ â!% y` tβθàÎ= øt s† «!$$ Î/ ÷β Î) !$ tΡ÷Šu‘ r& HωÎ) $ YΖ≈ |¡ôm Î) 

$ ¸)‹ Ïùöθ s?uρ ∩∉⊄∪ y7 Í×¯≈s9'ρ é& šÉ‹©9$# ãΝn= ÷è tƒ ª!$# $ tΒ ’Îû óΟÎη Î/θ è= è% óÚÌôã r'sù öΝåκ÷]tã öΝßγ ôàÏã uρ ≅è% uρ öΝçλ°; þ_ Îû öΝÎη Å¡àΡ r& 

Kω öθ s% $ ZóŠÎ= t/ ∩∉⊂∪ { )قال  )٢ ،  : 
ويف هذه اآليات أنواع من العرب من الداللة على ضالل من يتحاكم إىل غري الكتاب     

، وبني ما يسميه هو     ، وإن زعم أنه يريد التوفيق بني األدلة الشرعية     والسنة وعلى نفاقه 
، وغري ذلك    عقليات من األمور املأخوذة عن بعض الطواغيت من املشركني وأهل الكتاب   

، فمن كان خطؤه لتفريطه فيما جيب عليه من اتباع القرآن واإلميان      ن أنواع االعتبار م
، أو التباع هواه بغري هدى من     ، أو لتعديه حدود اهللا بسلوك السبل اليت ن هي عنها   مثال
خبالف اجملتهد يف طاعة اهللا ورسوله باطنا     .  ؛ فهو الظامل لنفسه وهو من أهل الوعيد   اهللا

 .  ي يطلب احلق باجتهاده كما أمره اهللا ورسوله فهذا مغفور له خطؤه    وظاهرا الذ
ztΒ#u ãΑθ  {:  كما قال تعاىل ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ ä. ztΒ#u «!$$ Î/ 

Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š ÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ oΨ÷è sÛr&uρ ( y7tΡ#tøäî $oΨ −/u‘ 

š ø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊄∇∈∪ Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρ 4 $ yγs9 $tΒ ôM t6|¡x. $ pκö n= tãuρ $ tΒ ôM t6|¡tFø.$# 3 $ oΨ−/u‘ Ÿω 
!$ tΡõ‹Ï{# xσè? β Î) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷z r& 4 { )قد   :  أن اهللا قال " صحيح مسلم  " ، وقد ثبت يف  )٣

                                                 
  . ) ٣/٣١٧ (اجملموع ) ١(
 .  ٦٣ - ٦٠:  سورة النساء اآليات ) ٢(
 .  ٢٨٦ ، ٢٨٥:  سورة البقرة اآليتان ) ٣(
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 مل يقرأ حبرف من هاتني   أن النيب    {:   وكذلك ثبت فيه حديث ابن عباس  )١(فعلت 

؛ فهذا يبني استجابة هذا الدعاء للنيب   )٢( } اآليتني ومن سورة الفاحتة إال أعطي ذلك
 .  واملؤمنني وأن اهللا ال يؤاخذهم إن نسوا أو أخطئوا     

 والذي عليه مجاهري األمة أن االجتهاد جائز يف اجلملة والتقليد        )٣(وقال يف موضع آخر  
، وال يوجبون     ، ال يوجبون االجتهاد على كل أحد وحيرمون التقليد   جائز يف اجلملة 

،   ، وأن االجتهاد جائز للقادر على االجتهاد  ليد على كل أحد وحيرمون االجتهادالتق
؟   ؛ فهل جيوز له التقليد ، فأما القادر على االجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن االجتهاد

، وإما  إما لتكافؤ األدلة:  ، والصحيح أنه جيوز حيث عجز عن االجتهاد  هذا فيه خالف
؛ فإنه حيث عجز سقط عنه  ، وإما لعدم ظهور دليل له هادلضيق الوقت عن االجت
 .  ، كما لو عجز عن الطهارة باملاء ، وانتقل إىل بدله وهو التقليد  وجوب ما عجز عنه

 يفقهه يف  من يرد اهللا به خريا {:   أنه قال قد ثبت يف الصحيح عن النيب )٤(وقال 

؛ فيكون التفقه يف   والزم ذلك أن من مل يفقهه يف الدين مل يرد به خريا)٦( )٥( }الدين 
 .  الدين فرضا

؛ فمن مل يعرف ذلك مل   معرفة األحكام الشرعية بأدلتها السمعية:  والتفقه يف الدين
 يف مجيع ؛ لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة األدلة التفصيلية   يكن متفقها يف الدين

وأما القادر على .  أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ويلزمه ما يقدر عليه

                                                 
  . من حديث ابن عباس  )  ١٢٦ (رواه مسلم  ) ١(
  . من حديث ابن عباس  )  ٨٠٦ (رواه مسلم  ) ٢(
  . ) ٢٠/٢٠٣ (اجملموع ) ٣(
  . ) ٢٠/٢١٢ (اجملموع ) ٤(
، مالك     )٤/٩٣(أمحد   ،  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة         )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة        )٧١(البخاري العلم        ) ٥(

 .  )٢٢٦(، الدارمي املقدمة    )١٦٦٧(اجلامع   
 .  من حديث معاوية بن أيب سفيان )  ١٠٣٧ (، ومسلم   ) ٧١ (رواه البخاري   )٦(
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جيوز عند  :  وقيل.  جيوز مطلقا:  ، وقيل  حيرم عليه التقليد مطلقا:  ، فقيل االستدالل
 .  ، وهذا القول أعدل األقوال   احلاجة كما إذا ضاق الوقت عن االستدالل  

، بل قد يكون الرجل جمتهدا     يقبل التجزي واالنقسامواالجتهاد ليس هو أمر واحد ال 
،   وكل أحد فاجتهاده حبسب وسعه .  يف فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة

فمن نظر يف مسألة تنازع العلماء فيها ورأى مع أحد القولني نصوصا مل يعلم هلا معارضا   
آلخر جملرد كونه اإلمام الذي اشتغل   إما أن يتبع قول القائل ا  :  بعد نظر مثله فهو بني أمرين 

، بل جمرد عادة يعارضها عادة غريه واشتغال على  ، ومثله ليس حبجة شرعية على مذهبه
،   ، وإما أن يتبع القول الذي ترجح يف نظره بالنصوص الدالة عليه      مذهب إمام آخر 

قه عن  ، وتبقى النصوص ساملة يف ح وحينئذ فتكون موافقته إلمام يقاوم ذلك اإلمام
إن نظر     :  ، وإمنا ترتلنا هذا الترتل ألنه قد يقال   فهذا هو الذي يصلح   .  املعارض بالعمل

 .  هذا قاصر وليس اجتهاده قائما يف هذه املسألة لضعف آلة االجتهاد يف حقه    
أما إذا قدر على االجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول اآلخر ليس معه ما يدفع به 

، وإن مل يفعل كان متبعا للظن وما هتوى     عليه اتباع النصوص ؛ فهذا جيب   النص
قد يكون للقول اآلخر  :  خبالف من يقول.  ، وكان من أكرب العصاة هللا ولرسوله األنفس

$$?¨(θà#)  {:  قد قال اهللا تعاىل:  ، فهذا يقال له حجة راجحة على هذا النص وأنا ال أعلمها sù 

©!$# $ tΒ ÷Λä ÷è sÜtFó™  )٣( )٢( }إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم    {  وقال النيب    )١( } #$
؛    سألة قد دل ك على أن هذا القول هو الراجح        والذي تستطيعه من العلم والفقه يف هذه امل  

، مث إن تبني لك فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك يف ذلك     فعليك أن تتبع
 .  حكم اجملتهد املستقل إذا تغري اجتهاده 

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية  ) ١(
 ، ابن   )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٢(

 .  )٢/٥٠٨(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
 .  عن أيب هريرة  )  ١٣٣٧ (، ومسلم  ) ٧٢٨٨ (رواه البخاري   ) ٣(
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وانتقال اإلنسان من قول إىل قول ألجل ما تبني له من احلق هو حممود فيه خبالف  
، أو االنتقال عن     ، وترك القول الذي وضحت حجته    عه عليه إصراره على قول ال حجة م   

 .  قوله جملرد عادة أو اتباع هوى فهو مذموم  
، ال سيما إذا كان قد رواه أيضا فمثل   وإذا كان اإلمام املقل د قد مسع احلديث وتركه

مة  رفع املالم عن األئ " ، فقد بينا فيما كتبناه يف هذا وحده ال يكون عذرا يف ترك النص 
، وبينا أهنم يعذرون يف     حنو عشرين عذرا لألئمة يف ترك العمل ببعض احلديث  " األعالم

، وحنو     ، أو أن راويه جمهول    فمن ترك احلديث العتقاده أنه مل يصح .  الترك لتلك األعذار
إىل   .  . . ، فقد زال عذر ذلك يف حق هذا   ، ويكون غريه قد علم صحته وثقة راويه     ذلك

 .   يف هذا املوضوع املهم   - رمحه اهللا-آخر ما قال 
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 ما جيب اعتقاده وما جيب على املكلف علمه 
؟ وما   ما الذي جيب اعتقاده على املكلف :  - رمحه اهللا-سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

؟ وما  ؟ وكيف حيصل ؟ وما هو اليقني ؟ وما هو العلم املرغب فيه  الذي جيب عليه علمه
 ؟   العلم باهللا

؟   ما الذي جيب على املكلف اعتقاده:  أما قوله .   احلمد هللا رب العاملني )١(فأجاب 
 :  فهذا فيه إمجال وتفصيل

، ويقر جبميع ما جاء به   أما اإلمجال فإنه جيب على املكلف أن يؤمن باهللا ورسوله   
، وما أمر به الرسول        الرسول من أمر اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر   

، واالنقياد   ، فال بد من تصديقه فيما أخرب ؛ حبيث يقر جبميع ما أخرب به وما أمر به ىوهن
 .  فيما أمر

.  وأما التفصيل فعلى كل مكلف أن يقر مبا ثبت عنده من أن الرسول أخرب به وأمر به   
وأما ما أخرب الرسول ومل يبلغه أنه أخرب به ومل ميكنه العلم بذلك فهو ال يعاقب على ترك        

، مث إن قال خالف ذلك متأوال     ، وهو داخل يف إقراره باجململ العام   اإلقرار به مفصال
وهلذا جيب على العلماء    .  كان خمطئا يغفر له خطؤه إذا مل حيصل منه تفريط وال عدوان      

، وجيب على من نشأ بدار علم وإميان من ذلك   من االعتقاد ما ال جيب على آحاد العامة
، وأما ما علم بثبوته مبجرد القياس العقلي دون     شأ بدار جهلما ال جيب على من ن

 .  ؛ فهذا ال يعاقب إن مل يعتقده الرسالة
 إىل تفنيد مقالة املتكلمني الذين مييزون بني ما ثبت بالعقل - رمحه اهللا-مث تطرق 

وأما قول طائفة من أهل    :  - رمحه اهللا  -، قال   فيوجبون اإلقرار به دون ما ثبت بالشرع    
، خبالف ما ثبت   لكالم إن الصفات الثابتة بالعقل هي اليت جيب اإلقرار هبا ويكفر تاركها  ا

، لكن جيعلون    ؛ فإهنم تارة ينفونه وتارة يتأولونه أو يفوضون معناه وتارة يثبتونه  بالسمع

                                                 
  . ) ٣/٣٢٧ (اجملموع ) ١(
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؛ إذ   ؛ فهذا ال أصل له عن سلف األمة وأئمتها اإلميان والكفر متعلقا بالصفات العقلية
وباألدلة الشرعية ميي ز بني املؤمن  .   والكفر مها من األحكام اليت ثبتت بالرسالةاإلميان

 .  والكافر ال مبجرد األدلة العقلية 
؟ فهذا أيضا يتنوع فإنه جيب   ما الذي جيب عليه علمه:  - يعين السائل -وأما قوله  

، حبيث لو     أمر بعلمه ، فيعلم ما أمر باإلميان به وما على كل مكلف أن يعلم ما أمر اهللا به
، ولو كان له ما حيج به لوجب عليه     كان ما جتب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة 

 .  وكذلك أمثال ذلك  .  تعلم علم احلج
 حبيث ال يضيع من العلم    وجيب على عموم األمة علم مجيع ما جاء به الرسول    

، لكن القدر الزائد على    ب والسنة، وهو ما دل عليه الكتا  أمته شيءالذي بلغه النيب 
وأما العلم    .  ، إذا قامت به طائفة سقط عن الباقني    من حيتاج إليه املعني فرض على الكفاية  

 أمته لكن ي رغ ب كل شخص يف العلم     املرغب فيه مجلة فهو العلم الذي علمه النيب    
يف معرفة الواجبات  ؛ فرغبة عموم الناس  وهذا يتنوع .  الذي هو إليه أحوج وهو له أنفع    

وكل شخص منهم ي رغ ب يف كل ما  .  واملستحبات من األعمال والوعد والوعيد أنفع هلم   
، ومن وقعت يف قلبه شبهة فقد تكون رغبته يف عمل ينافيها أنفع من       حيتاج إليه من ذلك  

 .  غري ذلك
مأنينة  وأما اليقني فهو ط  :  ؟ قال الشيخ ما هو اليقني :  وملا كان السائل قد سأل 

،    إذا استقر عن احلركة:  ماء  يق ن :  ، وهو معىن ما يقولون القلب واستقرار العلم فيه
، ومنه يف  رابين يريبين:  ، يقال ، وهو نوع من احلركة واالضطراب  وضد اليقني الريب

 . )٢( )١( }ال يريبه أحد  :   حاقف فقال مر بظيبأن النيب   {احلديث 
؛ فإن العبد قد يعلم علما جازما  علم القلب وعمل القلب :  مث اليقني ينتظم منه أمران 

؛    بأمر ومن هذا قد يكون يف قلبه حركة واختالج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم 
                                                 

 .  )٧٨٩(، مالك احلج  )٢٨١٨(النسائي مناسك احلج ) ١(
 .  ) ٥١١١ (وصححه ابن حبان  )  ٢٨١٨ (، والنسائي يف الكربى   ) ١/٣٥١/٧٨١ (رواه مالك ) ٢(
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ء كان وما مل يشأ مل ، وأنه ما شا  كعلم العبد أن اهللا رب كل شيء ومليكه وال خالق غريه  
، إما     ، وقد ال يصحبه العمل بذلك ، فهذا قد تصحبه الطمأنينة إىل اهللا والتوكل عليه  يكن

،   ، والغفلة هي ضد العلم التام وإن مل تكن ضدا ألصل العلم         لغفلة القلب عن هذا العلم  
  . وإما للخواطر اليت تنسخ يف القلب من االلتفات إىل األسباب وإما لغري ذلك 

سلوا اهللا اليقني  {:   أنه قالويف احلديث املشهور الذي رواه أبو بكر عن النيب  

 فأهل )٢( )١( }، فما أعطي أحد بعد اليقني شيئا خريا من العافية فسلومها اهللا    والعافية
:  ، قال تعاىل ؛ فإن االبتالء قد ي ذه ب إميانه أو ينقصه اليقني إذا ابتلوا ثبتوا خبالف غريهم
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öΝåκsE£‰Ïã ω Î) Zπ uΖ÷FÏù t Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãxx. zÉ)øŠtFó¡uŠÏ9 t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# { )اآليتني )٧   . 

                                                 
 .  )٣٥٥٨(الترمذي الدعوات   ) ١(
، وابن ماجه    ) ١٠٧١٥ (، والنسائي يف الكربى  غريب من هذا الوجه :  ، وقال ) ٣٥٥٨ (رواه الترمذي  ) ٢(

، واملنذري يف الترغيب       ) ١ (، والضياء  ) ١/٧١١ (، وصححه احلاكم   ) ٥،  ١/٣ (، وأمحد  ) ٣٨٤٩ (
) ٤/١٣٧ (  . 

 .  ٢٤:  سورة السجدة آية  ) ٣(
 .  ١٧٣:  سورة آل عمران آية  ) ٤(
 .  ٩:  سورة األحزاب آية  ) ٥(
 .  ١٢ ، ١١:  سورة األحزاب اآليتان  ) ٦(
 .  ٣١:  سورة املدثر آية  ) ٧(
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 ٣٣٧

 .  تدبر القرآن :  أحدها:  ؟ فبثالثة أشياء وأما كيف حيصل اليقني
 .  تدبر اآليات اليت حيدثها اهللا يف األنفس واآليات اليت ت بي ن أنه حق:  والثاين
 .  العمل مبوجب العلم  :  والثالث
óΟÎγƒ  {:  قال تعاىل Îã∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u ’Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝÍκÅ¦ àΡr& 4 ®L ym t ¨t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘,pt ø: $# 3 öΝs9uρ r& É#õ3tƒ 

y7 În/tÎ/ …çµ ¯Ρr& 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« î‰‹Íκy− ∩∈⊂∪ { )كما قال تعاىل  ، والضمري عائد على القرآن    )١ ،  :

}  ö≅ è% óΟçF÷ƒ uu‘ r& β Î) tβ%Ÿ2 ôÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# §ΝèO ΛänöxŸ2 Ïµ Î/ ôtΒ ‘≅|Ê r& ô£ϑ ÏΒ uθ èδ ’ Îû ¥−$ s)Ï© 7‰‹Ïè t/ ∩∈⊄∪ 

óΟÎγƒ Îã∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’Îûuρ öΝÍκÅ¦ àΡr& 4 ®L ym t ¨t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘,pt ø:  .   اآلية  )٢( } 3 #$
أن الضمري عائد    :  وأما قول طائفة من املتفلسفة ومن تبعهم من املتكلمة واملتصوفة 

؛ فتفسري اآلية بذلك خطأ من    ، وأن املراد ذكر طريق من عرفه باالستدالل بالعلم      على اهللا
ي ن سبحانه أنه ي ري  فب.  ، وهو خمالف ملا اتفق عليه سلف األمة وأئمتها     وجوه كثرية 

 .  ، مع أن شهادته باآليات املسموعة كافية   اآليات املشهودة ليبني صدق اآليات املسموعة 

                                                 
 .  ٥٣:  سورة فصلت آية ) ١(
 .  ٥٣ ، ٥٢:  سورة فصلت اآليتان) ٢(
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 ٣٣٨

 الرد على الذين يقللون من شأن أدلة الكتاب والسنة 
 على مجاعة املتكلمني الذين يهونون من أدلة القرآن ويزعمون أهنا أدلة      )١(رد الشيخ 

  -يقول ! ، وليست أدلة عقلية يقينية بزعمهم   لى صدق املخرب خربية يتوقف العلم هبا ع
ألنه سبحانه مل يدل عباده بالقرآن مبجرد اخلرب كما يظنه  :   يف هذا املوضوع  -رمحه اهللا

، واخلرب موقوف     ؛ يظنون أن داللة القرآن إمنا هو بطريق اخلرب     طوائف من أهل الكالم  
،   والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانع   ،   على العلم بصدق املخرب الذي هو الرسول   

.  والعلم مبا جيوز وميتنع عليه والعلم جبواز بعثة الرسل والعلم باآليات الدالة على صدقهم
، وهذا غلط عظيم  ؛ ألن السمع عندهم موقوف عليها  ويسمون هذه األصول العقليات 

نه بي ن يف كتابه ما ؛ فإن اهللا سبحا وهو من أعظم ضالل طوائف من أهل الكالم والبدع    
؛ قرر فيه التوحيد والنبوة واملعاد بالرباهني اليت ال تنتهي إىل  ي حتاج إليه يف أصول الدين 

وأما اآليات املشهودة فإن ما ي شهد وما ي علم بالتواتر من  :  ، إىل أن قال  حتقيقها نظر
 الذي  ، وأتباعهم على الوجه ، ومن عصاهم ومن نصر الرسل عقوبات مكذيب الرسل

، واهللا ع لم من إكرام اهللا تعاىل ألهل طاعته وجعل العاقبة هلم وانتقامه من أهل  وقع
؛ فيه عربة ت بي ن أمره وهنيه ووعده ووعيده وغري ذلك مما          معصيته وجعل الدائرة عليهم  

uθ  {:  ، وهلذا قال تعاىل يوافق القرآن èδ ü“ Ï% ©!$# yl t÷z r& t Ï%©!$# (#ρ ãxx. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ 

öΝÏδ Ì≈ tƒÏŠ ÉΑ̈ρ L{ Îô³pt ø: $# 4 $ tΒ óΟçF⊥ oΨ sß β r& (#θã_ ãøƒ s† ( { )وإن      ؛ فهذا بي ن االعتبار يف أصول الدين  )٢ ،

ô‰s% tβ$Ÿ2 öΝä3s9 ×π  {:  وكذلك قوله تعاىل .  كان قد تناول االعتبار يف فروعه tƒ#u ’Îû È ÷tG t⁄ Ïù 

                                                 
  . ) ٣/٣٣١ (اجملموع ) ١(
 .  ٢:  سورة احلشر آية  ) ٢(
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 ٣٣٩

$ tG s)tG ø9$# ( ×π y∞Ïù ã≅ ÏG≈ s)è? † Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 3“ t÷z é&uρ ×ο tÏù% Ÿ2 { )إىل قوله  )١   :}  χ Î) ’ Îû š Ï9≡sŒ Zο uö9 Ïès9 

_ Í< 'ρ T[{ Ì≈ |Á ö/F{$# ∩⊇⊂∪ { )٢(   . 
؛    وأما العمل :  ، فقال  فائدة العمل بالعلم ومضرة ترك العمل به - رمحه اهللا-مث بي ن 

:  ، قال اهللا تعاىل  ، وخمالفته تضعفه بل قد تذهبه      م يثبته ويقرره   فإن العمل مبوجب العل     
}  $ £ϑ n= sù (#þθ äî#y— sø# y— r& ª!$# öΝßγ t/θ è=è% 4 { )وقال تعاىل  )٣ ،  :}  Ü=Ïk= s)çΡuρ öΝåκsEy‰Ï↔ øùr& öΝèδ t≈ |Áö/r&uρ $ yϑ x. 

óΟs9 (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÿÏµ Î/ tΑ̈ρ r& ;ο §s∆ { )وقال تعاىل  )٤ ،  :}  öθs9uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ è= yèsù $ tΒ tβθÝàtãθ ãƒ Ïµ Î/ tβ%s3s9 #Zöyz 

öΝçλ°; £‰x© r&uρ $ \G Î7÷Vs? ∩∉∉∪ { )وقال.   اآليات )٥  :}  ô‰s% Νà2 u!% y` š∅ ÏiΒ «!$# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ 

Ñ Î7 •Β ∩⊇∈∪ “ Ï‰ ôγ tƒ Ïµ Î/ ª! $# Ç∅ tΒ yì t7 ©? $# … çµ tΡ≡ uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9 :  ، وقال تعاىل      اآلية   )٦( } #$

}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ãΖÏΒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ tÎ/ öΝä3Ï?÷σãƒ È ÷,s#øÏ. ÏΒ Ïµ ÏG yϑôm §‘ ≅ yèøgs† uρ öΝà6©9 #Y‘θ çΡ 

tβθà±ôϑ s? Ïµ Î/ öÏøó tƒuρ öΝä3s9 4 { )اآلية  )٧   . 
وأما املراد بالعلم فرياد به يف األصل    :   املراد بالعلم هنا فقال- رمحه اهللا-مث بني 

،  ، ومبا هو متصف به من نعوت اجلالل واإلكرام    - أي اهللا -العلم به  :  أحدمها  :  وعانن
؛    ، وهذا العلم إذا رسخ يف القلب أوجب خشية اهللا ال حمالة وما دلت عليه أمساؤه احلسىن 

فإنه ال بد من أن يعلم أن اهللا يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته كما شهد به القرآن      
؛ عامل باهللا   العلماء ثالثة :  ذا معىن قول أيب حيان التيمي أحد أتباع التابعني    ، وه والعيان

؛ فالعامل باهللا الذي    ، وعامل باهللا وأمره  ، وعامل بأمر اهللا ليس عاملا باهللا    ليس عاملا بأمر اهللا 

                                                 
 .  ١٣:  ن آية سورة آل عمرا ) ١(
 .  ١٣:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ٥:  سورة الصف آية ) ٣(
 .  ١١٠:  سورة األنعام آية ) ٤(
 .  ٦٦:  سورة النساء آية ) ٥(
 .  ١٦ ، ١٥:  سورة املائدة اآليتان ) ٦(
 .  ٢٨:  سورة احلديد آية  ) ٧(
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 ٣٤٠

 أيها العامل :  وقال رجل للشعيب .  ، والعامل بأمر اهللا الذي يعرف احلالل واحلرام      خيشى اهللا
 )١(كفى خبشية اهللا علما  :  وقال عبد اهللا بن مسعود .  إمنا العامل من خيشى اهللا  :  فقال! 

 .  وكفى باالغترار باهللا جهال
، العلم باألحكام الشرعية كما يف الصحيح عن   من أنواع العلم  :  والنوع الثاين

ما بال أقوام يترتهون  {:  فقال.   أنه ترخ ص يف شيء فبلغه أن أقواما ترتهوا عنه النيب

:   ويف رواية    )٣( )٢( }؟ واهللا إين ألعلمكم باهللا وأخشاكم له           عن أشياء أترخص فيها      

.   فجعل العلم به هو العلم حبدوده  )٥( )٤( }واهللا إين ألخشاكم هللا وأعلمكم حبدوده     {
 حيث وقريب من ذلك قول بعض التابعني يف صفة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

وأراد بذلك أحكام    .  ، وإن كنت بذات اهللا لعليما    إن كان اهللا يف صدري لعظيما   :  قال
، بل يراد به  غتهم مل يكن كلفظ الذات يف اصطالح املتأخرين؛ فإن لفظ الذات يف ل اهللا

 : ؛ كما قال خبيب  ما يضاف إىل اهللا
ــأ   ))٦((  يـبارك عـلى أوصـال شلو ممزع       يـبارك عـلى أوصـال شلو ممزع        ــه وإن يش ــك يف ذات اإلل ــأوذل ــه وإن يش ــك يف ذات اإلل وذل

  )٨( )٧( }؛ كلها يف ذات اهللا   ال ثالث كذباتمل يكذب إبراهيم إ  {:  ومنه احلديث
θ#)  {:  ومنه قوله تعاىل à)¨?$$ sù ©!$# (#θ ßs Î= ô¹ r&uρ |N# sŒ öΝà6ÏΖ÷ t/ ( { )٩(   ،}  uθèδ uρ 7Λ Î= tæ ÅV#x‹Î/ 

                                                 
  . ) ٧/١٠٤/٣٤٥٣٢ (املصنف البن أيب شيبة  ) ١(
 .  )٦/٤٥(، أمحد  )٢٣٥٦(، مسلم الفضائل   )٥٧٥٠(البخاري األدب  ) ٢(
 .  من حديث عائشة )  ٢٣٥٦ (، ومسلم  ) ٦١٠١ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  )٤٧٧٦(البخاري النكاح  ) ٤(
 .  من حديث عائشة )  ٢٣٥٦ (، ومسلم  ) ٦١٠١ (رواه البخاري   ) ٥(
 . ) ٣٠٤٥ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٦(
، أبو داود      )٣١٦٦(، الترمذي تفسري القرآن      )٢٣٧١(، مسلم الفضائل    )٣١٧٩ (البخاري أحاديث األنبياء  ) ٧(

 .  )٢/٤٠٤(، أمحد  )٢٢١٢(الطالق 
 .  من حديث أيب هريرة  )  ٢٣٧١ (، ومسلم  ) ٣٣٥٨،  ٣٣٥٧ (رواه البخاري   ) ٨(
 .  ١:  سورة األنفال آية ) ٩(
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 ٣٤١

Í‘ρ ß‰Á9$# ∩∉∪ { )فإن ذات تأنيث ذو وهو يستعمل مضافا يتوصل به إىل  .  ، وحنو ذلك    )١
:  ، وإن كان مؤنثا قيل  ذو كذا :  ؛ فإذا كان املوصوف مذكرا قيل   الوصف باألجناس

فيما :  ؛ أي ، فاملعىن يف جهته ووجهته    أصيب فالن يف ذات اهللا  :  ، فإن قيل ذات كذا
:  مث إن الصفات ملا كانت مضافة إىل النفس فيقال يف النفس أيضا   .  أمر به وأحبه وألجله   

؛   الذات املوصوفة   :  ، فقالوا  ، حذفوا اإلضافة وعرفوها  إهنا ذات علم وقدرة وحنو ذلك  
 .  النفس املوصوفة   :  أي

؛ هل هي زائدة عن الصفات أو      إىل البحث يف الصفات- رمحه اهللا-لشيخ   مث تطرق ا
، وقد تبني مما سبق   ؟ وذكر اخلالف يف ذلك مطوال مما ال يتسع اجملال لذكره هنا     ال

؛ ألن    ، ال قواعد املتكلمني   اقتباسه أن علم الكتاب والسنة هو العلم الصحيح املفيد لليقني    
، وقواعد املتكلمني من وضع البشر وخترصاهتم     حكيم محيدعلم الكتاب والسنة ترتيل من 

؛ ألهنا كثريا ما أوقعت يف     فال جيوز االعتماد عليها يف أمساء اهللا وصفاته ودينه وشرعه 
:   قال تعاىل  أوهام وقد ضمن اهللا سبحانه وتعاىل اهلداية ملن متسك بكتابه وسنة نبيه                          

}  ¨β Î) #x‹≈yδ tβ#uöà)ø9$# “ Ï‰öκu‰  ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠuθ ø% r& { )وقال يف حق نبيه  )٢ ،  :}  y7 ¯ΡÎ)uρ ü“ Ï‰öκtJ s9 

4’ n<Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡uÅÀ «!$# “ Ï% ©!$# …çµ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 { )وقال    )٣ ،

Çyϑ  {:  تعاىل sù yìt7©?$# y“#y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ { )جعلنا اهللا من املتمسكني .   )٤
 ! هبدي كتابه وسنة نبيه 

                                                 
 .  ٦:  سورة احلديد آية  ) ١(
 .  ٩:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
 .  ٥٣ ، ٥٢:  سورة الشورى اآليتان  ) ٣(
 .  ١٢٣:  سورة طه آية) ٤(
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 ٣٤٢

 حقيقة العبادة واملواالة واملعاداة 
 يف بيان حقيقة العبادة وما يتعلق هبا من املواالة     )١(مما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وإذا كانت الشهادتان هي أصل   :  - رمحه اهللا-؛ قال  واملعاداة وبيان ما خيالف ذلك 
،   ؛ فالعبادة متعلقة بطاعة اهللا ورسوله ، وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما  الدين

tΒ  {:  كما قال تعاىل uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ t Ï%©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 

t É)ƒ Ï d‰ Å _Á9 $# uρ Ï !# y‰ pκ ’¶9 $# uρ t Ås Î=≈ ¢Á9 $# uρ 4 { )٢(  .  

$  {:  وقال يف اآلية املشروعة يف خطبة احلاجة             pκš‰r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zωöθ s% 

#Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁ ãƒ öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θ çΡ èŒ 3  tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s) sù y—$ sù # ·— öθ sù 

$ ¸ϑŠ Ïà tã ∩∠⊇∪ { )ويف اخلطبة    )٣ ،  :}    من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه

 .  )٥( )٤( }ال يضر إال نفسه وال يضر اهللا شيئا 

tΒ∅  {:  وقال سبحانه uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™u‘ uρ ã&ù#Åz ô‰ãƒ ;M≈̈Ζy_ ” Ìôf s? ÏΒ $ yγ ÏFós s? ã≈ yγ ÷ΡF{$# 

š Ï$Î#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 š Ï9≡sŒuρ ã— öθ xø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊂∪ ∅tΒ uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θ ß™ u‘uρ £‰yètG tƒ uρ …çν yŠρ ß‰ãn ã& ù#Åz ô‰ãƒ 

#·‘$ tΡ #V$Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù …ã& s!uρ ÑU#x‹tã ÑÎγ •Β ∩⊇⊆∪ { )٦(   . 

ym=¡  {:  ؛ كقوله  وكذلك علق األمور مبحبة اهللا ورسوله  r& Νà6ø‹s9Î) š∅ ÏiΒ «! $# 

Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ { )٧(   . 

                                                 
 .  ) ) ٣/٣٤١ (اجملموع  ) (١(
 .  ٦٩:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٧١ ، ٧٠:  سورة األحزاب اآليتان  ) ٣(
 .  )١٠٩٧(أبو داود الصالة  ) ٤(
ثبت يف   :  ) ٦/١٦٠ ( مسلم   ، وقال النووي يف شرح صحيح    ، وضعفه املنذري   ) ١٠٩٧ (رواه أبو داود   ) ٥(

 .  سنن أيب داود بإسناد صحيح  
 .  ١٤ ، ١٣:  سورة النساء اآليتان ) ٦(
 .  ٢٤:  سورة التوبة آية ) ٧(
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&ª!$#uρ ÿ…ã  {:  ؛ كقوله  رضا اهللا ورسولهوب è!θ ß™ u‘ uρ Y ym r& β r& çνθàÊ öãƒ { )١(   . 

sŒÎ)uρ (#þθ#  {:  ؛ كقوله  وحتكيم اهللا ورسوله ãã ßŠ ’n< Î) «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ zΝä3ós uŠÏ9 öΝæη uΖ÷ t/ { )٢(     ،

sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#  {:  وقوله  Ï% öΝçλm; (#öθ s9$ yè s? 4’ n<Î) !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ’ n< Î)uρ ÉΑθ ß™ §9$# { )٣(   . 

θ#)  {:  ، فقال وأمر عند التنازع بالرد إىل اهللا والرسول  ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρé&uρ 

Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( β Î*sù ÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’ n<Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ { )وجعل املغامن هللا والرسول       )٤ ،

y7tΡθ  {:  فقال è= t↔ ó¡o„ Çtã ÉΑ$ xΡF{$# ( È≅ è% ãΑ$ xΡF{$# ¬! ÉΑθ ß™ §9$#uρ ( { )ونظائر هذا متعددة   )٥   .
فتعليق األمور من احملبة والبغضة واملواالة واملعاداة والنصرة واخلذالن واملوافقة واملخالفة        
والرضا والغضب والعطاء واملنع مبا خيالف هذه األصول من تسويغ التدين بغري ما جاء به 

، أو التعلق باألنساب والقبائل   ويغ النجاة والسعادة بعد مبعثه بغري شريعته وتسحممد 
، أو التعلق باالنتساب إىل   واألجناس العربية والفارسية والرومية والتركية واألمصار والبالد 

؛ كل ذلك من أمور اجلاهلية  ، أو بعض املذاهب أو حنو ذلك  بعض الطوائف واألشخاص
ودين   .   وأهلها خارجون عن السنة واجلماعة داخلون يف البدع والفرقة      ، املفر قة بني األمة

،    ، أمره وهنيه املتبوع يف حمبته ومعصيته   هو املطاعاهللا تعاىل أن يكون رسوله حممد 
ويعطي كل شخص   .  ، ونصره وخذالنه   ورضاه وسخطه وعطائه ومنعه ومواالته ومعاداته 

فاملقر ب من قر به وامل ق ص ى .  أعطاهم إياه الرسولأو نوع من أنواع العامل من احلقوق ما  
، وحيب من هذه األمور أعياهنا وصفاهتا ما حيبه تعاىل  ، واملتوسط من وس طه  من أقصاه

 ال حمبوبا وال -، ويكره منها ما كرهه اهللا ورسوله منها ويترك منها    ورسوله منها
، وينهى عما   مبا أمر اهللا ورسوله  ويؤمر منها .   ما تركه اهللا ورسوله كذلك -مكروها 

                                                 
 .  ٦٢:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ٤٨:  سورة النور آية ) ٢(
 .  ٦١:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  ١:  سورة األنفال آية ) ٥(
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، ويعفو عما عفا اهللا عنه   ، ويباح منها ما أباحه اهللا ورسوله هنى اهللا عنه ورسوله
، ويؤخر ما     ، ويقدم ما قدمه اهللا ورسوله  وي فض ل منها ما فضله اهللا ورسوله .  ورسوله

 .  وي رد  ما تنوزع منها إىل اهللا ورسوله.  أخره اهللا ورسوله  
ا كان منها من االجتهاديات املتنازع فيها اليت أقرها اهللا ورسوله كاجتهاد الصحابة وم

 واحدة من  يف تأخري العصر عن وقتها يوم قريظة أو فعلها يف وقتها فلم يعن ف الرسول  
  )٢( وكما قطع بعضهم خنل بين النضري وبعضهم مل يقطع فأقر اهللا األمرين )١(الطائفتني 

 داود وسليمان أهنما حكما يف احلرث ففه م احلكومة أحدمها وأثىن على   وكما ذكر اهللا عن
،   إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران      {:  ، وكما قال   كل منهما بالعلم واحلكم به  

وما عفا اهللا عنه  .  ؛ فما وسعه اهللا ورسوله وسع )٤( )٣( }وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر  
وما اتفق عليه املسلمون من إجياب أو حترمي أو استحباب أو إباحة أو     .  ورسوله ع في عنه

، وإقرار بعضهم لبعض فيما اجتهدوا به فهو مما أمر اهللا         عفو بعضهم لبعض عما أخطأ فيه 
، ودل على أن األمة ال جتتمع     عن الفرقة  به ورسوله فإن اهللا ورسوله أمر باجلماعة وهنى   

 .  على ضاللة 
؟   )٧( )٦( }تفترق أميت ثالثا وسبعني فرقة  {  عن قوله - رمحه اهللا- )٥(وسئل 

:  ، وقال ، مث أورد نص احلديث  فأجاب بأن احلديث صحيح مشهور يف السنن واملسانيد 
ا وصف الفرقة الناجية أهنا أهل السنة واجلماعة وهم اجلمهور األكرب والسواد        وهلذ

                                                 
 . ؛ من حديث ابن عمر   )  الظهر  (، وعند مسلم بلفظ    ) ١٧٧٠ (، ومسلم   ) ٩٤٦ (رواه البخاري   ) ١(
 . ) ١٧٤٦ (، ومسلم  ) ٤٠٣١ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٢(
، ابن   )٣٥٧٤(، أبو داود األقضية  )١٧١٦(، مسلم األقضية   )٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة  ) ٣(

 .  )٤/٢٠٤(، أمحد  )٢٣١٤(ماجه األحكام 
 .  ، من حديث عبد اهللا بن عمرو    ) ١٧١٦ (، ومسلم  ) ٧٣٥٢ (رواه البخاري   ) ٤(
  . ) ٣/٣٤٥ (اجملموع ) ٥(
 .  )٢/٣٣٢(، أمحد  )٣٩٩١(، ابن ماجه الفنت  )٤٥٩٦(، أبو داود السنة    )٢٦٤٠(الترمذي اإلميان  ) ٦(
،   ، وله طرق  من حديث أيب هريرة    .  حسن صحيح   :  وقال)  ٢٦٤٠ (، والترمذي  ) ٤٥٩٦ (رواه أبو داود    ) ٧(

 .  ) ٣٦٩،  ١/١٦٩ (كشف اخلفاء :  انظر 
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، وال تبلغ الفرقة     ، وأما الفرق الباقية فإهنم أهل الشذوذ والتفرق والبدع واألهواء         األعظم
، بل قد تكون الفرقة    من هؤالء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضال عن أن تكون بقدرها

، وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة واإلمجاع فمن قال بالكتاب     لةمنها يف غاية الق
 .  والسنة واإلمجاع كان من أهل السنة واجلماعة  

وأما تعيني هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم يف كتب  :  قال
له من  ، لكن اجلزم بأن هذه الفرقة املوصوفة هي إحدى الثنتني والسبعني ال بد       املقاالت
، فقال  ، وحرم القول عليه بال علم خصوصا ، فإن اهللا حرم القول بال علم عموما دليل
$ %ö≅è  {:  تعاىل yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ zsÜt/ zΝøO M}$#uρ z øö t7ø9$#uρ Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# βr&uρ 

(#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗs>÷è s? ∩⊂⊂∪ { )وقال    )١ ،

Ÿω  {:  تعاىل uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7s9 Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 { )وأيضا فكثري من الناس خيرب عن هذه       )٢ ،
؛ فيجعل طائفته واملنتسبة إىل متبوعة املوالية له هم أهل السنة      الفرق حبكم الظن واهلوى  

؛ فإن أهل احلق والسنة ال   ، وهذا ضالل مبني  ، وجيعل من خالفها أهل البدع واجلماعة 
،    ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى  :   الذييكون متبوعهم إال رسول اهللا 

، وليست هذه املرتلة لغريه    ، وطاعته يف كل أمر   فهو الذي جيب تصديقه يف كل ما أخرب 
 فمن جعل    ، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا         من األئمة
 من أحب ه ووافقه كان من أهل السنة واجلماعة     من األشخاص غري رسول اهللا شخصا

، كما يوجد ذلك يف الطوائف من أتباع أئمة     ومن خالفه كان من أهل البدعة والف رقة  
 .  ؛ كان من أهل البدع والضالل والتفرق   الكالم يف الدين وغري ذلك 

لناجية أهل احلديث والسنة الذين وهبذا يتبني أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة ا
 .  ليس هلم متبوع يتعصبون له إال رسول اهللا  

                                                 
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ٣٦:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
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 تعريف الفرقة الناجية 
 أوىل الطوائف والفرق بأن تكون هي الفرقة  - رمحه اهللا- )١(يبني شيخ اإلسالم 

أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل احلديث   :  الناجية أهل السنة واجلماعة فيقول
 وهم أعلم الناس بأقواله    لسنة الذين ليس هلم متبوع يتعصبون له إال رسول اهللا وا

، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة    وأحواله وأعظمهم متييزا بني صحيحها وسقيمها  
؛ الذين      ، واتباعا هلا تصديقا وعمال وحبا ومواالة ملن واالها ومعاداة ملن عاداها   مبعانيها

، فال ينصبون مقالة وجيعلوهنا  لة إىل ما جاء به من الكتاب واحلكمة    يردون املقاالت اجملم
، بل جيعلون ما  من أصول دينهم ومجل كالمهم إن مل تكن ثابتة فيما جاء به الرسول   

 .  ب عث به الرسول من الكتاب واحلكمة هو األصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه  
عيد واألمساء واألمر باملعروف  وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والو

، ويفسرون األلفاظ اجململة اليت تنازع     والنهي عن املنكر وغري ذلك يردونه إىل اهللا ورسوله
، وما     ؛ فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه  فيها أهل التفرق واالختالف 

؛ فإن اتباع   وى األنفس، وال يتبعون الظن وما هت    كان منها خمالفا للكتاب والسنة أبطلوه 
 .  ، واتباع هوى النفس بغري هدى من اهللا ظلم  الظن جهل 

$  {:  ، قال اهللا تعاىل ومجاع الشر اجلهل والظلم  yγ n= uΗxquρ ß≈ |¡ΡM}$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθ è= sß 

Zωθ ßγ y_ ∩∠⊄∪ { )يعين يف قوله تعاىل     -، وذكر التوبة         إىل آخر السورة        )٢   :}  z>θ çG tƒ uρ 

ª! يكون يف جهل وظلم مث        لعلمه سبحانه وتعاىل أنه ال بد لكل إنسان من أن   )٣( } #$
، فال يزال العبد املؤمن دائما يتبني له من احلق ما كان جاهال به    يتوب اهللا على من يشاء

’ª!$#   {:  ، كما قال تعاىل  ، وأدناه ظلمه لنفسه    ويرجع عن عمل كان ظاملا فيه   Í< uρ 

                                                 
 . ) ٣/٣٤٧ (اجملموع ) ١(
 .  ٧٢:  سورة األحزاب آية  ) ٢(
 .  ٧٣:  سورة األحزاب آية  ) ٣(
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š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Οßγ ã_ Ì÷‚ ãƒ zÏiΒ ÏM≈ yϑè= —à9$# ’ n<Î) Í‘θ –Ψ9$# ( { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  uθèδ “ Ï% ©!$# ãΑÍi”t∴ãƒ 

4’ n?tã ÿÍν Ï‰ö7tã ¤M≈tƒ#u ;M≈ uΖÉi t/ /ä3y_ Ì÷‚ ã‹Ïj9 zÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’n< Î) Í‘θ –Ψ9$# 4 { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  !9# 4 

ë=≈ tG Å2 çµ≈ oΨø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) yl Ì÷‚ çG Ï9 }¨$ ¨Ζ9$# zÏΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# { )٣(   . 
ومما ينبغي أيضا أن :   تفاوت الناس يف خمالفة احلق فقال- رمحه اهللا-مث بي ن الشيخ 

منهم من  :  يعرف أن الطوائف املنتسبة إىل متبوعني يف أصول الدين والكالم درجات    
لف السنة من أمور     ، ومنهم من يكون إمنا خا     يكون قد خالف السنة يف أصول عظيمة     

، فيكون  ، ومن يكون قد رد على غريه من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه  دقيقة
، لكن يكون قد جاوز العدل يف رده حبيث    حممودا فيما رده من الباطل وقاله من احلق  

، فيكون قد رد بدعة كبرية ببدعة أخف منها ورد     جحد بعض احلق وقال بعض الباطل 
، وهذه حال أكثر أهل الكالم املنتسبني إىل السنة        ال بباطل أخف منه  بالباطل باط

ومثل هؤالء إذا مل جيعلوا ما ابتدعوه قوال يفارقون به مجاعة املسلمني يوالون    .  واجلماعة 
 .  ، واهللا تعاىل يغفر للمؤمنني خطأهم يف ذلك  ، كان من نوع اخلطأ  عليه ويعادون

ا مل جيعلوا رأيهم املخطئ دينا يتعصبون له فإهنم    أهنم إذ- رمحه اهللا-يريد الشيخ 
 .  ترجى هلم املغفرة اليت وعد اهللا به من أخطأ من غري قصد   

، هلم مقاالت قالوها   وهلذا وقع يف مثل هذا كثري من سلف األمة وأئمتها   :  قال الشيخ
لفه  ، خبالف من واىل موافقه وعادى خما    باجتهاد وهي ختالف ما ثبت يف الكتاب والسنة 

، وكف ر وفس ق خمالفه دون موافقه من مسائل اآلراء      وفر ق بني مجاعة املسلمني 
 .  ، واستحل قتال خمالفه دون موافقه فهؤالء من أهل التفرق واالختالفات   واالجتهادات

، وقد صح     وهلذا كان أول من فارق مجاعة املسلمني من أهل البدع اخلوارج املارقون   
وخرج     " صحيحه " ؛ خرجها مسلم يف    من عشرة أوجه  نيب احلديث يف اخلوارج عن ال  

                                                 
 .  ٢٥٧:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٩:  سورة احلديد آية  ) ٢(
 .  ١:  سورة إبراهيم آية  ) ٣(
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 مع أمري املؤمنني علي بن أيب    ، وقد قاتلهم أصحاب النيب    البخاري منها غري وجه 
؛ إذ كانوا يف   طالب فلم خيتلفوا يف قتاهلم كما اختلفوا يف قتال الفتنة يوم اجلمل وصفني

، وصنف أمسكوا   اتلوا مع هؤالء، وصنف ق صنف قاتلوا مع هؤالء :  ذلك ثالثة أصناف 
 .  ، وجاءت النصوص بترجيح هذه احلال    عن القتال وقعدوا

فاخلوارج ملا فارقوا مجاعة املسلمني وكفروهم واستحلوا قتاهلم جاءت السنة مبا جاء  
حيقر أحدهم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع                       {:  فيهم كقوله     

، يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من                         قراءهتم  
  )٢( )١( }، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا عند اهللا ملن قتلهم يوم القيامة                       الرمية  

يا    :  قال  {فلما رأى قسمة النيب        .  لى عهد رسول اهللا         وقد كان أوهلم خرج ع       
،     لقد خبت  وخسرت  إن مل أعدل            فقال له النيب      ! اعدل فإنك مل تعدل      ! حممد  

إنه خيرج     :  فقال .  نق هذا املنافق    دعين يا رسول اهللا أضرب ع      :  فقال له بعض أصحابه     
 ضئضئ هذا أقوام حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع      من

 .   احلديث)٤( )٣( }قراءهتم 
، كما طعن إبليس يف أمر ربه   فكان مبدأ البدع هو الطعن يف السنة بالظن واهلوى

 .  برأيه وهواه 
فري أهل البدع وما دار فيه من خالف وتفصيل       عن تك- رمحه اهللا  -مث تكلم الشيخ   

أن يعلم أن الكافر يف    :  أحدمها:  وفصل اخلطاب يف هذا الباب بذكر أصلني   :  إىل أن قال 
 .  ، وتكلم عن املنافقني  نفس األمر من أهل الصالة ال يكون إال منافقا  

                                                 
 .  )٣/٦٥(، أمحد  )٤٧٦٤(، أبو داود السنة   )١٠٦٤(، مسلم الزكاة   )٣٤١٤(البخاري املناقب  ) ١(
  . من حديث علي )  ١٠٦٦ (، ومسلم  ) ٣٦١١ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٢(
 .  )٣/٣٥٤(، أمحد  )١٧٢(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٦٣(، مسلم الزكاة   )٢٩٦٩(البخاري فرض اخلمس  ) ٣(
، ومسلم     ) ٣٣٤٤ (، والبخاري   من حديث جابر  )  ١٠٦٣ (، ومسم  ) ٣١٣٨ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٤(

 .  من حديث أيب سعيد )  ١٠٦٤ (
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 ٣٤٩

كاة أن املقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصالة والز     :  واألصل الثاين:  مث قال
، مث القائل هبا قد يكون   والصيام واحلج وحتليل الزنا واخلمر وامليسر ونكاح ذوات احملارم     

؛ كمن هو حديث عهد باإلسالم أو نشأ ببادية بعيدة مل تبلغه    حبيث مل يبلغه اخلطاب
 .  ؛ فهذا ال حيكم بكفره إذا مل يعلم أنه أنزل على الرسول    شرائع اإلسالم

من جحد حكما جممعا عليه وقد بلغه ما أنزل على الرسول فيه      ومعىن كالم الشيخ أن   
 .  ؛ ألنه قد قامت عليه احلجة وانقطعت معذرته إنه حيكم بكفره 
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 ٣٥٠

 االحنراف عن الوسط 
 قاعدة عظيمة يف بيان االحنراف عن - رمحه اهللا- )١(ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

، مثل تقابلهم   مور يف أغلب الناساالحنراف عن الوسط كثري يف أكثر األ :  الوسط فقال
، وبعضهم    يف بعض األفعال يتخذها بعضهم دينا واجبا أو مستحبا أو مأمورا به يف اجلملة

مساع الغناء فإن  :  ، مثل ذلك  يعتقدها حراما مكروها أو حمرما أو منهيا عنه يف اجلملة  
؛  و تعتقد بقلوهبا أنه قربة ، وإن مل تقل بألسنتها أ    طائفة من املتصوفة واملتفقرة تتخذه دينا  

فحاهلم وعملهم هو استحساهنا يف قلوهبم وحمبتهم هلا ديانة   .  فإن دينهم حال ال اعتقاد
، وفيهم من يعتقد  ، وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك ويقوله بلسانه  وتقربا إىل اهللا

ويغلو    ،  ليس قربة لكن حاهلم هو كونه قربة ونافعا يف الدين ومصلحا للقلوب   :  ويقول
.  فيه من يغلو حىت جيعل التاركني له كلهم خارجني عن والية اهللا ومثراهتا من املنازل العلية  

وبإزائهم من ينكر مجيع أنواع الغناء وحيرمه وال يفصل بني غناء الصغري والنساء يف    
، ويغلو من يغلو من فاعليه حىت جيعلهم   ، وغناء غريهن وغنائهن يف غري األفراح األفراح
 .  هم فساقا أو كفاراكل

، أو حترمي ما مل حيرم دين اجلاهلية     وهذان الطرفان من اختاذ ما ليس مبشروع دينا   
$tΑ  {:  والنصارى الذي عابه اهللا عليهم كما قال تعاىل s% uρ š Ï% ©!$# (#θ ä.uõ° r& öθ s9 u!$ x© ª!$# $ tΒ 

$ tΡô‰t6 tã ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ∅ ÏΒ &ó x« ßøt ªΥ Iω uρ $ tΡäτ !$ t/# u Ÿω uρ $ oΨøΒ §ym ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ÏΒ &ó x« 4 y7 Ï9≡x‹x. Ÿ≅yè sù 

š Ï%©!$# ÏΒ óΟÎγ Î= ö6 s% 4 ö≅yγ sù ’ n?tã È≅ ß™ ”9$# ω Î) à≈ n= t7ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊂∈∪ { )اىل فيما رواه   ، وقال تع  )٢

إين خلقت عبادي حنفاء   {:   من حديث عياض بن محار)٣( " صحيحه " مسلم يف
، وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل         ، وحرمت عليهم ما أحللت هلم     فاجتالتهم الشياطني 

                                                 
  . ) ٣/٣٥٩ (اجملموع ) ١(
 .  ٣٥:  سورة النحل آية  ) ٢(
  . ) ٢٨٦٥ (صحيح مسلم   ) ٣(
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 ٣٥١

Ÿω  {:   وقال يف حق النصارى)١( }انا به سلط uρ tβθãΒ Ìhpt ä† $ tΒ tΠ§ym ª!$# …ã& è!θß™ u‘ uρ Ÿω uρ 

šχθ ãΨƒÏ‰tƒ t ÏŠ Èd,ys ø9$# { )يف املأمور أو   أن حيصل من بعضهم تقصري :  ومثال ذلك.   )٢ 
، فيقابل ذلك بعضهم  ، إما من جنس الشبهات وإما من جنس الشهوات        اعتداء يف املنهي 

، أو بالتقصري يف األمر باملعروف والنهي      باالعتداء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 .  عن املنكر

 أمر الناس  ، وإما يف نفس   والتقصري واالعتداء إما يف املأمور به واملنهي عنه شرعا    
ôM  {:  ، حيث قال هو الذي استحق به أهل الكتاب عقوبة :  وهنيهم t/ÎàÑuρ ÞΟÎγ øŠn= tæ ä' ©!Éj‹9$# 

èπ uΖx6ó¡yϑ ø9$#uρ ρ â!$ t/uρ 5=ŸÒ tóÎ/ š∅ÏiΒ «!$# 3 y7 Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ çΡ% x. šχρ ãàõ3tƒ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# šχθè= çG ø)tƒ uρ 

z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# 3 y7Ï9≡sŒ $ oÿ Ï3 (#θ |Átã (#θ çΡ$ Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ ∩∉⊇∪ { )فجعل ذلك باملعصية    )٣ 
 ، وكذلك ي ض م ن   ، واالعتداء جماوزة احلد   ، واملعصية خمالفة األمر وهو التقصري   واالعتداء

، وهو املعصية إذا اعتدى خبيانة أو     كل مؤمتن على مال إذا قصر أو فرط فيما أمر به
Ÿωuρ (#θ  {:  ، وهلذا قال  غريها çΡuρ$ yès? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãèø9$#uρ 4 { )واهللا   .   فاإلمث هو املعصية )٤
 .  أعلم

، وحرم حمارم فال         إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها        {:  وقال النيب   
نسيان    ، وسكت عن أشياء رمحة لكم من غري             ، وحد حدودا فال تعتدوها           تنتهكوها 

فاملعصية تضييع الفرائض وانتهاك احملارم وهو خمالفة األمر  .  )٥( } فال تسألوا عنها   

Νèδ  {:  وقال تعاىل.  واالعتداء جماوزة حدود املباحات  .  والنهي ããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ 

                                                 
 .  )٤/١٦٢(، أمحد  )٢٨٦٥(نة وصفة نعيمها وأهلها    مسلم اجل) ١(
 .  ٢٩:  سورة التوبة آية ) ٢(
 .  ٦١:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٢:  سورة املائدة آية ) ٤(
، وابن كثري يف التفسري         وحسنه النووي يف األربعني        )  ١٠/١٢ (، والبيهقي    ) ٤/١٨٣ (رواه الدارقطين      ) ٥(

) ٢/١٠٧ ( . 
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 ٣٥٢

Çtã Ìx6Ψ ßϑ ø9$# ‘≅Ït ä† uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌhpt ä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×¯≈ t6 y‚ ø9$# { )؛ فاملعصية خمالفة أمره      )١

$  {:  - واهللا أعلم -، وكذلك قوله    واالعتداء جماوزة ما أحله إىل ما حرمه   .  وهنيه uΖ−/u‘ 

öÏøî $# $ uΖs9 $ oΨ t/θçΡèŒ $oΨ sù# uó Î)uρ þ’ Îû $ tΡÌøΒ r& { )االعتداء   :  واإلسراف.  املعصية :  ؛ فالذنوب  )٢
 .  وجماوزة احلد 

اعتداء احلد حمرم منهي عنه     ؛ ألن   واعلم أن جماوزة احلد هي نوع من خمالفة النهي     
، فهذا   منهي عنه مطلقا كالكفر:  ، لكن املنهي عنه قسمان  فيدخل يف قسم املنهي عنه

وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك األنواع  .  فعله إمث ومنهي عنه
 يف  وكذلك قد حيصل العدوان يف املأمور به كما حيصل.  ، فهذا فعله عدوان  واملقادير
، وقد     ، وقد يكون مباحا مطلقا  ؛ فإن الزيادة على املأمور به قد يكون عدوانا حمرما  املباح

هي  :  " الشريعة " وهلذا التقسيم قيل يف  .  ؛ فالزيادة عليها عدوان  يكون مباحا إىل غاية 
، فالفرائض هي   األمر والنهي واحلالل واحلرام والفرائض واحلدود والسنن واألحكام      

 .  النهايات ملا جيوز من املباح املأمور به وغري املأمور به:  ، واحلدود   ر يف املأمور بهاملقادي
 وهذه الفرقة الناجية     )٣( " بالوصية الكربى "  يف الرسالة املسماة - رمحه اهللا-وقال 

 .  أهل السنة وهم وسط يف النحل كما أن ملة اإلسالم وسط يف امللل  
 ورسله وعباده الصاحلني مل يغلوا فيهم كما غلت فاملسلمون وسط يف أنبياء اهللا 

، وما أمروا إال      النصارى فاختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي     
وال جفوا عنهم كما جفت   .  ليعبدوا إهلا واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون  
، وكلما     يأمرون بالقسط من الناساليهود فكانوا يقتلون األنبياء بغري حق ويقتلون الذين

بل املؤمنون آمنوا برسل اهللا   .  جاءهم رسول مبا ال هتوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا
،    ، ومل يتخذوهم أربابا وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ومل يعبدوهم 

                                                 
 .  ١٥٧:  ف آية سورة األعرا ) ١(
 .  ١٤٧:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
  . ) ٣/٣٧٠ (اجملموع ) ٣(
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 ٣٥٣

$  {:  كما قال تعاىل tΒ tβ%x. @t±u; Ï9 β r& çµ uŠÏ?÷σãƒ ª!$# |=≈ tG Å3ø9$# zΝõ3ßs ø9$#uρ nο §θ ç7–Ψ9$#uρ §ΝèO tΑθ à)tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 (#θ çΡθ ä. 

#YŠ$ t6 Ïã ’ Ík< ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Å3≈ s9uρ (#θ çΡθ ä. z↵ÍhŠÏΨ≈−/u‘ $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθßϑ Ïk= yèè? |=≈ tG Å3ø9$# $ yϑ Î/uρ óΟçFΖä. tβθß™ â‘ ô‰s? ∩∠∪ 
Ÿω uρ öΝä.tãΒ ù'tƒ βr& (#ρ ä‹Ï‚ −G s? sπ s3Í×¯≈ n= pRùQ$# z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ $ ¹/$ t/ö‘ r& 3 Νä.ããΒ ù'tƒ r& Ìøä3ø9$$ Î/ y‰÷èt/ øŒÎ) ΛäΡ r& tβθßϑ Î=ó¡•Β ∩∇⊃∪ { )١( 

 وال ثالث ثالثة هو اهللا وال ابن اهللا:  ومن ذلك أن املؤمنني توسطوا يف املسيح فلم يقولوا  
، وقالوا على مرمي هبتانا عظيما حىت جعلوه ولد بغي ة         ، وال كفروا به    كما تقوله النصارى
هو عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء :  ؛ بل قالوا كما زعمت اليهود
 .  البتول وروح منه

أن ينسخ ما شاء  وكذلك املؤمنون وسط يف شرائع دين اهللا فلم حيرموا على اهللا 
، وال جو زوا ألكابر علمائهم وعبادهم أن يغريوا  وميحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود

دين اهللا فيأمروا مبا شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى كما ذكر اهللا عنهم  
ÿρ#)  {:  بقوله ä‹sƒ ªB$# öΝèδu‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ö‘r& ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# { )٢(  . 

،    ما عبدوهم {:  ؟ قال قلت يا رسول اهللا ما عبدوهم :  قال عدي بن حامت   

 .  )٣( }ولكن أحلوا هلم احلرام فأطاعوهم وحرموا عليهم احلالل فأطاعوهم      

                                                 
 .  ٨٠ ، ٧٩:  سورة آل عمران اآليتان  ) ١(
 .  ٣١:  سورة التوبة آية ) ٢(
 . ، وحسنه األلباين  ) ١٠/١١٦ (، والبيهقي  واستغربه)  ٢٠٩٥ (رواه الترمذي   ) ٣(
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 ٣٥٤

 هذه األمة وسطية 
 وكذلك يف  )١( بيان وسطية األمة احملمدية بني األمم فيقول - رمحه اهللا-يبني الشيخ 

هو فقري :  صفات اهللا تعاىل فإن اليهود وصفوا اهللا تعاىل بصفات املخلوق الناقصة فقالوا  
 إنه تعب من اخللق فاستراح يوم السبت :  وقالوا .  يد اهللا مغلولة :  وقالوا .  وحنن أغنياء

إنه خيلق :  ، فقالوا والنصارى وصفوا املخلوق بصفات اخلالق املختصة به     .  إىل غري ذلك 
واملؤمنون آمنوا باهللا سبحانه   .  ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على اخللق ويثيب ويعاقب 

؛ فإنه رب العاملني  ، ومل يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء    وتعاىل ليس له مسي وال ند
’ βÎ) ‘≅à2 tΒ  {:  ل ما سواه عباد له فقراء إليه وخالق كل شيء وك Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 

HωÎ) ’ÎA#u Ç≈uΗ÷q§9$# #Y‰ö7tã ∩⊂∪ ô‰s)©9 ÷Λàι9|Áômr& öΝèδ£‰tãuρ #t‰tã ∩⊆∪ öΝßγ=ä.uρ Ïµ‹Ï?#u tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# #·Šösù ∩∈∪ { )٢(   . 

=5Οù  {:  ؛ فإن اليهود كما قال اهللا تعاىل   ومن ذلك أمر احلالل واحلرام      ÝàÎ6 sù zÏiΒ 

š Ï%©!$# (#ρ ßŠ$ yδ $ oΨøΒ §ym öΝÍκö n= tã BM≈t7ÍhŠsÛ ôM ¯=Ïm é& öΝçλm; { )فال يأكلون ذوات الظفر مثل اإلبل     )٣ ،
، إىل غري ذلك مما حرم عليهم    والبط وال شحم الث رب والكليتني وال اجلدي يف بطن أمه  

.  إن احملرمات عليهم ثالمثائة وستون نوعا  :  ، حىت قيل  من الطعام واللباس وغريمها
وكذلك شدد عليهم يف النجاسات حىت ال    .  انية وأربعون أمرا والواجب عليهم مائتان ومث

وأما النصارى فاستحلوا مجيع احملرمات وباشروا  .  يؤاكلوا احلائض وال جيامعوها يف البيوت
 )٤( } ÏmT{uρ Νà6s9 uÙ÷èt/ “Ï%©!$# tΠÌhãm öΝà6ø‹n=tæ 4≅¨  {:  ، وإمنا قال هلم املسيح مجيع النجاسات

=θè#)  {:  وهلذا قال تعاىل  ÏG≈ s% š Ï% ©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ$# Ÿω uρ tβθãΒ Ìhpt ä† $ tΒ tΠ§ym 

ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ tÏŠ Èd,ys ø9$# zÏΒ šÏ% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tFÅ6ø9$# 4 ®Lym (#θ äÜ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“Éf ø9$# tã 7‰tƒ 

                                                 
  . ) ٣/٣٧١ (اجملموع ) ١(
 .  ٩٥ - ٩٣:  ياتسورة مرمي اآل) ٢(
 .  ١٦٠:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ٥٠:  سورة آل عمران آية  ) ٤(
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öΝèδ uρ šχρ ãÉó≈ |¹ ∩⊄∪ { )وأما املؤمنون فكما نعتهم اهللا به من قوله     )١ ،  :}   ÉL yϑ ôm u‘ uρ 

ôM yèÅ™ uρ ¨≅ä. &ó x« 4 $pκâ: çG ø.r'|¡sù t Ï% ©#Ï9 tβθà)−G tƒ šχθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# t Ï%©!$#uρ Νèδ $uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∈∉∪ 
t Ï% ©!$# šχθ ãèÎ7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢ É<¨Ζ9$# ¥_ ÍhΓW{$# “ Ï% ©!$# …çµtΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã ’Îû Ïπ1u‘ öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$#uρ 

Νèδ ããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Çtã Ìx6Ψ ßϑ ø9$# ‘≅ Ït ä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌhpt ä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×¯≈ t6 y‚ ø9$# ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã 

öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈n= øñF{$#uρ  ÉL ©9$# ôM tΡ% x. óΟÎγ öŠn= tæ 4 š Ï%©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u Ïµ Î/ çνρâ‘ ¨“ tã uρ çνρã|Á tΡuρ (#θ ãèt7¨?$#uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©!$# 

tΑÌ“Ρé& ÿ…çµ yè tΒ   y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑø9$# ∩⊇∈∠∪ { )٢(   . 
 وسطية األمة بني األمم بي ن وسطية أهل السنة واجلماعة   - رمحه اهللا-وملا بي ن الشيخ  

؛ فهم يف باب  وهكذا أهل السنة واجلماعة يف الفرق  :  يف الفرق املنتسبة إىل اإلسالم فقال
،    أمساء اهللا وآياته وصفاته وسط بني أهل التعطيل الذين يلحدون يف أمساء اهللا وآياته

، وبني أهل التمثيل   ويعطلون حقائق ما نعت اهللا به نفسه حىت يشبهوه بالعدم واملوات     
فيؤمن أهل السنة واجلماعة مبا وصف      .  الذين يضربون له األمثال ويشبهونه باملخلوقات 

 من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال اهللا به نفسه وما وصفه به رسوله   
 .  متثيل

، يف باب خلقه وأمره وسط بني املكذبني بقدرة اهللا         - السنة واجلماعة   أي أهل-وهم  
، وبني املفسدين لدين     الذين ال يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء   

؛ فيعطلون األمر والنهي والثواب      اهللا الذين جيعلون العبد ليس له مشيئة وال قدرة وال عمل   
öθ  {:   املشركني الذين قالوا ، فيصريون مبرتلة والعقاب s9 u!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2 uõ° r& Iω uρ $tΡäτ !$ t/# u 

Ÿω uρ $ uΖøΒ §ym ÏΒ &ó x« 4 { )فيقدر أن     فيؤمن أهل السنة بأن اهللا على كل شيء قدير  .   )٣ ،
؛ فال يكون يف ملكه ما  ، وأنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن يهدي العباد ويقلب قلوهبم

، وأنه خالق كل شيء من األعيان والصفات     ال يريد وال يعجز عن إنفاذ مراده
                                                 

 .  ٢٩:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ١٥٧ ، ١٥٦:  سورة األعراف اآليتان  ) ٢(
 .  ١٤٨:  سورة األنعام آية ) ٣(
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، إذ اجملبور   ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وأنه خمتار وال يسمونه جمبورا   .  واحلركات
.  ، واهللا سبحانه جعل العبد خمتارا ملا يفعله فهو خمتار مريد ه على خالف اختياره من أكر

فإن اهللا ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال  .  واهللا خالقه وخالق اختياره وهذا ليس له نظري  
 .  يف صفاته وال يف أفعاله

سط  يف باب األمساء واألحكام والوعد والوعيد و    - أي أهل السنة واجلماعة   -وهم  
، وخيرجوهنم من اإلميان     بني الوعيدية الذين جيعلون أهل الكبائر املسلمني خملدين يف النار 

إميان الفساق مثل   :   وبني املرجئة الذين يقولون  ، ويكذبون بشفاعة الرسول   بالكلية
إميان األنبياء واألعمال الصاحلة ليست من الدين واإلميان ويكذبون بالوعيد والعقاب    

 فيؤمن أهل السنة واجلماعة بأن فساق املسلمني معهم بعض اإلميان وأصله وليس         ؛ بالكلية
، بل  وأهنم ال خيلدون يف النار  .  معهم مجيع اإلميان الواجب الذي يستوجبون به اجلنة  

 ، وأن النيب   خيرج منها من كان يف قلبه مثقال حبة من إميان أو مثقال خردلة من إميان
 .  ائر من أمتهاد خر شفاعته ألهل الكب

 ورضي عنهم وسط بني   يف أصحاب رسول اهللا - أهل السنة واجلماعة -وهم  
  - رضي اهللا عنهما - فيفضلونه على أيب بكر وعمر     الغالية الذين يغالون يف علي  

، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكف روا األمة بعدهم    ويعتقدون أنه اإلمام املعصوم دوهنما
 رضي  -، وبني اجلافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان   ا وإهلا كذلك ورمبا جعلوه نبي

، ويستحبون سب عثمان وعلي    ، ويستحلون دماءمها ودماء من توالمها  -اهللا عنهما
 .   وإمامته، ويقدحون يف خالفة علي     وحنومها

 وسط ألهنم   - أي أهل السنة واجلماعة -وكذلك يف سائر أبواب السنة هم 
 وما اتفق عليه السابقون األولون من املهاجرين    وسنة رسوله متمسكون بكتاب اهللا

 .  واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان
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y7  {:  ؛ كما قال تعاىل  بني األممهكذا بي ن اإلسالم وسطية أمة حممد   Ï9≡x‹x.uρ 

öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜy™ uρ (#θ çΡθà6tG Ïj9 u!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# { )وما عدا   .  عدوال خيارا  :  ؛ أي   )١
الوسط فأطراف داخلة حتت احلظر فجعل اهللا هذه األمة وسطا يف كل أمور الدين بني   

وسط يف فرق األمة     وكذلك فرقة أهل السنة واجلماعة    .  جفاء اليهود وغلو النصارى  
،     وأصحابه من االعتقاد والعبادة واألخالق ؛ ألهنا متسكت مبا كان عليه النيب  احملمدية

 وأصحابه احنرافا كثريا أو قليال     خبالف بقية الفرق اليت احنرفت عن منهج الرسول   
جعلنا اهللا من األمة الوسط والفرقة الوسط حىت ننجو  .  حبسب مناهجهم واعتقاداهتم

 .  سلمون

                                                 
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية ) ١(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٣٥٨

 وسطية أهل السنة واجلماعة بني الفرق 
ملا بي ن وسطية األمة احملمدية بني األمم ووسطية أهل السنة    :  - رمحه اهللا-قال الشيخ 

، واهللا تعاىل ما    إن دين اهللا وسط بني الغايل فيه واجلايف عنه  )١(، قال  واجلماعة بني الفرق 
، وإما    إما إفراط فيه  :  ين ال يبايل بأيهما يظفرأمر عباده بأمر إال اعترض الشيطان فيه بأمر 

، قد اعترض    وإذا كان اإلسالم الذي هو دين اهللا ال يقبل من أحد سواه    .  تفريط فيه
، بل أخرج طوائف من     الشيطان كثريا ممن ينتسب إليه حىت أخرجه عن كثري من شرائعه   

 :  إىل أن قال :   الرمية، حىت مرقوا منه كما ميرق السهم من   أعبد هذه األمة وأروعها 
 وخلفائه الراشدين قد انتسب إىل اإلسالم من مرق منه  فإن كان عهد رسول اهللا 

، في علم أن املنتسب إىل اإلسالم أو السنة يف     بقتاهلممع عبادته العظيمة حىت أمر النيب 
، بل   لهاهذه األزمان قد ميرق أيضا من اإلسالم والسنة حىت ي د عي السنة من ليس من أه  

 :  قد مرق منها وذلك بأسباب
Ÿ≅÷δ  {:  الغلو الذي ذمه اهللا تعاىل يف كتابه حيث قال :  منها r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øós? ’Îû 

öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ’n?tã «!$# ω Î) ¨,ys ø9$# 4 $ yϑ̄ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑ ø9$#  |¤ŠÏã ß ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ Ú^θÞ™ u‘ «!$# ÿ…çµçFyϑ Î= Ÿ2 uρ 

!$ yγ9s)ø9r& 4’ n<Î) zΝtƒ ótΒ Óyρâ‘ uρ çµ÷ΖÏiΒ ( { )4  {:   إىل قوله )٢’s∀ x.uρ «!$$ Î/ WξŠÅ2 uρ ∩⊇∠⊇∪ { )وقال ،   )٣
 Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ6ø9$# Ÿω (#θè=øós? ’Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ uöxî ÈdYysø9$# Ÿωuρ (#þθãèÎ6®Ks? u!#uθ÷δr& 7Θöθs% ô‰s% (#θ=|Ê ÏΒ  {:  تعاىل

ã≅ö6s% (#θ=|Êr&uρ #ZÏVŸ2 (#θ=|Êuρ tã Ï!#uθy™ È≅‹Î6¡¡9$# ∩∠∠∪ { )وقال النيب ،   )٤ }  إياكم والغلو يف
  .  وهو حديث صحيح)٦( )٥( }الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين 

                                                 
  . ) ٣/٣٨١ (اجملموع ) ١(
 .  ١٧١:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ١٧١:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ٧٧:  سورة املائدة آية ) ٤(
 .  )١/٢١٥(، أمحد  )٣٠٢٩(، ابن ماجه املناسك   )٣٠٥٧(النسائي مناسك احلج ) ٥(
،  ، وغريهم ، وابن حبان واحلاكم ، وصححه ابن خزمية  ) ١/٣٤٧ (، وأمحد  ) ٣٠٢٩ (رواه ابن ماجه ) ٦(

  . م اهللا باإلضافة إىل شيخ اإلسالم رمحه
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 .  التفرق واالختالف الذي ذكره اهللا يف كتابه العزيز   :  ومنها
 وهي كذب عليه باتفاق أهل املعرفة يسمعها  أحاديث تروى عن النيب  :  ومنها

، وأضل الضالل اتباع الظن واهلوى كما       اجلاهل باحلديث فيصدق هبا ملوافقة ظنه وهواه   
β  {:  همقال اهللا تعاىل يف حق من ذم Î) tβθ ãèÎ7−Ftƒ ω Î) £©à9$# $ tΒuρ “ uθ ôγ s? ß§àΡF{$# ( ô‰s)s9uρ Νèδu!% y` 

ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“ y‰çλù; ÉΟôf  { ، وقال يف حق نبيه   )١( } ∪⊃⊅∩ #$ ¨Ψ9$#uρ #sŒÎ) 3“uθ yδ ∩⊇∪ $ tΒ ¨≅ |Ê 

ö/ä3ç7Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 3“ uθ xî ∩⊄∪ $ tΒuρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ ω Î) Ö ór uρ 4 yrθãƒ ∩⊆∪ { )؛ فرتهه     )٢
والغاوي  ،  ؛ فالضال هو الذي ال يعلم احلق عن الضالل والغواية اللذين مها اجلهل والظلم

، بل هو وحي أوحاه اهللا إليه        ، وأخرب أنه ما ينطق عن هوى النفس   الذي يتبع هواه 
 .  فوصفه بالعلم ونزهه عن اهلوى 

 أصوال جوامع من أصول الباطل ابتدعها طوائف ممن ينتسب إىل     - رمحه اهللا-مث ذكر  
 :  ، وقد مرق منها وصار من أكابر الظاملني   السنة

ا يف الصفات زائدة على األحاديث اليت يف دواوين اإلسالم مما أحاديث رووه:  األول
حديث  :  ؛ منها ، وذكر أمثلة لذلك   نعلم باليقني القاطع أهنا كذب وهبتان بل كفر شنيع

؛    )٣(أن اهللا يرتل عشية عرفة على مجل أورق يصافح الركبان ويعانق املشاة    :  يروونه
 وليس عن النيب   :  إىل أن قال  .  ه  وهذا من أعظم الكذب على اهللا ورسول     :  قال

أن اهللا يدنو     {:  ؛ بل األحاديث الصحيحة  أن اهللا نزل له إىل األرض   :  قط حديث فيه

إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر    {:   ويف رواية)٤( }عشية عرفة 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة النجم آية ) ١(
 .  ٤ - ١:  سورة النجم اآليات ) ٢(
  . ) ١/٥٢٦/١٤٠٩ : ( كشف اخلفاء:  انظر ) ٣(
من حديث     )  ١٣٦ (، ورواه احلاكم    من حديث جابر )  ٣٨٥٣ (، وابن حبان  ) ٢٨٣٩ (رواه ابن خزمية   ) ٤(

 . من حديث عائشة )  ١٣٤٨ (وقارن مع صحيح مسلم   .  وله طرق أخرى.  أيب هريرة 
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 )٢( )١( }، من يستغفرين فأغفر له    ، من يسألين فأعطيه من يدعوين فأستجيب له  :  فيقول
أنه    :  ، وفيه  رأى ربه بعينيه يف األرضوباجلملة فكل حديث فيه أن النيب  :  إىل أن قال

أنه وطئ على صخرة      :  وفيه .   أن رياض اجلنة يف خطوات احلق    : وفيه .  نزل إىل األرض
 .  بيت املقدس كل هذا كذب باطل باتفاق علماء املسلمني من أهل احلديث وغريهم 

وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل املوت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة  
، وهي أيضا للناس    ؤمنني يف اجلنة  نعم رؤية اهللا باألبصار هي للم  :  ، إىل أن قال    واجلماعة 

إنكم سترون  {:   حيث قاليف عرصات القيامة كما تواترت األحاديث عن النيب 
ة البدر  ربكم كما ترون الشمس يف الظهرية ليس دوهنا سحاب وكما ترون القمر ليل 

وهذه األحاديث وغريها يف :   وذكر أحاديث مث قال )٤( )٣( }صحوا ليس دونه سحاب 
، وإمنا     الصحاح وقد تلقاها السلف واألئمة بالقبول واتفق عليها أهل السنة واجلماعة  

يكذب هبا أو حيرفها اجلهمية ومن تبعهم من املعتزلة وحنوهم الذين يكذبون بصفات اهللا     
ودين اهللا وسط بني تكذيب   .  غري ذلك وهم املعطلة شرار اخللق واخلليقة    تعاىل وبرؤيته و

، وبني تصديق الغالية بأنه ي رى بالعيون يف     يف اآلخرة هؤالء مبا أخرب به رسول اهللا   
 .  ، وكالمها باطل  الدنيا

، بل   الغلو يف بعض املشائخ:   أن من األصول الباطلة- رمحه اهللا- )٥(مث ذكر الشيخ 
؛ فكل من غال يف   وحنوه - عليه السالم-، بل الغلو يف املسيح  و يف علي بن أيب طالبالغل

 أو فيمن يعتقد فيهم الصالح وجعل فيه نوعا من  حي أو يف رجل صاحل كمثل علي  

                                                 
، أبو داود   )٤٤٦(، الترمذي الصالة  )٧٥٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها     )٧٠٥٦(البخاري التوحيد  ) ١(

، مالك النداء للصالة          )٢/٥٠٤(، أمحد    )١٣٦٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها              )١٣١٥(الصالة  
 .  )١٤٧٨(، الدارمي الصالة   )٤٩٦(

 . من حديث أيب هريرة  )  ٧٥٨ (، ومسلم  ) ١١٤٥ (ري   رواه البخا) ٢(
 .  )٢/٢٧٦(، أمحد  )١٨٣(، مسلم اإلميان   )٤٤٥٣(البخاري تفسري القرآن   ) ٣(
  . من حديث أيب هريرة  )  ٢٩٦٨ (صحيح مسلم   :  انظر ) ٤(
  . ) ٣/٣٩٥ (اجملموع ) ٥(
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أو يقول إذا ذبح      .  كل رزق ال يرزقنيه الشيخ فالن ما أريده  :  ، مثل أن يقول   اإلهلية
، مثل  ، أو يدعوه من دون اهللا تعاىل ه بالسجود له أو لغريه ، أو يعبد باسم سيدي:  شاة

، أو ارزقين أو أغثين أو أجرين أو      يا سيدي فالن اغفر يل أو ارمحين أو انصرين:  أن يقول
، أو حنو هذه األقوال واألفعال اليت هي        ، أو أنت حسيب أو أنا يف حسبك       توكلت عليك

؛ فكل هذا شرك وضالل يستتاب صاحبه    تعاىلمن خصائص الربوبية اليت ال تصلح إال هللا
؛ فإن اهللا إمنا أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد اهللا وحده ال شريك له           فإن تاب وإال ق تل

، والذين كانوا يدعون مع اهللا آهلة أخرى مثل الشمس والقمر      وال جنعل مع اهللا إهلا آخر 
ومناة الثالثة األخرى ويغوث  والكواكب والعزير واملسيح واملالئكة والالت والعزى   

، أو أهنا ترتل املطر أو أهنا       ويعوق ونسرا أو غري ذلك مل يكونوا يعتقدون أهنا ختلق اخلالئق     
وإمنا كانوا يعبدون األنبياء واملالئكة والكواكب واجلن والتماثيل املصورة .  تنبت النبات

هم :  ، ويقولون  ىل اهللا زلفىإمنا نعبدهم ليقربونا إ:  هلؤالء أو يعبدون قبورهم ويقولون 
فأرسل اهللا رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه ال دعاء عبادة وال دعاء    .  شفعاؤنا عند اهللا

≅È  {:  ، وقال اهللا تعاىل استغاثة è% (#θ ãã÷Š$# t Ï% ©!$# ΟçFôϑ tã y— ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿξ sù šχθ ä3Î= ôϑtƒ y#ô±x. Îh‘Ø9$# 

öΝä3Ψ tã Ÿω uρ ¸ξƒÈθ øt rB ∩∈∉∪ y7Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ šχθäó tG ö6 tƒ 4’ n<Î) ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$# öΝåκš‰ r& Ü> tø% r& tβθ ã_ ötƒ uρ 

…çµ tG yϑôm u‘ šχθ èù$ sƒ s†uρ ÿ…çµ t/# x‹tã 4 ¨βÎ) z># x‹tã y7În/u‘ tβ%x. #Y‘ρ ä‹øt xΧ ∩∈∠∪ { )قال طائفة من   )١ ،
هؤالء الذين :  ، فقال اهللا هلم  كان أقوام يدعون املسيح وعزيرا واملالئكة   :  السلف

، وخيافون عذايب كما    ، ويرجون رمحيت كمال ترجون    تدعوهنم يتقربون إيل  كما تتقربون
 .  ختافون عذايب

                                                 
 .  ٥٧ ، ٥٦:  سورة اإلسراء اآليتان) ١(
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 ضوابط العبادة الصحيحة 
 وابط العبادة الصحيحة وبي ن كيف حذر النيب  عن ض- رمحه اهللا- )١(تكلم الشيخ 
وعبادة اهللا وحده هي أصل :  - رمحه اهللا-، فقال  ، وسد الطرق املوصلة إليه أمته عن الشرك

↔ö≅t  {:  ، فقال تعاىل الدين وهي التوحيد الذي بعث اهللا به الرسل وأنزل به الكتب ó™ uρ ôtΒ 

$ oΨù= y™ ö‘ r& ÏΒ y7 Î= ö6 s% ÏΒ !$ uΖÎ= ß™ •‘ $ uΖù= yè y_ r& ÏΒ Èβρ ßŠ Ç≈ uΗ÷q§9$# Zπ yγÏ9#u tβρß‰t7÷è ãƒ ∩⊆∈∪ { )وقال تعاىل  )٢ ،  :

}  ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅à2 7π̈Β é& »ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )وقال    )٣ ،

 )٤( } ∪∋⊅∩ tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ÏΒ šÎ=ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹s9Î) …çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) HωÎ) O$tΡr& Èβρß‰ç7ôã$$sù$!  {:  تعاىل
.  ما شاء اهللا وشئت:   له رجلقال { حيقق التوحيد ويعلمه أمته حىت   وكان النيب  

ما شاء  :  ال تقولوا {:   وقال)٦( )٥( }؟ بل ما شاء اهللا وحده  أجعلتين هللا ندا:  فقال

وهنى عن احللف بغري اهللا  )٨( )٧( }ولكن ما شاء اهللا مث شاء حممد .  اهللا وشاء حممد
ال تطروين    {:   وقال)١٠( )٩( }من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت   {:  فقال

                                                 
  . ) ٣/٣٩٧ (اجملموع ) ١(
 .  ٤٥:  سورة الزخرف آية  ) ٢(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية  ) ٣(
 .  ٢٥:  سورة األنبياء آية ) ٤(
 .  )١/٣٤٧(، أمحد  )٢١١٧(ابن ماجه الكفارات  ) ٥(
،   ) ٢٢٤،  ١/٢١٤ (وأمحد )  ٥/٣٤٠/٢٦٦٩١ (، وابن أيب شيبة  ) ١٠٨٢٥ (رواه هبذا اللفظ النسائي   ) ٦(

 . يتقوى مبا بعده ، وهو لعله  من حديث ابن عباس  
 .  )٢٦٩٩(، الدارمي االستئذان   )٥/٧٢(، أمحد  )٢١١٨(ابن ماجه الكفارات  ) ٧(
)  ١١/٥٤٠ (فتح الباري  :  انظر.  ) ٥/٣٩٣ (، وأمحد  ) ٢١١٨ (، وابن ماجه  ) ١٠٨٢٤ (رواه النسائي   ) ٨(

 . ) ٢/١٣٧ : ( و مصباح الزجاجة 
، أبو داود األميان      )١٥٣٤(، الترمذي النذور واألميان    )١٦٤٦(ان  ، مسلم األمي )٢٥٣٣(البخاري الشهادات  ) ٩(

 .  )٢٣٤١(، الدارمي النذور واألميان    )١٠٣٧(، مالك النذور واألميان  )٢/١٤٢(، أمحد  )٣٢٤٩(والنذور 
 . من حديث ابن عمر   )  ١٦٤٦ (، ومسلم  ) ٢٩٧٩ (رواه البخاري   ) ١٠(
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 )٢( )١( }عبد اهللا ورسوله :  ، فقولوا  إمنا أنا عبد .  أطرت النصارى عيسى ابن مرمي كما 
 وهنى النيب  .  وهلذا اتفق العلماء على أنه ليس ألحد أن حيلف مبخلوق كالكعبة وحنوها    

ال يصلح السجود     {:  ، وقال ، وملا سجد بعض أصحابه هناه عن ذلك  عن السجود له 

لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد     {:  وقال.  }إال هللا 

؟    أرأيت لو مررت بقربي أكنت ساجدا له    {  وقال ملعاذ بن جبل  )٤( )٣( }لزوجها 

 . )٦( )٥( }فال تسجد يل :  قال.  ال:  قال

ارى لعن اهللا اليهود والنص    {:   عن اختاذ القبور مساجد فقال يف مرض موته  وهنى  

:  - رضي اهللا عنها-، قالت عائشة  ، حيذر ما فعلوا )٧( }اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 
 أنه قال   عنه )٩(ويف الصحيح .   ولكن كره أن يتخذ مسجدا)٨(ولوال ذلك لربز قربه 
، أال فال  إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد {:  قبل أن ميوت خبمس

وصلوا علي حيثما كنتم فإن   {.  )١١( )١٠( }، وال بيوتكم قبورا  تتخذوا بييت عيدا

                                                 
 .  )١/٥٦( أمحد ، )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء  ) ١(
  . من حديث عمر بن اخلطاب   )  ٣٤٤٥ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  )١٤٦٣(، الدارمي الصالة   )٢١٤٠(أبو داود النكاح  ) ٣(
، وأمحد    من حديث أيب هريرة   )  ١١٥٩ (، والترمذي    من حديث قيس بن سعد    )  ٢١٤٠ (رواه أبو داود   ) ٤(

وجو ده املنذري     .  من حديث عائشة  )  ٦/٧٦ (محد أيضا ، وأ من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف   )  ٤/٣٨١ (
 . من حديث أنس )  ٢/١٧١ (

 .  )١٤٦٣(، الدارمي الصالة   )٢١٤٠(أبو داود النكاح  ) ٥(
  . وصححه)  ٢/٢٠٤ (، واحلاكم  ) ٧/٢٩١ (، والبيهقي  ) ٢١٤٠ (رواه أبو داود  ) ٦(
، أمحد    )٧٠٣(، النسائي املساجد   )٥٣١(الة ، مسلم املساجد ومواضع الص   )١٣٢٤(البخاري اجلنائز ) ٧(

 .  )١٤٠٣(، الدارمي الصالة   )٦/١٢١(
 . من حديث عائشة وابن عباس )  ٥٣١ (، ومسلم  ) ٤٣٦،  ٤٣٥ (رواه البخاري   ) ٨(
  . من حديث جندب  )  ٥٣٢ (صحيح مسلم   ) ٩(
 .  )٢/٣٦٧(، أمحد  )٢٠٤٢(أبو داود املناسك  ) ١٠(
 .  وصححه النووي يف األذكار  )  ٢/٣٦٧ (، وأمحد  ) ٢٠٤٢ (اه أبو داود  حىت آخر احلديث ؛ رو ) ١١(
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نه ال يشرع بناء املسجد على   وهلذا اتفق أئمة اإلسالم على أ  .  )١( }صالتكم تبلغين 
الصالة عندها  :  ، بل كثري من العلماء يقول  ، وال تشرع الصالة عند القبور  القبور
، قال اهللا تعاىل يف كتابه    ، والسنة زيارة قبور املسلمني نظري الصالة عليهم قبل الدفن   باطلة

Ÿω  {:  عن املنافقني uρ Èe≅ |Áè? #’n?tã 7‰tnr& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/r& Ÿω uρ öΝà)s? 4’ n?tã ÿÍν Îö9 s% ( { )فكان      )٢ ،
 يعلم أصحابه  وكان النيب  .  دليل اخلطاب أن املؤمنني يصلى عليهم ويقام على قبورهم  

، وإنا إن شاء اهللا بكم     السالم عليكم أهل دار قوم مؤمنني   {:  إذا زاروا القبور أن يقولوا   
،    ، نسأل اهللا لنا ولكم العافية ، يرحم اهللا املستقدمني منا ومنكم واملستأخرين  الحقون

 . )٤( )٣( }ال تفتنا بعدهم واغفر لنا وهلم ، و اللهم ال حترمنا أجرهم
، قال  وذلك أن من أكرب أسباب عبادة األوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة وحنوها 

θ#)  {:  اهللا تعاىل يف كتابه  ä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u Ÿω uρ ¨βâ‘ x‹s? #tŠuρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ 

#Zô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ { )كانت هذه أمساء صاحلني فلما ماتوا عكفوا   :  ، قال طائفة من السلف  )٥
وهلذا اتفق العلماء على أن من سلم على  .  على قبورهم مث صوروا متاثيلهم وعبدوها 

؛ ألن التقبيل واالستالم إمنا يكون       ال يتمسح حبجرته وال يقبلها عند قربه أنه  النيب
وكذلك الطواف والصالة      .  ، فال يشب ه بيت املخلوق ببيت اخلالق  ألركان بيت اهللا احلرام 

واالجتماع للعبادات إمنا تقصد يف بيوت اهللا وهي املساجد اليت أذن اهللا أن ترفع ويذكر      

                                                 
 .  )٢/٣٦٧(، أمحد  )٢٠٤٢(أبو داود املناسك  ) ١(
 .  ٨٤:  سورة التوبة آية ) ٢(
،   )٤٣٠٦(، ابن ماجه الزهد   )٣٢٣٧(، أبو داود اجلنائز   )١٥٠(، النسائي الطهارة    )٢٤٩(مسلم الطهارة   ) ٣(

 .  )٦٠(لك الطهارة  ، ما )٢/٣٠٠(أمحد 
رواه النسائي     )  . . وال تفتنا  : ( ، وقوله من حديث بريدة  )  ٩٧٥ (، وخرجه مسلم   ) ١٧٤ص (سبق ) ٤(

من حديث   )  ١٠٥٣ (رواه الترمذي  )  يغفر اهللا لنا ولكم (، وقوله  ) ١٥٤٦ (، وابن ماجة  ) ٨٩١٢ (
 .  حسن غريب :  ، وقال احلسن ابن عباس  

 .  ٢٣:  سورة نوح آية ) ٥(
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ال تتخذوا بييت       { ، كما قال    خلوقني فتتخذ عيدا   ، فال تقصد بيوت امل      فيها امسه  

 . )١( } عيدا
كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي ال يقبل اهللا عمال إال به       

βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {:  ، وكما قال تعاىل  ، وال يغفر ملن تركه ويغفر لصاحبه tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ 

ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 tΒ uρ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ Ï‰s)sù #“ utIøù$# $ ¸ϑ øO Î) $ ¸ϑŠ Ïàtã ∩⊆∇∪ { )وهلذا     )٢ ،

 ª!$# Iω  { )٣(؛ فأعظم آية يف القرآن آية الكرسي  الكالم وأعظمهكانت كلمة التوحيد أفضل 
tµ≈s9Î) ω Î) uθèδ y∏ ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$# 4 Ÿω …çν ä‹è{ù's? ×π uΖÅ™ Ÿωuρ ×Πöθ tΡ 4 { )وقال   )٤ ،  :}    من كان آخر

الذي يأهله القلب عبادة له واستعانة   :  واإلله .  )٦( )٥( }كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة   
 .  ورجاء له وخشية وإجالال وإكراما   

:  كتاب والسنة فقال موقف أهل السنة من العمل بال- رمحه اهللا- )٧(مث بي ن الشيخ 
، مثل الكالم يف  ومن ذلك االقتصاد يف السنة واتباعها كما جاءت بال زيادة وال نقصان

فإن مذهب سلف األمة وأهل السنة أن القرآن كالم اهللا مرتل         .  القرآن وسائر الصفات 
  والقرآن الذي أنزله    .  ؛ هكذا قال غري واحد من السلف  منه بدأ وإليه يعود .  غري خملوق

 هو هذا القرآن الذي يقرؤه املسلمون ويكتبونه يف مصاحفهم وهو     اهللا على رسوله  
فإن الكالم ملن قاله      .  ، وإن تاله العباد وبلغوه حبركاهتم وأصواهتم      كالم اهللا ال كالم غريه 

β÷  {:  قال اهللا تعاىل .  مبتدئا ال ملن قاله مبلغا مؤديا Î)uρ Ó‰tnr& zÏiΒ šÏ.Îô³ßϑ ø9$# x8u‘$ yf tFó™ $# 

                                                 
، ورواه عبد الرزاق      ) ٢/٢٤٧ (، وضعفه اهليثمي   من حديث احلسن بن علي  )  ٦٧٦١ (رواه أبو يعلى ) ١(

 .  وضعفها الذهيب باإلرسال )  ٤٨٣٩ (
 .  ٤٨:  سورة النساء آية ) ٢(
  . من حديث أيب بن كعب  )  ٨١٠ (رواه مسلم  ) ٣(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  )٥/٢٣٣(، أمحد  )٣١١٦(ز أبو داود اجلنائ ) ٥(
 . ) ٥٠٣ /١ (، وصححه احلاكم   ) ٣١١٦ (، ورواه أبو داود   علقه البخاري يف اجلنائز من صحيحه   ) ٦(
  . ) ٣/٤٠١ (اجملموع ) ٧(
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çν öÅ_ r'sù 4 ®L ym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n=x. «!$# ¢ΟèO çµ øó Î=ö/r& …çµuΖtΒ ù'tΒ 4 { )وهذا القرآن يف املصاحف كما قال       )١ ،

ö≅t/ uθ  {:  تعاىل èδ ×β#uöè% Ó‰‹Åg¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθs9 ¤âθ àøt ¤Χ ∩⊄⊄∪ { )والقرآن كالم اهللا حبروفه     )٢ ،
، كل ذلك يدخل يف القرآن ويف كالم اهللا وإعراب احلروف هو من متام      ونظمه ومعانيه

  )٤( )٣( }من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات    { احلروف كما قال  
 وكذلك جيب االقتصاد  )٥(مث ذكر مذهب أهل السنة يف الصحابة والقرابة فقال    

، فإن اهللا تعاىل أثىن على أصحاب   - رضي اهللا عنهم-واالعتدال يف أمر الصحابة والقرابة  
، وذكرهم     بإحسان وأخرب أنه رضي عنهم ورضوا عنه     من السابقني والتابعني هلمنبيه 

Ó‰£ϑ  {:  يف آيات من كتابه مثل قوله تعاىل pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t Ï%©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ â!#£‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$ ¤ä3ø9$# 

â!$ uΗ xqâ‘ öΝæηuΖ÷ t/ ( öΝßγ1 ts? $ Yè©.â‘ #Y‰£∨ß™ tβθäó tG ö6tƒ WξôÒ sù zÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘uρ ( öΝèδ$yϑ‹ Å™ ’Îû ΟÎγ Ïδθã_ ãρ ôÏiΒ ÌrO r& 

ÏŠθ àf ¡9$# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγ è= sVtΒ ’ Îû Ïπ1 u‘öθ −G9$# 4 ö/àSè= sVtΒ uρ ’Îû È≅Š ÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. ylt÷z r& …çµ t↔ ôÜx© …çν u‘ y—$ t↔sù xán= øótG ó™ $$ sù 

3“ uθ tFó™ $$ sù 4’ n?tã Ïµ Ï%θ ß™ Ü=Éf ÷è ãƒ tí#§‘ –“9$# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ä3ø9$# 3 y‰tã uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# 

Νåκ÷]ÏΒ Zο tÏøó ¨Β #·ô_ r&uρ $ Jϑ‹ Ïàtã ∩⊄∪ { )وقال تعاىل   )٦ ،  :}  * ô‰s)©9 š_ÅÌu‘ ª!$# Çtã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

øŒÎ) štΡθãèÎƒ$t7ãƒ |MøtrB Íοtyf¤±9$# zΝÎ=yèsù $tΒ ’Îû öΝÍκÍ5θè=è% tΑt“Ρr'sù sπuΖŠÅ3¡¡9$# öΝÍκön=tã öΝßγt6≈rOr&uρ $[s÷Gsù $Y6ƒÌs% ∩⊇∇∪ { )٧( 
ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أن      {:   أنه قالويف الصحاح عن النيب  

 وقد اتفق أهل السنة   )٩( )٨( }ال نصيفه أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و      
                                                 

 .  ٦:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ٢٢ ، ٢١:  سورة الربوج اآليتان) ٢(
 .  )٣٣٠٨(لقرآن  ، الدارمي فضائل ا  )٢٩١٠(الترمذي فضائل القرآن   ) ٣(
 .  فيه هنشل وهو متروك  :  ) ٧/١٦٣ (، قال اهليثمي  ) ٧٥٧٤ (رواه الطرباين يف األوسط  ) ٤(
  . ) ٣/٤٠٥ (اجملموع ) ٥(
 .  ٢٩:  سورة الفتح آية ) ٦(
 .  ١٨:  سورة الفتح آية ) ٧(
، أبو داود      )٣٨٦١(، الترمذي املناقب       )٢٥٤١(، مسلم فضائل الصحابة        )٣٤٧٠(البخاري املناقب      ) ٨(

 .  )٣/٥٥(، أمحد  )١٦١(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٥٨(السنة   
  . من حديث أيب سعيد اخلدري   )  ٢٥٤١ (، ومسلم  ) ٣٦٧٣ (رواه البخاري   )٩(
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خري هذه األمة   :   أنه قالواجلماعة على ما تواتر عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
واتفق أصحاب رسول اهللا على بيعة .  - رضي اهللا عنهما-بعد نبيها أبو بكر مث عمر 

خالفة النبوة   {:   أنه قال، وثبت عن النيب  - رضي اهللا عنهما-عثمان بعد عمر 

 .  )٢( )١( }ثالثون سنة مث تصري ملكا 

                                                 
 .  )٤٦٤٦(، أبو داود السنة    )٢٢٢٦(الترمذي الفنت  ) ١(
، وابن   ) ٣/٧٥ ( وصححه احلاكم  ، ) ٥/٢٢٠ (، وأمحد  ) ٢٢٢٦ (والترمذي  )  ٤٦٤٦ (رواه أبو داود    ) ٢(

 . ) ٦٩٤٣ (حبان 
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  ما جيب ألهل بيت رسول اهللا 
  ما جيب على املسلمني يف حق صحابة رسول اهللا   - رمحه اهللا-بعد أن بي ن الشيخ 

 )١( فقال ، بي ن ما جيب ألهل بيت رسول اهللا  من احملبة والتكرمي واالحترام واالقتداء هبم
؛ فإن اهللا جعل هلم حقا    هلم من احلقوق ما جيب رعايتهاوكذلك آل بيت رسول اهللا 

:  قولوا {:   فقال لنايف اخلمس والفيء وأمر بالصالة عليهم مع الصالة على رسول اهللا 
وبارك  .  اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد    

 وآل    )٣( )٢( }على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد     
وغريمها من هكذا قال الشافعي وأمحد بن حنبل .  حممد هم الذين حرمت عليهم الصدقة

 )٥( )٤( }إن الصدقة ال حتل حملمد وال آلل حممد  {:   قالفإن النيب .  العلماء رمحهم اهللا
$  {:  وقد قال اهللا تعاىل    yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Í h9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Î dγ sÜ ãƒ uρ 

# Z Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ { )وحرم عليهم الصدقة ألهنا أوساخ الناس   )٦ ،  . 
ويف املسانيد  .  حب أيب بكر وعمر إميان وبغضهما نفاق   :  وقد قال بعض السلف 

والذي نفسي بيده ال    {:   قال للعباس ملا شكا إليه جفوة قوم هلم قال نيب والسنن أن ال 

                                                 
  ) ٣/٤٠٧ (اجملموع ) ١(
،   )١٢٨٧(، النسائي السهو  )٤٨٣(، الترمذي الصالة  )٤٠٦(، مسلم الصالة   )٥٩٩٦(البخاري الدعوات  ) ٢(

، الدارمي        )٤/٢٤٣(، أمحد    )٩٠٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها                )٩٧٦(أبو داود الصالة       
 .  )١٣٤٢(الة  الص 

من  )  ٤٠٦ (، ومسلم   ) ٣٣٧٠ (، والبخاري  من حديث أيب مسعود األنصاري   )  ٤٠٥ (رواه مسلم   ) ٣(
 . حديث كعب بن عجزة  

، أمحد    )٢٩٨٥(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء  )٢٦٠٩(، النسائي الزكاة  )١٠٧٢(مسلم الزكاة ) ٤(
)٤/١٦٦(  . 

 . ) ١٠٧٢ (رواه مسلم  ) ٥(
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية  ) ٦(
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إن     {:   أنه قال ويف الصحيح عن النيب   )١( }يدخلون اجلنة حىت حيبوكم من أجلي   
، واصطفى قريشا من    ، واصطفى بين كنانة من بين إمساعيل  اهللا اصطفى بين إمساعيل 

 وقد كانت  )٣( )٢( }، واصطفاين من بين هاشم   ، واصطفى بين هاشم من قريش  كنانة
حيب عثمان ويغلو فيه   الفتنة ملا وقعت بقتل عثمان وافتراق األمة بعده صار قوم ممن  

.   ويبغضه مثل كثري من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب عليا  ينحرف عن علي 
 مثل كثري من أهل العراق ممن      ويغلو فيه وينحرف عن عثمان وقوم ممن حيب عليا 
 -، مث تغلظت بدعتهم بعد ذلك حىت سبوا أبا بكر وعمر   ويسبهكان يبغض عثمان 
والسنة حمبة عثمان وعلي مجيعا وتقدمي أيب      .  ، وزاد البالء هبم حينئذ    -رضي اهللا عنهما

؛ ملا خصهما اهللا به من الفضائل اليت سبقا هبا   - رضي اهللا عنهم-بكر وعمر عليهما  
،    وقد هنى اهللا يف كتابه عن التفرق والتشتت وأمر باالعتصام حببله.  عثمان وعليا مجيعا

؛ فإن السنة مبناها على العلم    يثبت فيه ويعتصم حببل اهللافهذا موضع جيب على املؤمن أن     
 .  والعدل واالتباع لكتاب اهللا وسنة رسول اهللا  

وصار الغالة فيه على  :   قول الغالة يف يزيد بن معاوية فقال- رمحه اهللا-مث ذكر  
هديا وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادال م .  إنه كافر زنديق:  طريف نقيض هؤالء يقولون

وهذا اللغو من الطرفني يف يزيد   :  ، إىل أن قال   وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة 
؛ فإن يزيد بن معاوية ولد يف خالفة عثمان بن    خالف ما أمجع عليه أهل العلم واإلميان 

 وال كان من الصحابة باتفاق العلماء وال كان من    ومل يدرك النيب عفان 
، وال زنديقا   ، وال كان كافرا  ، وكان من شبان املسلمني   صالح املشهورين بالدين وال

، وكان فيه شجاعة   ، ورضا من بعضهم وتوىل بعد أبيه على كراهة من بعض املسلمني

                                                 
)  ٤٨١ (، وتوقف فيه الضياء أو ضعفه  ) ٤/١٦٥ (، وأمحد  حسن صحيح:  وقال)  ٣٧٥٨ (رواه الترمذي ) ١(

 . ، ال أعلم فيه جرحا  فيه حيىي الباهلي:  حيث قال
 .  )٤/١٠٧(، أمحد  )٣٦٠٥(، الترمذي املناقب    )٢٢٧٦(مسلم الفضائل  ) ٢(
 . ) ٢٢٧٦ (رواه مسلم  ) ٣(
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وهلذا كان   :  ، إىل أن قال  ؛ كما حيكي عنه خصومه ، ومل يكن مظهرا للفواحش    وكرم
فيزيد عند علماء أئمة   .  حيبالذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة األمة ال يسب وال   
 .  ، وال يسبونه املسلمني ملك من امللوك ال حيبونه حمبة الصاحلني وأولياء اهللا  

؛ فإن يزيد بن أيب سفيان   وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أيب سفيان:  قال
كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة وهو خري آل حرب وكان أحد أمراء الشام     

،   ، ومشى أبو بكر يف رحابه يوصيه مشيعا له     يف فتوح الشامين بعثهم أبو بكر  الذ
لست  براكب ولست   :  فقال.  إما أن تركب وإما أن أنزل! يا خليفة رسول اهللا :  فقال
 . )١(، إين أحتسب خطاي هذه يف سبيل اهللا    بنازل

إلسالم ال االنتساب إىل      أنه جيب االنتساب إىل دين ا- رمحه اهللا- )٢(مث بي ن الشيخ 
وقد روينا عن معاوية بن أيب سفيان أنه سأله عبد اهللا بن   :  األشخاص واملذاهب فقال

لست على :  ؟ فقال أنت على ملة علي أو ملة عثمان   :   فقال- رضي اهللا عنهما-عباس 
 . )٣( ، بل أنا على ملة رسول اهللا  ملة علي وال على ملة عثمان

 ما يزعمه أهل األهواء من التحيز إىل   - رضي اهللا عنهما -باس ومراد ابن ع:  أقول
 رضي اهللا   -، وإال فعلي وعثمان   - رضي اهللا عنهما -أحد هذين الصحابيني اجلليلني  

 .   ليس هلما ملة ختالف ملة رسول اهللا  -عنهما 
.  كل هذه األهواء يف النار :  وكذلك كان كل من السلف يقولون  :  قال الشيخ

، أو أن جنبين     أن هداين اهللا لإلسالم:  ما أبايل أي النعمتني أعظم علي:  أحدهمويقول 
، فال نعدل    ، عباد اهللا ، املؤمنني  املسلمني :  ؟ واهللا تعاىل قد مسانا يف القرآن  هذه األهواء 

عن األمساء اليت مسانا اهللا هبا إىل أمساء أحدثها قوم ومسوها هم وآباؤهم ما أنزل اهللا هبا من 
، بل األمساء اليت يسوغ التسمي هبا مثل انتساب الناس إىل إمام كاحلنفي واملالكي  سلطان

                                                 
 .  ) ٢٣٨٣ (رواه سعيد بن منصور يف السنن    ) ١(
 .  ) ٣/٤١٥ (اجملموع ) ٢(
 .  ) ٦/٣١٥ (وابن حزم يف اإلحكام  )  ١/٣٢٩ (رواه أبو نعيم يف احللية  ) ٣(
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، وإىل األمصار   والشافعي واحلنبلي أو مثل االنتساب إىل القبائل كالقيسي واليماين
؛ فال جيوز ألحد أن ميتحن الناس هبا وال يوايل هبذه األمساء  كالشامي والعراقي واملصري

 .  ، بل أكرم اخللق عند اهللا أتقاهم من أي طائفة كان  يهاوال يعادي عل
، فقد أخرب سبحانه أن       وأولياء اهللا الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون    

øŠ©9 §É9§{ *  {:  ، وقد بي ن املتقني يف قوله  أولياءه هم املؤمنون املتقون    ø9$# βr& (#θ —9uθ è? öΝä3yδθã_ ãρ 

Ÿ≅ t6Ï% É−Îô³yϑ ø9$# É> Ìøóyϑ ø9$#uρ £Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# ôtΒ ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑø9$#uρ É=≈ tG Å3ø9$#uρ z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ 

’ tA# uuρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’ n?tã Ïµ Îm6 ãm “ Íρ sŒ 4† n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈tG uŠø9$#uρ tÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# t,Î#Í← !$ ¡¡9$#uρ ’Îûuρ ÅU$ s% Ìh9$# 

uΘ$ s% r&uρ nο 4θ n=¢Á9$# ’ tA# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# šχθ èùθ ßϑ ø9$#uρ öΝÏδ Ï‰ôγ yèÎ/ #sŒÎ) (#ρ ß‰yγ≈tã ( t ÎÉ9≈¢Á9$#uρ ’ Îû Ï!$ y™ ù't7ø9$# Ï!#§œØ9$#uρ 

tÏnuρ Ä¨ ù't7ø9$# 3 y7 Í×¯≈s9'ρ é& t Ï% ©!$# (#θ è% y‰|¹ ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ à)−Gßϑ ø9$# ∩⊇∠∠∪ { )والتقوى هي فعل ما   )١ ،
 .  أمر اهللا به وترك ما هنى اهللا عنه 

، واهللا تعاىل قد أوجب مواالة        فكل من آمن باهللا ورسوله واتقى اهللا فهو من أولياء اهللا  
$ *  {:  ، فقال تعاىل املؤمنني بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة الكافرين    pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©! $# 

(#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨β Î) 

©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈©à9$# ∩∈⊇∪ { )إىل قوله تعاىل)٢   :}  $ uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™u‘ uρ tÏ% ©!$#uρ 

(#θ ãΖtΒ#u { )لصفة سواء كان من أهل  ، وهذا عام يف كل مؤمن موصوف هبذه ا   اآلية )٣

tβθ  {:  ، قال اهللا تعاىل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو مل يكن       ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 

öΝßγ àÒ ÷èt/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 { )٤(   . 

                                                 
 .  ١٧٧:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٥١:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ٥٥:  سورة املائدة آية ) ٣(
 .  ٧١:  سورة التوبة آية ) ٤(
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 النهي عن االفتراق يف الدين 
 النصوص الدالة على وجوب تآخي املسلمني     - رمحه اهللا - )١(ملا ذكر الشيخ 

فكيف جيوز مع هذا ألمة    :  وترامحهم وتعاطفهم ومواالة بعضهم لبعض قال بعد ذلك    
 أن تفترق وختتلف حىت يوايل الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن واهلوى     حممد 
، فهذا فعل أهل البدع      ممن كان هكذا؟ وقد برأ اهللا نبيه   برهان من اهللا تعاىلبال 

وأما أهل السنة     .  كاخلوارج الذين فارقوا مجاعة املسلمني واستحلوا دماء من خالفهم 
وأقل ما يف ذلك أن يفضل الرجل من وافقه على  .  واجلماعة فهم معتصمون حببل اهللا

، وإمنا الواجب أن يقدم من قدمه اهللا ورسوله ويؤخر         منه، وإن كان غريه أتقى هللا  هواه
، وينهى  ، وحيب ما أحبه اهللا ورسوله ويبغض ما أبغضه اهللا ورسوله       من أخره اهللا ورسوله   

، وأن يكون املسلمون يدا         عما هنى اهللا عنه ورسوله وأن يرضى مبا رضي اهللا به ورسوله     
ىل أن يضلل غريه ويكفره وقد يكون الصواب   ؛ فكيف إذا بلغ األمر ببعض الناس إ  واحدة 
 ؟   ، وهو املوافق للكتاب والسنة   معه

ولو كان أخوه املسلم قد أخطأ يف شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون     
، وقد قال تعاىل يف كتابه   ، بل قد عفا اهللا هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان  كافرا وال فاسقا

$  {:   واملؤمننييف دعاء الرسول  oΨ−/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{# xσè? β Î) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷z r& 4 { )وثبت   )٢ ،

ما وقد يكون من يوافقكم يف  ال سي)٤( )٣( }قد فعلت  {:  يف الصحيح أن اهللا قال
،    أخص من اإلسالم مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إىل الشيخ عدي                       

؛ فكيف يستحل عرضه ودمه أو            ، ورمبا كان الصواب معه       مث بعد هذا قد خيالف يف شيء      
األمة    ؟ وكيف جيوز التفريق بني     ؛ مع ما قد ذكر اهللا تعاىل من حقوق املسلم واملؤمن            ماله 

                                                 
 .  ) ٣/٤١٩ (اجملموع ) ١(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  )١/٢٣٣(، أمحد  )٢٩٩٢(، الترمذي تفسري القرآن    )١٢٦(مسلم اإلميان  ) ٣(
 . من حديث ابن عباس  )  ١٢٦ (رواه مسلم  ) ٤(
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؟ وهذا التفريق الذي حصل من         بأمساء مبتدعة ال أصل هلا يف كتاب اهللا وال سنة رسوله         
، وذلك     األمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكربائها هو الذي أوجب تسلط األعداء عليها                    

 š∅ÏΒuρ šÏ%©!$# (#þθä9$s% $̄ΡÎ) #“t≈|ÁtΡ  {:  بتركهم العمل بطاعة اهللا ورسوله كما قال تعاىل            

$tΡõ‹yzr& óΟßγs)≈sWŠÏΒ (#θÝ¡oΨsù $yàym $£ϑÏiΒ (#ρãÅe2èŒ ÏµÎ/ $oΨ÷ƒtøîr'sù ãΝßγoΨ÷t/ nοuρ#y‰yèø9$# u!$ŸÒøót7ø9$#uρ { )فمىت ترك      )١
وإذا تفرق القوم فسدوا            .  م اهللا به وقعت بينهم العداوة والبغضاء             الناس بعض ما أمره     

، ومجاع ذلك       ؛ فإن اجلماعة رمحة والفرقة عذاب          ، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا          وهلكوا  
 pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# ¨,ym$  {:  ، كما قال تعاىل    يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر            

ÏµÏ?$s)è? Ÿωuρ ¨è∫θèÿsC ωÎ) ΝçFΡr&uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θßϑÅÁtGôã$#uρ È≅ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè%§xs? 4 { )إىل     )٢ 

ä3tFø9uρ öΝä3Ψ  {:  قوله   ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n<Î) Îösƒ ø: $# tβρããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×¯≈s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )الف واالجتماع والنهي عن    ، فمن األمر باملعروف األمر باالئت    )٣
، ومن النهي عن املنكر إقامة احلدود على من خرج من شريعة اهللا   االختالف والفرقة 

 .  تعاىل
فمن اعتقد يف بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر واهلداية وتوكل عليه   

شائخ على ؛ ومن فضل أحدا من امل    ؛ فإنه يستتاب فإن تاب وإال ضربت عنقه  وسجد له 
 استتيب فإن تاب وإال ضربت   أو اعتقد أن أحدا يستغين عن طاعة رسول اهللا       النيب 
 .  عنقه

 كما كان اخلضر مع   وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء اهللا يكون مع حممد      
؛ ألن اخلضر مل يكن من   فإنه يستتاب فإن تاب وإال ضربت عنقه- عليه السالم -موسى 

 .   وال كان جيب عليه طاعته-يه السالم  عل-أمة موسى  

                                                 
 .  ١٤:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ١٠٣ ، ١٠٢:  سورة آل عمران اآليتان  ) ٢(
 .  ١٠٤:   آية سورة آل عمران ) ٣(
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 وأنت على علم    )٢( )١( }إين على علم من علم اهللا علمنيه ال تعلمه   {:  بل قال له

وكان  { وكان مبعوثا إىل بين إسرائيل كما قال نبينا .  من علم اهللا علمك ال أعلمه

 مبعوث إىل   وحممد  .  )٤( )٣( }النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة   
فمن اعتقد أنه يسوغ ألحد اخلروج عن شريعته وطاعته      .  إنسهم وجنهم :  مجيع الثقلني

 املسلمني أو استحل دماءهم وأمواهلم ببدعة  ، وكذلك من كفر فهو كافر جيب قتله
؛ فإنه جيب هنيه عن ذلك وعقوبته مبا  ابتدعها ليست يف كتاب اهللا وال سنة رسوله

فإنه إذا عوقب املعتدون من مجيع الطوائف وأكرم املتقون    .  ، ولو بالقتل أو القتال  يزجره 
 وتصلح أمر     ورسوله   ؛ كان ذلك من أعظم األسباب اليت ترضي اهللا      من مجيع الطوائف

 .  املسلمني
وجيب على أويل األمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها أن يقوموا على     

؛ فيأمروهنم مبا أمر اهللا به ورسوله      ، ويأمروهم باملعروف وينهوهم عن املنكر    عامتهم
 . وينهوهنم عما هنى اهللا عنه ورسوله  

ات اخلمس يف مواقيتها وإقامة اجلمعة      مثل شرائع اإلسالم وهي الصلو:  فاألول
واجلماعات من الواجبات والسنن الراتبات كاألعياد وصالة الكسوف واالستسقاء   

وكذلك الصدقات املشروعة والصوم املشروع وحج       .  والتراويح وصالة اجلنائز وغري ذلك 
ان بالقدر خريه  ومثل اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإلمي.  البيت احلرام

؛ فإن مل تكن تراه فإنه           )٥(أن تعبد اهللا كأنك تراه           {، وهو     ومثل اإلحسان    .  وشره  

ة اهللا    ، والرجاء لرمح    ، ومثل سائر ما أمر اهللا به ورسوله أحب إليه مما سوامها        } يراك 
                                                 

 .  )٥/١١٨(، أمحد  )٣١٤٩(، الترمذي تفسري القرآن    )٢٣٨٠(، مسلم الفضائل   )١٢٢(البخاري العلم   ) ١(
 . ، من حديث أيب بن كعب  ) ٢٣٨٠ (، ومسلم   ) ١٢٢ (رواه البخاري   ) ٢(
،    )٤٣٢ (، النسائي الغسل والتيمم         )٥٢١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة            )٣٢٨(البخاري التيمم     ) ٣(

 .  )١٣٨٩(، الدارمي الصالة   )٣/٣٠٤(أمحد  
 .  ، من حديث جابر  ) ٥٢١ (، ومسلم   ) ٣٣٥ (رواه البخاري   ) ٤(
 .  ) ٩ (، ومسلم  ) ٥٠ (البخاري :  انظر ) ٥(
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واخلشية من عذابه والصرب حلكم اهللا والتسليم ألمر اهللا ومثل صدق احلديث والوفاء   
، وبر الوالدين وصلة األرحام والتعاون على الرب      بالعهود وأداء األمانات إىل أهلها 

، وابن السبيل والصاحب والزوجة    ، واإلحسان إىل اجلار واليتيم واملسكني والتقوى
 .  يف املقال والفعالواململوك والعدل   

أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو   :  ؛ مثل مث الندب إىل مكارم األخالق 
äτℜ#)  {:  ، قال اهللا تعاىل عمن ظلمك t“ y_ uρ 7π y∞ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠy™ $ yγ è= ÷WÏiΒ ( ôyϑ sù $xtã yxn= ô¹ r&uρ …çν ãô_ r'sù ’ n?tã «!$# 

4 …çµ̄ΡÎ) Ÿω =Ït ä† tÏϑ Î=≈©à9$# ∩⊆⊃∪ Çyϑ s9uρ t|Á tGΡ$# y‰÷èt/ Ïµ Ïϑ ù= àß y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù $ tΒ ΝÍκö n= tã ÏiΒ @≅‹ Î6 y™ ∩⊆⊇∪ $ yϑ ¯ΡÎ) 

ã≅Š Î6 ¡¡9$# ’ n?tã t Ï% ©!$# tβθßϑ Î= ôàtƒ }¨$ ¨Ζ9$# tβθ äóö7tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î/ Èd,ys ø9$# 4 š Í×¯≈ s9'ρ é& óΟßγ s9 ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊆⊄∪ 
yϑ s9uρ uy9 |¹ txxî uρ ¨βÎ) y7Ï9≡sŒ ôÏϑ s9 ÏΘ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{$# ∩⊆⊂∪ { )وأما املنكر الذي هنى اهللا عنه    .   )١

، وهو أن يدعو مع اهللا إهلا آخر إما الشمس وإما القمر أو الكواكب               فأعظمه الشرك باهللا
، أو أحدا من اجلن أو متاثيل       أو ملكا من املالئكة أو نبيا من األنبياء أو رجال من الصاحلني    

، أو يستغاث به أو يسجد    دون اهللا تعاىل ، أو غري ذلك مما يدعى من   ، أو قبورهم  هؤالء
 .  ، فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه اهللا على لسان مجيع رسله    له

                                                 
 .  ٤٣ - ٤٠:  سورة الشورى اآليات  ) ١(
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 من أعظم أنواع املنكر 
 يذكر أعظم أنواع املنكر الذي هنى اهللا عنه فبعد أن ذكر       - رمحه اهللا  -ما زال الشيخ  
 بغري حقها وأكل أموال الناس  وقد حرم اهللا قتل النفس)١(، قال  الشرك وهو أوهلا 

، وهنى      إما بالغصب وإما بالربا أو امليسر كالبيوع واملعامالت اليت هنى اهللا عنها    :  بالباطل
،     وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف املكيال وامليزان    عنها رسول اهللا 

جل على اهللا بال  وكذلك مما حرمه اهللا ورسوله أن يقول الر   .  واإلمث والبغي بغري احلق
، أو يصف       أحاديث جيزم هبا وهو ال يعلم صحتها ؛ مثل أن يروي عن رسول اهللا     علم

 سواء كانت من       اهللا بصفات مل ي ن زل هبا كتاب اهللا وال أثارة من علم عن رسول اهللا                
، وأنه      إنه ليس فوق العرش وال فوق السماوات              :  صفات النفي والتعطيل مثل قول اجلهمية         

  . ، مما كذبوا به اهللا ورسوله         ، وحنو ذلك     ، وأنه ال يتكلم وال حيب       رى يف اآلخرة    ال ي 
مثل من يزعم أنه ميشي يف األرض أو جيالس    :  أو كانت من صفات اإلثبات والتمثيل

، أو أنه سار يف خملوقاته   ، أو أن السماوات حتويه وحتيط به    اخللق أو أهنم يرونه بأعينهم  
وكذلك العبادات املبتدعة اليت مل يشرعها اهللا  .  اع الفرية على اهللا إىل غري ذلك من أنو

Πr& óΟßγ÷  {:  ؛ كما قال تعاىل -  -ورسوله  s9 (#àσ¯≈ Ÿ2uà° (#θ ãã uŸ° Οßγ s9 zÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝs9 

.β sŒù'tƒ Ïµ Î/ ª!$# 4 { )؛ فإن اهللا شرع لعباده املؤمنني عبادات فأحدث هلم الشيطان عبادات   )٢
، وهي   ، مثل أنه شرع هلم عبادة اهللا وحده ال شريك له فشرع هلم شركاء      ضاهاها هبا

له  ، وشرع هلم الصلوات اخلمس وقراءة القرآن فيها واالستماع  عبادة ما سواه واإلشراك به
 #$%  : } ù&tø؛ فأول سورة أنزهلا على نبيه   ع القرآن خارج الصالة أيضا واالجتماع لسما

ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪ { )ويف آخرها بالسجود بقوله       ؛ أمر يف أوهلا بالقراءة     )٣ ،

                                                 
 . ) ٣/٤٢٤ (اجملموع ) ١(
 .  ٢١:  سورة الشورى آية  ) ٢(
 .  ١:  ةسورة العلق آي  ) ٣(
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™ô‰ß∨ó  {:  تعاىل $#uρ > ÎtIø% $#uρ ) ∩⊇∪ { )وهلذا كان أعظم األذكار اليت يف الصالة قراءة       )١ ،

%tβ#uöè  {:  وقال تعاىل.  ، وأعظم األفعال السجود هللا وحده ال شريك له      القرآن  uρ Ìôf xø9$# ( 

¨β Î) tβ#uöè% Ìôf xø9$# šχ% x. #YŠθ åκô¶ tΒ ∩∠∇∪ { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  #sŒÎ)uρ  Ì̃è% ãβ#uöà)ø9$# 

(#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù …çµ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yès9 tβθçΗ xqöè? ∩⊄⊃⊆∪ { )وكان أصحاب رسول اهللا    )٣ ،   إذا 
، وكان عمر بن اخلطاب   اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون 

، ومر     فيقرأ وهم يستمعون  ! )٤(ذك رنا رب نا :  - رضي اهللا عنهما -يقول أليب موسى 
مررت  ! يا أبا موسى   { :  وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته فقال   بأيب موسى النيب 

:   وقال)٥( }لو علمت حلربته لك حتبريا  :  قال.  بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك

لقرآن من صاحب القينة     إىل رجل حيس ن  الصوت با  - أي استماعا  - أ ذنا  -هللا أشد    {

 . )٧( )٦( }إىل قينته 
وهذا هو مساع املؤمنني وسلف األمة وأكابر املشائخ كمعروف الكرخي والفضيل بن   

، وهو مساع املشائخ املتأخرين األكبار كالشيخ عبد    عياض وأيب سليمان الداراين وحنوهم
.  - رمحهم اهللا -خ القادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أيب مدين وغريهم من املشائ 

$  {:  وأما املشركون فكان مساعهم كما ذكره اهللا تعاىل يف كتابه بقوله تعاىل  tΒuρ tβ%x. 

                                                 
 .  ١٩:  سورة العلق آية  ) ١(
 .  ٧٨:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
 .  ٢٠٤:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ) ٧١٩٦ (رواه ابن حبان يف صحيحه  ) ٤(
، والبخاري    ) م٧٩٣ (، وأصله يف مسلم  ) ٣/١٢ (، والبيهقي  ) ١٨٠٣ (رواه أبو نعيم يف املستخرج    ) ٥(

) ٥٠٤٨ (  . 
 .  )٦/٢٠(، أمحد  )١٣٤٠(امة الصالة والسنة فيها  ابن ماجه إق) ٦(
، وحسنه البوصريي      ) ١/٧٦٠ (واحلاكم )  ٧٥٤ (، وصححه ابن حبان    ) ١٣٤٠ (رواه ابن ماجه  ) ٧(

 .  من مصباح الزجاجة )  ١/١٥٨ (
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 ٣٧٨

öΝåκèEŸξ |¹ y‰Ψ Ïã ÏM øt7ø9$# ω Î) [!% x6ãΒ Zπ tƒ Ï‰óÁ s?uρ 4 { )الصفري:  املكاء :  ، قال السلف   )١  .
، فكان املشركون جيتمعون يف املسجد احلرام يصفقون   التصفيق باليد:  والتصدية
يتخذون ذلك عبادة وصالة فذمهم اهللا على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي       .  ويصوتون
 فقد ضاهى هؤالء يف  فمن اختذ نظري هذا السماع عبادة وقربة يتقرب هبا إىل اهللا .  هنى عنه

 وال فعله أكابر  ، وكذلك مل تفعله القرون الثالثة اليت أثىن عليها النيب        بعض أمورهم
 .  املشائخ

وأما مساع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية األفراح للنساء والصبيان كما  
ال يقوم إال به  ، وعماد الدين الذي   ؛ فإن دين اإلسالم واسع ال حرج فيه  جاءت به اآلثار

، وجيب على املسلمني من االعتناء هبا ما ال جيب من     هو الصلوات اخلمس املكتوبات    
إن أهم أمركم عندي  :   يكتب إىل عمالهكان عمر بن اخلطاب  {.  االعتناء بغريها

، ومن ضيعها كان ملا سواها من عمله   ؛ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه الصالة 
والصلوات اخلمس توىل اهللا    .   وهي أول ما أوجبه اهللا من العبادات)٣( )٢( }أشد إضاعة 

 أمته وقت فراق الدنيا ، وهي آخر ما وصى به النيب   إجياهبا مبخاطبة رسوله ليلة املعراج
 وهي أول ما حياسب عليه   )٥( )٤( }الصالة الصالة وما ملكت أميانكم    {:  جعل يقول

، وهي عمود الدين   ؛ فإذا ذهبت ذهب الدين كله العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين
، وذروة     ، وعموده الصالة     رأس األمر اإلسالم  {:  قال  .  فمىت ذهبت سقط الدين

 . )٧( )٦( }سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا  
                                                 

 .  ٣٥:  سورة األنفال آية ) ١(
 .  )٦(مالك وقوت الصالة ) ٢(
 .)  ٢/٢٥ (فيض القدير للمناوي :   وانظر . ) ١/٦/٦ (رواه مالك يف املوطأ  ) ٣(
 .  )١٦٢٥(ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٤(
، وحسنه  من حديث أنس)  ٢١٥٦ (، وصححه الضياء  ) ٢٦٩٧ (، وابن ماجه  ) ٧٠٩٤ (رواه النسائي  ) ٥(

 . ) ٢/١٣٩ (البوصريي 
 .  )٣٩٧٣(، ابن ماجه الفنت   )٢٦١٦(الترمذي اإلميان  ) ٦(
، وأمحد     ) ٣٩٧٣ (وابن ماجه     )  ١١٣٩٤ (، والنسائي     حسن صحيح      :  وقال  )  ٢٦١٦ (لترمذي     رواه ا  ) ٧(

 .  ) ٤٤٧،  ٢/٨٦ ( وصححه احلاكم  ) ٥/٢٣١ (
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=y#n *  {:  وقد قال اهللا تعاىل يف كتابه sƒ m .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ì#ù= yz (#θ ãã$|Ê r& nο 4θn= ¢Á9$# (#θ ãè t7¨?$#uρ 

ÏN≡uθ pκ¤¶9$# ( t∃öθ |¡sù tβ öθs)ù= tƒ $ †‹xî ∩∈∪ { )قال عبد اهللا بن مسعود    )١ ، إضاعتها :   وغريه

θ#)  {:  وقال تعاىل.  تأخريها عن وقتها ولو تركوها كانوا كفارا ÝàÏ≈ ym ’n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9 $# 

Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$# { )وقال تعاىل ، واحملافظة عليها فعلها يف أوقاهتا  )٢ ،  :}  ×≅ ÷ƒ uθ sù 

š,Íj#|Á ßϑ ù=Ïj9 ∩⊆∪ t Ï%©!$# öΝèδ tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ ∩∈∪ { )وهم الذين يؤخروها حىت خيرج       )٣ ،
، وقد اتفق املسلمون على أنه ال جيوز تأخري صالة النهار إىل الليل وال تأخري صالة             الوقت

، لكن جيوز عند احلاجة أن جيمع املسلم     ، ال ملسافر وال ملريض وال غريمها  الليل إىل النهار
وذلك ملثل املسافر واملريض     .  يت النهار وهي الظهر والعصر يف وقت إحدامها   بني صال

 .  وعند املطر وحنو ذلك من األعذار 
θ#)  {:  وقد أوجب اهللا على املسلمني أن يصلوا حبسب طاقتهم كما قال تعاىل  à)¨?$$ sù 

©!$# $ tΒ ÷Λä÷è sÜtFó™ ، فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع       )٤( } #$
،  ، أو يتضرر باستعماله ملرض أو برد أو غري ذلك فإن كان عادما للماء.  وسجود كامل

يه ويصلي ؛ ميسح به وجهه ويد   وهو حمدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب 
، وكذلك إذا كان حمبوسا أو مقيدا أو ز م نا أو غري   وال يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء

قال اهللا    .  ، وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضا صالة اخلوف         ذلك صلى على حسب حاله  
sŒÎ)uρ ÷Λä#  {:  تعاىل ö/uŸÑ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# }§øŠn= sù ö/ä3ø‹n= tæ îy$uΖã_ β r& (#ρ çÝÇø)s? zÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9$# ÷β Î) ÷Λä øÅz β r& 

ãΝä3uΖÏFøtƒ t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. 4 ¨β Î) t ÍÏ≈ s3ø9$# (#θ çΡ% x. ö/ä3s9 #xρ ß‰tã $ YΖ Î7•Β ∩⊇⊃⊇∪ #sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÍκ Ïù |M ôϑs% r'sù ãΝßγ s9 nο 4θ n=¢Á9 $# 

öΝà)tFù= sù ×π xÍ← !$sÛ Νåκ÷]ÏiΒ y7 tè̈Β { )إىل قوله )٥   :}  (#ρ ä‹è{ù'uŠø9uρ öΝèδ u‘ õ‹Ïn öΝåκtJ ys Î= ó™ r&uρ 3 { )إىل   )٦ 

                                                 
 .  ٥٩:  سورة مرمي آية ) ١(
 .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٥ ، ٤:  سورة املاعون اآليتان) ٣(
 .  ١٦:  سورة التغابن آية  ) ٤(
 .  ١٠٢ ، ١٠١:   اآليتان سورة النساء) ٥(
 .  ١٠٢:  سورة النساء آية ) ٦(
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 ٣٨٠

#  {:  قوله sŒ Î* sù öΝ çGΨ tΡ ù' yϑ ôÛ $# (#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# 4 ¨β Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. 

$ Y?θ è% öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ { )وجيب على أهل القدرة من املسلمني أن يأمروا بالصالة كل أحد      )١ ،
، واضربوهم    مروهم بالصالة لسبع   {:  من الرجال والنساء حىت الصبيان قال النيب    

 . )٣( )٢( }، وفرقوا بينهم يف املضاجع   على تركها لعشر

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة النساء آية ) ١(
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة  ) ٢(
 .  ) ٣/٢١٠ (، وأمحد  ) ٤٩٤ (، وأبو داود  حسن صحيح  :  وقال)  ٤٠٧ (رواه الترمذي   ) ٣(
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 ٣٨١

 حكم تارك الصالة 
 )١( كالمه يف موضوع الصالة فيقول    - رمحه اهللا  -يواصل شيخ اإلسالم ابن تيمية  

والرجل البالغ إذا امتنع من صالة واحدة من الصلوات اخلمس أو ترك بعض فرائضها          
يكون مرتدا كافرا :  ، فمن العلماء من يقول  املتفق عليها فإنه يستتاب فإن تاب وإال قتل

يكون كقاطع الطريق وقاتل :  ، ومنهم من يقول  ال يصلى عليه وال يدفن بني املسلمني
  . النفس والزاين احملصن 

وتعظيمه تعاىل هلا يف كتابه فوق        .  وأمر الصالة عظيم فإهنا من قوام الدين وعماده              
، وبالصرب     ، ويقرهنا بالزكاة تارة      ؛ فإنه سبحانه خيصها بالذكر تارة        مجيع العبادات  

θ#)  {:  ، كقوله تعاىل    ، وبالنسك تارة    تارة ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u uρ nο 4θ x. ¨“9 $# { )٢(     ،

θ#)  {:  وقوله   ãΖŠ Ïè tFó™ $#uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4 { )وقوله   )٣ ،  :}  Èe≅ |Ásù y7În/tÏ9 öpt ùΥ$#uρ ∩⊄∪ { )٤( 
βÎ) ’ÎAŸξ¨  {:  وقوله   |¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øt xΧuρ † ÎA$ yϑ tΒuρ ¬! Éb>u‘ tÏΗ s>≈ yèø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎŸ° …çµ s9 ( y7Ï9≡x‹Î/uρ 

ßNöÏΒ é& O$tΡr&uρ ãΑ̈ρ r& tÏΗ Í>ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪ { )٥(   . 
ويف أول      " سأل سائل " وتارة يفتتح هبا أعمال الرب وخيتمها هبا كما ذكره يف سورة             

 ∪⊅∩ ô‰s% yxn=øùr& tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇∪ tÏ%©!$# öΝèδ ’Îû öΝÍκÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈yz  {:  قال تعاىل  .  سورة املؤمنني    
t Ï% ©! $# uρ öΝ èδ Ç tã Èθ øó ¯=9 $# šχθ àÊ Ì ÷è ãΒ ∩⊂∪ t Ï% ©! $# uρ öΝ èδ Íο 4θ x. ¨“= Ï9 tβθ è= Ïè≈ sù ∩⊆∪ t Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρ ã à Ï9 

tβθ Ýà Ï≈ ym ∩∈∪ ωÎ) #’n?tã öΝÎγÅ_≡uρø—r& ÷ρr& $tΒ ôMs3n=tΒ öΝåκß]≈yϑ÷ƒr& öΝåκ̈ΞÎ*sù çöxî šÏΒθè=tΒ ∩∉∪ Çyϑsù 4xötGö/$# u!#u‘uρ y7Ï9≡sŒ 

                                                 
 . ) ٣/٤٢٩ (اجملموع ) ١(
 .  ٤٣:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٤٥:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٢:  سورة الكوثر آية ) ٤(
 .  ١٦٣ ، ١٦٢:  سورة األنعام اآليتان) ٥(
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y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρßŠ$yèø9$# ∩∠∪ tÏ%©!$#uρ öΝèδ öΝÎγÏF≈oΨ≈tΒL{ öΝÏδÏ‰ôγtãuρ tβθãã≡u‘ ∩∇∪ tÏ%©!$#uρ ö/ãφ 4’n?tã öΝÍκÌE≡uθn=|¹ 

tβθÝàÏù$ptä† ∩∪ y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ tβθèOÍ‘≡uθø9$# ∩⊇⊃∪ šÏ%©!$# tβθèOÌtƒ } ÷̈ρyŠöÏø9$# öΝèδ $pκÏù tβρà$Î#≈yz ∩⊇⊇∪ { )١(   . 
ال جيوز ألحد أن يؤخر صالة النهار إىل الليل وال يؤخر          :  - رمحه اهللا  - )٢(وقال 

، ال حلصد وال حلرث وال لصناعة وال جلنابة وال        صالة الليل إىل النهار لشغل من األشغال  
بل املسلمون كلهم متفقون      .   لعب وال خلدمة وال لغري ذلك  جناسة وال صيد وال هلو وال  

وال    .  ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس   .  على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار   
، وليس للمالك أن       يترك ذلك لصناعة من الصناعات وال للهو وال لغري ذلك من األشغال 

ومن أخرها لصناعة أو     .  صالة يف وقتها، وال للمستأجر أن مينع األجري من ال  مينع مملوكه
، بل جيب قتله عند مجهور    صيد أو خدمة أو غري ذلك حىت تغيب الشمس وجبت عقوبته   

ال   :  وإن قال .  العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي يف الوقت ألزم بذلك    
وقد  .  تلأصلي إال بعد غروب الشمس الشتغاله بالصناعة والصيد أو غري ذلك فإنه يق      

من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر   {:   أنه قال عن النيب )٣( " الصحيحني " ثبت يف

من فاتته صالة العصر    {:   أنه قال عنه )٥( " الصحيحني " ويف .  )٤( }أهله وماله  

إن هللا   :  ويف وصية أيب بكر الصديق لعمر بن اخلطاب أنه قال.  )٦( }فقد حبط عمله 
 كان قد أخر صالة      والنيب  .  )٧(حقا بالليل ال يقبله بالنهار وحقا بالنهار ال يقبله بالليل 

θ#)  {:  اهللالعصر يوم اخلندق الشتغاله جبهاد الكفار مث صالها بعد املغرب فأنزل      ÝàÏ≈ ym 

                                                 
 .  ١١ - ١:  سورة املؤمنون اآليات ) ١(
 .  ) ٥٠ /٢ (و )  ١/١٨١ (و الفتاوى الكربى )  ٢٢/٢٧ (اجملموع ) ٢(
 .  من حديث ابن عمر   )  ٦٢٦ (، ومسلم   ) ٥٥٢ (رواه البخاري   ) ٣(
، سنن   )٦٢٦(، صحيح مسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة     )٣٤٠٧(صحيح البخاري كتاب املناقب  ) ٤(

،  )٦٨٥(، سنن ابن ماجه كتاب الصالة  )٤٧٨(، سنن النسائي كتاب الصالة  )١٧٥(الترمذي كتاب الصالة 
 .  )١٢٣٠(الصالة ، سنن الدارمي كتاب  )٢١(، موطأ مالك كتاب وقوت الصالة  )٢/١٠٢(مسند أمحد 

 .  من حديث بريدة  )  ٥٥٣ (رواه البخاري فقط   ) ٥(
 .  )٥/٣٥٧(، أمحد  )٦٩٤(، ابن ماجه الصالة   )٤٧٤(، النسائي الصالة   )٥٢٨(البخاري مواقيت الصالة  ) ٦(
 .  ) ٣٣٧ (، و السنة للخالل   ) ٧/٤٣٤/٣٧٠٥٦ (مصنف ابن أيب شيبة  :  انظر ) ٧(
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’ n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$# { )عن النيب   " الصحيحني " وقد ثبت يف.  )١    أن 
منسوخ هبذه  إن ذلك التأخري    :   فلهذا قال مجهور العلماء  )٢(الصالة الوسطى صالة العصر     

، بل أوجبوا عليه الصالة يف الوقت حال    ، فلم جيوزوا ترك الصالة حال القتال  اآلية
 .  وهذا مذهب مالك والشافعي وأمحد يف املشهور عنه  .  القتال

وأما تأخري الصالة لغري اجلهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من األعمال وحنو     
ƒ÷≅×  {:  قد قال تعاىل بل .  ذلك فال جيوزه أحد من العلماء     uθ sù š,Íj#|Á ßϑ ù=Ïj9 ∩⊆∪ t Ï%©!$# öΝèδ 

tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ ∩∈∪ { )هم الذين يؤخروهنا عن وقتها   :  ، قال طائفة من السلف   )٣  .
.  ا يف الوقتهم الذين ال يؤدوهنا على الوجه املأمور به وإن صاله     :  وقال بعضهم

؛ فإن العلماء متفقون على أن تأخري صالة الليل       فتأخريها عن الوقت حرام باتفاق العلماء  
، فمن  إىل النهار وتأخري صالة النهار إىل الليل مبرتلة تأخري صيام شهر رمضان إىل شوال

ضان  أفطر شهر رم :  أصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء مبرتلة من قال      :  قال
من نام عن صالة     { ، وإمنا يعذر بالتأخري النائم والناسي كما قال النيب   وأصوم شوال  

 فال جيوز   . )٥( )٤( }أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ال كفارة هلا إال ذلك  
، بل يصلي يف الوقت     تأخري الصالة عن وقتها جلنابة وال حدث وال جناسة وال غري ذلك  

،    ؛ فإن كان حمدثا وقد عدم املاء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى   حبسب حاله
،    وكذلك اجلنب يتيمم ويصلي إذا عدم املاء أو خاف الضرر باستعماله ملرض أو لربد  

ي يف الوقت عريانا وال يؤخر الصالة حىت يصلي بعد الوقت يف    وكذلك العريان يصل

                                                 
 .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية ) ١(
، وأوضحها حديث علي       من حديث الرباء  )  ٦٣٠ (، و  من حديث عائشة   )  ٦٢٩ (صحيح مسلم    :  انظر ) ٢(

 .  ) ٦٢٧ (، ومسلم  ) ٢٩٣١ (عند البخاري  
 .  ٥ ، ٤:  سورة املاعون اآليتان) ٣(
،   )١٧٨(، الترمذي الصالة    )٦٨٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      )٥٧٢(البخاري مواقيت الصالة  ) ٤(

 .  )٣/٢٦٩(، أمحد  )٦٩٥(، ابن ماجه الصالة   )٤٤٢(، أبو داود الصالة   )٦١٤(النسائي املواقيت  
 .  من حديث أنس )  ٦٨٤ (ومسلم  )  ٥٠٧ (رواه البخاري   ) ٥(
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.  ، وكذلك إذا كان عليه جناسة وال يقدر أن يزيلها فيصلي يف الوقت حبسب حاله     ثيابه
 لعمران بن  كما قال النيب .  وهكذا املريض يصلي على حسب حاله يف الوقت

 )٢( )١( }، فإن مل تستطع فعلى جنب  ، فإن مل تستطع فقاعدا صل قائما {:  حصني
، إذا كان القيام يزيد يف    فاملريض باتفاق العلماء يصلي يف الوقت قاعدا أو على جنب

،    وهذا كله ألن فعل الصالة يف وقتها فرض .  مرضه وال يصلي بعد خروج الوقت قائما
كما أن صيام شهر رمضان واجب يف وقته وليس ألحد     .   أوكد فرائض الصالة   والوقت

، لكن جيوز اجلمع بني الظهر والعصر بعرفة وبني املغرب والعشاء         أن يؤخره عن وقته  
، وكذلك جيوز اجلمع بني املغرب والعشاء وبني الظهر والعصر       مبزدلفة باتفاق املسلمني 

 .  وحنو ذلك من األعذار عند كثري من العلماء للسفر واملرض  
وأما تأخري صالة النهار إىل الليل أو تأخري صالة الليل إىل النهار فال جيوز ملرض وال     

 ، بل قال عمر بن اخلطاب  لسفر وال لشغل من األشغال وال لصناعة باتفاق العلماء 
واملريض له أن يؤخر الصوم باتفاق      .  اجلمع بني صالتني من غري عذر من الكبائر 

واملسافر له أن يؤخر الصيام  .  وليس له أن يؤخر الصالة باتفاق املسلمني  .  سلمنيامل
وهذا مما يبني أن احملافظة على    .  باتفاق املسلمني وليس له أن يؤخر الصالة باتفاق املسلمني    

=y#n *  {:  ، قال اهللا تعاىل الصالة يف وقتها أوكد من الصوم يف وقته   sƒ m .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ì#ù= yz 

(#θ ãã$|Ê r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ ãè t7¨?$#uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# ( { )إضاعتها تأخريها عن :  قال طائفة من السلف  .  )٣
 .  ، ولو تركوها لكانوا كفارا  وقتها

                                                 
 .  )٩٥٢(، أبو داود الصالة   )١٠٦٦(البخاري اجلمعة  ) ١(
 .  من حديث عمران )  ١١١٧ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  ٥٩:  رمي آية سورة م) ٣(
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 اب مذهب السلف ومذهب اخللف وأيهما الصو
 عن مذهب السلف يف االعتقاد ومذهب غريهم   - رمحه اهللا  -سئل الشيخ ابن تيمية 

؟ وعن أهل احلديث هل هم أوىل بالصواب من       ؛ ما الصواب منهما   من املتأخرين
 ؟   ؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غريهم   ؟ وهل هم الفرقة الناجية  غريهم

،   هذه املسائل بسطها حيتمل جملدات.  د هللاحلم:   بقوله- رمحه اهللا - )١(فأجاب 
 .  واهللا املوفق  .  لكن نشري إىل املهم منها

tΒ  {:  قال اهللا تعاىل uρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §9$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγ ø9$# ôìÎ6 −Ftƒ uρ uöxî È≅‹ Î6 y™ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ï& Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’̄< uθ s? Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ¨Ψyγ y_ ( ôNu!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ { )وقد شهد اهللا ألصحاب      )٢ ،

šχθ  {:   ومن تبعهم بإحسان باإلميان فقال تعاىلنبيه  à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# 

Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθ ãèt7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “ Ìôf s? $ yγtFøt rB 

ã≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã— öθxø9$# ãΛ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪ { )وقال تعاىل  )٣ ،  :}  * ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ 

ª!$# Çtã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) š tΡθ ãèÎƒ$ t7ãƒ |M øtrB Íο tyf ¤±9$# zΝÎ= yèsù $ tΒ ’Îû öΝÍκÍ5θ è= è% tΑt“Ρr'sù sπuΖŠ Å3¡¡9$# öΝÍκö n= tã öΝßγ t6≈rO r&uρ 

$ [s ÷G sù $ Y6ƒÌs% ∩⊇∇∪ { )؛ فحيث تقرر أن من اتبع غري سبيلهم واله اهللا ما توىل وأصاله         )٤
 .  جهنم

اإلميان بصفات اهللا تعاىل وأمسائه اليت وصف هبا نفسه     :  فمن سبيلهم يف االعتقاد
؛ من غري زيادة عليها وال نقص   ، أو على لسان رسوله   تابه وترتيلهومسى هبا نفسه يف ك

، وال تشبيه هلا بصفات   ، وال تأويل هلا مبا خيالف ظاهرها منها وال جتاوز هلا وال تفسري هلا
، بل أم ر وها كما جاءت وردوا علمها إىل قائلها ومعناها إىل      املخلوقني وال مسات احملدثني

                                                 
 .  ) ٤/١ (اجملموع ) ١(
 .  ١١٥:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية ) ٣(
 .  ١٨:  سورة الفتح آية ) ٤(
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:  ، وقال بعضهم ويروى عن الشافعي    علم الكيفية - رمحه اهللا  -بذلك   ، يعين  املتكلم هبا
وعلموا أن    .   على مراد رسول اهللاآمنت مبا جاء عن اهللا ومبا جاء عن رسول اهللا 
يعين   " ، ومل يعلموا حقيقة معناها  املتكلم هبا صادق ال شك يف صدقة فصدقوه

، ووصى بعضهم بعضا    ر عن األول وأخذ ذلك اآلخ   .  فسكتوا عما مل يعلموه  " كيفيتها
حبسن االتباع والوقوف حيث وقف أوهلم وحذ روا من التجاوز هلم والعدول عن          

، ونرجو أن جيعلنا اهللا تعاىل ممن اقتدى هبم يف بيان   ، وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم طريقتهم
 .  ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه 

أهنم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار رسول     :  والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه  
، ومل   نقل مصدق هلا مؤمن هبا قابل هلا غري مرتاب فيها وال شاك يف صدق قائلهااهللا 

وال  " يعين تفسريا وتأويال خيالف ظاهرها " يفسروا ما يتعلق بالصفات منها وال تأولوه 
ل عنهم ومل جيز أن يكتم ، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنق  شبهوه بصفات املخلوقني

؛ إذ ال جيوز التواطؤ على كتمان ما حيتاج إىل نقله ومعرفته جلريان ذلك يف القبح   بالكلية
بل بلغ من مبالغتهم يف السكوت عن    .  جمرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما ال حيل

،  ل العنيف، تارة بالقو  أهنم كانوا إذا رأوا من يسأل عن املتشابه بالغوا يف كفه :  هذا
 .  ، وتارة باإلعراض الدال على شدة الكراهة ملسألته   وتارة بالضرب

 أن صبيغا يسأل عن املتشابه أعد عراجني النخل فبينما عمر   ولذلك ملا بلغ عمر   
ÏM≈tƒ  {:  خيطب قام فسأله عن Í‘≡©%! $#uρ #Yρ ö‘sŒ ∩⊇∪ ÏM≈n= Ïϑ≈pt ø: $$ sù #\ø% Íρ ∩⊄∪ { )فرتل    وما بعدها )١ ،

، مث أمر به فضرب ضربا   لو وجدتك حملوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف :  عمر فقال
، فكان هبا كالبعري األجرب ال يأيت  شديدا وبعث به إىل البصرة وأمرهم أن ال جيالسوه  

ب وحلف باهللا ما بقي جيد مما كان   عزمة أمري املؤمنني فتفرقوا عنه حىت تا  :  جملسا إال قالوا
! هذا وقتك  :  فلما خرجت اخلوارج أ يت فقيل له    .  ، فأذن عمر يف جمالسته   يف نفسه شيئا

                                                 
 .  ٢ ، ١:  سورة الذاريات اآليتان  ) ١(
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 ٣٨٧

:   فقيل له- رمحه اهللا  -وملا سئل مالك بن أنس  .  نفعتين موعظة العبد الصاحل .  ال :  فقال
≈ß  { !يا أبا عبد اهللا  oΗ ÷q§9$# ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθtG ó™ ؟ فأطرق      ؛ كيف استوى  )١( } ∪∋∩ #$

فرفع رأسه إىل  .   وانتظر القوم ما جييء منه فيه  - يعين العرق  -مالك وعاله الرحضاء    
،  ، واإلميان به واجب   ، والكيف غري معقول   االستواء غري جمهول :  ، وقال له  السائل

ومن أو ل االستواء   .  ، وأمر به فأخرج   وأحسبك رجل سوء   .  عة والسؤال عنه بد 
، وهذا اجلواب من مالك    باالستيالء فقد أجاب بغري ما أجاب به مالك وسلك غري سبيله

.   شاف كاف يف مجيع الصفات مثل الرتول واجمليء واليد والوجه وغريها      - رمحه اهللا  -
، والسؤال عنه   ، واإلميان به واجب  ، والكيف جمهول الرتول معلوم:  فيقال من مثل 

 .  ؛ إذ هي مبثابة االستواء الوارد به الكتاب والسنة    وهكذا يقال يف سائر الصفات .  بدعة
اتفق الفقهاء كلهم من الشرق      :  وثبت عن حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة أنه قال     

 يف صفة    اهللا والغرب على اإلميان بالقرآن واألحاديث اليت جاء هبا الثقات عن رسول
؛ فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما      من غري تفسري وال وصف وال تشبيهالرب 

؛ فإهنم مل يصفوا ومل يفسروا ولكن آمنوا مبا يف الكتاب   وفارق اجلماعةكان عليه النيب 
 .  انتهى قول حممد بن احلسن.  فمن قال بقول جهم فقد فارق اجلماعة .  والسنة مث سكتوا 

ال تفسر تفسري خيالف ظاهرها ومدلوهلا كتفسري :  ؛ أي من غري تفسري :   قوله ومعىن
 .  اليد بالنعمة والوجه بالذات وغري ذلك 

فانظر رمحك اهللا إىل هذا  :  قال شيخ اإلسالم معلقا على قول حممد بن احلسن هذا
ولو لزم  ،  وال خري فيما خرج عن إمجاعهم.  اإلمام كيف حكى اإلمجاع على هذه املسألة 

؛ فإهنم أعرف األمة مبا جيوز على  التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا منه وأولوا ذلك 
إن أصحاب  :  وثبت عن إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين أنه قال.  اهللا وما ميتنع عليه

احلديث املتمسكني بالكتاب والسنة يعرفون رهبم تبارك وتعاىل بصفاته اليت نطق هبا كتابه  

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
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،    ، وشهد له هبا رسوله على ما وردت به األخبار الصحاح ونقله العدول الثقات   يلهوترت
، وال حيرفون الكلم      وال يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه وال يكيفوهنا تكييف املشبه  

،   ، وقد أعاذ اهللا أهل السنة من التحريف والتكييف     عن مواضعه حتريف املعتزلة واجلهمية   
، وتركوا القول     ، حىت سلكوا سبيل التوحيد والترتيه    تفهيم والتعريفومن  عليهم بال
øŠs9 Ïµ§{  {:  ، واكتفوا بنفي النقائص بقوله عز من قائل   بالتعطيل والتشبيه Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( 

uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )وبقوله تعاىل   )١ ،  :}  öΝs9uρ ä3tƒ …ã& ©! #·θ àà2 7‰ym r& ∩⊆∪ { )٢( 
 .  ما مل يعرفه البدريون فليس من الدين:  وقال سعيد بن جبري 

 عن صفات اهللا  - رمحه اهللا - الشافعي سألت:  وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال
، وعلى الظنون   حرام على العقول أن متثل اهللا تعاىل وعلى األوهام أن حتده  :  ؟ فقال تعاىل

؛    ، وعلى اخلواطر أن حتيط          وعلى الضمائر أن تعمق       .  ، وعلى النفوس أن تفكر        أن تقطع   
 .  عليه الصالة والسالم         -وعلى العقول أن تعقل إال ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه                     

                                                 
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ١(
 .  ٤:  سورة اإلخالص آية ) ٢(
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 بيان الفرق بني مذهب السلف وغريهم 
ما   :   يف معرض جوابه عن سؤال هذا نصه   - رمحه اهللا  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

؟   ؛ ما الصواب منهما  قولكم يف مذهب السلف يف االعتقاد ومذهب غريهم من املتأخرين
؟   ؛ هل هم أوىل بالصواب من غريهم  ث؟ ويف أهل احلدي  وما تنتحلونه أنتم من املذهبني

؟    ؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غريهم    وهل هم املرادون بالفرقة الناجية  
 .  هذا نص السؤال 

:  - رضوان اهللا عليهم - فمذهب السلف )١( يف اإلجابة عنه - رمحه اهللا -قال 
 الكالم يف الصفات  ؛ ألن ، ونفي الكيفية عنها  إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها  

، وإثبات الذات إثبات وجود ال إثبات كيفية فكذلك إثبات   فرع عن الكالم يف الذات
فمن كان قصده احلق وإظهار الصواب       .  ، وعلى هذا مضى السلف كلهم    الصفات

ومن كان قصده اجلدال والقيل والقال واملكابرة مل يزده التطويل إال      .  اكتفى مبا قدمناه
 .  واهللا املوفق  .  ء السبيلخروجا عن سوا 

 مبا نقلناه مجلة عنهم  - رضوان اهللا عليهم -وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف 
ومل أعلم عن أحد منهم خالفا     .  ، واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك     وتفصيال

ابرهم ، بل لقد بلغين عمن ذهب إىل التأويل هلذه اآليات واألخبار من أك يف هذه املسألة 
:  ، ورأيته لبعض شيوخهم يف كتابه قال االعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه

؛ فمنهم من أمرها كما جاءت من غري تفسري وال    اختلف أصحابنا يف أخبار الصفات   "
فحصل اإلمجاع على صحة ما ذكرناه   " ، وهو مذهب السلف    تأويل مع نفي التشبيه عنها

 .  -  واحلمد هللا -بقول املنازع 
،   يعين تفسريا خيالف ظاهرها وهو التأويل الباطل " من غري تفسري : " وقوله  :  أقول

 .  وإال فهم يفسروهنا باملعىن الذي تدل عليه بالوضع اللغوي

                                                 
 . ) ٤/٦ (اجملموع ) ١(
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:  وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة أنه قال   :  قال الشيخ
، فإن السنة إمنا جعلت لي سنت هبا وي قتصر    مة ، فإنه لك بإذن اهللا عص  عليك بلزوم السنة

، فارض  وإمنا سنها من قد ع ل م ما يف خالفها من الزلل واخلطأ واحلمق والتعمق .  عليها
وهلم كانوا   .  ، وببصر نافذ كفوا ؛ فإهنم عن علم وقفوا  لنفسك مبا رضوا به ألنفسهم

وقد بلغهم عن  .  م السابقون ؛ فإهنم هل  على كشفها أقوى وبتفصيلها لو كان فيها أحرى   
، فلئن كان اهلدى ما أنتم عليه لقد  نبيهم ما جيري من االختالف بعد القرون الثالثة 

ح د ث  ح د ث  بعدهم فما أحدثه إال من اتبع غري سبيلهم     :  ، ولئن قلتم سبقتموهم إليه 
 عنهم من  ، وتلقاه ورغب بنفسه عنهم واختار ما ن ح ته  فكر ه على ما تلقوه عن نبيهم 

، فمن  دوهنم   ، وتكلموا منه مبا يشفي  ، ولقد وصفوا منه ما يكفي   تبعهم بإحسان
، وإهنم     ، لقد قص ر دوهنم أناس فجفوا وطمع آخرون ف غل وا    ، ومن فوقهم م فرط مقصر

 .  فيما بني ذلك لعلى هدى مستقيم
، وأن خمالفهم     وأما كوهنم أعلم ممن بعدهم وأحكم )١( - رمحه اهللا -مث قال الشيخ 

من املعلوم أن أهل احلديث    :  أحق باجلهل واحلشو فنبني ذلك بالقياس املعقول فنقول  
، وميتازون عنهم مبا ليس      يشاركون كل طائفة فيما يتحل ون به من صفات الكمال

،   ، وأصوهبم رأيا وأسد هم كالما ، وأعدهلم قياسا  ؛ فهم أكمل الناس عقال  عندهم
، وأمتهم    ، وأصوهبم مسعا  ، وأحد هم بصرا ومكاشفة   أهداهم استدالال ، و وأصحهم نظرا 

، وهذا هو للمسلمني بالنسبة   ، وأعظمهم وأحسنهم ذوقا وو ج دا     ، وأصدقهم إهلاما   فراسة
فكل م ن استقرأ أحوال    .  ، وألهل السنة واحلديث بالنسبة إىل سائر امللل   إىل سائر األمم

، وأهنم ينالون يف املدة اليسرية من حقائق العلوم      د  عقال العامل وجد املسلمني أحد  وأس  
، وكذلك أهل السنة واحلديث جتدهم   واألعمال أضعاف ما يناله غريهم يف قرون وأجيال 

:  قال تعاىل.  وذلك ألن اعتقاد احلق الثابت يقو ي اإلدراك ويصححه  .  كذلك متمتعني

                                                 
 . ) ٤/٩ (اجملموع ) ١(
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$ Vϑ‹ É) tG ó¡ •Β ∩∉∇∪ { )وهذا ي علم تارة مبوارد الرتاع بينهم وبني غريهم فال جتد مسألة  .   )٢
فيهم ورجوعهم إليهم دون    وتارة بإقرار خمال.  خولفوا فيها إال وقد تبني أن احلق معهم 

، وتارة بشهادة    ، أو بشهادهتم على خمالفيهم بالضالل واجلهل  رجوعهم إىل غريهم 
، وتارة بأن كل طائفة تعتصم هبم فيما خالفت  املؤمنني الذين هم شهداء اهللا يف األرض

وم ، فأما شهادة املؤمنني الذين هم شهداء اهللا يف األرض فهذا أمر ظاهر معل   فيه األخرى
، ال جتد أحدا ع ظ م يف األمة تعظيما أعظم مما         باحلس  والتواتر لكل من مسع كالم املسلمني   

، كما ال ي نق ص إال بقدر ما   ، وال جتد غريهم يعظم إال بقدر ما وافقهم فيه    عظموا به 
آية ما :  ، كما قال اإلمام أمحد  ، حىت إنك جتد املخالفني هلم كلهم ي قر بذلك  خالفهم

، فأما وقت املوت فال بد من   ؛ فإنه يف احلياة يعظم الرجل طائفته  ننا وبينهم يوم  اجلنائزبي
 .  االعتراف باحلق من عموم اخللق 

 مسح    - رمحه اهللا -، يعين اإلمام أمحد  وهلذا مل يعرف يف اإلسالم مثل جنازته 
 يف اخلانات ، سوى من صلى املتوكل موضع الصالة عليه فو جد ألف  ألف  وستمائة ألف  

، وهو إمنا ن ب ل عند األمة باتباع    ، وأسلم يومئذ  من اليهود والنصارى عشرون ألفا    والبيوت
وكذلك الشافعي وإسحاق وغريمها إمنا ن ب لوا يف اإلسالم باتباع أهل   .  احلديث والسنة
وكذلك مالك واألوزاعي  .  وكذلك البخاري وأمثاله إمنا نبلوا بذلك.  احلديث والسنة

، وق ب ل قوهلم ملا وافقوا فيه احلديث    والثوري وأبو حنيفة وغريهم إمنا نبلوا يف عموم األمة  
، وما ت كلم فيمن تكلم فيه منهم إال بسبب املواضع اليت مل يتفق له متابعتها من   والسنة

، إما لعدم بالغها إياه أو العتقاده ضعف داللتها أو رجحان غريها      احلديث والسنة 
 .  عليها

                                                 
 .  ١٧:  سورة حممد آية ) ١(
 .  ٦٨ - ٦٦:  سورة النساء اآليات ) ٢(
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 الرد على خصوم أهل السنة جهاد 
، حىت كان حيىي بن  فالراد على أهل البدع جماهد:  - رمحه اهللا - )١(قال الشيخ 

، واجملاهد قد يكون عدال يف سياسته وقد   الذب عن السنة أفضل من اجلهاد:  حيىي يقول
إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل    { ، وقد يكون فيه فجور كما قال النيب  ال يكون

وهلذا مضت السنة بأن يغزى مع   .  )٥( )٤( }وبأقوام ال خالق هلم  { )٣( )٢( } الفاجر
وهو مع   ،  ، واجلهاد عمل مشكور لصاحبه يف الظاهر ال حمالة     كل أمري برا كان أو فاجرا 

؛ فهكذا املنتصر   نصره للسنة والدين :  النية احلسنة مشكور باطنا وظاهرا ووجه شكره  
؛ فحمد الرجال عند اهللا ورسوله وعباده      لإلسالم والسنة يشكر على ذلك من هذا الوجه     

، إذ احلمد     املؤمنني حبسب ما وافقوا فيه دين اهللا وسنة رسوله وشرعه من مجيع األصناف
، واحلسنات هي ما وافق طاعة اهللا ورسوله من التصديق خبرب اهللا   ى احلسناتإمنا يكون عل
وهو فيما جاء به الرسول    .  ، فاخلري كله باتفاق األمة   ، وهذا هو السنة    والطاعة ألمره

وكذلك ال يذم من يذم من املنحرفني عن السنة والشريعة وطاعة اهللا ورسوله إال  .  
 .  مبخالفته ذلك

 من العلماء واألمراء وغريهم إمنا تكلم فيه أهل اإلميان مبخالفته السنة  ومن تكلم فيه
وما  .  ، وهبذا ذم السلف واألئمة أهل الكالم كابن كرام وابن كالب واألشعري      والشريعة

تكلم من أعيان األمة وأئمتها املقبولني فيها من مجيع طوائف الفقهاء وأهل احلديث    
، أو إعراضهم     ؛ خلفائه عليهم   خالفوا فيه السنة واحلديث ؛ إال مبا يقولون إهنم والصوفية

                                                 
 .  ) ٤/١٣ (اجملموع ) ١(
 .  )٢٥١٧(، الدارمي السري  )٢/٣١٠(، أمحد  )١١١(، مسلم اإلميان   )٦٢٣٢(البخاري القدر  ) ٢(
   .ريرة من حديث أيب ه)  ١١١ (، ومسلم  ) ٣٠٦٢ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  )٥/٤٥(أمحد ) ٤(
، ونقل العجلوين يف كشف   ) ١٨٦٣ (، والضياء  ) ٤٥١٧ (، وصححه ابن حبان   ) ٨٨٨٥ (رواه النسائي  ) ٥(

 .  تصحيحه عن الزركشي  )  ٢/٦٥ (اخلفاء 
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فإن خمالفة املسلم الصحيح اإلميان النص  إمنا       .  عنه أو القتضاء أصل قياس مهدوه رد  ذلك  
لكن هو فيما ظهر من السنة وعظ م        .  يكون لعدم علمه به أو العتقاده صحة ما عارضه    

.  حق من الذم ما ال يستحقه يف النص اخلفي؛ فيست أمره يقع بتفريط من املخالف وعدوان 
:  ، إىل أن قال الشيخ  ؛ يع ظ م فيه أمر خمالفة السنة وكذلك فيما يوقع الفرقة واالختالف

.  وهلذا جتد أعظمهم موافقة ألئمة السنة واحلديث أعظم عند مجيعهم فمن هو دونه     
ن أئمة السنة كان عندهم   فاألشعري نفس ه ملا كان أقرب إىل قول اإلمام أمحد ومن قبله م 

والقاضي أبو بكر بن الباقالين ملا كان أقرهبم إىل ذلك كان أعظم        .  أعظم  من أتباعه 
وأما مثل األستاذ أيب املعايل وأيب حامد وحنومها ممن خالفوا أصوله فال           .  عندهم من غريه

ذهب ، وأكثر ذلك تقلدوه من م  جتدهم ي عظمون إال مبا وافقوا فيه السنة واحلديث  
 .  الشافعي يف الفقه

وكذلك املتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه كأيب الوليد الباجي والقاضي أيب    
وكذلك أبو حممد بن    .  ؛ ال ي عظمون إال مبوافقة السنة واحلديث      بكر بن العريب وحنومها 

يف ، مثل ما ذكر  حزم فيما صنفه من امللل والنحل إمنا يستحمد مبوافقة السنة واحلديث
، خبالف ما انفرد به من قوله يف التفضيل بني    مسائل القدر واإلرجاء وحنو ذلك 

، وكذلك ما ذكره يف باب الصفات فإنه يستحمد فيه مبوافقة أهل السنة    الصحابة
، وال ريب أنه موافق   إنه موافق لإلمام أمحد يف مسألة القرآن وغريها   :  ، ويقول  واحلديث

األشعري وحنوه أعظم موافقة لإلمام أمحد بن حنبل ومن قبله   ، لكن  له وهلم يف بعض ذلك  
وإن كان أبو حممد بن حزم يف مسائل اإلميان والقدر     .  من األئمة يف القرآن والصفات  

، لكن قد خالط من أقوال    أقوم من غريه وأعلم باحلديث وأكثر تعظيما له وألهله من غريه 
 عن موافقة أهل احلديث يف معاين مذهبهم    الفالسفة واملعتزلة يف مسائل الصفات ما صرفه  

 .  ، فوافق هؤالء يف اللفظ وهؤالء يف املعىن   يف ذلك
ومبثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء واملتكلمني وعلماء احلديث باتباعه لظاهر ال       

، وكما نفى خرق العادات وحنوه    ؛ كما نفى املعاين يف األمر والنهي واالشتقاق  باطن له
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، مضموما إىل ما يف كالمه من الوقيعة يف األكابر واإلسراف يف نفي  ات القلوبمن عباد
، وإن كان له من اإلميان والدين والعلوم الواسعة الكثرية ما   املعاين ودعوى متابعة الظواهر

، ويوجد يف كتبه من كثرة اإلطالع على األقوال واملعرفة باألحوال   ال يدفعه إال مكابر
فاملسألة اليت يكون فيها  .   اإلسالم وجلانب الرسالة ما ال جيتمع مثله لغريهوالتعظيم لدعائم

، وله من التمييز بني الصحيح والضعيف واملعرفة      حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح
 .  بأقوال السلف ما ال يكاد يقع مثله لغريه من الفقهاء

وتعظيم أئمة األمة    :  ث فقال تعظيم األمة للسنة واحلدي  - رمحه اهللا  -مث بني الشيخ  
وعوامها للسنة واحلديث وأهله يف األصول والفروع من األقوال واألعمال أكثر من أن        

.  ، وجتد اإلسالم واإلميان كلما ظهر وق و ي كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى  يذكر هنا
دولة املهدي   :  وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع حبسب ذلك مثل   

؛  ، وحنومها ممن كان يعظم اإلسالم واإلميان ويغزو أعداءه من الكفار واملنافقني     يدوالرش
فإن املهدي قتل من  .  كان أهل السنة يف تلك األيام أقوى وأكثر وأهل البدع أذل وأقل  

، وذلك   والرشيد كان كثري الغزو واحلج .  املنافقني والزنادقة من ال حيصي عدده إال اهللا
الدولة العباسية وكان يف أنصارها من أهل املشرق واألعاجم طوائف من        أنه ملا انتشرت 

؛ ظهر حينئذ كثري من   )١( }الفتنة ههنا  {:   حيث قالالذين نعتهم رسول اهللا 
، وع ر بت أيضا إذ ذاك طائفة من كتب األعاجم من اجملوس والفرس والصابئني   البدع

اس املأمون ظهر اخلرمية وحنوهم من املنافقني   ويف دولة أيب العب  .  الروم واملشركني اهلنود 
،   وع ر ب كثري من كتب األوائل اجمللوبة من بالد الروم ما انتشر بسببه مقاالت الصابئني  

 .  وراسل ملوك املشركني من اهلند وحنوهم حىت صار بينه وبينهم مودة  
ملشركني   فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق يف املسلمني وقوي ما قوي من حال ا       

، وكان من أثر ذلك ما ظهر من استيالء اجلهمية والرافضة وغريهم من أهل              وأهل الكتاب

                                                 
 .  ) من حديث ابن عمر   )  ٢٩٠٥ (، ومسلم  ) ٣٢٧٩ (رواه البخاري   ) (١(
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، وذلك بنوع رأي حيسبه صاحبه عقال     الضالل وتقريب الصابئة وحنوهم من املتفلسفة  
.  ؛ إذ التسوية بني املؤمن واملنافق واملسلم والكافر أعظم الظلم      وعدال وإمنا هو جهل وظلم   

، حىت امتحنت  دى عند أهل الضالل أعظم اجلهل فتولد من ذلك فتنة اجلهمية  وطلب اهل
، وجرى من حمنة اإلمام أمحد وغريه ما  األمة بنفي الصفات والتكذيب لكالم اهللا ورؤيته

 .  جرى مما يطول وصفه 
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 امتحان أهل السنة واجلماعة خبصومهم 
 مذهب أهل السنة عرب   حديثه عن- رمحه اهللا -يواصل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 وكان يف أيام )١(، فيقول  ، وانتصار وعز تارات   ، وما مر به من حمن وابتالء تارة  التاريخ
، وأ لزموا الصغار فعزت      املتوكل قد عز اإلسالم حىت ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية  

ملهدي   وكذلك يف أيام املعتضد وا .  السنة واجلماعة وقمعت اجلهمية والرافضة وحنوهم   
، وكان    والقادر وغريهم من اخللفاء الذين كانوا أمحد سرية وأحسن طريقة من غريهم     

ويف دولة بين بويه وحنوهم كان األمر     .  اإلسالم يف زمنهم أعز وكانت السنة حبسب ذلك
، وفيهم قرامطة   ، وقوم منهم زنادقة  ؛ فإهنم كان فيهم أصناف املذاهب املذمومة  بالعكس

، فحصل يف  ، وهذه األشياء كثرية فيهم غالبة عليهم   ومعتزلة ورافضةكثرية ومتفلسفة
، حىت استوىل النصارى على ثغور   أهل اإلسالم والسنة يف أيامهم من الوهن ما مل يعرف  

اإلسالم وانتشرت القرامطة يف أرض مصر واملغرب واملشرق وغري ذلك وجرت حوادث   
 .  كثرية

 من أحسن ممالك بين جنسه كان اإلسالم   وملا كانت مملكة حممود بن سبكتكني 
؛ فإنه غزا املشركني من أهل اهلند ونشر من العدل ما مل ينشره      والسنة يف مملكته أعز   

، وكذلك السلطان نور  ، فكانت السنة يف أيامه ظاهرة والبدع يف أيامه مقموعة  مثله
ل الكفار وأهل البدع     ، وذ  الدين حممود الذي كان بالشام عز أهل  اإلسالم والسنة يف زمنه  
وكذلك ما كان يف زمنه  .  ممن كان بالشام ومصر وغريها من الرافضة واجلهمية وحنوهم  

، وهلذا    ، فإنه كان من أمثل وزراء اإلسالم من خالفة بين العباس ووزارة ابن هبرية هلم
 .  كان له من العناية باإلسالم واحلديث ما ليس لغريه

 عن رجوع بعض أهل الضالل إىل مذهب أهل السنة   - رمحه اهللا -مث تكلم الشيخ 
وما يوجد من إقرار أئمة الكالم والفلسفة وشهادهتم على أنفسهم وعلى بين         :  فقال

                                                 
  ) ٤/٢١ (اجملموع ) ١(
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، كذلك فأكثر   ، ومن شهادة أئمة الكالم والفلسفة بعضهم على بعض     جنسهم بالضالل
 عموم أهل   ، وكذلك ما يوجد من رجوع أئمتهم إىل مذهب      من أن حيتمله هذا املوضع   
؛ ألن اإلميان حني      وأئمة السنة واحلديث ال يرجع منهم أحد      .  السنة وعجائزهم كثري

 .  ختالط بشاشته القلوب ال يسخطه أحد  
،    وكذلك ما يوجد من شهادهتم ألهل احلديث بالسالمة واخلالص من أنواع الضالل     

ة من أهل األهواء    ، ومجيع الطوائف املتقابل  وهم ال يشهدون ألهل البدع إال بالضالل  
 .  تشهد هلم بأهنم أصلح من اآلخرين وأقرب إىل احلق  

 بني ما عند بعض أهل السنة من عيب وما عند أهل  - رمحه اهللا -مث قارن الشيخ 
 أهل احلديث  -وإذا قابلنا بني الطائفتني  :  ؛ ليتبني الفرق الواضح بني الفريقني فقال  الكالم

هل احلديث وأهل اجلماعة حبشو القول إمنا يعيبهم  فالذي يعيب بعض أ-وأهل الكالم  
؛ أما األول فبأن حيتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو بآثار       بقلة املعرفة أو بقلة الفهم    
، بل قد  وأما الثاين فبأن ال يفهموا معىن األحاديث الصحيحة.  ال تصلح لالحتجاج

وال ريب أن هذا موجود يف  .  يقولون القولني املتناقضني وال يهتدون للخروج من ذلك 
؛ حيتجون بأحاديث موضوعة يف مسائل األصول والفروع ويذكرون من القرآن    بعضهم

، لكن هم بالنسبة إىل غريهم يف ذلك كاملسلمني بالنسبة إىل  واحلديث ما ال يفهمون معناه
ون   ، وكل خري يك ، لكن كل شر يكون يف بعض املسلمني فهو يف غريهم أكثر    بقية امللل

 .  ، وهكذا أهل احلديث بالنسبة إىل غريهم  يف غريهم فهو فيهم أعلى وأعظم 
وبيان ذلك أن ما ذكر من فضول الكالم الذي ال يفيد مع اعتقاد أنه طريق إىل         
التصور والتصديق هو يف أهل الكالم واملنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو يف أهل        

يف احتجاج هؤالء باحلدود واألقيسة فبإزاء احتجاج أولئك باحلديث الضع.  احلديث
وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث .  ، بل تفيد جهال وضالال   الكثرية العقيمة اليت ال تفيد معرفة

وما   .  ال يفهمون معناها تكلف هؤالء من القول بغري علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر    
 .  ضعيف احلديث خري من رأي فالن :  أحسن قول اإلمام أمحد 
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احلديث من املزية أن ما يقولونه من الكالم الذي ال يفهمه بعضهم هو كالم        مث ألهل 
، وأما املتكلمة فيتكلفون من القول ما ال يفهمونه وال   ، وقد آمنوا بذلك من نفسه حق
وأهل احلديث ال يستدلون حبديث ضعيف يف نقض أصل عظيم من  .  يعلمون أنه حق
، وأولئك حيتجون باحلدود       فرع من الفروع ، بل إما يف تأييده وإما يف أصول الشريعة 

 .  واملقاييس الفاسدة يف نقض األصول احلقة الثابتة 
:  إذا عرف هذا فقد قال اهللا تعاىل عن أتباع األئمة من أهل امللل املخالفني للرسل                 

}  $ £ϑ n= sù öΝ ßγ ø? u !% y` Ν ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ É i t7 ø9 $$ Î/ (#θ ãm Ì sù $ yϑ Î/ Ν èδ y‰Ψ Ïã z Ï iΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# { )١(  .  
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باع املرسلني فمن املعلوم أن أحق الناس   وإذا كانت سعادة الدنيا واآلخرة هي يف ات 

، وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أهل السنة   بذلك هم أعلمهم بآثار املرسلني
 .  ، وهم أسعد الناس باتباع الرسول    واحلديث من هذه األمة 

؛ فالكالم يف أقيستهم اليت هي حججهم وبراهينهم     وأما غري أتباعه من أهل الكالم
، وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئا من السنة واحلديث من     ارفهم وعلومهم على مع

 .  املتكلمني والفالسفة
ومن املعلوم من حيث اجلملة أن املتكلمني والفالسفة من أعظم بين آدم حشوا وقوال         

 خيلو هلم مسألة      - واهللا أعلم   -، ال يكاد   للباطل وتكذيبا للحق من مسائلهم ودالئلهم 
 .  كواحدة عن ذل  

أحدها أنك جتدهم أعظم الناس شكا واضطرابا وأضعف     :  ويدلك على ذلك أمور 
وإمنا فضيلة   .  وهذا أمر جيدونه يف أنفسهم ويشهده الناس منهم     .  الناس علما ويقينا

                                                 
 .  ٨٣:  افر آية سورة غ) ١(
 .  ٦٦:  سورة األحزاب آية  ) ٢(
 .  ٦٨:  سورة األحزاب آية  ) ٣(
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، ومن املعلوم أن االعتراض والقدح ليس        أحدهم باقتداره على االعتراض والقدح واجلدل  
، وإمنا العلم يف جواب    أحوال صاحبه أن يكون مبرتلة العامي   وأحسن  .  بعلم وال فيه منفعة

 .  ، إذ كل منهم يقدح يف أدلة اآلخر  ، وهلذا جتد غالب حججهم تتكافأ   السؤال
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 جهل علماء الكالم وذمهم 
 حديثه عن علماء الكالم وقلة    - رمحه اهللا - )١(يواصل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 :  م فيقولبضاعتهم من العلم النافع وخربهت
 - مع أنه من أقرهبم إىل السنة واحلديث وأعلمهم بذلك         -إن األشعري  :  وقد قيل

 فإن ذلك هو  - يعين أدلة علم الكالم -صنف يف آخر عمره كتابا يف تكافؤ األدلة  
؛   ، وما زال أئمتهم خيربون بعدم األدلة واهلدى يف طريقهم    صناعته اليت حيسن الكالم فيها

أكثر الناس شكا عند  :  ، حىت قال أبو حامد الغزايل   أيب حامد وغريه كما ذكرناه عن 
 باب احلرية    -، وهذا أبو عبد اهللا الرازي من أعظم الناس يف هذا الباب      املوت أهل الكالم  

، لكن هو مسرف يف هذا الباب حبيث له هنمة يف التشكيك دون       -والشك واالضطراب   
لكن بعض الناس قد ال .  ويثبت على نوع من احلق؛ فإنه حيقق شيئا  التحقيق خبالف غريه

وكان من فضالء املتأخرين   .  يثبت على باطل حمض بل ال بد فيه من نوع من احلق  
أستلقي على قفاي وأضع   :  ، كان يقول وأبرعهم يف الفلسفة والكالم ابن واصل احلموي  

اض هؤالء   ، واعتر امللحفة على نصف وجهي مث أذكر املقاالت وحجج هؤالء وهؤالء   
 :  ، ومل يترجح عندي شيء وهلذا أنشد اخلطايب   ، حىت يطلع الفجر  وهؤالء

ــور    ــر مكس ــل كاس ــا وك ــور   حق ــر مكس ــل كاس ــا وك حق ــا  ــزجاج ختاهل ــت كال ــج هتاف ــاحج ــزجاج ختاهل ــت كال ــج هتاف حج
؟    ؛ فأي لغو وباطل وحشو يكون أعظم من هذا      فإذا كانت هذه حال حججهم  

م أعظم الناس وكيف يليق مبثل هؤالء أن ينسبوا إىل احلشو أهل احلديث والسنة الذين ه     
، وهم باحلق   ، ويعلمون أهنم يعلمون    ؟ وهم الذين يعلمون    علما ويقينا وطمأنينة وسكينة

فأما ما أوتيه علماء أهل احلديث وخواصهم من اليقني   .  يوقنون ال يشكون وال ميترون  
، ولكن عند عوامهم من اليقني والعلم النافع ما    ؛ فأمر جيل عن الوصف  واملعرفة واهلدى  

 .  ، وهذا ظاهر مشهود لكل أحد    حيصل منه شيء ألئمة املتفلسفة املتكلمنيمل 

                                                 
 .  ) ٤/٢٨ (اجملموع ) ١(
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.  ، وأسباب الضالل واجلهل   أسباب اهلدى والعلم النافع- رمحه اهللا -مث ذكر الشيخ 
 ولكن ال بد أن يعلم أن املبدأ يف شعور النفس وحركتها هم املالئكة أو        )١(فقال 

، والشيطان يلقي التكذيب باحلق    ق واألمر باخلري؛ فامللك يلقي التصديق باحل الشياطني
، كما أن األمر والنهي     ، والتصديق والتكذيب مقرونان بنظر اإلنسان واألمر بالشر

، وسلم من معارضات الشيطان   فإذا كان النظر يف دليل هاد  كالقرآن  .  مقرونان بإرادته
ستعاذة من الشيطان الرجيم عند ، وهلذا أ م ر العبد  باال   تضمن ذلك النظر والعلم واهلدى 

وإذا كان النظر يف دليل مضل والناظر يعتقد صحته بأن تكون مقدمتاه أو        .  القراءة 
، أو تكون املقدمات صحيحة لكن التأليف ليس مبستقيم فإنه    إحدامها متضمنة للباطل

 ، وهو غالب شبهات أهل الباطل املخالفني للكتاب  يصري يف القلب بذلك اعتقاد فاسد
، وأما النظر املفيد للعلم فهو ما كان يف دليل  والسنة من املتفلسفة واملتكلمني وحنوهم

؛ فإن الذي جاءت     والدليل اهلادي على العموم واإلطالق هو كتاب اهللا وسنة نبيه     .  هاد
به الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع وي حص ل اهلدى وهو بذكر اهللا وما نزل من      

ا أراد النظر واالعتبار يف األدلة املطلقة من غري تعيني مطلوب فذلك النظر يف ، فإذ احلق
%!ô‰s% Νà2u  {:  ؛ كما قال تعاىل كتاب اهللا وتدبره y` š∅ ÏiΒ «!$# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2uρ ÑÎ7•Β ∩⊇∈∪ 
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 .)  ٤/٣٥ (اجملموع  )١(
 .  ١٦ ، ١٥:  اآليتان سورة املائدة ) ٢(
 .  ٥٣ ، ٥٢:  سورة الشورى اآليتان  ) ٣(
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،    إن وضع الكلم مواضعه اهتدى   :   أن الناظر يف القرآن  - رمحه اهللا -مث بي ن الشيخ 
كان النظر يف الدليل اهلادي وهو القرآن   إذا  :  ، فقال وإن حرف الكلم عن مواضعه ضل   

، وقد ال يفهمه أو حيرف      فقد يضع الكلم مواضعه ويفهم مقصود الدليل فيهتدي بالقرآن 
ãΑÍi”t∴çΡuρ z  {:  ؛ كما قال تعاىل ، ويكون ذلك من الشيطان   الكلم عن مواضعه فيضل به ÏΒ 
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 .  ، وكذلك أعمى القلب  ، وقد ال يراه لعشى يف بصره  للهالل قد يراه 

، وإىل أن     إىل أن يظفر بالدليل اهلادي  :  وأما الناظر يف املسألة فهذا حيتاج إىل شيئني   
 األسباب اهلادية ويصرف فأمره الشرع مبا يوجب أن يرتل على قلبه .  يهتدي به وينتفع

،    ؛ فإن الشيطان وسواس خناس   ، وهو ذكر اهللا تعاىل والغفلة عنه    عنه األسباب املعوقة 
،    ، وذكر اهللا يعطي اإلميان  ، وإذا غفل عن ذكر اهللا وسوس  فإذا ذكر العبد ربه خنس

، وهو معلم كل علم   واهللا سبحانه هو رب كل شيء ومليكه.  وهو أصل اإلميان 
كما قال جندب بن عبد اهللا البجلي .  والقرآن يعطي العلم املفص ل ويزيد اإلميان .  وواهبه

                                                 
 .  ٨٢:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  ٢٦:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ١٢٥ ، ١٢٤:   سورة التوبة اآليتان )٣(
 .  ٤٤:  سورة فصلت آية ) ٤(
 .  ١٣٨:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
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 وهلذا كان   )٢( )١( }تعلمنا اإلميان مث تعلمنا القرآن فازددنا إميانا  {:  وغريه من الصحابة

%ù&tø  {:  نبيهأول ما أنزل اهللا على  $# ÉΟó™ $$ Î/ y7În/u‘ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪ { )فأمره أن يقرأ     )٣ ،

%ù&tø  {:  ، وقال باسم اهللا فتضمن هذا األمر بذكر اهللا وما نزل من احلق $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï% ©!$# 

t,n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ z≈ |¡Σ M}$# ôÏΒ @,n= tã ∩⊄∪ ù&tø% $# y7 š/u‘uρ ãΠtø.F{$# ∩⊂∪ “ Ï% ©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ zΟ̄= tæ z≈ |¡Σ M}$# $ tΒ 

óΟs9 ÷Λs>÷è tƒ ∩∈∪ { )فذكر سبحانه أنه خلق أكرم األعيان املوحدة عموما وخصوصا وهو   .   )٤
، وذكر التعليم بالقلم الذي هو  ه املعلم للعلم عموما وخصوصا لإلنسان  وأن.  اإلنسان

وحقيقة األمر أن العبد    .  آخر املراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي يف القلب 
فبذكر اهللا واالفتقار إليه يهديه اهللا    .  مفتقر إىل ما يسأله من العلم واهلدى طالب  سائل 

  )٦( )٥( }يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم    {:  ، كما قال ويدله
وإسرافيل فاطر السماوات  اللهم رب جربيل وميكائيل   {:   يقولوكان النيب 

، اهدين ملا    ، عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون  واألرض
 . )٨( )٧( }، إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم  اختلف فيه من احلق بإذنك

                                                 
 .  )٦١(ابن ماجه املقدمة  ) ١(
 .  ) ١/١٢ (، وصححه البوصريي   ) ٦١ (رواه ابن ماجه   )٢(
 .  ١:  سورة العلق آية  ) ٣(
 .  ٥ - ١:  سورة العلق اآليات ) ٤(
، ابن ماجه       )٢٤٩٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع                 )٢٥٧٧(واآلداب     مسلم الرب والصلة        ) ٥(

 .  )٥/١٥٤(، أمحد  )٤٢٥٧(الزهد   
 .  من حديث أيب ذر  )  ٢٥٧٧ (حديث قدسي ؛ رواه مسلم   )٦(
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار                   )٣٤٢٠(، الترمذي الدعوات           )٧٧٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها               ) ٧(

 .  )٦/١٥٦(، أمحد  )١٣٥٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )٥٠٨٥(، أبو داود األدب   )١٦٢٥(
 .  من حديث عائشة)  ٧٧٠ (رواه مسلم   )٨(
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 فائدة التفكر والتدبر 
 التفكر والتدبر والتذكر   أن العلم إمنا حيصل عن طريق- رمحه اهللا - )١(يبي ن الشيخ 

إن الطالب للعلم بالنظر واالستدالل والتفكر والتدبر ال حيصل له ذلك إن مل ينظر      :  فيقول
، ومىت كان العلم مستفادا بالنظر فال بد أن يكون عند    يف دليل يفيده العلم باملدلول عليه

؛ فيكون ذلك املعلوم      رالناظر من العلم املذكور الثابت من قلبه ما ال حيتاج حصوله إىل نظ  
t  {:  ، وكان التفكري يف خملوقاته كما قال تعاىل  أصال وسببا للتفكر هو احلق املعلوم    Ï% ©!$# 

tβρãä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈uŠÏ% #YŠθ ãèè% uρ 4’ n?tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρã¤6xtG tƒ uρ ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )وقد    )٢ ،
؛ ألن التفكري والتقدير يكون   )٣(تفكروا يف املخلوق وال تفكروا يف اخلالق    :  جاء يف األثر

، وأما    ، وذلك يكون يف األمور املتشاهبة وهي املخلوقات   يف األمثال املضروبة واملقاييس 
فالتفكر الذي مبناه على القياس ميتنع .   فليس له شبيه وال نظري - سبحانه وتعاىل -خلالق ا

وبالذكر ومبا أخرب به عن نفسه حيصل .  ، وإمنا هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد  يف حقه
، أعين من العلم به نفسه  للعبد من العلم به أمور عظيمة ال تنال مبجرد التفكري والتقدير

فأما العلم مبعاين ما أخرب وحنو ذلك فيدخل فيها التفكري والتقدير   .  ذي ال تفكري فيهفإنه ال
 :  إىل أن قال  .  كما جاء به الكتاب والسنة

، فاجلسم حيس بالطعام   وحصول العلم يف القلب كحصول الطعام يف اجلسم   
كما .  راهبا، وكذلك القلوب حتس مبا يترتل إليها من العلوم اليت هي طعامها وش  والشراب 
 )٥( )٤( }إن كل آدب حيب أن تؤتى مأدبته وإن مأدبة اهللا هي القرآن  { قال النيب 

                                                 
 .  ) ٤/٣٩ (اجملموع  )١(
 .  ١٩١:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
)  ١/٣٧١ (العجلوين يف الكشف ، وقد ذكر له  من حديث عبد اهللا بن سالم)  ٦/٦٧ (رواه أبو نعيم يف احللية ) ٣(

 .  ، وقوى جمموعها طرقا ضعف مفرداهتا  
 .  )٣٣١٥(الدارمي فضائل القرآن   ) ٤(
 .)  ١٠١٤ص (، وسيأيت متام خترجيه  وإسناده منقطع )  ٣٣٢١ (رواه الدارمي   )٥(
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$!tΑt“Ρr& š∅ÏΒ Ï  {:  وكما قال تعاىل yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ ôM s9$ |¡sù 8πtƒ ÏŠ÷ρ r& $ yδÍ‘ y‰s)Î/ Ÿ≅yϑ tG ôm $$ sù ã≅ ø‹¡¡9$# #Y‰t/y— 

$ \ŠÎ/# §‘ 4 $ £ϑÏΒ uρ tβρß‰Ï%θ ãƒ Ïµø‹n= tã ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# u!$ tó ÏGö/$# >πu‹ù= Ïm ÷ρ r& 8ì≈ tFtΒ Ó‰t/y— …ã&é#÷WÏiΒ 4 { )١(    ،

مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى     {:   قالن أيب موسى عن النيب   ع " الصحيحني " ويف
، وكانت منها طائفة قبلت املاء فأنبتت الكأل         والعلم كمثل غيث أصاب أرضا      

، وكانت      املاء فسقى الناس وزرعوا       ، وكانت منها طائفة أمكست       والعشب الكثري   
؛ فذلك مثل من فقه يف دين اهللا          منها طائفة إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل           

، ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هدى                 ونفعه ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم            
 على القلوب باملاء ؛ فضرب مثل اهلدى والعلم الذي يترتل  )٣( )٢( } اهللا الذي أرسلت به     

وكما أن هللا مالئكة موكلة بالسحاب واملطر فلله مالئكة موكلة     .  الذي يرتل على األرض
 .  ، وهذا رزق األجساد وقوهتا  هذا رزق القلوب وقوهتا :  بالعلم واهلدى

$  {:  قال احلسن البصري يف قوله تعاىل ®ÿ ÊΕuρ öΝßγ≈ uΖø% y—u‘ tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∪ { )إن    :  ، قال  )٤
نعمت العطية ونعمت :  ويف أثر آخر   .  من أعظم النفقة نفقة العلم أو حنو هذا الكالم  

، ويف أثر آخر عن أيب       اهلدية الكلمة من اخلري يسمعها الرجل فيهديها إىل أخ له مسلم     
ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ هبا إخوانا له مؤمنني فيتفرقون وقد       :  الدرداء 

؟ فذكر الصالة على    أال أهدي لك هدية    {:  وعن كعب بن عجرة قال.  نفعهم اهللا هبا

أفضل  {:   قالهريرة عن النيب  وروى ابن ماجه يف سننه عن أيب )٦( )٥( }النيب 

                                                 
 .  ١٧:  سورة الرعد آية ) ١(
 .  )٤/٣٩٩(، أمحد  )٢٢٨٢(، مسلم الفضائل   )٧٩(البخاري العلم   ) ٢(
 .  ) ٢٢٨٢ (، ومسلم  ) ٧٩ (البخاري  )٣(
 .  ٣:  سورة البقرة آية ) ٤(
، ابن ماجه إقامة     )١٢٨٩(، النسائي السهو     )٤٠٦(، مسلم الصالة    )٣١٩٠(البخاري أحاديث األنبياء   ) ٥(

 .  )١٣٤٢(، الدارمي الصالة   )٩٠٤(الصالة والسنة فيها  
 .  ) ٤٠٦ (، ومسلم  ) ٣٣٧٠ (رواه البخاري   )٦(
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عليكم :   وقال معاذ بن جبل)٢( )١( }الصدقة أن يتعلم الرجل علما مث يعلمه أخاه املسلم      
،   ن ال يعلمه صدقة ، وتعليمه مل ، وبذله ألهله قربة بالعلم فإن طلبه عبادة وتعلمه هللا حسنة 

وهلذا كان معلم اخلري يستغفر له كل شيء حىت    .  ، ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد
؛ ملا يف ذلك من عموم    واهللا ومالئكته يصلون على معلم الناس اخلري  .  احليتان يف البحر
 .  النفع لكل شيء

إذا    :  فة من السلف ، قال طائ وعكسه كامتو العلم فإهنم يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون
، فتقول البهائم اللهم العن عصاة بين آدم      كتم الناس العلم فع م ل باملعاصي احتبس املطر  

 .  فإنا منعنا القطر بسبب ذنوهبم
 إنك   )٣( إىل بيان اضطراب علماء الكالم وحريهتم فقال - رمحه اهللا -مث عاد الشيخ 

، وجزما بالقول يف موضع وجزما      قولجتد أهل الكالم أكثر الناس انتقاال من قول إىل 
؛ فإن اإلميان كما قال فيه    ، وهذا دليل عدم اليقني   ، وتكفري قائله يف موضع آخر    بنقيضه

ع أحد منهم عن دينه سخطة  هل يرج { قيصر ملا سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النيب 
وكذلك اإلميان إذا خالط بشاشته القلوب ال   :  قال.  ال:  ؟ قال له بعد أن يدخل فيه  

من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر  :   وهلذا قال بعض السلف   )٥( )٤( }يسخطه أحد  
 .  التنقل

عن وأما أهل السنة واحلديث فما ي علم أحد من علمائهم وال صاحل عامتهم رجع قط      
، بل هم أعظم الناس صربا على ذلك وإن امتحنوا بأنواع احملن وفتنوا   قوله واعتقاده
وهذه حال األنبياء وأتباعهم من املتقدمني كأهل األخدود وحنوهم    .  بأنواع الفنت

                                                 
 .  )٢٤٣(ابن ماجه املقدمة  ) ١(
 . وضعفه املنذري واملناوي   )  ١٩/٥٩ (، واملزي يف هتذيب الكمال   ) ٤٢٣ (رواه ابن ماجه   )٢(
   .) ٥٠ /٤ (اجملموع  )٣(
 .  )١/٢٦٣(، أمحد  )١٧٧٣(، مسلم اجلهاد والسري   )٧(البخاري بدء الوحي  ) ٤(
، وفيه موضع    باختصار)  ١٧٧٣ (، وهو يف مسلم  ) ٧ (لبخاري  حديث أيب سفيان مع هرقل ؛ رواه ا ) ٥(

 .  الشاهد 
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 رمحه -، حىت كان مالك  وكسلف هذه األمة من الصحابة والتابعني وغريهم من األئمة
إن اهللا ال بد أن يبتلي  :  يقول.  أحدا مل يصبه يف هذا األمر بالءال تغبطوا :   يقول-اهللا 

Ο!9# ∩⊇∪ |=Å¡ym$  {:  املؤمن فإن صرب رفع درجته كما قال تعاىل  r& â¨$ ¨Ζ9$# βr& (#þθ ä.uøIãƒ β r& (#þθ ä9θ à) tƒ 

$ ¨ΨtΒ#u öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖtFøãƒ ∩⊄∪ ô‰s)s9uρ $ ¨ΖtFsù t Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% ( £yϑ n= ÷è u‹n= sù ª!$# šÏ% ©!$# (#θ è% y‰|¹ £yϑ n= ÷è u‹s9uρ 

tÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪ { )إذ ال    ومن صرب من أهل األهواء على قوله فذاك ملا فيه من احلق.   )١ ،
 ويوافق عليه أهل  بد من كل بدعة عليها طائفة كبرية من احلق الذي جاء به الرسول   

 .  ؛ إذ الباطل احملض ال يقبل حبال  احلديث ما يوجب قبوهلا السنة و
وباجلملة فالثبات واالستقرار يف أهل احلديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو  

؛ ألن   ، بل املتفلسف أعظم اضطرابا وحرية يف أمره من املتكلم   عند أهل الكالم والفلسفة 
وهلذا جتد مثل أيب   .   ليس عند املتفلسفعند املتكلم من احلق الذي تلقاه عن األنبياء ما 

وأيضا جتد أهل الفلسفة والكالم  .  احلسني البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سيناء وأمثاله
أعظم الناس افتراقا واختالفا مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه  

وكل من كان من الطوائف   .  وأهل السنة واحلديث أعظم الناس اتفاقا وائتالفا  .  الربهان
 .  إليهم أقرب كان إىل االئتالف واالتفاق أقرب  

                                                 
 .  ٣ - ١:  سورة العنكبوت اآليات ) ١(
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 الفوارق بني أهل السنة واحلديث 
 وبني الفالسفة وعلماء الكالم 

 ما بني أهل السنة واحلديث وما بني علماء الكالم  - رمحه اهللا -يب ني الشيخ 
فة والكالم أعظم الناس افتراقا    جتد أهل الفالس )١(والفالسفة من الفوارق العظيمة فيقول   

، وأهل   ، مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه الربهان واختالفا
، وكل من كان إليهم من الطوائف أقرب كان  السنة واحلديث أعظم الناس اتفاقا وائتالفا

؛ إذ للفالسفة يف     سفةفاملعتزلة أكثر اتفاقا وائتالفا من املتفل .  إىل االتفاق واالئتالف أقرب
، بل ويف الطبيعيات والرياضات وصفات األفالك من األقوال ما   اإلهليات واملعاد والنبوات
وقد ذكر من مجع مقاالت األوائل مثل أيب احلسن األشعري يف .  ال حيصيه إال ذو اجلالل 

بقدر اهللا يف مقاالهتم  " الدقائق " ، ومثل القاضي أيب بكر يف كتاب " املقاالت " كتاب
، وأهل اإلثبات من الكرامية واألشعرية أكثر    يذكره الفارايب وابن سينا وأمثاهلما أضعافا 

؛ فإن يف املعتزلة من االختالفات وتكفري بعضهم بعضا حىت   اتفاقا وائتالفا من املعتزلة
، وقد ذكر من صنف يف فضائح املعتزلة من    جنس ما بني اخلوارج:  ليكفر التلميذ أستاذه
ولست جتد اتفاقا وائتالفا إال يف اتباع آثار األنبياء من القرآن    .  ذلك ما يطول وصفه

:  قال تعاىل.  ، وال جتد افتراقا واختالفا إال عند من ترك ذلك وقدم غريه عليه   واحلديث
}  Ÿω uρ tβθä9#t“ tƒ šÏÎ= tG øƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ω Î) tΒ zΜ Ïm §‘ y7 •/u‘ 4 y7 Ï9≡s% Î!uρ óΟßγ s)n= yz 3 { )؛ فأخرب أن أهل   )٢

، وهم أهل القرآن واحلديث     ، وأهل الرمحة هم أتباع األنبياء قوال وفعال  الرمحة ال خيتلفون 
 ملا   وهلذا .  ؛ فمن خالفهم يف شيء من ذلك فاته من الرمحة بقدر ذلك    من هذه األمة

واخلوارج واملعتزلة والروافض      .  كانت الفالسفة أبعد عن اتباع األنبياء كانوا أعظم اختالفا 

                                                 
 .  ) ٤/٥١ (اجملموع  )١(
 .  ١١٩ ، ١١٨:  سورة هود اآليتان) ٢(
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:  ، ال سيما الرافضة فإنه يقال ملا كانوا أيضا أبعد عن السنة واحلديث كانوا أعظم اختالفا
 .  إهنم أعظم الطوائف اختالفا وذلك ألهنم أبعد الطوائف عن السنة واجلماعة   

ملا ذكر أهل احلديث وأئمتهم    " خمتلف احلديث " د بن قتيبة يف أول كتاب  وأبو حمم
، قف ى بذكر هؤالء ووصف أقواهلم وأعماهلم ووصف أئمة هؤالء        وأهل الكالم وأئمتهم 

؛ مما يبني لكل أحد أن أهل احلديث هم أهل احلق واهلدى وأن غريهم              وأقواهلم وأعماهلم  
وأيضا املخالفون ألهل احلديث هم مظنة فساد   .  طلأوىل بالضالل واجلهل واحلشو والبا   
؛ ففيهم م ن   وإما عن مرض يف القلب وضعف إميان     .  األعمال إما عند سوء عقيدة ونفاق

، وإن كان فيهم من هو معروف     ت ر ك الواجبات واعتداء احلدود واالستخفاف باحلقوق 
 .  و أرجح مما هو فيه بزهد وعبادة ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما ه

، والرجل ال    ومن املعلوم أن العلم أصل العمل وصحة األصول توجب صحة الفروع      
فأما العامل بقبح الشيء فال .  إما احلاجة وإما اجلهل :  يصدر عنه فساد العمل إال لشيئني

؛ فذاك لون آخر وضرب       ، اللهم إال من غلب هواه عقله واستولت عليه املعاصي    يفعله
، وأيضا فإنه ال يعرف من أهل الكالم أحد إال وله يف اإلسالم مقالة ي كف ر قائلها          ثان

فأي  فريق أحق باحلشو  .  ، ويف التعميم ما يغين عن التعيني  عموم املسلمني حىت أصحابه  
.  ؟ وذلك يقتضي وجود الردة فيهم كما يوجد النفاق فيهم أكثر   والضالل من هؤالء

؛ مل تقم عليه احلجة اليت       إنه فيها خمطئ ضال :  ت اخلفية فقد يقال وهذا إذا كان يف املقاال  
، لكن ذلك يقع يف طوائف منهم يف األمور الظاهرة اليت يعلم العامة     يكفر صاحبها

 ، بل اليهود والنصارى يعلمون أن حممدا   واخلاصة من املسلمني أهنا من دين املسلمني
، وهنيه عن عبادة أحد       ة اهللا وحده ال شريك له   بعث هبا وكف ر خمالفها مثل أمره بعباد

؛ فإن  ؛ من املالئكة والنبيني والشمس والقمر والكواكب واألصنام وغري ذلك     سوى اهللا
، ومثل   ، ومثل أمره بالصلوات اخلمس وإجيابه هلا وتعظيم شأهنا  هذا أظهر شعائر اإلسالم 

، ومثل حترمي الفواحش والربا        معاداته لليهود والنصارى واملشركني والصابئني واجملوس 
 .  واخلمر وامليسر وحنو ذلك   
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وإن كانوا قد يتوبون      .  مث جتد كثريا من رؤسائهم وقع يف هذه األمور فكانوا مرتدين   
فقد حكي عن اجلهم بن صفوان أنه ترك الصالة أربعني         .  من ذلك ويعودون إىل اإلسالم  

ع بن حابس وعيينة بن حصن وحنوهم   ؛ كرؤساء العشائر مثل األقر  يوما ال يرى وجوهبا 
؛ ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب وفيهم من  ممن ارتد عن اإلسالم ودخل فيه

فمن صن ف يف مذهب املشركني وحنوهم أحسن أحواله أن يكون         .  مل يكن كذلك
، وتارة يعود إليه مع   ؛ فكثري من هؤالء جتده تارة يرتد عن اإلسالم ردة صرحية  مسلما

وأبلغ من ذلك أن منهم من     .  مرض يف قلبه ونفاق واحلكايات عنهم بذلك مشهورة   
، كما صنف الرازي كتابه يف عبادة   يصنف يف دين املشركني والردة عن اإلسالم 

، ورغ ب فيه وهذه ردة عن   ، وأقام األدلة على حسن ذلك ومنفعته الكواكب واألصنام
 .  يكون تاب وعاد إىل اإلسالم ، وإن كان قد    اإلسالم باتفاق املسلمني 

ومن العجب أن أهل الكالم يزعمون أن أهل احلديث والسنة أهل تقليد ليسوا أهل       
؛ فإن أهل السنة    ليس هذا حبق  :  فيقال هلم .  ، وأهنم ينكرون حجة العقل      نظر واستدالل

 بالنظر  ، واهللا قد أمر  هذا أصل متفق عليه بينهم  .  واحلديث ال ينكرون ما جاء به القرآن 
، وال يعرف عن أحد من سلف األمة وال أئمة السنة       والتفكر واالعتبار والتدبر يف غري آية

بل كلهم متفقون على األمر مبا جاءت به الشريعة من النظر .  وعلمائها أنه أنكر ذلك 
؛ فإهنم أنكروا ما ابتدعه املتكلمون من باطل نظرهم وكالمهم      واالستدالل ولفظ الكالم 

، وهذا كما   فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم إلنكار جنس النظر واالستدالل.  هلمواستدال
، وهذا اسم عظيم واملسمى به       أصول الدين  :  أن طائفة من أهل الكالم تسمي ما وضعته    

 ! قد أنكروا أصول الدين         :  ؛ قال املبطل     فإذا أنكر أهل احلق والسنة ذلك            .  فيه فساد الدين    
، وإمنا أنكروا ما مساه املبتدعة أصول    حق أن يسمى أصول الدينوهم مل ينكروا ما يست

فالدين ما شرعه اهللا   .  وهي أمساء مسوها هم وآباؤهم ما أنزل اهللا هبا من سلطان    .  الدين
، ومن احملال أن يكون الرسول قد بي ن فروع الدين دون  ورسوله وقد بي ن أصوله وفروعه  

 .  أصوله 
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  من اخلطأ والضالل اتباع الكتاب والسنة يعصم
 أن العصمة من اخلطأ والنجاة من الضالل إمنا حيصالن      - رمحه اهللا - )١(يبي ن الشيخ 

، وأن اخلطأ والضالل واهلالك إمنا حيصل كل منها باتباع اآلراء        باتباع الكتاب والسنة 
ط ر ق من  وعامة هذه الضالالت إمنا ت     :  - رمحه اهللا  -، فيقول   الكالمية والقواعد املنطقية  
االعتصام  :  كان علماؤنا يقولون:  ، كما كان الزهري يقول مل يعتصم بالكتاب والسنة

.  السنة سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق   :  وقال مالك.  بالسنة هو النجاة
.  وذلك أن السنة والشريعة واملنهاج هو الصراط املستقيم الذي يوصل العباد إىل اهللا    

$!  {:  ؛ كما قال تعاىل و اهلادي اخلريت يف هذا الصراط والرسول ه ¯ΡÎ) y7≈oΨ ù= y™ö‘ r& #Y‰Îγ≈ x© 
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:  ، مث قال    خطا عن ميينه ومشاله خط رسول اهللا   { )٥(وقال عبد اهللا بن مسعود 

≈›βr&uρ #x¨  { مث قرأ .  هذا سبيل اهللا وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه yδ 

‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )وإذا تأمل     } )٦ ،
، وتأمل سائر الطوائف من اخلوارج مث املعتزلة مث     ذا املثالالعاقل الذي يرجو لقاء اهللا ه

                                                 
 .  ) ٤/٥٦ (اجملموع  )١(
 .  ٤٦ ، ٤٥:  سورة األحزاب اآليتان  ) ٢(
 .  ٥٣ ، ٥٢:  سورة الشورى اآليتان  ) ٣(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية ) ٤(
، وجعله  ) ٦ (، وابن حبان   ) ٢/٢٦١ (وصححه احلاكم  )  ١١١٧٤ (، والنسائي  ) ١/٤٦٥ (رواه أمحد  ) ٥(

 . ) ٩/٢٤٢ (، كما يف احللية  حممد بن أسلم من أصول اإلسالم   
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية ) ٦(
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، ومن أقرب منهم إىل السنة من أهل الكالم مثل الكرامية والكالبية      اجلهمية والرافضة  
،   ، وأن كال منهم له سبيل خيرج به عما عليه الصحابة وأهل احلديث   واألشعرية غريهم

اد هبذا املثال الذي ضربه املعصوم الذي ال  ؛ وجدت أهنم املر   ويدعي أن سبيله هو الصواب
 .  يتكلم عن اهلوى إن هو إال وحي يوحي   

 ال سيما يف أخبار -والعجب أن من هؤالء من يصرح بأن عقله إذا عارضه احلديث   
، وجعل عقله ميزانا   ، وصرح بتقدميه على احلديث    محل احلديث على عقله-الصفات 
ان مصر حا بتقدميه على الشريعة احملمدية فيكون      فليت شعري هل عقله هذا ك.  للحديث

؟ فال    ؟ أم هو عقل مبتدع ضال جاهل حائر خارج عن السبيل   من السبيل املأمور باتباعه
 ! حول وال قوة إال باهللا  

 سبب ضالل االحتادية وأنه كان بسبب اإلعراض عن  - رمحه اهللا -مث بي ن الشيخ  
وهؤالء االحتادية وأمثاهلم إمنا أتوا من      :  ، فقال كلمنيالكتاب والسنة والسري على منهج املت  

، وقلة اتباع السنة وطريقة     قلة العلم واإلميان بصفات اهللا اليت يتميز هبا عن املخلوقات    
بل قد يعتقدون من التجهم ما ينايف السنة تلقيا لذلك عن متفلسف أو    .  السلف يف ذلك 

بيل اهللا كلما أرادت قلوهبم أن تتقرب إىل       ؛ فيكون ذلك االعتقاد صادا هلم عن س  متكلم
، وتسلك الصراط املستقيم إليه وتعبده كما فطروا عليه وكما بلغتهم الرسل من علوه       رهبا

، حىت جتد خلقا من مقلدة اجلهمية       ؛ صرفتهم تلك العوائق املضلة عن ذلك وعظمته
مون ما النفي الذي  وأكثرهم ال يفه .  يوافقهم بلسانه وأما قلبه فعلى الفطرة والسنة 

 .  ، بل جيعلونه ترتيها مطلقا جممال يقولونه بألسنتهم
مث ذكر الشيخ احلكاية املشهورة اليت وقعت أليب املعايل اجلويين وهو يقرر نفي علو اهللا     

 .  على خلقه على تالميذه فاعترض عليه أحد احلاضرين بأن هذا ينايف الفطرة 
:  ضر مرة واألستاذ أبو املعايل يذكر على املنرب وذلك أن الشيخ أبا جعفر اهلمداين ح   

يا :  ، فقال الشيخ أبو جعفر ، ونفى االستواء على ما عرف من قوله كان اهللا وال عرش
، ما قال  أخربنا عن هذه الضرورة اليت جندها يف قلوبنا .  أستاذ دعنا من ذكر العرش
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؛     ال يلتفت مينة وال يسرة ، ، إال وجد يف قلبه معىن يطلب العلو    يا اهللا :  عارف قط
:  ؟ فصرخ أبو املعايل ووضع يده على رأسه وقال      فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا  

، فهذا الشيخ تكلم بلسان مجيع بين آدم فأخرب أن  ، أو كما قال ونزل حريين اهلمداين
الف    ، خب العرش والعلم باستواء اهللا عليه إمنا أخذ من جهة الشرع وخرب الكتاب والسنة      

فإن هذا أمر فطري ضروري   .  اإلقرار بعلو اهللا على اخللق من غري تعيني عرش وال استواء
؟    ؛ فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا  جنده يف قلوبنا حنن ومجيع من يدعو اهللا تعاىل

أعتقها فإهنا :  قال.  يف السماء:  ؟ قالت أين اهللا {  اليت قال هلا النيب  )١(واجلارية 

؟ وإمنا أخربت عن  ، أرأيت من فق هها وأخربها مبا ذكرته  جارية أعجمية)٢( }مؤمنة 
فليتأمل .   على ذلك وشهد هلا باإلميان   ، وأقرها النيب   الفطرة اليت فطرها اهللا عليها  

، ال ما أحدثه املتعمقون  عرفة ربه واإلقرار به كما ينبغيالعاقل ذلك جيده هاديا له على م
 .  واملتشدقون ممن سول هلم الشيطان وأملى هلم   

؛ جتدهم   أن الذين لبسوا الكالم بالفلسفة من أكابر املتكلمني   :  ومن أمثلة ذلك
؛ وجد    ، ما إذا تدبره من له أدىن عقل ودين   يعدون من األسرار املصونة والعلوم املخزونة 

، حىت يكذب بصدور ذلك   فيه من اجلهل والضالل ما مل يكن يظن أنه يقع فيه هؤالء 
الذي ألفه أبو عبد اهللا الرازي الذي احتذى فيه  " تفسري حديث املعراج " ؛ مثل عنهم

، وعني  القضاة اهلمذاين فإنه روى حديث املعراج بسياق طويل وأمساء       حذو ابن سينا 
، ال يف األحاديث الصحيحة وال  ء من كتب املسلمنيعجيبة وترتيب ال يوجد يف شي

احلسنة وال الضعيفة املروية عند أهل العلم وإمنا وضعه بعض الس ؤال والطرقية أو بعض         
مث إنه مع اجلهل حبديث املعراج املوجود يف كتب   .  شياطني الوعاظ أو بعض الزنادقة

ب إىل ما مل يسمع من عامل وال احلديث والتفسري والسرية وعدوله عما يوجد يف هذه الكت  
، وجعل معراج الرسول   ؛ فسره بتفسري الصابئة الضالة املنجمني يوجد يف أثارة من علم

                                                 
 .   بن احلكم السلمي   من حديث معاوية)  ٥٣٧ (كما رواه مسلم    )١(
 .  )٩٣٠(، أبو داود الصالة  )١٢١٨(، النسائي السهو   )٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٢(
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.  ؛ فآدم هو القمر   ، وأن األنبياء الذين رآهم هم الكواكب    ت ر ق يه بفكره إىل األفالك 
الوجود الواجب     ، وأنه عرف   واألهنار األربعة هي العناصر األربعة.  وإدريس هو الشمس  

مث إنه يعظ م ذلك وجيعله من األسرار واملعارف اليت جيب صوهنا عن أفهام املؤمنني  .  املطلق
، حىت إن طائفة ممن كانوا يعظمونه ملا رأوا ذلك تعجبوا وجعل بعض املتعصبني    وعلمائهم

ا يف يدفع ذلك حىت أروه النسخة خبط بعض املشائخ املعروفني اخلبريين حباله وقد كتبه  
.  ، ومجع فيه عامة آراء الفالسفة واملتكلمني  " املطالب العالية : " ضمن كتابه الذي مساه

 .  - رمحه اهللا -انتهى كالم الشيخ 
وهذا هو الرازي الذي يلقب باإلمام فخر الدين الرازي هذه مواقفة املشينة وبعض      

ألخذ بأدلة الكتاب  ، والذي أوقعه يف ذلك إمنا هو اإلعراض عن ا     مؤلفاته املشبوهة 
فال    .  ، وأخذه بآراء الفالسفة واملتكلمني     ، وباعتبارها أدلة ال تفيد اليقني عنده  والسنة

، وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة كما قال      حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 
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 .  ٣٧ ، ٣٦:  سورة الزخرف اآليتان  ) ١(
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 شطحات علماء الكالم 
.  علماء الكالم ويبي ن ما لديهم من شطحات   انتقاده ل- رمحه اهللا -يواصل الشيخ  

 )١( ، يقول فيه الشيخ ومن هؤالء واحد من كبار شخصياهتم له شهرته وهو أبو حامد الغزايل
وجتد أبا حامد الغزايل مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكالم واألصول وغري ذلك        

 يعين  -مية أكثر من أولئك مع الزهد والعبادة وحسن القصد وتبحره يف العلوم اإلسال 
املضنون به على غري   " ، وحنوه كتابه  " األربعني "  يذكر يف كتاب-الرازي وأشباهه 

، فإذا طلبت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار احلقائق وآية املطالب وجدته قول     " أهله
قاالت العباد ، ومن مل يعلم حقائق م الصابئة املتفلسفة بعينه قد غي رت عباراهتم وترتيباهتم

، وأنه هو     وأيب بكرومقاالت أهل امللل يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بني النيب   
؛ فإن أبا حامد كثريا ما حييل    الذي يطلع عليه املكاشفون الذين أدركوا احلقائق بنور إهلي  

م ، وعلى ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والع باد برياضاهت يف كتبه على ذلك النور اإلهلي
 .  وديانتهم من إدراك احلقائق وكشفها هلم حىت يز نوا بذلك ما ورد به الشرع  

وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما يف طريق املتكلمني واملتفلسفة         
 وصار يتشوف إىل  - كما أخرب به عن نفسه  -من االضطراب وآتاه اهللا إميانا جممال 

،    خ والصوفية ما هو أقرب إىل احلق وأوىل بالتحقيق    ، فيجد يف كالم املشائ  تفصيل اجلملة
 لكن مل يبلغه من املرياث النبوي    - واألمر كما وجده   -من كالم الفالسفة واملتكلمني   

الذي عند خاصة األمة من العلوم واألحوال وما وصل إليه السابقون األولون من العلم    
فصار .  ت العبادية ما مل ينله أولئك، حىت نالوا من املكاشفات العلمية واملعامال والعبادة

يعتقد أن تفصيل تلك اجلملة حيصل مبجرد تلك الطريق حيث مل يكن عنده طريق غريها      
النسداد الطريقة اخلاصة السني ة النبوية عنه مبا كان عنده من قلة العلم هبا ومن الشبهات  

، طائفة ممن يرى    ك الطريقة، حىت حالوا بينه وبني تل   اليت تقلدها عن املتفلسفة واملتكلمني 

                                                 
 .)  ٤/٦٣ (اجملموع  )١(
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فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه حىت كان الفقيه أبو حممد بن عبد السالم    
،  إمنا هو تقو ل عليه :  ، ويقول  من تصنيفه " بداية اهلداية  " فيما علقه عنه ينكر أن يكون  

، وليس فيها   ، واملردود منها أمور جمملة    مع أن هذه الكتب مقبوهلا أضعاف مردودها 
 .  عقائد وال أصول الدين

فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذ بون ثبوته     " املضنون به على غري أهله   " وأما
، وأما أهل اخلربة به وحباله فيعلمون أن هذا كله كالمه لعلمهم مبواد كالمه ومشاهبة     عنه

تون على قول   مضطربني ال يثب- كما قدمت -، ولكن كان هو وأمثاله  بعضه بعضا
، ومل يقدر   ؛ ألن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إىل طريقة خاصة اخللق     ثابت

 العلم واإلميان وهم أهل   هلم سلوك طريق خاصة هذه األمة الذين ورثوا عن الرسول      
 وهلذا كان   حقائق اإلميان والقرآن وأهل الفهم لكتاب اهللا والفهم حلديث رسول اهللا   

؛ فأما  أبو حامد كثر القول فيه ومنه :   عمرو بن الصالح يقول فيما رأيته خبطه  الشيخ أبو
، وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض     فال يلتفت إليها- يعين املخالفة للحق -هذه الكتب 
 .  انتهى كالم ابن الصالح يف الغزايل.  أمره إىل اهللا 

 ألن عفو اهللا عن الناسي  ومقصوده أنه ال يذكر بسوء :  ويقول الشيخ معلقا على ذلك
؛  ، وتوبة املذنب تأيت على كل ذنب وذلك من أقرب األشياء إىل هذا وأمثاله       واملخطئ

وألن مغفرة اهللا باحلسنات منه ومن غريه وتكفريه الذنوب باملصائب تأيت على حمقق 
رة  ، ال سيما مع كث ، فال يقدم اإلنسان على انتفاء ذلك يف حق معني إال ببصرية الذنوب

 مييل إىل  - أي الغزايل  -، وهو   اإلحسان والعلم الصحيح والعمل الصاحل والقصد احلسن   
، وهلذا فقد رد عليه علماء    ، لكنه أظهرها يف قالب التصوف والعبارات اإلسالمية   الفلسفة
شيخنا أبو حامد دخل يف  :  ، حىت أخص أصحابه أبو بكر بن العريب فإنه قال   املسلمني

 .   أراد أن خيرج منهم فما قدر   بطن الفالسفة مث
ورد عليه    .  وقد ح كي عنه من القول مبذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك يف كتبه   

، ورد عليه أبو    ، ورد عليه أبو بكر الطرطوشي أبو عبد اهللا املازري يف كتاب أفرده
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عليه الشيخ أبو ، ورد  وحنوه  " مشكاة األنوار " احلسن امل ر غيناين رفيقه رد عليه كالمه يف
، وحذر من كالمه يف ذلك هو وأبو زكريا النواوي   البيان والشيخ أبو عمرو بن الصالح 

 .  ، ورد عليه ابن عقيل وابن اجلوزي وأبو حممد املقدسي وغريهم    وغريمها
وهذا باب واسع فإن اخلارجني عن طريقة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار   

طريقة التخييل وطريقة التأويل  :  ن هلم يف كالم الرسول ثالث طرق      والذين اتبعوهم بإحسا
 .  وطريقة التجهيل

إنه خي ل أشياء ال حقيقة هلا يف      :  فأهل التخييل هم الفالسفة والباطنية الذين يقولون  
 .  ، وخاصية النبوة عندهم التخييل   الباطن

إن ما قاله له   :  اعهم يقولونوطريقة التأويل طريقة املتكلمني من اجلهمية واملعتزلة وأتب 
، وكان مقصوده أن هذا يكون سببا   تأويالت ختالف ما دل عليه اللفظ وما يفهم منه

، وجيتهدوا يف تأويل ألفاظه إىل ما يوافق   ؛ حىت يعلم الناس احلق بعقوهلم للبحث بالعقل
 .  قوهلم ليثابوا على ذلك

مل  :   يقولون-إهنم أتباع السلف   :   أهل التجهيل الذين يقولون -وأما الصنف الثالث  
،    يكن الرسول يعرف معىن ما أنزل عليه من هذه اآليات وال أصحابه يعلمون ذلك 

 .  جتري النصوص على ظاهرها وتأويلها ال يعلمه إال اهللا:  ويقولون 
، واليت     هذه الطوائف الثالث اليت ذكرها الشيخ هي أصول أهل الضالل قدميا وحديثا

، ولكن حبمد اهللا قد كشفت خمططاهتا وكشف عوارها فلم     مون يعانون منها ما زال املسل
، واحلق واضح من كتاب اهللا وسنة رسوله ومنهج        يعد ألفكارها قبول إال عند املفتونني

، ولكن األمر حيتاج إىل انتباه ويقظة من علماء املسلمني     سلف هذه األمة ملن أراده   
وفق اهللا اجلميع ملعرفة احلق وقبوله     .  دعاة الباطل خصوصا يف هذا الزمان الذي نشط فيه    

 .  والعمل به
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 معاين التأويل 
 يف موضوع التأويل وبيان - رمحه اهللا -نذكر ما كتبه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

؛ ألن هذا املوضوع شغل بال كثري من العلماء واختذه نفاة الصفات مركبا هلم يف         معانيه
 .  ، ما أنزل اهللا هبا من سلطان  حلقيقية إىل معان جمازيةتأويل الصفات عن معانيها ا

 وذلك أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد     )١( - رمحه اهللا -قال الشيخ 
 :  االصطالحات له ثالث معان 

، وهذا املعىن    ، وإن وافق ظاهره   أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكالم   :  أحدها
ö≅yδ tβρãÝàΖtƒ ω  {:  لكتاب والسنة كقوله تعاىل الذي يراد بلفظ التأويل يف ا Î) …ã& s#ƒ Íρ ù's? 4 tΠöθ tƒ 

’ ÎAù'tƒ …ã& é#ƒ Íρ ù's? ãΑθ à)tƒ šÏ% ©!$# çνθÝ¡nΣ ÏΒ ã≅ö7s% ô‰s% ôNu!% y` ã≅ß™ â‘ $ uΖÎn/u‘ Èd,ys ø9$$ Î/ { )ومنه قول    )٢ ،

سبحانك اللهم ربنا :   يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده كان رسول اهللا  {:  عائشة

 . )٤( )٣( }؛ يتأول القرآن  ولك احلمد اللهم اغفر يل   
وهلذا قال   .  ، وهو اصطالح كثري من املفسرين  ، التفسري يراد بلفظ التأويل:  ثاينوال

فإنه أراد بذلك  .  إن الراسخني يف العلم يعلمون تأويل املتشابه  :  جماهد إمام املفسرين
 .  تفسريه وبيان معانيه وهذا مما يعلمه الراسخون يف العلم  

اهره الذي يدل عليه إىل ما خيالف       أن يراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظ   :  والثالث
وهذا التأويل ال يكون إال خمالفا ملا يدل عليه اللفظ .  ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك

 .  وتسمية هذا تأويال مل يكن يف عرف السلف  .  ويبينه

                                                 
 .)  ٤/٦٨ (اجملموع  )١(
 .  ٥٣:  سورة األعراف آية  ) ٢(
، ابن  )٨٧٧(، أبو داود الصالة  )١١٢٢(، النسائي التطبيق   )٤٨٤(ة  ، مسلم الصال )٧٨٤(البخاري األذان  ) ٣(

 .  )٦/٤٣(، أمحد  )٨٨٩(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  ) ٤٨٤ (، ومسلم   ) ٨١٧ (رواه البخاري   )٤(
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،    وإمنا مس ى هذا وحده تأويال طائفة من املتأخرين اخلائضني يف الفقه وأصول الكالم     
$  {:  ه تعاىلوظن هؤالء أن قول  tΒuρ ãΝn= ÷ètƒ ÿ…ã&s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 { )مث   .  ، يراد به هذا املعىن  )١

:  وقوم يقولون .  اهللا إنه ال يعلمه إال :  ؛ قوم يقولون  صاروا يف هذا التأويل على طريقني
فإن هذا التأويل يف كثري من   .  وكال الطائفتني خمطئة  .  إن الراسخني يف العلم يعلمونه  

املواضع أو أكثرها وعامتها من باب حتريف الكلم عن مواضعه من جنس تأويالت      
، وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف األمة وأئمتها على ذمة وصاحوا     القرامطة والباطنية

وقد صنف اإلمام أمحد كتابا يف الرد     .  ه من أقطار األرض ورموا يف آثارهم بالشهببأهل
الرد على الزنادقة واجلهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن      : " على هؤالء ومساه

ومل    .  ؛ فعاب أمحد عليهم أهنم يفسرون القرآن بغري ما هو معناه     " وتأولته على غري تأويله 
إن الرسول مل يكن يعرف معاين آيات الصفات  :  ن األئمةيقل أمحد وال أحد م

إن الصحابة والتابعني هلم بإحسان مل يعرفوا تفسري القرآن   :  وال قالوا.  وأحاديثها
≈=ë  {:  فقال تعاىل! كيف وقد أمر اهللا بتدبر كتابه .  ومعانيه tG Ï. çµ≈oΨø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ 

(#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u { )وقال.  بعض آياته:  ، ومل يقل  )٢  :}  Ÿξ sùr& tβρã−/y‰tFtƒ tβ#uöà)ø9$# 4 { )٣( 
=óΟn  {:  وقال  sùr& (#ρã−/£‰tƒ tΑöθ s)ø9$# { )وأمثال ذلك يف النصوص اليت تبني أن اهللا حيب      )٤ ،

وحمال أن يكون ذلك مما ال     .  ، وأنه جعله نورا وهدى لعباده    أن يتدبر الناس القرآن كله 
؛    حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن  {:  وقد قال أبو عبد الرمحن السلمي   .  يفهم معناه

                                                 
 .  ٧:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ٢٩:  سورة ص آية) ٢(
 .  ٨٢:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ٦٨:  ن آية سورة املؤمنو) ٤(
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 عشر آيات مل منا من النيب كنا إذا تعل:  عثمان بن عفان وعبد اهللا بن مسعود أهنم قالوا 
  )١( }فتعلمنا القرآن والعمل مجيعا  :  قالوا.  جناوزها حىت نتعلم ما فيها من العلم والعمل

 براءة السلف من هذا التأويل الذي هو صرف اللفظ عن معناه )٢(مث بي ن الشيخ 
 أحدا نقل   فإن ف رض أن :  ، وقال الصحيح إىل معىن آخر كما يفعله كثري من نفاة الصفات

 فإما أن يكون قليل املعرفة بآثار - أي من هذا التأويل -مذهب السلف كما يذكره 
، وأمثاهلم    السلف كأيب املعايل اجلويين وأيب حامد الغزايل وابن اخلطيب يعين الفخر الرازي  

ممن مل يكن هلم من املعرفة باحلديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضال عن        
 يكن الواحد من هؤالء يعرف البخاري ومسلما وأحاديثهما إال بالسماع   ، ومل خواصها 

، وال مييزون بني احلديث املتواتر عند أهل العلم باحلديث وبني     كما يذكر ذلك العامة
وجتد عامة   ! ، وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب   احلديث املفترى املكذوب 

ة واملتصوفة يعترف بذلك إما عند املوت      هؤالء اخلارجني عن منهاج السلف من املتكلم  
 .  واحلكايات يف هذا كثرية معروفة .  وإما قبل املوت

هذا أبو احلسن األشعري نشأ يف االعتزال أربعني عاما يناظر عليه مث رجع عن ذلك       
، وهذا أبو حامد الغزايل مع فرط ذكائه وتأهله       وصرح بتضليل املعتزلة وبالغ يف الرد عليهم   

الكالم والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي يف هذه املسائل   ومعرفته ب
، وإن كان بعد ذلك    إىل الوقف واحلرية وحييل يف آخر أمره على طريقة أهل الكشف 

وكذلك أبو عبد   .  " إجلام العوام عن علم الكالم   " رجع إىل طريقة أهل احلديث وصنف    
لقد تأملت :  " أقسام اللذات " كتابه الذي صنفه يف، قال يف  اهللا حممد بن عمر الرازي

، ورأيت أقرب   الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال تروي غليال   

                                                 
، والبيهقي  ) ٢/١٧٢ (، وابن سعد يف الطبقات  ) ٢٩٩٢٩ (، وابن أيب شيبة  ) ٥/٤١٠ (رواه أمحد ) ١(

سنن ابن :  وانظر.  ) ١/٣٩ : ( ، وأبو عمرو الداين ؛ كما يف تفسري القرطيب   ورواه عبد الرزاق )  ٣/١١٩ (
 .  حنوه من رواية جندب بن عبد اهللا   )  ٦١ (ماجه 

 .  ) ٤/٧١ (جملموع ا )٢(
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ß≈oΗ÷q§9$# ’n?tã Ä  {:  ؛ أقرأ يف اإلثبات الطرق طريقة القرآن ö̧yèø9$# 3“uθtGó™$# ∩∈∪{ )١(   ،}  Ïµ ø‹s9 Î) 

ß‰yè óÁtƒ ÞΟÎ= s3ø9$# Ü=Íh‹©Ü9$# ã≅yϑ yè ø9$#uρ ßx Î=≈ ¢Á9$# …çµ ãèsùötƒ 4{ )وأقرأ يف النفي     )٢ ،  :}  }§øŠs9 Ïµ Î= ÷WÏϑ x. 

Öï†x« ({ )٣(   ،}  Ÿωuρ šχθäÜ‹Ïtä† ÏµÎ/ $Vϑù=Ïã ∩⊇⊇⊃∪{ )٤(   ،}  ö≅yδ ÞΟn=÷ès? …çµs9 $wŠÏϑy™ ∩∉∈∪{ )٥( 
 :  وكان يتمثل كثريا.  من جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت:  مث قال 

ــالل    ــاملني ض ــعي الع ــثر س ــالل   وأك ــاملني ض ــعي الع ــثر س وأك
وحاصـــل دنـــيانا أذى ووبـــال وحاصـــل دنـــيانا أذى ووبـــال 

لوا لوا سـوى أن مجعـنا فـيه قـيل وقا         سـوى أن مجعـنا فـيه قـيل وقا         

 
 
 

ــال ــول عق ــدام العق ــة إق ــالهناي ــول عق ــدام العق ــة إق هناي
وأرواحـنا يف وحشـة مـن جسومنا        وأرواحـنا يف وحشـة مـن جسومنا        
ومل نسـتفد مـن حبثـنا طـول عمرنا          ومل نسـتفد مـن حبثـنا طـول عمرنا          

:  ، وكان يقول  وهذا إمام احلرمني ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب السلف   
.  يا أصحابنا ال تشتغلوا بالكالم فلو أين عرفت أن الكالم يبلغ يب إىل ما بلغ ما اشتغلت به       

لقد خضت البحر اخلضم وخليت أهل اإلسالم وعلومهم ودخلت فيما     :  وقال عند موته
، وها أنا أموت على   ، واآلن إن مل يتداركين ريب برمحته فالويل البن اجلويين   هنوين عنه
وكذلك قال أبو عبد اهللا حممد بن عبد .  عقيدة عجائز نيسابور:  أو قال.  عقيدة أمي

 أنه مل جيد عند املتكلمني والفالسفة إال احلرية والندم وكان   الكرمي الشهرستاين أخرب 
 :  ينشد

وسـريت طـريف بـني تلـك العوامل         وسـريت طـريف بـني تلـك العوامل         
عــلى ذقــن أو قارعــا ســن نــادم عــلى ذقــن أو قارعــا ســن نــادم 

 
 

لعمـري لقـد طفـت املعـاهد كلهالعمـري لقـد طفـت املعـاهد كلها
ــر   ــف حائ ــعا ك ــلم أر إال واض ــر  ف ــف حائ ــعا ك ــلم أر إال واض ف

 .  انتهى املقصود
سلف الذي هو إن هذه الشهادات من جهابذة علماء الكالم بصحة مذهب ال :  وأقول 

 .  االعتماد على أدلة الكتاب والسنة وترك مناهج اجلدل واملنطق  
                                                 

 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
 .  ١٠:  سورة فاطر آية ) ٢(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٣(
 .  ١١٠:  سورة طه آية) ٤(
 .  ٦٥:  سورة مرمي آية ) ٥(
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 ثبات أهل اإلميان 
 تذبذب علماء الكالم وعدم ثباهتم يف مواقفهم وانتهاء    - رمحه اهللا  -ملا ذكر الشيخ   
؛ ذكر    ؛ ألهنم مل يبنوا مقاالهتم على أصول ثابتة من الكتاب والسنة  أمرهم إىل احلرية

 .  ، وأن ذلك بسبب صحة األصول اليت بنوا عليها مقاالهتم    أهل اإلميان وثباهتم مواقف 
ولقد كان من أصول اإلميان أن يثب ت اهللا العبد بالقول الثابت     :  - رمحه اهللا  - )١(قال 

<öΝs9r& ts? y#ø‹x. z  {:  ؛ كما قال تعاىل يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة uŸÑ ª!$# Wξ sWtΒ Zπ yϑ Î= x. Zπ t6 ÍhŠ sÛ 

;ο tyf t±x. Bπt7Íh‹sÛ $ yγ è= ô¹r& ×MÎ/$ rO $ yγ ããösùuρ ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ∩⊄⊆∪ þ’ÎA÷σè? $ yγ n= à2é& ¨≅ä. ¤Ïm ÈβøŒÎ* Î/ $ yγ În/u‘ 3 ÛUÎôØo„ uρ ª!$# 

tΑ$ sWøΒ F{$# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 óΟßγ ¯= yè s9 šχρ ã2 x‹tG tƒ ∩⊄∈∪  ã≅sVtΒ uρ >π yϑ Î=x. 7π sW Î7yz >ο tyf t±x. >πsV Î6 yz ôM̈VçG ô_ $# ÏΒ É−öθ sù 

ÇÚö‘ F{$# $ tΒ $yγ s9 ÏΒ 9‘# ts% ∩⊄∉∪ àM Îm6 sVãƒ ª!$# š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9$# ’ Îû Íο4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# † Îûuρ 

Íο tÅz Fψ$# ( ‘≅ÅÒ ãƒ uρ ª!$# šÏϑ Î=≈ ©à9$# 4 ã≅yè øtƒ uρ ª!$# $ tΒ â!$ t±tƒ ∩⊄∠∪ { )؛  ، والكلمة أصل العقيدة    )٢
تقاد ، وأطيب الكالم والعقائد كلمة التوحيد واع  فإن االعتقاد هو الكلمة اليت يعتقدها املرء  

؛ فإن ذلك     ، وأخبث الكالم والعقائد كلمة الشرك هو اختاذ إله مع اهللا       أن ال إله إال اهللا   
$  {:  ، وهلذا قال سبحانه باطل ال حقيقة له tΒ $ yγ s9 ÏΒ 9‘#ts% ∩⊄∉∪ { )وهلذا كان كلما    )٣ ،

حبث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائد اخلبيثة ال يزداد إال ضالال وبعدا        
 †tÏ%©!$#uρ (#ÿρãxŸ2 öΝßγè=≈uΗùår& ¥>#uy£x. 7πyè‹É)Î/ çµç7|¡øts  {:  ، كما قال تعاىل عن احلق وعلما ببطالهنا

ãβ$t↔ôϑ©à9$# ¹!$tΒ #̈Lym #sŒÎ) …çνu!$y_ óΟs9 çνô‰Ågs† $\↔ø‹x© y‰y ùρuρ ©!$# …çνy‰ΖÏã çµ9©ùuθsù …çµt/$|¡Ïm 3 ª!$#uρ ßìƒÎ|  É>$|¡Ïtø:$# ∩⊂∪ 
÷ρ r& ;M≈yϑ è= Ýàx. ’Îû 9øt r2 %c Åd√ —9 çµ9t±øó tƒ Ólöθ tΒ ÏiΒ Ïµ Ï%öθ sù Ólöθ tΒ ÏiΒ Ïµ Ï% öθ sù Ò>$ pt x 4 7M≈yϑ è=àß $ pκÝÕ÷è t/ s−öθ sù CÙ ÷èt/ 

                                                 
 .  ) ٤/٧٤ (اجملموع  )١(
 .  ٢٧ - ٢٤:  سورة إبراهيم اآليات ) ٢(
 .  ٢٦:  سورة إبراهيم آية  ) ٣(
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!#sŒÎ) ylt÷z r& …çν y‰tƒ óΟs9 ô‰s3tƒ $ yγ1ttƒ 3 tΒ uρ óΟ©9 È≅ yè øgs† ª!$# …çµ s9 #Y‘θ çΡ $ yϑ sù …çµ s9 ÏΒ A‘θœΡ ∩⊆⊃∪ { )فذكر     )١ ،
 :  سبحانه مثلني
، ويف الواقع يكون    مثل الكفر واجلهل املركب الذي حيسبه صاحبه موجودا   :  أحدمها

، فإذا  ، وأن القلب عطشان إىل احلق كعطش اجلسد إىل املاء     خياال معدوما كالسراب
،  ، ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه واهللا سريع احلساب  طلب ما ظنه ماء وجده سرابا 

 .  وهكذا جتد عامة هؤالء اخلارجني عن السنة واجلماعة 
مثل الكفر واجلهل البسيط الذي ال يتبني فيه صاحبه حقا وال يرى فيه   :  واملثل الثاين

.  ، وكل كفر ال بد فيه من جهل مركب    والكفر املركب مستلزم للكفر البسيط   .  هدى
، ويبني حال عدم معرفة     الفاسدفضرب اهللا سبحانه املثلني بذلك ليبني حال االعتقاد

؛ حال املصمم على الباطل حىت حيل به         ، وهو يشبه حال املغضوب عليهم والضالني     احلق
فنسأل اهللا العظيم أن يثبتنا بالقول  .  ، وحال الضال الذي ال يرى طريق اهلدى   العذاب

 .  ة الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة وأن يرزقنا االعتصام بالكتاب والسن  
 يف حقيقة ما ينسب إىل بعض املشائخ من الشطحات - رمحه اهللا -مث فص ل الشيخ  

؛ من  ومن أمثلة ما ينسبه كثري من أتباع املشائخ والصوفية إىل املشائخ الصادقني   :  فقال
، أو يكون       ، أو يكون من كالمهم املتشابه الذي تأولوه على غري تأويله   الكذب واحملال

، مثل كثري من البدع   ، أو من ذنوب بعضهم وخطئهم يوخ وزالهتممن غلطات بعض الش
، أو     والفجور الذي يفعله بعضهم بتأويل سائغ أو بوجه غري سائغ فيعفى عنه أو يتوب منه      

، أو يكون من كالم املتشبهني     يكون له حسنات يغفر له هبا أو مصائب يكفر عنه هبا    
، بل   ملقامات وليس هو من أولياء اهللا املتقنيبأولياء اهللا من ذوي الزهادات والعبادات وا

 .  من اجلاهلني الظاملني املعتدين أو املنافقني أو الكافرين

                                                 
 .  ٤٠ ، ٣٩:  تانسورة النور اآلي ) ١(
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، جتد كل قوم يدعون من االختصاص باألسرار واحلقائق ما ال   وهذا كثري مأل العامل
،   ، وأن ذلك ال ينبغي أن يقابل إال بالتسليم    ، وأن ذلك عند خواصهم     يدعي املرسلون 

 إن النيب :  ، مثل قوهلم عن عمر وحيتجون لذلك بأحاديث موضوعة وتفسريات باطلة
فيجعلون عمر مع    .  )١(كان يتحدث هو وأبو بكر حبديث وكنت كالزجني بينهما  

، مث يدعي أحدهم أنه علم ذلك مبا     وصد يقه كالزجني وهو حاضر يسمع الكالم  النيب
فمنهم من  .  هو ما يقوله من الزور والباطل  ويدعي كل منهم أن ذلك    .  قذف يف قلبه

، ويكون و ج ده هبا وفرحة مبضموهنا أعظم          جنيب القرآن :  جيعل للشيخ قصائد يسميها
، ومنهم من جيعل له قصائد يف     ، ويكون فيها من الكذب والضالل أمور   من القرآن 

،     له وي عبد  ، وأنه خلق السماوات واألرض وأنه ي سجد    االحتاد وأنه خالق مجيع اخللق 
ومنهم من يصف ربه يف قصائده مبا ن قل يف املوضوعات من أصناف التمثيل والتكييف       

، مثل مواكلته ومشاربته ومماشاته ومعانقته   والتجسيم اليت هي كذب مفترى وكفر صريح
وجيعل كل منهم ذلك من .  ونزوله إىل األرض وقعوده يف بعض رياض األرض وحنو ذلك 

 .   والعلوم املصونة اليت تكون خلواص أولياء اهللا املتقني     األسرار املخزونة
، من دعوى علوم  أنك جتد عند الرافضة واملتشيعة ومن أخذ عنهم:  ومن أمثلة ذلك

، وإما من علم    ، إما من العلوم الدينية  األسرار واحلقائق اليت يدعون أخذها عن أهل البيت   
، واإلميان مبا ال     اليت جيب التواصي بكتماهنا احلوادث الكائنة ما هو عندهم من أجل األمور   

 .  ، ومجيعها كذب خمتلق وإفك مفترى ي علم حقيقت ه من ذلك
 وصاروا يدعون أنه     وهؤالء خرج أوهلم يف زمن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب   

خص بأسرار من العلوم والوصية حىت كان يسأله عن ذلك خواص أصحابه فيخربهم       
وقد .  وملا بلغه أن ذلك قد قيل كان خيطب الناس وينفي ذلك عن نفسه ،  بانتفاء ذلك

عن أيب    { )٢(، مثل ما يف الصحيح  خر ج أصحاب الصحيح كالم على هذا من غري وجه  
                                                 

 .  ) ١١٥/٢٤٤ (املنار املنيف  :  ، انظر  وقد رد ه ابن القيم أيضا    )١(
 .  ) ١٣٧٠ (، ومسلم  ) ١٨٧٠،  ١١٠ (، وانظر عنده  ) ٣٠٤٧ (رواه البخاري   )٢(
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ال والذي خلق احلبة   :  ؟ فقال كم شيء ليس يف القرآنهل عند:  جحيفة قال سألت عليا
، وما يف  ، إال فهما يعطيه اهللا الرجل يف كتابه ما عندنا إال ما يف القرآن ! وبرأ النسمة 
، وأن ال يقتل   العقل وفكاك األسري:  ؟ قال وما يف الصحيفة :  قلت.  هذه الصحيفة
هل عندكم شيء من الوحي غري ما يف كتاب     {:   ولفظ البخاري)١( }.  مسلم بكافر

، إال فهما يعطيه اهللا رجال يف      ال والذي خلق احلبة وبرأ النسمة ما أعلمه    :  ؟ قال اهللا
 وهذا من أصح إسناد  - عن إبراهيم التيمي عن أبيه " الصحيحني "  ويف)٢( }.  القرآن 

ما عندنا شيء إال كتاب اهللا وهذه الصحيفة  :  قال { )٣( عن علي -على وجه األرض 

خطبنا علي  {:  ، ويف رواية ملسلم   )٤( } املدينة حرام ما بني عري إىل ثور  عن النيب 
 -من زعم أن عندنا كتابا نقرؤه إال كتاب اهللا وما يف هذه الصحيفة :  بن أيب طالب فقال

فيها أسنان اإلبل وأشياء من .   فقد كذب-وصحيفته معلقة يف قراب سيفه :  قال
 .  احلديث .  )٥( }.  .  املدينة حرام وفيها قال النيب .  احات اجلر

رسائل  " ، ومثل كتاب الذي يدعون أنه كتب احلوادث  " اجلفر " ومن ذلك كتاب
، وكانوا من الصابئة املتفلسفة    الذي صنفه مجاعة يف دولة بين بويه ببغداد    " إخوان الصفا  

، وأتوا بكالم املتفلسفة    بدلني وبني احلنيفية؛ مجعوا بزعمهم بني دين الصابئة امل  املتحنفة
 .  ، وفيه من الكفر واجلهل شيء كثري   وبأشياء من الشريعة

                                                 
، ابن ماجه  )٤٧٤٤(، النسائي القسامة  )١٤١٢(، الترمذي الديات   )٦٥٠٧(البخاري الديات ) ١(

 .  )٢٣٥٦(، الدارمي الديات    )١/٧٩(، أمحد  )٢٦٥٨(الديات 
، الدارمي     )٢٦٥٨(، ابن ماجه الديات    )١٤١٢(، الترمذي الديات    )٢٨٨٢(البخاري اجلهاد والسري  ) ٢(

 .  )٢٣٥٦(الديات 
 .  ) ١٣٧٠ (، ومسلم  ) ١٨٧٠،  ١١٠ (، وانظر عنده  ) ٣٠٤٧ (رواه البخاري   ) ٣(
، أبو داود املناسك           )٢١٢٧(، الترمذي الوالء واهلبة          )١٣٧٠(لم احلج    ، مس   )٦٣٧٤(البخاري الفرائض        ) ٤(

 .  )١/٨١(، أمحد  )٢٠٣٤(
 .  )١/١١٩(، أمحد  )٢٠٣٤(، أبو داود املناسك   )٢١٢٧(، الترمذي الوالء واهلبة   )١٣٧٠(مسلم احلج ) ٥(
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 الرد على املشعوذين 
؛ فيقول عن    احتياالت احملتالني والكذابني والدجالني - رمحه اهللا  - )١(بي ن الشيخ 

ا يفعلونه من االستقسام إهنم يطلبون علم احلوادث مب :  الضرب بالرمل واحلصا وحنو ذلك
، فكل ما حيدثه اإلنسان حبركة من تغيري شيء من    هبا سواء كانت قداحا أو حصا

من جنس االستقسام   :   أي-، فهو من هذا اجلنس      األجسام ليستخرج به علم ما يستقبله
 وهو أن خيرج   ، وهو الذي كان يعجب النيب     خبالف الفأل الشرعي -باألزالم 

؛    )٣( )٢( }وكان يعجبه الفأل ويكره الطرية   {،   فيسمع الكلمة الطيبة  متوكال على اهللا
فيكره لإلنسان   .  ، والطرية معارضة لذلك  ألن الفأل تقوية ملا فعله بإذن اهللا والتوكل عليه  

 .  فأما املتوكل على اهللا فال،  أن يتطري وإمنا تضر الطرية من تطري ألنه أضر بنفسه
، وإمنا الغرض   وليس املقصود ذكر هذه األمور وسبب إصابتها تارة وخطئها تارات 
، كما يتعمد   أهنم يتعمدون فيها كذبا كثريا من غري أن تكون قد دلت على ذلك داللة

ءا   ، وهي جزء من ستة وأربعني جز     خلق كثري الكذب يف الرؤيا اليت منها الرؤيا الصاحلة  
، وكما كانت اجلن ختلط بالكلمة تسمعها من السماء مائة كذبة مث تلقيها إىل    من النبوة
 .  الكهان

 يا:  قلت {:  عن معاوية بن احلكم السلمي قال )٤( " صحيح مسلم " وهلذا ثبت يف
.  ، وإن منا رجاال يأتون الكهان   رسول اهللا إين حديث عهد جباهلية وقد جاء اهللا باإلسالم   

ذاك شيء جيدونه يف     :  قال.  ومنا رجال يتطريون :  قلت :  قال.  فال تأهتم:  قال
كان نيب من األنبياء   :  قال.  ومنا رجال خيطون :  قلت:  قال.  صدورهم فال يصدهم 

                                                 
 .  ) ٤/٨٠ (اجملموع  )١(
 .  )٣٥٣٦(، ابن ماجه الطب   )٥٤٢٣(البخاري الطب  ) ٢(
،  ) ٤/٧٧ (، وصححه البوصريي  ) ، املوارد  ١٤٢٩ (، وصححه ابن حبان   ) ٣٥٣٦ (رواه ابن ماجه ) ٣(

 .  ) ١٠/٢١٤ (وحسنه احلافظ 
 .  ) ٥٣٧ (صحيح مسلم   )٤(
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 ٤٢٧

 فإذا كان ما هو جزء من أجزاء النبوة ومن أخبار         )١( }.  خيط فمن وافق خطه فذاك 
؛ فكيف مبا هو يف نفسه مضطرب ال يستقر على  املالئكة ما قد يتعمد فيه الكذب الكثري

 ؟   أصل
؛ فإن     فلهذا جتد عامة من يف دينه فساد يدخل يف األكاذيب الكونية مثل أهل االحتاد 

،    أخرب مبستقبالت كثرية عامتها كذبوغريه  " عنقاء مغرب : " ابن عريب يف كتاب
، وكذلك الذين استخرجوا مدة بقاء هذه األمة من حساب اجلمل         وكذلك ابن سبعني
، الذي ورثوه من اليهود ومن حركات الكواكب الذي ورثوه من         من حروف املعجم  

  وقد رأيت من أتباع هؤالء طوائف يدعون أن هذه األمور من األسرار املخزونة  .  الصابئة
، وكنت أحلف هلم أن هذا كذب      ، وخاطبت يف ذلك طوائف منهم   والعلوم املصونة 

؛ ألن ذلك كان    ، وأنه ال جيري من هذه األمور شيء وطلبت مباهلة بعضهم     مفترى
؛ فإن شيخهم الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم كانوا يزعمون     متعلقا بأصول الدين

- عليه السالم   - نزول روحانية املسيح عيسى   ، وأن معىن ذلك    أنه هو املسيح الذي يرتل 
، وأنه يقوم جبمع امللل الثالث وأنه يظهر مظهرا أكمل من مظهر           وأن أمه امسها مرمي     

 .  حممد وغريه من املرسلني
،    مث إن من عجيب األمر أن هؤالء املتكلمني املدعني حلقائق األمور العلمية والدينية    

ج كل منهم مبا يقع له من حديث موضوع أو جممل ال    ، حيت املخالفني للسنة واجلماعة
، مثل   ؛ فيحتج بعضهم باملكذوب ، وكلما وجد أثرا فيه إمجال نزله على رأيه يفهم معناه

وما   .  ومثل ما يروونه من سر املعراج  .  كنت كالزجني:  املكذوب املنسوب إىل عمر  
، فلما نزل الرسول    الرسوليروونه من أهل الص ف ة مسعوا املناجاة من حيث ال يشعر   

 .  كنا نسمع اخلطاب:  ؟ فقالوا من أين مسعتم:  فقال.  أخربوه 

                                                 
(، أمحد   )٩٣٠(، أبو داود الصالة    )١٢١٨(، النسائي السهو    )٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ١(

٥/٤٤٨(  . 
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 ٤٢٨

حىت إين ملا بينت لطائفة متشيخوا وصاروا قدوة للناس أن هذا كذب ما    :  قال الشيخ
ويبني ذلك لك أن املعراج كان مبكة بنص القرآن وبإمجاع   :  ، قلت خلقه اهللا قط

 ؟  ، فمن أين كان مبكة أهل صفة   ا كانت باملدينةوالص ف ة إمن  .  املسلمني
؛    وأما اجملمالت فمثل احتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذكر بعض خفي العلم 

 أحتبون أن يكذب اهللا   ، حدثوا الناس مبا يعرفون ودعوا ما ينكرون { كقول علي 

 ؟   )٢( )١( }ورسوله 

ما من رجل حيدث قوما حبديث ال تبلغه عقوهلم إال     {:  وقول عبد اهللا بن مسعود

 . )٣( }كان فتنة لبعضهم 
ما يؤمنك أين لو أخربتك بتفسريها   :  اتوقول عبد اهللا بن عباس يف تفسري اآلي

وهذه اآلثار حق لكن ي رت ل كل منهم ذاك الذي مل     .  كفرت وكفرك هبا تكذيبك هبا
حيدث على ما يدعيه هو من األسرار واحلقائق اليت إذا كشفت وجدت من الباطل والكفر        

روى عن علي بن متث ل مبا ي " منهاج القاصدين " ، حىت إن أبا حامد الغزايل يف    والنفاق
 :  احلسني أنه قال

ــنا  ــنا لقــيل يل أنــت ممــن يعــبد الوث لقــيل يل أنــت ممــن يعــبد الوث
ــنا   ــه حس ــا يأتون ــبح م ــرون أق ــنا  ي ــه حس ــا يأتون ــبح م ــرون أق ي

 
 

يـا ر ب  ج و هـر عـلم لـو أبوح بهيـا ُربَّ َجْوهـر عـلم لـو أبوح به
والســتحل رجــال مســلمون دمــي والســتحل رجــال مســلمون دمــي 

فإذا كانت هذه طرق هؤالء الذين يد عون من التحقيق وعلوم األسرار ما خرجوا به        
 العلوم الدينية أو الكونية خمتصة هبم فآمنوا مبجملها    ، وزعموا أن تلك  عن السنة واجلماعة

، وأهنم منحوا من حقائق العبادات وخالص الديانات ما مل ي منح الصدر  األول     ومتشاهبها
، ومل يتجرؤوا عليها برد وتكذيب مع ظهور الباطل فيها تارة    حفاظ اإلسالم وبدور امللة

 يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق   ، فمن املعلوم أن العقل والدين   وخفائه أخرى 
                                                 

 .  )١٢٧(اري العلم   البخ) ١(
 .  ) ١٥٧ (رواه البخاري   )٢(
 .  ) رواه مسلم يف املقدمة من صحيحه     ) (٣(
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 ٤٢٩

،   هذا ال ينازع فيه مؤمن.  بكل حتقيق وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار األمور وبواطنها 
 .  وحنن اآلن يف خماطبة من يف قلبه إميان

وإذا كان األمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول وأعلمهم بأقواله  
، وأعلمهم بأصحابه وسريته   خمرجه وباطنه وظاهره ، وحركاته وسكناته ومدخله و وأفعاله
،    ، وأعظمهم تدينا به واتباعا له واقتداء به ، وأعظمهم حبثا عن ذلك وعن ن قلته  وأيامه

؛ حفظا له ومعرفة بصحيحه وسقيمه وفقها فيه وفهما   وهؤالء هم أهل السنة واحلديث
، مع ما يقترن  انقيادا واقتداء  واتباعا، وطاعة و  ، وإميانا وتصديقا يؤتيه اهللا إياه يف معانيه

فإهنم أشد .  ، وعظيم مكاشفاهتم وخماطباهتم بذلك من قوة عقلهم وقياسهم ومتييزهم 
 .  الناس نظرا وقياسا ورأيا وأصدق الناس رؤيا وكشفا 

أفال يعلم من له أدىن عقل ودين أن هؤالء أحق بالصدق والعلم واإلميان والتحقيق ممن         
ن عندهم من العلوم ما ينكرها اجلاهل واملبتدع وأن الذي عندهم هو احلق       ؟ وأ  خيالفهم
 .  ، وأن اجلاهل بأمرهم واملخالف هلم هو الذي معه من احلشو ما معه     املبني

؛ فإن النفوس هلا من األقوال واألفعال ما ال حيصره إال ذو         وهذا باب يطول شرحه 
فأحسن احلديث وأصدقه كتاب  .  النهي ، واألقوال إخبارات وإنشاءات كاألمر و  اجلالل 

“Äd  {.  ، وبيانه أوضح البيان وأمره أحكم األمر     اهللا وخربه أصدق اخلرب    r'Î7sù ¤]ƒ Ï‰tn y‰÷èt/ 

«!$# Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ { )وكل من اتبع كالما أو حديثا مما يقال إنه يلهمه    .   )١
، فهو من أعظم الظاملني    ، أو أنه ينشئه وي ح دثه مما يعارض به القرآن   صاحبه ويوحي إليه  

 .  ظلما

                                                 
 .  ٦:  سورة اجلاثية آية ) ١(
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 ٤٣٠

 تشنيع أهل الضالل على أهل السنة 
 تشنيع أهل الضالل على أهل السنة  
 بيان طريقة الضالني الذين يلقبون  - رمحه اهللا -يواصل الشيخ تقي الدين ابن تيمية 

:  - رمحه اهللا - )١(، فيقول  ، وأهنم أوىل الناس هبذا اللقب املذموم   أهل احلق باحلشوية 
، حيث أنكروا اإلنزال على  وهلذا ملا ذكر اهللا سبحانه قول الذين ما قدروا اهللا حق قدره

، فإن املماثل   األقسام الثالثة املدعني ملماثلته من- أي بالنيب -البشر ذكر املتشبهني به 
، وال    أوحي إيل وألقي إيل وقيل يل    :  ، أو يقول  إن اهللا أوحى إيل    :  إما أن يقول :  له

إما أن    :  ، ووجه احلصر  ، أو يضيف ذلك إىل نفسه ويذكر أنه هو املنشئ له يسمي القائل
؛ فإنه إذا      قول نفسه ، وإذا ذكره فإما أن جيعله من قول اهللا أو من    يذكر الفاعل أو حيذفه 

، وما جعله يف كالم املالئكة فهو داخل فيما يضيفه    جعله من كالم الشياطني مل يقبل منه
ôtΒ  {:  ، فقال اهللا تعاىل إىل اهللا وفيما حذف فاعله uρ ãΝn= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’n?tã «!$# $ ¹/É‹x. ÷ρr& tΑ$ s% 

z Çrρé& ¥’n< Î) öΝs9uρ yyθ ãƒ Ïµø‹s9Î) Öó x« tΒ uρ tΑ$ s% ãΑÌ“Ρé'y™ Ÿ≅÷WÏΒ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 3 { )وتدبر كيف جعل    )٢ ،
، فإهنما جنس واحد يف ادعاء   األو لني يف حيز الذي جعله وحيا من اهللا ومل يسم املوحي 

Ç£ϑ  {:  ، وهلذا قال   ، وجعل اآلخر يف حيز الذي ادعى أن يأيت مبثله       جنس اإلنباء ÏΒ 

3“ utIøù$# ’ n?tã «!$# $¹/É‹x. { )مث قال  )٣ ،  :}  tΒ uρ tΑ$ s% ãΑÌ“Ρé'y™ Ÿ≅ ÷WÏΒ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 3 { )٤(     ،
، وقد  ؛ من مجلة االسم األول أوحي إيل ومل يوح إليه شيء  :  فاملفتري للكذب والقائل

؛  عون لشبه النبوة وقد تقدم قبلهم املكذب للنبوة   فهؤالء الثالثة املد .  قرن به االسم اآلخر
فهذا يعم مجيع أصول الكفر اليت هي تكذيب الرسل أو مضاهاهتم كمسيلمة الكذاب       

؛ ألن املخالف للسنة يرد     وهذه هي أصول البدع اليت نردها حنن يف هذا املقام  .  وأمثاله
                                                 

 .  ) ٤/٨٦ (اجملموع  )١(
 .  ٩٣:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ٢١:  سورة األنعام آية ) ٣(
 .  ٩٣:  سورة األنعام آية ) ٤(
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 ٤٣١

ريا له من رأي أو كشف     أو يعارض قول الرسول مبا جيعله نظ بعض ما جاء به الرسول  
 .  أو حنو ذلك 

 أن هؤالء الضالني وأشباههم هم أوىل بوصف احلشوية      - رمحه اهللا -مث بي ن الشيخ 
 رمحه اهللا  -، قال  ، بل هم املستحقون هلذا الوصف ال أهل السنة من أهل السنة واجلماعة 

 هم أحق بكل    حشوية- أي أهل السنة  -فقد تبني أن الذين يسمون هؤالء وأئمتهم   :  -
فإن نبزهم باحلشوية    .  ، وأئمة هؤالء أحق بكل علم نافع وحتقيق  وصف مذموم يذكرونه 

إن كان ألهنم يروون األحاديث بال متييز فاملخالفون هلم أعظم الناس قوال حلشو اآلراء        
، فما  وإن كان ألن فيهم عامة  ال مييزون  .  والكالم الذي ال تعرف صحته بل يعلم بطالنه 

وأتباع هؤالء   .  رقة من تلك الفرق إال ومن أتباعها من هم من أجهل اخللق وأكفرهم      من ف
 هم عمار املساجد بالصلوات وأهل الذكر والدعوات وحجاج البيت  - أي أهل السنة -

، فقد تبني لك   العتيق واجملاهدون يف سبيل اهللا وأهل الصدق واألمانة وكل خري يف العامل
، وأن الواجب على اخللق أن يرجعوا       ذم وأن هؤالء أبعد عنها أهنم أحق الناس بوجوه ال 

 .  إليهم فيما اختصهم اهللا به من الوراثة النبوية اليت ال توجد إال عندهم 
، وقد     وأيضا فينبغي النظر يف املوسومني هبذا االسم ويف الوامسني هلم به أيهما أحق

، وأن عالمة الزنادقة     لزندقةعلم أن هذا االسم مما اشتهر عن النفاة ممن هم مظنة ا 
 .  تسميتهم ألهل احلديث حشوية 

،    من املعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس ألهل احلديث الذين يقرونه على ظاهره   
، فكل من  فكل من كان عنه أبعد كان أعظم ذما بذلك كالقرامطة مث الفالسفة مث املعتزلة   

ات العقلية مثل العلم والقدرة دون    ، ومن قال بالصف اتبع النصوص وأقرها مسوه بذلك
، كما يفعل أبو املعايل اجلويين وأبو    اخلربية وحنو ذلك مس ى مثبتة الصفات اخلربية حشوية  

 .  حامد الغزايل وحنومها
،    وهؤالء يعيبون منازعهم إما جلمعه حشو  احلديث من غري متييز بني صحيحه وضعيفه   

؛ ألهنا مسائل  من مذهب احلشو  " عندهم " أو لكون اتباع احلديث يف مسائل األصول  
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 ٤٣٢

؛ ألن اتباع النصوص مطلقا يف املباحث    " عندهم " ، واحلديث ال يفيد ذلك   علمية
 - يف زعمهم -؛ ألن النصوص ال تفي بذلك  األصولية الكالمية حشو 

إما ألهنم .  إما ريب يف اإلسناد أو يف املنت :  راجع إىل أحد أمرين    " عندهم " فاألمر
، وإما    فون إىل الرسول ما مل يعلم أنه قاله كأخبار اآلحاد وجيعلون مقتضاها العلميضي

ألهنم جيعلون ما فهموه من اللفظ معلوما وليس هو مبعلوم ملا يف األدلة اللفظية من      
، وال ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق يبطل العلم مبا بعث اهللا   " عندهم " االحتمال
ال نعلم ما أرادوا هبذا  :  وتارة يقول.  ال نعلم أهنم قالوا ذلك :  ل، تارة يقو به رسوله
، فيتمكن بعد ذلك   ومىت انتفى العلم بقوهلم أو مبعناه مل ي ستف د من جهتهم علم.  القول

؛ ألنه قد وكل ثغرها   أن يقول من املقاالت وقد أمن على نفسه أن يعارض بآثار األنبياء   
 .   عنه الطاعنني ملن احتج هبابذينك الدافعني جلنود الرسول 

، وإن كان يقر بتعظيمهم وكماهلم    وهذا القدر بعينه هو عني الطعن يف نفس النبوة
؛ فيكون الرسول عنده مبرتلة خليفة  ي عطي الس كة     إقرار من ال يتلقى من جهتهم علما

صورة    ، فله   واخلطبة رمسا ولفظا كتابة وقوال من غري أن يكون له أمر أو هني مطاع       
وهذا القدر وإن استجازه كثري   .  اإلمامة مبا ج عل له من الس كة واخلطبة وليس له حقيقتها       

؛ كما   منها امللوك لعجز بعض اخللفاء عن القيام بواجبات اإلمارة من اجلهاد والسياسة    
 .  يفعل ذلك كثري من نواب الوالة لضعف مستنيبه وعجزه 

ال يستجيز أن يقول يف الرسالة إهنا عاجزة عن  فمن املعلوم أن املؤمن باهللا ورسوله 
حتقيق العلم وبيانه حىت يكون اإلقرار هبا مع حتقيق العلم اإلهلي من غريها موجبا لصالح  

، ويقدم علمه وقوله     ، وال يستجيز أن يتعد ى عليها بالتقدم بني يدي اهللا ورسوله الدين
ا التأويالت العقلية ويدعي أن ذلك   وال ي ستجيز أن يسلط عليه.  على علم الرسول وقوله  

، وأحسن أحواله أن يدعي أن        من كمال الدين وأن الدين ال يكون كامال إال بذلك  
الرسول كان عاملا بأن ما أخرب به له تأويالت وتبيان غري ما يدل عليه ظاهر قوله   

،    حنوهم ، وأنه ما ترك ذلك إال ألنه ما كان ميكنه البيان بني أولئك األعراب و      ومفهومه 



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٤٣٣

إن   :  وهذا هو الواقع منهم فإن املتفلسفة تقول .  وأنه وكل ذلك إىل عقول املتأخرين
.  ألن إظهارها يفسد الناس وال حتتمل عقوهلم ذلك! الرسل مل يتمكنوا من بيان احلقائق 

 ! مل يعرفوها  :  ، وقد يقول بعضهم  عرفوها- أي الرسل -إهنم  :  مث قد يقولون 
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 ٤٣٤

 فة وعلماء الكالم الرد على الفالس
 تعاىل الرد على املتفلسفة وعلماء الكالم الذين  - رمحه اهللا - )١(يواصل الشيخ 

وال ريب  :  - رمحه اهللا    -، ويظنون أهنم أعلم من السلف فيقول       يتنقصون علم السلف 
، وعلم خاصته مثل اخللفاء الراشدين      أن أهل احلديث أعلم األمة وأخصها بعلم الرسول      

، ومثل أيب بن كعب وعبد اهللا بن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد اهللا بن    شرةوسائر الع
سالم وسلمان الفارسي وأيب الدرداء وعبادة بن الصامت وأيب ذر الغفاري وعمار بن ياسر   

، ومثل سعد بن معاذ وأسيد بن حضري وسعد بن عبادة وعباد بن بشر  وحذيفة بن اليمان
ء ممن كان أخص الناس بالرسول وأعلمهم بباطن      ، وغري هؤال  وسامل موىل أيب حذيفة 
فعلماء احلديث أعلم الناس هبؤالء وببواطن أمورهم وأتبعهم .  أموره وأتبعهم لذلك

؛ كما أن خواص الفالسفة        ؛ علم خاصة الرسول وبطانته   فيكون عندهم العلم  .  لذلك
قرامطة   ، وخواص ال   ، وخواص املتكلمني يعلمون علم أئمتهم      يعلمون علم أئمتهم  

فإن خاصة كل    .  ، وكذلك أئمة اإلسالم مثل أئمة العلماء   والباطنية يعلمون علم أئمتهم 
مالك بن أنس فإن ابن القاسم ملا كان أخص الناس به :  ، مثل إمام أعلم بباطن أموره 

، حىت إنه تؤخذ مسائل السر اليت رواها    ، اعتمد أتباعه على روايته وأعلمهم بباطن أمره 
وكذلك أبو حنيفة فأبو يوسف وحممد وزفر     .  ، وإن طعن بعض الناس فيها   لغمرابن أيب ا

 .  أعلم الناس به
وقد يكتب العامل كتابا أو يقول قوال فيكون بعض من مل يشافهه به أعلم مبقصوده من     

 لكن   )٣( )٢( }من سامع فرب مبلغ أوعى   { كما قال النيب  .  بعض من شافهه به 
كما يكون يف أتباع   .  بكل حال ال بد أن يكون املبل غ من اخلاصة العاملني حبال املبلغ عنه     

                                                 
 .  ) ٤/٩١ (اجملموع  )١(
،   )٢٣٣(، ابن ماجه املقدمة  )١٦٧٩(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات  )١٦٥٤(لبخاري احلج ا) ٢(

 .  )١٩١٦(، الدارمي املناسك   )٥/٤٩(أمحد 
 . من حديث أيب بكرة )  ١٦٧٩ (، ومسلم  ) ١٧٤١ (رواه البخاري   )٣(
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 ٤٣٥

ومن املستقر يف أذهان املسلمني أن  .  األئمة من هو أفهم لنصوصهم من بعض أصحاهبم 
؛     والرسول ، ودعوة  إىل اهللا   ورثة الرسول وخلفاء األنبياء الذين قاموا بالدين علما وعمال

،   فهؤالء أتباع الرسول حقا وهم مبرتلة الطائفة الطيبة من األرض اليت زكت فقبلت املاء  
، وهؤالء هم الذين     ، فزكت يف نفسها وزكى الناس هبا   وأنبتت الكأل والعشب الكثري  

 ، ولذلك كانوا ورثة األنبياء الذين قال اهللا    مجعوا بني البصرية يف الدين والقوة على الدعوة  
$! öä.øŒ$#uρ  {:  تعاىل فيهم tΡy‰≈ t7Ïã tΛÏδ≡tö/Î) t,≈ ys ó™ Î)uρ z>θà)÷è tƒuρ ’ Í< 'ρ é& “ Ï‰÷ƒ F{$# Ì≈ |Á ö/F{$#uρ ∩⊆∈∪ { )١(     ،

،    فبالبصائر يدرك احلق ويعرف .  ين اهللا، واألبصار البصائر يف د فاأليدي القوة يف أمر اهللا 
فهذه الطبقة كان هلا قوة احلفظ والفهم       .  وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه 

والفقه يف الدين والبصر والتأويل ففجرت من النصوص أهنار العلوم واستنبطت منها    
 وقد   أيب طالب  كما قال أمري املؤمنني علي بن   .  كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا

ال والذي فلق احلبة وبرأ     :  ؟ فقال  بشيء دون الناس هل خصكم رسول اهللا  :  سئل
 فهذا الفهم هو مبرتلة الكأل والعشب الذي  )٢(النسمة إال فهما يؤتيه اهللا عبدا يف كتابه 

وهي اليت حفظت  .  أنبتته األرض الطيبة وهو الذي متيزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية
، واستنبطوا منها    ، فوردها الناس وتلقوها بالقبول  النصوص فكان مهها حفظها وضبطها 

، واجتروا فيها وبذروها يف أرض قابلة للزرع والنبات ووردوها كل    واستخرجوا كنوزها 
نضر  { ، وهؤالء الذين قال فيهم النيب   )٣( } ) ô‰s% zΟÎ=tã ‘≅à2 <¨$tΡé& óΟßγt/uô³̈Β  { حبسبه

ورب ،  ، فرب حامل فقه وليس بفقيه اهللا امرءا مسع مقاليت فوعاها مث أداها كما مسعها
 - رضي اهللا عنهما - وهذا عبد اهللا بن عباس )٥( )٤( }حامل فقه إىل من هو أفقه منه 

                                                 
 .  ٤٥:  سورة ص آية) ١(
 .)  ١٣٧٠ (، ومسلم   ) ١١١ (رواه البخاري   )٢(
 .  ٦٠:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  )٢٣٢(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٥٨(الترمذي العلم   ) ٤(
 . ، وابن ماجه ) ٣٦٦٠ (، وأبو داود  وحسنه)  ٢٦٥٦ (رواه الترمذي   )٥(
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 ٤٣٦

، الذي    ال يبلغ حنو العشرين حديثاحرب األمة وترمجان القرآن مقدار ما مسعه من النيب   
، وبورك له يف فهمه واالستنباط    ، ومسع الكثري من الصحابة  ) مسعت ورأيت : ( يقول فيه
وج معت فتاواه يف سبعة أسفار  :  قال أبو حممد بن حزم  .  أل الدنيا فقها وعلما منه حىت م

، وفقهه واستنباطه      ، وإال فعلم ابن عباس كالبحر  وهي حبسب ما بلغ جامعها .  كبار
وقد مسعوا ما مسع وحفظوا القرآن كما .  وفهمه يف القرآن باملوضع الذي فاق به الناس

، فبذر فيها النصوص فأنبتت   األراضي وأقبلها للزرع، لكن أرضه كانت من أطيب حفظه
 .   )١( } ∪⊇∩ y7Ï9≡sŒ ã≅ôÒsù «!$# Ïµ‹Ï?÷σãƒ tΒ â!$t±o„ 4 ª!$#uρ ρèŒ È≅ôÒxø9$# ÉΟŠÏàyèø9$#  { كل زوج كرمي و

؟ وأبو     ن عباس وتفسريه واستنباطه من فتاوى أيب هريرة وتفسريهوأين تقع فتاوى اب
؛ يؤدي احلديث كما مسعه ويدرسه      هريرة أحفظ منه بل هو حافظ األمة على اإلطالق    

، ومهة ابن     فكانت مهته مصروفة إىل احلفظ وتبليغ ما حفظه كما مسعه   .  بالليل درسا
صوص وشق األهنار منها واستخراج   ، وتفجري الن  عباس مصروفة إىل التفقه واالستنباط

وهكذا ورثتهم من بعدهم اعتمدوا يف دينهم على استنباط النصوص ال على    .  كنوزها
ال جرم كانت الدائرة    .  خيال فلسفي وال رأي قياسي وال غري ذلك من اآلراء املبتدعات   

؛ فإن    ا واآلخرة والثناء والصدق واجلزاء العاجل واآلجل لورثة األنبياء التابعني هلم يف الدني  
ö≅è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ  {:  املرء على دين خليله  ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# { )وبكل    )٢ ،

 .  ومقاصده وأحواله  حال فهم أعلم األمة حبديث الرسول 
، بل نعين هبم  وحنن ال نعين بأهل احلديث املقتصرين على مساعه أو كتابته أو روايته

كل من كان أحق حبفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه ظاهرا وباطنا وكذلك أهل       
، والبحث عنهما وعن معانيهما   ، وأدىن خصلة يف هؤالء حمبة القرآن واحلديث     القرآن 
 .  ؛ فقهاء احلديث أخرب بالرسول من فقهاء غريهم  عمل مبا علموه من موجبهما وال

                                                 
 .  ٤:  سورة اجلمعة آية ) ١(
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
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 ٤٣٧

ومن املعلوم أن املعظمني للفلسفة والكالم املعتقدين ملضموهنما هم أبعد عن معرفة   
 ، بل إذا كشفت أحواهلم وجدهتم أجهل الناس بأقواله      ، هذا أمر حمسوس احلديث

،     لتجد كثريا من العامة أعلم بذلك منهم ، حىت  وأحواله وبواطن أموره وظواهرها     
، بل قد ال يفرقون بني حديث متواتر   وجتدهم ال مييزون بني ما قاله الرسول وما مل يقله

، وإمنا يعتمدون يف موافقته على ما يوافق قوهلم سواء       عنه وحديث مكذوب موضوع عليه
الرسول بالضرورة    ، فيع د لون إىل أحاديث يعلم خاصة      كان موضوعا أو غري موضوع  

 .  ، عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أهنا قوله  اليقينية أهنا مكذوبة عليه
،   ، بل غالب هؤالء ال يعلمون معاين القرآن فضال عن احلديث  وهم ال يعلمون مراده  

، وال  ، فمن ال حيفظ القرآن وال يعرف معانيه   بل كثري منهم ال حيفظون القرآن أصال   
 ؟   ؛ من أين يكون عارفا باحلقائق املأخوذة عن الرسول  حلديث وال معانيهيعرف ا
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 ٤٣٨

 منهج أهل احلديث ومنهج خمالفيهم 
 منهج أهل احلديث ومنهج خمالفيهم من املبتدعة   - رمحه اهللا - )١(يبني الشيخ 

،    فأعلم الناس بالسابقني وأتبعهم هلم هم أهل احلديث وأهل السنة:  ، فيقول والزنادقة
أصول السنة عندنا التمسك مبا كان     :  ذا قال اإلمام أمحد يف رسالة عبدوس بن مالكوهل

، والسنة      ، وكل بدعة ضاللة    واالقتداء هبم وترك البدع عليه أصحاب رسول اهللا 
دالالت على :  ؛ أي   ، وهي دالئل القرآن    والسنة تفسر القرآن  عندنا آثار رسول اهللا  

 .  معناه
، وأن أول من ابتدع الرفض كان منافقا     أن الرفض أساس الزندقةوهلذا ذكر العلماء 

؛ فقد قدح يف نقل الرسالة    ؛ فإنه إذا قدح يف السابقني األولني  زنديقا وهو عبد اهللا بن سبأ
،    ، فالرافضة تقدح تارة يف علمهم هبا وتارة يف اتباعهم هلا   أو يف فهمها أو يف اتباعها  

، والزنادقة من   ى املعصوم الذي ليس له وجود يف الوجود   وحتيل ذلك على أهل البيت وعل
، وتارة يقدحون يف     الفالسفة والنصريية وغريهم يقدحون تارة يف النقل وهو قول جهاهلم   

،    ؛ كما يذهب إليه أكابر الفالسفة واالحتادية وحنوهم     فهم الرسالة وهو قول حذاقهم    
، فأخذ    بعض طلبة احلديث  حىت كان التلمساين مرة مريضا فدخل عليه شخص ومعه   

، وغرضه كشف     يتكلم على قاعدته يف الفكر أنه حجاب وأن األمر مداره على الكشف 
أفضل عمل أيب الدرداء     :  فما معىن قول أم الدرداء :  ، فقال ذلك الطالب الوجود املطلق  

  ؟ مث   كيف يدخل علي مثل هذا:  ، فتربم بدخول مثل هذا عليه وقال للذي جاء به التفكر
؟ مثل هم م ث ل  أقوام مسعوا كالما حفظوه لنا  أتدري يا ب ين ما مثل أيب الدرداء وأمثاله :  قال

، ومثل  بريد محل كتابا من السلطان إىل    حىت نكون حنن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه    
 .  نائبه

                                                 
 .  ) ٤/١٠٢ (اجملموع  )١(
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 ٤٣٩

وكذلك ابن سينا وغريه يذكر من التنقص بالصحابة ما ورثه عن أبيه وشيعته  
، حىت جتدهم إذا ذكروا يف آخر الفلسفة حاجة النوع اإلنساين إىل اإلمامة        ةالقرامط

، لكن أولئك يصرحون من السب بأكثر مما يصرح به      عر ضوا بقول الرافضة الضالل 
 .  هؤالء

 :  وهلذا جتد بني الرافضة والقرامطة واالحتادية اقترانا واشتباها جيمعهم أمور 
، وفيما عليه أهل السنة واجلماعة وفيما استقر من   ةالطعن يف خيار هذه األم:  منها

، مث هم مع     ، ويد عون باطنا امتازوا به واختصوا به عمن سواهم      أصول امللة وقواعد الدين   
، كما قال   ، كما رأيت ومسعت من ذلك ما ال حيصى   ذلك متالعنون متباغضون خمتلفون

∅š  {:  اهللا عن النصارى ÏΒ uρ š Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) #“ t≈ |Á tΡ $ tΡõ‹yz r& óΟßγ s)≈ sWŠÏΒ (#θ Ý¡oΨ sù $ yàym $ £ϑ ÏiΒ 
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،    وكذلك املتكلمون املخل طون الذين يكونون تارة مع املسلمني وإن كانوا مبتدعني 

، وتارة يقابلون بني الطوائف  ، وتارة مع الكفار واملشركني وتارة مع الفالسفة الصابئني
 يعين  -ذه الطائفة األخرية   ، وه  ، وتارة يتحريون بني الطوائف  وينتظرون ملن تكون الدائرة 

 قد كثرت يف كثري ممن انتسب إىل اإلسالم من العلماء واألمراء    -طائفة املتكلمني 
، ال سيما ملا ظهر املشركون من الترك على أرض اإلسالم باملشرق يف أثناء املائة   وغريهم
تسليط ، وكان كثري ممن ينتسب إىل اإلسالم فيه من النفاق والردة ما أوجب  السابعة

، فتجد أبا عبد اهللا الرازي يطعن يف داللة   املشركني وأهل الكتاب على بالد املسلمني  
، مث يعتمد    ، وهذان مها مقدمتا الزندقة   األدلة اللفظية على اليقني ويف إفادة األخبار للعلم

فيما أقر به من أمور اإلسالم على ما ع لم باالضطرار من دين اإلسالم مثل العبادات     
، وكذلك اإلقرار مبعاد األجسام بعد االطالع على التفاسري واألحاديث    رمات الظاهرةواحمل

                                                 
 .  ١٤:  يةسورة املائدة آ ) ١(
 .  ٦٤:  سورة املائدة آية ) ٢(
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 ٤٤٠

، وال يقر  ؛ فال يعطل تعطيل الفالسفة الصابئني جيعل العلم  بذلك مستفادا من أمور كثرية
 .  إقرار احلنفاء العلماء املؤمنني

لوه وبعلمهم يف   يقول بعدالتهم فيما نق- أي الرازي -، وإن كان   وكذلك الصحابة
؛ إذ مل جيد      ؛ لكن يزعم يف مواضع أهنم مل يعلموا شبهات الفالسفة وما خاضوا فيه   اجلملة 

، وهذا ال يضرهم إذ العلم بلغات األمم ليس مما جيب    مأثورا عنهم التكلم بلغة الفالسفة
من  ، فاملتوسطون بينهم  ، بل جيب منه ما ال يتم التبليغ إال به على الرسل وأصحاهبم

، وإال   ، فإن كان املعنيان واحدا كالشمس والقمر الترامجة يعلمون لفظ كل منهما ومعناه
 .  علموا ما بني املعنيني من االجتماع واالفتراق فينقل لكل منهما مراد صاحبه

فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به الرسول وفيما جاء به بيان احلجة على بطالن كفر        
، كما  بقياس صحيح أحق وأحسن بيانا من مقاييس أولئك الكفار ، وبيان ذلك  كل كافر
Ÿωuρ y7  {:  قال تعاىل tΡθè?ù'tƒ @≅ sVyϑ Î/ ω Î) y7≈oΨ ÷∞Å_ Èd,ys ø9$$ Î/ z|¡ôm r&uρ #·Å¡øs? ∩⊂⊂∪ { )أخرب    )١ ،
، وجاءه من البيان     ، إال جاءه اهللا باحلق    الكفار ال يأتونه بقياس عقلي لباطلهم تعاىل أن 

، ومجيع ما  والدليل وضرب املثل مبا هو أحسن تفسريا وكشفا وإيضاحا للحق من قياسهم  
تقوله الصابئة واملتفلسفة وغريهم من الكفار من حكم أو دليل يندرج فيما علمه       

 إىل مجيع العاملني وضرب األمثال فيما أرسله   نبيه حممدا ، واهللا تعاىل قد أرسل الصحابة
$ ô‰s)s9uρ  {:  ، كما قال تعاىل به جلميعهم  oΨ ö/uŸÑ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ’ Îû #x‹≈ yδ Èβ#uöà)ø9$# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sWtΒ öΝßγ̄= yè ©9 

tβρã©.x‹tG tƒ ∩⊄∠∪ { )وال   ، فأخرب أنه ضرب جلميع الناس يف هذا القرآن من كل مثل       )٢ ،
، فإذا كان  ريب أن األلفاظ يف املخاطبات تكون حبسب احلاجات كالسالح يف احملاربات

؛    عدو املسلمني يف حتصنهم وتسلحهم على صفة غري الصفة اليت كان عليها فارس والروم      
 توجبه الشريعة اليت مبناها على حتري ما هو هللا أطوع وللعبد أنفع  كان جهادهم حبسب ما

 .  وهو األصلح يف الدنيا واآلخرة  
                                                 

 .  ٣٣:  سورة الفرقان آية ) ١(
 .  ٢٧:  سورة الزمر آية ) ٢(
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 ٤٤١

 وكذلك ملا حوصر     )١( } الطائف رماهم باملنجنيق ملا حاصر النيب  {وهلذا 
إن   :  ، وقيل املسلمون عام اخلندق اختذوا من اخلندق ما مل حيتاجوا إليه يف غري احلصار     

 .  ؛ ألنه طريق إىل فعل ما أمر اهللا به ورسوله ؛ فسلموا ذلك له    عليهم بذلكسلمان أشار

                                                 
، وأنكره حيىي بن أيب   ، وضعفه ، والبيهقي عن أيب عبيدة  ) ٢٧٦٢ (رواه الترمذي معضال بعد حديث   ) (١(

 .)  كثري
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 ٤٤٢

 معىن البدعة والفرق بينها وبني ما يستحدث من املنافع 
 معىن البدعة املنهي عنها وما ال يدخل يف مدلوهلا من    - رمحه اهللا  - )١(يبي ن الشيخ 
، وأن ذلك ليس من البدعة     لحق، اليت فيها نفع للمسلمني وإظهار ل  األمور املستحدثة

أن البدعة يف  :  " السنة والبدعة " وقد قررنا يف قاعدة:  - رمحه اهللا -املنهي عنها فيقول 
، فأما ما  ، وهو ما مل يأمر به أمر إجياب وال استحباب   الدين هي ما مل يشرعه اهللا ورسوله  

 فهو من الدين الذي شرعه    أمر به أمر إجياب أو استحباب وعلم األمر به باألدلة الشرعية    
 ، وسواء كان هذا مفعوال على عهد النيب     ، وإن تنازع أولو األمر يف بعض ذلك      اهللا

 وفارس والروم  )٢(؛ فما فعل بعده بأمره من قتال املرتدين واخلوارج املارقني  أو مل يكن
 .   وغري ذلك من سنته )٣(، وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب    والترك

 سننا األخذ هبا تصديق سن  رسول اهللا :   يقول)٤(وهلذا كان عمر بن عبد العزيز 
، ليس ألحد تغيريها وال النظر يف     ، وقوة على دين اهللا   ، واستكمال لطاعة اهللا لكتاب اهللا

، ومن خالفها   ، ومن استنصر هبا فهو منصور   ، من اهتدى هبا فهو مهتد   رأي من خالفها
، فسنة خلفائه   ملؤمنني واله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريا    واتبع غري سبيل ا

، فكما أن اهللا بي ن يف   ، وعليه أدلة شرعية مفصلة   الراشدين هي مما أمر اهللا به ورسوله 
 ومبا يف    كتابه خماطبة أهل الكتاب وإقامة احلجة عليهم مبا بينه من أعالم رسالة حممد    

 .  كتبهم من ذلك
وبدلوه من دينهم وصد ق ما جاءت به الرسل قبله حىت إذا مسع ذلك          وما حرفوه   

، واملناظرة واحملاجة ال    الكتايب العامل املنصف وجد ذلك كله من أبني احلجة وأقوم الربهان 

                                                 
 .  ) ٤/١٠٧ (اجملموع  )١(
   .) ١٠٦٨ - ١٠٦٢ (صحيح مسلم  :  انظر  )٢(
  . من حديث عمر )  ١٧٦٧ (، ومسلم   من حديث ابن عباس  )  ١٦٣٧ (، ومسلم  ) ٣٠٥٣ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  ) ) ١/٩٤/١٣٤ (رواه الاللكائي   ) (٤(
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 ٤٤٣

، وإال فالظامل جيحد احلق الذي يعلمه وهو املسفسط   تنفع إال مع العدل واإلنصاف
 .  نظر يف طريق العلم ، أو ميتنع عن االستماع وال  واملقرمط

:   إمكان االستفادة مما عند أهل الكتاب من حق فقال - رمحه اهللا -مث بي ن الشيخ 
وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب الذين علموا ما عندهم بلغتهم وترمجوا لنا بالعربية     

؛ كما كان عبد اهللا بن سالم وسلمان الفارسي      انت فع بذلك يف مناظرهتم وخماطبتهم
، وحينئذ يستشهد مبا عندهم على    األحبار وغريهم حيدثون مبا عندهم من العلموكعب 

 .  موافقة ما جاء به الرسول ويكون حجة عليهم من وجه وعلى غريه من وجه آخر      
فإذا أراد اجملادل منهم أن يذكر ما يطعن يف القرآن بنقل أو عقل مثل أن ينقل عما يف  

 أو خالف ما ذكر اهللا يف كتبهم    به حممد كتبهم عن األنبياء ما خيالف ما جاء 
 واملؤمنني أن    ، أمكن للنيب    أن اهللا أمرهم بتحميم الزاين دون رمجه     كزعمهم للنيب 

يطلبوا التوراة ومن يقرؤها بالعربية ويترمجها من ثقات الترامجة كعبد اهللا بن سالم وحنوه  
 الزانيني ، ورجم النيب  تلوح فإذا هي )١(ارفع يدك عن آية الرجم :  مل ا قال حلربهم

، وذلك أنه موافق ملا أنزل اهللا عليه من الرجم     منهم بعد أن أقام عليهم احلجة من كتاهبم
 وهلذا قال ابن عباس يف   )٣( )٢( }اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه     {:  وقال

$!  {:  قوله ¯ΡÎ) $ uΖø9t“Ρr& sπ1 u‘öθ −G9$# $ pκ Ïù “ W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 ãΝä3øt s† $ pκÍ5 šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$# t Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= ó™ r& { )؛    )٤

Èβr&uρ Νä3ôm  {:  ؛ كما قال زل اهللا عليه منهم وهو مل حيكم إال مبا أن حممد  :  قال $# Νæη uΖ÷ t/ 

!$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# { )٥(   . 

                                                 
 .  من حديث ابن عمر   )  ١٦٩٩ (، ومسلم  ) ٣٦٣٥ (رواه البخاري   ) ١(
 .  )٤/٢٨٦(، أمحد  )٢٥٥٨( ماجه احلدود  ، ابن )٤٤٤٨(، أبو داود احلدود   )١٧٠٠(مسلم احلدود   ) ٢(
   .من حديث الرباء )  ١٧٠٠ (رواه مسلم   )٣(
 .  ٤٤:  سورة املائدة آية ) ٤(
 .  ٤٩:  سورة املائدة آية ) ٥(
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 ٤٤٤

اة    مث بي ن الشيخ ما يقابل به حتريفهم وحتايلهم بأن يطلب منهم إحضار أصل التور                   
≅‘ *  {:  ، كما قال سبحانه   وتالوهتا   ä. ÏΘ$ yè ©Ü9 $# tβ$ Ÿ2 yξ Ïm û Í_ t6 Ï j9 Ÿ≅ƒ Ïℜ u ó  Î) ω Î) $ tΒ tΠ § ym 

ã≅ƒ Ïℜ u ó  Î) 4’ n? tã  Ïµ Å¡ ø tΡ  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& tΑ ¨” t∴ è? èπ1 u‘ öθ −G9 $# 3 ö≅ è% (#θ è? ù' sù Ïπ1 u‘ öθ −G9 $$ Î/ !$ yδθ è= ø? $$ sù β Î) öΝ çGΖ ä. 

š Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∪ { )؛ فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتالوهتا إن كانوا صادقني   )١

 tβ…âθù=tƒ ΟßγtFt⊥Å¡ø9r& É=≈tFÅ3ø9$$Î/ çνθç7|¡óstGÏ9 zÏΒ É=≈tGÅ6ø9$# $tΒuρ  {:  ؛ فإهنم كانوا يف نقل ما خيالف ذلك

uθèδ š∅ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$# { )و  )٢ }  tβθç7çFõ3tƒ |=≈tGÅ3ø9$# öΝÍκ‰Ï‰÷ƒr'Î/ §ΝèO tβθä9θà)tƒ #x‹≈yδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# { )٣(    ،
؛ فإذا احتج أحدهم      ، فلهذا ال تقبل الترمجة إال من ثقة  ويكذبون يف كالمهم وكتاهبم 

:  على خالف القرآن برواية عن الرسل املتقدمني مثل الذي ي روى عن موسى أنه قال  
يف أي كتاب :  ، أمكننا أن نقول هلم " سماوات واألرضمتسكوا بالسبت ما دامت ال "

، وإن     وقد علمنا أن هذا ليس يف كتبهم وإمنا هو مفترى مكذوب ! ؟ أحضروه    هذا
،  ، مثل إنكارهم للنسخ بالعقل ؛ مما يف القرآن بردها إليه    ذكروا حجة عقلية فهمت أيضا   

ãΑθ *  {:  ال تعاىل، فق ال ينسخ ما حرمه وال ينهى عما أمر به:  حىت قالوا à)u‹y™ â!$ yγ x¡9$# 

zÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# $ tΒ öΝßγ9©9uρ tã ãΝÍκÉJ n= ö6Ï%  ÉL ©9$# (#θ çΡ% x. $ yγø‹n= tæ 4 { )كما يف  -، قال الرباء بن عازب   )٤ 

<è% °! ä−Îô³pRùQ$# Ü≅  {:   فقال سبحانه )٥(هم اليهود  :  -ني الصحيح Ìøó yϑ ø9$#uρ 4 “ Ï‰öκu‰ tΒ â!$ t±o„ 

4’ n<Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊇⊆⊄∪ { )ومن   تعليق األمر باملشيئة اإلهلية، فذكر ما يف النسخ من  )٦ ،

                                                 
 .  ٩٣:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ٧٨:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ٧٩:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ١٤٢:  سورة البقرة آية ) ٤(
 . من حديث الرباء )  ٥٤٠ (، ومسلم  ) ٣٩٩،  ٤٠ (رواه البخاري   )٥(
 .  ١٤٢:  سورة البقرة آية ) ٦(
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 ٤٤٥

“  {:  ، فقوله    كون األمر الثاين قد يكون أصلح وأنفع                Ï‰ öκ u‰  tΒ â !$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 

5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩⊇⊆⊄∪ { )م ن  ي ش اء  رد لألمر إىل املشيئة  :  ، وقوله   واألنفع  بيان لألصلح )١  . 
التكليف إما تابع حملض   :  وعلى بعض ما يف اآلية اعتماد مجيع املتكلمني حيث قالوا

 .  ، وعلى التقديرين فهو جائز  ، أو تابع للمصلحة كما يقوله قوم  املشيئة كما يقوله قوم
الل يف التوراة بأنه أحل إلسرائيل أشياء مث   مث إنه بي ن سبحانه وقوع النسخ بتحرمي احل

، وأن هذا كان حتليال شرعيا خبطاب مل يكونوا استباحوه مبجرد البقاء       حرمها يف التوراة 
، وأمر بطلب التوراة يف ذلك       على األصل حىت ال يكون رفعه نسخا كما يدعيه قوم منهم   

هكذا مناظرة الصابئة    ، و وهكذا وجدناه فيها كما حدثنا بذلك م سلمة أهل الكتاب   
، فإن الصابئ الفيلسوف إذا ذكر ما عند قدماء الصابئة     الفالسفة واملشركني وحنوهم 

؛ فإن ذ كر ما ال يتعلق بالدين يف مسائل  الفالسفة من الكالم الذي عرب وترجم بالعربية 
 كما الطب واحلساب ما غايته انتفاع بآثار الكفار واملنافقني يف أمور الدنيا فهذا جائز 

، وكما جتوز معاملتهم على األرض كما  جيوز السكىن يف ديارهم ولبس ثياهبم وسالحهم 
 )٢( } هو وأبو بكر ابن أريقط استأجر النيب  {، وكما   يهود خيربعامل النيب 

، وكان     مسلمهم وكافرهم وكان يقبل نصحهموكانت خزاعة عيبة نصح رسول اهللا 
؛ فأخذ علم الطب من كتبهم مثل   نه مع شركه ويذب عأبو طالب ينصر النيب 

، وإن ذكروا ما يتعلق بالدين فإن نقلوه عن األنبياء كانوا فيه     االستدالل بالكافر واستطبابه
، وإن أحالوه على القياس العقلي فإن وافق ما يف القرآن فهو     كأهل الكتاب وأسوأ حاال 

؛ ق بل احلق    يذكرونه جممال فيه احلق ، وإن كان ما   حق وإن خالفه ففي القرآن بيان بطالنه  
 .  ور د  الباطل

                                                 
 .  ١٤٢:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ) من حديث عائشة  )  ٢٢٦٣ (كما رواه البخاري   ) (٢(
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 ٤٤٦

 أحكام الترمجة 
  )١(يتكلم الشيخ عن الترمجة وهي نقل معىن الكالم من لغة إىل لغة أخرى فيقول        

 :  والترمجة والتفسري ثالث طبقات 
، ففي هذه الترمجة تريد أن       ، مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف  ترمجة جمرد اللفظ : أحدها

؛ فهذا      أن الذي يعىن هبذا اللفظ عند هؤالء هو بعينه الذي يعىن باللفظ عند هؤالء     تعرف
 .  ؛ إذ كثري من الناس يقيد املعىن باللفظ فال جيرده عن اللفظني مجيعا   علم نافع
؛ فتصوير املعىن له وتفهيمه     ترمجة املعىن وبيانه بأن يصور املعىن للمخاطب : والثاين

مجة اللفظ كما يشرح للعريب كتابا عربيا قد مسع ألفاظه العربية لكنه      إياه قدر زائد على تر
؛ إذ هو تركيب   ، وتصوير املعىن يكون بذكر عينه أو نظريه مل يتصور معانيه وال فهمها

صفات من مفردات يفهمها املخاطب يكو ن ذلك املركب صور ذلك املعىن إما حتديدا       
 .  وإما تقريبا

صحة ذلك وحتقيقه بذكر الدليل والقياس الذي حيقق ذلك        بيان : الدرجة الثالثة
 .  املعىن

فإذا عرف القرآن هذه املعرفة فالكالم الذي يوافقه أو خيالفه من كالم أهل الكتاب    
 .  والصابئني واملشركني ال بد فيه من الترمجة لل فظ واملعىن أيضا 

$  {:  ، كما قال تعاىل وحينئذ  فالقرآن فيه تفصيل كل شيء tΒ tβ% x. $ ZVƒ Ï‰tn 2” utIøãƒ 

Å6≈ s9uρ t,ƒ Ï‰óÁ s? “ Ï% ©!$# t÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿ≅‹ ÅÁ øs?uρ Èe≅ à2 &ó x« { )وقال  )٢ ،  :}  $ uΖø9̈“ tΡuρ š ø‹n= tã 

|=≈ tG Å3ø9$# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« { )ومعلوم أن األمة مأمورة بتبليغ رسالة اهللا إال كذلك     )٣ ،   ،
 .  وأن تبليغه إىل العجم قد حيتاج إىل ترمجة هلم فيترجم هلم حبسب اإلمكان  

                                                 
   .) ٤/١١٥ (اجملموع  )١(
 .  ١١١:  سورة يوسف آية ) ٢(
 .  ٨٩:  سورة النحل آية  ) ٣(
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، بل أكثر املنتسبني منهم إىل العلم ال يقومون    ن من املعلوم أن أكثر املسلمني وإذا كا
؛    ؛ فألن ي عجز غري هم عن ترمجة ما عنده وبيانه أوىل بذلك     بترمجة القرآن وتفسريه وبيانه  

، ال سيما إذا  ، وأحسن حديثا ولغتهم أوسع    ألن عقل املسلمني أكمل وكتاهبم أقوم قيال
؛ فإن ترمجة املعاين الباطلة أصعب ألنه       غري حمققة بل فيها باطل كثري كانت تلك املعاين

 .  ليس هلا نظري من احلق من كل وجه 
؟ ومن أين يتبني فيه احلق من      هل هو حق أو باطل  :  فإذا سئلنا عن كالم يقولونه

؛ كما كان املشركون وأهل الكتاب يسألون   من القول باحلجة والدليل :  ؟ قلنا الباطل
؛ إذ كثري من   ، وكما كانت األمم جتادل رسلها    عن مسائل أو يناظرونهل اهللا  رسو

، كما يقول الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل على       الناس يدعي موافقة الشريعة للفلسفة  
ما أردنا إال اإلحسان والتوفيق بني الشريعة  :  ، ويقولون   الرسول وما أنزل من قبله

العقول والنفوس عند الفالسفة هي املالئكة عند األنبياء وليس      :  ، فإهنم قالوا والفلسفة
%È≅Ïã  {:  ؛ كما قال تعاىل ؛ فإن اسم املالئكة يتضمن أهنم رسل اهللا كذلك y` Ïπ s3Í×¯≈ n=yϑ ø9$# 

¸ξ ß™ â‘ { )؛ وكما قال  )١  :}  ÏM≈ n=y™ ößϑ ø9$#uρ $ ]ùóãã ∩⊇∪ { )؛ فاملالئكة رسل اهللا يف   )٢

#  {:  ؛ كما قال تعاىل تنفيذ أمره الكوين الذي يدبر به السماوات واألرض    ¨L ym #sŒÎ) u!% y` 

ãΝä.y‰tnr& ÝVöθyϑø9$# çµ÷F©ùuθs? $uΖè=ß™â‘ öΝèδuρ Ÿω tβθèÛÌhxãƒ ∩∉⊇∪ { )وكما قال  )٣ ،  :}  4’n?t/ $uΖè=ß™â‘uρ öΝÍκö‰y‰s9 

tβθç7çFõ3tƒ ∩∇⊃∪ { )؛ فإنه قال ، وتنفيذ أمره الديين الذي ترتل به املالئكة  )٤  :}  ãΑÍi”t∴ãƒ sπs3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# 

Çyρ ”9 $$ Î/ ô ÏΒ  Íν Ì øΒ r& 4’ n? tã  tΒ â !$ t± o„ ô ÏΒ ÿ Íν ÏŠ$ t6 Ïã { )وقال تعاىل    )٥ ،  :}  * $ tΒ uρ tβ% x. A |³ u; Ï9 β r& 

çµ yϑ Ï k= s3 ãƒ ª! $# ω Î) $ ·‹ ôm uρ ÷ρ r&  ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$ pg Éo ÷ρ r& Ÿ≅ Å™ ö ãƒ Zωθ ß™ u‘ z Çrθ ã‹ sù  Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ $ tΒ â !$ t± o„ 4 … çµ ¯Ρ Î) ;’ Í? tã 

                                                 
 .  ١:  ة فاطر آية سور) ١(
 .  ١:  سورة املرسالت آية ) ٢(
 .  ٦١:  سورة األنعام آية ) ٣(
 .  ٨٠:  سورة الزخرف آية  ) ٤(
 .  ٢:  سورة النحل آية  ) ٥(
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ÒΟŠ Å6 ym ∩∈⊇∪ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  ª!$# ’Å∀ sÜóÁ tƒ š∅ ÏΒ Ïπx6Í×¯≈ n= yϑø9$# Wξ ß™ â‘ š∅ ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9$# 4 

χ Î) ©!$# 7ì‹Ïϑ y™ ×ÅÁ t/ ∩∠∈∪ { )٢(   . 

 (tΒuρ !$uΖù=yèy_ |=≈ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ωÎ$  {:  ومالئكة اهللا ال حيصي عددهم إال اهللا كما قال تعاىل

Zπs3Í×̄≈n=tΒ   $tΒuρ $uΖù=yèy_ öΝåκsE£‰Ïã ωÎ) ZπuΖ÷FÏù tÏ%©#Ïj9 (#ρãxx. zÉ)øŠtFó¡uŠÏ9 tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# yŠ#yŠ÷“tƒuρ tÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u $YΖ≈uΚƒÎ) 

  Ÿωuρ z>$s?ötƒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ   tΑθà)u‹Ï9uρ tÏ%©!$# ’Îû ΝÍκÍ5θè=è% ÖÚz£∆ tβρãÏ≈s3ø9$#uρ !#sŒ$tΒ yŠ#u‘r& ª!$# 

#x‹≈pκÍ5 WξsWtΒ 4 y7Ï9≡x‹x. ‘≅ÅÒãƒ ª!$# tΒ â!$t±o„ “Ï‰öκu‰uρ tΒ â!$t±o„ 4 $tΒuρ ÞΟn=÷ètƒ yŠθãΖã_ y7În/u‘ ωÎ) uθèδ 4 { )٣(    ،
الذي يف الكتاب    :  -املالئكة هي العقول والنفوس     :   أي للذين يقولون -وقيل هلم  

ق   ، وح  أط ت  السماء  {:  والسنة من ذكر املالئكة وكثرهتم ال حيصر حىت قال النيب  

 )٥( )٤( }هلا أن تئط  ما فيها موضع أربع أصابع إال ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد   
≈ßŠ%s3s? ßN≡uθ  {:  وقال اهللا تعاىل yϑ ¡¡9$# šχ ö©ÜxtG tƒ ÏΒ £Îγ Ï% öθ sù 4 èπ s3Í×¯≈ n= yϑø9$#uρ tβθßs Îm7|¡ç„ Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκÍh5u‘ 

šχρ ãÏøó tFó¡o„ uρ yϑ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 Iω r& ¨β Î) ©!$# uθ èδ â‘θ àtóø9$# ãΛ Ïm §9$# ∩∈∪ { )فمن جعلهم عشرة     )٦ ،
؛    ، أو زعم التسعة عشر الذين على سقر هم العقول والنفوس    أو زعم أن التسعة عشر   

، وضالل ه يف ذلك بي ن إذا مل تتفق األمساء يف صفة      ء عن اهللا ورسولهفهذا من جهله مبا جا 
 .  املسمى وال يف قدره كما تكون األلفاظ املترادفة  

ومن املعلوم أن املالئكة هلم من العلوم واألحوال واإلرادات واألعمال ما ال حيصيه إال       
 .  كر ، ووصفهم يف القرآن بالتسبيح والعبادة هللا أكثر من أن يذ   اهللا

                                                 
 .  ٥١:  سورة الشورى آية  ) ١(
 .  ٧٥:  سورة احلج آية ) ٢(
 .  ٣١:  سورة املدثر آية  ) ٣(
 .  )٥/١٧٣(، أمحد  )٤١٩٠(، ابن ماجه الزهد   )٢٣١٢(الترمذي الزهد   ) ٤(
 . ) ٥/١٧٣ (، وأمحد  ) ٤١٩٠ (، وابن ماجه  حسن غريب  :  ، وقال ) ٢٣١٢ (رواه الترمذي   ) ٥(
 .  ٥:  سورة الشورى آية  ) ٦(
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 ٤٤٩

مث ذكر الشيخ مجلة من النصوص الواردة يف الكتاب والسنة يف أوصاف املالئكة   
 وأمثال هذه األحاديث الصحاح مما فيها ذكر املالئكة الذين يف   )١(وأعماهلم وقال  

، مث ذكر النصوص اليت فيها ذكر   السماوات ومالئكة اهلواء واجلبال وغري ذلك كثرية 
 وتارة يف  )٢( يف صورة أعرايب  إىل النيب - عليه السالم -ل أصناف املالئكة وإتيان جربي

 .  صورة دحية الكليب 
 وأمثال هذه النصوص اليت فيها من أصناف املالئكة وأوصافهم وأعماهلم ما     )٣(مث قال 

، أو أن يكون جربيل هو العقل      مينع أن تكون على ما يذكرونه من العقول والنفوس  
 .  ، والشياطني هي القوى الفاسدة  ميني هي القوى الصاحلة، وتكون مالئكة اآلد  الفعال

عن شيخه حممد عبده نقال عن   " تفسري املنار " وهذا الذي ذكره صاحب :  أقول
فليحذر ! للغزايل فقد تبني أنه قول الفالسفة املخالفة للكتاب والسنة   " اإلحياء " كتاب

 .  من ذلك
:  ، وأن اهللا رد عليهم بقوله     الئكة بنات اهللا إن امل :  مث ذكر الشيخ أن املشركني قالوا    

}  öΝ s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ à à2 7‰ ym r& ∩⊆∪ { )٤(  . 

Iω  {:  وقال تعاىل  r& Νåκ̈ΞÎ) ôÏiΒ öΝÎγ Å3øùÎ) šχθ ä9θ à)u‹s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰s9uρ ª!$# öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθ ç/É‹≈s3s9 ∩⊇∈⊄∪ ’s∀ sÜô¹ r& 

ÏN$ oΨ t7ø9$# ’n?tã tÏΖt6 ø9$# ∩⊇∈⊂∪ $ tΒ ö/ä3s9 y#ø‹x. tβθãΚ ä3øt rB ∩⊇∈⊆∪ Ÿξsùr& tβρ ã©.x‹s? ∩⊇∈∈∪ ÷Πr& ö/ä3s9 Ö≈ sÜù= ß™ ÑÎ7•Β ∩⊇∈∉∪ 
(#θ è?ù'sù óΟä3Î7≈ tFÅ3Î/ βÎ) ÷ΛäΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇∈∠∪ { )٥(  . 

θ#)  {:  وكذلك قال سبحانه è= yè y_ uρ ¬! u!% x.uà° £Ågø: $# öΝßγ s)n= yz uρ ( (#θ è% tyz uρ …çµ s9 tÏΖt/ ¤M≈ oΨt/uρ Îötó Î/ 

5Οù= Ïæ 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ àÅÁtƒ ∩⊇⊃⊃∪ ßìƒ Ï‰t/ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( 4’̄Τr& ãβθä3tƒ …çµ s9 Ó$ s!uρ óΟs9uρ ä3s? 

                                                 
 . )  ٤/١٢٥ (اجملموع  )١(
  . من حديث أيب هريرة  )  ٩ (، ومسلم  ) ٥٠ (صحيح البخاري  :  انظر  )٢(
   .) ٤/١٢٧ (اجملموع  )٣(
 .  ٤ ، ٣:  ورة اإلخالص اآليتانس) ٤(
 .  ١٥٧ - ١٥١:  سورة الصافات اآليات ) ٥(
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…ã& ©! ×π t6Ås≈ ؛ كما تكون النتيجة عن   ، فأخرب أن التوالد ال يكون إال عن أصلني       )١( } ) ¹|
ه فال يصدر عنه   ، فأما الواحد وحد مقدمتني ال يكون شيء يف هذا العامل إال عن أصلني 

 .  شيء وال يتولد

                                                 
 .  ١٠١ ، ١٠٠:  سورة األنعام اآليتان) ١(
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 إبطال قول الفالسفة واملشركني يف املالئكة 
 يف إبطال قول املشركني والفالسفة أن املالئكة      - رمحه اهللا  - )١(قال شيخ اإلسالم 

،   ، وخرقوا له بنني وبنات بغري علم فإن هؤالء جعلوا هللا شركاء اجلن وخلقهم:  بنات اهللا
  )٢( } θè=yèy_uρ …çµuΖ÷t/ t÷t/uρ Ïπ̈ΨÅgø:$# $Y7|¡nΣ 4#)  {:  يعم املالئكة كما قيل يف قولهقد قيل إنه :  واجلن

اجلن   إن اهللا صاهر إىل  :  ؛ زعم  بعض مشركي العرب وإن كان قد قيل يف سبب ذلك
؛ كما    ، كما عبدهتا الصابئة الفالسفة   ، فقد كانوا يعبدون املالئكة أيضا   فولدت املالئكة 

=θè#)  {:  قال تعاىل yè y_ uρ sπ s3Í×¯≈ n=yϑ ø9$# t Ï% ©!$# öΝèδ ß‰≈t6 Ïã Ç≈ uΗ÷q§9$# $ ·W≈ tΡÎ) 4 (#ρ ß‰Îγ x© r& öΝßγ s)ù= yz 4 Ü=tG õ3çG y™ 

öΝåκèEy‰≈ yγ x© tβθè= t↔ ó¡ç„ uρ ∩⊇∪ { )وقال تعاىل  )٣ ،  :}  tΠöθtƒ uρ öΝèδ çà³øt s† $ YèŠÏΗ sd §ΝèO ãΑθ à)tƒ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑù= Ï9 

ÏIω àσ¯≈ yδr& ö/ä.$ −ƒ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρ ß‰ç7÷è tƒ ∩⊆⊃∪ (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ys ö6 ß™ |MΡr& $ uΖ–ŠÏ9uρ ÏΒ ΝÎγ ÏΡρ ßŠ ( ö≅ t/ (#θ çΡ% x. tβρß‰ç7÷è tƒ £Éf ø9$# ( 

Νèδ çsYò2 r& ΝÍκÍ5 tβθãΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊆⊇∪ { )وإمنا أمرهتم بذلك   ، يعين أن املالئكة مل تأمرهم بذلك   )٤ ،
، وكما ترتل  ين للشياطني اليت تتمثل هلم كما يكون لألصنام شياطني اجلن ليكونوا عابد 

الشياطني على بعض من يعبد الكواكب ويرصدها حىت ترتل عليه صورة فتخاطبه وهو 
 ) óΟs9r& ô‰yγôãr& öΝä3ö‹s9Î) ûÍ_t6≈tƒ tΠyŠ#u χr& ω (#ρß‰ç7÷ès? z≈sÜø‹¤±9$# *  {:  ، وهلا قال شيطان من الشياطني

…çµ̄ΡÎ) ö/ä3s9 Aρß‰tã ×Î7•Β ∩∉⊃∪ Èβr&uρ ’ÎΤρß‰ç6ôã$# 4 #x‹≈yδ ÔÞ≡uÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡•Β ∩∉⊇∪ { )وقال  )٥ ،  :}  …çµtΡρä‹Ï‚−GtFsùr& 

ÿ…çµtF−ƒÍh‘èŒuρ u!$uŠÏ9÷ρr& ÏΒ ’ÎΤρßŠ öΝèδuρ öΝä3s9 Bρß‰tã 4 }§ø♥Î/ tÏϑÎ=≈©à=Ï9 Zωy‰t/ ∩∈⊃∪ { )فهم وإن مل يقصدوا    )٦ ،
السفة   عبادة الشيطان ومواالته ولكنهم يف احلقيقة يعبدونه ويوالونه فقد تبني أن هؤالء الف    

،    الصابئة املبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت به الرسل يف أمر املالئكة يف صفتهم وأقدارهم       
                                                 

 .  ) ٤/١٣٥ (اجملموع  )١(
 .  ١٥٨:  سورة الصافات آية ) ٢(
 .  ١٩:  سورة الزخرف آية  ) ٣(
 .  ٤١ ، ٤٠:  سورة سبأ اآليتان) ٤(
 .  ٦١ ، ٦٠:  سورة يس اآليتان) ٥(
 .  ٥٠:  سورة الكهف آية ) ٦(
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وذلك أن هؤالء القوم إمنا سلكوا سبيل االستدالل باحلركات الفلكية والقياس على   
إمياهنم   :   أي -، وسبب ذلك    نفوسهم مع ما جحدوه وجهلوه من خلق اهللا وإبداعه       

 ما ذكره طائفة ممن مجع أخبارهم أن أساطينهم األوائل      -سل ببعض ما جاءت به الر 
كفيثاغورث وأفالطون كانوا يهاجرون إىل أرض األنبياء بالشام ويتلقون عن لقمان    

، وأن أرسطو مل يسافر إىل أرض األنبياء        احلكيم ومن بعده من أصحاب داود وسليمان    
 وكان عنده قليل من الصابئية ، ومل يكن عنده من العلم بأثارة األنبياء ما عند سلفه

، واتفق أنه  ، وصارت قانونا مشى عليه أتباعه الصحيحة فابتدع هلم هذه التعاليم القياسية
 .  قد يتكلم يف طبائع األجسام أو يف صورة املنطق أحيانا بكالم صحيح 

 فلم يوجد هلم مذهب تام مبتدع مبرتلة مبتدعة  - يعين من الفالسفة -وأما األولون  
، مثل أيب اهلذيل وهشام بن احلكم وحنومها ممن وضع مذهبا يف   تكلمني يف املسلمنيامل

، إذ كان أئمة املسلمني مثل مالك ومحاد بن       أبواب أصول الدين فاتبعه على ذلك طائفة    
، فمن مل يكن له      زيد والثوري وحنوهم إمنا تكلموا مبا جاءت الرسالة وفيه اهلدى والشفاء    

،   ، وهذا سبب ظهور البدع يف كل أمة   يعتاض عنه مبا عند هؤالءعلم بطريق املسلمني
االعتصام بالسنة  :  ، وهلذا كانوا يقولون   وهو خفاء سنن املرسلني فيهم وبذلك يقع اهلالك  

 .  جناة
، ومن ختلف عنها   من ركبها جنا:  السنة مثل سفينة نوح:  - رمحه اهللا -قال مالك 

، وأن من مل   إمنا ركبها من صدق املرسلني واتبعهم؛ فإن سفينة نوح  ، وهذا حق  هلك
،  ، واتباع السنة هو اتباع الرسالة اليت جاءت من عند اهللا  يركبها فقد كذب املرسلني

، واملتخلف عن اتباع الرسالة مبرتلة     فتابعها مبرتلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا
، وهكذا إذا تدبر املؤمن    لسفينة معه وركوب ا- عليه السالم -املتخلف عن اتباع نوح 

العليم سائر مقاالت الفالسفة وغريهم من األمم اليت فيها ضالل وكفر وجد القرآن والسنة        
، والصحابة كانوا أعلم اخللق   كاشفان ألحواهلم مبينان حلقهم مميزان بني حق ذلك وباطله 

من :   قال عبد اهللا بن مسعود ، كما ، كما كانوا أقوم اخللق جبهاد الكفار واملنافقني   بذلك



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٤٥٣

، أولئك أصحاب حممد   ؛ فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة  كان مستنا فليسنت مبن قد مات
، قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه   ، وأعمقها علما وأقلها تكلفا    كانوا أبر هذه األمة قلوبا  

 .  دى املستقيم ، ومتسكوا هبديهم فإهنم كانوا على اهل   ، فاعرفوا هلم حقهم   وإقامة دينه
، كما   ، وهذا قليل يف املتأخرين فأخرب عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم

، فإن أهل بر القلوب وحسن      ، وحنو ذلك   من العجائب فقيه صويف وعامل زاهد :  يقال
اإلرادة وصالح املقاصد حيمدون على سالمة قلوهبم من اإلرادات املذمومة ويقترن هبم          

ملعرفة وإدراك حقائق أحوال اخللق اليت توجب الذم للشر والنهي عنه واجلهاد        كثريا عدم ا
، وأهل التعمق يف العلوم قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات ما يوقعهم          يف سبيل اهللا

 .  ، وأصحاب حممد كانوا أبر اخللق قلوبا وأعمقهم علما   يف أنواع الغي  والضالالت  
لعلم من املتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف املذموم من   مث إن أكثر املتعمقني يف ا 

، وأصحاب حممد     املتكلمني واملتعبدين وهو القول والعمل بال علم وطلب ما ال يدرك      
، يصدر عن أحدهم     كانوا مع أهنم أكمل الناس علما نافعا وعمال صاحلا أقل الناس تكلفا

، وهذا من منن اهللا على     هللا به أمة  الكلمة والكلمتان من احلكمة أو من املعارف ما يهدي ا      
، وجتد غريهم حيشون األوراق من التكلفات والشطحات ما هو من أعظم        هذه األمة

الفضول املبتدعة واآلراء املخترعة مل يكن هلم يف ذلك سلف إال رعونات النفوس املتلقاة          
 .  ممن ساء قصده يف الدين 

لق أمة أفض لها على كل أمة وليس      إين سأخ:  أن اهللا سبحانه قال للمسيح {ويروى 
كيف تفضلهم على مجيع األمم وليس هلم     ! أي رب  :  ، فقال املسيح  هلا علم وال حلم  

 . )١( }أهبهم من علمي وحلمي :  ؟ قال علم وال حلم 
، كما قال   وهذا من خواص متابعة الرسول فأيهم كان له أتبع كان يف ذلك أكمل     

$  {:  تعاىل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ ãΖ ÏΒ# u uρ  Ï& Î!θ ß™ t Î/ öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ È ÷, s# ø Ï.  ÏΒ  Ïµ ÏG yϑ ôm §‘ 

                                                 
   .مرفوعا وفيه ضعف)  ٣٢٥٢ (رواه الطرباين يف األوسط    )١(
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≅ yè øg s† uρ öΝ à6 ©9 # Y‘θ çΡ tβθ à± ôϑ s?  Ïµ Î/ ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 4 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ×Λ Ïm §‘ ∩⊄∇∪ ξ y∞ Ï j9 zΟ n= ÷è tƒ ã≅ ÷δ r& 

É=≈ tG Å6 ø9 $# ω r& tβρ â‘ Ï‰ ø) tƒ 4’ n? tã & ó x«  Ï iΒ È≅ ôÒ sù «! $#   ¨β r& uρ Ÿ≅ ôÒ x ø9 $# Ï‰ u‹ Î/ «! $# Ïµ‹ Ï? ÷σ ãƒ  tΒ â !$ t± o„ 4 ª! $# uρ 

ρ èŒ È≅ ôÒ x ø9 $# ËΛ Ïà yè ø9 $# ∩⊄∪ { )١(   . 

                                                 
 .  ٢٩ ، ٢٨:  سورة احلديد اآليتان ) ١(
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 بيان فضل أهل احلديث 
إن    :   يف بيان فضل أهل احلديث وامتيازهم على غريهم-  رمحه اهللا- )١(قال الشيخ 

، فلهم من فضل اهللا وختصيصه إياهم بالعلم      أهل احلديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه  
أهل السنة يف اإلسالم  :  ، كما قال بعض السلف واحللم وتضعيف األجر ما ليس لغريهم

 يظنه أهل اجلهالة والضاللة من نقص   ، فهذا الكالم تنبيه على ما كأهل اإلسالم يف امللل
، فمن زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفة غري   الصحابة يف العلم والبيان أو اليد والسنان 

،    أهل احلديث أدركوا من حقائق األمور الباطنة الغيبية يف أمر اخللق والبعث واملبدأ واملعاد  
؛    اليت تزكو هبا النفوس وتصلح وتكمل  ، والعلوم واألخالق   وأمر اإلميان باهللا واليوم اآلخر  

دون أهل احلديث فهو إن كان من املؤمنني بالرسل فهو جاهل وفيه شعبة قوية من شعب        
Ÿ≅Š  { ، من الذين إذا   ، وإال فهو منافق خالص     النفاق Ï% öΝßγ s9 (#θ ãΨÏΒ#u !$ yϑ x. ztΒ#u â¨$̈Ζ9$# (#þθ ä9$ s% 

ßÏΒ ÷σçΡr& !$ yϑx. ztΒ#u â!$ yγ x¡9$# 3 Iω r& öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ â!$ yγ x¡9$# Å3≈ s9uρ ω tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊂∪ { )وقد يكون     )٢ ،

šχθ  { ، ومن الذين  من الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم  •_ !$ pt ä† ’ Îû «!$# .ÏΒ 

Ï‰÷è t/ $ tΒ |=ŠÉf çFó™ $# …ã&s! öΝßγ çF̄gèo îπ ŸÒÏm# yŠ y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ öΝÍκö n= tãuρ Ò=ŸÒ xî öΝßγ s9uρ Ò># x‹tã î‰ƒ Ï‰x© ∩⊇∉∪ { )٣(   . 
، وإن كان ذلك ظاهرا      الصحيح الذي ال ريب فيهوقد ي بي ن ذلك بالقياس العقلي

؛ فإنه مىت كان الرسول أكمل اخللق وأعلمهم باحلقائق   بالفطرة لكل سليم الفطرة 
، وأن يكون       ؛ لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم اخللق بذلك   وأقومهم قوال وحاال 

غريها ما يوجد يف   هذه الفطرة ي:  ، وال يقال أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل اخللق 
،   إن ذلك يف غريهم أكثر :  ؛ ألنه يقال املنتسبني إىل السنة واحلديث من تفريط وعدوان 

، وإمنا غي ر   ، هذه هي املقابلة العادلة  والواجب مقابلة اجلملة باجلملة يف احملمود واملذموم    

                                                 
 .  ) ٤/١٤٠ (اجملموع  )١(
 .  ١٣:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ١٦:  سورة الشورى آية  ) ٣(
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 هلا من نوع  الفطرة قلة املعرفة باحلديث والسنة واتباع ذلك مع ما يوجد يف املخالفني  
حتقيق لبعض العلم وإحسان لبعض العمل فيكون ذلك شبهة يف قبول غريه وترجيح   

 .  صاحبه
وال غرض لنا يف ذكر األشخاص وإمنا املقصود ذكر نفس الطريقة العلمية والعملية اليت  

؛ فمىت كان غري الرسول قادرا على علم بذلك أو       ت عر ف حبقائق األمور اخلربية النظرية 
 له أو حمبة إلفادة ذلك فالرسول أعلم بذلك وأحرص على اهلدى وأقدر على بيانه    بيان
، وهذه صفات الكمال والعلم واإلرادة   ، وكذلك أصحابه من بعده وأتباعهم  منه

اللهم إين أستخريك     {:   يف دعاء االستخارة ؛ كما قال النيب   واإلحسان والقدرة عليه 
، فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال   بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم

 أن نستخري اهللا بعلمه فيعلمنا من علمه ما  فعلمنا )٢( )١( }أعلم وأنت عالم الغيوب 
، إذ االستفعال هو طلب الفعل كما قال     رين، ونستقدره بقدرته فيجعلنا قاد نعلم به اخلري

يا عبادي كلكم ضال إال من هديته :  يقول اهللا تعاىل { )٣(يف احلديث الصحيح 

،  ه طلب أن يطعمنا ، فاستهداء اهللا طلب أن يهدينا واستطعام    )٤( }فاستهدوين أهدكم  
، وكذلك استخارته بعلمه واستقداره   ، وهذا من قوت األجسام  هذا قوت القلوب

، فهذا السؤال من جوده ومن ه      )٥( }وأسألك من فضلك العظيم   {:  ، مث قال  بقدرته

فإنك تقدر وال  {:   وهلذا قال ، وعطائه وإحسانه الذي يكون مبشيئته ورمحته وحنانه 

                                                 
،  )١٥٣٨(، أبو داود الصالة  )٣٢٥٣(النسائي النكاح ،  )٤٨٠(، الترمذي الصالة  )١١١٣(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )٣/٣٤٤(، أمحد  )١٣٨٣(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   
 .  من حديث جابر )  ١١٦٢ (رواه البخاري   )٢(
   .من حديث أيب ذر )  ٢٥٧٧ (رواه مسلم   )٣(
، ابن ماجه       )٢٤٩٥(ق والورع    ، الترمذي صفة القيامة والرقائ             )٢٥٧٧(مسلم الرب والصلة واآلداب            ) ٤(

 .  )٥/١٥٤(، أمحد  )٤٢٥٧(الزهد   
،  )١٥٣٨(، أبو داود الصالة  )٣٢٥٣(، النسائي النكاح  )٤٨٠(، الترمذي الصالة  )١١١٣(البخاري اجلمعة ) ٥(

 .  )٣/٣٤٤(، أمحد  )١٣٨٣(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   
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، فإذا كان الرسول أعلم اخللق باحلقائق اخلربية والطلبية        )١( }أقدر وتعلم وال أعلم  
، وأقدر اخللق على البيان والعبارة امتنع أن يكون     وأحب اخللق للتعليم واهلداية واإلفادة 

، فامتنع أن يكون    دونه أفاد خواص ه معرفة احلقائق أعظم مما أفاده الرسول خلواصه  من هو 
؛ فيكون الذام هلم      عند علماء الطوائف من معرفة احلقائق ما ليس عند علماء احلديث  

 .  - رمحه اهللا -، انتهى كالم الشيخ  جاهال ظاملا فيه شعبة نفاق إذا كان مؤمنا 
ماء سلف األمة يف وقته هو نفس ما يردده اليوم وينعق      وهذا الذي ذكره من تنقص عل 

، ووصفهم    به من ينتسبون إىل بعض اجلماعات املعاصرة من تنقيص قدر علماء األمة
علماء    :  بالسطحية واجلهل هبموم الدعوة وفقه الواقع واالشتغال مبسائل الفقه ويسموهنم      

، اليت يقصدون هبا      األلقاب، إىل غري ذلك من    ، أو علماء اجلزئيات   احليض والنفاس 
، فما  التنفري عن كل من مل يوافقهم على شذوذاهتم وشطحاهتم وأفكارهم الغريبة املريبة 

$  {:  ، ولكن احلق سيبقى والباطل سيزول   ، ولكل قوم وارث   أشبه الليلة بالبارحة ¨Β r'sù 

ß‰t/¨“9$# Ü=yδ õ‹uŠsù [!$ xã_ ( $̈Β r&uρ $ tΒ ßìxΖtƒ }¨$̈Ζ9$# ß]ä3ôϑ u‹sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 { )ولكن الذي خنشاه أن     )٢ ،
يؤثر هؤالء الناعقون يف شباب املسلمني فيصرفوهم عن علمائهم ويلقنوهم هذه األفكار  

 .  الغريبة
ن يتنبهوا هلؤالء وحيصنوا شباهبم بالعلم النافع ومعرفة قدر  فالواجب على املسلمني أ 

ال يصلح آخر هذه األمة إال ما   :  - رمحه اهللا -؛ كما قال اإلمام مالك  سلف هذه األمة 
šχθ  {:  ، واهللا تعاىل يقول  أصلح أوهلا   à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï%©!$#uρ 

Νèδθãè t7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊu‘ uρ çµ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλm; ;M≈ ¨Ζy_ “ Ìôf s? $ yγtFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$ Î#≈ yz 

!$ pκ Ïù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã— öθ xø9$# ãΛ Ïàyèø9$# ∩⊇⊃⊃∪ { )ويقول تعاىل  )٣ ،  :}  š Ï%©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷è t/ 

                                                 
،  )١٥٣٨(، أبو داود الصالة  )٣٢٥٣(، النسائي النكاح  )٤٨٠(الة ، الترمذي الص )١١١٣(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )٣/٣٤٤(، أمحد  )١٣٨٣(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   
 .  ١٧:  سورة الرعد آية ) ٢(
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية ) ٣(
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šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï%©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç≈ yϑƒM}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øgrB ’Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©#Ïj9 

(#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm §‘ ∩⊇⊃∪ { )١(   . 
إنه ال سعادة هلذه األمة وال جناة هلا مما تواجهه من األخطار والتحديات إال بأن تسري   

؛ ألن هذه األمة جسد واحد        على هنج سلفها يف العلم والعمل ومنهج الدعوة إىل اهللا    
 .  ن واحد ال جيوز أن يدخله غريب أو دخيل من األفكار واملذاهب املخالفة له   وبنيا

 .  وفق اهللا اجلميع ملا فيه اخلري والصالح والفالح   

                                                 
 .  ١٠:  سورة احلشر آية  ) ١(
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 بيان احلشوية املذمومة 
 يف بيان احلشوية املذمومة والرد على من   - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
إن احلشوية    :  وأما قول من قال:  - رمحه اهللا - )١(، قال  يلقب هبا أهل السنة واحلديث

ال يتحاشى من احلشو والتشبيه والتجسيم والترتيه دون التشبيه   :  ، أحدمها   على ضربني
 :  ، وكذا مجيع املبتدعة يزعمون هذا فيهم كما القال القائل والتجسيم

وليــلى ال تقــر هلــم بذاكــا    وليــلى ال تقــر هلــم بذاكــا     ــلى  ــال للي ــي وص ــل يدع ــلىوك ــال للي ــي وص ــل يدع وك
؛ فمن احلق الذي فيه ذم من ميثل اهللا مبخلوقاته وجيعل   يه حق وباطلفهذا الكالم ف

øŠs9 Ïµ§{  {:  ، وقد قال اهللا تعاىل صفاته من جنس صفاهتم Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# 
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ويف هذا الكالم أيضا من احلق اإلشارة إىل الرد على من انتحل مذهب السلف مع         

، فتمثيل اهللا خبلقه والكذب على السلف   اجلهل مبقاهلم أو املخالفة هلم بزيادة أو نقصان 
 .  ؛ سواء مسي ذلك حشوا أو مل يسم     من األمور املنكرة 

ريا من غالية املثبتة الذين يروون أحاديث موضوعة يف الصفات مثل   وهذا يتناول كث
،    " نزوله عشية عرفة على اجلمل األورق حىت يصافح املشاة ويعانق الركبان    : " حديث

إىل غري ذلك    " رؤيته على كرسي بني السماء واألرض " ، أو   " جتليه لنبيه يف األرض " و
،    لك أمورا من أعظم املنكرات والكفران ، فقد رأيت من ذ من األحاديث املوضوعة 

وأحضر يل غري واحد من الناس األجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من أعظم االفتراء    
، حىت إن منهم من عمد إىل كتاب      ، وقد وضع لتلك األحاديث أسانيد   على اهللا ورسوله

                                                 
 .  ) ٤/١٤٤ (اجملموع  )١(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٢(
 .  ٤:  سورة اإلخالص آية ) ٣(
 .  ٦٥:  سورة مرمي آية ) ٤(
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 ذلك الكتاب مما صنفه الشيخ أبو الفرج املقدسي فيما ميتحن به السين من البدعي فجعل 
، ومن مل يقر   ، وأمره أن ميتحن به الناس فمن أقر به فهو سين   أوحاه إىل نبيه ليلة املعراج

، والناس    ، وزادوا فيه على الشيخ أيب الفرج أشياء مل يقلها هو وال عاقل   به فهو بدعي
ا أخذ    ، فإذ املشهورون قد يقول أحدهم من املسائل والدالئل ما هو حق أو فيه شبهة حق    

، واملقصود أن كالم      اجلهال ذلك فغريوه وصار فيه من الضالل ما هو أعظم اإلفك واحملال     
 :  ، وفيه من الباطل أمور  هذا القائل فيه حق 

؛ ذم للناس بأمساء ما أنزل هبا  " ال يتحاشى من احلشو والتجسيم  : "  قوله : أحدها
مساء اليت يتعلق هبما املدح والذم    ، واأل  ، والذي مدحه زين وذمه شني هو اهللا      من سلطان

من الدين ال تكون إال من األمساء اليت أنزل اهللا هبا سلطانه ودل عليها الكتاب والسنة أو     
 -، أما هذه األلفاظ الثالثة    اإلمجاع كاملؤمن والكافر والعامل واجلاهل واملقتصد وامللحد  

،     يف حديث عن رسول اهللا  فليست يف كتاب اهللا وال-يعين احلشو والتشبيه والتجسيم 
، وأول من ابتدع الذم هبا    وال نطق هبا أحد من سلف األمة وأئمتها ال نفيا وال إثباتا  

، فاتباع سبيل املعتزلة دون سبيل سلف األمة ترك   املعتزلة الذين فارقوا مجاعة املسلمني
يها ما يوجد    ، وليس ف  للقول السديد الواجب يف الدين واتباع لسبيل املبتدعة والضالني  

،    ، إال لفظ التشبيه فلو اقتصر عليه لكان له قدوة من السلف الصاحل     لبعض السلف ذمه 
:  ، وقال " الكفؤ والند والسمي " ولو ذكر األمساء اليت نفاها اهللا يف القرآن مثل لفظ

  ؛ لكان قد ذم بقبول نفاه اهللا يف كتابه ودل القرآن        منهم من ال يتحاشى من التمثيل وحنوه 
؟ فأما األمساء اليت    هل قائله موصوف مبا وصفه به من الذم أم ال     :  ، مث ينظر  على ذم قائله

بيان املراد     :أحدمها:  مل يدل الشرع على ذم أهلها وال مدحهم فيحتاج فيها إىل مقامني
 .  بيان أن أولئك مذمومون يف الشريعة  :  والثاين،  هبا

ال نسلم أن الذين عنيتهم داخلون يف هذه   :  فيقولوامل عترض عليه له أن مينع املقامني  
، وإن دخلوا فيها فال نسلم أن كل من     األمساء اليت ذممتها ومل يقم دليل شرعي على ذمها

 .  دخل يف هذه األمساء فهو مذموم يف الشرع  
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إنه ال يتحاشى من احلشو والتشبيه   : " أن هذا الضرب الذي قلت   :  والوجه الثاين
إما أن ت دخل فيه مثبتة الصفات اخلربية اليت دل عليها الكتاب والسنة أو ال    ؛  " والتجسيم
؟ ومعلوم أن هذا      ؛ فإن أدخلتهم كنت ذاما لكل من أثبت الصفات اخلربية  ت دخلهم

، بل أئمة املتكلمني يثبتون الصفات اخلربية يف        مذهب عامة السلف ومذهب أئمة الدين    
 .  اجلملة 

، ومن    اإلثبات من سلفك وغريهم مل يبق معك إال اجلهميةفإذا كنت تذم مجيع أهل 
؛ فأي ذم لقوم يف أهنم ال   وافقهم على نفي الصفات اخلربية من متأخري األشعرية وحنوهم

؟ وإن مل تدخل يف اسم احلشوية من     يتحاشون مما عليه سلف األمة وأئمتها وأئمة الذام هلم 
 ! يثبت الصفات اخلربية مل ينفعك هذا الكالم 

وإذا كان الكالم ال خيرج به اإلنسان عن أن يذم نفسه أو يذم سلفه الذين يقر  هو    
، وأهنم أفضل ممن اتبعهم؛ كان هو املذموم هبذا الذم على التقديرين، وكان له نصيب         بإمامتهم

 )٢( )١( }بت  وخسرت  إن مل أعدل     لقد خ  {:  ألوهلممن اخلوارج الذين قال النيب  
 ! إذا كنت مقرا بأين رسول اهللا وأنت تزعم أين أظلم فأنت خائب وخاسر   :  يقول

، وأن طائفته إمنا تلقت العلم واإلميان        وهكذا من ذم من يقر بأهنم خيار األمة وأفضلها  
 .  ، وهذه حال الرافضة يف ذم الصحابة   ، هو خائب خاسر يف هذا الذم   منهم
؛ إن أردت بالتستر     " واآلخر تستر مبذهب السلف  : " قوله  :  لوجه الثالث ا

ليس مذهب السلف مما يتستر به إال يف بالد أهل البدع   :  االستخفاء مبذهب السلف فيقال
؛ كما  ، واستنانه  ؛ فإن املؤمن املستضعف هناك قد يكتم إميانه     مثل بالد الرافضة واخلوارج  
، وكما كان كثري من املؤمنني يكتم إميانه حني كانوا يف دار     كتم مؤمن آل فرعون إميانه 

، وقد تستروا مبذهب السلف فقد   ؛ فإن كان هؤالء يف بلد أنت لك فيه سلطان  احلرب 
، وإن كنت من   ذممت نفسك حيث كنت من طائفة ي ستتر مبذهب السلف عندهم

                                                 
 .  )١٠٦٤(، مسلم الزكاة   )٣٤١٤(البخاري املناقب  ) ١(
 . ، من حديث جابر  واللفظ له )  ١٠٦٣ (، ومسلم  ) ٣١٣٨ (رواه البخاري   ) ٢(
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 تكن منهم وال من   ، وإن مل   املستضعفني املستترين مبذهب السلف فال معىن لذم نفسك 
، وإن أردت بالتستر أهنم جيتنون به ويتقون به غريهم    املأل فال وجه لذم قوم بلفظ التستر  

، وهذا هو املعىن     أنا على مذهب السلف:  ويتظاهرون به حىت إذا خوطب أحدهم قال    
ال عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه       :  ، فيقال له  الذي أراده واهللا أعلم   

،   ؛ فإن مذهب السلف ال يكون إال حقا     ، بل جيب قبول ذلك منه باالتفاق   تزى إليهواع
، وإن     فإن كان موافقا له ظاهرا وباطنا فهو مبرتلة املؤمن الذي هو على احلق باطنا وظاهرا

كان موافقا له يف الظاهر دون الباطن فهو مبرتلة املنافق فتقبل منه عالنيته وتوكل سريرته       
 .  فإنا مل نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس وال نشق بطوهنم؛  إىل اهللا
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 بيان صفيت التشبيه والتجسيم 
 إن مذهب السلف إمنا    )١( على من يقول - رمحه اهللا -يرد شيخ اإلسالم ابن تيمية 

لفظ التوحيد والترتيه  :  - رمحه اهللا -، فيقول  هو التوحيد والترتيه دون التجسيم والتشبيه  
جسيم ألفاظ قد دخلها االشتراك بسبب اختالف اصطالحات املتكلمني     والتشبيه والت

 .  ، وكل طائفة تعين هبذه األمساء ما ال يعنيه غريهم  وغريهم
،    فاجلهمية من املعتزلة وغريهم يريدون بالتوحيد والترتيه نفي مجيع الصفات  

أو أنه له علما   ،  إن اهللا ي رى :  ، حىت إن من قال  وبالتجسيم والتشبيه إثبات شيء منها
 .  فهو عندهم مشبه جمسم

وكثري من املتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والترتيه نفي الصفات اخلربية أو    
 .  ، وبالتجسيم والتشبيه إثباهتا أو بعضها بعضها

ليس له إال صفات    :  ، وزيادة حىت يقولون   والفالسفة تعين بالتوحيد ما تعنيه املعتزلة 
 .  و مركبة منهماسلبية أو إضافية أ

 .  واالحتادية تعين بالتوحيد أنه الوجود املطلق  
 .  ولغري هؤالء فيه اصطالحات أخرى 

وأما التوحيد الذي بعث اهللا به رسله وأنزل به الكتب فليس هو متضمنا شيئا من هذه   
؛ فال يكون لغريه      ، بل أمر اهللا عباده أن يعبدوه وحده وال يشركوا به شيئا        االصطالحات

هو اإلميان مبا  :  ؛ ويف القول ، هذا يف العمل صيب فيما خيتص به من العبادة وتوابعهان
 .  وصف به نفسه ووصفه به رسوله  

فإن كنت تعين أن مذهب السلف هو التوحيد باملعىن الذي جاء به الكتاب والسنة  
، وإن عنيت أن مذهب السلف هو       ، وأهل الصفات اخلربية ال خيالفون هذا    فهذا حق 

التوحيد والترتيه الذي يعنيه بعض الطوائف فهذا يعلم بطالنه كل  من تأمل أقوال السلف    

                                                 
 )  ٤/١٥٠ (اجملموع  )١(
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؛ فليس يف كالم السلف كلمة توافق ما ختتص به  الثابتة عنهم املوجودة يف كتب آثارهم  
 .  هذه الطوائف وال كلمة تنفي الصفات اخلربية 

لرياجع يف ذلك اآلثار   ومن املعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم ف       
، وإن كان إمنا يعرف باالستدالل احملض بأن يكون كل من رأى قوال عنده       املنقولة عنهم 

، وهذا هو    ؛ ألن السلف ال يقولون إال الصواب    هذا مذهب السلف :  هو الصواب قال 
،    فهذا الذي جير ئ املبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف! الصواب 
، بل     هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بال نقل عنهمفقائل
 .  أن قوله هو احلق   :  بدعواه

؛ يذكرون من نقل   وأما أهل احلديث فإمنا يذكرون مذهب السلف بالنقول املتواترة   
، فصار مذهب السلف   ، وتارة يروون قوهلم يف هذا الباب   مذهبهم من علماء اإلسالم

 .  اع الطوائف وبالتواتر منقوال بإمج
؛ فكيف حيل أن     مث لفظ التجسيم ال يوجد يف كالم أحد من السلف ال نفيا وال إثباتا

؟   ، بال ذكر لذلك اللفظ وال ملعناه عنهم   مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته :  يقال
،   وكذلك لفظ التوحيد مبعىن نفي شيء من الصفات ال يوجد يف كالم أحد من السلف     

لك لفظ الترتيه مبعىن نفي شيء من الصفات اخلربية ال يوجد يف كالم أحد من  وكذ
 .  السلف

، ويريدون بالتشبيه متثيل اهللا    نعم لفظ التشبيه موجود يف كالم بعضهم وتفسريه معه
، مث إن هذا القول يدل على قلة اخلربة    خبلقه دون نفي الصفات اليت يف القرآن واحلديث

وكذلك مجيع املبتدعة يزعمون أهنم    :  ؛ فإنه قال هل السنة والبدعةمبقاالت الناس من أ
، بل الطوائف املشهورة بالبدعة كاخلوارج     ؛ فليس األمر كذلك على مذهب السلف

؛  ، بل هؤالء يكف رون مجهور السلف    والروافض ال يد عون أهنم على مذهب السلف     
، والذين     ولني من املهاجرين واألنصار فالرافضة تطعن يف أيب بكر وعمر وعامة السابقني األ    

؟ ولكن    ، فكيف يزعمون أهنم على مذهب السلف اتبعوهم بإحسان وسائر أئمة اإلسالم
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، وكذلك اخلوارج قد كف روا عثمان وعليا     ينتحلون مذهب أهل البيت كذبا وافتراء 
 ؟   ؛ فكيف يزعمون أهنم على مذهب السلف  ومجهور املسلمني من الصحابة والتابعني 

ليس له ذكر يف كتاب اهللا وال سنة   " يعين احلشوية  " مث هذا االسم :  الوجه الرابع 
، وال شيخ أو عامل   رسوله وال كالم أحد من الصحابة والتابعني وال من أئمة املسلمني

مقبول عند عموم األمة فإذا مل يكن ذلك مل يكن يف الذم به ال نص وال إمجاع وال ما      
، فإذا كان الذم بال مستند للمجتهد وال للمقلدين عموما كان يف  يصلح تقليده للعامة
؛ فإن الذم واحلمد من األحكام الشرعية ال يصلح إال باألمساء اليت          غاية الفساد والظلم
؛ بل ذلك من باب شرع دين مل    ، فأما تعليق بأمساء مبتدعة فال جيوز  أنزل اهللا هبا سلطانا

 .  يأذن به اهللا
ق من الصحابة والتابعني طوائف وتطعن يف كثري منهم وفيما رووه من    واملعتزلة تفس

، بل تكفر أيضا من خيالف أصوهلم اليت انتحلوها   األحاديث اليت ختالف آراءهم وأهواءهم 
من السلف واخللف فلهم من الطعن يف علماء السلف ويف علمهم ما ليس ألهل السنة         

، وإن كانوا يقرون خبالفة اخللفاء       همواجلماعة وليس انتحال مذهب السلف من شعائر 
يعين الرافضة     " األربعة ويعظمون من أئمة اإلسالم ومجهورهم ما ال يعظمه أولئك   

، وللنظ ام من القدح يف    ؛ فلهم من القدح يف كثري منهم ما ليس هذا موضعه     " واخلوارج 
،    تباع السلف ، فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال ا    الصحابة ما ليس هذا موضعه
أصول السنة عندنا التمسك مبا  :  " رسالة عبدوس بن مالك " وهلذا قال اإلمام أمحد يف
 .  كان عليه أصحاب النيب 

وأما متكلمة أهل اإلثبات من الكالبية والكرامية واألشعرية مع الفقهاء والصوفية       
م يف أكثر مجل ، بل يوافقوهن ؛ فهؤالء يف اجلملة ال يطعنون يف السلف    وأهل احلديث 

، لكن كل من كان باحلديث من هؤالء أعلم كان مبذهب السلف أعلم وله       مقاالهتم
، أما أن يكون   ، وإمنا يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استناهنا وقلة ابتداعها  أتبع

 .  انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا 
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 طريقة اخللف أحكم بطالن مقالة إن طريقة السلف أسلم و
 إن طريقة السلف أسلم وطريقة        )١( خطأ مقالة من يقول - رمحه اهللا  -يبي ن الشيخ 

 أحذق    - يعين علماء الكالم   -وتارة جيعلون إخواهنم    :  فيقول! اخللف أعلم وأحكم     
،   طريقة السلف أسلم وطريقة هؤالء أعلم وأحكم      :  ، ويقولون   وأعلم من السلف 
، والسلف  بالنقص يف     ، والتحقيق والعرفان فضيلة يف العلم والبيانفيصفون إخواهنم بال
، وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم يف التقصري  ، أو اخلطأ واجلهل   ذلك والتقصري فيه

؛ فإنه وإن مل يكن تكفريا للسلف كما   ، وال ريب أن هذا شعبة من الر فض والتفريط
 وال تفسيقا هلم كما يقوله من يقوله من املعتزلة     ، يقوله من يقوله من الرافضة واخلوارج   

، وإن مل يكن    ؛ كان جتهيال وتضليال ونسبة هلم إىل الذنوب واملعاصي  والزيدية وغريهم
 ! فسقا فزعما أن أهل القرون املفضولة يف الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة      

اتفق عليه أهل السنة واجلماعة من   ومن املعلوم بالضرورة ملن تدبر الكتاب والسنة وما 
أن خري قرون هذه األمة يف األعمال واألقوال واالعتقاد وغريها من كل     {مجيع الطوائف 

، كما ثبت ذلك   )٢( }ن يلوهنم ؛ مث الذي فضيلة أن خريها القرن األول مث الذين يلوهنم 
 وأهنم أفضل من اخللف يف كل فضيلة من علم وعمل وإميان          )٣( من غري وجه   عن النيب  

، هذا ال يدفعه إال من كابر     ، وأهنم أوىل بالبيان لكل مشكل    وعقل ودين وبيان وعبادة 
 بن مسعود ، كما قال عبد اهللا  املعلوم بالضرورة من دين اإلسالم وأضله اهللا على علم

، أولئك   ؛ فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة  من كان منكم مستنا فليسنت مبن قد مات
، قوم اختارهم اهللا   ، وأقلها تكلفا  أصحاب حممد أبر هذه األمة قلوبا وأعمقها علما 

                                                 
 .)  ٤/١٥٧ (اجملموع  )١(
، ابن ماجه    )٣٨٥٩(، الترمذي املناقب   )٢٥٣٣( فضائل الصحابة  ، مسلم )٢٥٠٩(البخاري الشهادات  ) ٢(

 .  )١/٤٣٤(، أمحد  )٢٣٦٢(األحكام 
، ومسلم      ) ٣٦٥١ (، والبخاري  من حديث عمران )  ٢٥٣٥ (، ومسلم  ) ٣٦٥٠ (رواه البخاري  ) ٣(

 .  من حديث أيب هريرة  )  ٢٥٣٤ (، ومسلم  ، من حديث عبد اهللا بن مسعود    ) ٢٥٣٣ (
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؛ فإهنم كانوا على اهلدي    ، فاعرفوا هلم حقهم ومتسكوا هبديهم     لصحبة نبيه وإقامة دينه
، ومل      ، فإهنم جاءوا مبا يكفي وما يشفي  عليكم بآثار من سلف:  وقال غريه،   املستقيم

 .  حيدث بعدهم خري كامن مل يعلموه
  )٢( )١( }ال يأيت زمان إال والذي بعده شر منه حىت تلقوا ربكم  { هذا وقد قال 

؟ هذا ال يكون    دث لنا زمان فيه اخلري يف أعظم املعلومات وهو معرفة اهللا تعاىل  فكيف حي
هم فوقنا يف كل علم وعقل :   يف رسالته- رمحه اهللا -، وما أحسن ما قال الشافعي   أبدا

، ورأيهم لنا خري من رأينا    ، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى   ودين وفضل
؟ وغاية    كيف ت د عون طريقة السلف  :  -أي علماء الكالم   -، وأيضا يقال هلم    ألنفسنا

؟ فإن عامة ما عند السلف من العلم    ما عند السلف أن يكونوا موافقني لرسول اهللا  
،     الذي أخرجهم اهللا به من الظلمات إىل النور    واإلميان هو ما استفادوه من نبيهم  
“ uθèδ  {:  فيه، الذي قال اهللا  وهداهم به إىل صراط العزيز احلميد   Ï%©!$# ãΑÍi”t∴ãƒ 4’ n?tã ÿÍν Ï‰ö7tã 

¤M≈tƒ#u ;M≈uΖÉi t/ /ä3y_ Ì÷‚ ã‹Ïj9 zÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# 4 { )٣(   . 
 تركوا ما عند السلف من العلم واإلميان قد سلكوا     مث بي ن الشيخ أن هؤالء الذين  

وال بي ن للناس  ! إن الرسول مل يبي ن احلق  يف باب التوحيد    :  مسلك املالحدة الذين يقولون   
، واحلق إما كتمه وإما أنه كان   ، بل أظهر للناس خالف احلق   ما هو األمر عليه يف نفسه

فلسفة ومن سلك سبيلهم من املخالفني ملا جاء به   ، فإن هؤالء املالحدة من املت  غري عامل به
إن الرسول أحكم      :  ، يقولون   الرسول يف األمور العلمية كالتوحيد واملعاد وغري ذلك  
، وأتى بشريعة عملية هي أفضل     األمور العملية املتعلقة باألخالق والسياسة املرتلية واملدنية   

؛ فإهنم   فضل من ناموسه وال أكمل منه، ويعترفون بأنه مل يقرع العامل ناموس أ الشرائع
 .  رأوا ح س ن سياسته للعامل وما أقامه من سنن العدل وحماه من الظلم 

                                                 
 .  )٣/١٣٢(، أمحد  )٢٢٠٦(، الترمذي الفنت    )٦٦٥٧(لبخاري الفنت  ا) ١(
   .من حديث أنس)  ٧٠٦٨ (رواه البخاري   )٢(
 .  ٩:  سورة احلديد آية  ) ٣(
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وأما األمور العلمية اليت أخرب هبا من صفات الرب وأمسائه ومالئكته وكتبه ورسله      
  : واليوم اآلخر واجلنة والنار فلما رأوها ختالف ما هم عليه صاروا يف الرسول فريقني

، وإمنا كان كماله يف األمور العملية     إنه مل يكن يعرف هذه املعارف   :  فغالهتم يقولون 
، بل ومن غريه من   ، وأما األمور العلمية فالفالسفة أعلم هبا منه والعبادات واألخالق 

،   إن علي ا كان فيلسوفا وكان أعلم بالعلميات من موسى:  وهؤالء يقولون! األنبياء 
، ويد عون أن صاحب مدين الذي   م فرعون ويسمونه أفالطون القبطي وكثري منهم يعظ

إنه أفالطون      :   يقول هؤالء - الذي يقول بعض الناس إنه شعيب -تزوج موسى ابنته 
، إىل أمثال هذا الكالم الذي فيه من       إن أرسطو هو اخلضر    :  ، ويقولون   أستاذ أرسطو

؛ فإن    ما فيه جهلهم بتواريخ األنبياء، أقل اجلهل والضالل ما ال يعلمه إال ذو اجلالل  
أرسطو باتفاقهم كان وزيرا لإلسكندر فيلبس املقدوين الذي تؤرخ به اليهود والنصارى 

، وقد يظنون أن هذا هو ذو القرنني         ، وكان قبل املسيح بثالمثائة سنة    التاريخ الرومي 
 كان متقدما على هذا  ، وهذا جهل فإن ذا القرنني املذكور يف القرآن    املذكور يف القرآن  

، وذاك كان مشركا كان يعبد هو وقومه الكواكب واألصنام     وكان موحدا مؤمنا 
 .  ويعانون السحر
إن الرسول يعلم احلق     :   يقولون - يعين من الفالسفة   -والفريق الثاين   :  قال الشيخ

وأنه ال  ، ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتية      الثابت يف نفس األمر يف التوحيد واملعاد 
، وأنه يقول مبا عليه هؤالء     ، وأن األفالك قدمية أزلية مل تزل وال تزال   ي رى وال يتكلم

؛ ألن هذا إذا ظهر مل تقبل عقوهلم   الباطنية يف الباطن لكنه ال ميكنه إظهار ذلك للعامة 
،    هموقلوهبم بل ينكرونه وينفرون منه فأظهر هلم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به يف دين 
، ملا     وإن كان يف ذلك تلبيس عليهم وجتهيل هلم واعتقادهم األمر على خالف ما هو عليه 

 .  انتهى املقصود من كالمه! يف ذلك من املصلحة هلم  
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 الرد على ابن اجلوزي 
 يف اجلواب عما قاله أبو الفرج ابن اجلوزي يف مصنف له - رمحه اهللا -قال الشيخ 

،    احلنابلة الصفات الذاتية كالعني والصورة واليدين والوجه  منكرا على من أثبت هللا من
،  إن ذلك حيمل على ظاهره   :  ، وقوهلم   والصفات الفعلية كالرتول واالستواء والعجب 

 إن احلنابلة إمنا تنازعوا يف املسائل الدقيقة أما األصول الكبار فهم متفقون   )١(قال الشيخ 
؛ ألن    عا وافتراقا لكثرة اعتصامهم بالسنة واآلثار، وهلذا كانوا أقل الطوائف تناز  عليها

،    لإلمام أمحد يف باب أصول الدين من األقوال املبي نة ملا تنازع فيه الناس ما ليس لغريه
، وهلذا كان مجيع من ينتحل   وأقواله مؤيدة بالكتاب والسنة واتباع سبيل السلف الطيب 

 .  يتها ينتحلونهالسنة من طوائف األمة وفقهائها ومتكلمتها وصوف 
 قد ، والنيب   ؛ فإن هذا أمر ال بد منه يف العامل مث قد يتنازع هؤالء يف بعض املسائل

 فال   )٢(، وأنه ملا سأل ربه أن ال يلقي بأسهم بينهم م نع ذلك      أخرب أن هذا ال بد من وقوعه    
 من طائفة ، لكن ال بد فيهم بد يف الطوائف املنتسبة إىل السنة واجلماعة من نوع تنازع 

، لكنه ال  ، كما أنه ال بد أن يكون بني املسلمني تنازع واختالف  تعتصم بالكتاب والسنة
يزال يف هذه األمة طائفة قائمة باحلق ال يضرها من خالفها وال من خذهلا حىت تقوم 

 .  الساعة
 وهلذا ملا كان أبو احلسن األشعري وأصحابه منتسبني إىل السنة واجلماعة كان منتحال   

 .  لإلمام أمحد ذاكرا أنه مقتد به متبع لسبيله
 بأصحاب أيب احلسن املنتسبني إىل السنة واجلماعة من     - رمحه اهللا  -وقصد الشيخ   

، أما  وافق أبا احلسن على رجوعه عن مذهبه األول إىل مذهب اإلمام أمحد يف الصفات
، بل   ا من أهل السنة   الذين بقوا على مذهب األشعري القدمي الذي رجع عنه فهؤالء ليسو     

                                                 
 .)  ٤/١٦٦ (اجملموع  )١(
   .من حديث سعد )  ٢٨٩٠ (رواه مسلم   )٢(
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، وهذا املذهب املخالف هو ما عليه األشاعرة اليوم يف العامل      هم خمالفون ألهل السنة
 .  اإلسالمي

 :   يف رده على ابن اجلوزي- رمحه اهللا -مث قال الشيخ 
 أن أبا الفرج متناقض يف هذا الباب مل يثبت على قدم النفي وال على      : الوجه الثاين

بل له من الكالم يف اإلثبات نظما ونثرا ما أثبت به كثريا من الصفات اليت  ،  قدم اإلثبات
 .  أنكرها يف هذا املصنف 
أن باب اإلثبات ليس خمتصا باحلنبلية وال فيهم من الغلو ما يف   :  الوجه الثالث

، بل من استقرأ مذاهب الناس وجد يف كل طائفة من الغالة يف النفي واإلثبات ما   غريهم
، وكان علم اإلمام أمحد   ، ووجد من مال منهم إىل نفي باطل     مثله يف احلنبلية ال يوجد 

وأتباعه من الكمال والتمام على الوجه املشهور بني اخلاص والعام ممن له بالسنة وأهلها 
 وال ، وأما أهل اجلهل والضالل الذين ال يعرفون ما بعث اهللا به الرسول         نوع إملام 

 وصريح املعقول وبني الروايات املكذوبة واآلراء املضطربة     مييزون بني صحيح املنقول 
فأولئك جاهلون قدر الرسول والسابقني األولني من املهاجرين واألنصار الذين نطق   

؛ إذ كانوا   ، فهم مبقادير األئمة املخالفني هلؤالء أوىل أن يكونوا جاهلني  بفضلهم القرآن 
، وهم يف هذه    ني من أهل العلم واإلميانأشبه مبن شاق الرسول واتبع غري سبيل املؤمن

، جتد أحدهم يتكلم يف أصول الدين وفروعه بكالم       األحوال أقرب إىل الكفر منهم لإلميان   
، وال عرف حال     ، وال مسع ما عليه أهل العلم واإلميان  م ن كأنه مل ينشأ يف دار اإلسالم

، وال عرف مما     ل الصاحلة سلف هذه األمة وما أوتوه من كمال العلوم النافعة واألعما 
 .  بعث اهللا نبيه ما يدله على الفرق بني اهلدى والضالل والغي والرشاد   

وجتد وقيعة هؤالء يف أئمة السنة وهداة األمة من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم من     
، ووقيعة اليهود والنصارى ومن  املنافقني يف أيب بكر وعمر وأعيان املهاجرين واألنصار 

 ووقيعة الصابئة واملشركني من الفالسفة      منافقي هذه األمة من رسول اهللا تبعهم من
وغريهم من األنبياء واملرسلني وأهل العلم واإلميان ما فيه عربة للمعترب وبينة للمستبصر  
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 إال  -، وجتد عامة أهل الكالم ومن أعرض عن جادة السلف       وموعظة للمتهوك املتحري 
، ويتكلفون    الحتاد بعد تصرحيهم يف كتبهم بعبارات االحتاد يعظمون أئمة ا-من عصم اهللا 

، وهلم يف قلوهبم من اإلجالل والتعظيم والشهادة باإلمامة      هلا حمامل غري ما قصدوه
أن   :  " فصوصه " ؛ هذا ابن عريب يصرح يف والوالية هلم وأهنم أهل احلقائق ما اهللا به عليم  

 :  ، ومن كالمه   رسالة، بل أكمل من ال  الوالية أعظم من النبوة
فويـــق الرســـول ودون الـــويل فويـــق الرســـول ودون الـــويل  مقـــام النـــبوة يف بـــرزخمقـــام النـــبوة يف بـــرزخ 

، وكذلك والية الرسول     وبعض أصحابه يتأول ذلك بأن والية النيب أفضل من نبوته 
 .  ، أو جيعلون واليته حاله مع اهللا ورسالته حاله مع اخللق    أفضل من رسالته

اخللق وبلغهم الرسالة مل يفارق  ؛ فإن الرسول إذا خاطب     وهذا من بليغ اجلهل 
؛ فإنه ويل اهللا     ؛ كما هو ويل اهللا يف سائر أحواله    ، بل هو ويل اهللا يف تلك احلال    الوالية

، وليس حاله يف تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى ودعا        ليس عدوا له يف شيء من أحواله   
 إن     - يعين ابن عريب   -، وأيضا فما يقول هذا املتكلف يف قول هذا املعظم       اهللا وناجاه

، ويزعم أن لبنة      لبنتان من ذهب وفضة- أي ابن عريب -، وهو    لبنة من فضةالنيب 
، والفضة علم الظاهر وأنه يتلقى    الذهب علم الباطن :  ، ولبنتاه   هي العلم الظاهرحممد 

الويل    ؛ ألن  أن رتبة الوالية أعظم من رتبة النبوة :  ، ويصرح يف فصوصه ذلك بال واسطة
 أعظم عنده ، فالفضيلة اليت زعم أنه امتاز هبا على النيب  يأخذ بال واسطة والنيب بواسطة

 يف شيء فإنه أخذ بزعمه عن اهللا ما هو   ، وباجلملة فهو مل يتبع النيب   مما شاركه فيه
، فليس عنده من   ، والرسول الرسول   ، كما يوافق اجملتهد  اجملتهد  متابعة فيه يف الظاهر

 .  اتباع الرسول والتلقي عنه شيء أصال يف احلقائق اخلربية وال يف احلقائق الشرعية 
 يف معرض رده على ابن اجلوزي يف إنكاره على احلنابلة     - رمحه اهللا  - )١(وقال الشيخ 
إثبات الصفات ال خيتص باحلنابلة بل :  - وهو الوجه الرابع    -، قال  إثبات الصفات

فق عليه سلف األمة وأئمتها من أهل الفقه واحلديث والتصوف        إثبات جنس الصفات قد ات
                                                 

 .  ) ٤/١٧٤ (اجملموع  )١(
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، كل هؤالء يثبتون هللا صفة   واملعرفة وأئمة أهل الكالم من الكالبية والكرامية واألشعرية   
أن هذا مذهب  :  - املقاالت -، وقد ذكر األشعري يف كتاب  الوجه واليد وحنو ذلك 

:  مقالة أهل السنة وأصحاب احلديث، فقال يف مجلة  أهل احلديث وقال إنه به يقول
:  ، وأن له يدين بال كيف كما قال         ، وأن اهللا على عرشه استوى        اإلقرار بكذا وكذا     

}  àM ø)n=yz £“ y‰u‹Î/ ( { )وكما قال  )١ ،  :}  ö≅t/ çν#y‰tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ö6 tΒ { )وأن له عينني     )٢ ،

“  {:  بال كيف كما قال ÌøgrB $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/ { )وأن له وجها كما قال     )٣ ،  :}  4’s+ö7tƒ uρ çµô_ uρ 

y7 În/u‘ ρ èŒ È≅≈n= pgø: $# ÏΘ#tø.M}$#uρ ∩⊄∠∪ { )٤(   . 
وما من شيء ذكره أبو الفرج وغريه مما هو موجود يف احلنبلية سواء   :  قال الشيخ

، إال وذلك موجود فيما شاء     ثبت أو مع النايف أو كان فيه تفصيل كان الصواب فيه مع امل 
، بل هو موجود يف    اهللا من أهل احلديث والصوفية واملالكية والشافعية واحلنفية وحنوهم 

؛ مثل الشيعة  ، وال مذهب السلف ، اليت ال تنتحل السنة واجلماعة واحلديث  الطوائف
، وكذلك أهل    ا ال يوجد يف هذه الطوائف  وغريهم ففيهم يف طريف اإلثبات والنفي م  

، وكذلك    الكتابني أهل التوراة واإلجنيل توجد هذه املذاهب املتقابلة يف النفي واإلثبات    
، حىت إن منهم من يثبت ما ال    الصابئة من الفالسفة وغريهم هلم تقابل يف النفي واإلثبات

املتبعني للرسل أغلب من الذين ، ولكن جنس اإلثبات على   يثبته كثري من متكلمة الصفاتية
، وجنس النفي على غري املتبعني للرسل أغلب     آمنوا واليهود والنصارى والصابئة املهتدين 

، وقد ذكرنا مذهب سلف األمة وأئمتها بألفاظها وألفاظ       من املشركني والصابئة املبتدعة
صاص  من نقل ذلك من مجيع الطوائف حبيث ال يبقى ألحد من مجيع الطوائف اخت 

 .  باإلثبات

                                                 
 .  ٧٥:  سورة ص آية) ١(
 .  ٦٤:  آية سورة املائدة ) ٢(
 .  ١٤:  سورة القمر آية ) ٣(
 .  ٢٧:  سورة الرمحن آية  ) ٤(
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؛ أبو احلسن حممد بن عبد امللك الكرجي يف كتابه       ومن ذلك ما ذكره شيخ احلرمني   
، وكان   الفصول يف األصول عن األئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول:  الذي مساه

، ذكر فيه من كالم الشافعي ومالك والثوري وأمحد بن     من أئمة الشافعية- أي املؤلف -
 وسفيان بن عيينة وعبد اهللا بن املبارك واألوزاعي   - صاحب الصحيح  -لبخاري حنبل وا

، وذكر يف    والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه يف أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم  
، وذكر أنه اقتصر يف النقل عنهم   ترامجهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم يف اإلسالم

؛ وألهنم أمجع  ى هبم واملرجوع شرقا وغربا إىل مذاهبهم  ؛ ألهنم هم املقتد دون غريهم
من جودة احلفظ   :  لشرائط القدوة واإلمامة من غريهم وأكثر لتحصيل أسباهبا وأدواهتا 

، والسند والرجال واألحوال ولغات     والبصرية والفطنة واملعرفة بالكتاب والسنة واإلمجاع
، والصحيح    واملنقول واملعقول، ، والتاريخ والناسخ واملنسوخ العرب ومواضعها

وإن قصر   :  ، قال واملدخول يف الصدق والصالبة وظهور األمانة والديانة ممن سواهم   
؛    واحد منهم يف سبب منها جرب تقصريه قرب عصره من الصحابة والتابعني هلم بإحسان 

إلمامة ، فإن غريهم من األئمة وإن كانوا يف منصب ا  باينوا هؤالء هبذا املعىن من سواهم
 .  لكن أخلوا ببعض ما أشرت إليه جممال من شرائطها  

إن يف النقل عن هؤالء إلزاما :  ، فنقول ووجه ثالث ال بد من أن نبني فيه :  قال
للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام خيالفه يف العقيدة فإن أحدمها ال حمالة يضلل    

 - واهللا  -له يف العقيدة مستنكر  ، فانتحال مذهبه مع خمالفته  صاحبه أو يبدعه أو يكفره   
هذا من :  ، قلنا له أنا شافعي الشرع أشعري االعتقاد :  ، فمن قال شرعا وعقال

 .  ؛ إذ مل يكن الشافعي أشعري االعتقاد   ، ال بل من االرتداد األضداد
قد ضللت إذا عن سواء   :  ؛ قلنا أنا حنبلي يف الفروع معتزيل يف األصول :  ومن قال
 .  ، إذ مل يكن أمحد معتزيل الدين واالجتهاد   ا تزعمهالسبيل فيم

وقد افتنت أيضا خلق من املالكية مبذاهب األشعرية وهذه واهللا س ب ة    :  قال الكرجي
، على منتحل مذاهب هؤالء األئمة    ، وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار   وعار
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،    املعتزلة والقدرية والواقفية   ، فإن مذهبهم ما رويناه من تكفريهم اجلهمية و  الكبار
فأما غري ما ذكرناه من األئمة فلم ينتحل أحد مذهبهم   :  ، إىل أن قال    وتكفريهم اللفظية

، مث    ، مث ذكر كثريا من نصوص األئمة يف إثبات الصفات     فلذلك مل نتعرض للنقل عنهم 
ج عليهم مبا   والعجب أن هؤالء املتكلمني إذا احت      )١(علق على ذلك شيخ اإلسالم بقوله    
إن اهللا كذا وكذا مبا فيه تشنيع     :  قالت احلنابلة:  ، قال يف اآليات واألحاديث من الصفات

، واحلنابلة اقتفوا أثر السلف وساروا بسريهم ووقفوا بوقوفهم خبالف      وترويج لباطلهم
 .  غريهم

لتشنيع  مث قال الشيخ عما يقوله أهل الضالل من تلقيب أهل احلق باأللقاب القبيحة وا
؛  إن هذا الكالم ليس فيه من احلجة والدليل ما يستحق أن خياط ب  به أهل العلم     :  عليهم

، واإلنسان لو أنه يناظر املشركني وأهل   فإن الرد مبجرد الشتم والتهويل ال يعجز عنه أحد 
،    الكتاب لكان عليه أن يذكر من احلجة ما يبني به احلق الذي معه والباطل الذي معهم  

 }  äí لنبيه   قال اهللا     فقد  ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 Î n/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ 

 ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 { )وقال تعاىل     )٢ ،  :}  * Ÿω uρ (# þθ ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# ω Î)  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ 

ß |¡ ôm r& { )سواء كان املتكلم به أبو الفرج    ، فلو كان خصم من يتكلم هبذا الكالم   )٣ ،
؛ لكان ينبغي أن يذكر احلجة ويعدل عما ال          من أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة  أو غريه 

 هم عند مجيع  - كما ادعاه  -، ادعى واملنازعون له     فائدة فيه إذ كان يف مقام الرد عليهم   
؛ ال حجة      ، وهو يف كالمه ورده مل يأت حبجة أصال  الناس أعلم منه باألصول والفروع 

 اعتمد تقليد طائفة من أهل الكالم قد خالفها أكثر منها من أهل     ، وإمنا  مسعية وال عقلية
، ومن يرد  على الناس باملعقول إن مل يبني     الكالم فقلدهم فيما زعموا أنه حجة عقلية     

                                                 
 .)  ٤/١٨٦ (اجملموع  )١(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية  ) ٢(
 .  ٤٦:  سورة العنكبوت آية ) ٣(
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؛ كمعصوم الرافضة وغوث     حجة عقلية وإال كان قد أحال الناس على اجملهوالت    
 .  -  رمحه اهللا-، انتهى املقصود من كالم الشيخ    الصوفية

، وأن الراد يتجنب      قاعدة عظيمة يف الرد على املخالف   - رمحه اهللا  -وقد ذكر  
، وأنه أسلوب   ، وال من اجملادلة باليت هي أحسن السب والشتم ألن هذا ليس برد

، وأن الرد جيب أن يكون بالدليل املقنع مهما كان اخلصم     مستهجن ال يعجز عنه أحد 
،    اب العصر الذين ينهجون هذا املنهج املمقوت يتنبهون  ، فليت بعض كت  املردود عليه 
 .  واهللا املوفق 

 رده على ابن اجلوزي يف إنكاره على احلنابلة إثبات  )١( - رمحه اهللا -ويواصل الشيخ  
قد بعث اهللا الرسل إىل     :  ، فيقال له فأما قوله إن مثل هؤالء ال حيد ثون  :  ، فيقول الصفات

؟ دع من تعرف      ؛ فمن الذي أسقط اهللا خماطبته من الناس   هللامجيع اخللق ليدعوهم إىل ا  
، ولو أراد سفيه أن يرد على الرد مبثل رده مل يعجز عن     أنت وغريك ممن فضلهم اهللا

 .  ذلك
املكابرة للعقول إما تكون يف إثبات   :  ، فنقول إهنم يكابرون العقول :  وكذلك قوله

، أما   هم بني إثبات هذه األمور ونفي اجلوارح، وإما أن تكون يف تناقضهم جبمع ما أثبتوه
:  األول فباطل فإن اجملسمة احملضة اليت تصرح بالتجسيم احملض وتغلو فيه مل يقل أحد قط 

، بل الذين ردوا على غالية   إهنم ال خياطبون :  ، وال قال أحد   إن قوهلا مكابرة للعقول
ن احلجج العقلية إال حبجج حتتاج ، مثل هشام بن احلكم وشيعته مل يردوا عليه م اجملسمة 

، واملنازع هلم وإن كان مبطال يف كثري مما يقر له فقد قابلهم بنظري        إىل نظر واستدالل 
، فالنفاة ال    ، ومل يكونوا عليه بأظهر منه عليهم إذ مع كل طائفة حق وباطل     حججهم 

، وإن     رة للعقول يزعمون أن العلم بفساد قول املثبتة معلوم بالضرورة وال أن قوهلم مكاب     
، فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على دفعهم  شنعوا عليهم بأشياء ينفر عنها كثري من الناس

                                                 
 .  ) ٤/١٨٧ (اجملموع  )١(
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، وال ألن قوهلم مكابرة    ، ال ألن النافرين عنهم يدل على حق أو باطل   وإمخاد قوهلم 
 .  للعقل أو معلوم بضرورة العقل أو ببديهته فساده

فرين أو حمبة املوافقني ال يدل على صحة قول وال فساده      ومن املعلوم أن جمرد نفور النا   
، بل االستدالل بذلك هو استدالل باتباع اهلوى بغري هدى  إال إذا كان ذلك هبدى من اهللا

، ورد القول  ؛ فإن اتباع اإلنسان ملا يهواه هو أخذ القول والفعل الذي حيبه   من اهللا
β¨  {:  اىل، قال تع والفعل الذي يبغضه بال هدى من اهللا Î)uρ #ZÏWx. tβθ= ÅÒ ã‹©9 ΟÎγ Í← !#uθ ÷δr'Î/ Îötó Î/ 

AΟù= Ïæ 3 { )فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث اهللا به رسوله وبعد هدى اهللا           )١ ،
، وهلذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق املخالفني      بينه لعباده فهو هبذه املثابة الذي

، وردوا ما أبغضوا بأهوائهم بغري هدى   للكتاب والسنة أهل األهواء حيث قبلوا ما أحبوه 
 .  من اهللا

؛ فل م  ختاطب احلنابلة إال مبا ورد   - كأهنم خياطبون األطفال -:  وأما قول أيب الفرج
، الذين هم أعرف باهللا وأحكامه وسلمنا    عن اهللا ورسوله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان 

،    ، وقد أنصف من أحال عليهم  هلم أمر الشريعة وهم قدوتنا فيما أخربوا عن اهللا وشرعه 
، أو أهنم علموا     وقد شاقق من خرج عن طريقهم وادعى أن غريهم أعلم باهللا منهم    

، أو أن عقل غريهم يف باب معرفة اهللا أمت وأكمل       ما أخربوا بهوكتموا وأهنم مل يفهموا
 .  وأعلم مما نقلوه وعقلوه 

أقوال ثابتة عن األنبياء فهي معصومة     :   األقوال نوعان )٢( - رمحه اهللا -وقال الشيخ 
، والبحث عنها إمنا هو عما  جيب أن يكون معناها حقا عرفه من عرفه وجهله من جهله  

؛ فمن كان مقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي ي عر ف مرادهم فقد      ءأرادته األنبيا
؛ فإن وافقه قبله وإال رده     ، ومن قصد أن جيعل ما قالوه تبعا له     سلك طريق اهلدى 

، مع أنه يعلم بالضرورة أن كثريا من ذلك أو         وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويال  
                                                 

 .  ١١٩:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ) ٤/١٩١ (اجملموع  )٢(
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للكلم عن مواضعه ال طالب ملعرفة التأويل الذي يعرفه   ؛ فهو حمرف   أكثره مل ت ر د ه األنبياء
 .  الراسخون يف العلم 
، فال يقبل  ؛ ليس معصوما ما ليس منقوال عن األنبياء فمن سواهم:  النوع الثاين

 .  كالمه وال يرد إال بعد تصور مراده ومعرفة صالحه من فساد   
اء باألسباب بل يفعل عندها  ال يفعل األشي- أي اهللا  -إنه   :  فمن قال من أهل الكالم 

، وال املنهي    ، وال يفعل حلكمة وال يف األفعال املأمور هبا ما ألجله كانت حسنة  ال هبا
؛ فهذا خمالف لنصوص القرآن والسنة وإمجاع األمة من        عنها ما ألجله كانت سيئة

فإنه ؛  ، وأول من قاله يف اإلسالم جهم بن صفوان الذي أمجعت األمة على ضالله    السلف
أول من أنكر األسباب والطبائع كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات وأول من    

، ونصوص الكتاب والسنة يف إبطال هذا   قال خبلق كالم اهللا وإنكار رؤيته يف اآلخرة  
$  {:  كثرية جدا كقوله  uΖù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ÎΤθ ä. #YŠöt/ $ ¸ϑ≈n= y™ uρ #’ n?tã zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ∩∉∪ { )فسلب النار   )١ ،

yl  {:  ، وقوله   طبيعتها Ì÷‚ ãΖÏj9 Ïµ Î/ $ {7ym $ Y?$ t7tΡuρ ∩⊇∈∪ { )وقوله    )٢ ،  :}  #̈L ym !#sŒÎ) ôM̄= s% r& 

$ \/$ ys y™ Zω$ s)ÏO { )فجعل هذا اجلماد     حتمله:  ؛ أي  ، فأخرب أن الرياح تقل السحاب    )٣ ،

$  {:  ، وقوله   فاعلة بطبعها oΨ÷G u; /Ρr'sù $ pκ Ïù ÏΒ Èe≅à2 8l ÷ρ y— AΟƒ Íx. ∩⊇⊃∪ { )وهو الكثري    )٤ ،
،  ، واألدلة يف ذلك كثرية خيرب فيها أنه خيلق باألسباب واحلكم       ، والزوج الصنف    املنفعة

 موضعه وال يسو ي  وأخرب أنه قائم بالقسط وأنه ال يظلم الناس شيئا فال يضع شيئا يف غري
Πr& |=Å¡ym t÷  {:  ، كما قال بني خمتلفني وال يفر ق بني متماثلني Ï%©!$# (#θ ãm utIô_ $# ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# β r& 

óΟßγ n= yè øgªΥ t Ï% ©!$% x. (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# { )وقال   )٥ ،  :}  ôΘr& ã≅ yèøgwΥ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑtã uρ 

                                                 
 .  ٦٩:  سورة األنبياء آية ) ١(
 .  ١٥:  سورة النبأ آية ) ٢(
 .  ٥٧:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ١٠:  سورة لقمان آية ) ٤(
 .  ٢١:  سورة اجلاثية آية ) ٥(
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ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# t Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $% x. ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ≅ã  {:  ىل، وقال تعا    )١( } #$ yè ôf uΖ sù r& t ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ $# 

t ÏΒ Ì ôf çR ùQ $% x. ∩⊂∈∪ { )وقال  )٢ ،  :}  $ tΒuρ “ Èθ tG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# çÅÁ t7ø9$#uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑè= —à9$# Ÿω uρ 

â‘θ ‘Ζ9$# ∩⊄⊃∪ { )وقوله   ، وغري هذا كثري   اآلية  )٣ ،  :}  t Ï% ©!$# šχθ ãèÎ7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢ É<¨Ζ9$# 

¥_ ÍhΓW{$# { )اآلية )٤   . 
لى أن ما أمرهم به معروف يف نفسه تعرفه القلوب فهو       فدلت هذه اآلية وغريها ع 
،   ، ليس معىن كونه معروفا أنه مأمور به إذ هذا قدر مشترك    مناسب هلا مصلح لفسادها

، وما حيله خمتص   فعلم أن ما يأمر به الرسول خمتص وما هنى عنه خمتص بأنه منكر حمذور
 يف القرآن وغريه من الكتب  ، ومثل هذا كثري بأنه طيب وما حيرمه خمتص بأنه خبيث

 رمحه   -، انتهى كالم الشيخ   أعلم- سبحانه وتعاىل -، واهللا   كالتوراة واإلجنيل والزبور
 .  -اهللا 

ومقصوده به الرد على الذين ينكرون احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل وأوامره          
؛  وهذا القول ضالل وباطل ،  إنه يفعل ويأمر وينهى باملشيئة اجملردة:  ، ويقولون  ونواهيه
 حكيم عليم يفعل ويأمر وينهى حلكمة بالغة قد تظهر لنا وقد      - سبحانه وتعاىل -فإن اهللا  
! ، وأصحاب هذا القول يريدون الرد على القائلني إن اهللا جيب عليه فعل األصلح         ال تظهر

يف ذلك   ، واحلق ما دل عليه الكتاب والسنة      وكال الطائفتني ضالة عن سواء السبيل   
 .  وغريه

                                                 
 .  ٢٨:  سورة ص آية) ١(
 .  ٣٥:  سورة القلم آية  ) ٢(
 .  ٢٠ ، ١٩:  سورة فاطر اآليتان) ٣(
 .  ١٥٧:  سورة األعراف آية  ) ٤(
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 الرد على من قسم البدع إىل حسن وقبيح 
البدع تنقسم قسمني لقول  :  من الناس من يقول :  - رمحه اهللا - )١(قال الشيخ 

 وليست مكروهة لألدلة من اإلمجاع    وبأشياء أحدثت بعده )٢(نعمت البدعة :  عمر
،     كثري من الناس من العادة، ورمبا ضم إىل ذلك من مل حيكم أصول العلم ما عليه      والقياس
sŒÎ)uρ Ÿ≅‹Ï% óΟçλm; (#öθ#  { مبرتلة من s9$ yès? 4’n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ’ n< Î)uρ ÉΑθ ß™ §9$# (#θ ä9$ s% $ uΖç6 ó¡ym $ tΒ $ tΡô‰y ùρ Ïµø‹n= tã 

!$ tΡu!$ t/# u 4 { )حبجج ليست من  ، وما أكثر من حيتج به من املنتسبني إىل علم أو عبادة  )٣ ،
، واهللا يعلم أن قوله هلا       ، وقد يبدي ذوو العلم له مستندا من األدلة الشرعية       أصول العلم 

ة إمنا هي    ، واجملادلة احملمود   ، وإمنا يذكرها دفعا ملن يناظره    وعمله هبا ليس مستندا إىل ذلك   
، وأما إظهار غري ذلك فنوع من النفاق يف   إبداء املدارك اليت هي مستند األقوال واألعمال 

:  ، قال اهللا تعاىل    ، وهذه قاعدة دلت عليها السنة واإلمجاع مع الكتاب                 العلم والعمل    
}  ÷Πr& óΟßγ s9 (#àσ¯≈ Ÿ2 uà° (#θ ããuŸ° Οßγ s9 zÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ Ïµ Î/ ª!$# 4 { )فمن ندب إىل      )٤ ،

شيء يتقرب به إىل اهللا أو أوجبه بقوله أو فعله من غري أن يشرعه اهللا فقد شرع من الدين      
ا كان جمتهدا االجتهاد الذي يعفى معه عن  ، وقد يغفر له ألجل تأويل إذ ما مل يأذن به اهللا

ÿρ#)  {:  ، لكن ال جيوز اتباعه يف ذلك كما قال تعاىل املخطئ ä‹sƒ ªB$# öΝèδu‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ 

$ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# { )فمن أطاع أحدا يف دين مل يأذن به اهللا من حتليل أو حترمي أو       )٥ ،
، مث قد يكون      استحباب أو إجياب فقد حلقه من هذا الذم نصيب كما يلحق اآلمر الناهي      

كل منهما معفوا عنه فيختلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه وإن كان املقتضي له          

                                                 
 .  ) ٤/١٩٤ (اجملموع  )١(
 .)  ٢٨٠ (رواه البخاري   )٢(
 .  ١٠٤:  سورة املائدة آية ) ٣(
 .  ٢١:  سورة الشورى آية  ) ٤(
 .  ٣١:  سورة التوبة آية ) ٥(
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 احلق فتركه أو قصر يف طلبه فلم يتبني له أو أعرض عن     ، ويلحق الذم من تبني له  قائما
 .  طلبه هلوى أو كسل وحنو ذلك  

أهنما أشركوا به ما مل يرتل به  :  أحدمها :  وأيضا فإن اهللا عاب على املشركني شيئني
 ™u‹y(ãΑθà {:   وقال )١( يف حديث عياض  حترميهم ما مل حيرمه اهللا كما بينه    :  الثاين،  سلطانا

tÏ%©!$# (#θä.uõ°r& öθs9 u!$x© ª!$# !$tΒ $oΨò2uõ°r& Iωuρ $tΡäτ!$t/#u Ÿωuρ $uΖøΒ§ym ÏΒ &óx« 4 { )فجمعوا بني الشرك ،  )٢ 
؛ فإن املشركني يزعمون أن        ، والشرك يدخل فيه كل عبادة مل يأذن اهللا هبا     والتحرمي

، ومنهم من     من عبد غري اهللا ليتقرب به إىل اهللا  ، مث منهم   عبادهتم إما واجبة وإما مستحبة 
، وأصل الضالل يف أهل     ابتدع دينا عبد به اهللا كما أحدثت النصارى من العبادات

 .  إما اختاذ دين مل يشرعه اهللا أو حترمي ما مل حيرمه   :  األرض إمنا نشأ من هذين
؛     عبادات وعاداتوهلذا كان األصل الذي بىن عليه أمحد وغريه مذاهبهم أن األعمال 

، واألصل يف العادات ال حيظر منها  فاألصل يف العبادات ال يشرع منها إال ما شرعه اهللا
، وهذه املواسم احملدثة إمنا هني عنها ملا أحدث فيها من الدين الذي           إال ما حظره اهللا 

 .  يتقرب به
البدعية اليت     من هذه املواسم مواسم املوالد واألعياد       - رمحه اهللا   -وقصد الشيخ  

أحدثها اخلرافيون وأصحاب املطامع الدنيوية فراجت عند العامة والسذج حيسبوهنا من دين    
 .  اإلسالم وهي من دين الشيطان

،    إذا كان املسلمون مقلدين  :   عن رجل قال- رمحه اهللا - )٣(وسئل شيخ اإلسالم 
 واليهود وإبطال   ؛ فكيف وجه الرد على النصارى    والنصارى مقلدين واليهود مقلدين

 ؟  ؟ وما الدليل القاطع على حتقيق حق املسلمني وإبطال الكافرين مذهبهم واحلالة هذه  

                                                 
 .  ) ٢٨٦٥ (صحيح مسلم  :  انظر  )١(
 .  ١٤٨:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ) ٤/١٩٧ (اجملموع  )٣(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٤٨١

، هذا القائل كاذب ضال يف هذا      احلمد هللا  :   بقوله- رمحه اهللا  -فأجاب عن ذلك  
، كالذين ذكر اهللا عنهم   ، وذلك أن التقليد املذموم هو قبول قول الغري بغري حجة  القول
sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#  {:  أهنم Ï% ãΝßγ s9 (#θ ãèÎ7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹xø9r& Ïµø‹n= tã !$tΡu!$ t/# u 3 { )قال    )١ ،

öθs9uρ {:  تعاىل r& šχ% x. öΝèδ äτ!$ t/# u Ÿω šχθè= É)÷è tƒ $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ tβρß‰tG ôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪ { )قال تعاىل   )٢ ،  :

}  (#öθ xø9r& óΟèδ u!$ t/# u t,Îk!!$ |Ê ∩∉∪ ôΜ ßγ sù #’ n?tã öΝÏδÌ≈ rO#u tβθãã töκç‰ ∩∠⊃∪ { )ونظائر هذا يف القرآن     )٣ ،
، وترك اتباع احلق الذي جيب  ؛ فمن اتبع دين آبائه وأسالفه ألجل العادة اليت تعودها  كثري

واألهواء يف ، وهذه حال اليهود والنصارى بل أهل البدع    اتباعه فهذا هو املقلد املذموم
tΠöθ  {:  ، كما قال تعاىل هذه األمة الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم يف غري احلق      tƒ Ü=̄= s)è? 

öΝßγ èδθã_ ãρ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# tβθä9θ à)tƒ !$ uΖoKø‹n=≈ tƒ $ oΨ ÷èsÛr& ©!$# $ uΖ÷è sÛr&uρ hωθ ß™ §9$# ∩∉∉∪ (#θ ä9$ s% uρ !$ oΨ −/u‘ !$ ¯ΡÎ) $ uΖ÷è sÛr& $ uΖs?yŠ$ y™ 

$ tΡu!#uy9 ä.uρ $ tΡθ = |Ê r'sù gŸξ‹ Î6 ¡¡9$# ∩∉∠∪ !$ oΨ −/u‘ öΝÍκÌE# u È ÷x÷è ÅÊ š∅ ÏΒ É>#x‹yè ø9$# öΝåκ÷]yè ø9$#uρ $YΖ÷è s9 #ZÎ7x. ∩∉∇∪ { )٤( 
tΠöθ  {:  وقال تعاىل  tƒ uρ Ù yètƒ ãΝÏ9$ ©à9$# 4’ n?tã Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ãΑθ à)tƒ  Í_tFø‹n=≈ tƒ ßNõ‹sƒ ªB$# yìtΒ ÉΑθ ß™ §9$# Wξ‹ Î6 y™ ∩⊄∠∪ 

4 tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ  Í_ tFø‹s9 óΟs9 õ‹Ïƒ ªBr& $ ºΡŸξ èù WξŠÎ= yz ∩⊄∇∪ { )إىل قوله)٥   :}  šχ% Ÿ2 uρ ß≈ sÜø‹¤±9$# Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 

Zωρ ä‹s{ ∩⊄∪ { )؛ فمن أطاع خملوقا يف معصية اهللا كان له نصيب من هذا الذم      )٦
لظن وإما يتبع ما يهواه    ، واملطيع للمخلوق يف معصية اهللا ورسوله إما أن يتبع ا   والعقاب

، وهذه حال كل من عصى اهللا ورسوله من املشركني وأهل الكتاب من      وكثري يتبعهما
β÷  {:  ؛ كما قال تعاىل اليهود والنصارى ومن أهل البدع والفجور من هذه األمة    Î) }‘Ïδ 

                                                 
 .  ١٧٠:  سورة البقرة آية ) ١(
  . ١٧٠:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٧٠ ، ٦٩:  سورة الصافات اآليتان ) ٣(
 .  ٦٨ - ٦٦:  سورة األحزاب اآليات  ) ٤(
 .  ٢٨ ، ٢٧:  سورة الفرقان اآليتان) ٥(
 .  ٢٩:  سورة الفرقان آية ) ٦(
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Hω Î) Ö!$ oÿ ôœr& !$ yδθßϑ çG ø‹®ÿ xœ öΝçFΡr& /ä.äτ !$ t/# uuρ !$ ¨Β tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 ÏΒ ?≈ sÜù= ß™ 4 { )إىل قوله)١   :}  ô‰s)s9uρ 

Νèδ u!% y` ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“ y‰çλù; ، وهو    ، والسلطان هو الكتاب املرتل من عند اهللا       )٢( } ∪⊃⊅∩ #$

$ &Πr÷  {:  ، كما قال تعاىل اهلدى الذي جاءهم من عند اهللا uΖø9t“Ρr& óΟÎγ öŠn= tæ $ YΖ≈ sÜù= ß™ uθ ßγ sù ãΝ¯= s3tFtƒ 

$ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ tβθä.Îô³ç„ ∩⊂∈∪ { )وقال   )٣ ،  :}  ¨β Î) šÏ% ©!$# šχθ ä9Ï‰≈ pgä† þ’Îû ÏM≈tƒ#u «!$# Îötó Î/ 

?≈ sÜù= ß™ öΝßγ9s?r&   β Î) ’Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ß¹ ω Î) ×ö9 Å2 $ ¨Β Νèδ ÏµŠ Éó Î=≈t6 Î/ 4 { )وقال لبين آدم  )٤ ،  :}  $ ¨Β Î* sù 

Νà6¨Ζt Ï?ù'tƒ  Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ Çyϑ sù yìt7©?$# y“#y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’ s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ { )٥(   ،}  ôtΒ uρ uÚtôã r& tã 

“ Ìò2 ÏŒ ¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê …çν ãà±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4‘yϑ ôãr& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$ s% Éb> u‘ zΟÏ9 û Í_ s?÷|³ym 4‘yϑ ôã r& ô‰s% uρ 

àMΖä. #ZÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$ s% y7 Ï9≡x‹x. y7÷G s?r& $ uΖçF≈ tƒ#u $ pκtJŠÅ¡uΖsù ( y7 Ï9≡x‹x.uρ tΠöθ u‹ø9$# 4 |¤Ψè? ∩⊇⊄∉∪ y7Ï9≡x‹x.uρ “ Ì“øgwΥ ôtΒ 

t∃uó r& öΝs9uρ .ÏΒ ÷σãƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ Ïµ În/u‘ 4 Ü># x‹yè s9uρ Íο tÅz Fψ$# ‘‰x© r& #’ s+ö/r&uρ ∩⊇⊄∠∪ { )٦(   . 
ي ب ن له أن ما بعث اهللا به رسوله حق ويعدل عن ذلك  وبيان ذلك أن الشخص إما أن   

، فهذا متبع للظن واألول   ، أو حيسب ما هو عليه من ترك ذلك هو احلق إىل اتباع هواه
*öΝåκ̈ΞÎ  {:  ، قال تعاىل يف صفة األولني ، أو فيه اجتماع األمرين متبع هلواه sù Ÿω š tΡθç/Éj‹s3ãƒ 

£Å3≈ s9uρ tÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# tβρß‰ys øgs† ∩⊂⊂∪ { )وقال تعاىل   )٧ ،  :}  (#ρß‰ys y_ uρ $ pκÍ5 !$yγ ÷FoΨ s)ø‹oKó™ $#uρ 

öΝåκß¦ àΡr& $Vϑ ù= àß #vθ è=ãæuρ 4 öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ% x. èπt7É)≈ tã t Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ { )وقال تعاىل يف صفة     )٨ ،

≅ö  {:  األخسرين è% ö≅yδ Λälã⁄ Îm7t⊥ çΡ t Îy£÷z F{$$ Î/ ¸ξ≈uΗ ùår& ∩⊇⊃⊂∪ t Ï% ©!$# ¨≅ |Ê öΝåκß ÷èy™ ’ Îû Íο 4θ uŠpt ø:$# $u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδ uρ 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة النجم آية ) ١(
 .  ٢٣:  سورة النجم آية ) ٢(
 .  ٣٥:  سورة الروم آية ) ٣(
 .  ٥٦:  سورة غافر آية ) ٤(
 .  ١٢٣:  ورة طه آيةس) ٥(
 .  ١٢٧ - ١٢٤:  سورة طه اآليات) ٦(
 .  ٣٣:  سورة األنعام آية ) ٧(
 .  ١٤:  سورة النمل آية  ) ٨(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٤٨٣

tβθç7|¡øt s† öΝåκ̈Ξr& tβθãΖÅ¡øt ä† $ ·è ÷Ψß¹ ∩⊇⊃⊆∪ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  yϑ sùr& t Éi ã— …çµ s9 âþθ ß™ Ï& Î#uΗ xå çν#utsù 

$ YΖ|¡ym ( ¨β Î* sù ©!$# ‘≅ ÅÒ ãƒ tΒ â!$ t±o„ { )حال املغضوب عليهم الذين يعرفون احلق  :  ، فاألول  )٢
:  حال الذين يعملون بغري علم قال تعاىل:  ، والثاين وال يتبعونه كما هو موجود يف اليهود 

}  ¨β Î)uρ #ZÏWx. tβθ =ÅÒ ã‹©9 ΟÎγ Í← !#uθ ÷δr'Î/ Îötó Î/ AΟù= Ïæ 3 { )وقال تعاىل  )٣ ،  :}  ôtΒ uρ ‘≅|Ê r& Ç£ϑ ÏΒ yìt7©?$# 

çµ1 uθyδ Îötó Î/ “ W‰èδ š∅ ÏiΒ «!$# 4 { )وكل من خيالف الرسل هو مقلد متبع ملن ال جيوز له      )٤ ،
، وكذلك من اتبع الرسول بغري بصرية وال تبي ن وهو الذي يسل م بظاهره من غري أن       اتباعه

؟    ؟ ومن نبيك ؟ وما دينك كمن رب:  يدخل اإلميان إىل قلبه كالذي يقال له يف القرب
، فيضرب مبرزبة من   ؛ هو مقلد هاه هاه ال أدري مسعت الناس يقولون شيئا فقلته:  فيقول

:  ؛ أي ، ولو مسعها اإلنسان لصعق حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إال اإلنسان
 .  )٥(ملات 

                                                 
 .  ١٠٤ ، ١٠٣:  سورة الكهف اآليتان) ١(
 .  ٨:  سورة فاطر آية ) ٢(
 .  ١١٩:  سورة األنعام آية ) ٣(
 .  ٥٠:  سورة القصص آية) ٤(
  . من حديث أمساء)  ٩٠٥ (، ومسلم  ) ٨٦ (صحيح البخاري  :  انظر  )٥(
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 الرد على من يسوي بني اليهود والنصارى واملسلمني 
،     إن اليهود والنصارى مقلدون     )١( رده على من يقول -رمحه اهللا  -يواصل الشيخ  
فإذا تبني أن  :  ، فيقول الشيخ ؛ فال لوم على اليهود والنصارى إذا واملسلمون مقلدون  

، كالذي يترك طاعة رسل اهللا ويتبع   ، وهو من اتبع هوى من ال جيوز اتباعه املقلد مذموم
؛ تبني أن اليهود والنصارى    هرا من غري إميان يف قلبه   ، أو اتبع الرسول ظا    ساداته وكرباءه 

، وأما أهل البدع ففيهم  ، وكذلك املنافقون من هذه األمة  كلهم مقلدون تقليدا مذموما
 :  ، وبيان ذلك من وجوه   بر  وفجور
 أن اليهود والنصارى الذين يزعمون أهنم يتبعون موسى وعيسى عليهما        : أحدمها

، وما من طريق تثبت هبا نبوة موسى وعيسى إال    ألجل أهنم رسل اهللالسالم إمنا يتبعوهنم
إذا قال اليهود والنصارى قد ثبت بالنقل املتواتر أن   :  ، مثال ذلك  أوىل وأحرى وحممد 

موسى وعيسى مع دعواه النبوة ظهرت على يديه اآليات الدالة على صدقه وأن ما جييء    
كل من هاتني الطريقتني دليل ي ثبت  :  ، قيل له به مع دعوى النبوة يثبت أنه نيب صادق

 .   بطريق األوىلنبوة حممد 
، ونقلوا ما    من الدين والشريعةفإنه من املعلوم أن الذين نقلوا ما دعا إليه حممد 

، بل من     جاء به من اآليات املعجزات أعظم من الذين نقلوا مثل ذلك عن موسى وعيسى     
ما عند املسلمني من العلم النافع والعمل الصاحل وما عند   نظر بعقله يف هذا الوقت إىل  

؛ فإن الذي عند    اليهود والنصارى علم أن بينهما من الفرق أعظم مما بني العرق والدم    
املسلمني من توحيد اهللا ومعرفة أمسائه وصفاته ومالئكته وكتبه وأنبيائه ورسله ومعرفة       

قاب والوعد والوعيد أعظم وأجل بكثري مما        اليوم اآلخر وصفة اجلنة والنار والثواب والع   
، وما عند املسلمني من  ، وهذا ب ب ن  لكل من يبحث عن ذلك عند اليهود والنصارى

، مثل الصلوات اخلمس وغريها من الصلوات واألذكار     العبادات الظاهرة والباطنة

                                                 
 .  ) ٤/٢٠٠ (اجملموع  )١(
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عمل  فاملسلمون فوقهم يف كل نافع و  :  والدعوات أعظم وأجل مما عند أهل الكتاب    
، واملسلمون متفقون     ، وهذا يظهر لكل أحد بأدىن نظر وال حيتاج إىل كثري سعي      صاحل

؛ فكيف ميكن مع هذا أن     -  -على أن كل هدى وخري حيصل هلم فإمنا حصل بنبيهم 
؟ وأن اليهود والنصارى على احلق        ليس بنيب، وحممد    يكون موسى وعيسى نبيني 

؛ فما هم عليه من اهلدى ودين احلق أعظم مما عند    ) يعين واملسلمون ليسوا كذلك  (
، وهذا القدر يعترف به كل عاقل من   ، وذلك إمنا تلقوه عن نبيهم   اليهود والنصارى

، وأن من     رسول اهللا، وأن حممدا    اليهود والنصارى يعرفون بأن دين املسلمني حق
 .  ينهم، بل يعترفون بأن دين اإلسالم خري من د أطاعه منهم دخل اجلنة  

أمجع فالسفة العامل على :  ؛ كما قال ابن سينا وغريه كما أطبقت على ذلك الفالسفة
، لكن من مل يتبعه يعلل نفسه بأنه ال     أنه ال يقرع العامل ناموس أعظم من هذا الناموس  

؛ ألنه إن كان دينه   ؛ ألنه رسول إىل العرب األميني دون أهل الكتاب جيب عليه اتباعه
، فإنه   ، ويشبهون ذلك مبذاهب األئمة  ا أيضا حق والطريق إىل اهللا تعاىل متنوعةحقا فلدينن

، هذه    ، فأهل املذاهب األخرى ليسوا كفارا  وإن كان أحد املذاهب يرج ح على اآلخر     
؛ فإنه    الشبهة اليت يضل هبا املتكايسون من أهل الكتاب واملتفلسفة وحنوهم وبطالهنا ظاهر 

متواترا أنه دعا املشركني إىل اإلميان فقد ع لم مبثل ذلك أنه دعا كما ع لم علما ضروريا 
 .  أهل الكتاب إىل اإلميان به

؛ فجاهد بين قينقاع وبين النضري  وأنه جاهد أهل الكتاب كما جاهد املشركني 
، وأنه     ، وسىب ذريتهم ونساءهم وغنم أمواهلم  ؛ وهؤالء كلهم يهود  وقريظة وأهل خيرب 
تبوك بنفسه وبسراياه حىت ق تل يف حماربتهم زيد مواله وجعفر وغريه من غزا النصارى عام 

، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده     ، وأنه ضرب اجلزية على نصارى جنران    أهله
جاهدوا أهل الكتاب وقاتلوا من قاتلهم وضربوا اجلزية على من أعطاها منهم عن يد وهم     

 .  صاغرون
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نه الكتاب الذي جاء به مملوء من دعوة أهل       وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أ    
، والوعيد له كما يف تكفري من  ، ويكفر من مل يتبعه منهم ويذمه ويلعنه الكتاب إىل اتباعه

$  {:  ؛ كما قال تعاىل مل يتبعه من املشركني وذمه pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# (#θ ãΨÏΒ#u $ oÿ Ï3 $ uΖø9̈“ tΡ 

$ ]% Ï d‰ |Á ãΒ $ yϑ Ï j9 Ν ä3 yè tΒ { )ويف القرآن من قوله             اآلية   )١ ،  :}  Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# { )٢(     ،

}  û Í_ t6≈tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) { )وقال تعاىل ، ما ال حيصى إال بكلفة    )٣ ،  :}  óΟs9 Çä3tƒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 

ôÏΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# tÏ.Îô³ßϑ ø9$#uρ tÅj3xΖãΒ { )إىل قوله     اآلية)٤ ،  :}  çöy{ Ïπ−ƒ Îy9 ø9$# ∩∠∪ { )٥(     ،

≅ö  {:  ، وقد قال تعاىل ومثل هذا يف القرآن كثري جدا  è% $ yγ •ƒ r'̄≈tƒ ÚZ$ ¨Ζ9$# ’ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# 

öΝà6ö‹s9Î) $ ·èŠÏΗsd “ Ï% ©!$# …çµ s9 Û ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )وقال تعاىل   )٦ ،  :}  !$tΒ uρ y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& 

ω Î) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 { )واستفاض عنه   )٧ ، } ٩( )٨( } على األنبياء خبمس فضلت( 
،    )١٠( }كان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة    {:  وذكر فيها أنه قال

 .   أنه بعث إىل اجلن واإلنس بل تواتر عنه 
 الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته أنه دعا أهل   فإذا علم باالضطرار بالنقل املتواتر

، وأنه أمر بقتاهلم حىت   ، وأنه حكم بكفر من مل يؤمن به منهم  الكتاب إىل اإلميان به

                                                 
 .  ٤٧:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٦٤:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ٤٠:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ١:  سورة البينة آية ) ٤(
 .  ٧:  سورة البينة آية ) ٥(
 .  ١٥٨:  سورة األعراف آية  ) ٦(
  . ٢٨:  سورة سبأ آية ) ٧(
 .  )٢/٤١٢(، أمحد  )٥٢٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      )٢٨١٥(البخاري اجلهاد والسري  ) ٨(
)  ٥٢٣ (ومسلم )  ٢٩٧٧ (، والبخاري  من حديث جابر)  ٥٢١ (ومسلم )  ٣٣٥ (صحيح البخاري :  انظر) ٩(

 .  من حديث أيب هريرة  
،   )٤٣٢(، النسائي الغسل والتيمم          )٥٢١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة             )٣٢٨(البخاري التيمم       ) ١٠(

 .  )١٣٨٩(، الدارمي الصالة   )٣/٣٠٤(أمحد  
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، وأنه ضرب     ، وأنه قاتلهم بنفسه وبسراياه يسلموا أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 
، فحاصر بين قينقاع مث أجالهم      م اجلزية عليهم وقتل مقاتلتهم وسىب ذراريهم وغنم أمواهل

إىل أذرعات وحاصر بين قريظة ملا نقضوا العهد وقتل رجاهلم وسىب حرميهم وأخذ أمواهلم      
، وقاتل أهل خيرب حىت فتحها وقتل من قتل من رجاهلم  وقد ذكره اهللا يف سورة األحزاب 

ىل يف سورة  ، وقد ذكرها اهللا تعا وسىب من سىب من حرميهم وقسم أرضهم بني املؤمنني
، وغزا النصارى عام  ، وضرب اجلزية على النصارى وفيهم أنزل سورة آل عمران     الفتح

، ويف عامة السور املدنية من دعوة أهل الكتاب وخطاهبم  تبوك وفيها أنزل اهللا سورة براءة
ما ال تتسع هذه الفتوى لعشره مث خلفاؤه من بعده ومن معهما من املهاجرين واألنصار قد   

 الروم كما غزوا فارس وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا اجملوس فقاتلوا من قاتلهم   غزوا
 .  وضربوا اجلزية على من أداها منهم عن يد وهم صاغرون   
إن اليهود والنصارى مقلدون       :  وميضي شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رده على من يقول

من األحاديث :  - رمحه اهللا - )١(فيقول ! كما أن املسلمني مقلدون فال لوم على اجلميع 
والذي نفسي بيده ال يسمع يب من هذه األمة يهودي وال نصراين مث         { الصحيحة عنه  

ك يف كتاب اهللا  تصديق ذل:   قال سعيد بن جبري)٣( )٢( }ال يؤمن يب إال دخل النار 

tΒ  {:  تعاىل uρ öàõ3tƒ Ïµ Î/ zÏΒ É># t“ôm F{$# â‘$ ¨Ψ9$$ sù …çν ß‰Ïã öθtΒ 4 { )ومعىن احلديث متواتر عنه    )٤ ،
، فإنه  لك لزم بأنه رسول اهللا إىل كل الطوائف؛ فإذا كان األمر كذ معلوم باالضطرار

، وال يقتل الناس  ، فإن رسول اهللا ال يكذب  يقرر بأنه رسول اهللا إىل أهل الكتاب وغريهم  
:  ، فمن قال  على طاعته بغري أمر اهللا وال يستحل دماءهم وأمواهلم وديارهم بغري إذن اهللا     

ôtΒ  {:  ؛ كان كاذبا مفتريا ظاملا  ك إن اهللا أمره بذلك وفعله ومل يكن اهللا أمره بذل        uρ ãΝn= øßr& 

                                                 
 .  ) ٤/٢٠٦ (اجملموع  )١(
 .  )٢/٣٥٠(، أمحد  )١٥٣(مسلم اإلميان  ) ٢(
 .عن أيب هريرة )  ١٥٣ (رواه مسلم   )٣(
 .  ١٧:  سورة هود آية ) ٤(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٤٨٨

Ç£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹x. ÷ρ r& tΑ$ s% z Çrρé& ¥’n< Î) öΝs9uρ yyθ ãƒ Ïµ ø‹s9Î) Öó x« { )كونه ظاملا  ، وكان مع    )١
،    ، وكان أشر امللوك اجلبابرة الظاملني     مفتريا من أعظم املريدين يف األرض علوا وفسادا  

،    إنا رسل اهللا إليكم:  فإن امللوك اجلبابرة الذين يقاتلون الناس على طاعتهم ال يقولون
ذا ، بل فرعون وأمثاله ال يدخلون يف مثل ه   ومن أطاعنا دخل اجلنة ومن عصانا دخل النار  

 .  وال يدخل يف هذا إال نيب صادق أو متنبئ كذاب كمسيلمة واألسود وأمثاهلما
، وإذا كان رسول    فإذا علم أنه نيب كيفما كان لزم أن يكون ما أخرب به عن اهللا حقا     

$!  {:  ، كما قال تعاىل اهللا وجبت طاعته يف كل ما يأمر به  tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) tí$sÜã‹Ï9 

Âχ øŒÎ* Î/ «!$# 4 { )وإذا أخرب أنه رسول اهللا إىل أهل الكتاب وأنه جتب عليهم طاعته    )٢ ،
رتلة  ، ومن أقر بأنه رسول اهللا وأنكر أن يكون مرسال إىل أهل الكتاب مب   كان ذلك حقا

إن موسى كان رسوال ومل يكن جيب أن يدخل أرض الشام وال خيرج بين       :  من يقول
، وأن اهللا مل يأمره بالسبت وال أنزل عليه     ، وأن اهللا مل يأمره بذلك   إسرائيل من مصر

إن عيسى كان رسول اهللا مل يبعث إىل بين :  ، ومن يقول التوراة وال كلمه على الطور
لى بين إسرائيل طاعته وأنه ظلم اليهود وأمثال ذلك من        إسرائيل وال كان جيب ع

β¨  {:  ، وهلذا قال تعاىل   املقاالت Î) š Ï% ©!$# tβρãàõ3tƒ «!$$ Î/ Ï& Î#ß™ â‘ uρ šχρ ß‰ƒ Ìãƒ uρ β r& (#θ è%Ìhxãƒ t ÷t/ 

«!$# Ï& Î#ß™ â‘uρ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ßÏΒ ÷σçΡ <Ù ÷èt7Î/ ãàò6tΡuρ <Ù ÷èt7Î/ { )إىل قوله  )٣   :}  t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΨtΒ#u «!$$ Î/ 

Ï& Î#ß™ â‘ uρ óΟs9uρ (#θ è% Ìhxãƒ t ÷t/ 7‰tnr& öΝåκ÷]ÏiΒ { )وقال لبين إسرائيل   اآلية )٤ ،  :}  tβθãΨ ÏΒ ÷σçG sùr& ÇÙ ÷èt7Î/ 

É=≈ tG Å3ø9$# šχρ ãàõ3s?uρ <Ù ÷è t7Î/ 4 { )إىل قوله)٥   :}  $ tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈ tóÎ/ $ £ϑ tã tβθ è=yϑ ÷è s? ∩∇∈∪ { )٦(   . 

                                                 
 .  ٩٣:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ٦٤ : سورة النساء آية ) ٢(
 .  ١٥٠:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ١٥٢:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  ٨٥:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ٨٥:  سورة البقرة آية ) ٦(
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؛ أن دين     فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة يبني هبا لكل مسلم ويهودي ونصراين   
أن نبوة     :  إحدامها:  قدمتنياملسلمني هو احلق دون اليهود والنصارى فإهنا مبنية على م    

، ت علم بكل طريق ت علم هبا نبوة موسى      ورسالته وهدى أمته أبني وأوضح  حممد
، فال ميكن القول بأهنما نبيان دونه ألجل    وزيادة- عليهما الصالة والسالم   -وعيسى 
، وإن شاء بالكتاب    ، وإن شاء الرجل استدل على ذلك بنفس الدعوة وما جاء به   ذلك
؛ فكل طريق من  ، وإن شاء مبا بعث به من املعجزات  ذي بعث به وإن شاء مبا عليه أمته ال

 .   هبا أبني وأكملهذه الطرق إذا تبني هبا نبوة موسى وعيسى كانت نبوة حممد    
أنه أخرب أن رسالته عامة إىل أهل األرض من املشركني وأهل       :  واملقدمة الثانية

، وهذا أمر معلوم بالضرورة       بعض الناس دون بعض، وأنه مل يكن مرسال إىل   الكتاب
، كما قال  ، وأما اليهود والنصارى فأصل دينهم حق  والنقل املتواتر والدالئل القطعية

β¨  {:  تعاىل Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u š Ï%©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ 3“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ šÏ↔ Î7≈¢Á9$#uρ ôtΒ ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ 

ÌÅz Fψ$# Ÿ≅ Ïϑtã uρ $ [s Î=≈|¹ öΝßγ n=sù öΝèδ ãô_ r& y‰ΨÏã óΟÎγ În/u‘ Ÿω uρ ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ { )١(     ،
ا وحرفوا مث نسخ بقية شريعهتم      لكن كل من الدينني مبدل منسوخ فإن اليهود بدلو 

 .  باملسيح 
، وهي أكثر من عشرين    ونفس الكتب اليت بأيدي اليهود والنصارى مثل نبوة األنبياء  

 فإن فيها ، وت بني  صحة رسالة حممد  نبوة وغريها ت بي ن  أهنم بدلوا وأن شريعتهم ت نسخ 
، وفيها   فيه العلماء مصنفاتمن األعالم والدالئل على نبوة خامت املرسلني ما قد صنف 

، وفيها من األخبار ما يبني أهنا   أيضا من التناقض واالختالف ما يبني أيضا وقوع التبديل  
، وقد ناظرنا غري واحد من أهل الكتاب  ؛ فعندهم ما يدل على هذه املطالب منسوخة

هم ، وصاروا يناظرون أهل دين  وبينا هلم ذلك وأسلم من علمائهم وخيارهم طوائف
 وهذا من احلكمة يف إبقاء أهل الكتاب ويبينون ما عندهم من الدالئل على نبوة حممد 

                                                 
 .  ٦٢:  سورة البقرة آية ) ١(
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 وعندهم من الشواهد على ما باجلزية إذ عندهم من الشواهد والدالئل على نبوة حممد 
 جاء بالدين الذي بعثت به الرسل  أخرب به من اإلميان باهللا واليوم اآلخر ما يبني أن حممدا 

≅ö  {:  ، قال تعاىل  به األنبياء قبله من توحيد اهللا وصفاته مبثل ما أخربتقبله وأخرب è% 

óΟçF÷ƒ uu‘ r& β Î) tβ%x. ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# Λänöxx.uρ Ïµ Î/ y‰Íκy− uρ Ó‰Ïδ$ x© .ÏiΒ û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) 4’ n?tã Ï& Î#÷VÏΒ { )١(     ،

≅ö  {:  وقوله  è% 4’ s∀Ÿ2 «!$$ Î/ #J‰‹Îγ x©  Í_ ø‹t/ öΝà6uΖ÷ t/uρ ôtΒ uρ …çν y‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ É=≈ tG Å3ø9$# ∩⊆⊂∪ { )٢(     ،

β  {:  ال تعاىلوق Î* sù |MΖä. ’ Îû 7e7 x© !$ £ϑ ÏiΒ !$ uΖø9t“Ρr& š ø‹s9Î) È≅ t↔ ó¡sù š Ï% ©!$# tβρ âtø)tƒ |=≈ tFÅ6ø9$# ÏΒ 

y7 Î=ö6 s% 4 { )والنيب   )٣ ،واملعلق    ولكن هذا حكم معلق بشرط،  مل يشك ومل يسأل ،
 .  ، ويف ذلك سعة ملن شك أو أراد أن حيتج أو يزداد يقينا       بالشرط يعدم عند عدمه

                                                 
 .  ١٠:  سورة األحقاف آية ) ١(
 .  ٤٣:  سورة الرعد آية ) ٢(
 .  ٩٤:  سورة يونس آية ) ٣(
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  الرد على من طعن يف رسالة الرسول 
 يف الرد على من طعن يف رسالة النيب  - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 وأما إن كان املخاطب ال يقر  )١(، قال  األنبياء من املالحدة الذين ال يؤمنون ب   حممد
أن نسلك    :  منها:  بنبوة نيب من األنبياء ال موسى وال عيسى وال غريمها فللمخاطبة طرق  

يف الكالم بني أهل امللل وغريهم من املشركني والصابئني واملتفلسفة والربامهة وغريهم نظري      
ن املعلوم لكل عاقل له أدىن نظر وتأمل أن      م:  ، فنقول الكالم بني املسلمني وأهل الكتاب  

، فما من خري  أهل امللل أكمل يف العلوم النافعة واألعمال الصاحلة ممن ليس من أهل امللل
، وعند أهل امللل     يوجد عند غري املسلمني من أهل امللل إال عند املسلمني ما هو أكمل منه     

 :  وعان، وذلك أن العلوم واألعمال ن    ما ال يوجد عند غريهم
نوع حيصل بالعقل كعلم احلساب والطب والصناعة من احلياكة واخلياطة والتجارة     

؛ فإن    ، فهذه األمور عند أهل امللل كما هي عند غريهم بل هم فيها أكمل وحنو ذلك
، من علوم املنطق والطبيعة واهليئة وغري ذلك من متفلسفة اهلند واليونان       علوم املتفلسفة

م ملا صارت إىل املسلمني هذبوها ونقحوها لكمال عقوهلم وحسن    وعلوم فارس والرو
 .  ، وهذا يعرفه كل عاقل وفاضل ألسنتهم وكان كالمهم فيها أمت وأمجع وأبني  

،    وأما ما ال يعلم مبجرد العقل كالعلوم اإلهلية وعلوم الديانات فهذه خمتصة بأهل امللل 
،    اآليات الكتابية مستنبطة من الرسالة ، ف وهذه منها ما ميكن أن يقام عليه أدلة عقلية   

، فليس  ، فهي عقلية شرعية فالرسل هدوا اخللق وأرشدوهم إىل داللة العقول عليها
:  ، بل يقال ؛ فإثبات خربهم هبا دور هذه ال تعلم إال خبربهم :  ملخالف رسول أن يقول 

ملضروبة واألقيسة   بعدالتهم وإرشادهم وتبيينهم للمعقول صارت معلومة بالعقل واألمثال ا
 .   وبطالن قول من خالفه ، وهبذه العلوم يعلم صحة ما جاء به الرسول     العقلية

 :   ما ال يعلم إال خبرب الرسل فهذا يعلم بوجوه : النوع الثاين

                                                 
 )  ٤/٢١٠ (اجملموع  )١(
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، فإن املخرب إما أن      منها اتفاق الرسل على اإلخبار به من غري تواطؤ وال اتفاق بينهم 
، وإذا مل يكن خربه مطابقا ملخربه        ملخربه وإما أن ال يكون   ؛ خربه مطابق   يكون صادقا

، فإذا قدر عدم اخلطأ والتعمد كان    ، وإما أن يكون خمطئا   فإما أن يكون متعمدا للكذب  
، ومعلوم أنه إذا أخرب واحد عن علوم طويلة فيها تفاصيل كثرية    خربه صادقا ال حمالة

أنه ميكن الكذب   :  ، وال ميكن أن يقال   يتواطآوأخرب غريه هبا قبل ذلك مع اجلزم بأهنما مل 
 .  ، وإن مل يعلم حاهلما   ؛ أفاد خربمها العلم  يف مثل ذلك

،    وقبل أن يبعث املسيحومعلوم أن موسى أخرب مبا أخرب به قبل أن يبعث حممد   
 أنه نشأ بني قوم أميني ال يقرءون كتابا وال ومعلوم أيضا لكل من كان عاملا حبال حممد 

،    ، وأنه مل يكن عندهم من يعلم يف التوراة واإلجنيل ونبوة األنبياء    علمون علوم األنبياءي
 من توحيد اهللا وصفاته وأمسائه ومالئكته وعرشه وكرسيه وأنبيائه ورسله    وقد أخرب  

؛ فمن   وأخبارهم وأخبار مكذبيهم بنظري ما يوجد يف كتب األنبياء من التوراة وغريها
،    قرآن علم أهنما مجيعا خيرجان من مشكاة واحدة كما ذكر النجاشي  تدبر التوراة وال

، وهلذا قرن اهللا تعاىل     هذا هو الناموس الذي كان يأيت موسى   :  وكما قال ورقة بن نوفل
Iωöθ  {:  بني التوراة والقرآن يف مثل هذا يف قوله    s9 š† ÎAρ é& Ÿ≅ ÷WÏΒ !$ tΒ š† ÎAρé& # y›θãΒ 4 öΝs9uρ r& 

(#ρ ãàò6tƒ !$ yϑ Î/ u’ÎAρ é& 4 y›θãΒ ÏΒ ã≅ö6 s% ( { )١( إىل قوله   :}  βÎ) óΟçFΖà2 šÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊆∪ { )٢( 
$  {:  وقالت اجلن   ¯ΡÎ) $ oΨ ÷èÏϑ y™ $ ·7≈ tFÅ2 tΑÌ“Ρé& .ÏΒ Ï‰÷è t/ 4 y›θãΒ $ ]% Ïd‰|ÁãΒ $yϑ Ïj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ { )٣(   

yϑ  {:  ، وقال اآلية sùr& tβ% x. 4’n?tã 7π oΨ Éit/ ÏiΒ Ïµ În/§‘ çνθ è= ÷G tƒuρ Ó‰Ïδ$x© çµ ÷ΨÏiΒ ÏΒ uρ Ï& Î#ö7s% Ü=≈ tFÏ. # y›θãΒ $YΒ$ tΒ Î) 

ºπ yϑôm u‘ uρ 4 { )وقال )٤   :}  $ tΒuρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÿÍν Í‘ ô‰s% øŒÎ) (#θ ä9$ s% !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 4’ n?tã 9|³o0 ÏiΒ &ó x« 3 

                                                 
 .  ٤٨:  سورة القصص آية) ١(
 .  ٤٩:  سورة القصص آية) ٢(
 .  ٣٠:  سورة األحقاف آية ) ٣(
 .  ١٧:  سورة هود آية ) ٤(
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ö≅ è% ôtΒ tΑt“Ρr& |=≈ tG Å3ø9$# “ Ï% ©!$# u!% y` Ïµ Î/ 4y›θ ãΒ #Y‘θ çΡ “ Y‰èδ uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ( { )إىل قوله  )١   :}  #x‹≈ yδ uρ 

ë=≈ tG Ï. çµ≈oΨ ø9t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ ä−Ïd‰|Á •Β “ Ï%©!$# t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ { )فهذه الطريقة كل من علم ما جاء به      )٢ ،
 علم علما يقينا أهنم كلهم خمربون عند اهللا  اء به حممد  موسى والنبيون قبله وبعده وما ج

 .   خالف الصدق من خطأ وكذب  - والعياذ باهللا -، وأنه ميتنع   صادقون يف األخبار 
ومن الطرق الواضحة القاطعة املعلومة إىل قيام الساعة بالتواتر من أحوال أتباع                               

، وصاحل      وهود وقومه     ،   حال نوح وقومه     :  األنبياء وأحوال من كذهبم وكفر هبم          
،     وقومه  ، وحال حممد        ، وحال موسى وفرعون         ، وحال إبراهيم وقومه         وقومه  

ôM  {:  وهذه الطريق قد بينها اهللا يف غري موضع من كتابه كقوله            t/ ¤‹ Ÿ2 öΝ ßγ n= ö6 s% ßΘ öθ s% 

8yθ çΡ Ü># t“ ôm F{ $# uρ . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ( { )٣(  إىل قوله   :}  y#ø‹s3sù tβ%x. É>$s)Ïã ∩∈∪ { )وقال  )٤ ،  :

}  β Î)uρ š‚θç/Éj‹s3ãƒ ô‰s)sù ôM t/¤‹Ÿ2 öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθs% 8yθ çΡ ×Š% tæuρ ßŠθ ßϑ rOuρ ∩⊆⊄∪ ãΠöθ s% uρ tΛ Ïδ≡tö/Î) ãΠöθ s% uρ 7Þθ ä9 ∩⊆⊂∪ 

Ü=≈ ys ô¹ r& uρ š t ô‰ tΒ ( z> É j‹ ä. uρ 4 y›θ ãΒ { )إىل قوله    )٥   :}   É i r( s3 sù  Ï iΒ >π tƒ ö s% $ yγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& š† Éφ uρ 

×π yϑ Ï9$ sß { )إىل قوله )٦   :}  óΟn= sùr& (#ρ çÅ¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθä3tG sù öΝçλm; Ò>θè= è% tβθè= É)÷ètƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& ×β#sŒ# u 

tβθãè yϑ ó¡o„ $ pκÍ5 ( { )٧(    وقوله ،  :}  ö/ä3¯ΡÎ)uρ tβρ”ßϑ tFs9 ΝÍκö n= tã tÅs Î6 óÁ•Β ∩⊇⊂∠∪ È≅ ø‹©9$$ Î/uρ 3 Ÿξ sùr& 

šχθ è=É)÷è s? ∩⊇⊂∇∪ { )وقال  )٨ ،  :}  ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ tÏÿ ¿dœ uθtG çΗ ø>Ïj9 ∩∠∈∪ { )؛ فبني أنه     )٩
 öΝx.uρ  {:  ، وقال تعاىل ، ويستدل بذلك على عقوبة اهللا هلم     تارك آثار املعذبني للمشاهدة

                                                 
 .  ٩١:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ٩٢:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ٥:  سورة غافر آية ) ٣(
 .  ٥:  سورة غافر آية ) ٤(
 .  ٤٤ - ٤٢:  سورة احلج اآليات ) ٥(
 .  ٤٥:   احلج آية سورة) ٦(
 .  ٤٦:  سورة احلج آية ) ٧(
 .  ١٣٨ ، ١٣٧:  سورة الصافات اآليتان ) ٨(
 .  ٧٥:  سورة احلجر آية ) ٩(
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$ uΖõ3n= ÷δ r& š∅ ÏΒ Èβρãà)ø9$# { )أحدمها ما يعاين   :  ؛ فذكر طريقتني يعلن هبما ذلك  اآليتني )١
ما يسمع فإنه قد تواتر عند كل أحد حال األنبياء ومصدقهم     :  ، والثاين ويعلم بالقلوب

ى أنه سبحانه عاقب مكذهبم وانتقم منهم وأهنم   ومكذهبم وعاينوا من آثارهم ما دل عل
، وأن من كذهبم كان على الباطل الذي يغضب اهللا على    على احلق الذي حيبه ويرضاه

 .  أهله وأن طاعة الرسل طاعة هللا ومعصيتهم معصية هللا   
، وأنه ميتنع أن تكون      ما يعلم من معجزاهتم الباهرة وآياهتم القاهرة:  ومن الطرق أيضا  

 .  زة على يد مدعي النبوة وهو كاذب من غري تناقض وال تعارض  املعج
ومن الطرق أن الرسل جاءوا من العلوم النافعة واألعمال الصاحلة مبا هو معلوم عند    

، فإذا تبني صدقهم وجب التصديق يف كل ما     كل عاقل لبيب وال ينكره إال جاهل غاو  
، واهللا سبحانه   كفر ببعض، ووجب احلكم بالكفر على من آمن ببعض و     أخربوا به 

 .  أعلم

                                                 
 .  ١٧:  سورة اإلسراء آية ) ١(
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 ٤٩٥

 الكالم يف حقيقة الروح 
؛ هل هي قدمية أو   عن الروح- رمحه اهللا - ابن تيمية )١(سئل شيخ اإلسالم 

؟ وما املراد بقوله  ؟ وما قول أهل السنة فيها ؟ وهل يبدع من يقول بقدمها أم ال خملوقة
≅È  {:  تعاىل è% ßyρ ”9$# ôÏΒ ÌøΒ r& ’În1u‘ { )؟ هل املفوض إىل اهللا تعاىل أمر ذاهتا أو صفاهتا أو           )٢

 ! ، بينوا ذلك من الكتاب والسنة  جمموعهما
 خملوقه مبدعة    روح اآلدمي.  احلمد هللا رب العاملني :   بقوله- رمحه اهللا -فأجاب 

، وقد حكى إمجاع العلماء على أهنا خملوقة     باتفاق سلف األمة وأئمتها وسائر أهل السنة
حممد بن نصر املروزي اإلمام املشهور الذي هو أعلم       :  غري واحد من أئمة املسلمني مثل   

 .  أهل زمانه باإلمجاع واالختالف أو من أعلمهم   
:  ، قال ، ملا تكلم على خلق الروح اللقطوكذلك أبو حممد بن قتيبة قال يف كتاب 

خالق    :  ؛ أي وأمجع الناس على أن اهللا خالق اجلثة وباري النسمة    :  ، قال النسم األرواح
 .  الروح 

سألت رمحك اهللا عن :  وقال أبو إسحاق بن شاقال فيما أجاب به يف هذه املسألة    
، إىل أن     ،  من وفق للصوابهذا مما ال يشك فيه :  ؟ قال الروح خملوقة أو غري خملوقة 

، وقد تكلم يف هذه املسألة طوائف من أكابر املشائخ       والروح من األشياء املخلوقة  :  قال
 .  وردوا على من يزعم أهنا غري خملوقة

، وذكر    وصنف احلافظ أبو عبد اهللا ابن منده يف ذلك كتابا كبريا يف الروح والنفس
، والشيخ أبو يعقوب     وقبله حممد بن نصر املروزي ، فيه من األحاديث واآلثار شيئا كثريا

، وقد نص على ذلك األئمة   اخلراز وأبو يعقوب النهرجوري والقاضي أبو يعلى وغريهم
، ال سيما يف روح  الكبار واشتد نكريهم على من يقول ذلك يف روح عيسى ابن مرمي

                                                 
 .  ) ٤/٢١٦ (اجملموع  )١(
 .  ٨٥:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
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احلمد هللا    :  قال يف أوله  ، ف غريه كما ذكر أمحد يف كتابه يف الرد على الزنادقة واجلهمية    
،   ، يدعون من ضل إىل اهلدى الذي جعل يف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم

، فكم من    ، ويبصرون أهل العمى    ، حييون بكتاب اهللا املوتى   ويصربون منهم على األذى 
  ،  ، فما أحسن أثرهم على الناس  ، وكم من تائه ضال قد هدوه   قتيل إلبليس قد أحيوه  
، وتأويل  ، وانتحال املبطلني ، ينفون عن كتاب اهللا حتريف الغالني وأقبح أثر الناس عليهم

،   ، فهم خمتلفون يف الكتاب ، وأطلقوا عقال الفتنة  ، الذين عقدوا ألوية البدعة  اجلاهلني
، يتكلمون باملتشابه   ، يقولون على اهللا ويف اهللا ويف كتاب اهللا بغري علم خمالفون للكتاب

 .  ، فنعوذ باهللا من فنت املضلني ، وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون عليهم   ن الكالمم
:  ، إىل أن قال  على ما يقال إنه متعارض من القرآن - يعين اإلمام أمحد - -وتكلم 

،    وكذلك اجلهم وشيعته دعوا الناس إىل املتشابه من القرآن واحلديث وأضلوا بشرا كثريا        
، وكان    مر اجلهم عدو اهللا أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ        فكان مما بلغنا من أ

، فلقي أناسا من املشركني يقال   ، كان أكثر كالمه يف اهللا صاحب خصومات وكالم
نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت يف      :  ، فعرفوا اجلهم فقالوا له     الس م ن ي ة :  هلم
 .  ك، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا يف دين    ديننا

،    نعم:  ؟ قال اجلهم  ألست تزعم أن لك إهلا    :  فكان مما كلموا به اجلهم أن قالوا     
:  ، قالوا ال :  ؟ قال فهل مسعت كالمه :  ، قالوا  ال:  ؟ قال  فهل رأيت إهلك  :  فقالوا له 

فما  :  ، قالوا  ال:  ؟ قال فوجدت له جمسا :  ، قالوا له  ال:  ؟ قال فهل مشمت له رائحة
، مث أنه استدرك حجة     ، فلم يدر من يعبد أربعني يوما فتحري اجلهم :  ؟ قال لهيدريك أنه إ

، فذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي يف عيسى      مثل حجة زنادقة النصارى
؛ فإذا أراد أن حيدث أمرا دخل يف بعض خلقه فتكلم على لسان            هو روح اهللا من ذاته  

، فاستدرك اجلهم      ، وهو روح غائب عن األبصار  يشاءخلقه فيأمر مبا يشاء وينهى عما 
:  ، قال  نعم:  ؟ قال ألست تزعم أن فيك روحا :  للس م ين :  ، فقال حجة مثل هذه احلجة 

فوجدت له     :  ، قال ال:  ؟ قال فهل مسعت كالمه:  ، قال ال:  ؟ قال فهل رأيت روحك 
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جه وال يسمع له صوت وال يشم    كذلك اهللا ال يرى له و:  ، قال ال:  ؟ قال حسا وجمسا
 .  ، وال يكون يف مكان دون مكان    ، وهو غائب عن األبصار له رائحة

مث إن اجلهم       :  ، إىل أن قال   وساق اإلمام أمحد الكالم يف القرآن والرؤية وغري ذلك    
أي    :  ، وقلنا  إنا وجدنا آية يف كتاب اهللا تدل على القرآن أنه خملوق   :  ادعى أمرا فقال

$  { قول اهللا :  ال؟ ق آية yϑ ¯ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑ ø9$#  |¤ŠÏã ß ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ Ú^θÞ™ u‘ «!$# ÿ…çµ çFyϑ Î= Ÿ2 uρ !$ yγ9s)ø9r& 4’ n< Î) 

zΝtƒ ótΒ Óyρ â‘ uρ çµ ÷ΖÏiΒ ( { )عيسى  إن اهللا منعك الفهم يف القرآن :  فقلنا:  ، وعيسى خملوق  )١ ،
، يأكل   ؛ ألنه يسميه مولودا وطفال وصبيا وغالما      جتري عليه ألفاظ ال جتري على القرآن  

، جيري عليه الوعد والوعيد مث هو من ذرية نوح   ، وهو خماطب باألمر والنهي ويشرب
؛ هل مسعتم اهللا  نقول يف عيسى، وال حيل لنا أن نقول يف القرآن ما  ومن ذرية إبراهيم

$  {:  ؟ ولكن املعىن يف قول اهللا  يقول يف القرآن ما قال يف عيسى yϑ ¯ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑ ø9$#  |¤ŠÏã ß ø⌠ $# 

zΝtƒ ótΒ Ú^θÞ™ u‘ «!$# ÿ…çµ çFyϑ Î= Ÿ2 uρ !$ yγ9s)ø9r& 4’ n< Î) zΝtƒ ótΒ { )فالكلمة اليت ألقاها إىل مرمي حني قال     )٢ ،

، فالكن   ، ولكن بالكن كان  ، وليس عيسى هو الكن    فكان عيسى ب ك ن } ك ن   {:  له
، وكذب النصارى واجلهمية على اهللا يف أمر عيسى  ، وليس الكن خملوقا  من اهللا قول

، وقالت  ، إال أن الكلمة خملوقة    عيسى روح اهللا وكلمته: وذلك أن اجلهمية قالوا   
،    أن هذه اخلرقة من هذا الثوب  :  ، كما يقال عيسى روح اهللا من ذات اهللا:  النصارى

Óyρ  {:  وقول اهللا   :  ، قال أن عيسى بالكلمة كان وليس هو الكلمة            :  وقلنا حنن  â‘ uρ 

çµ ÷Ζ Ï iΒ ( { )كقوله من أمره كان الروح فيه :  ، يقول  )٣ ،  :}  t¤‚ y™ uρ /ä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

$ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗsd çµ ÷ΖÏiΒ 4 { )أهنا روح بكلمة  :  ، وتفسري روح اهللا  من أمره  :  ، يقول  )٤
أن زنادقة  :  ، فقد ذكر اإلمام أمحد  عبد اهللا ومساء اهللا  :  ، خلقها اهللا كما يقال  اهللا

                                                 
 .  ١٧١:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ١٧١:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ١٧١:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ١٣:  سورة اجلاثية آية ) ٤(
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، وبني أن إضافة الروح إضافة       أن روح عيسى من ذات اهللا   :  النصارى هم الذين يقولون 
؛ فكيف بأرواح  ، ال إضافة صفة إىل موصوف     عبد اهللا ومساء اهللا: ، كقولك ملك وخلق
؟ وبني أن هؤالء الزنادقة احللولية يقولون بأن اهللا إذا أراد أن حيدث أمرا دخل يف             اآلدميني

 .  بعض خلقه
 وقال الشيخ أبو سعيد    )١( عن حقيقة الروح فيقول   - رمحه اهللا   -يواصل الشيخ  

، وقد    األئمة من أقران اجلنيد فيما صنفه من أن األرواح خملوقة    اخلراز أحد أكابر املشائخ    
، وقد قال هلم حني أخذ امليثاق        لو مل تكن خملوقة ملا أقرت بالربوبية   :  احتج بأمور منها

àM  {:  وهم أرواح يف أشباح كالذر ó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ { )وإمنا خاطب    )٢ ،
 ؟   ، وهل يكون الرب إال ملربوب    الروح مع اجلسد 

، وال   وألهنا لو مل تكن خملوقة ما كان على النصارى لوم يف عبادهتم عيسى    :  قال
وألنه لو كان الروح غري خملوقة ما :  ؟ قال هو اهللا:  ، وقالوا إنه ابن اهللا:  حني قالوا
، وألهنا لو كانت غري خملوقة ملا حجبت عن اهللا وال غيبت يف البدن وال     دخلت النار

، وألهنا لو مل تكن خملوقة مل حتاسب ومل   ملكها ملك املوت وملا كانت صورة توصف
وأرواح الكفار سود    ، وألن أرواح املسلمني تتألأل    تعذب ومل تتعبد ومل ختف ومل ترج 

أرواح الشهداء يف حواصل طري خضر ترتع يف اجلنة وتأوي     {:  ، وقال  مثل الفحم

 .  )٣( }يف فناء العرش وأرواح الكفار يف برهوت  
، خلقها اهللا يف  هذه األرواح من أمر اهللا خملوقة:  وقال الشيخ أبو يعقوب النهرجوري

عبد نسب روحه إىل ذات اهللا أخرجه ذلك       ، وكل  ، كما خلق آدم من التراب   امللكوت 
،   ، والذين نسبوا األرواح إىل ذات اهللا هم أهل احللول اخلارجون إىل اإلباحة إىل التعطيل

                                                 
 .)  ٤/٢٢٠ (اجملوع  )١(
 .  ١٧٢:  سورة األعراف آية  ) ٢(
إنه قسامة ابن    :  ، قال ابن حبان   ، وفيه رجل جمهول من حديث عبد اهللا بن عمرو   )  ٣٠١٣ (رواه ابن حبان   ) ٣(

 .  ) أرواحهم يف جوف طري خضر   : ( لفظ ب)  ١٨٨٧ (وطرفه األول صحيح مسلم  .  ، وهو ثقة ظهري
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، ووضعت عنا   إذا صفت أرواحنا من أكدار نفوسنا فقد اتصلنا وصرنا أحرارا:  وقالوا
، وهم زنادقة   غري ذلك ، وأبيح لنا كل شيء من اللذات من النساء واألموال و     العبودية
 .  هذه األمة

صنف من    :  واعلم أن القائلني بقدم الروح صنفان   :  - رمحه اهللا  -مث قال الشيخ  
، كما يقولون    هي قدمية أزلية لكن ليست من ذات الرب   :  ، يقولون  الصابئة الفالسفة

،  ئكة، ويزعم من دخل يف امللل منهم أهنا هي املال ذلك يف العقول والنفوس الفلكية
وصنف من زنادقة هذه األمة وضالهلا من املتصوفة واملتكلمة واحملدثة يزعمون من ذات اهللا          

نصف الهوت وهو   :  ، وهؤالء جعلوا اآلدمي قسمني    وهؤالء أشر قوال من أولئك  
وقد كفر اهللا النصارى ! ، ونصفه عبد  ؛ نصفه رب ، ونصف ناسوت وهو جسده   روحه 

؛ فكيف مبن يعم ذلك يف كل أحد حىت يف فرعون وهامان   حبنحو من هذا القول يف املسي 
 ؟   وقارون
وهذا الذي ذكره شيخ اإلسالم من تضليل الذين ميجدون الروح حىت يزعم   :  أقول

، مثلهم بعض الكتاب اجلهال    غالهتم أهنا من ذات اهللا ويذمون البدن ألنه خملوق من الطني    
 يفعله اإلنسان ويتصف به من اخلري فهو من  اليوم الذين يثنون على الروح ويزعمون أن ما

، ويذمون البدن ألنه خملوق من الطني ويرجعون ما يفعله اإلنسان أو يتصف            تأثري روحه 
،   ، فكالمهم هذا يشبه كالم النصارى وكالم مالحدة الفالسفة   به من الشر إىل تأثري بدنه 

$O  {:  بل يشبه قول إبليس tΡr& ×öyz çµ ÷ΖÏiΒ  Í_ tFø)n= yz ÏΒ 9‘$̄Ρ …çµ tGø)n= yz uρ ÏΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪ { )فإبليس  )١ 
، واحلق أن الطني منه ما هو طيب ال ذم فيه ألنه ينتج   ذم آدم وتنقصه ألنه خملوق من طني

، وباجلملة فالطني    املعائش الطيبة والفواكه ومنه ما هو سبخ ال ينتج شيئا النبات الطيب و
 .  كله طاهر طهور 

                                                 
 .  ١٢:  سورة األعراف آية  ) ١(
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، وهي  ، ومنها ما هو روح خبيثة والروح منها ما هو روح طيبة وهي روح املؤمن
، فليست الروح كلها طيبة علوية كما يقول هؤالء     روح الكافر كما جاء يف احلديث 

، وما يفعله اإلنسان ويتصف به من اخلري فهو    اب مذمومنياجلهال وليس الطني والتر
،    ، وما يفعله ويتصف به من الشر فهو نتيجة خمالفة الرسل نتيجة دعوة الرسل واتباعهم

$  {:  قال تعاىل ¨Β Î* sù Νà6¨Ζt Ï?ù'tƒ  Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ Çyϑ sù yìt7©?$# y“#y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ { )١( 
}  ôtΒ uρ uÚtôã r& tã “ Ìò2 ÏŒ ¨β Î* sù …ã& s! Zπt±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê { )اآليات )٢   . 

، بل هو   فاإلنسان عبارة عن الروح والبدن معا :  - رمحه اهللا -يخ اإلسالم مث قال ش
إمنا بدين :  ، كما قال أبو الدرداء ، وإمنا البدن مطية للروح  بالروح أخص منه بالبدن 

، وقد رواه ابن منده وغريه عن     ، وإن مل أرفق هبا مل تبلغين    ، فإن رفقت هبا بلغتين مطييت
،   تزال اخلصومة يوم القيامة بني اخللق حىت ختتصم الروح والبدن ال  :  ، قال ابن عباس

، فيبعث  أنت أمرتين:  ، فيقول البدن للروح  أنت عملت السيئات:  فتقول الروح للبدن
، فرأى   إمنا مثلكما كمثل م قع د وأعمى دخال بستانا   :  ؛ فيقول اهللا ملكا يقضي بينهما
، وقال  إين أرى مثرا ولكن ال أستطيع النهوض إليه  :  ، فقال لألعمى امل قع د فيه مترا معلقا

تعال فامحلين حىت  :  ، فقال له املقعد   لكين أستطيع النهوض إليه لكين ال أراه     :  األعمى
فعلى  :  ، قال امللك ، فحمله وجعل يأمره فيسري به إىل حيث يشاء فقطف الثمرة  أقطفه

 .  كذلك أنتماف:  قال! عليهما مجيعا  :  ؟ فقاال أيهما العقوبة
،     بأن األرواح تقبض وتنعم وتعذبوأيضا فقد استفاضت األحاديث عن النيب 

اخرجي أيتها الروح     ! اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت يف اجلسد الطيب         :  ويقال هلا
:  ، ويقال للثانية أبشري بروح ورحيان :  ويقال لألوىل! اخلبيثة كانت يف اجلسد اخلبيث   

،    ، وأن أرواح املؤمنني تعرج إىل السماء     ساق وآخر من شكله أزواج   أبشري حبميم وغ

                                                 
 .  ١٢٣:  سورة طه آية) ١(
 .  ١٢٤:  سورة طه آية) ٢(
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 عن عبد اهللا بن )١(، ويف صحيح مسلم  وأن أرواح الكفار ال تفتح هلا أبواب السماء 
 -ا خرجت روح املؤمن تلقاها ملكني يصعدان هبا     إذ {:   قالشقيق عن أيب هريرة  

روح طيبة    :  فيقول أهل السماء:   قال-فذكر من طيب رحيها وذكر املسك   :  قال محاد
، فينطلق به إىل    ، وعلى جسد  كنت تعمرينه ، صلى اهللا عليك   جاءت من قبل األرض

 قال -ذا خرجت روحه   وإن الكافر إ:  ، قال انطلقوا به إىل آخر األجل:  ، مث يقول ربه
روح خبيثة جاءت من قبل :   فيقول أهل السماء-وذكر من نتنها وذكر لعنا :  محاد

 فلما ذكر رسول  ، قال أبو هريرة   انطلقوا به إىل آخر األجل    :  فيقال:  ، قال األرض
 - رمحه اهللا  -، مث ذكر الشيخ      )٢( } الننت رد على أنفه ريطة كانت عليه   اهللا  

إن   :  فقد بان مبا ذكرناه أن من قال:  رية وأحاديث يف هذا املعىن مث قالأحاديث كث
أرواح بين آدم قدمية غري خملوقة فهو من أعظم أهل البدع احللولية الذين جير قوهلم إىل    

 .  التعطيل جبعل العبد هو الرب وغري ذلك من البدع الكاذبة املضلة  
 إن األرواح   )٣( الرد على من يقول -  رمحه اهللا-يواصل الشيخ تقي الدين ابن تيمية 

È≅è% ßyρ  {:  ، ويبني معىن قوله تعاىل   قدمية ”9$# ôÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘ { )وأما قوله     :  ، فيقول  )٤

≅È  {:  تعاىل è% ßyρ ”9$# ôÏΒ ÌøΒ r& ’În1u‘ { )إن الروح هنا ليس هو روح اآلدمي :   فقد قيل)٥   ،

tΠöθ  {:  وإمنا هو ملك أو ما ذكر يف قوله tƒ ãΠθ à)tƒ ßyρ ”9$# { )وقوله   )٦ ،  :}  ßl ã÷è s? 

èπ x6Í×¯≈ n=yϑ ø9$# ßyρ ”9$#uρ Ïµ ø‹s9Î) { )وقوله   )٧ ،  :}  ãΑ̈”t∴s? èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ßyρ”9$#uρ $ pκÏù Èβ øŒÎ* Î/ ΝÍκÍh5u‘ { )٨(    ،

                                                 
 .  ) ٢٨٧٢ (صحيح مسلم   )١(
 .  )٢٨٧٢(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها    ) ٢(
 .)  ٤/٢٢٦ (اجملموع  )٣(
 .  ٨٥:  سورة اإلسراء آية ) ٤(
 .  ٨٥:  ية سورة اإلسراء آ) ٥(
 .  ٣٨:  سورة النبأ آية ) ٦(
 .  ٤:  سورة املعارج آية  ) ٧(
 .  ٤:  سورة القدر آية  ) ٨(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٥٠٢

، سواء كانت اآلية تعمهما أو تتناول   ، والقوالن مشهوران  بل هو روح اآلدمي:  وقيل
أن األمر يف القرآن يراد      :  هني، فليس فيها ما يدل على أن الروح غري خملوقة لوج     أحدمها 

’#  {:  ، ويراد به املفعول تارة أخرى وهو املأمور به كقوله تعاىل     به املصدر تارة tAr& ãøΒ r& «!$# 

Ÿξ sù çνθ è= Éf ÷ètG ó¡n@ 4 { )وقوله   )١ ،  :}  tβ%x.uρ ãøΒ r& «!$# #Y‘ y‰s% #·‘ρ ß‰ø)¨Β ∩⊂∇∪ { )ولو قيل أن     )٢ ،
الروح بعض أمر اهللا أو جزء من أمر اهللا وحنو ذلك مما هو صريح يف أهنا بعض أمر اهللا مل  

، تذهب   ؛ ألن الروح عني قائمة بنفسها   بلفظ األمر إال املأمور به ال املصدر  يكن املراد 
، وهذا    أمر يأمر أمرا:  ، وهذا ال يتصور أن يكون مسمى مصدر وجتيء وتنعم وتعذب

إن الروح عرض قائم    :  ، ومن قال من املتكلمني   قول سلف األمة وأئمتها ومجهورها 
 .  را، أمر يأمر أم  باجلسم فليس عنده مصدر

كلم يكلم تكليما  :  ، والكالم اسم مصدر    والقرآن إذا مسي أمر اهللا فالقرآن كالم اهللا      
أمر   :  ، والكالم نوعان  ، فإذا مسي أمرا مبعىن املصدر كان ذلك مطابقا ال سيما  وكالما
، أما األعيان القائمة بأنفسها فال تسمى أمرا إال مبعىن املفعول به وهو املأمور به كما      وخرب

، وكما يسمى املقدور قدرة واجلنة رمحة واملطر         مسي املسيح كلمة ألنه مفعول بالكلمة   
 )٣( } öÝàΡ$$sù #’n<Î) Ì≈rO#u ÏMuΗ÷qu‘ «!$# y#ø‹Ÿ2 Ç‘øtä† uÚö‘F{$# y‰÷èt/ !$pκÌEöθtΒ 4  {:  رمحة يف مثل قوله تعاىل

أنت رمحيت أرحم بك من          {:   فيما يرويه عن ربه أنه قال للجنة              ويف قول النيب       

 . )٥( )٤( } شئت
:   عن أيب قتيبة أنواع الروح املذكورة يف القرآن فقال   - رمحه اهللا -مث ذكر الشيخ   

“tΑt  {:  ، قال تعاىل ، والروح جربيل   وح األجسام اليت يقبضها اهللا عند املماتهي ر tΡ Ïµ Î/ 

                                                 
 .  ١:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ٣٨:  سورة األحزاب آية  ) ٢(
 .  ٥٠:  سورة الروم آية ) ٣(
 .  )٢/٥٠٧(، أمحد  )٢٨٤٧(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها     )٤٥٦٩(البخاري تفسري القرآن   ) ٤(
 .  من حديث أيب هريرة  )  ٢٨٤٦ (ومسلم  )  ٤٨٥٠ (رواه البخاري   ) ٥(
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ßyρ ”9$# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ { )وقال  )١ ،  :}  çµ≈ tΡô‰−ƒ r&uρ Çyρ ãÎ/ Ä¨ ß‰à)ø9$# 3 { )جربيل :  ؛ أي   )٢    ،
والروح فيما ذكره املفسرون م ل ك  عظيم من مالئكة اهللا تعاىل يقوم وحده فيكون صفا 

š  {:  ، وقال تعاىل وتقوم املالئكة صفا tΡθ è= t↔ ó¡o„uρ Çtã Çyρ ”9$# ( È≅ è% ßyρ ”9$# ôÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘ { )٣( 
 .  - يعين عيسى -ون سب الروح إىل اهللا ألنه بأمره أو ألنه بكلمته  :  قال ابن قتيبة 

ون لبيان   يف اللغة تك " من : " أن لفظة  :  والوجه الثاين  :  - رمحه اهللا -قال الشيخ 
،    خرجت من مكة :  ، وقد تكون البتداء الغاية كقوهلم  باب من حديد:  اجلنس كقوهلم 
≅È  {:  فقوله تعاىل è% ßyρ ”9$# ôÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘ { )ومن    ؛ ليس نصا يف أن الروح بعض األمر      )٤

، وهذا معىن جواب      ، بل قد تكون البتداء الغاية إذ كو نت  باألمر وصدرت عنه   جنسه
Óyρ  {:  اإلمام أمحد يف قوله  â‘ uρ çµ ÷ΖÏiΒ ( { )حيث قال )٥   :}  Óyρ â‘ uρ çµ ÷ΖÏiΒ ( { )يقول  )٦ ،  :

t  {:  ؛ كقوله    من أمره كان الروح منه         ¤‚ y™ uρ / ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ Yè‹ ÏΗ sd 

çµ ÷Ζ Ï iΒ 4 { )ونظري هذا أيضا قوله    )٧ ،  :}  $ tΒ uρ Νä3Î/ ÏiΒ 7π yϑ÷è ÏoΡ zÏϑ sù «!$# ( { )فإذا    )٨ ،
 والنعم من اهللا ومل تكن بعض ذاته بل منه صدرت مل جيب أن يكون       كانت املسخرات

Óyρ  {:  معىن قوله يف املسيح        â‘ uρ çµ ÷Ζ Ï iΒ ( { )ومعلوم أن قوله           أهنا بعض ذات اهللا       )٩ ،  :

}  Óyρ â‘ uρ çµ ÷Ζ Ï iΒ ( { )أبلغ من قوله     )١٠   :}  ßyρ ”9 $# ô ÏΒ Ì øΒ r& ’ Î n1 u‘ { )فإذا كان       )١١ ،
                                                 

 .  ١٩٣:  سورة الشعراء آية  ) ١(
 .  ٨٧:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٨٥:  سورة اإلسراء آية ) ٣(
 .  ٨٥:  سورة اإلسراء آية ) ٤(
 .  ١٧١:  سورة النساء آية ) ٥(
 .  ١٧١:  سورة النساء آية ) ٦(
 .  ١٣:  ثية آية سورة اجلا) ٧(
 .  ٥٣:  سورة النحل آية  ) ٨(
 .  ١٧١:  سورة النساء آية ) ٩(
 .  ١٧١:  سورة النساء آية ) ١٠(
 .  ٨٥:  سورة اإلسراء آية ) ١١(
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 ٥٠٤

Óyρ  {:  قوله   â‘ uρ çµ÷ΖÏiΒ ( { )ال مينع أن يكون خملوقا وال يوجب أن يكون ذلك بعضا له  )١ 
 .  بل وال بعضا من أمره 

.y7Ï9≡x‹x  {:   وقد جييء اسم الروح يف القرآن مبعىن آخر كقوله       )٢(مث قال الشيخ  uρ 

!$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7ø‹s9Î) % [nρ â‘ ôÏiΒ $ tΡÌøΒ r& 4 { )وقوله   )٣ ،  :}  |=tFŸ2 ’Îû ãΝÍκÍ5θ è= è% z≈ yϑƒ M}$# Νèδy‰−ƒ r&uρ 8yρãÎ/ 

çµ ÷ΨÏiΒ ( { )؛ فالقرآن الذي أنزله اهللا كالمه    وحنو ذلك  )٤  . 
هل املفوض إىل اهللا أمر   :   عن قول السائل عن الروح- رمحه اهللا -مث أجاب الشيخ  

 ؟   ذاهتا أو صفاهتا أو جمموعهما
، بل ال جيوز ألحد أن يقفو ما ليس       ص الكالم يف الروح  ليس هذا من خصائ   :  فقال

Ÿω  {:  ، قال تعاىل به علم وال يقول على اهللا ما ال يعلم uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7s9 Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨βÎ) 

yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×¯≈s9'ρ é& tβ%x. çµ ÷Ψtã Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ { )وقال تعاىل  )٥ ،  :}  ö≅ è% $ yϑ̄ΡÎ) 

tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $tΒ uρ zsÜt/ zΝøO M}$#uρ zøö t7ø9$#uρ Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# β r&uρ (#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ 

Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪ { )وليس يف الكتاب  :  ، إىل أن قال      )٦
ليه الكتاب والسنة أن املسلمني هنوا     والسنة أن املسلمني هنوا أن يتكلموا يف الروح مبا دل ع       

، وأما الكالم     أن يتكلموا يف الروح مبا دل عليه الكتاب والسنة ال يف ذاهتا وال يف صفاهتا   
 عن ابن مسعود       )٧(، ولكن قد ثبت يف الصحيحني           بغري علم فذلك حمرم يف كل شيء          

؟ وقال  سلوه عن الروح :   كان يف بعض سكك املدينة فقال بعضهمأن النيب   {

                                                 
 .  ١٧١:  سورة النساء آية ) ١(
 .)  ٤/٢٣٠ (اجملموع  )٢(
 .  ٥٢:  سورة الشورى آية  ) ٣(
 .  ٢٢:  سورة اجملادلة آية ) ٤(
 .  ٣٦:  ء آية سورة اإلسرا) ٥(
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية  ) ٦(
 .  من حديث عبد اهللا بن مسعود   )  ٢٧٩٤ (ومسلم  )  ٧٤٥٦ (رواه البخاري   ) ٧(
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 ٥٠٥

؛   فسألوه وهو متكئ على العسيب:  قال! ال تسألوه فيسمعكم ما تكرهون :  بعضهم
فأنزل اهللا هذه اآلية فبني بذلك أن م ل ك الرب عظيم وجنوده وصفة ذلك وقدرته أعظم  

؛ فال يظن من يدعي  )١( }يط به اآلدميون وهم مل يؤتوا من العلم إال قليال من أن حي
، فما يعلم جنود ربك  ، وال كل ما يف الوجود  العلم أنه ميكنه أن يعلم كل ما سئل عنه

 .  إال هو
أهنا خملوقة وليست :   وملخصه يف موضوع الروح - رمحه اهللا -انتهى كالم الشيخ 

‘Óyρâ  {:  - عليه السالم   - قوله يف عيسى    ، وأن معىن   من ذات اهللا  uρ çµ ÷ΖÏiΒ ( { )؛ أي  )٢  :

‚¤t  {:  ؛ كما يف قوله تعاىل  من خلقه وأمره    y™ uρ /ä3s9 $̈Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗ sd 

çµ ÷ΖÏiΒ 4 { )فمن هنا ليست تبعيضية وإمنا هي البتداء الغاية كقوله تعاىل  )٣ ،  :}  $ tΒuρ Νä3Î/ 

ÏiΒ 7πyϑ÷èÏoΡ zÏϑsù «!$# ( { )وتبني من كالم الشيخ   خبلقه وبتقديره وأمره وغري ذلك:  ؛ أي  )٤ ،

؛ أن     )٥( } ‘È≅è% ßyρ”9$# ôÏΒ ÌøΒr& ’În1u  {:  أيضا أنه ال يتعني أن يكون املقصود بالروح يف قوله
، وأنه ال مينع   ؛ ألن الروح يف القرآن العظيم وردت مبعان متعددة   املراد هبا روح اآلدمي

، وإمنا    الكالم يف الروح اآلدمية يف حدود ما دل عليه الكتاب والسنة من صفاهتا وتصرفاهتا 
 .   واهللا أعلم  ، املمنوع القول بال علم يف الروح وغريها  

                                                 
،   )٣١٤١(، الترمذي تفسري القرآن   )٢٧٩٤(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار   )٧٠١٨(البخاري التوحيد  ) ١(

 .  )١/٣٨٩(أمحد 
 .  ١٧١:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ١٣:  سورة اجلاثية آية ) ٣(
 .  ٥٣:  سورة النحل آية  ) ٤(
 .  ٨٥:  سورة اإلسراء آية ) ٥(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٥٠٦

 الكالم يف حقيقة اجلن 
 عن اجلن من حيث وجودهم وتكليفهم وانقسامهم إىل        - رمحه اهللا  -تكلم الشيخ  

وجودهم ثابت بطرق كثرية غري   :  - رمحه اهللا - )١(، فقال  مطيع وعاص وعن جزائهم 
ك  ، وفيهم من رأى من رآهم وثبت ذل  ، فإن من الناس من رآهم  داللة الكتاب والسنة 
، ومن الناس من يأمرهم وينهاهم   ، ومن الناس من كلمهم وكلموه  عنده باخلرب واليقني

 .  ، وهذا يكون للصاحلني وغري الصاحلني  ويتصرف فيهم
 إهنم مأمورون بالفروع واألصول حبسبهم فإهنم ليسوا مماثلي اإلنس يف احلد   )٢(وقال 
،   ألمر والنهي والتحليل والتحرمي ، لكنهم مشاركون لإلنس يف جنس التكليف با   واحلقيقة

 .  هذا ما مل أعلم فيه نزاعا بني املسلمني
وكذلك مل يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم مستحقون لعذاب                        

، فذهب اجلمهور         ، لكن تنازعوا يف أهل اإلميان منهم             النار كما يدخلها من اآلدميني       
،     وحممد إىل أهنم يدخلون اجلنة            من أصحاب مالك والشافعي وأمحد وأيب يوسف           

أهنم يكونون يف ربض اجلنة يراهم اإلنس من                  {:  وروي يف حديث رواه الطرباين          

 وذهب طائفة منهم أبو حنيفة فيما نقل عنه إىل أن املطيعني                 )٣( }حيث ال يروهنم    
  ، أم ليس   ، وهل فيهم رسل   كالبهائم ويكون ثواهبم النجاة من النار منهم يصريون ترابا    

u|³÷è  {:  فيهم رسل لقوله تعاىل:  ، فقيل ؟ على قولني  فيهم إال نذر yϑ≈tƒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$#uρ óΟs9r& 

öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ß™ â‘ öΝä3ΖÏiΒ { )وهذا أشهر   ، واجلن فيهم النذر   اإلنسالرسل من  :  ، وقيل  )٤ ،    ،

öθ#)  {  وأهنم فإنه أخرب عنهم باتباع دين حممد   ©9uρ 4’ n< Î) ΟÎγ ÏΒ öθ s% zƒ Í‘É‹Ψ •Β ∩⊄∪ (#θ ä9$ s% !$ oΨ tΒ öθs)≈ tƒ $ ¯ΡÎ) 

                                                 
 .  ) ٤/٢٣٢ (اجملموع  )١(
 .)  ٤/٢٣٣ (اجملموع  )٢(
   .٤٢سورة األحقاف )  ٤/١٧٢ (قارن مع تفسري ابن كثري   )٣(
 .  ١٣٠:  سورة األنعام آية ) ٤(
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 ٥٠٧

$ oΨ ÷è Ïϑ y™ $ ·7≈ tF Å2 tΑ Ì“Ρ é& . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 4 y›θ ãΒ { )وقوله   :  ، قالوا     اآلية   )١  :}  óΟ s9 r& öΝ ä3 Ï? ù' tƒ ×≅ ß™ â‘ 

öΝ ä3Ζ Ï iΒ { )كقوله)٢   :}  ßlãøƒ s† $ uΚåκ÷]ÏΒ àσä9÷σ=9$# Üχ% y ö̀yϑ ø9$#uρ ∩⊄⊄∪ { )وإمنا خيرج من   )٣ ،

≅Ÿ  {:  ، وكقوله  املاحل yèy_ uρ tyϑ s)ø9$# £Íκ Ïù #Y‘θ çΡ Ÿ≅yè y_ uρ }§ôϑ ¤±9$# % [`# uÅ  ∩⊇∉∪ { )والقمر يف    )٤ 
  . واحدة 

، مثل ما يف مسلم عن   وأما التكليف باألمر والنهي والتحليل والتحرمي فدالئله كثرية
رأت عليهم أتاين داعي اجلن فذهبت معه فق  { عن النيب :  عبد اهللا بن مسعود

لكم كل عظم ذكر    :  ، وسألوه الزاد فقال   ، فانطلقوا فأرانا آثارهم وآثار نرياهنم القرآن 
 ال    ، فقال النيب  اسم اهللا عليه يقع يف أيديكم أوفر ما يكون وكل بعرة  علف  لدوابكم   

، وهذا يبني   وذلك لئال يفسد عليهم طعامهم وعلفهم  )٦( )٥( }تستنجوا بالعظم والروث  
  .  ما أباح هلم من ذلك ما ذكر اسم اهللا عليه دون ما مل يذكر اسم اهللا عليه أن

øŒÎ)uρ z−ƒ  {:  وقال تعاىل y— ÞΟßγ s9 ß≈ sÜø‹¤±9$# óΟßγ n=≈ yϑ ôãr& { )إىل قوله  )٧   :}  þ’ ÎoΤÎ) Ú’% s{r& ©!$# 4 

ª!$#uρ ß‰ƒ Ï‰x© ÅU$ s)Ïè ø9$# ∩⊆∇∪ { )والعقوبة إمنا تكون     ، فأخرب عن الشيطان أنه خياف اهللا  )٨ ،
بو اجلن مل تكن معصيته  ، وأيضا فإبليس الذي هو أ على ترك مأمور أو فعل حمظور

، فإن اهللا أمره بالسجود وقد علم أن اهللا أمره ومل يكن بينه وبني اهللا رسول    تكذيبا
إذا   { ، وهلذا قال النيب     ، وملا امتنع عن السجود آلدم عاقبه اهللا العقوبة البليغة      يكذبه

                                                 
 .  ٣٠ ، ٢٩:  سورة األحقاف اآليتان ) ١(
 .  ١٣٠:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ٢٢:  سورة الرمحن آية  ) ٣(
 .  ١٦:  سورة نوح آية ) ٤(
 .  )١/٤٣٦(، أمحد  )٣٢٥٨(، الترمذي تفسري القرآن    )٤٥٠(مسلم الصالة  ) ٥(
 .)  ٣٨٥٩ (، وأصله يف البخاري   ) ٤٥٠ (رواه مسلم   )٦(
 .  ٤٨:  سورة األنفال آية ) ٧(
 .  ٤٨:  ة سورة األنفال آي) ٨(
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:   وقد قال تعاىل يف قصة سليمان)٢( احلديث  )١( } اعتزل الشيطان يبكي سجد ابن آدم

}  z≈ yϑ ø‹n= Ý¡Ï9uρ yxƒ Ìh9$# $ yδ–ρ ß‰äî Ööκy− $ yγ ãm# uρu‘ uρ Ööκy− ( $ uΖù= y™ r&uρ …çµ s9 t ÷tã ÌôÜÉ)ø9$# ( zÏΒ uρ ÇdÉf ø9$# tΒ ã≅ yϑ ÷ètƒ t ÷t/ 

Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Èβ øŒÎ*Î/ Ïµ În/u‘ ( tΒ uρ ùøÌ“ tƒ öΝåκ÷]ÏΒ ôtã $ tΡÍö∆ r& çµø% É‹çΡ ôÏΒ É># x‹tã ÎÏè ، وقد جعل يف    )٣( } ∪⊅⊆∩ 9$#¡¡
 .  ذلك ما أمرهم به من طاعة سليمان

وقد قال تعاىل عن  ،  إنه كذب :  ، ومل يقل  إنه عصى :  وقد قال تعاىل عن إبليس
$!  {:  اجلن oΨtΒ öθ s)≈ tƒ $ ¯ΡÎ) $ oΨ÷è Ïϑ y™ $ ·7≈ tFÅ2 tΑÌ“Ρé& .ÏΒ Ï‰÷è t/ 4 y›θ ãΒ { )إىل قوله)٤   :}  tΒ uρ ω ó=Åg ä† 

z Åç# yŠ «!$# }§øŠn= sù 9“ Éf ÷èßϑ Î/ ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )فأمروا بإجابة داعي اهللا الذي هو     اآلية  )٥ ،
، وهي العبادة اليت خلق هلا الثقالن       ، واإلجابة واالستجابة هي طاعة األمر والنهي     الرسول

$  {:  كما قال تعاىل tΒ uρ àM ø)n=yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ { )إن  :  ، ومن قال   )٦
، وأن ذلك هو اإلميان وهو داخل يف الثقلني         العبادة هي املعرفة الفطرية املوجودة فيها     

، واهللا أخرب بكفر إبليس وغريه         مل يكن يف الثقلني كافر ؛ فإن ذلك لو كان كذلك     فقط
β¨  {:  ، وقد قال تعاىل من اجلن واإلنس V| øΒ V{ zΟ̈Ψ yγ y_ zÏΒ Ïπ̈Ψ Éf ø9$# Ä¨$̈Ζ9$#uρ tÏè uΗ ødr& ∩⊇⊇∪ { )٧( 

، فعلم أن من   ، وهذا بي ن أنه ال يدخلها إال من اتبعه  وأخرب أنه ميلؤها منه ومن أتباعه  
، ومعلوم أن الكفار ليسوا مبؤمنني وال   يدخلها من الكفار والفساق من أتباع إبليس

 .  عارفني اهللا معرفة يكونون هبا مؤمنني

                                                 
 .  )٢/٤٤٣(، أمحد  )١٠٥٢(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )٨١(مسلم اإلميان  ) ١(
 .)  ٨١ (رواه مسلم   )٢(
 .  ١٢:  سورة سبأ آية ) ٣(
 .  ٣٠:  سورة األحقاف آية ) ٤(
 .  ٣٢:  سورة األحقاف آية ) ٥(
 .  ٥٦:  سورة الذاريات آية  ) ٦(
 .  ١١٩:  سورة هود آية ) ٧(
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u|³÷è  {:  وأيضا فقوله تعاىل:  إىل أن قال yϑ≈tƒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$#uρ óΟs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝä3ΖÏiΒ 

tβθÁ à)tƒ öΝà6ø‹n= tæ  ÉL≈ tƒ#u ö/ä3tΡρ â‘ É‹Ψãƒ uρ u!$ s)Ï9 öΝä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈ yδ 4 { )إىل قوله )١   :}  (#ρ ß‰Íκy−uρ #’n?tã 

öΝÍκÅ¦ àΡr& óΟßγ ¯Ρr& (#θ çΡ% x. šÌÏ≈ Ÿ2 ∩⊇⊂⊃∪ { )فبني أن الثقلني مجيعا تلت عليهم الرسل     )٢ ،
ن كون اجلن حيجون     ، والدالئل الدالة على هذا األصل وما يف احلديث واآلثار م آيات اهللا

، وقد قال تعاىل فيما أخرب     ؛ كثرية جدا   ، وأهنم يعاقبون على الذنب   ويصلون وجياهدون 
$  {:  عنهم ¯Ρr&uρ $ ¨ΖÏΒ tβθßs Î=≈ ¢Á9$# $ ¨ΖÏΒ uρ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ ( $ ¨Ζä. t,Í← !#tsÛ #YŠy‰Ï% ∩⊇⊇∪ { )قالوا  )٣ ،  :

، فأخرب أن منهم الصاحلون ومنهم         ؛ مسلمني ويهود ونصارى وشيعة وسنة   مذاهب شىت
، وإما عاصيا يف ذلك فيكون   ، فيكون إما مطيعا يف ذلك فيكون مؤمنا  دون الصاحلني 

، فإن غري الصاحل ال يعتقد صالحه لترك      ، وال ينقسم مؤمن إىل صاحل وغري صاحل كافرا
، ودون الصاحل ال بد أن يكون عاصيا يف    ، فالصاحل هو القائم مبا وجب عليه طاعاتال

، وهذا يبني أن  ، فإن الكافر ال يوصف مبثل ذلك ، وهو قسم غري الكافر  بعض ما أمر به
 .  ، انتهى ما أورده الشيخ يف هذا املعىن  فيهم من يترك بعض الواجبات 

، وألنه     عتمادا على عقله الكاسد ونظره القاصرويف زماننا هذا من ينكر وجود اجلن ا  
، وال شك أن إنكار وجود اجلن كفر وردة عن اإلسالم ألنه مكذب هللا           ال يؤمن بالغيب

، وأمجع   ، حيث جاء ذكر اجلن يف كتاب اهللا وسنة رسول اهللا   ولرسوله وإلمجاع املسلمني 
د اجلن ولكنه ينكر صرعهم     ، ومن الكت اب املعاصرين من يقر بوجو العلماء على وجودهم 
، وهذا ضالل وخطأ واضح ألنه قد ثبت باألدلة وبالواقع املشاهد       لإلنسي ودخوهلم فيه  

، وال يعتمد على   ، والواجب على املسلم أن يسلم ملا صحت به النصوص     صرعهم لإلنس 
 .  ، واهللا ويل التوفيق   عقله وظنه فينكر شيئا ثابتا وواقعا مشاهدا

                                                 
 .  ١٣٠:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ١٣٠:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ١١:  سورة اجلن آية ) ٣(
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 ا النطفة وأحكامه
 ابن مسعود )٢( عن اجلمع بني حديث - رمحه اهللا - )١(فقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

، مث   ، وأربعني يوما مضغة ، وأربعني يوما علقة أربعني يوما نطفة:  يف أمر النطفة وتطورها
أنه إذا مر للنطفة اثنتان وأربعون ليلة  {:  ، وحديث يكون التصوير والتخطيط والتشكيل

؛ فما اجلمع   )٣( }بعث اهللا امللك فصورها وخلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها 
 ؟   بني احلديثني

  )٤( ، ، أما احلديث األول فهو يف الصحيحني احلمد هللا رب العاملني:  فأجاب ما ملخص ه
إن     {:   وهو الصادق املصدوق   حدثنا رسول اهللا   :  عن عبد اهللا بن مسعود قال

، مث يكون     ، مث يكون علقة مثل ذلك  أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة
؛ بكتب رزقه  ، مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات   لكمضغة مثل ذ

، فوالذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة            وأجله وعمله وشقي أو سعيد     
،    حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها  

، فيسبق عليه   ار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع  وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الن  
 . )٥( }الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها  

، لكن فيه أن امللك يكتب          فهذا احلديث الصحيح ليس فيه ذكر التصوير مىت يكون           
إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون             {، وأما حديث      رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد           

                                                 
 .  ) ٤/٢٣٨ (اجملموع  )١(
 .  ) ٢٦٤٣ (، ومسلم  ) ٣٢٠٨ (رواه البخاري   )٢(
 .  )٢٦٤٥(مسلم القدر  ) ٣(
 .  ) ٢٦٤٣ (، ومسلم  ) ٣٢٠٨ (رواه البخاري   )٤(
، ابن    )٤٧٠٨(، أبو داود السنة  )٢١٣٧(، الترمذي القدر  )٢٦٤٣(، مسلم القدر  )٣٠٣٦(البخاري بدء اخللق ) ٥(

 .  )١/٤١٤(، أمحد  )٧٦(ماجه املقدمة 
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، وأنه بعد   ، فهذا احلديث فيه أن تصويرها بعد اثنتني وأربعني ليلة اخل .  . . )١( } يوما
يا رب أذكر أم   :  ، يقول امللك تصويرها وخلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها

فهذا موافق لذلك احلديث  ،  ؟ ومعلوم أهنا ال تكون عظاما وحلما حىت تكون مضغة أنثى
 .  املراد تقدير اللحم والعظام  :  ، إال أن يقال  يف أن كتابة امللك تكون بعد ذلك

؛ فمن ذلك ما رواه    وقد روي هذا احلديث بألفاظ فيها إمجال بعضها أبني من بعض
إن النطفة تكون يف الرحم        {:   يقول مسعت رسول اهللا   )٢(مسلم أيضا عن حذيفة   

يا رب أذكر أم أنثى فيجعله اهللا ذكرا أو      :  أربعني ليلة مث يتسور عليها الذي خيلقها فيقول 
، مث     ؟ فيجعله اهللا تعاىل سويا أو غري سوي يا رب س وي  أو غري سوي :  ، مث يقول  أنثى
:  ، ويف لفظ ملسلم قال )٣( }؟ مث جيعله شقيا أو سعيدا  ما أجله وخ ل قه :  ا ربي:  يقول

يدخل امللك على النطفة بعد ما تستقر يف الرحم بأربعني ليلة أو خبمس وأربعني ليلة     {
؟ فيكتب رزقه ويكتب  ، يا رب أذكر أم أنثى ؟ فيكتب يا رب أشقي أو سعيد:  فيقول

، فهذا اللفظ فيه    )٤( }، مث تطوى الصحف فال يزاد فيها وال ينقص      عمله وأثره وأجله   
،    ، ولكن ي شعر بأن ذلك يكتب حبيث مضت األربعون    تقدمي كتابة السعادة والشقاوة 

، وهلذا شك  أب ع د  األربعني أو مخس        ح فظ غريه ولكن هذا اللفظ مل حيفظه رواته كما   
؛ ألن من ذكر اثنني   ، وغريه إمنا ذكر أربعني أو اثنتني وأربعني وهو الصواب   وأربعني

، ومثل هذا كثري يف ذكر األوقات    وأربعني ذكر طريف الزمان ومن ذكر أربعني حذفهما
،    فال يقتضي ترتيبا " مث " لك حبرفإنه مل يذكر ذ:  ، أو يقال فقد م املؤخر وأخر املقدم 

؛ إما    األمرين الزم :  ، وحينئذ يقال أحد   وإمنا قصد أن هذه األشياء تكون بعد األربعني 
 .  أن تكون هذه األمور عقيب األربعني وهو الصواب  

                                                 
 .  )٢٦٤٥(مسلم القدر  ) ١(
 .)  ، ورواية اخلمس وأربعني له  من حديث حذيفة بن أسيد   )  ٢٦٤٥ (رواه مسلم   ) (٢(
 .  )٤/٧(، أمحد  )٢٦٤٥(مسلم القدر  ) ٣(
 .  )٤/٧(، أمحد  )٢٦٤٤(م القدر  مسل) ٤(
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، ويكون املكتوب أوال فيه       مث تكون عقب املائة والعشرين وال حمذور يف الكتابة مرتني   
، وهلذا      إن ألفاظ هذا احلديث مل تضبط حق الضبط   :  ، أو يقال   األنثىكتابة الذكر و

، وقد يكون أصل احلديث   اختلفت رواته يف ألفاظه وهلذا أعرض البخاري عن روايته 
صحيحا ويقع يف بعض ألفاظه اضطراب فال يصلح حينئذ أن يعارض هبا ما ثبت يف  

ل قد صدقه غريه من احلديث   احلديث الصحيح املتفق عليه الذي مل ختتلف ألفاظه ب
 .  الصحيح

أن ما عارض احلديث املتفق عليه إما أن يكون موافقا له يف    :  فقد تلخص اجلواب 
، وال ريب أن ألفاظه مل تضبط كما تقدم ذكر   ، وإما أن يكون غري حمفوظ   احلقيقة

والشقاوة    االختالف فيها وأقرب ها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على تقدير األجل والعمل 
إنه يقتضي أنه قد ي خل ق يف األربعني الثانية قبل دخوله يف   :  ، وغاية ما يقال فيه والسعادة

، بل قد ذكر النساء    ، وهذا ال خيالف احلديث الصحيح وال نعلم أنه باطل األربعني الثالثة
 قول من قال ، وهذا يقدم على ، وأن الذكر ي خل ق قبل األنثى  أن اجلنني خيلق بعد األربعني

، فإن هذا إمنا بنوه على أن      إن اجلنني ال ي خل ق يف أقل من واحد ومثانني يوما :  من الفقهاء
، والتخليق ممكن قبل  التخليق إمنا يكون إذا صار مضغة وال يكون مضغة إال بعد الثمانني 

 ما ، انتهى ملخص ، ونفس العلقة ميكن ختليقها  ذلك وقد أخرب به من أخرب من النساء 
 .  أجاب به الشيخ يف هذا املوضوع   

 وقد مجع بعضهم بني هذه  )١( يف شرح األربعني - رمحه اهللا -وقال ابن رجب 
مع ذلك إن    :  ، وقد يقال األحاديث واآلثار وبني حديث ابن مسعود فأثبت الكتابة مرتني

، ولعل    دة ، واألظهر واهللا أعلم أهنا مرة واح      إحدامها يف السماء واألخرى يف بطن األم   
، وبعضهم بعد   ذلك خيتلف باختالف األجنة فبعضهم يكتب له ذلك بعد األربعني األوىل

يف حديث ابن مسعود إمنا أريد به ترتيب   " مث " إن لفظة  :  ، وقد يقال األربعني الثالثة
 .  ، واهللا أعلم   اإلخبار ال ترتيب املخرب عنه يف نفسه

                                                 
 .)  ٥٤ص (جامع العلوم  )١(
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ن يف أول األربعني الثانية كما دل عليه   ومن املتأخرين من رجح أن الكتابة تكو
إمنا أخر ذكرها يف حديث ابن مسعود إىل ما بعد ذكر   :  ، وقال حديث حذيفة بن أسيد

؛ لئال ينقطع ذكر األطوار الثالثة اليت يتقلب فيها   " مث " ، وإن ذكرت بلفظ    املضغة 
ق واحد أعجب   ؛ فإن ذكر هذه الثالثة على نس     ، وهي كونه نطفة وعلقة ومضغة    اجلنني

، وإن كان املعطوف متقدما على بعضها يف   ، فلذلك أخر املعطوف عليها  وأحسن 
 .  الترتيب
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 املراد بالفطرة اليت يولد عليها املولود 
كل مولود يولد    {  عن قول النيب - رمحه اهللا - )١(سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

الشقي  {:  ؟ ويف قوله   ما معناه أراد فطرة اخللق أم فطرة اإلسالم)٣( )٢( }لى الفطرة ع

؟ ويف البهائم     هل ذلك خاص أو عام   )٥(؛  احلديث .  . . )٤( }من شقي يف بطن أمه   
 ؟  ؛ هل حيييها اهللا يوم القيامة أم ال والوحوش  

 :  شيخ بقوله فأجاب ال
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه    {:  ، أما قوله  احلمد هللا 

،  ، وهي فطرة اإلسالم   ، فالصواب أهنا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها      )٦( }أو ميجسانه  

àM  {:  وهي الفطرة اليت فطرهم عليها يوم قال  ó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ ( (#θä9$ s% 4’ n?t/ ¡ { )وهي السالمة      )٧ 
أن يستسلم هللا  :  ، فإن حقيقة اإلسالم من االعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة

كما   {:   م ث ل  ذلك فقال، وقد ضرب رسول اهللا  ، وهو معىن ال إله إال اهللا هال لغري
؛ بي ن أن سالمة القلب  )٩( )٨( }؛ هل حتسون فيها من جدعاء  تنتج البهيمة هبيمة مجعاء

                                                 
 .  ) ٤/٢٤٥ (اجملموع  )١(
،   )٤٧١٤(، أبو داود السنة   )٢١٣٨(، الترمذي القدر   )٢٦٥٨(، مسلم القدر    )١٢٩٢(البخاري اجلنائز  ) ٢(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز   )٢/٣١٥(أمحد 
  . من حديث أيب هريرة  )  ٢٦٥٨ (، ومسلم  ) ١٣٨٥ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  )٢٦٤٥(مسلم القدر  ) ٤(
 .  ، وصدقه حذيفة بن أسيد  ) ٢٦٤٥ (رواه ابن مسعود من قوله ؛ كما يف مسلم    ) ٥(
،   )٤٧١٤(، أبو داود السنة   )٢١٣٨(، الترمذي القدر   )٢٦٥٨(، مسلم القدر    )١٢٩٢(البخاري اجلنائز  ) ٦(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز   )٢/٣١٥(أمحد 
 .  ١٧٢:  سورة األعراف آية  ) ٧(
، مالك  )٢/٢٧٥(، أمحد  )٤٧١٤(، أبو داود السنة   )٢٦٥٨(، مسلم القدر    )١٢٩٢(البخاري اجلنائز  ) ٨(

 .  )٥٦٩(اجلنائز 
 .  من حديث أيب هريرة  )  ٢٦٥٨ (، ومسلم  ) ١٣٨٥ (رواه البخاري   ) ٩(
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 عن عياض  )١(، ويف صحيح مسلم  ن العيب حادث طارئ من النقص كسالمة البدن وأ
إين خلقت عبادي حنفاء  {:   فيما يروي عن اهللاقال رسول اهللا :  بن محار قال

، وأ م ر ت هم أن يشركوا يب ما مل أنزل   ، وح ر مت عليهم ما أحللت هلم  فاجتالتهم الشياطني
 . )٢( }به سلطانا 

 يف املشهور عنه إىل أن الطفل مىت مات أحد أبويه     وهلذا ذهب اإلمام أمحد  
، وقد روي ذلك عنه   ؛ لزوال املوجب للتغيري عن أصل الفطرة   الكافرين حكم بإسالمه

، وهذا    من شقاوة وسعادة يولد على ما فطر عليه  :  ، وعنهما أهنم قالوا   وعن املبارك
؛ فإن الطفل يولد سليما وقد علم اهللا أنه سيكفر فال بد أن يصري إىل         القول ال ينايف األول

، وهذا معىن  ، كما تولد البهيمة مجعاء وقد علم اهللا أهنا ستجدع  ما سبق له يف أم الكتاب
قال   {:   قال- رضي اهللا عنهما - عن ابن عباس )٣( - صحيح مسلم -ما جاء يف 
طبع يوم طبع كافرا ولو ترك ألرهق أبويه     :   يف الغالم الذي قتله اخلضر  رسول اهللا  

 أنه  :   أي-كتبه وأثبته كافرا :   أي- يعين طبعه اهللا يف أم الكتاب )٤( }طغيانا وكفرا 
 .  إن عاش كفر بالفعل

اهللا    {:   عمن ميوت من أطفال املشركني وهو صغري قالوهلذا ملا سئل رسول اهللا 

، مث    اهللا يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا:  ؛ أي )٦( )٥( }أعلم مبا كانوا عاملني 

إذا كان    {:   قال عن النيب   مقارب عن أيب هريرة   إنه قد جاء يف حديث  إسناده   
؛ فمن أجابه أدخله اجلنة          يوم القيامة فإن اهللا ميتحنهم ويبعث إليهم رسوال يف عرصة القيامة   

                                                 
 .  ) ٢٨٦٥ (صحيح مسلم   )١(
 .  )٤/١٦٢(، أمحد  )٢٨٦٥( وأهلها   مسلم اجلنة وصفة نعيمها ) ٢(
 .  من حديث ابن عباس عن أيب بن كعب  )  ٢٣٨٠ (صحيح مسلم   )٣(
 .  )٤٧٠٥(، أبو داود السنة    )٢٦٦١(مسلم القدر  ) ٤(
،  )٤٧١١(، أبو داود السنة    )١٩٥١(، النسائي اجلنائز   )٢٦٦٠(، مسلم القدر     )١٣١٧(البخاري اجلنائز   ) ٥(

 .  )١/٣٥٨(أمحد 
 .  من حديث أيب هريرة  )  ٢٦٥٨ (، ومسلم  ) ١٣٨٤ (رواه البخاري   )٦(
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فهنالك يظهر فيهم ما علمه اهللا سبحانه وجيزيهم على ما      )١( }ومن عصاه أدخله النار   
، وهذا أجود ما قيل يف أطفال     ، وهو إمياهنم وكفرهم ال على جمرد العلم  ظهر من العلم 

 .  املشركني وعليه تترتل مجيع األحاديث
، وكل ذي عني لو ترك بغري  وم ث ل  الفطرة مع احلق مث ل  ضوء العني مع الشمس 

، واالعتقادات الباطلة العارضة من ت هو د  وتنصر ومتجس مثل      مس حجاب لرأى الش 
، وكذلك أيضا كل ذي حس سليم حيب احللو         حجاب حيول بني البصر ورؤية الشمس  

 .  إال أن يعرض يف الطبيعة فساد حيرفه حىت جيعل احللو يف فمه مرا  
دين لإلسالم  وال يلزم من كوهنم مولودين على الفطرة أن يكونوا حني الوالدة معتق 

، ولكن سالمة القلب وقبوله    ؛ فإن اهللا أخرجنا من بطون أمهاتنا ال نعلم شيئا  بالفعل
، وهذه    وإرادته للحق الذي هو اإلسالم حبيث لو ترك من غري مغري ملا كان إال مسلما    

ر  القوة العلمية العملية اليت تقتضي بذاهتا اإلسالم ما مل مينعها مانع هي فطرة اهللا اليت فط
الشقي من شقي يف   {:  ، وأما احلديث املذكور يعين يف السؤال وهو قوله       الناس عليها

الشقي من شقي يف بطن أمه  :  ، فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول    )٢( }بطن أمه 
حدثنا :   مسعود قال عن عبد اهللا بن )٤( ويف الصحيحني  )٣(والسعيد من وعظ بغريه 

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني      {:   وهو الصادق املصدوق   رسول اهللا 
لك  ، مث يبعث إليه امل   ، مث يكون مضغة مثل ذلك     ، مث يكون علقة مثل ذلك     يوما نطفة

، مث ينفخ فيه  اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد  :  ، فيقال فيؤمر بأربع كلمات
، قد علم اهللا سبحانه بعلمه الذي هو      ، وهذا عام يف كل نفس منفوسة )٥( }الروح 

                                                 
  . ، وله شواهد )  املوارد - ١٨٢٧ (، وابن حبان  ) ٤/٢٤ (رواه أمحد ) ١(
 .  )٢٦٤٥(مسلم القدر  ) ٢(
 .)  ٤٦٩ص (سبق  )٣(
 .  ) ٤٦٦ص (سبق  )٤(
، ابن    )٤٧٠٨(، أبو داود السنة  )٢١٣٧(در ، الترمذي الق )٢٦٤٣(، مسلم القدر  )٣٠٣٦(البخاري بدء اخللق ) ٥(

 .  )١/٤١٤(، أمحد  )٧٦(ماجه املقدمة 
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، وكتب سبحانه ذلك يف اللوح احملفوظ ويأمر امللك أن   صفة له الشقي من عباده والسعيد 
ا بني خلق جسده ونفخ الروح فيه إىل كتاب آخر يكتبها اهللا  ؛ م يكتب حال كل مولود

 .  ، ومن أنكر العلم القدمي يف ذلك فهو كافر    ليس هذا موضعها 
:  وأما البهائم فجميعها حيشرها اهللا سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعاىل

}  $tΒuρ ÏΒ 7π−/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ 9È∝̄≈sÛ çÏÜtƒ Ïµø‹ym$oΨpg¿2 HωÎ) íΝtΒé& Νä3ä9$sVøΒr& 4 $̈Β $uΖôÛ§sù ’Îû É=≈tGÅ3ø9$# ÏΒ &óx« 4 

¢ΟèO 4’ n< Î) öΝÍκÍh5u‘ šχρ ç|³øt ä† ∩⊂∇∪ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  #sŒÎ)uρ Þ¸θ ãm âθø9$# ôNuÅ³ãm ∩∈∪ { )٢(     ،

ôÏΒ  {:  وقال تعاىل uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ß,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ £]t/ $ yϑ ÎγŠÏù ÏΒ 7π −/!#yŠ 4 uθèδ uρ 4’ n?tã 

öΝÎγ Ïè÷Η sd #sŒÎ) â!$ t±o„ Öƒ Ï‰s% ∩⊄∪ { )واألحاديث  إمنا يكون ملا يأيت ال حمالة " إذا  " ، وحرف    )٣ ،
 لبعضها من بعض مث    )٤( يوم القيامة حيشر البهائم ويقتص ، فإن اهللا  يف ذلك مشهورة

  {:  نئذ ، فيقول الكافر حي كوين ترابا فتصري ترابا:  يقول هلا Í_tFø‹n=≈ tƒ àMΖä. $ R/≡tè? ∩⊆⊃∪ { )٥(   
 .  ، واهللا أعلم  ، بل هو ضال أو كافر  إهنا ال حتيا فهو خمطئ يف ذلك أقبح خطأ:  ومن قال

 فإنه سبحانه فطر    )٧(،  كل مولود يولد على الفطرة   :  - اهللا   رمحه- )٦(وقال الشيخ  
، وإال  القلوب على أن ليس يف حمبوباهتا ومراداهتا ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إال اهللا

، وحيب أمرا غريه يتأهله ويصمد  فكلما أحبه احملب جيد من نفسه أن قلبه يطلب سواه
Ÿω  {:  ، وهلذا قال هإليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من أجناس r& Ì ò2 É‹ Î/ «! $# ’ È⌡ yϑ ôÜ s? 

Ü>θ è= à) ø9 $# ∩⊄∇∪ { )٨(   . 

                                                 
 .  ٣٨:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ٥:  سورة التكوير آية  ) ٢(
 .  ٢٩:  سورة الشورى آية  ) ٣(
 .  من حديث أيب هريرة  )  ٢٥٨٢ (صحيح مسلم  :  انظر  )٤(
 .  ٤٠:  سورة النبأ آية ) ٥(
 .  ) ٤/٢٤٩ (اجملموع  )٦(
 .  ) ٤٤٦ص (سبق  )٧(
 .  ٢٨:  سورة الرعد آية ) ٨(
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كل مولود يولد على     {  ردا لقول من قال يف معىن قوله    )١( - رمحه اهللا  -وقال 

معلوم أن   :  ، قال ؛ كل مولود على ما سبق له يف علم اهللا أنه سائر إليه )٣( )٢( }الفطرة 
،   ؛ فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق يف علم اهللا هلا مجيع املخلوقات هبذه املثابة

:  و كان املراد ذلك مل يكن لقوله ، وأيضا فل وحينئذ  يكون كل خملوق خملوقا على الفطرة
؛ فإهنما فعال به ما هو الفطرة اليت ولد       معىن)٤( }فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه  {

 .  عليها فال فرق بني التهويد والتنصري
، يبني أن أبويه غي را ما ولد       جدعت  بالبهيمة اليت ولدت مجعاء مث   فتمثيله :  مث قال

 .  عليه

                                                 
 .  ) ٤/٢٤٣ (اجملموع  )١(
،   )٤٧١٤(، أبو داود السنة   )٢١٣٨(، الترمذي القدر   )٢٦٥٨(، مسلم القدر    )١٢٩٢(البخاري اجلنائز  ) ٢(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز   )٢/٣١٥(أمحد 
 .  ) ٤/٢٤٩ (اجملموع  )٣(
،   )٤٧١٤(، أبو داود السنة   )٢١٣٨(، الترمذي القدر   )٢٦٥٨(، مسلم القدر    )١٢٩٣(ز البخاري اجلنائ ) ٤(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز   )٢/٣١٥(أمحد 
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 املالئكة وأعماهلم 
 ذكر اهللا )١(، فقال   يف فصول عن املالئكة وأعماهلم - رمحه اهللا -تكلم الشيخ 

uθèδ  {:  احلفظة املوكلني ببين آدم قال تعاىل  uρ “ Ï% ©!$# Νà69©ùuθ tG tƒ È≅ø‹©9$$ Î/ ãΝn= ÷ètƒ uρ $ tΒ ΟçFôm ty_ 

Í‘$ pκ̈]9$$ Î/ §ΝèO öΝà6èWyè ö7tƒ ÏµŠÏù # |Óø)ã‹Ï9 ×≅y_ r& ‘wΚ |¡•Β ( ¢ΟèO Ïµø‹s9Î) öΝä3ãèÅ_ ótΒ { )إىل قوله )٢   :}  uθ èδ uρ 

ãÏδ$ s)ø9$# s−öθ sù Íν ÏŠ$ t6 Ïã ( ã≅Å™ öãƒ uρ öΝä3ø‹n= tæ ºπsàxym # ¨Lym #sŒÎ) u!% y` ãΝä.y‰tnr& ÝVöθ yϑ ø9$# çµ÷F©ùuθ s? $ uΖè= ß™ â‘ öΝèδ uρ Ÿω 
tβθ èÛ Ì h x ãƒ ∩∉⊇∪ { )وقال تعاىل    )٣ ،  :}  Ö !# uθ y™ Ο ä3Ζ Ï iΒ ô ¨Β § |  r& tΑ öθ s) ø9 $#  tΒ uρ t yγ y_  Ïµ Î/ ô tΒ uρ 

uθ èδ ¥# ÷‚ tG ó¡ ãΒ È≅ øŠ ©9 $$ Î/ 7> Í‘$ y™ uρ Í‘$ pκ ¨]9 $$ Î/ ∩⊇⊃∪ … çµ s9 ×M≈ t7 É e) yè ãΒ . Ï iΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ô ÏΒ uρ  Ïµ Ï ù= yz … çµ tΡθ Ýà x øt s† 

ô ÏΒ Ì øΒ r& «! ≅ξx. ö  {:  ، وقال تعاىل  )٤( } 3 #$ t/ tβθç/Éj‹s3è? È Ïe$! $$ Î/ ∩∪ ¨βÎ)uρ öΝä3ø‹n= tæ tÏàÏ≈ pt m: ∩⊇⊃∪ 

$ YΒ#tÏ. tÎ6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗs>ôè tƒ $ tΒ tβθè= yè øs? ∩⊇⊄∪ { )وقال تعاىل  )٥ ،  :}  Ï!$ uΚ ¡¡9$#uρ É−Í‘$ ©Ü9$#uρ ∩⊇∪ !$ tΒ uρ 

y71u‘ ÷Šr& $ tΒ ä−Í‘$ ©Ü9$# ∩⊄∪ ãΝôf ¨Ψ9$# Ü=Ï%$ ¨W9$# ∩⊂∪ βÎ) ‘≅ä. <§øtΡ $ ®R°Q $pκö n= tæ ÔáÏù% tn ∩⊆∪ { )وقال    )٦ ،

=ô‰s)s9uρ $uΖø)n  {:  تعاىل yz z≈ |¡Σ M}$# ÞΟn= ÷è tΡuρ $ tΒ â È̈θ ó™ uθ è? Ïµ Î/ …çµÝ¡øtΡ ( ßøt wΥuρ Ü>tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ö7ym 

Ï‰ƒ Í‘ uθø9$# ∩⊇∉∪ øŒÎ) ’ ¤+n= tG tƒ Èβ$ u‹Ée)n= tG ßϑ ø9$# Çtã ÈÏϑ u‹ø9$# Çtã uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# Ó‰‹Ïè s% ∩⊇∠∪ $ ¨Β àáÏù= tƒ ÏΒ @Αöθ s% ωÎ) Ïµ÷ƒ y‰s9 

ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )وقال تعاىل  )٧ ،  :}  ¨≅ ä.uρ ?≈ |¡Σ Î) çµ≈ oΨøΒ t“ ø9r& …çν uÈ∝ ¯≈ sÛ ’Îû Ïµ É)ãΖãã ( ßl Ìøƒ éΥuρ …çµ s9 

tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ Y7≈ tFÅ2 çµ9s)ù= tƒ #·‘θ à±ΨtΒ ∩⊇⊂∪ ù&tø% $# y7t6≈ tG Ï. 4’s∀ x. y7Å¡øuΖÎ/ tΠöθ u‹ø9$# y7ø‹n= tã $ Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪ { )٨( 

                                                 
 .)  ٤/٢٥٠ (اجملموع  )١(
 .  ٦٠:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ٦١:  سورة األنعام آية ) ٣(
 .  ١١ ، ١٠:  سورة الرعد اآليتان ) ٤(
 .  ١٢ - ٩:  ت سورة االنفطار اآليا) ٥(
 .  ٤ - ١:  سورة الطارق اآليات ) ٦(
 .  ١٨ - ١٦:  سورة ق اآليات) ٧(
 .  ١٤ ، ١٣:  سورة اإلسراء اآليتان) ٨(
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ومنهم مالئكة  :  ، منهم من هو موكل بالعبد دائما  واملالئكة أصناف )١(إىل أن قال  
:  لعصر فيسأهلم وهو أعلم هبم يتعاقبون بالليل والنهار وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة ا 

 ومنهم  )٢(أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون  :  ؟ فيقولون  كيف تركتم عبادي
، وأعمال العباد جتمع مجلة وتفصيال فترفع أعمال الليل قبل  مالئكة يتبعون جمالس الذكر

 كل يوم اثنني  تعرض األعمال على اهللا يف)٣(أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل 
؛    ، أما أنه كل ت بد ل عليه امللكان     فهذا كله جاءت به األحاديث الصحيحة  )٤(ومخيس 

 .  ، واهللا أعلم   فهذا مل يبلغنا فيه شيء
 يعملها كتبت له     إذا هم العبد باحلسنة فلم   {:   عن قوله  - رمحه اهللا  -وسئل 

، وإذا هم       فإذا كان اهلم  حبسنة شم امللك رائحة طيبة    )٦(احلديث  .  . . )٥( }حسنة 
 .  بسيئة شم رائحة خبيثة

، كما هو قادر  أن اهللا قادر أن يعلم املالئكة مبا يف نفس العبد كيف شاء :  والتحقيق
شر قد جيعل اهللا له من    ، فإذا كان بعض الب أن يطلع بعض البشر على ما يف اإلنسان 

الكشف ما يعلم به أحيانا ما يف قلب اإلنسان فامللك املوكل بالعبد أوىل بأن يعرفه اهللا       
 .  ذلك

ßøt  {:  وقد قيل يف قوله تعاىل wΥuρ Ü>tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθø9$# ∩⊇∉∪ { )أن املراد به   )٧ 
، كما قال عبد اهللا بن  ، واهللا قد جعل املالئكة تلقي يف نفس العبد اخلواطر  املالئكة 

                                                 
 .)  ٤/٢٥٢ (اجملموع  )١(
  . من حديث أيب هريرة   )  ٦٣٢ (، ومسلم   ) ٥٥٥ (رواه البخاري   )٢(
 .  من حديث أيب موسى )  ١٧٩ (صحيح مسلم  :  انظر  )٣(
 .  من حديث أيب هريرة  )  ٢٥٦٥ (رواه مسلم   )٤(
 .  )٢/٣١٥(، أمحد  )٣٠٧٣(، الترمذي تفسري القرآن     )١٣٠(، مسلم اإلميان   )٧٠٦٢(البخاري التوحيد  ) ٥(
 .  ؛ حديث املعراج من رواية أنس  )  ١٦٢ (صحيح مسلم  :  انظر  )٦(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٧(
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، وملة      فلمة امللك تصديق باحلق ووعد باخلري    )١(، وللشيطان ل م ة    إن للم لك ل م ة   :  مسعود
ما منكم   {:  عنه يف الصحيح أنه قال، وقد ثبت  الشيطان تكذيب باحلق وإيعاد بالشر

،   وإياك يا رسول اهللا :  ، قالوا  من أحد إال وقد وكل به قرينه من املالئكة وقرينه من اجلن       
 فالسيئة اليت يهم هبا    )٣( )٢( }أمرين إال خبري ، إال أن اهللا قد أعانين عليه فال ي     وأنا :  قال

، واحلسنة اليت يهم هبا إذا كانت من      العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم هبا الشيطان
، وإذا علم هبا امللك أمكن علم املالئكة       إلقاء امللك علم هبا امللك أيضا بطريق األوىل 

 .  احلفظة ألعمال بين آدم
؛ هل لذلك أصل يف الكتاب   عن عرض األديان عند املوت - رمحه اهللا -وسئل 

،    ؛ ما املراد بالفتنة )٥( )٤( }إنكم لتفتنون يف قبوركم  {:  ؟ وقوله    والسنة أم ال 
 ؟    هل جيازى بأعماله الصاحلة قبل الردة أم ال - والعياذ باهللا -وإذا ارتد العبد 

، أما عرض األديان على العبد وقت املوت فليس هو      احلمد هللا رب العاملني   :  ابفأج
، بل من الناس من تعرض عليه   ، وال هو أيضا منتفيا عن كل أحد أمرا عاما لكل أحد 
، وهذا كله من فتنة  ، وقد وقع ذلك ألقوام ، ومنهم من ال تعرض عليه األديان قبل موته

:   منها ما يف احلديث الصحيح        )٦(أن نستعيذ منها يف صالتنا        احمليا واملمات اليت أمرنا        
، ومن عذاب   من عذاب جهنم :   أن نستعيذ يف صالتنا من أربع أمرنا رسول اهللا   {

                                                 
 .)  ٢/٢٤٢ (العلل    :  ، انظر     ورجح أبو زرعة وقفه على ابن مسعود               .  فوعا  مر)   املوارد    - ٤٠ (رواه ابن حبان       ) ١(
 .  )١/٤٠١(، أمحد  )٢٨١٤(مسلم صفة القيامة واجلنة والنار   ) ٢(
 .من حديث ابن مسعود  )  ٢٨١٤ (رواه مسلم   )٣(
الك النداء    ، م )٦/٣٥٥(، أمحد  )٢٠٦٢(، النسائي اجلنائز  )٩٠٥(، مسلم الكسوف   )٨٦(البخاري العلم  ) ٤(

 .  )٤٤٧(للصالة 
 .  من حديث أمساء )  ٨٦ (صحيح البخاري  :  انظر  )٥(
  . من حديث أنس )  ٢٧٠٦ (، ومسلم  ) ٢٨٢٣ (رواه البخاري   ) ٦(
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 ولكن وقت املوت    )٢( )١( }فتنة املسيح الدجال  ، ومن  ، ومن فتنة احمليا واملمات القرب
 يف احلديث   ، وقد قال   أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بين آدم ألنه وقت احلاجة    

مل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه إن العبد ليعمل بع {:  وقال .  . . . . الصحيح
، وإن العبد ليعمل   وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل  
،     آدم حني املوت   وهلذا روي أن الشيطان أشد ما يكون على ابن    )٤( )٣( }اجلنة فيدخلها  
، وحكاية عبد اهللا بن أمحد      دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا     :  يقوله ألعوانه

 .  ؛ مشهورة   ، بع د  ، ال ، ب ع د  ال:  بن حنبل مع أبيه وهو يقول
 أن    ؛ ملا روى أنس بن مالك     إن من مل حيج خياف عليه من ذلك    :  وهلذا يقال 

من ملك زادا وراحلة تبلغه إىل بيت اهللا احلرام ومل حيج فليمت إن شاء      {:   قالالنيب 

’ uρ!¬  {:   قال اهللا تعاىل)٦( )٥( }يهوديا وإن شاء نصرانيا    n?tã Ä¨$̈Ζ9$# k Ïm ÏMø t7ø9$# ÇtΒ 

tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 tΒ uρ txx. ¨β Î*sù ©!$# ;Í_ xî Çtã tÏϑ n=≈yè ø9$# ∩∠∪ { )ال حنجه:  ، فقالوا  )٧    ،

tΒ  {:  فقال اهللا تعاىل uρ txx. ¨β Î*sù ©!$# ;Í_ xî Çtã tÏϑ n=≈yè ø9$# ∩∠∪ { )٩(  )٨(  . 

                                                 
، النسائي    )٣٦٠٤(، الترمذي الدعوات    )٥٨٨(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      )١٣١١(البخاري اجلنائز  ) ١(

،   )٢/٤٧٧(، أمحد  )٩٠٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٩٨٣(د الصالة ، أبو داو )٥٥١٤(االستعاذة 
 .  )١٣٤٤(الدارمي الصالة   

  . من حديث أيب هريرة  )  ٥٨٨ (، ومسلم  ) ١٣٧٧ (رواه البخاري   ) ٢(
ابن   ،  )٤٧٠٨(، أبو داود السنة  )٢١٣٧(، الترمذي القدر   )٢٦٤٣(، مسلم القدر   )٦٢٢١(البخاري القدر  ) ٣(

 .  )١/٤١٤(، أمحد  )٧٦(ماجه املقدمة 
 .  من حديث ابن مسعود   )  ٢٦٤٣ (، ومسلم  ) ٣٢٠٨ (رواه البخاري   ) ٤(
 .  )٨١٢(الترمذي احلج  ) ٥(
  . ، وصححه  ، ورجح ابن كثري يف التفسري وقفه على عمر   وضعفه )  ٨١٢ (رواه الترمذي   ) ٦(
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية  ) ٧(
 .  ٩٧:  ران آية سورة آل عم ) ٨(
 .  عن عكرمة )  ١/٣٩٧ (التفسري البن كثري   )٩(
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، فيقوالن   وأما الفتنة يف القبور فهي االمتحان واالختبار للميت حني يسأله امللكان 
، فيثبت اهللا الذين آمنوا   - حممد  -:  يكمما كنت تقول يف هذا الرجل الذي ب عث ف   :  له

هو :  ، ويقول  ، وحممد نبيي  ، واإلسالم ديين اهللا ريب:  ، فيقول املؤمن بالقول الثابت
،   ، فينتهرانه انتهارة شديدة ، جاءنا بالبينات واهلدى فآمنا به واتبعناه حممد رسول اهللا

، وقد تواترت   ما قاال يف األول، فيقوالن له ك وهي آخر فتنته اليت يفنت هبا املؤمن
 يف هذه الفتنة من حديث الرباء بن عازب وأنس بن مالك وأيب     األحاديث عن النيب 

 وهي عامة للمكلفني إال النبيني فقد اختلف   - رضي اهللا عنهم  - )١(هريرة وغريهم 
 .  ، وكذلك اختلف يف غريهم كالصبيان واجملانني  فيهم

                                                 
، وقال ابن كثري    وحديث جابر ؛ رواه أمحد .  ) ٢٨٧٠ (، ومسلم  ) ١٣٣٨ (حديث أنس ؛ رواه البخاري  ) ١(

، ومسلم    ) ١٣٦٩ (، والرباء ؛ عند البخاري  إسناده صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه  :  ) ٢/٥٣٣ (
 .  ) ٢٨٧٢ (أيب هريرة ؛ رواه مسلم   ، و ) ٢٨٧١ (
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 فتنة من حضره املوت 
 اإلجابة على سؤال عرض األديان على احملتضرين عند - رمحه اهللا -الشيخ  يوضح 

يلقنون  :  ، وقيل  بعد املوت - يعين األموات - وعلى هذا فال يلق نون   )١(املوت فيقول 
، وهو   ، وهذا قول أيب حكيم وأيب احلسن ابن عبدوس ونقله عن أصحابه   ويفتنون أيضا

، كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل        يوم القيامةإهنم يكلفون :  مطابق لقول من يقول
 عن  - رمحه اهللا  -، وهو الذي ذكره أبو احلسن األشعري      السنة من أهل احلديث والكالم  

 .  ، وهو مقتضى نصوص اإلمام أمحد أهل السنة واختاره 
؛ هل يثاب   عن عمل املرتد قبل الردة  :   إجابة عن السؤال  - رمحه اهللا -مث قال 

 ؟   عليه
وأما الردة عن اإلسالم بأن يصري الرجل كافرا مشركا أو كتابيا فإنه إذا مات على :  فقال

 tΒuρ  {:  ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن يف غري موضع كقوله

÷ŠÏ‰s?ötƒ öΝä3ΖÏΒ tã ÏµÏΖƒÏŠ ôMßϑuŠsù uθèδuρ ÖÏù%Ÿ2 y7Í×̄≈s9'ρé'sù ôMsÜÎ7ym óΟßγè=≈yϑôãr& ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ ( { )٢(    ،

tΒ  {:  وقوله  uρ öàõ3tƒ Ç≈ uΚƒ M}$$ Î/ ô‰s)sù xÝÎ6 ym …ã& é#yϑ tã { )وقوله   )٣ ،  :}  öθ s9uρ (#θä.uõ° r& xÝÎ6 ys s9 

Οßγ ÷Ζtã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪ { )وقوله    )٤ ،  :}  ÷ È⌡s9 |M ø.uõ° r& £sÜt6 ós u‹s9 y7 è= uΗ xå { )٥(     ،
؛ هل حتبط األعمال اليت عملها قبل الردة      ولكن تنازعوا فيما إذا ارتد مث عاد إىل اإلسالم

، مها قوالن يف مذهب اإلمام   ى قولني مشهورين ؟ عل أم ال حتبط إال إذا مات مرتدا 
، وتنازع الناس   ، والوقوف مذهب الشافعي    ، واحلبوط مذهب أيب حنيفة ومالك   أمحد

بل بالردة تبين ا :  ، أم يقال  كان له إميان صحيح حيبط بالردة :  ؛ هل يقال أيضا يف املرتد
                                                 

 .)  ٤/٢٥٧ (اجملموع  )١(
 .  ٢١٧:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٥:  سورة املائدة آية ) ٣(
 .  ٨٨:  سورة األنعام آية ) ٤(
 .  ٦٥:  سورة الزمر آية ) ٥(
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،    ؟ على قولني لطوائف الناس   أن إميانه كان فاسدا وأن اإلميان الصحيح ال يزول البتة    
؟ هل يعود االستثناء إىل كمال  أنا مؤمن إن شاء اهللا:  وعلى ذلك يبىن قول املستثين

 .  ؟ أو يعود إىل املوافاة يف املآل     اإلميان
:  ؟ فأجاب  ميوتون  - حىت املالئكة     -هل مجيع اخللق   :  - رمحه اهللا  -وسئل الشيخ  

،   ، ملك املوت  لق ميوتون حىت املالئكة وحىت عزرائيل    الذي عليه أكثر الناس أن مجع اخل
 واملسلمون واليهود والنصارى متفقون        مرفوع إىل النيب  )١(وروي يف ذلك حديث 

أرسطو  ، وإمنا خيالف يف ذلك طوائف من املتفلسفة أتباع   على إمكان ذلك وقدرة اهللا عليه
 اليهود والنصارى كأصحاب رسائل ، أو وأمثاهلم ومن دخل معهم من املنتسبني إىل اإلسالم

،  ، وأمثاهلم مم ن زعم أن املالئكة هي العقول والنفوس وأنه ال ميكن موهتا حبال إخوان الصفا
، والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن املالئكة عبيد  بل هي عندهم آهلة وأرباب هلذا العامل

©9 y#Å3ΨtFó¡o„ ßxŠÅ¡yϑø9$# βr& šχθä3tƒ #Y‰ö7tã °! Ÿω  {:  ؛ كما قال سبحانه مدبرون uρ èπ s3Í×¯≈ n=yϑ ø9$# 

tβθç/§s)çRùQ$# 4 tΒ uρ ô#Å3ΖtG ó¡o„ ôtã Ïµ Ï?yŠ$ t6 Ïã ÷É9 ò6tG ó¡tƒ uρ öΝèδ çà³ós u‹|¡sù Ïµø‹s9Î) $ YèŠÏΗ sd ∩⊇∠⊄∪ { )وقال    )٢ ،

θ#)  {:  تعاىل ä9$ s% uρ x‹sƒ ªB$# ß≈ oΗ ÷q§9$# #V$s!uρ 3 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4 ö≅ t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒtõ3•Β ∩⊄∉∪ Ÿω …çµtΡθ à)Î7ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ 

Νèδ uρ Íν ÌøΒ r'Î/ šχθ è=yϑ ÷è tƒ ∩⊄∠∪ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ t÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒr& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz Ÿω uρ šχθ ãèxô±o„ ω Î) Çyϑ Ï9 4 |Ós?ö‘ $# Νèδ uρ 

ôÏiΒ Ïµ ÏG uŠô±yz tβθà)Ïô±ãΒ ∩⊄∇∪ { )٣(   . 

=x.uρ ÏiΒ 77n/ *  {:  وقال ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω  Í_ øó è? öΝåκçJ yè≈xx© $ º↔ ø‹x© ω Î) .ÏΒ Ï‰÷è t/ β r& tβ sŒù'tƒ ª! $# 

yϑ Ï9 â!$ t±o„ # yÌötƒ uρ ∩⊄∉∪ { )كما هو قادر   واهللا سبحانه قادر على أن مييتهم مث حيييهم     )٤ ،

uθ  {:  ، وقد قال سبحانه على إماتة البشر واجلن مث إحيائهم  èδuρ “ Ï% ©!$# (#äτ y‰ö7tƒ t,ù= y⇐ø9$# ¢ΟèO 

                                                 
ري  فتح البا:  وينظر.  وضعفه )  ٢٣٥٣ (، والبيهقي يف الشعب  ) ١٠ (رواه إسحاق بن راهويه ) ١(

) ٤٢١،  ١١/٤٢٠ ( .  
 .  ١٧٢:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٢٨ - ٢٦:  سورة األنبياء اآليات) ٣(
 .  ٢٦:  سورة النجم آية ) ٤(
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…çν ß‰‹Ïè ãƒ uθ èδ uρ Üχ uθ ÷δr& Ïµ ø‹n= tã 4 { )وقد ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب   )١ ، من غري 

إن اهللا إذا تكلم بالوحي أخذ املالئكة مثل      {:  وجه وعن غري واحد من الصحابة أنه قال 

:   ويف رواية    ، }إذا مسعت املالئكة كالمه صعقوا            {:   ويف رواية    )٣( )٢( }الغشي  

أزيل   :  مسعت املالئكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوهبم أي {

،   )٤( }، احلق  احلق :  ، فينادون احلق :  ؟ قالوا ماذا قال ربكم:  الفزع عن قلوهبم قالوا
ق ، فإذا جاز عليهم صع فقد أخرب يف هذه األحاديث الصحيحة أهنم يصعقون صعق الغ شي

، وصعق الغشي     ، وهؤالء املتفلسفة ال ي جوزون ال هذا وال هذا     الغشي جاز صعق املوت 
$  {:   قال تعاىل- عليه السالم  -هو مثل موسى  £ϑ n= sù 4’ ©?pgrB …çµ š/u‘ È≅t7yf ù= Ï9 …ã& s#yè y_ $y2 yŠ §yz uρ 

4 y›θãΒ $ Z)Ïè|¹ 4 { )٥(   . 
:  نفخة الفزع ذكرها يف سورة النمل يف قوله            :  والقرآن قد أخرب بثالث نفخات        

}  tΠöθ tƒ uρ ã‡xΖãƒ ’Îû Í‘θ Á9$# tíÌ“ xsù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) tΒ u!$ x© ª!$# 4 { )٦(     ،

y‡ÏçΡuρ ’Îû Í‘θÁ9$# t,Ïè  {:  ونفخة الصعق والقيام ذكرمها يف قوله |Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# tΒ uρ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# ω Î) tΒ u!$ x© ª!$# ( §ΝèO y‡ÏçΡ ÏµŠ Ïù 3“ t÷z é& #sŒÎ* sù öΝèδ ×Π$ uŠÏ% tβρãÝàΖtƒ ∩∉∇∪ { )٧(   . 

ω  {:  وأما االستثناء يعين قوله  Î) tΒ u!$ x© ª!$# 4 { )فهو متناول ملن يف اجلنة من     )٨ ،
؛ فإن اجلنة ليس فيها موت ومتناول لغريهم وال ميكن اجلزم بكل من استثناه      احلور العني 

                                                 
 .  ٢٧:  سورة الروم آية ) ١(
 .  )٤٧٣٨(أبو داود السنة   ) ٢(
 .)  نصاري   من حديث رجل أ       )  ٢٢٢٩ (، ومسلم      من حديث أيب هريرة        )  ٤٨٠٠ (صحيح البخاري       :  انظر    () ٣(
 .  )٤٧٣٨(أبو داود السنة   ) ٤(
 .  ١٤٣:  سورة األعراف آية  ) ٥(
 .  ٨٧:  سورة النمل آية  ) ٦(
 .  ٦٨:  سورة الزمر آية ) ٧(
 .  ٨٧:  سورة النمل آية  ) ٨(
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إن الناس   {:   قال، وقد ثبت يف الصحيح أن النيب   ؛ فإن اهللا أطلق يف كتابه  اهللا
، فال أدري    يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بساق العرش  

،    إهنا رابعة:   وهذه الصعقة قد قيل )٢( )١( }هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه اهللا 
 .  إهنا من املذكورات يف القرآن  :  وقيل

، وهل هو داخل يف االستثناء فيمن       موسى قد توقف يف النيب  :  وبكل حال
 مل خيرب بكل من استثناه اهللا مل ميكنا حنن أن جنزم    ؟ فإذا كان النيب  استثناه اهللا أم ال

،  ، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان األنبياء وأمثال ذلك مما مل خيرب به بذلك
 .  وهذا العلم ال ينال إال باخلرب

؟ ألن  ، وقد تلخص منه التوقف يف شأن املالئكة هل ميوتون أو ال  خانتهى كالم الشي
، وهكذا ال ينبغي   ، مع إمكان ذلك وجوازه      هذا يتوقف على اخلرب الصادق عن موهتم   

، وعدم الدليل ال يدل على استحالة موت املالئكة       لطالب العلم أن جيزم بشيء إال بدليل 
لق اهللا الذين تنفذ فيهم قدرته وجيري عليهم  ، واملالئكة من خ   فاهللا على كل شيء قدير

 .  قضاؤه

                                                 
، أبو داود السنة     )٣٢٤٥(، الترمذي تفسري القرآن   )٢٣٧٣(، مسلم الفضائل   )٢٢٨٠(البخاري اخلصومات  ) ١(

 .  )٢/٢٦٤(أمحد ،  )٤٦٧١(
  . من حديث أيب هريرة  )  ٢٣٧٣ (، ومسلم  ) ٣٤٠٧ (رواه البخاري   ) ٢(
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 رد الشيخ على املنكرين لعذاب القرب 
:  ، قال  والرد على املنكرين له   )١( يف إثبات عذاب القرب  - رمحه اهللا  -قال الشيخ 

، وقيام الناس من قبورهم  مذهب سائر املسلمني وسائر أهل امللل إثبات القيامة الكربى 
، ما بني املوت إىل يوم    ، وإثبات الثواب والعقاب يف الربزخ  عقاب هناك والثواب وال

، وإمنا أنكر ذلك يف الربزخ قليل     ، هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة واجلماعة    القيامة
 على  -عذاب الربزخ   :   أي-بل هو   :  ، لكن من أهل الكالم من يقول     من أهل البدع 

، كقول من يقول ذلك من املعتزلة        البدن البدن فقط كأنه ليس عنده نفس تفارق 
بل هو على النفس فقط بناء على أنه ليس يف الربزخ :  ، ومنهم من يقول  واألشعرية

:  ، ومنهم من يقول ، كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم عذاب على البدن وال نعيم
 .  بل البدن ينعم ويعذب بال حياة فيه كما قاله طائفة من أهل احلديث 

ملقصود هنا أن كثريا من أهل الكالم ينكر أن يكون للنفس وجود بعد املوت وال          وا
؛ كما أن الذين      ، ويزعمون أنه مل يدل على ذلك القرآن واحلديث    ثواب وال عقاب

، بل  ، وهذا غلط   أنكروا عذاب القرب والربزخ مطلقا زعموا أنه مل يدل على ذلك القرآن     
، وبي ن النعيم والعذاب يف     النفس بعد فراق البدن القرآن قد بي ن يف غري موضع بقاء

، وهو سبحانه يف السورة الواحدة يذكر القيامة الكربى والصغرى كما يف سورة    الربزخ
، وأن الناس يكونون أزواجا ثالثة كما قال     ؛ فإنه ذكر يف أو هلا القيامة الكربى  الواقعة 
sŒÎ) ÏM#  {:  تعاىل yès% uρ èπyè Ï%#uθø9$# ∩⊇∪ }§øŠs9 $ pκÉJyè ø%uθ Ï9 îπ t/ÏŒ% x. ∩⊄∪ ×πŸÒ Ïù% s{ îπ yèÏù# §‘ ∩⊂∪ #sŒÎ) ÏM §_ â‘ ÞÚö‘ F{$# 

% w ù‘ ∩⊆∪ ÏM¡¡ç0 uρ ãΑ$ t6 Éf ø9$# $ r¡o0 ∩∈∪ ôM tΡ% s3sù [!$ t6 yδ $ }Wu; /Ζ•Β ∩∉∪ ÷ΛäΨ ä.uρ % [`≡uρ ø— r& Zπ sW≈ n=rO ∩∠∪ { )مث إنه       )٢ ،

Iωöθ  {:  ، وأهنم ثالثة أصناف بعد املوت فقال  آخرها ذكر القيامة الصغرى باملوتيف n= sù 

#sŒÎ) ÏM tón= t/ tΠθ à)ù= çt ø: $# ∩∇⊂∪ óΟçFΡr&uρ 7‹Í×t⊥‹ Ïm tβρãÝàΖs? ∩∇⊆∪ ßøt wΥuρ Ü>tø% r& Ïµ ø‹s9Î) öΝä3ΖÏΒ Å3≈ s9uρ ω tβρçÅÇö6 è? ∩∇∈∪ 

                                                 
 .  ) ٤/٢٦٢ (اجملموع  )١(
 .  ٧ - ١:  سورة الواقعة اآليات) ٢(
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Iωöθn=sù βÎ) ÷ΛäΨä. uöxî tÏΖƒÏ‰tΒ ∩∇∉∪ !$pκtΞθãèÅ_ös? βÎ) ÷ΛäΨä. tÏ%Ï‰≈|¹ ∩∇∠∪ !$̈Βr'sù βÎ) tβ%x. zÏΒ tÎ/§s)ßϑø9$# ∩∇∇∪ Óy÷ρtsù 

×β$ptø†u‘uρ àM̈Ζy_uρ 5ΟŠÏètΡ ∩∇∪ !$̈Βr&uρ βÎ) tβ%x. ôÏΒ É=≈ptõ¾r& ÈÏϑuŠø9$# ∩⊃∪ ÒΟ≈n=|¡sù y7©9 ôÏΒ É=≈ptõ¾r& ÈÏϑuŠø9$# ∩⊇∪ !$ ¨Β r&uρ 

β Î) tβ% x. zÏΒ tÎ/Éj‹s3ßϑ ø9$# t,Îk!!$ Ò9$# ∩⊄∪ ×Αã”ã∴sù ôÏiΒ 5ΟŠ ÏΗ xq ∩⊂∪ èπ u‹Î= óÁs?uρ AΟŠ Ït rb ∩⊆∪ { )فهذا فيه     )١ ،
 .  أن النفس تبلغ احللقوم وأهنم ال ميكنهم رجعها  

، ويف سورة القيامة ذكر أيضا   وبي ن حال املقربني وأصحاب اليمني واملكذبني حينئذ 
Iω ãΝ  {:  القيامتني فقال  Å¡ ø% é& ÏΘ öθ u‹ Î/ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 Iω  {:   قال  مث  )٢( } ∪⊆∩ #$ uρ ãΝ Å¡ ø% é& Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/ 

Ïπ tΒ# §θ ¯=9 إن النفس تكون لوامة وغري لوامة       :  ، وقد قيل   ، وهي نفس اإلنسان   )٣( } ∪⊅∩ #$
؛ فإنه ليس بشر إال يلوم نفسه ويندم إما يف  ، بل نفس كل إنسان لوامة  وليس كذلك

 .  دنيا وإما يف اآلخرة ال
Ü=|¡øt  {:  مث ذكر معاد البدن فقال s† r& ß≈ |¡ΡM}$# ©9r& yìyϑ øgªΥ …çµ tΒ$sàÏã ∩⊂∪ 4’n?t/ t Í‘ Ï‰≈ s% #’ n?tã β r& 

y“ Èhθ |¡Σ …çµ tΡ$ uΖt/ ∩⊆∪ ö≅ t/ ß‰ƒ Ìãƒ ß≈ |¡ΡM}$# tàf øu‹Ï9 …çµ tΒ$tΒ r& ∩∈∪ ã≅ t↔ ó¡o„ tβ$−ƒ r& ãΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# ∩∉∪ { )٤(     ،

Ýàs? β  {:  ووصف حال القيامة إىل قوله   r& Ÿ≅yè øãƒ $ pκÍ5 ×ο tÏ%$ sù ∩⊄∈∪ { )مث ذكر املوت       )٥ ،

Hξ  {:  فقال x. #sŒÎ) ÏM tón= t/ u’ Í∋#u©I9$# ∩⊄∉∪ { )وهذا إثبات للنفس وأهنا تبلغ التراقي كما    )٦ ،

ÏMtó  {:  قال هناك n= t/ tΠθ à)ù= çt ø: Ÿ≅Š  {:  ، مث قال    والتراقي متصلة باحللقوم  )٧( } ∪⊃∇∩ #$ Ï% uρ 

ôtΒ 2 5−#u‘ ∩⊄∠∪ { )واألول أظهر ألن هذا       م ن  صاعد  يصعد هبا إىل اهللا :  ، وقيل  ي رقيها )٨ ،

                                                 
 .  ٩٤ - ٨٣:  سورة الواقعة اآليات) ١(
 .  ١:  سورة القيامة آية ) ٢(
 .  ٢:  سورة القيامة آية ) ٣(
 .  ٦ - ٣:  سورة القيامة اآليات) ٤(
 .  ٢٥:  سورة القيامة آية ) ٥(
 .  ٢٦:  سورة القيامة آية ) ٦(
 .  ٨٣:  سورة الواقعة آية ) ٧(
 .  ٢٧:  سورة القيامة آية ) ٨(
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ل على أهنم يرجونه ويطلبون     ، فد   )١( } ∪∇⊅∩ sßuρ çµ̄Ρr& ä−#tÏø9$#£  {:  ؛ فإنه قال قبل املوت
، فإن هللا مالئكة يفعلون     ، وأيضا فصعودها ال يفتقر إىل طلب من يرقى هبا   له راقيا يرقيه
 عن صفة  ، وهلذا قال النيب  ؛ فإهنا دواء روحاين ، والرقية أعظم األدوية  ما يؤمرون
، وهلذا       واملراد أنه خياف املوت ويرجو احلياة بالراقي     )٣( )٢( }ال يسترقون   {:  املتوكلني

sßuρ çµ£  {:  قال ¯Ρr& ä−#tÏø9$# ∩⊄∇∪ { )٤(  . 

ÏM¤tG  {:  مث قال ø9$#uρ ä−$ ¡¡9$# É−$ ¡¡9$$ Î/ ∩⊄∪ 4’ n< Î) y7 În/u‘ >‹Í×tΒ öθtƒ ä−$ |¡yϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ { )فدل     )٥ ،
، وال    ، والع ر ض  القائم بغريه ال يساق  على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إىل رهبا 

، تساق إىل رهبا كما    فهذا نص يف إثبات نفس تفارق البدن - يعين ال يساق -بدن امليت 
 .  افرنطقت بذلك األحاديث املستفيضة يف فيض روح املؤمن وروح الك  

Ÿξ  {:  مث ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه    sù s−£‰|¹ Ÿω uρ 

)   ق  (، وكذلك سورة       وليس املراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك                   )٦( } ∪⊆⊃∩ ¹|?©’4

%!ôNu  {:  هي يف ذكر وعيد القيامة ومع هذا قال فيها  y ùρ äο tõ3y™ ÏNöθ yϑ ø9$# Èd,pt ø: $$ Î/ ( y7Ï9≡sŒ $ tΒ |MΨä. 

çµ ÷ΖÏΒ ß‰‹Ït rB ∩⊇∪ { )وقوله  ، فذكر القيامتني الصغرى والكربى   )٧ ،  :}  ôNu!% y ùρ äο tõ3y™ 

ÏNöθ yϑ ø9$# Èd,pt ø: $$ Î/ ( { )وهو احلق الذي      جاءت مبا بعد املوت من ثواب وعقاب   :  ؛ أي   )٨ ،
، فإن هذا مشهور مل   ، ليس مراده أهنا جاءت باحلق الذي هو املوت   أخربت به الرسل 

y7  {:  ، وقوله  جاءت باحلق:  إن املوت باطل حىت يقال  :  ، ومل يقل أحد  يناز ع فيه Ï9≡sŒ 

                                                 
 .  ٢٨:  سورة القيامة آية ) ١(
 .  )٤/٤٣٦(، أمحد  )٢١٨(مسلم اإلميان  ) ٢(
 .من حديث عمران بن حصني   )  ٢١٨ (رواه مسلم   )٣(
 .  ٢٨:  يامة آية سورة الق) ٤(
 .  ٣٠ ، ٢٩:  سورة القيامة اآليتان) ٥(
 .  ٣١:  سورة القيامة آية ) ٦(
 .  ١٩:  سورة ق آية) ٧(
 .  ١٩:  سورة ق آية) ٨(
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$ tΒ |MΨä. çµ÷ΖÏΒ ß‰‹Ït rB ∩⊇∪ { )؛ فاإلنسان وإن كره املوت فهو يعلم أنه تالقيه مالئكته      )١   ،

ô‰ç6  {:  وهذا كقوله  ôã$#uρ y7 −/u‘ 4®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ ÚÉ)u‹ø9$# ∩∪ { )واليقني ما بعد املوت    )٢ ،    ،

 وإال     )٤( )٣( }أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقني من ربه     { كما قال النيب  
 .  ا عما بعده أمر مشهور مل ينازع فيه أحد حىت يسمى يقينا  فنفس املوت جمرد

:  ؛ ذكره يف قصة آل فرعون فقال     وذكر عذاب القيامة والربزخ معا يف غري موضع  
}  çµ9s%uθsù ª!$# ÅV$t↔ÍhŠy™ $tΒ (#ρãx6tΒ ( s−%tnuρ ÉΑ$t↔Î/ tβöθtãöÏù âþθß™ É>#x‹yèø9$# ∩⊆∈∪ â‘$̈Ψ9$# šχθàÊt÷èãƒ $pκön=tæ 

#xρß‰äî $|‹Ï±tãuρ ( tΠöθtƒuρ ãΠθà)s? èπtã$¡¡9$# (#þθè=Åz÷Šr& tΑ#u šχöθtãöÏù £‰x©r& É>#x‹yèø9$# ∩⊆∉∪ { )وقال يف قصة   )٥ ،

 )ϑÏiΒ öΝÍκÉJ≈t↔ÿ‹ÏÜyz (#θè%Íøîé& (#θè=Åz÷Šé'sù #Y‘$tΡ óΟn=sù (#ρß‰Ågs† Μçλm; ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# #Y‘$|ÁΡr& ∩⊄∈∪ { )٦£$  {:  قوم نوح
ª!$#uρ /ä3tFu;/Ρr& zÏiΒ ÇÚö‘F{$# $Y?$t7tΡ ∩⊇∠∪ §ΝèO ö/ä.ß‰ŠÏè  {:  مع إخبار نوح هلم بالقيامة يف قوله  ãƒ $ pκ Ïù 

öΝà6ã_ Ìøƒ ä† uρ % [`# t÷z Î) ∩⊇∇∪ { )وقال عن املنافقني  )٧ ،  :}  Νåκæ5Éj‹yè ãΖy™ È ÷s?§̈Β §ΝèO šχρ –Štãƒ 4’ n<Î) 

A># x‹tã 8Λ Ïàtã ∩⊇⊃⊇∪ { )املرة األوىل يف الدنيا والثانية يف    :   قال غري واحد من العلماء  )٨
öθ  {:  ، وقال تعاىل يف األنعام الربزخ مث يردون إىل عذاب عظيم يف اآلخرة   s9uρ #“ ts? ÏŒÎ) 

šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ’ Îû ÏN≡tyϑ xî ÏNöθ pRùQ$# èπ s3Í×¯≈n= yϑ ø9$#uρ (#þθ äÜÅ™$t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& (#þθ ã_Ì÷z r& ãΝà6|¡àΡr& ( tΠöθ u‹ø9$# šχ ÷ρ t“ øgéB 

z># x‹tã Èβθ ßγ ø9$# $ yϑ Î/ öΝçFΖä. tβθ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# uöxî Èd,pt ø: $# öΝçGΨ ä.uρ ôtã Ïµ ÏG≈ tƒ#u tβρçÉ9 õ3tFó¡n@ ∩⊂∪ ô‰s)s9uρ 

$ tΡθ ßϑ çG ÷∞Å_ 3“ yŠ≡tèù $ yϑ x. öΝä3≈ oΨ ø)n= yz tΑ̈ρ r& ;ο §tΒ ΝçFø.ts?uρ $ ¨Β öΝä3≈oΨ ø9§θ yz u!#u‘ uρ öΝà2 Í‘θßγ àß ( { )وهذه      )٩ ،
                                                 

 .  ١٩:  سورة ق آية) ١(
 .  ٩٩:  سورة احلجر آية ) ٢(
 .  )٦/٤٣٦(، أمحد  )١١٨٦(البخاري اجلنائز  ) ٣(
   .يث أم العالء األنصارية من حد)  ٧٠٠٣ (رواه البخاري   )٤(
 .  ٤٦ ، ٤٥:  سورة غافر اآليتان) ٥(
 .  ٢٥:  سورة نوح آية ) ٦(
 .  ١٨ ، ١٧:  سورة نوح اآليتان) ٧(
 .  ١٠١:  سورة التوبة آية ) ٨(
 .  ٩٤ ، ٩٣:  سورة األنعام اآليتان) ٩(
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 ٥٣٢

_þθã#)  {:  ، وقوله  صفة حال املوت  Ì÷z r& ãΝà6|¡àΡr& ( { )دل على وجود النفس اليت     )١ 

tΠöθ  {:  ، وقوله  خترج من البدن  u‹ø9$# šχ ÷ρ t“ øgéB z># x‹tã Èβθßγ ø9$# { )دل على وقوع اجلزاء    )٢ 
 .  - يعين ومنه عذاب القرب -عقب املوت 

                                                 
 .  ٩٣:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ٩٣:  سورة األنعام آية ) ٢(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٥٣٣

 إثبات عذاب القرب والرد على من أنكره 
 وبيان حقيقة النفس  )١( الكالم يف إثبات عذاب القرب - رمحه اهللا -يواصل الشيخ  

öθ  {:  وقال تعاىل يف األنفال:  ، فيقول والروح  s9uρ #“ ts? øŒÎ) ’ ®ûuθtG tƒ t Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2   èπs3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# 

šχθ ç/ÎôØo„ öΝßγ yδθã_ ãρ öΝèδt≈ t/÷Šr&uρ (#θè%ρ èŒuρ šU#x‹tã È,ƒ Íy⇔ø9$# ∩∈⊃∪ £ßγ8 ŸÒ s)sù { )٢(   ،}  y7 Ï9≡sŒ $yϑ Î/ 

ôM tΒ£‰s% öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& ¨β r&uρ ©!$# }§øŠs9 5Θξ sàÎ/ Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9 ∩⊇∇⊄∪ { )وقد    ، وهذا ذوق له بعد املوت       )٣ ،

 ملا أتى املشركني يوم بدر يف القليب أن النيب   {ثبت يف الصحيحني من غري وجه 
؟ فقد وجدت ما وعدين ريب    هل وجدمت ما وعد ربكم حقا ! يا فالن ! يا فالن :  ناداهم
 وهذا دليل على وجودهم ومساعهم وأهنم وجدوا ما و عدوه بعد املوت من            )٥( )٤( }حقا 

 (βÎ¨  {:  ، وقال تعاىل يف سورة النساء د علمه األحياء منهم، وأما نفس قتلهم فق العذاب

t Ï% ©!$# ãΝßγ9©ùuθ s? èπ s3Í×¯≈ n=yϑ ø9$# þ‘Ïϑ Ï9$ sß öΝÍκÅ¦ àΡr& (#θ ä9$ s% zΝŠ Ïù ÷ΛäΖä. ( (#θ ä9$ s% $ ¨Ζä. tÏyè ôÒ tG ó¡ãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 (#þθä9$ s% öΝs9r& 

ôä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπyè Å™≡uρ (#ρ ãÅ_$ pκçJ sù $ pκ Ïù 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù öΝßγ1 uρ ù'tΒ æΛ© yγ y_ ( ôNu!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ∩∠∪ { )وهذا   )٦ ،
علوم   ، وم خطاب هلم إذا توفتهم املالئكة وهم ال يعاينون املالئكة إال وقد يئسوا من الدنيا

،    أن البدن مل يتكلم لسانه بل هو شاهد ي علم أن الذي خياطب املالئكة هو النفس   
%tÏ  {:  ، وقال تعاىل يف سورة النحل واملخاطب ال يكون ع ر ضا ©!$# ãΝßγ9©ùuθ tG s? èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# 

þ‘Ïϑ Ï9$ sß öΝÍκÅ¦ àΡr& ( (#âθ s)ø9r'sù zΟn= ¡¡9$# $ tΒ $ ¨Ζà2 ã≅ yϑ÷è tΡ ÏΒ ¥þθ ß™ 4 #’n?t/ ¨β Î) ©!$# 7ΟŠ Î= tæ $ yϑ Î/ óΟçGΨ ä. tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊄∇∪ 

                                                 
 .  ) ٤/٢٦٧  (اجملموع )١(
 .  ٥٠:  سورة األنفال آية ) ٢(
 .  ١٨٢:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
،    )٢٠٧٤(، النسائي اجلنائز       )٢٨٧٥(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها             )٣٧٥٧(البخاري املغازي      ) ٤(

 .  )٣/١٤٥(أمحد  
 .)  ٣٩٧٦ (، والبخاري  ) ٢٨٧٥ - ٢٨٧٣ (رواه مسلم   )٥(
 .  ٩٧ : سورة النساء آية ) ٦(
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 ٥٣٤

(#þθ è= äz÷Š$$ sù z>≡uθ ö/r& tΛ© yγy_ š Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù ( }§ø⁄ Î7n= sù “ uθ ÷WtΒ šÎÉi9 s3tG ßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )وهذا إلقاء   )١ ،

$  {:  ، وقول للمالئكة  سلم حني املوت لل tΒ $ ¨Ζà2 ã≅ yϑ ÷ètΡ ÏΒ ¥þθ ß™ 4 { )وهذا إمنا   )٢ ،

t  {:   وقال تعاىل يف سورة النحل- يعين بعد املوت -يكون من النفس  Ï% ©!$# ãΝßγ9©ùuθ tG s? 

èπ s3Í×¯≈ n=yϑ ø9$# tÎ6 Íh‹sÛ   šχθ ä9θ à)tƒ íΟ≈ n= y™ ãΝä3ø‹n= tæ (#θ è= äz÷Š$# sπ ¨Ψ yf ø9$# $ yϑ Î/ óΟçFΨ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊂⊄∪ { )وقال يف   )٣ ،

βÎ) š¨  {:  فصلت Ï%©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨš/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈s)tFó™ $# ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í×¯≈ n= yϑø9$# ωr& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ 

(#θ çΡt“ øt rB (#ρ ãÏ±÷0 r&uρ Ïπ̈Ψ pgø: $$ Î/  ÉL©9$# óΟçFΖä. šχρ ß‰tãθè? ∩⊂⊃∪ ßøt wΥ öΝä.äτ !$ uŠÏ9÷ρ r& ’Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îûuρ Íο tÅz Fψ$# ( 

öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ þ‘ÏStG ô±n@ öΝä3Ý¡àΡr& öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù $tΒ tβθãã £‰s? ∩⊂⊇∪ { )وقد ذكروا أن هذا الترتل     )٤ ،

Ÿω  {:  ، وقال تعاىل يف سورة آل عمران     عند املوت  uρ ¨ t|¡øt rB t Ï% ©!$# (#θ è= ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# $ O?≡uθ øΒ r& 

4 ö≅ t/ í!$ uŠôm r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ tβθè% y— öãƒ ∩⊇∉∪ tÏm Ìsù !$ yϑ Î/ ãΝßγ9s?# u ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù tβρçÅ³ö; tG ó¡o„ uρ t Ï% ©!$$ Î/ öΝs9 

(#θ à)ys ù= tƒ ΝÍκÍ5 ôÏiΒ öΝÎγ Ïù= yz ω r& ì∃öθ yz öΝÍκö n=tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ ós tƒ ∩⊇∠⊃∪ * tβρçÅ³ö; tG ó¡o„ 7π yϑ ÷èÏΖÎ/ zÏiΒ «!$# 

9≅ ôÒsùuρ ¨βr&uρ ©!$# Ÿω ßìŠÅÒ ãƒ tô_ r& tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∠⊇∪ t Ï% ©!$# (#θ ç/$ yf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §9$#uρ -∅ÏΒ Ï‰÷è t/ !$ tΒ ãΝåκu5$ |¹ r& 

ßy ös)ø9$# 4 t Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ|¡ôm r& öΝåκ÷]ÏΒ (#öθ s)¨?$#uρ íô_ r& îΛ Ïàtã ∩⊇∠⊄∪ { )وقال قبل ذلك يف سورة البقرة      )٥ ،  :

}  Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? yϑ Ï9 ã≅ tFø)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 7N≡uθ øΒ r& 4 ö≅t/ Ö!$ u‹ôm r& Å3≈ s9uρ ω šχρ ããè ô±n@ ∩⊇∈⊆∪ { )٦(   ،  
ª!$# ’®ûuθ  {:  وأيضا قال تعاىل tG tƒ }§àΡF{$# tÏm $ yγÏ?öθ tΒ  ÉL©9$#uρ óΟs9 ôMßϑ s? ’ Îû $ yγ ÏΒ$oΨ tΒ ( Û Å¡ôϑ çŠsù ÉL ©9$# 

4 |Ós% $ pκö n=tæ |Nöθ yϑ ø9$# ã≅Å™ öãƒ uρ #“ t÷z W{$# #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 { )٧(   . 

                                                 
 .  ٢٩ ، ٢٨:  سورة النحل اآليتان ) ١(
 .  ٢٨:  سورة النحل آية  ) ٢(
 .  ٣٢:  سورة النحل آية  ) ٣(
 .  ٣١ ، ٣٠:  سورة فصلت اآليتان) ٤(
 .  ١٧٢ - ١٦٩:  سورة آل عمران اآليات  ) ٥(
 .  ١٥٤:  سورة البقرة آية ) ٦(
 .  ٤٢:  سورة الزمر آية ) ٧(
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،  ، مث منها ما ميسك فال يرسل إىل بدنه    وهذا بيان لكون النفس تقبض وقت املوت 
، هذا إمنا يكون يف شيء      ، ومنها ما يرسل إىل أجل مسمى   وهو الذي قضى عليه باملوت 

ارقة باملوت واألحاديث   ، فهو بيان لوجود النفس املف   يقوم بنفسه ال يف عرض قائم بغريه 
، وبك أرفعه فإن    بامسك ريب وضعت جنيب {:  الصحيحة توافق هذا كقول النيب 

 )٢( )١( }، وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني   أمسكت نفسي فارمحها
 وقال  )٤( )٣( }إن اهللا قبض أرواحنا حيث شاء    {:  وقال ملا ناموا عن صالة الفجر 

uθ  {:  تعاىل èδuρ “ Ï% ©!$# Νà69©ùuθ tG tƒ È≅ ø‹©9$$ Î/ ãΝn= ÷è tƒuρ $ tΒ ΟçFôm ty_ Í‘$ pκ̈]9$$ Î/ §ΝèO öΝà6èWyè ö7tƒ ÏµŠÏù # |Óø)ã‹Ï9 

×≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β ( ¢ΟèO Ïµ ø‹s9Î) öΝä3ãè Å_ ótΒ §ΝèO Νä3ã⁄ Îm; oΨ ãƒ $ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβθ è= yϑ÷è s? ∩∉⊃∪ uθ èδ uρ ãÏδ$s)ø9$# s−öθ sù Íν ÏŠ$ t6 Ïã ( ã≅ Å™ öãƒ uρ 

öΝä3ø‹n= tæ ºπ sàxym # ¨L ym #sŒÎ) u!% y` ãΝä.y‰tnr& ÝVöθ yϑ ø9$# çµ ÷F©ùuθ s? $ uΖè= ß™ â‘ öΝèδuρ Ÿω tβθèÛÌhxãƒ ∩∉⊇∪ §ΝèO (#ÿρ –Šâ‘ ’ n< Î) «!$# 

ãΝßγ9s9öθ tΒ Èd,ys ø9$# 4 Ÿω r& ã&s! ãΝõ3çt ø: $# uθ èδuρ äí uó r& tÎ7Å¡≈ pt ø: ، فهذا توف هلا بالنوم إىل أجل     )٥( } ∪⊅∌∩ #$
،    ، وإخبار  أن املالئكة تتوفاها باملوت مث يردون إىل اهللا                املوت الذي ترجع فيه إىل اهللا       

:  ، وهو مثل قوله يف يونس          ، إمنا ي رد  الروح        والبدن وما يقوم به من األعراض ال يرد             
}  §ΝèO (#ÿρ –Šâ‘ ’n< Î) «!$# { )وقال تعاىل)٦   :}  ¨βÎ) 4’n< Î) y7 În/u‘ #të ô_ ”9$# ∩∇∪ { )وقال تعاىل  )٧ ،  :

}  $ pκçJ −ƒ r'̄≈tƒ ß§ø¨Ζ9$# èπ̈ΖÍ×yϑ ôÜßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ û ÉëÅ_ ö‘ $# 4’n< Î) Å7În/u‘ ZπuŠÅÊ# u‘ Zπ ¨ŠÅÊ ó£∆ ∩⊄∇∪ ’ Í?ä{÷Š$$ sù ’Îû “ Ï‰≈ t6Ïã ∩⊄∪ 

                                                 
، الترمذي الدعوات      )٢٧١٤( مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  ، )٥٩٦١(البخاري الدعوات  ) ١(

، الدارمي    )٢/٤٢٢(، أمحد  )٣٨٧٤(، ابن ماجه الدعاء  )٥٠٥٠(، أبو داود األدب   )٣٤٠١(
 .  )٢٦٨٤(االستئذان 

  . من حديث أيب هريرة  )  ٢٧١٤ (، ومسلم  ) ٦٣٢٠ (رواه البخاري   ) ٢(
  . )٢٦(مالك وقوت الصالة ) ٣(
جاء معناه  :  ) ٥/٢٠٣ (، قال ابن عبد الرب  من حديث زيد بن أسلم معضال  )  ١/١٤/٢٦ (رواه مالك ) ٤(

 .  من حديث أيب قتادة )  ٥٩٥ (وأصل القصة يف صحيح البخاري    .  متصال مسندا من وجوه صحاح ثابتة   
 .  ٦٢ - ٦٠:  سورة األنعام اآليات) ٥(
 .  ٦٢:  سورة األنعام آية ) ٦(
 .  ٨:  رة العلق آية  سو) ٧(
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’ Í?ä{÷Š$#uρ  ÉL̈Ζy_ ∩⊂⊃∪ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  * ö≅ è% Νä39©ùuθ tG tƒ à7 n=̈Β ÏNöθ yϑ ø9$# “ Ï% ©!$# Ÿ≅Ïj.ãρ öΝä3Î/ ¢ΟèO 

4’ n<Î) öΝä3În/u‘ šχθ ãèy_ öè? ∩⊇⊇∪ { )وإال     ، وتويف امللك  إمنا يكون ملا هو موجود قائم بنفسه   )٢ ،
، فاحلياة القائمة بالبدن ال تتوىف بل تزول وتعدم كما تعدم  فالع رض القائم بغريه ال يتوىف

 .  راكه حركته وإد
#  {:  وقال تعاىل يف سورة املؤمنون    ¨L ym # sŒ Î) u !% y` ãΝ èδ y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# tΑ$ s% É b> u‘ 

Èβθ ãè Å_ ö‘ $# ∩∪ þ’ Ì j? yè s9 ã≅ yϑ ôã r& $ [s Î=≈ |¹ $ yϑŠ Ïù àM ø. t s? 4 Hξ x. 4 $ yγ ¯Ρ Î) îπ yϑ Î= x. uθ èδ $ yγ è= Í← !$ s% (  ÏΒ uρ Ν Îγ Í← !# u‘ uρ 

îˆ y— ö t/ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ ∩⊇⊃⊃∪ { )فقوله     )٣ ،  :}       طلب لرجع النفس إىل           } ار ج ع ون 

Iω  {:  ؛ كما قال يف الواقعة      البدن   öθ n= sù β Î) ÷Λ äΨ ä. u ö xî t ÏΖƒ Ï‰ tΒ ∩∇∉∪ !$ pκ tΞθ ãè Å_ ö s? β Î) ÷Λ äΨ ä. 

t Ï% Ï‰≈ :  ، قال تعاىل ، وهو يبني أن النفس موجودة تفارق البدن باملوت      )٤( } ∪∠∇∩ ¹|

}  $ yγ ¯ΡÎ) îπ yϑ Î= x. uθ èδ $ yγ è= Í←!$ s% ( ÏΒuρ ΝÎγ Í←!#u‘ uρ îˆy— öt/ 4’n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθèWyè ö7ãƒ ∩⊇⊃⊃∪ { )٥(   . 
، أن املالئكة تتلقاها وتصعد هبا إىل    عن الروح املؤمنة- رمحه اهللا -وسئل الشيخ 
 ؟   السماء اليت فيها اهللا

، وأهنا     أما احلديث املذكور يف قبض روح املؤمن    )٦( بقوله - رمحه اهللا  -فأجاب 
 .  ؛ فهذا حديث معروف جيد اإلسناد   السماء اليت فيها اهللا يصعد هبا إىل
 ΛäΨÏΒr&u ̈Β ’Îû Ï!$yϑ¡¡9$# βr& y#Å¡øƒs† ãΝä3Î/ uÚö‘F{$# #sŒÎ*sù  {:  ؛ مبرتلة قوله تعاىل فيها اهللا:  وقوله

š†Ïφ â‘θßϑs? ∩⊇∉∪ ÷Πr& ΛäΨÏΒr& ̈Β ’Îû Ï!$yϑ¡¡9$# βr& Ÿ≅Å™öãƒ öΝä3ø‹n=tæ $Y6Ï¹%tn ( tβθçΗs>÷ètG|¡sù y#ø‹x. ÌƒÉ‹tΡ ∩⊇∠∪ { )٧(     ،

                                                 
 .  ٣٠ - ٢٧:  سورة الفجر اآليات ) ١(
 .  ١١:  سورة السجدة آية  ) ٢(
 .  ١٠٠ ، ٩٩:  سورة املؤمنون اآليتان) ٣(
 .  ٨٧ ، ٨٦:  سورة الواقعة اآليتان) ٤(
 .  ١٠٠:  سورة املؤمنون آية ) ٥(
 .)  ٤/٢٧١ (اجملموع  )٦(
 .  ١٧:  سورة امللك آية  ) ٧(
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 ٥٣٧

؟   أين اهللا :  ارية معاوية بن احلكم  قال جلأن النيب   {ومبرتلة ما ثبت يف الصحيح 
أعتقها فإهنا  :  ، قال  أنت رسول اهللا:  ؟ قالت من أنا:  ، قال يف السماء:  قالت

 وليس املراد بذلك أن السماء حتصر الرب وحتويه كما حتوي الشمس      )٢( )١( }مؤمنة 

™yìÅ  {:  ، وال يعتقده عاقل فقد قال سبحانه ؛ فإن هذا ال يقوله مسلم والقمر وغريمها uρ 

çµ •‹Å™ öä. ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ( { )والسماوات يف الكرسي كحلقة ملقاة يف أرض فالة )٣   ،
 فوق مساواته على عرشه  ، والرب سبحانه  والكرسي يف العرش كحلقة ملقاة يف أرض فالة    

، وقال   ، وال يف ذاته شيء من خملوقاته ، ليس يف خملوقاته شيء من ذاته بائن من خلقه
،     )٥( } #$}θßs‹Å¡sù ’Îû ÇÚö‘F#)  {:  ، وقال     )٤( } öΝä3̈Ψt7Ïk=|¹_{uρ ’Îû Æíρä‹ã` È≅÷‚̈Ζ9$#  {:  تعاىل

šχθ  {:  وقال ßγ‹ ÏKtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 { )وليس املراد أهنم يف جوف النخل وجوف            )٦ ،
؛ كما أخرب يف     ، بائن من املخلوقات ، بل معىن ذلك أنه فوق السماوات وعليها   األرض

 {:  ، وقال كتابه أنه خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش |¤ŠÏè≈tƒ 

’ ÎoΤÎ) š‹Ïjùuθ tG ãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’n< Î) { )وقال تعاىل  )٧ ،  :}  ßl ã÷è s? èπ x6Í×¯≈ n=yϑ ø9$# ßyρ ”9$#uρ Ïµ ø‹s9Î) { )٨(    ،

t/ çµ≅  {:  وقال yèsù§‘ ª!$# Ïµ ø‹s9Î) 4 { )واهللا أعلم  ، وأمثال ذلك يف الكتاب والسنة   )٩ ،  . 

                                                 
 .  )٩٣٠(، أبو داود الصالة  )١٢١٨(، النسائي السهو   )٥٣٧(اجد ومواضع الصالة    مسلم املس ) ١(
 .من حديث معاوية بن احلكم )  ٥٣٧ (رواه مسلم   )٢(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٧١:  سورة طه آية) ٤(
 .  ٢:  سورة التوبة آية ) ٥(
 .  ٢٦:  سورة املائدة آية ) ٦(
 .  ٥٥:  سورة آل عمران آية  ) ٧(
 .  ٤:  سورة املعارج آية  ) ٨(
 .  ١٥٨:  سورة النساء آية ) ٩(
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 أحوال األموات يف القبور 
؛     عن مسائل تتعلق باألموات وأحواهلم يف القبور  - رمحه اهللا -فقد سئل الشيخ 

 ؟   فسئل هل يتكلم امليت يف القرب
، وقد    ؟ فجوابه أنه يتكلم هل يتكلم امليت يف قربه:  ما سؤال السائل فأ)١(فقال 

إهنم يسمعون    {:   أنه قال؛ كما ثبت يف الصحيح عن النيب  يسمع أيضا من كل مه

من  :  ، فيقال له أن امليت ي سأل يف قربه  { وثبت عنه يف الصحيح  )٣( )٢( }قرع نعاهلم  
،   اهللا ريب:  ؟ فيثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول ؟ ومن نبيك ؟ وما دينك ربك

؟  ما تقول يف هذا الرجل الذي بعث فيكم  :  ، ويقال له  ، وحممد نبيي  واإلسالم ديين
 )٥( )٤( }، جاءنا بالبينات واهلدى فآمنا به واتبعناه   هو عبد اهللا ورسوله  :  فيقول املؤمن

àM  {:  وهذا تأويل قوله تعاىل Îm6 sVãƒ ª!$# š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9$# ’ Îû Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# † Îûuρ 

Íο tÅz Fψ$# ( ‘≅ ÅÒ ãƒuρ ª!$# šÏϑ Î=≈©à9$# 4 ã≅ yè øtƒ uρ ª!$# $ tΒ â!$ t±tƒ ∩⊄∠∪ { )وقد صح عن النيب    )٦ ،   أهنا 
، مسعت   ، ال أدري ، هاه هاه:  ، فيقول  وكذلك يتكلم املنافق)٧(نزلت يف عذاب القرب 
، فيضرب مبرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إال      فقلتهالناس يقولون شيئا

لوال أن ال تدافنوا لسألت اهللا أن يسمعكم     {:  ، وثبت عنه يف الصحيح أنه قال اإلنسان

                                                 
 .)  ٤/٢٧٣ (اجملموع  )١(
، أبو داود  )٢٠٥١(، النسائي اجلنائز  )٢٨٧٠(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها   )١٣٠٨(البخاري اجلنائز ) ٢(

 .  )٣/١٢٦(، أمحد  )٣٢٣١(اجلنائز 
  . من حديث أنس )  ٢٨٧٠ (ومسلم ،  ) ١٣٧٤،  ١٣٣٨ (رواه البخاري   ) ٣(
، سنن   )٢٨٧١(، صحيح مسلم كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها    )١٣٠٣(صحيح البخاري كتاب اجلنائز  ) ٤(

، سنن أيب داود كتاب           )٢٠٥٧(، سنن النسائي كتاب اجلنائز             )٣١٢٠(الترمذي كتاب تفسري القرآن             
 .  )٤/٢٩٦( مسند أمحد  ، )٤٢٦٩(، سنن ابن ماجه كتاب الزهد   )٤٧٥٣(السنة   

  . ) ٢٨٧١ (ومسلم  )  ١٣٦٩ (، وحديث الرباء عند البخاري   انظر حديث أنس السابق  ) ٥(
 .  ٢٧:  سورة إبراهيم آية  ) ٦(
 .  من حديث الرباء )  ٢٨٧١ (، ومسلم  ) ٤٦٩٩ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٧(
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أنه نادى املشركني يوم بدر   { وثبت عنه يف الصحيح  )٢( )١( }عذاب القرب مثل ما أمسع  

 واآلثار يف هذا كثرية  )٤( )٣( }ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم :  ، وقال ملا ألقاهم يف القليب
 .  ، واهللا أعلم   منتشرة

، تدخل الروح يف     للميت إذا مات)٥( عن سؤال منكر ونكري -محه اهللا  ر-وسئل 
 ؟   جسده وجيلس وجياوب منكرا ونكريا فيحتاج موتا ثانيا  

عود الروح إىل بدن امليت يف القرب ليس مثل عودها إليه يف هذه احلياة         :  فأجاب
خرى ليست ، كما أن النشأة األ    ، وإن كان ذلك قد يكون أكمل من بعض الوجوه         الدنيا

، بل كل موطن يف هذه الدار ويف الربزخ والقيامة      مثل هذه النشأة وإن كانت أكمل منها
  )٦(، وحنو ذلك    أن امليت يوسع له يف قربه ويسأل، وهلذا أخرب النيب    له حكم خيصه

، وهل يسمى ذلك    وإن كان التراب قد ال يتغري فاألرواح تعاد إىل بدن امليت وتفارقه 
$!  {:  ، وتأولوا على ذلك قوله تعاىل   يسمى ذلك موتا  :  ، قيل ه قوالن ؟ في موتا uΖ−/u‘ $ oΨ −FtΒ r& 

È ÷tFt⊥ øO $# $uΖtG ÷ u‹ôm r&uρ È ÷tFt⊥ øO  الدار واحلياة الثانية يف القرب  إن احلياة األوىل يف هذه :   قيل )٧( } #$

öΝçGΨà2  {:  ، والصحيح أن هذه اآلية كقوله    واملوتة الثانية يف القرب uρ $ Y?≡uθ øΒ r& öΝà6≈uŠôm r'sù ( §ΝèO 

öΝä3çG‹Ïϑ ãƒ §ΝèO öΝä3‹ Í‹øt ä† { )واملوتة الثانية بعد هذه احلياة  ، فاملوتة األوىل قبل هذه احلياة   )٨ ،   ،

                                                 
 .  )٥/١٩٠(، أمحد  )٢٨٦٧(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها    ) ١(
 .من حديث أيب سعيد  )  ٢٨٦٧ (رواه مسلم   )٢(
،   )٢٠٧٤(، النسائي اجلنائز        )٢٨٧٥(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها             )٣٧٥٧(البخاري املغازي        ) ٣(

 .  )٣/١٤٥(أمحد  
  . من حديث أيب طلحة  )  ٢٨٧٥ (، ومسلم  ) ٣٩٧٦ (رواه البخاري   ) ٤(
 .  ) ) ٣١١٧ (، وصححه ابن حبان   حسن غريب :  وقال)  ١٠٧١ (حديث منكر ونكري ؛ رواه الترمذي    ) (٥(
،  ) ٤/٢٨٧ (، وأمحد  ) ٣/٥٤/١٢٠٥٩ (، وابن أيب شيبة  ) ١/٩٤ (، واحلاكم  ) ٤٧٥٣ (رواه أبو داود  )٦(

  . رواته حمتج هبم يف الصحيح  :  ) ٤/١٩٦ (قال املنذري  
 .  ١١:  سورة غافر آية ) ٧(
 .  ٢٨:  سورة البقرة آية ) ٨(
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›ΝèO öΝä3§  {:  وقوله تعاىل Í‹øt ä† { )بعد املوت قال تعاىل )١   :}  * $ pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨø)n= yz $ pκ Ïùuρ 

öΝä.ß‰‹Ïè çΡ $ pκ÷]ÏΒ uρ öΝä3ã_ Ìøƒ éΥ ¸ο u‘$ s? 3“ t÷z é& ∩∈∈∪ { )وقال تعاىل   )٢ ،  :}  tΑ$ s% $ pκ Ïù tβöθ u‹øt rB $ yγ‹ Ïùuρ 

tβθè?θ ßϑ s? $ pκ÷]ÏΒ uρ tβθã_ tøƒ éB ∩⊄∈∪ { )وتفارقه مىت  ، فالروح تتصل بالبدن مىت شاء اهللا تعاىل  )٣ ،

كان   {، وهلذا   ، والنوم أخو املوت     ، ال يتوقت ذلك مبرة وال مرتني   شاء اهللا تعاىل

وكان إذا  { )٥( )٤( }بامسك اللهم أموت وأحيا  :   يقول إذا أوى إىل فراشه النيب

النوم  فقد مسى )٧( )٦( }احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور  :  استيقظ يقول

’ #$!ª  {:  ، وقد قال تعاىل موتا واالستيقاظ حياة ®ûuθtG tƒ }§àΡF{$# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ  ÉL ©9$#uρ óΟs9 ôM ßϑ s? ’Îû 

$ yγ ÏΒ$oΨ tΒ ( Û Å¡ôϑ çŠsù  ÉL ©9$# 4|Ós% $ pκö n= tæ |Nöθ yϑ ø9$# ã≅ Å™ öãƒ uρ #“ t÷z W{$# #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 { )؛ فبني أنه      )٨
، مث إذا   ، ويتوىف األنفس اليت مل متت بالنوم يتوىف األنفس على نوعني فيتوفاها حني املوت 

 كان النيب  {، وهلذا   ناموا فمن مات يف منامه أمسك نفسه ومن مل ميت أرسل نفسه 
، فإن أمسكت نفسي  بامسك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه:  إذا أوى إىل فراشه قال 

 .  )١٠( )٩( }، وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني    فارمحها

                                                 
 .  ٢٨:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٥٥:  سورة طه آية) ٢(
 .  ٢٥:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  )٥/٣٨٥(، أمحد  )٥٠٤٩(، أبو داود األدب    )٣٤١٧(، الترمذي الدعوات    )٥٩٥٣(البخاري الدعوات   ) ٤(
  .من حديث حذيفة)  ٦٣١٤،  ٦٣١٢ (رواه البخاري   )٥(
، ابن ماجه         )٥٠٤٩(، أبو داود األدب         )٣٤١٧(مذي الدعوات        ، التر   )٥٩٥٥(البخاري الدعوات         ) ٦(

 .  )٢٦٨٦(، الدارمي االستئذان   )٥/٣٨٧(، أمحد  )٣٨٨٠(الدعاء   
  .من حديث حذيفة)  ٦٣١٤،  ٦٣١٢ (رواه البخاري   )٧(
 .  ٤٢:  سورة الزمر آية ) ٨(
، الترمذي الدعوات      )٢٧١٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار       )٥٩٦١(البخاري الدعوات   ) ٩(

، الدارمي        )٢/٤٢٢(، أمحد  )٣٨٧٤(، ابن ماجه الدعاء      )٥٠٥٠(، أبو داود األدب      )٣٤٠١(
 .  )٢٦٨٤(االستئذان    

 .  من حديث أيب هريرة  )  ٢٧١٤ (، ومسلم  ) ٦٣٢٠ (رواه البخاري   ) ١٠(
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حيصل للروح والبدن حىت إنه حيصل له يف      ، وذلك   والنائم حيصل له يف منامه لذة وأمل 
، ويرى يف منامه أنه طعم شيئا طيبا فيصبح   منامه من يضربه فيصبح والوجع يف بدنه   

، فإذا كان النائم حيصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب     ، وهذا موجود    وطعمه يف فمه  
مل أو الفزع الذي    ما حيس به والذي إىل جنبه ال حيس به حىت قد يصيح النائم من شدة األ

،    ، وقد يتكلم إما بقرآن وإما بذكر وإما جبواب     حيصل له ويسمع اليقظان صياحه  
؛ فكيف ينكر حال  ؛ ذلك وهو نائم عينه مغمضة ولو خوطب مل يسمع واليقظان يسمع

ما أنتم بأمسع ملا أقول  {:  ؟ وقال )١(؛ قرع نعاهلم   أنه يسمعاملقبور الذي أخرب الرسول 

:  ملا فاتته صالة العصر يوم اخلندق { ، وهلذا قال   والقلب يشبه القرب)٣( )٢( }منهم 

 وفرق    )٦( )٥( }قلوهبم وقبورهم نارا  { : ، ويف لفظ )٤( }مأل اهللا أجوافهم وقبورهم نارا 

uÏY÷è  {:  بينهما يف قوله ç/ $ tΒ ’Îû Í‘θç7à)ø9$# ∩∪ Ÿ≅Å_Á ãm uρ $ tΒ ’ Îû Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇⊃∪ { )وهذا تقريب   )٧ 
ذلك الذي جيده امليت من النعيم والعذاب   :  ، وال جيوز أن يقال   إلمكان ذلك وتقرير 

، وهو نعيم حقيقي     ، بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأمت       مثلما جيده النائم يف منامه
امليت ال :  ، إذا قال السائل  ، ولكن يذكر هذا املثل لبيان إمكان ذلك وعذاب حقيقي

 .   يتغري وحنو ذلكيتحرك يف قربه والتراب ال 

                                                 

 .  من حديث أنس )  ٢٨٧٠ (، ومسلم  ) ١٣٣٨ (صحيح البخاري  :  انظر  )١(
،   )٢٠٧٤(، النسائي اجلنائز        )٢٨٧٥(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها             )٣٧٥٧(البخاري املغازي        ) ٢(

 .  )٣/١٤٥(أمحد  
  . من حديث أيب طلحة  )  ٢٨٧٥ (، ومسلم  ) ٣٩٧٦ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  )١/٤٥٦(، أمحد  )٦٨٦(، ابن ماجه الصالة   )٦٢٨(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٤(
 .  )١/٤٥٦(، أمحد  )٦٢٨(لم املساجد ومواضع الصالة     مس) ٥(
،   ) ١٤٠١ (، ابن خزمية  قلوهبم:  ورواه بلفظ.  من حديث علي)  ٦٢٧ (، ومسلم  ) ٢٩٣١ (رواه البخاري ) ٦(

، وأبو يعلى     ) ٢/٢٢٨/١٤٠١ (، وأبو نعيم يف املستخرج    ) ٢/٢٢٨/١٤٠١ (وأبو نعيم يف املستخرج   
) ٢٣٤ ( .  

 .  ١٠ ، ٩:  العاديات اآليتان سورة ) ٧(
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 حول هذه املسائل املهمة اليت تتعلق بإثبات عذاب      - رمحه اهللا  -انتهى كالم الشيخ  
، مع أننا لو كنا   القرب ونعيمه وضرب املثال التقرييب لذلك مبا حيس به النائم من أمل ولذة  

 حوله مل نعلم بذلك فكذلك امليت يف قربه ميكن أن يعذب أو ينعم وال حنس بذلك وال 
،  ، وعقولنا وحواسنا ال تتسع إلدراك كل شيء  ، واهللا على كل شيء قدير  ندري عنه

$!  {:  قال اهللا تعاىل tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& zÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ωÎ) WξŠÎ= s% ∩∇∈∪ { )وقال تعاىل،  )١   :}  ö≅ t/ (#θ ç/¤‹x. 

$ yϑ Î/ óΟs9 (#θ äÜŠÏt ä† Ïµ Ïϑ ù= Ïè Î/ $£ϑ s9uρ öΝÍκÌEù'tƒ …ã& é#ƒ Íρ ù's? 4 { )٢(   . 
 سواء اتسع هلا عقله أو   والواجب على املسلم أن يؤمن ويوقن مبا صحت به النصوص   

، فاإلميان بالغيب هو ميزة املؤمنني الصادقني الذين أثىن عليهم ووعدهم جزيل      مل يتسع
 .  ، نسأل اهللا أن جيعلنا منهم مبنة وكرمه  الثواب

                                                 
 .  ٨٥:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  ٣٩:  سورة يونس آية ) ٢(
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 امتحان األطفال يف القرب 
 عن األطفال إذا ماتوا هل يتمحنون يف    - رمحه اهللا  -سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ؟   )١(رب الق
؟ فيه قوالن   ؛ فهل ميتحن يف قربه ويسأله منكر ونكري إذا مات الطفل:  فأجاب بقوله

 :  يف مذهب أمحد وغريه
،    ؛ قاله طائفة ، وأن احملنة إمنا تكون على من كلف يف الدنيا     أنه ال ميتحن : أحدمها

 .  منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل
بو حكيم اهلمداين وأبو احلسن بن عبدوس ونقله عن      ، ذكره أ    أهنم ميتحنون  : والثاين

إنه ميتحن يف   :  ، وعلى هذا التفصيل يف تلقني الصغري واجملنون من قال   أصحاب الشافعي
 . ال ميتحن ال يلقنه :  ، ومن قال ؛ لق نه  القرب

اللهم قه      {:   صلى على طفل فقال أنه وقد روى مالك وغريه عن أيب هريرة 

إهنم ميتحنون يف اآلخرة    :   وهذا القول موافق لقول من قال )٢( }عذاب القرب وفتنة القرب 
، كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل احلديث      وأهنم مكلفون يوم القيامة 

األشعري عن أهل السنة واختاره وهو مقتضى   ، وهو الذي ذكره أبو احلسن     والكالم 
 .  ، واهللا أعلم   نصوص اإلمام أمحد

،    وإذا دخل أطفال املؤمنني اجلنة فأرواحهم وأرواح غريهم من املؤمنني يف اجلنة                         
، والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم وتفاضل أعماهلم إذا                   وإن كانت درجاهتم متفاضلة        

، واألطفال الصغار يثابون         ليس هو كغريه     النيب   ؛ فإن إبراهيم ابن     كانت هلم أعمال   
، وإن كان القلم مرفوعا عنهم يف السيئات كما ثبت يف                    على ما يفعلونه من احلسنات        

                                                 
 .  ) ٤/٢٧٧ (اجملموع  )١(
  .موقوفا)  ١٤١٩ (رواه عبد اهللا بن أمحد يف السنة     )٢(
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 ٥٤٤

نعم :  ؟ قال أهلذا حج  :  ا يف حمفة فقالت رفعت إليه امرأة صبي أن النيب   {:  الصحيح  

 .  - صحيحه - رواه مسلم يف  )٢( )١( }ولك أجر  

،    ، واضربوهم عليها العشر   مروهم بالصالة لسبع   {:   أنه قال - السنن -ويف  

 .   وكانوا يصو مون الصغار يوم عاشوراء وغريه )٤( )٣( }املضاجع  وفرقوا بينهم يف 
فالصيب يثاب على صالته وصومه وحجه وغري ذلك من أعماله ويفض ل بذلك على        

، كما أنه يف النعم الدنيوية قد   ، وهذا غري ما ي فعل به إكراما لوالديه من مل يعمل كعمله
 .  يز بذلك على من ليس كذلك، ومبا يعطيه أبواه ويتم ينتفع مبا يكسبه

:  ، وهو كما قال النيب   وأرواح املؤمنني يف اجلنة كما جاءت بذلك اآلثار 
، ومل ي وق ت  يف ذلك وقت قبل     تأكل:  ؛ أي  )٦( )٥( }نسمة املؤمن ت ع ل ق من اجلنة    {

 .  يوم القيامة
، وعند     ، وهي ال ت عدم وال تفىن لكن موهتا مفارقة األبدان    ة بال شك واألرواح خملوق

، وأهل اجلنة الذين يدخلوهنا على صورة أبيهم آدم         النفخة الثانية تعاد األرواح إىل األبدان 
 )٧(؛ كما ثبت ذلك يف األحاديث الصحيحة    طول أحدهم ستون ذراعا  - عليه السالم -

 .  ، وال أصل هلذا القول   الكفار يكونون خدم  أهل اجلنة   إن أطفال   :  وقد قال بعض الناس

                                                 
،   )١/٢٤٤(، أمحد  )١٧٣٦(، أبو داود املناسك  )٢٦٤٨(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٦(مسلم احلج ) ١(

 .  )٩٦١(لك احلج ما
 .  من حديث ابن عباس  )  ١٣٣٦ (رواه مسلم   )٢(
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة  ) ٣(
  . ) ٣/٢١٠ (، وأمحد  حسن صحيح  :  ، وقال ) ٤٠٧ (، والترمذي  ) ٤٩٤ (رواه أبو داود  ) ٤(
 .  )٥٦٦(مالك اجلنائز ،  )٣/٤٥٥(، أمحد  )٤٢٧١(، ابن ماجه الزهد   )٢٠٧٣(النسائي اجلنائز  ) ٥(
.  ) ٤٢٧١ (وابن ماجه  )  ٢٢٠٠ (، والنسائي  ) ٥٦٨ (من طريق مالك يف املوطأ  )  ٦/٣٨٦ (رواه أمحد ) ٦(

، اجتمع فيه ثالثة من األئمة األربعة و يقصد الشافعي       إسناد صحيح عزيز عظيم   :  ) ١/٤٢٨ (قال ابن كثري 
 .  ، رواية عن مالك  شيخ أمحد 

  . من حديث أيب هريرة  )  ٢٨٣٤ (، ومسلم  ) ٣٣٢٧ (اري   رواه البخ) ٧(
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 ٥٤٥

أن اجلنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا فينشئ اهللا هلا    {:  وقد ثبت يف الصحيح

فإذا كان ي سكن من ينشئه من اجلنة من غري ولد آدم        )٢( )١( }خلقا آخر فيسكنهم اجلنة   
؟ فليسوا أحق بأن     ؛ فكيف مبن دخلها من ولد آدم وأسكن يف غري فضوهلا    يف فضول اجلنة 

 .  يكونوا من أهل اجلنة ممن ي نشأ بعد ذلك في سكن فضوهلا 
βÎ)uρ óΟä3ΖÏiΒ ω  {:  وأما الورد املذكور يف قوله تعاىل    Î) $ yδ ßŠÍ‘# uρ 4 { )؛ فقد فسره     )٣

بأنه املرور على :   عن جابر- صحيحه -؛ رواه مسلم يف    يف احلديث الصحيحالنيب 
، من كان   ، فال بد من املرور عليه لكل من يدخل اجلنة اجلسر :   والصراط)٤(الصراط 
، والو ل دان الذين يطوفون على أهل اجلنة خل ق من خل ق اجلنة         لدنيا ومن مل يكنصغريا يف ا

، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا اجلنة كم ل خلقهم كأهل اجلنة على                    ليسوا من أبناء الدنيا     
  )٥(، وقد روي أن العرض سبعة أذرع                ، أبناء ثالث وثالثني يف طول ستني ذراعا             صورة آدم    
 .  واهللا أعلم   

 ومن قال إن الصغري يسأل يف القرب    )٦( يف جواب آخر   - رمحه اهللا -مث قال الشيخ  
 صلى على صغري مل يعمل خطيئة قط  أنه   عن أيب هريرة - املوطأ  -استدل مبا يف 

، وأيضا   وهذا يدل على أنه يفنت )٨( )٧( }م قه عذاب القرب وفتنة القرب  الله { : فقال
؛ كما  فهذا مبين على أن أطفال الكفار الذين مل يكلفوا يف الدنيا يكلفون يف اآلخرة  

                                                 
 .  )٣/٢٣٤(، أمحد  )٢٨٤٨(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها     )٦٩٤٩(البخاري التوحيد  ) ١(
  . من حديث أنس )  ٢٨٤٨ (، ومسلم  ) ٧٣٨٤ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  ٧١:  سورة مرمي آية ) ٣(
  . من حديث جابر )  ١٩١ (عنده برقم  :  ، وأنه املرور  ) ٢٤٩٦ (تفسريه بالورود صحيح مسلم     ) ٤(
من    )  م٢٥٦٢ (و .  ، وبعضهم أرسله   حسن غريب :  ، وقال من حديث معاذ  )  ٢٥٤٥ (رواه الترمذي   ) ٥(

،   ) ٢/١٥٤/١٩٥٩ (، وحسنه العجلوين  من حديث أيب هريرة)  ٨٠٨ (والطرباين يف الصغري .  حديث أيب سعيد
  . ، ومجلة العرض ال شاهد هلا  ) ١٠/٣٣٧ ( وجو ده اهليثمي ، ) ٤/٢٧٤ (واملنذري  

 .)  ٤/٢٨٠ (اجملموع  )٦(
 .  )٥٣٤(مالك اجلنائز ) ٧(
 .)  ٤٢٧ص (سبق  )٨(
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، وهو القول الذي حكاه أبو احلسن األشعري عن أهل   وردت بذلك أحاديث متعددة
الوق ف يف أطفال  :  إلمام أمحد وغريهالسنة واجلماعة فإن النصوص عن األئمة كا 

اهللا أعلم مبا    {:   أنه سئل عنهم فقال، كما ثبت يف الصحيحني عن النيب  املشركني

 . )٢( )١( }كانوا عاملني 
 . )٣(أن منهم من يدخل اجلنة   :  وثب يف صحيح البخاري من حديث مسرة

 )٥( )٤( }أن الغالم الذي قتله اخلضر ط بع يوم ط بع كافرا  {:   صحيح مسلموثبت يف
، إذا كان ذلك المتحاهنم يف الدنيا مل ي منع    فإن كان األطفال وغريهم فيهم شقي وسعيد

نه ال يشهد لكل معني من أطفال املؤمنني بأنه يف  ، لكن هذا مبين على أ  امتحاهنم يف القبور
، ولو ش هد هلم مطلقا فالطفل الذي ولد بني املسلمني قد       ، وإن ش هد هلم مطلقا    اجلنة 

 .  ، واهللا أعلم   يكون منافقا بني مؤمنني
انتهى كالم الشيخ وهو يتلخص يف أن األطفال الذين ماتوا قبل البلوغ قد اختلف         

 :   واألصح فيهم أحد قولني  ، العلماء يف شأهنم
التوقف يف     :  والقول الثاين،   أهنم ميتحنون يف القرب ويف يوم القيامة   : القول األول

، وإن كان يشهد   ، وعلى كال القولني ال يشهد ملعني منهم بأنه من أهل اجلنة  شأهنم
 .  لعموم أطفال املؤمنني بأهنم يف اجلنة 

                                                 
،  )٤٧١١(، أبو داود السنة    )١٩٥١(، النسائي اجلنائز   )٢٦٦٠(، مسلم القدر     )١٣١٧(البخاري اجلنائز   ) ١(

 .  )١/٣٥٨(أمحد 
  . من حديث أيب هريرة  )  ٢٦٥٨ (، ومسلم  ) ٦٦٠٠،  ٦٥٩٩  (رواه البخاري  ) ٢(
 .)  ٧٠٤٧ (رواه البخاري   )٣(
 .  )٤٧٠٥(، أبو داود السنة    )٢٦٦١(مسلم القدر  ) ٤(
 .)  ٢٣٨٠ (رواه مسلم   )٥(
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 عذاب القرب على الروح والبدن 
؛ هل هو       وهو مبصر عن عذاب القرب  - رمحه اهللا  - اإلسالم ابن تيمية )١(شيخ سئل 

؟ وإن    ؟ وامليت يعذب يف قربه حيا أم ميتا ؟ أو على النفس دون البدن   على النفس والبدن 
؛ فهل يتشاركان يف النعيم والعذاب أو يكون ذلك      عادت الروح إىل اجلسد أو مل تعد  

 ؟   على أحدمها دون اآلخر  
 :   وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه بقوله  - رمحه اهللا -اب فأج

بل العذاب والنعيم على النفس والبدن مجيعا باتفاق أهل السنة    :  احلمد هللا رب العاملني
، والبدن متصل  ؛ تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن واجلماعة 

، كما يكون للروح منفردة عن    احلال جمتمعني، فيكون النعيم والعذاب عليهما يف هذه  هبا
 .  البدن

؟ هذا فيه قوالن مشهوران ألهل    وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح   
؛   ، ويف املسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة واحلديث  احلديث والسنة والكالم 

 وأن البدن ال ينعم وال     إن النعيم والعذاب ال يكون إال على الروح    :  كقول من يقول
،    ، وهؤالء كفار بإمجاع املسلمني ، وهذا تقوله الفالسفة املنكرون ملعاد األبدان يعذب

ال يكون ذلك يف   :  ، الذين يقولون  ويقوله كثري من أهل الكالم من املعتزلة وغريهم  
 تنعم وال إن الروح مبفردها ال :  ، وقول من يقول الربزخ وإمنا يكون عند القيام من القبور

، وهذا يقوله طوائف من أهل الكالم من املعتزلة       ، وإمنا الروح هي احلياة    تعذب
، وينكرون أن الروح تبقى بعد      وأصحاب أيب احلسن األشعري كالقاضي أيب بكر وغريهم   

، بل قد ثبت يف     ، وهذا قول باطل خالفه األستاذ أبو املعايل اجلويين وغريه    فراق البدن 
،     واتفاق سلف األمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأهنا منعمة أو معذبة       الكتاب والسنة

، وهؤالء يقرون مبعاد      ، ولكن ينكرون معاد األبدان والفالسفة اإلهليون يقولون هبذا

                                                 
 .  ) ٤/٢٨٢ (اجملموع  )١(
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 ٥٤٨

، وكال القولني خطأ     ، لكن ينكرون معاد األرواح ونعيمها وعذاهبا بدون األبدان   األبدان
، وإن كان قد يوافقهم عليه من      أبعد عن قول أهل اإلسالم  ، لكن قول الفالسفة     وضالل 

، بل من يظن من أهل املعرفة والتصوف والتحقيق      يعتقد أنه متمسك بدين اإلسالم
 .  والكالم 

، بل ال    إن الربزخ ليس فيه نعيم وال عذاب :  والقول الثالث الشاذ قول من يقول
لك من يقوله من املعتزلة وحنوهم ؛ كما يقول ذ يكون ذلك حىت تقوم القيامة الكربى

، وأن     ؛ بناء على أن الروح ال تبقى بعد فراق البدن   الذين ينكرون عذاب القرب ونعيمه 
، فجميع هؤالء الطائفتني ض الل يف أمر الربزخ لكنهم خري من  البدن ال ينعم وال يعذب

 .  الفالسفة ألهنم يقرون بالقيامة الكربى
أن    :  ثالثة الباطلة فليعلم أن مذهب سلف األمة وأئمتها  فإذا ع رفت هذه األقوال ال

، وأن الروح     ، وأن ذلك حيصل لروحه ولبدنه    امليت إذا مات يكون يف نعيم أو عذاب
تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأهنا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم   

األرواح إىل أجسادها وقاموا من  ، مث إذا كان يوم القيامة الكربى أعيدت   والعذاب
، وهذا   ، ومعاد األبدان متفق عليه عند املسلمني واليهود والنصارى قبورهم لرب العاملني

 .  كله متفق عليه عند علماء احلديث والسنة 
؟ أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره     وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب 

، فأما أحاديث عذاب القرب ومسألة منكر ونكري    اه، وحنن نذكر ما ي بني ما ذكرن  أكثرهم
 - رضي اهللا عنهما   -، عن ابن عباس    مثل ما يف الصحيحنيفكثرية متواترة عن النيب   

، أما أحدمها فكان     ، وما يعذبان يف كبري انإهنما ليعذب {:   مر بقربين فقالأن النيب  
، مث دعا جبريدة رطبة فشقها نصفني      ، وأما اآلخر فكان ال يستتر من بوله    ميشي بالنميمة
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 ٥٤٩

لعله خيفف  :  ؟ قال مل فعلت هذا! يا رسول اهللا :  ، فقالوا مث غرز يف كل قرب واحدة
 . )٢( )١( }عنهما ما مل ييبسا 

 يف حائط لبين  بينا رسول اهللا  {:  بن ثابت قال، عن زيد  ويف صحيح مسلم
،   ، إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أق رب  ستة أو مخسة أو أربعة         النجار على بغلة وحنن معه 

ماتوا :  ؟ قالوا فمىت مات هؤالء:  ، قال أنا:  رجل؟ فقال  من يعرف هذه القبور:  فقال
، فلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن      إن هذه األمة تبتلى يف قبورها :  ، فقال يف اإلشراك

تعوذوا باهللا من :  ، فقال ، مث أقبل علينا بوجهه   يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسع منه 
،    تعوذوا باهللا من عذاب النار:  ، قال القربنعوذ باهللا من عذاب :  ، قالوا عذاب القرب

.  تعوذوا باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن :  ، قال نعوذ باهللا من عذاب النار :  قالوا
،    تعوذوا باهللا من فتنة الدجال :  ، قال  نعوذ باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن   :  قالوا
 .  )٤( )٣( }نعوذ باهللا من فتنة الدجال :  قالوا

:  ، إىل أن قال   أحاديث صحيحة يف إثبات عذاب القرب- رمحه اهللا -مث ذكر الشيخ  
م غ ص  يصيب :   واملغل -وهلذا السبب يذهب الناس بدواهبم إذا م غ ل ت    :  قال بعضهم

؛ فإن   فيذهبون هبا إىل قبور اليهود والنصارى واملنافقني-الدواب بسبب أكلها التراب 
إن اخليل إذا مسعت عذاب القرب حصلت    :  ، فقد قيل قبورهم لذلكأهل اخليل يقصدون 

 .  هلا من احلرارة ما ي ذهب املغ ل
 إىل أن بعض اجلهال يظن أن أصحاب هذه القبور من  - رمحه اهللا -مث نبه الشيخ 

 .  أولياء اهللا ولذلك حيصل للخيل شفاء عند قبورهم من املغل 

                                                 
، أبو   )٢٠٦٨(سائي اجلنائز ، الن )٧٠(، الترمذي الطهارة  )٢٩٢(، مسلم الطهارة   )٢١٥(البخاري الوضوء ) ١(

 .  )٧٣٩(، الدارمي الطهارة   )١/٢٢٥(، أمحد  )٣٤٧(، ابن ماجه الطهارة وسننها   )٢٠(داود الطهارة  
 .  من حديث ابن عباس  )  ٢٩٢ (، ومسلم   ) ٢١٨ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  )٥/١٩٠(، أمحد  )٢٨٦٧(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها    ) ٣(
 .  ) ٢٨٦٧ (صحيح مسلم   )٤(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٥٥٠

هال والضالل عند القبور فقد حيصل هلم شيء      وهذا ما ضل بسببه كثري من اجل :  أقول
، وقد يكون ذلك    من حاجاهتم ومقاصدهم لسبب خفي فيظنون أن هذا بسبب املوتى

 .  ، أو بسبب تصرف اجلن والشياطني إلضالل بين آدم  فتنة هلم
 الكالم يف إثبات عذاب القرب ونعيمه فيذكر حديث  - رمحه اهللا - )١(يواصل الشيخ 
،     يف جنازة رجل من األنصارخرجنا مع رسول اهللا  {:   قال )٢( الرباء بن عازب

،    وجلسنا حوله كأمنا على رؤوسنا الطري  ، فجلس النيب   فانتهينا إىل القرب وملا ي ل حد
، مرتني  استعيذوا باهللا من عذاب القرب:  رض فرفع رأسه فقالويف يده عود ينكت به األ

وإنه     :  ، إىل أن قال    ، وذكر صفة قبض الروح وعروجها إىل السماء مث عودها إليه           أو ثالثا
؟ وما  ؟ وما دينك  يا هذا من ربك:  ليسمع خفق نعاهلم إذا ولوا مدبرين حني يقال له 

،    ريب اهللا:  ؟ فيقول من ربك:  انه ويقوالن لهفيأتيه ملكان فيجلس:  ، ويف لفظ ؟ نبيك
ما هذا الرجل الذي أرسل    :  ، فيقوالن له  ديين اإلسالم:  ؟ فيقول ما دينك:  فيقوالن له

قرأت كتاب اهللا  :  ؟ فيقول وما يدريك:  ، فيقوالن له هو رسول اهللا:  ؟ فيقول إليكم
àM  {:  ، فذلك قول اهللا وآمنت به وصدقت به Îm6 sVãƒ ª!$# š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9$# ’ Îû 

Íο 4θ uŠpt ø:$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# † Îûuρ Íο tÅz Fψ$# ( ‘≅ ÅÒãƒ uρ ª!$# šÏϑ Î=≈©à9$# 4 ã≅ yèøtƒ uρ ª!$# $ tΒ â!$ t±tƒ ∩⊄∠∪ { )قال  )٣ ،  :
، وافتحوا    أن صدق عبدي فافرشوا له يف اجلنة وألبسوه من اجلنة         :  فينادي مناد من السماء

:  ، قال ويفسح له مد  بصره   :  ، قال  فيأتيه من ر و حها وطيبها :  ، قال له بابا إىل اجلنة 
،    وتعاد روحه إىل جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه :  ، قال ، فذكر موته وإن الكافر 
:  ؟ فيقول ما دينك :  ، فيقوالن له  ، ال أدري   ، هاه هاه:  ؟ فيقول من ربك :  فيقوالن له

أن كذب عبدي فافرشوا له من النار  :  ، فينادي مناد  من السماء ، ال أدري ، هاه هاه

                                                 
 .  ) ٤/٢٨٨ (اجملموع  )١(
،  رواته حمتج هبم يف الصحيح  :  ) ٤/١٩٦ (، وقال املنذري   ) ٤/٢٨٧ (، وأمحد  ) ٤٧٥٣ (رواه أبو داود  ) ٢(

 .  ) ٥٠١ (وحسنه يف  )  ٤٨٧ (وجو ده شيخ اإلسالم ؛ كما يف  
 .  ٢٧:  سورة إبراهيم آية  ) ٣(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٥٥١

:  ، قال ، قال ويأتيه من حرها ومسومها  ، وافتحوا له بابا إىل النار   وألبسوه من النار 
مث يقي ض له أعمى وأبكم معه مرزبة من    :  ، قال ه قربه حىت ختتلف فيه أضالعه ويضيق علي

فيضرب هبا ضربة يسمعها ما بني املشرق   :  ، قال حديد لو ض رب هبا جبل لصار ترابا 
  .}، مث تعاد فيه الروح   واملغرب إال الثقلني فيصري ترابا 

باختالف أضالعه وهذا  فقد صرح احلديث بإعادة الروح إىل اجلسد و  :  قال الشيخ
، وقد روي مثل حديث الرباء يف قبض     بي ن يف أن العذاب على الروح والبدن جمتمعني    

،     وغريه - املسند   - وحديثه يف   )١(؛ رواه أبو هريرة     الروح واملسألة والنعيم والعذاب    
إن امليت     {:   قال عن النيب  ورواه أبو حامت ابن حبان يف صحيحه عن أيب هريرة        

، فإن كان مؤمنا كانت الصالة     إذا وضع يف قربه يسمع خفق نعاهلم إذا ولوا عنه مدبرين  
، وكانت الصدقة عن مشاله وكان فعل اخلري من الصدقة  عند رأسه وكان الصيام عن ميينه

ما  :  ، فيأتيه امللكان من قبل رأسه فتقول الصالة  روف واإلحسان عند رجليه  والصلة واملع 
،   ، مث يؤتى عن يساره  ، ما قبلي مدخل ، ويقول الصيام  ، مث يؤتى عن ميينه   ق ب لي مدخل
، فيقول فعل اخلريات من الصدقة   ، مث يؤتى من قبل رجليه ما قبلي مدخل:  فتقول الزكاة

، قد م ث لت له  اجلس فيجلس :  ، فيقول له ما قبلي مدخل:  نوالصلة واملعروف واإلحسا  
إنك ستصلي أخربنا عما  :  ، فيقولون دعوين أصلي:  ، فيقول وقد أصغت للغروب

؟  ؟ وماذا تشهد به عليه ، أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقولون فيه نسألك عنه
على ذلك   :  ، فيقال له ، جاء باحلق من عند اهللا ، نشهد أنه رسول اهللا  حممد :  فيقول
هذا مقعدك :  ، فيقال ، مث يفتح له باب إىل اجلنة   ، وعلى ذلك تبعث إن شاء اهللا  حييت

، مث يفسح له يف قربه سبعون ذراعا وينور له     ، فيزداد غبطة وسرورا  وما أعد اهللا لك فيها 
فذلك :  ، قال ، وجتعل روحه ن س م طري يعلق يف شجر اجلنة    فيه ويعاد اجلسد ملا بدئ منه

àMÎm6  {:  قول اهللا تعاىل sVãƒ ª!$# š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9$# ’Îû Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# † Îûuρ Íο tÅz Fψ$# ( 

                                                 
 .  ) ٢٢١،  ٢٢٠ (، والبيهقي يف االعتقاد   ) ٣١١٣ (حبان  ، وصححه ابن   ) ١/٥٣٥ (رواه احلاكم ) ١(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٥٥٢

‘≅ ÅÒãƒ uρ ª!$# šÏϑ Î=≈©à9$# 4 ã≅ yèøtƒ uρ ª!$# $tΒ â!$ t±tƒ ∩⊄∠∪ { )أنه  :  ، وذكر يف الكافر ضد ذلك    })١
، فتلك املعيشة الضنك اليت قال اهللا   يضيق عليه قربه إىل أن ختتلف فيه أضالعه   :  قال
*βÎ¨  {:  تعاىل sù …ã& s! Zπ t±ŠÏètΒ % Z3Ψ|Ê …çν ãà±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4‘yϑ ôãr& ∩⊇⊄⊆∪ { )٢(   . 

هذا احلديث أخصر وحديث الرباء املتقدم أطول ما يف          :  - رمحه اهللا  -قال الشيخ 
، وهو   ، فإهنم اختصروه لذكر ما فيه من عذاب القرب وهو يف املسند وغريه بطوله  السنن
إن العبد املؤمن إذا كان يف إقبال من اآلخرة          {:  ، يقول النيب    يث حسن ثابت حد

، معهم كفن   وانقطاع من الدنيا نزلت إليه مالئكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس      
، مث جييء ملك املوت    من حنوط اجلنة فيجلسون منه مد البصرمن أكفان اجلنة وحنوط  

:  ، قال أيتها النفس الطيبة اخرجي إىل مغفرة ورضوان    :  حىت جيلس عند رأسه فيقول 
، فإذا أخذها مل يدعوها يف يده      فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من يف السقاء فيأخذها  
ك احلنوط فيخرج منها كأطيب   طرفة عني حىت يأخذوها فيجعلوهنا يف ذلك الكفن وذل 

فيصعدون هبا فال ميرون هبا على مأل من     :  ، قال نفحة مسك وجدت على وجه األرض  
فالن بن فالن بأحسن أمسائه اليت :  ؟ فيقولون ما هذه الروح الطيبة :  املالئكة إال قالوا 

:  ، قال له ، فينتهون به إىل السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح      كانوا يسمونه يف الدنيا 
،    فيشيعه من كل مساء مقربوها إىل السماء اليت تليها حىت ينتهوا هبا إىل السماء السابعة

، وفيها    ، فإين منها خلقتهم اكتبوا كتاب عبدي يف عليني وأعيدوه إىل األرض:  فيقول
فتعاد روحه يف جسده ويأتيه ملكان    :  ، قال أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى  

ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول      :  ذكر املسألة كما تقدم قال  ، و  فيجلسانه
من أنت فوجهك  :  ، فيقول له ، فهذا يومك الذي كنت توعد  أبشر بالذي يسرك:  له

                                                 
 .  ٢٧:  سورة إبراهيم آية  ) ١(
 .  ١٢٤:  سورة طه آية) ٢(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٥٥٣

، رب أقم   رب أقم الساعة:  ، فيقول أنا عملك الصاحل:  ؟ فيقول الذي جييء باخلري
 .  )١( }ايل ، رب أقم الساعة حىت أرجع إىل أهلي وم   الساعة

                                                 
 .  )٤/٢٨٨(أمحد ) ١(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٥٥٤

 الروح وعالقته بالبدن يف القرب 
 يف وصف االحتضار وما يالقيه امليت يف قربه  ذكرنا أول حديث الرباء بن عازب 

، وها حنن نكمل هذا احلديث وما  من سؤال امللكني وما يعقب ذلك من سعادة أو شقاوة
  :  مما يتعلق هبذا املوضوع  )١(ذكره الشيخ  

وإن العبد الكافر إذا كان يف إقبال من اآلخرة وانقطاع من الدنيا        {:  )٢( قال 
، مث      ، فيجلسون منه مد البصر نزل إليه من السماء مالئكة سود الوجوه معهم امل سوح  

اخرجي إىل سخط  ! أيتها النفس اخلبيثة :  ولجييء ملك املوت حىت جيلس عند رأسه يق
،   اهللا وغضبه فتفرق يف أعضائه كلها فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف املبلول 

، فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني    فيأخذها:  ، قال فتنقطع معها العروق والعصب 
ننت ما يكون من جيفة  فيخرج منها كأ:  ، قال حىت يأخذوها فيجعلوهنا يف تلك املسوح

ما هذه :  ، فيصعدون هبا فال ميرون هبا على مأل من املالئكة إال قالوا  على وجه األرض 
، حىت   ؟ فيقولون فالن بن فالن بأقبح أمسائه اليت كان يسمى هبا يف الدنيا الروح اخلبيثة

 : }  Ÿω ßx، مث قرأ رسول اهللا    ينتهوا إىل السماء الدنيا فيستفتحون هلا فال يفتح هلا −G xè? 

öΝçλm; Ü>≡uθ ö/r& Ï !$ uΚ ¡¡9 $# Ÿω uρ tβθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 ®L ym yk Î= tƒ ã≅ yϑ pg ø: $# ’ Îû É dΟ y™ ÅÞ$ u‹ Ïƒ ø: $# 4 š Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ “ Ì“ øg wΥ 

t ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 اكتبوا كتابه يف سجني األرض  :  ، مث يقول اهللا تعاىل ) األعراف ( )٣( } ∪⊂⊇∩ #$

 : }  ÷ρ، مث قرأ رسول اهللا     فتطرح روحه طرحا  :  ، قال السفلى r& “ Èθ ôγ s? Ïµ Î/ ßw†Ìh9$# ’ Îû 

5β%s3tΒ 9,‹ Ås y™ ∩⊂⊇∪ { )قال فتعاد روحه يف جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له  )٤ ،  :

:  ، إىل أن قال احلديث كما تقدم  وساق } ، ال أدري ، هاه هاه:  ؟ فيقول من ربك

                                                 
 .  ) ٤/٢٩١ (اجملموع  )١(
 .)  ٤٩٩،  ٤٨٩،  ٤٨٧ (انظر ما سبق  )٢(
 .  ٤٠:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ٣١:  سورة احلج آية ) ٤(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٥٥٥

هذا يومك الذي كنت ! أبشر بالذي يسوؤك :  ل قبيح الوجه مننت الريح فيقولويأتيه رج {
،   أنا عملك السوء:  ، قال من أنت فوجهك الوجه الذي ال يأيت باخلري:  ، فيقول توعد
 .  )١( }، ثالث مرات  رب ال تقم الساعة:  فيقول

 :  ففي هذا احلديث أنواع من العلم  :  - رمحه اهللا -قال الشيخ 
، وأهنا تصعد  ؛ خالفا لض الل املتكلمني أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن  :  امنه

،   ، وأن امليت ي سأل فينعم أو يعذب ، وأهنا تعاد إىل البدن وترتل خالفا لضالل الفالسفة
 رمحه   -، مث أورد الشيخ    وفيه أن عمله الصاحل أو السيئ يأتيه يف صورة حسنة أو قبيحة    

فقد أخربت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن         :  املعىن مث قال   أحاديث هبذا  -اهللا  
 . - إذا شاء اهللا  -الذي يف القرب 

بلغين أن    :  ، عن مالك بن أنس قال وقد روى ابن أيب الدنيا يف كتاب ذكر املوت 
أن الروح قد تكون على أفنية :  ، وهذا يوافق ما ر وي الروح مرسلة تذهب حيث شاءت

إن األرواح تدوم على القبور سبعة أيام يوم  يدفن امليت ال  :  ال جماهد؛ كما ق القبور
 .  تفارق ذلك

؛ كما يف احلديث الذي صححه ابن     وقد تعاد الروح إىل البدن يف غري وقت املسألة      
ما من رجل مير بقرب الرجل الذي كان يعرفه يف الدنيا  {:   أنه قالعبد الرب عن النيب 

 . )٢( }فيسلم عليه إال رد اهللا عليه روحه حىت يرد عليه السالم   

إن     {:   أنه قال وغريه عن أوس بن أوس الثقفي عن النيب  -ويف سنن أيب داود  
، فإن صالتكم    خري أيامكم يوم اجلمعة فأكثروا علي  من الصالة يوم اجلمعة وليلة اجلمعة    

                                                 
 .  )٤/٢٨٨(أمحد ) ١(
 .)  ١١/٩٣ (، و حاشية ابن القيم على السنن    ) ٣/٤٣٩ (تفسري ابن كثري  :  انظر  )٢(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٥٥٦

إن   :  ؟ فقال كيف تعرض صالتنا عليك وقد أر م ت  ! يا رسول اهللا  :  ، قالوا  معروضة علي  
 . )٢( )١( }اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء 

وهذا الباب فيه من األحاديث واآلثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه مما يبني أن  
، وأن األرواح باقية    ، كما يشاء  ، إذا شاء اهللا ذلك     األبدان اليت يف القبور تنعم وتعذب  
؛ كما ثبت يف   بالسالم على املوتى، وهلذا أمر النيب   بعد مفارقة البدن ومنعمة ومعذبة

السالم عليكم  :  كان ي عل م أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا   {أنه  :  لسنن الصحيح وا
، يرحم اهللا املستقدمني منا ومنكم   ، وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون أهل الديار من املؤمنني

، واغفر    ، اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم  رين نسأل اهللا لنا ولكم العافيةواملستأخ
 . )٤( )٣( }لنا وهلم 

، ورأوهم    وقد انكشف لكثري من الناس ذلك حىت مسعوا صوت املعذبني يف قبورهم 
، ولكن ال جيب ذلك أن يكون دائما       بعيوهنم يعذبون يف قبورهم يف آثار كثرية معروفة 

، عن  ، ويف الصحيحني ، بل جيوز أن يكون يف حال دون حال  دن يف كل وقتعلى الب
يا أبا  :   ترك قتلى بدر ثالثا مث أتاهم فقام عليهم قالأن النيب    { أنس بن مالك  

أليس قد  ! يا شيبة بن ربيعة ! يا عتبة بن ربيعة !  خلف   يا أمية بن! جهل بن هشام  
 ، فسمع عمر    ؟ فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا   وجدمت ما وعدكم ربكم حقا  

والذي نفسي بيده  :  ؟ فقال يا رسول اهللا كيف يسمعون وقد جيفوا   :   فقالقول النيب 

                                                 
، أمحد   )١٠٨٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها    )١٠٤٧(، أبو داود الصالة   )١٣٧٤(النسائي اجلمعة  ) ١(

 .  )١٥٧٢(، الدارمي الصالة   )٤/٨(
، وصححه ابن    ) ١٦٦٦ (، والنسائي  ) ١٠٨٥ (، وابن ماجه   ) ١٠٤٧ (، وأبو داود   ) ٨/٤ (رواه أمحد  ) ٢(

، والدارقطين    ) ٤/٦٠٤ (و )  ١/٤١٣ (، واحلاكم  ) ، املوارد ٩١٠ (، وابن حبان  ) ١٧٣٣ (خزمية 
 .  ) ٣/٥١٥ (تفسري ابن كثري :  انظر .  والنووي يف األذكار 

 .  )٦/٢٢١(، أمحد  )١٥٤٦(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٢٠٣٧(، النسائي اجلنائز   )٩٧٤(مسلم اجلنائز  ) ٣(
 .  من حديث عائشة)  ٩٧٤ (رواه مسلم   )٤(
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 ٥٥٧

 مث أمر هبم فسحبوا فألقوا  )١( ، ولكنهم ال يقدرون أن جييبوا  ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم
 .  }يف قليب بدر 

  أن النيب   - رضي اهللا عنهما -، عن ابن عمر  وقد أخرجاه يف الصحيحني  
إهنم ليسمعون     :  ل؛ وقا هل وجدمت ما وعد ربكم حقا  :  وقف على قليب بدر فقال  {

وهم ابن عمر إمنا قال   :   فقالت- رضي اهللا عنها -، فذكر ذلك لعائشة   اآلن ما أقول
:  ، مث قرأت قوله تعاىل   إهنم ليعلمون اآلن أن الذي قلت هلم هو احلق    رسول اهللا 

} y7 ¨ΡÎ) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθ yϑ ø9$# { )م باحلديث والسنة اتفقوا  وأهل العل )٣(حىت قرأت اآلية  } )٢
، فإن أنسا روى ذلك عن أيب  على صحة ما رواه أنس وابن عمر وإن كانا مل يشهدا بدرا  

 .   وأبو طلحة شهد بدرا   )٤(طلحة 
أحياهم اهللا حىت أمسعهم توبيخا وتصغريا ونقمة      :  قال قتادة:  إىل أن قال الشيخ  

، والنص الصحيح   ت أمثال ذلك، وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأول وحسرة وتندميا 
، وليس يف القرآن ما ينفي   مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغريهعن النيب 

y7  {:  ؛ فإن قوله ذلك ¨ΡÎ) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’tAöθ yϑ ø9$# { )ا أراد به السماع املعتاد الذي  ؛ إمن  )٥
، ولكن ال تسمع مساع     ؛ فإن هذا مثل ضرب للكفار والكفار تسمع الصوت     ينفع صاحبه

≅ã  {:  قبول بفقه واتباع كما قال تعاىل sVtΒ uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 È≅sVyϑ x. “ Ï% ©!$# ß,Ïè ÷Ζtƒ $ oÿ Ï3 Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ 

ω Î) [!$ tã ßŠ [!#y‰ÏΡuρ 4 { )؛ فهكذا املوتى الذي ضرب هبم املثل ال جيب أن ينفي عنهم مجيع     )٦
 .  السماع كما مل ينف ذلك عن الكفار

                                                 
  .وحده)  ٢٨٧٤ (رواه مسلم   )١(
 .  ٨٠:  سورة النمل آية  ) ٢(
 .  وحده )  ٢٨٧٤ (رواه مسلم   )٣(
واه البخاري    ر:  ، وحديث أيب طلحة ) ٩٣٢،  ٩٣١ (، ومسلم   ) ١٣٧١،  ١٣٧٠ (رواه البخاري ) ٤(

 .  ) ٢٨٧٥ (، ومسلم  ) ٣٩٧٦ (
 .  ٨٠:  سورة النمل آية  ) ٥(
 .  ١٧١:  سورة البقرة آية ) ٦(
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 ٥٥٨

 اإلجابة عن عدة مسائل تتعلق بيوم القيامة 
 عدة مسائل فأجاب عنها   - رمحه اهللا - )١(ة فقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمي

 .  باختصار
؟ وما لسان أهل اجلنة ولسان أهل     مباذا خياطب اهللا الناس يوم القيامة:  املسألة األوىل 

 ؟   النار
وال بأي لغة ! ال يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ .  احلمد هللا رب العاملني :  فأجاب

ألن اهللا تعاىل مل خيربنا بشيء من ذلك وال    ؛  - جال وعال   -يسمعون خطاب الرب  
، وال أن العربية لغة        ومل يصح أن الفارسية لغة اجلهنميني   - عليه الصالة والسالم   -رسوله 

 بل كلهم - رضي اهللا عنهم  -، بني الصحابة  ، وال نعلم يف ذلك نزاعا  أهل النعيم األبدي
الم لكن حدث يف ذلك خالف       ؛ ألن الكالم يف مثل هذا من فضول الك    يكفون عن ذلك 
 .  خياطبون بالعربية:  ، فقال ناس بني املتأخرين

 .  إال أهل النار فإهنم جييبون بالفارسية وهي لغتهم يف النار :  وقال آخرون 
 .  يتخاطبون بالسريانية ألهنا لغة آدم وعنها تفرعت اللغات :  وقال آخرون 
وكل هذه األقوال ال حجة  .  عربيةإال أهل اجلنة فإهنم يتكلمون بال :  وقال آخرون 

 سبحانه -واهللا .  بل هي دعاوى عارية عن األدلة .  ، ال من طريق عقل وال نقل ألرباهبا
 .   أعلم وأحكم -وتعاىل 

 ؟  ؟ أم له كفتان   هذا امليزان عبارة عن العدل  :  املسألة الثانية
، كما دل   ري العدل امليزان هو ما يوزن به األعمال وهو غ )٢( - رمحه اهللا -فأجاب 

yϑ  {:  ، مثل قوله تعاىل  على ذلك الكتاب والسنة  sù ôM n=à)rO …çµ ãΖƒ Î—≡uθ tΒ { )١(   ،}  ôtΒ uρ 

ôM ¤yz …çµ ãΨƒÎ—≡uθ tΒ { )٢(  .  

                                                 
 .  ) ٤/٣٠٠ (اجملموع  )١(
 .)  ٤/٣٠٢ (اجملموع  )٢(
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 ٥٥٩

ßìŸÒ  {:  وقوله  tΡuρ t Î—≡uθ yϑø9$# xÝó¡É)ø9$# ÏΘöθu‹Ï9 Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# { )عن  - الصحيحني  -، ويف     )٣ 

، حبيبتان إىل     ، ثقيلتان يف امليزان  كلمتان خفيفتان على اللسان {:   أنه قالالنيب 

ساق ي  ابن  وقال عن )٥( )٤( }، سبحان اهللا العظيم   سبحان اهللا وحبمده:  الرمحن

 ويف الترمذي وغريه من حديث   )٧( )٦( }ل ه ما يف امليزان أثقل من أحد      {:  مسعود

الرجل يؤتى به فينشر له تسعة       { وصححه الترمذي واحلاكم وغريمها يف   )٨(البطاقة 
، ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة    ، كل سجل منها مد البصر فتوضع يف كفة وتسعون سجال
، وهذا وأمثاله    )٩( } فطاشت السجالت وثقلت البطاقة ، قال النيب  أن ال إله إال اهللا 

، وبالعكس   نات على السيئات مما يبني أن األعمال توزن مبوازين يتبني هبا رجحان احلس 
، وأما كيفية تلك املوازين    ، واملقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا  فهو ما تبني به العدل

 .  فهو مبرتلة كيفية سائر ما أخربنا به من الغيب
 وأطفال    )١٠(؟ فقال   عن األطفال الذين ميوتون ما حكمهم  - رمحه اهللا -وسئل 

 يف  ؛ كما أجاب بذلك النيب  ن اهللا أعلم مبا كانوا عاملني أ:  الكفار أصح األقوال فيهم

                                                 
 .  ٨:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ٩:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ٤٧:  سورة األنبياء آية ) ٣(
، الترمذي الدعوات      )٢٦٩٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار       )٦٠٤٣(البخاري الدعوات   ) ٤(

 .  )٢/٢٣٢(، أمحد  )٣٨٠٦(، ابن ماجه األدب   )٣٤٦٧(
  .من حديث أيب هريرة )  ٢٦٩٤  (، ومسلم ) ٦٤٠٦ (رواه البخاري   ) ٥(
 .  )١/٤٢١(أمحد ) ٦(
، وصححه    ) ٨٤٥٢ (، والطرباين يف الكبري  )  البحر- ١٨٢٧ (، والبزار  ) ٣٢٢٢٩ (رواه ابن أيب شيبة  ) ٧(

 .)  ٩/٢٨٩(  وحسنه اهليثمي يف اجملمع  .  ) ٨٠٩ (الضياء 
، وصححه ابن حبان     ) ٢/٢١٣ (، وأمحد  ) ٤٣٠٠ (، وابن ماجه   وصححه )  ٢٦٣٩ (رواه الترمذي   ) ٨(

 .)  ٣٥ (،  ، وحسنه محزة الكناين يف جزء البطاقة   ) ١/٤٦(  ، واحلاكم ) ٢٢٥ (
 .  )٢/٢١٣(، أمحد  )٤٣٠٠(، ابن ماجه الزهد   )٢٦٣٩(الترمذي اإلميان  ) ٩(
 .)  ٤/٣٠٣ (اجملموع  )١٠(
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 ٥٦٠

.  إهنم كلهم يف النار:  وطائفة من أهل احلديث وغريهم قالوا.  )١(احلديث الصحيح 
 ملا رأى إبراهيم  رؤيا النيب  {واحتجوا حبديث   .  وطائفة جزموا أهنم كلهم يف اجلنة   

وأطفال  :  ؟ قال وأطفال املشركني  ! يا رسول اهللا  :  ، قيل اخلليل وعنده أطفال املؤمنني 
، وال حنكم ملعني   اهللا أعلم مبا كانوا عاملني :   والصواب أن يقال )٣( )٢( }املشركني 

 يوم القيامة يف عرصات القيامة   أهنم:  وقد جاء يف عدة أحاديث    .  منهم جبنة وال نار 
، وهذا هو الذي ذكره       ، ومن عصى دخل النار   ، فمن أطاع دخل اجلنة     يؤمرون وينهون  

، والتكليف إمنا ينقطع بدخول دار اجلزاء     أبو احلسن األشعري عن أهل السنة واجلماعة   
، فيقال  خوأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما ميتحنون يف الربز .  وهي اجلنة والنار 

tΠöθ  {:  ؟ وقال تعاىل ؟ ومن نبيك ؟ ما دينك من ربك:  ألحدهم tƒ ß#t±õ3ãƒ tã 5−$ y™ 

tβ öθtã ô‰ãƒ uρ ’ n<Î) ÏŠθ àf ¡9$# Ÿξsù tβθ ãè‹ÏÜtG ó¡tƒ ∩⊆⊄∪ { )صحاح من غري وجه  وقد ثبت يف ال.   اآلية )٤
فيتبع  .  ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون:   إذا قيل)٥(حديث جتلي اهللا لعباده يف املوقف 

ويبقى املؤمنون فيتجلى هلم الرب يف غري الصورة اليت يعرفون   .  املشركون آهلتهم 
فيسجد له املؤمنون وتبقى ظهور      .  ، مث يتجلى هلم يف الصورة اليت يعرفوهنا   فينكرونه

tΠöθ  {:  ، وذكر قوله  نافقني كقرون البقر يريدون السجود فال يستطيعون  امل tƒ ß#t±õ3ãƒ tã 

5−$ y™ tβ öθ tãô‰ãƒ uρ ’ n< Î) ÏŠθ àf ¡9$# Ÿξ sù tβθ ãè‹ÏÜtG ó¡tƒ ∩⊆⊄∪ { )وط  والكالم على هذه األمور مبس .   )٦
 .  يف غري هذا املوضع 

                                                 
 .  من حديث أيب هريرة  )  ٢٦٥٨(  ، ومسلم  ) ٦٦٠٠،  ٦٥٩٩ (رواه البخاري   ) ١(
 .  )٥/٩(، أمحد  )٦٦٤٠(البخاري التعبري  ) ٢(

 .من حديث مسرة بن جندب  )  ٧٠٤٧ (رواه البخاري   )٣(
 .  ٤٢:  سورة القلم آية  ) ٤(
،  ) ٧٤٣٨ (والبخاري .  من حديث أيب هريرة  )  ١٨٢ (، ومسلم  ) ٧٤٣٧ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٥(

  . من حديث أيب هريرة وأيب سعيد  )  ١٨٣ (ومسلم 
 .  ٤٢:  سورة القلم آية  ) ٦(
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 ٥٦١

 ؟    عن الكفار هل حياسبون يوم القيامة أم ال )١(والسؤال الثالث 
هذه املسألة تنازع فيها املتأخرون من أصحاب أمحد        :  - رمحه اهللا  -فأجاب 

؛ أبو بكر عبد العزيز وأبو احلسن التميمي   إهنم ال حياسبون:  ، فممن قال وغريهم
؛ أبو حفص الربمكي من أصحاب     إهنم حياسبون :  وممن قال ،  والقاضي أبو يعلى وغريهم

 .  أمحد وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب املكي  
، ويراد   أن احلساب يراد به عرض أعماهلم عليهم وتوبيخهم عليها   :  وفصل اخلطاب

؛ فإن أريد باحلساب املعىن األول فال ريب أهنم      باحلساب موازنة احلسنات بالسيئات
، وإن أريد املعىن الثاين فإن ق صد بذلك أن الكفار تبقى هلم حسنات    ا االعتبارحياسبون هبذ

، فعقاب من  ، وإن أريد أهنم يتفاوتون يف العقاب  يستحقون هبا اجلنة فهذا خطأ ظاهر
، ومن كان له حسنات خفف عنه   كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته

š  {:  ، وقال تعاىل   أيب هلب ، كما أن أبا طالب أخف عذابا من   العذاب Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 

(#ρ ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# öΝßγ≈ tΡ÷ŠÎ— $ \/# x‹tã s−öθ sù É>#x‹yè ø9$# { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  $ yϑ ¯ΡÎ) âû Å¤ ¨Ψ9 $# 

×ο yŠ$ tƒ Î— ’ Îû Ìøà6ø9$# ( { )فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من  ، والنار دركات  )٣ ،
، ال ألجل دخول      ؛ كان احلساب لبيان مراتب العذاب  بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته 

 .  اجلنة 
 ؟   هل العبد املؤمن يكفر باملعصية أم ال:  )٤(السؤال الرابع  

ال يكفر مبجرد الذنب فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإمجاع السلف أن الزاين        :  فأجاب
، ولو كانوا   ، والسارق يقطع  ، والقاذف جيلد ، والشارب جيلد غري احملصن جيلد وال يقتل

 .  ، وهذا خالف الكتاب والسنة وإمجاع السلف     ب قتلهمكفارا مرتدين وج

                                                 
 .)  ٤/٣٠٥ (اجملموع  )١(
 .  ٨٨:  سورة النحل آية  ) ٢(
 .  ٣٧:  آية سورة التوبة ) ٣(
 .  ) ٤/٣٠٧ (اجملموع  )٤(
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 ٥٦٢

 .   يف إجاباته عن أسئلة خمتصرة- رمحه اهللا - )١(وميضي الشيخ 
، ويغرس له   فقد سئل عن رجل مسلم يعمل عمال يستوجب أن يبىن له قصر يف اجلنة 

 أنه يف   ؛ فإذا دخل النار كيف يكون امسه   ، مث يعمل ذنوبا يستوجب هبا النار  غراس بامسه
 ؟   اجلنة وهو يف النار 

إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحا فإن اهللا يغفر له وال حيرمه ما    :  - رمحه اهللا -فأجاب 
، فإن رجحت حسناته  ، بل يعطيه ذلك وإن مل يتب وزنت حسناته وسيئاته  كان وعده

، وإن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل     على سيئاته كان من أهل الثواب
، كما أنه   ، وما أعد له من الثواب حيبط حينئذ  بالسيئات اليت زادت على حسناته    بالعذا

 .  ، واهللا أعلم   إذا عمل السيئات استحق هبا النار مث عمل بعدها حسنات تذهب السيئات 
 ؟   وهل يدخلون اجلنة أم ال  وسئل عن الشفاعة يف أهل الكبائر من أمة حممد  

 وقد اتفق   يف أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النيب  إن أحاديث الشفاعة  )٢(فأجاب 
، وإمنا نازع يف ذلك أهل   عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة املسلمني 

،   ، وال يبقى يف النار أحد يف قلبه مثقال ذرة من إميان   البدع من اخلوارج واملعتزلة وحنوهم  
بقى يف اجلنة فضل فينشئ اهللا هلا خلقا آخر       ، وي  بل كلهم خيرجون من النار ويدخلون اجلنة   

 . )٣( ؛ كما ثبت يف الصحيح عن النيب  يدخلهم اجلنة 
؛ هل يدومون على حالتهم اليت ماتوا عليها     عن أطفال املؤمنني- رمحه اهللا -وسئل 

 احلمد    )٤( - رمحه اهللا   -؟ فأجاب  ؟ وكذلك البنات هل يتزوجن    أم يكربون ويتزوجون  
لوا اجلنة دخلوها كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم آدم طوله ستون ذراعا        إذا دخ .  هللا

، ومن مات من النساء ومل      ويتزوجون كما يتزوج الكبار )٥(يف عرض سبعة أذرع 
                                                 

 .  ) ٤/٣٠٨ (اجملموع  )١(
 .)  ٤/٣٠٩ (اجملموع  )٢(
 .  من حديث أنس )  ٢٨٤٨ (، ومسلم  ) ٧٣٨٤ (رواه البخاري   )٣(
 .)  ٤/٣١٠ (اجملموع  )٤(
 .)  ٤٩٤ص (سبق خترجيه  )٥(
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.  ، وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج يف اآلخرة   يتزوجن فإهنا تزوج يف اآلخرة  
 .  واهللا أعلم 

؟    ؟ والولدان هل هم ولدان أهل اجلنة    تناسل أهل اجلنةهل ي:  - رمحه اهللا -وسئل 
؟ وأرواح أهل اجلنة وأهل النار إذا خرجت من اجلسد هل تكون يف     وما حكم األوالد

؟ وما حكم ولد الزنا  ؟ أم تكون يف مكان خمصوص إىل حيث يبعث اهللا اجلسد اجلنة تنعم
ح يف أوالد املشركني هل هم  ؟ وما الصحي إذا مات يكون من أهل األعراف أو يف اجلنة   

؟ وهل تسمى األيام يف اآلخرة كما تسمى يف الدنيا مثل  من أهل النار أو من أهل اجلنة  
 ؟   السبت واألحد 

 . )١( عن هذه التساؤالت بقوله - رمحه اهللا -فأجاب 
الولدان الذين يطوفون على أهل اجلنة خلق من خلق اجلنة ليسوا بأبناء أهل      .  احلمد هللا 

، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا اجلنة يكمل خلقهم كأهل اجلنة على صورة آدم أبناء          ياالدن
.  )٢(، وقد روي أيضا أن العرض سبعة أذرع      ثالث وثالثني سنة يف طول ستني ذراعا  

تنعم أرواح املؤمنني وتعذب أرواح .  وأرواح الكافرين يف النار .  وأرواح املؤمنني يف اجلنة 
 .  أن تعاد إىل األبدان الكافرين إىل 

،   وولد الزنا إن آمن وعمل صاحلا دخل اجلنة وإال جوزي بعمله كما جيازى غريه    
، وإمنا يذم ولد الزنا ألنه مظنة أن يعمل عمال خبيثا      واجلزاء على األعمال ال على النسب  

العمل    ، فأما إذا ظهر  كما حتمد األنساب الفاضلة ألهنا مظنة عمل اخلري .  كما يقع كثريا
 .  فاجلزاء عليه وأكرم اخللق عند اهللا أتقاهم 

                                                 
 .)  ٤/٣١١ (اجملموع  )١(
 .  ) ٤٩٤ص (سبق خترجيه  )٢(
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:   كما يف الصحيحني وأما أوالد املشركني فأصح األجوبة فيهم جواب رسول اهللا       
أرأيت    ! يا رسول اهللا  :  قيل {،  احلديث . . )١( }ما من مولود يولد إال على الفطرة      {

؛ فال     )٣( )٢( }اهللا أعلم مبا كانوا عاملني  :  ؟ قال من ميوت من أطفال املشركني وهو صغري 
 .  حيكم على معني منهم ال جبنة وال بنار

؛ فمن أطاع اهللا حينئذ دخل        صات القيامةأهنم يوم القيامة ميتحنون يف عر   :  ويروى
، ودلت األحاديث الصحيحة أن بعضهم يف اجلنة وبعضهم     اجلنة ومن عصى دخل النار

، لكن تعرف البكرة والعشية    ، واجلنة ليس فيها مشس وال قمر وال ليل وال هنار   يف النار
 .  واهللا أعلم  .  بنور يظهر من قبل العرش

؟   نكر األكل والشرب مع عدم البول والتغوط يف اجلنة  عمن أ- رمحه اهللا -وسئل 
 ؟   هل يكفر وجيب قتله أو ال

 األكل والشرب يف اجلنة ثابت بكتاب اهللا وسنة رسوله     )٤( - رمحه اهللا -فأجاب 
وكذلك الطيور والقصور يف  .  ، وهو معلوم باالضطرار من دين اإلسالم  وإمجاع املسلمني 

  األحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اهللا   اجلنة بال ريب كما وصف ذلك يف    
؛ مل خيالف من املؤمنني باهللا   وكذلك أهل اجلنة ال يبولون وال يتغوطون وال يبصقون     

أما الكافر فإن :  ؛ إما كافر وإما منافق  ، وإمنا املخالف يف ذلك أحد رجلني  ورسوله أحد 
زعمون أن أهل اجلنة إمنا    اليهود والنصارى ينكرون األكل والشرب والنكاح يف اجلنة ي

، وهم يقرون مع ذلك حبشر      يتمتعون باألصوات املطربة واألرواح الطيبة مع نعيم األرواح  
 .  األجساد مع األرواح ونعيمها وعذاهبا

                                                 
،   )٤٧١٤(، أبو داود السنة   )٢١٣٨(، الترمذي القدر   )٢٦٥٨(، مسلم القدر    )١٢٩٣( اجلنائز  البخاري) ١(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز   )٢/٣١٥(أمحد 
، أبو   )١٩٥٠(، النسائي اجلنائز   )٢١٣٨(، الترمذي القدر   )٢٦٥٨(، مسلم القدر   )٦٢٢٦(البخاري القدر  ) ٢(

 .  )٥٦٩(مالك اجلنائز ،  )٢/٣١٥(، أمحد  )٤٧١٤(داود السنة  
 .  ) ٢٦٥٨ (، ومسلم  ) ٦٦٠٠،  ٦٥٩٩ (رواه البخاري   )٣(
 .)  ٤/٣١٣ (اجملموع  )٤(
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وأما طوائف من الكفار وغريهم من الصابئة والفالسفة ومن وافقهم فيقرون حبشر    
، وطوائف من الكفار واملشركني   فقط، وأن النعيم والعذاب لألرواح   األرواح فقط

، وقد بني اهللا تعاىل يف  ينكرون املعاد بالكلية فال يقرون ال مبعاد األرواح وال األجساد 
، ورد على الكافرين واملنكرين    كتابه على لسان رسوله أمر معاد األرواح واألجساد  

 .  لشيء من ذلك 
اظ القرآن والسنة املشهورة فإهنم   وأما املنافقون من هذه األمة الذين ال يقرون بألف

، وهؤالء    هذه أمثال ضربت لنفهم املعاد الروحاين :  ، ويقولون   حيرفون الكلم عن مواضعه 
، ومثل املتفلسفة     مثل القرامطة الباطنية الذين قوهلم مؤلف من قول اجملوس والصابئة    

بب أو متكلم أو  ، وطائفة ممن ضاهوهم من كاتب أو متط الصابئة املنتسبني إىل اإلسالم
وهؤالء كلهم كفار ،  ، أو منافق  وغريهم- رسائل إخوان الصفا -متصوف كأصحاب 

 قد بني ذلك بيانا شافيا قاطعا للعذر وتواتر ؛ فإن حممدا  جيب قتلهم باتفاق أهل اإلميان
يا  :  ، وقال ، وقد ناظره بعض اليهود يف جنس هذه املسألة     ذلك عند أمته خاصها وعامها 

.  ومن يأكل ويشرب ال بد له من خالء   .  إن أهل اجلنة يأكلون ويشربون   :  أنت تقول  ! حممد
،     وجيب على ويل األمر قتل من أنكر ذلك )٢( )١( }رشح كرشح املسك     {:  فقال النيب 

  . رمحه اهللا -خ ؟ انتهى كالم الشي ولو أظهر التصديق بألفاظه فكيف مبن ينكر اجلميع  
 بقتلهم  - رمحه اهللا -إن يف زماننا هذا من ورثة هؤالء الذين حكم الشيخ :  وأقول 

 تارة جيهلون الرواة الثقاة   ؛ كثري ممن ينكرون ما صح يف األحاديث ألنه تستغربه عقوهلم  
أنتم  {:  الرسول قال :  ، وتارة يقولون  ويكذبوهنم ولو كانوا من رواة البخاري ومسلم

هذا ال يتفق مع العلم احلديث إىل غري      :  وتارة يقولون .  )٤( )٣( }أعلم بشئون دنياكم  

                                                 
 .  )٣/٣٤٩(، أمحد  )٢٨٣٥(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها    ) ١(
 .من حديث جابر )  ٢٨٣٥ (صحيح مسلم  :  قارن مع  )٢(
 .  )٦/١٢٣(، أمحد  )٢٤٧١(، ابن ماجه األحكام  )٢٣٦٣(مسلم الفضائل  ) ٣(
 .  من حديث عائشة وأنس  )  ٢٣٦٣ (صحيح مسلم  :  انظر  )٤(
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$ .ö≅t/ (#θç/¤‹x  {:  وقد قال اهللا تعاىل يف أمثال هؤالء .  ذلك من األقوال الباطلة  yϑ Î/ óΟs9 (#θäÜŠÏt ä† 

 Ïµ Ïϑ ù= Ïè Î/ $ £ϑ s9 uρ öΝ Íκ ÌE ù' tƒ … ã& é#ƒ Íρ ù' s? 4 { )وقال تعاىل    )١   :}  Ν çF ö/ ¤‹ Ÿ2 r&  ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ óΟ s9 uρ (#θ äÜ‹ Ït éB $ pκ Í5 

$ ¸ϑ ù= Ïã { )نسأل اهللا العافية.   )٢  . 

                                                 
 .  ٣٩:  سورة يونس آية ) ١(
 .  ٨٤:  سورة النمل آية  ) ٢(
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  الرد على من يزعم أنه يسعه اخلروج عن شريعة حممد 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

من اعتقد أن يف أولياء اهللا من ال   :  - رمحه اهللا - )١(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
، مثل أن يعتقد   ؛ فإن تاب وإال قتل  يستتابجيب عليه اتباع املرسلني وطاعتهم فهو كافر 

 .   من يستغين عن متابعته كما استغىن اخلضر عن متابعة موسىأن يف أمة حممد    
 فإنه مبعوث إىل كل أحد فيجب   فإن موسى مل تكن دعوته عامة خبالف حممد      

؛ فكيف من    وإذا كان من اعتقد سقوط طاعته عنه كافرا .  على كل أحد متابعة أمره
؟ وأما من اعتقد أن من األولياء من يعلم أنه من أهل        اعتقد أنه أفضل منه أو أنه يصري مثله    

، قد يعرف بعض األولياء أنه من أهل اجلنة     اجلنة كما بشر غري واحد من الصحابة باجلنة
 .  ، ومع هذا فال بد من خشية اهللا تعاىل   فهذا ال يكفر

 القول   )٢( - عليهم الصالة والسالم   -بياء  يف موضوع عصمة األن  - رمحه اهللا -وقال 
، هو قول أكثر علماء اإلسالم ومجيع   بأن األنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر

أن هذا قول  :  حىت إنه قول أكثر أهل الكالم كما ذكر أبو احلسن اآلمدي .  الطوائف
، بل مل ينقل  قهاء قول أكثر أهل التفسري واحلديث والف- أيضا -وهو  .  أكثر األشعرية

، وعامة ما ينقل  عن السلف واألئمة والصحابة والتابعني وتابعيهم إال ما يوافق هذا القول  
وأول من نقل عنهم   .  عن مجهور العلماء أهنم غري معصومني عن الصغائر وال يقرون عليها

ن   ؛ فإهنم يقولو من طوائف األمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قوال لذلك الرافضة  
، وينقلون ذلك إىل من   بالعصمة حىت مما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل

، ويكفرون من مل يقل بالعصمة من     ويقولون بعصمة علي واالثين عشر .  يعتقدون إمامته
، وال    ، وليس هذا قول أحد من أصحاب أيب حنيفة وال مالك وال الشافعي   الصغائر

                                                 
 .  ) ٣١٨ / ٤ (اجملموع  )١(
 .)  ٣١٩ / ٤ (اجملموع  )٢(
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، كأصحاب أيب حممد عبد اهللا بن سعيد بن     املشهورين املتكلمني املنتسبني إىل السنة
،   ، وغري هؤالء كالب وأيب احلسن علي بن إمساعيل األشعري وأيب عبد اهللا حممد بن كرام

القول بعدم :   أي -؛ ليس التكفري هبذه املسألة     وال أئمة التفسري واحلديث وال التصوف   
ر مبثل ذلك يستتاب فإن تاب وإال  ، فاملكف  قول هؤالء-عصمة األنبياء من الصغائر  

وكذلك املفسق مبثل هذا القول   .  عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا 
وأما  .  ؛ فإن هذا تفسيق جلمهور أئمة اإلسالم    جيب أن يعزر بعد إقامة احلجة عليه 

تسبني التصويب والتخطئة يف ذلك فهو من كالم العلماء احلافظني من علماء املسلمني املن 
 .  إىل السنة واجلماعة 
 - عن رجلني تنازعا يف أمر نيب اهللا عيسى ابن مرمي )١( - رمحه اهللا -وسئل الشيخ 

بل :  وقال اآلخر.  إن عيسى ابن مرمي توفاه اهللا مث رفعه إليه  :   فقال أحدمها-عليه السالم 
 الدليل على هذا  ؟ وما ؟ وهل رفعه جبسده أو روحه      ؛ فما الصواب يف ذلك    رفعه إليه حيا 

ÎoΤÎ) š‹Ïjùuθ’  {:  وهذا وما تفسري قوله تعاىل tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ ¥’n< Î) { )٢(   . 
وقد ثبت يف  .  عيسى عليه السالم حي  .  احلمد هللا  :   بقوله- رمحه اهللا -فأجاب 

،    يرتل فيكم ابن مرمي حكما عدال وإماما مقسطا {:   أنه قالالصحيح عن النيب 

أنه    {:   وثبت يف الصحيح عنه)٤( )٣( }فيكسر الصليب ويقتل اخلرتير ويضع اجلزية 

 . )٦( )٥( }، وأنه يقتل الدجال   يرتل على املنارة البيضاء شرقي دمشق

                                                 
 .  ) ٣٢٢ / ٤ (اجملموع  )١(
 .  ٥٥:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
،  )٤٣٢٤(، أبو داود املالحم   )٢٢٣٣(، الترمذي الفنت   )١٥٥(، مسلم اإلميان    )٢١٠٩(البخاري البيوع   ) ٣(

 .  )٢/٤٨٣(، أمحد  )٤٠٧٨(ابن ماجه الفنت 
 .   من حديث أيب هريرة ١٥٥ ومسلم ٣٤٤٨رواه البخاري    )٤(
بن ماجه  ، ا )٤٣٢١(، أبو داود املالحم   )٢٢٤٠(، الترمذي الفنت   )٢٩٣٧(مسلم الفنت وأشراط الساعة  ) ٥(

 .  )٤/١٨٢(، أمحد  )٤٠٧٥(الفنت 
 .   من حديث النواس بن مسعان ٢٩٣٧رواه مسلم  ) ٦(
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 .  ومن فارقت روحه جسده مل يرتل جسده من السماء وإذا أحيي فإنه يقوم من قربه    
ÎoΤÎ) š‹Ïjùuθ’  {:  وأما قوله تعاىل  tG ãΒ y7ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n<Î) x8ãÎdγ sÜãΒ uρ š∅ ÏΒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 { )١(    ،

، إذ لو أراد بذلك املوت لكان عيسى يف ذلك       فهذا دليل على أنه مل يعن بذلك املوت  
؛ فإن اهللا يقبض أرواحهم ويعرج هبا إىل السماء فعلم أن ليس يف ذلك من            ؤمننيكسائر امل
x8ãÎdγ  {:  ، وكذلك قوله   خاصية sÜãΒ uρ š∅ ÏΒ t Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2 { )ارقت  ولو كان قد ف  )٢

، وقد قال   روحه جسده لكان بدنه يف األرض كبدن سائر األنبياء أو غريه من األنبياء     
$  {:  تعاىل يف اآلية األخرى tΒ uρ çνθ è= tFs% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ Å3≈ s9uρ tµ Îm7ä© öΝçλm; 4 ¨β Î)uρ t Ï% ©!$# (#θ àn= tG ÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 

7e7 x© çµ ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλm; Ïµ Î/ ôÏΒ AΟù= Ïæ ω Î) tí$t7Ïo?$# Çd©à9$# 4 $ tΒ uρ çνθ è= tFs% $ KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµ yèsù§‘ ª!$# Ïµ ø‹s9Î) 4 { )؛    )٣
من  :  ؛ وهلذا قال وروحه يبني أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت يف الصحيح أنه يرتل بدنه 

’  { قال من العلماء ÎoΤÎ) š‹Ïjùuθ tG ãΒ { )توفيت  :  يقال.  قابض روحك وبدنك :  ؛ أي  )٤
ال توفيهما ولفظ التويف ال يقتضي نفسه تويف الروح دون البدن و    .  احلساب واستوفيته

 .  مجيعا إال بقرينة منفصلة
’ #$!ª  {:  وقد يراد به تويف النوم كقوله تعاىل ®ûuθ tG tƒ }§àΡF{$# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ ÉL ©9$#uρ óΟs9 ôM ßϑ s? 

’ Îû $yγ ÏΒ$ oΨ tΒ ( { )وقوله   )٥ ،  :}  uθ èδuρ “ Ï% ©!$# Νà69©ùuθ tG tƒ È≅ ø‹©9$$ Î/ ãΝn= ÷ètƒ uρ $ tΒ ΟçFôm ty_ Í‘$ pκ̈]9$$ Î/ { )٦(   
#  {:  وقوله  ¨Lym #sŒÎ) u!% y` ãΝä.y‰tnr& ÝVöθ yϑ ø9$# çµ ÷F©ùuθ s? $ uΖè= ß™ â‘ { )٧(   . 

                                                 
 .  ٥٥:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ٥٥:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ١٥٨ ، ١٥٧:  سورة النساء اآليتان ) ٣(
 .  ٥٥:  سورة آل عمران آية  ) ٤(
 .  ٤٢:  سورة الزمر آية ) ٥(
 .  ٦٠:  م آية سورة األنعا) ٦(
 .  ٦١:  سورة األنعام آية ) ٧(
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  رد اخلرافات حول أبوي النيب 
 أحيا له    - تبارك وتعاىل - أن اهللا   هل صح عن النيب  :  - رمحه اهللا -وسئل الشيخ 

 ؟  ، مث ماتا بعد ذلك   يديهأبويه حىت أسلما على  
 بل أهل املعرفة متفقون على   )٢( مل يصح ذلك عن أحد من أهل احلديث    )١(فأجاب 

 يف كتابه - يعين اخلطيب -، وإن كان قد روى يف ذلك أبو بكرة     أن ذلك كذب خمتلق 
.   بإسناد فيه جماهيل- شرح السري - وذكره أبو القاسم السهيلي يف - السابق والالحق  -
فال نزاع بني أهل املعرفة أنه     .  كره أبو عبد اهللا القرطيب يف التذكرة وأمثال هذه املواضع وذ

وليس ذلك يف الكتب املعتمدة يف  .  من أظهر املوضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم  
،  ، ال يف الصحيح وال يف السنن وال يف املسانيد وحنو ذلك من الكتب املعروفة        احلديث

؛ ألن    ، وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح    كتب املغازي والتفسريوال ذكره أهل  
؛ فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر اهلمم    ظهور كذب ذلك ال خيفى على متدين

 .  والدواعي على نقله فإنه من أعظم األمور خرقا للعادة  
،   ما مث ماتا  أحييا له وأسل   على رواية أن أبوي النيب    - رمحه اهللا  -ويرد الشيخ   

$  {:  ، قال اهللا تعاىل مث هذا خالف الكتاب والسنة الصحيحة واإلمجاع    :  فيقول yϑ ¯Ρ Î) 

èπ t/öθ−G9$# ’ n?tã «!$# š Ï%©#Ï9 tβθè= yϑ ÷ètƒ uþθ ¡9$# 7' s#≈ yγ pg¿2 ¢ΟèO šχθ ç/θ çGtƒ ÏΒ 5=ƒ Ìs% y7 Í×¯≈s9'ρ é'sù Ü>θ çG tƒ ª!$# öΝÍκö n=tã 3 

šχ% x.uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã $ \ΚŠ Å6ym ∩⊇∠∪ ÏM|¡øŠs9uρ èπ t/öθ −G9$# š Ï%©#Ï9 tβθ è=yϑ ÷ètƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# # ¨L ym #sŒÎ) u|Ø ym 

ãΝèδ y‰tnr& ÝVöθ yϑ ø9$# tΑ$ s% ’ÎoΤÎ) àMö6 è? z≈ t↔ ø9$# Ÿω uρ tÏ% ©!$# šχθ è?θ ßϑtƒ öΝèδ uρ î‘$ ¤à2 4 { )فبني اهللا    )٣ 

=óΟn  {:  ، وقال تعاىل أنه ال توبة ملن مات كافرا:  تعاىل sù à7tƒ öΝßγ ãèxΖtƒ öΝåκß]≈ yϑƒ Î) $ £ϑ s9 (#÷ρr& u‘ 

                                                 
 .  ) ٣٢٤ /٢اجملموع  ) (١(
 واستنكره ابن عساكر من   ٦٤ - ٦١ / ١رد ابن كثري على القرطيب تقويته وضعفه العجلوين يف الكشف   ) (٢(

 .)  ، وأيده احلافظ  ٣٠٥ / ٤غرائب مالك ؛ كما يف اللسان   
 .  ١٨ ، ١٧:  سورة النساء اآليتان ) ٣(
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$ uΖy™ ù't/ ( |M ¨Ψß™ «!$#  ÉL ©9$# ô‰s% ôM n=yz ’ Îû Íν ÏŠ$ t7Ïã ( uÅ£yz uρ y7 Ï9$ uΖèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩∇∈∪ { )فأخرب   )١ - 
؟ ويف     ؛ فكيف بعد املوت  أن سنته يف عباده أنه ال ينفع اإلميان بعد رؤية البأس-سبحانه 

فلما أدبر .  إن أباك يف النار :  ؟ قال  أين أيبأن رجال قال للنيب   { )٢(صحيح مسلم 

استأذنت    {:   أيضا أنه قال)٤(، ويف صحيح مسلم   )٣( }إن أيب وأباك يف النار   :  دعاه فقال
، فزوروا القبور فإهنا    ، واستأذنته أن أستغفر هلا فلم يأذن يل    ريب أن أزور قرب أمي فأذن يل   

إن أمي مع أمك يف     {:   ويف احلديث الذي يف املسند وغريه قال  )٥( }تذكر اآلخرة 

، واإلحياء كان بعد ذلك يف حجة الوداع      حهذا يف عام الفت :   فإن قيل)٧( )٦( }النار 
 .  ؟ وهذا باطل لوجوه   ، وهبذا اعتذر صاحب التذكرة  وهلذا ذكر ذلك من ذكره  

’4  {:  ، كقوله يف أيب هلب   أن اخلرب عما كان ويكون ال يدخله نسخ : األول n?óÁ u‹y™ 

#Y‘$ tΡ |N# sŒ 5=oλm; ∩⊂∪ { )وقوله يف الوليد    )٨   :}  …çµ à)Ïδö‘ é'y™ #·Šθ ãè :   وكذلك يف   )٩( } ∪∠⊆∩ ¹|

 وهذا ليس    )١١( }ن أمي وأمك يف النار   إ  {:  ، و   )١٠( }إن أيب وأباك يف النار     {
، ألنه لو كان كذلك جلاز االستغفار  ، كأهل الكبائر خربا عن نار خيرج منها صاحبها

                                                 
 .  ٨٥:  سورة غافر آية ) ١(
 .)   من حديث أنس ٢٠٣رواه مسلم   ) (٢(
 .  )٣/١١٩(، أمحد  )٤٧١٨(، أبو داود السنة    )٢٠٣(مسلم اإلميان  ) ٣(
 .  )  من حديث أيب هريرة ٩٧٦صحيح مسلم    ) (٤(
 جاء يف اجلنائز ، ابن ماجه ما )٣٢٣٤(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٣٤(، النسائي اجلنائز  )٩٧٦(مسلم اجلنائز ) ٥(

 .  )٢/٤٤١(، أمحد  )١٥٧٢(
 .  )٤/١١(أمحد ) ٦(
رجاله  :  ١١٦ / ١، قال اهليثمي  ١١٦ / ١، وابن أيب عاصم يف السنة    ٤٧١ والطرباين ١١ / ٤رواه أمحد  ) (٧(

 .  ) ثقات
 .  ٣:  سورة املسد آية  ) ٨(
 .  ١٧:  سورة املدثر آية  ) ٩(
 .  )٣/١١٩(، أمحد  )٤٧١٨(د السنة   ، أبو داو )٢٠٣(مسلم اإلميان  ) ١٠(
 .  )١/٣٩٩(أمحد ) ١١(
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،  ، فإن األعمال باخلواتيم ، ولو كان قد سبق يف علم اهللا إمياهنما مل ينهه عن ذلك       هلما
 .  ومن مات مؤمنا فإن اهللا يغفر له فال يكون االستغفار له ممتنعا

،    زار قرب أمه ألهنا كانت بطريقه باحلجون عند مكة عام الفتح أن النيب  : الثاين
:  ؛ فكيف يقال وأما أبوه فلم يكن هناك ومل يزره إذ كان مدفونا بالشام يف غري طريقه  

 ؟   أحييا له
محزة  :  ؛ كانا أحق بالشهر والذكر من عميه    أهنما لو كانا مؤمنني إميانا ينفع   :  الثالث
،   ، وهذا أبعد مما يقوله اجلهال من الرافضة وحنوهم من أن أبا طالب آمن   والعباس

 -، وفيه أنه تكلم بكالم خفي وقت املوت       وحيتجون مبا يف السرية من احلديث الضعيف   
؛   عمك الشيخ الضال كان ينفعك   {:  ولو أن العباس ذكر أنه آمن ملا كان قال للنيب   

، فشفعت فيه حىت صار يف ضحضاح  وجدته يف غمرة من نار :  ؟ فقال فهل نفعته بشيء
، ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل     ، يف رجليه نعالن من نار يغلي منهما دماغه   من نار

 . )٢( )١( }من النار 
بكالم خفي وقت املوت باطل خمالف ملا يف الصحيح وغريه فإنه      هذا يعين أنه تكلم  

مع أن ذلك    .  وأن العباس مل يشهد موته  .  هو على ملة عبد املطلب  :  كان آخر شيء قاله 
، فلما كان من العلم املتواتر  لو صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة من محزة والعباس

أبو طالب وال أبواه يف مجلة من يذكر من    املستفيض بني األمة خلفا من سلف أنه مل ي ذكر  
 - رضي اهللا عنهم -، كحمزة والعباس وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني     أهله املؤمنني

 .  كان هذا من أبني األدلة على أن ذلك كذب  
 %ô‰s% ôMtΡ%x. öΝä3s9 îοuθó™é& ×πuΖ|¡ym þ’Îû zΟŠÏδ≡tö/Î) tÏ%©!$#uρ ÿ…çµyètΒ øŒÎ) (#θä9$s  {:  أن اهللا تعاىل قال:  الرابع

öΝÍηÏΒöθs)Ï9 $̄ΡÎ) (#äτℜutç/ öΝä3ΖÏΒ $£ϑÏΒuρ tβρß‰ç7÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# { )إىل قوله )٣   :}  ¨βtÏøótGó™V{ y7s9 !$tΒuρ à7Î=øΒr& 

                                                 
 .  )١/٢١٠(، أمحد  )٢٠٩(، مسلم اإلميان   )٣٦٧٠(البخاري املناقب  ) ١(
 .  )  من حديث العباس٢٠٩، ومسلم   ٣٨٨٣رواه البخاري    ) (٢(
 .  ٤:  سورة املمتحنة آية  ) ٣(
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y7s9 zÏΒ «!$# ÏΒ &óx« ( { )١( وقال تعاىل  اآلية ،  :}  $tΒuρ šχ%x. â‘$xøóÏGó™$# zΟŠÏδ≡tö/Î) ÏµŠÎ/L{ ωÎ) tã 

;οy‰Ïãöθ̈Β !$yδy‰tãuρ çν$−ƒÎ) $£ϑn=sù ẗt7s? ÿ…ã&s! …çµ̄Ρr& Aρß‰tã °! r&§y9s? çµ÷ΖÏΒ 4 ¨βÎ) zΟŠÏδ≡tö/Î) îν≡̈ρV{ ÒΟŠÎ=ym ∩⊇⊇⊆∪ { )فأمر  )٢ 
، وأخرب أنه ملا تبني له    إبراهيم ألبيه باالستغفار، إال يف وعد بالتأسي بإبراهيم والذين معه

 .  واهللا أعلم  .  أنه عدو هللا تربأ منه 
 ؟  ؛ هل مها معمران  عن اخلضر وإلياس- رمحه اهللا -وسئل 

 إهنما ليسا من األحياء وال معمران وقد سأل إبراهيم احلريب أمحد بن حنبل )٣(فأجاب 
من  :  ؟ فقال اإلمام أمحد ن يريان ويروى عنهما، وأهنما باقيا عن تعمري اخلضر وإلياس

وسئل البخاري عن اخلضر    .  ، وما ألقى هذا إال شيطان   أحال على غائب مل ينصف منه  
ال يبقى  { ؛ وقد قال النيب   كيف يكون هذا :  ؟ فقال هل مها يف األحياء :  وإلياس

 . )٥( )٤( }؟  على رأس مائة سنة ممن هو على وجه األرض أحد   

$  {:  قوله تعاىل:  وقال أبو الفرج ابن اجلوزي tΒuρ $ uΖù= yèy_ 9|³t6 Ï9 ÏiΒ š Î= ö6 s% t$ ù#ã‚ ø9$# ( ' Î* sùr& 

¨M ÏiΒ ãΝßγ sù tβρ à$ Î#≈ sƒ ø:  -انتهى كالم الشيخ .  واهللا أعلم.   وليس مها يف األحياء  )٦( } ∪⊇⊃∩ #$
 .  -رمحه اهللا 

هبذا اجلواب الواضح يبطل ما نسب إىل الشيخ يف هذه املسألة مما خيالفهما          :  وأقول 
كون قد تراجع   ، أو ي   ؛ فإما أن يكون ذلك ليس من كالم الشيخ     من أن اخلضر حي اآلن    

، وقد قامت  وعلى كل حال فاحلق ما قامت عليه األدلة.  ، وتبني له أن اخلضر ميت   عنه
$  { :  ، وقد قال اهللا تعاىل لنبيه  األدلة على موت اخلضر كغريه من البشر  tΒuρ $ uΖù= yèy_ 

                                                 
 .  ٤:  سورة املمتحنة آية  ) ١(
 .  ١١٤:  سورة التوبة آية ) ٢(
 .)  ٣٣٧ / ٤اجملموع  ) (٣(
، أبو داود املالحم           )٢٢٥١(، الترمذي الفنت        )٢٥٣٧(، مسلم فضائل الصحابة           )١١٦(البخاري العلم       ) ٤(

 .  )٢/٨٨(، أمحد  )٤٣٤٨(
 .  )  من حديث ابن عمر ٢٥٣٧، ومسلم   ١١٦رواه البخاري    ) (٥(
 .  ٣٤:  سورة األنبياء آية ) ٦(
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9|³t6 Ï9 ÏiΒ š Î= ö6 s% t$ ù#ã‚ ø9$# ( { )والقول باستمرار حياة اخلضر مل يقم عليه دليل صحيح      )١ ،  .
من موت اخلضر كغريه من البشر حىت ال :  فالواجب األخذ مبا دل عليه الدليل الصحيح 

 وتركهم  ، ؛ من أجل إفساد عقائد الناس يتعلق بذلك املخرفون واهلارفون مبا ال يعرفون 
، ولكن صاحب اهلوى يتعلق مبا   األدلة الصحيحة إىل شبهات ما أنزل اهللا هبا من سلطان

.  فال حول وال قوة إال باهللا    .  ، ويترك األدلة الصحيحة  هو أوهى من نسج العنكبوت 
واحلمد هللا رب     .  اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه  

 .  نيالعامل

                                                 
 .  ٣٤:  ية سورة األنبياء آ) ١(
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 إجابات عن أحاديث تتعلق باألنبياء عليهم الصالة والسالم يف الربزخ 
أن    {:   عن هذه األحاديث - رمحه اهللا  - تقي الدين أمحد بن تيمية   )١(سئل الشيخ 

 ورآه وهو يطوف     )٣( )٢( }لي يف قربه  وهو يص- عليه السالم  - رأى موسى النيب 
 ؟   ، ورآه يف السماء وكذلك بعض األنبياء   بالبيت

، وهل ينتفع هبذه الصالة      ؟ واحلديث أنه ينقطع عمله   هل إذا مات أحد يبقى له عمل    
 .  ؟ ؟ وهل رأى األنبياء بأجسادهم يف هذه األماكن أم بأرواحهم وبالطواف

أما رؤيا موسى عليه السالم يف  .   رب العاملنياحلمد هللا :  - رمحه اهللا -فأجاب 
؛ كما رأى   ؛ كذلك جاء مفسرا    فهذا كان رؤيا منام مل يكن ليلة املعراج   )٤(الطواف 

وأما رؤيته ورؤية غريه من األنبياء ليلة املعراج يف السماء      .   ورأى الدجال )٥(املسيح أيضا 
،    ، ويوسف يف الثالثة  يف السماء الثانية ، ورأى حييي وعيسى  ملا رأى آدم يف السماء الدنيا  

،  ، وإبراهيم يف السابعة    ، وموسى يف السادسة   ، وهارون يف اخلامسة    وإدريس يف الرابعة 
لكن عيسى صعد إىل السماء     .  فهنا رأى أرواحهم مصورة يف صور أبداهنم   .  أو بالعكس

ا فهم مدفونون  ، وأما إبراهيم وموسى وغريمه  ، وكذلك قيل يف إدريس   بروحه وجسده  
 ال بد أن يرتل إىل األرض  - صلى اهللا عليه وعلى سائر األنبياء -واملسيح   .  يف األرض

، كما   ، ويقتل اخلرتير ، فيقتل الدجال ويكسر الصليب على املنارة البيضاء شرقي دمشق
وهلذا كان يف السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسف  .  ثبت ذلك يف األحاديث الصحيحة

وآدم كان     .  ؛ ألنه يريد الرتول إىل األرض قبل يوم القيامة خبالف غريه   يس وهارونوإدر
واألشقياء ال تفتح هلم أبواب   .  ؛ أرواح السعداء ؛ ألن نسم بنيه تعرف عليه يف مساء الدنيا

                                                 
 .  ) ٣٢٨ / ٤اجملموع  ) (١(
 .  )٥/٣٦٢(، أمحد  )١٦٣٣(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار    )٢٣٧٥(مسلم الفضائل  ) ٢(
 .)   من حديث أنس ٢٣٧٥رواه مسلم   ) (٣(
 .  )  من حديث ابن عمر ١٦٩، ومسلم   ٥٩٠٢طواف عيسى ؛ رواه البخاري     ) (٤(
 .)   من حديث ابن عمر ١٦٩، ومسلم   ٥٩٠٢ي  طواف عيسى ؛ رواه البخار   ) (٥(
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السماء وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط فال بد إذا عرضوا عليه أن يكون     
  . قريبا منهم

؛ فهذا ال منافاة  ، ورآه يف السماء أيضا   وأما كونه رأى موسى قائما يصلي يف قربه
؛ فإن األرواح من جنس أمر املالئكة يف اللحظة الواحدة تصعد وهتبط كامللك            بينهما

، وهذه الصالة وحنوها مما يتمته هبا امليت ويتنعم هبا كما ينعم أهل      ليست يف ذلك كالبدن 
 .   فإهنم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس يف الدنيا النفس؛ اجلنة بالتسبيح

، بل نفس هذا العمل هو    هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل
إذا مات ابن آدم انقطع     { وقول النيب  .  من النعيم الذي تتنعم به األنفس وتتلذذ به

؛   )٢( )١( }، وولد صاحل يدعو له   ، وعلم ينتفع به صدقة جارية :  عمله إال من ثالث
؛ فإن أهل     يريد به العمل الذي يكون له ثواب مل يرد به نفس العمل الذي يتنعم به                     

،    بقراءة القرآن       اجلنة يتنعمون بالنظر إىل وجه اهللا ويتنعمون بذكره وتسبيحه ويتنعمون                         
فإن مرتلك عند  .   ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا)٣(اقرأ وارق   :   لقارئ القرآنويقال  {

 .  }آخر آية تقرؤها  
 األمور يف الدنيا أعماال يترتب   ويتنعمون مبخاطبتهم لرهبم ومناجاته وإن كانت هذه   

،    عليها الثواب فهي يف اآلخرة أعماال يتنعم هبا صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه      
واألكل والشرب والنكاح يف الدنيا مما يؤمر به ويثاب عليه مع  .  وهذه كلها أعمال أيضا 

 .  لمواهللا أع .  ، وهو يف اآلخرة نفس الثواب الذي يتنعم به    النية الصاحلة
 ؟   هل يعلم وقت الساعة عن النيب - رمحه اهللا -وسئل 

                                                 
، أبو داود الوصايا     )٣٦٥١(، النسائي الوصايا  )١٣٧٦(، الترمذي األحكام   )١٦٣١(مسلم الوصية  ) ١(

 .  )٥٥٩(، الدارمي املقدمة   )٢/٣٧٢(، أمحد  )٢٨٨٠(
 .  )  من حديث أيب هريرة  ١٦٣١رواه مسلم   ) (٢(
،  ١٩٢ / ٦، وأمحد   ١٤٦٤ وأبو داود ٨٠٥٦ حسن صحيح والنسائي   : ، وقال ٢٩١٤رواه الترمذي    ) (٣(

 .  )  من حديث عبد اهللا بن عمرو  ٧٦٦وصححه ابن حبان   
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، ليس      ؛ فال أصل له   يعلم وقت الساعة أما احلديث املسئول عنه كونه  )١(فأجاب 
y7tΡθ  {:  ، بل قد قال اهللا تعاىل   من حتديد وقت الساعة نص أصال   عن النيب  è= t↔ ó¡o„ Çtã 

Ïπ tã$¡¡9$# tβ$−ƒ r& $ yγ8y™ óß∆ ( ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) $ yγ ãΚù= Ïæ y‰ΖÏã ’ În1u‘ ( Ÿω $ pκ Ïk= pgä† !$ pκÉJ ø%uθ Ï9 ω Î) uθ èδ 4 ôM n= à)rO ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ 4 { )قال تعاىل ملوسىو .  خفي على أهل السماوات واألرض :   أي  )٢ }  ¨β Î) 

sπ tã$¡¡9$# îπ uŠÏ?# u ßŠ% x.r& $ pκ Ï÷z é& { )أكاد أخفيها من نفسي فكيف   )٤( قال ابن عباس وغريه   )٣ 
:  هو يف مسلم من حديث عمرو  ، و ؟ ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة  أطلع عليها

 )٦( )٥( }ما املسئول عنها بأعلم من السائل   {:  ؟ قال مىت الساعة:   قيل لهأن النيب  
علم أنه  ، وكان السائل يف صورة أعرايب ومل ي     أنه ليس بأعلم هبا من السائل فأخرب 

 قد فإذا كان النيب .  وحني أجابه مل يكن يظنه إال أعرابيا  .  جربيل إال بعد أن ذهب 
؛ فكيف جيوز لغريه أن يدعي علم        إنه ليس بأعلم بالساعة من أعرايب    :  قال عن نفسه

 .  ؟ وإمنا أخرب الكتاب والسنة بأشراطها وهي عالماهتا وهي كثرية   ميقاهتا
الدر املنظم يف معرفة األعظم     :  ني مثل الذي صنف كتابا مساهومن تكلم يف وقتها املع  

، والذي تكلموا على ذلك من حروف       وذكر فيه عشر دالالت بني فيها وقتها-
؛ فإهنم وإن كان هلم صورة    ، وأمثال هؤالء  ، والذي تكلم عن عنقاء مغرب املعجم

من وجوه كثرية أهنم     ، وقد تبني لديهم    عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون 
:  ، وقد قال تعاىل  ، وإن ادعوا يف ذلك الكشف ومعرفة األسرار       يتكلمون بغري علم

                                                 
 .  ) ٣٤١ / ٤اجملموع  ) (١(
 .  ١٨٧:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ١٥:  سورة طه آية) ٣(
 .)  ١٥٠،  ١٤٩ / ١٦، والطربي  ١٤٥ / ٣تفسري ابن كثري  :  انظر  ) (٤(
،   )٦٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه   )١٠(، مسلم اإلميان  )٥٠(البخاري اإلميان ) ٥(

 .  )٢/٤٢٦(أمحد 
 .  )  من حديث ابن عمر   ٨، ومسلم   من حديث أيب هريرة ١٠،  ٩، ومسلم  ٥٠انظر البخاري    ) (٦(
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}  ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ zsÜt/ zΝøO M}$#uρ z øö t7ø9$#uρ Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# βr&uρ (#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ 

$ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪ { )١(   . 
ت  ، ومعلوم أنه ليس مطلوبا منا معرفة وق انتهى كالم الشيخ يف هذه املسألة املهمة   

وقد كان املشركون يسألون      .  ، وإمنا املطلوب منا العمل واالستعداد هلا    قيام الساعة
 وكذلك الذين حياولون حتديد   عن وقت قيامها من باب التعنت والتكذيب له   النيب

؛ ألن ذلك من علم  وقت قيامها ممن ذكرهم الشيخ وإمنا حياولون مستحيال ويعملون عبثا
؟ لكنه    ؛ فكيف يعلمه هؤالء  ال يعلم ذلكوإذا كان النيب  .   بهالغيب الذي اختص اهللا

 .  وال حول وال قوة إال باهللا  .  الفضول والعبث

                                                 
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية  ) ١(
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 تعيني الذبيح من ابين إبراهيم عليهم الصالة والسالم 
 ملا سئل عن الذبيح من ولد خليل اهللا إبراهيم عليه - رمحه اهللا -هذه فتوى للشيخ 

 ؟  ل أو إسحاق ؛ هل هو إمساعي  السالم
، وكل    هذه املسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء    .   احلمد هللا رب العاملني  )١(فأجاب 

وذكر أبو يعلى يف ذلك روايتني عن أمحد ونصر أنه      .  منهما مذكور عن طائفة من السلف  
وهلذا يذكر أبو   .  ، وأبو بكر اتبع حممد بن جرير  إسحاق اتباعا أليب بكر عبد العزيز

 ابن اجلوزي أن أصحاب أمحد ينصرون أنه إسحاق وإمنا ينصره هذان ومن        الفرج
وذكر الشريف  .  وحيكى ذلك عن مالك نفسه لكن خالفه طائفة من أصحابه.  اتبعهما

، وهذا هو الذي رواه    أن الصحيح يف مذهب أمحد أنه إمساعيل  :  أبو علي بن أيب يوسف
 .  أنه إمساعيل مذهب أيب  :  قال.  عبد اهللا بن أمحد عن أبيه

، لكن الذي جيب القطع به أنه إمساعيل وهذا هو الذي       ويف اجلملة الرتاع فيها مشهور  
، وهو الذي تدل عليه التوراة اليت بأيدي أهل       عليه الكتاب والسنة والدالئل املشهورة  

:  بكرك :  ويف ترمجة أخرى  .  أذبح وحيدك  :  ، وأيضا فيها أنه قال إلبراهيم   الكتاب
لكن أهل الكتاب    .  ل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق املسلمني وأهل الكتاب    وإمساعي

وشاع عند بعض املسلمني أنه    .   فتلقى ذلك عنهم من تلقاه - إسحاق  -حرفوا فزادوا    
 .  إسحاق وأصله من حتريف أهل الكتاب 

:  ، قال تعاىل  ومما يدل على أنه إمساعيل قصة الذبيح املذكورة يف سورة الصافات                
}  çµ≈tΡö¤±t6 sù AΟ≈ n= äóÎ/ 5ΟŠ Î= ym ∩⊇⊃⊇∪ { )على أن الولد غالم      :   وقد انطوت البشارة على ثالثة  )٢
وأي حلم أعظم من حلمه حني عرض عليه  .  ، وأنه يكون حليما ، وأنه يبلغ احللم  ذكر

                                                 
  . ) ٣٣١ / ٤اجملموع  ) (١(
 .  ١٠١:  سورة الصافات آية ) ٢(
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þ’ÎΤß‰Éf  {:  ؟ فقال أبوه الذبح  tFy™ βÎ) u!$ x© ª!$# zÏΒ tÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃⊄∪ { )مل ينعت :  ، وقيل  )١
:   تعاىل ، ولقد نعت إبراهيم به يف قوله          اهللا األنبياء بأقل من احللم وذلك لعزة وجوده              

}  ¨β Î) zΟŠ Ïδ≡tö/Î) îν≡̈ρ V{ ÒΟŠ Î= ym ∩⊇⊇⊆∪ { )٢(  }  ¨β Î) tΛ Ïδ≡tö/Î) îΛ Î= y⇔s9 ×ν≡̈ρ r& Ò=ŠÏΨ •Β ∩∠∈∪ { )؛ ألن    )٣

$  { احلادثة شهدت حبلمهما  ¬Η s>sù xn= t/ çµyè tΒ z ÷ë ¡¡9$# tΑ$ s% ¢ o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“ u‘r& ’Îû ÏΘ$ uΖyϑ ø9$# þ’ÎoΤr& y7çt r2øŒr& öÝàΡ$$ sù 

#sŒ$ tΒ 2”ts? 4 tΑ$ s% ÏMt/r'̄≈ tƒ ö≅ yè øù$# $tΒ ãtΒ ÷σè? ( þ’ ÎΤß‰Éf tFy™ β Î) u!$ x© ª!$# zÏΒ t ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃⊄∪ { )إىل قوله )٤   :

}  çµ≈oΨ ÷ƒ y‰sùuρ ?x ö/É‹Î/ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∠∪ $oΨ ø.ts?uρ Ïµ ø‹n= tã ’Îû t ÌÅz Fψ$# ∩⊇⊃∇∪ íΝ≈ n= y™ #’n?tã zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ∩⊇⊃∪ y7 Ï9≡x‹x. “Ì“ øgwΥ 

tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊃∪ …çµ ¯ΡÎ) ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊇∪ { )٥(   ،}  çµ≈tΡ÷¤³o0 uρ t,≈ ys ó™ Î* Î/ $ wŠÎ; tΡ zÏiΒ 

šÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇⊄∪ $ uΖø.t≈ t/uρ Ïµø‹n= tã #’n?tã uρ t,≈ ys ó™ Î) 4 { )؛ فهذه القصة تدل على أنه إمساعيل        )٦
 : من وجوه 
≈çµ  {:  ، فلما استوىف ذلك قال أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أوال  :  أحدمها tΡ÷¤³o0 uρ 

t,≈ ys ó™ Î* Î/ $ wŠÎ;tΡ zÏiΒ šÅs Î=≈¢Á9$# ∩⊇⊇⊄∪ { )وبشارة ثانية    فبني أهنما بشارتان بشارة بالذبيح )٧ ،
 .  وهذا ب ي  ن.  بإسحاق
ويف سائر املواضع      .  أنه مل يذكر قصة الذبيح يف القرآن إال يف هذا املوضع        :  الثاين

çµ…  {:  رة هود من قوله تعاىل ، كما يف سو  يذكر البشارة بإسحاق خاصة  è?r&zö∆ $#uρ ×π yϑ Í← !$s% 

ôM s3Ås ŸÒsù $yγ≈ tΡö¤±t6 sù t,≈ ys ó™ Î* Î/ ÏΒ uρ Ï!#u‘ uρ t,≈ ys ó™ Î) z>θà)÷ètƒ ∩∠⊇∪ { )فلو كان الذبيح إسحاق      )٨ ،

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة الصافات آية ) ١(
 .  ١١٤:  سورة التوبة آية ) ٢(
 .  ٧٥:  سورة هود آية ) ٣(
 .  ١٠٢:  سورة الصافات آية ) ٤(
 .  ١١١ - ١٠٧:  سورة الصافات اآليات ) ٥(
 .  ١١٣ ، ١١٢:  سورة الصافات اآليتان ) ٦(
 .  ١١٢:  سورة الصافات آية ) ٧(
 .  ٧١:  سورة هود آية ) ٨(
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_y§{  {:  وقال تعاىل.  خلفا للوعد يف يعقوبلكان  ÷ρ r'sù öΝåκ÷]ÏΒ Zπ x‹Åz ( (#θ ä9$ s% Ÿω ô#y‚ s? ( çνρ ã¤±o0 uρ 

?Ν≈ n= äóÎ/ 5ΟŠ Î= tæ ∩⊄∇∪ ÏM n= t7ø% r'sù …çµ è?r&tøΒ $# ’Îû ;ο §|À ôM ©3|Ásù $ yγ yγ ô_ uρ ôM s9$ s% uρ î—θ ègx” ×Λ É)tã ∩⊄∪ { )وقال    )١ ،

θ#)  {:  تعاىل يف سورة احلجر  ä9$ s% Ÿω ö≅ y_ öθs? $̄ΡÎ) x8çÅe³u; çΡ AΟ≈ n=äó Î/ 5ΟŠ Î= tæ ∩∈⊂∪ tΑ$ s% ’ÎΤθ ßϑ è?ö¤±o0 r& #’ n?tã β r& 

z Í_ ¡¡¨Β çy9 Å6ø9$# zΟÎ6 sù tβρ ãÏe±t6 è? ∩∈⊆∪ (#θ ä9$ s% y7≈ tΡö¤±o0 Èd,ys ø9$$ Î/ Ÿξ sù ä3s? zÏiΒ šÏÜÏΖ≈ s)ø9$# ∩∈∈∪ { )٢(   ،
، والبشارة بإسحاق   ، مث ملا ذكر البشارتني مجيعا البشارة بالذبيح  ومل يذكر أنه الذبيح

، ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته   بعده كان هذا من األدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح  
$  {:  وهبة يعقوب إلبراهيم يف قوله تعاىل uΖö6 yδuρ uρ ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™Î) z>θà)÷ètƒ uρ \'s#Ïù$ tΡ ( yξ ä.uρ $ uΖù= yè y_ 

šÅs Î=≈  .   الذبيح، ومل يذكر اهللا  )٣( } ∪⊅∠∩ ¹|
، وملا ذكر البشارة بإسحاق ذكر       أنه ذكر يف الذبيح أنه غالم حليم    :  الوجه الثالث
، وهذا مما  ، والتخصيص ال بد له من حكمه   ، يف غري هذا املوضع  البشارة بغالم عليم

، وإمساعيل وصف    يقوي اقتران الوصفني واحللم هو مناسب للصرب الذي هو خلق الذبيح 
Ÿ≅Š  {:  له تعاىلبالصرب يف قو Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ }§ƒ Í‘ ÷ŠÎ)uρ #sŒuρ È≅øÅ3ø9$# ( @≅ à2 zÏiΒ t ÎÉ9≈¢Á9$# ∩∇∈∪ { )٤(     ،

ÏM  {:  ؛ فإنه قال يف الذبيح وهذا أيضا وجه ثالث  t/r'̄≈ tƒ ö≅ yè øù$# $tΒ ãtΒ ÷σè? ( þ’ ÎΤß‰Éf tFy™ β Î) u!$ x© ª!$# 

zÏΒ t ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃⊄∪ { )وقد وصف اهللا إمساعيل أنه من الصابرين ووصف اهللا تعاىل       )٥ 
çµ…  {:  إمساعيل بصدق الوعد يف قوله تعاىل   ¯ΡÎ) tβ%x. s−ÏŠ$ |¹ Ï‰ôã uθø9$# { )؛ ألنه وعد أباه     )٦
 .  من نفسه الصرب على الذبح فوىف به

                                                 
 .  ٢٩ ، ٢٨:  سورة الذاريات اآليتان  ) ١(
 .  ٥٥ - ٥٣:  سورة احلجر اآليات ) ٢(
 .  ٧٢:  سورة األنبياء آية ) ٣(
 .  ٨٥:  سورة األنبياء آية ) ٤(
 .  ١٠٢:  سورة الصافات آية ) ٥(
 .  ٥٤:  سورة مرمي آية ) ٦(
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، وهلذا قال     أن البشارة بإسحاق كانت معجزة ألن العجوز عقيم  :  الوجه الرابع  
$tΑ  { براهيم عليه السالمإ s% ’ÎΤθ ßϑ è?ö¤±o0 r& #’n?tã β r& z Í_¡¡¨Β çy9 Å6ø9$# zΟÎ6 sù tβρ ãÏe±t6 è? ∩∈⊆∪ { )١(    ،

$à$Î!r&u O  {:  وقالت امرأته tΡr&uρ ×—θàf tã #x‹≈ yδ uρ ’ Í?÷èt/ $ ¸‚ ø‹x© ( { )٢(  . 
، وكانت البشارة مشتركة بني إبراهيم   وقد سبق أن البشارة بإسحاق يف حال الكرب

، وامتحن بذحبه دون األم     ، وأما البشارة بالذبيح فكانت إلبراهيم عليه السالم    وامرأته 
من أن    :   وغريه)٣( وأصحابه يف الصحيح ، وهذا مما يوافق ما نقل عن النيب   ة به املبشر

، وهناك أمر    إمساعيل ملا ولدته هاجر غارت سارة فذهب إبراهيم بإمساعيل وأمه إىل مكة   
 .  ، وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك     بالذبح

$  {:  لومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن اهللا تعاىل قا   yγ≈ tΡö¤±t6 sù t,≈ ys ó™Î* Î/ 

ÏΒ uρ Ï!#u‘ uρ t,≈ ys ó™ Î) z>θ à)÷ètƒ ∩∠⊇∪ { )؟ والبشارة بيعقوب     فكيف يأمر بعد ذلك بذحبه  )٤
وب إمنا ولد بعد موت إبراهيم عليه   ، بل يعق تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب  

، ومما يدل على ذلك أن قصة       ، وقصة الذبيح كانت يف حياة إبراهيم بال ريب    السالم
 ، فقال النيب   ملا فتح مكة كان قرنا الكبش يف الكعبة، والنيب  الذبيح كانت مبكة

 إين آمرك أن ختمر قرين الكبش فإنه ال ينبغي أن يكون يف القبلة ما يلهي     {: للسادن 

 وهلذا جعلت مين حمال للنسك من عهد إبراهيم وإمساعيل عليهما   )٦( )٥( }املصلي 
 ، ومل ينقل أحد أن إسحاق ذهب إىل مكة ال   ، ومها اللذان بنيا البيت بنص القرآن  السالم

، لكن بعض املؤمنني يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام        من أهل الكتاب وال غريهم

                                                 
 .  ٥٤:  سورة احلجر آية ) ١(
 .  ٧٢:  ةسورة هود آي ) ٢(
 .  )  من حديث ابن عباس ٣٣٦٤القصة يف صحيح البخاري   :  انظر  ) (٣(
 .  ٧١:  سورة هود آية ) ٤(
 .  )٥/٣٨٠(، أمحد  )٢٠٣٠(أبو داود املناسك  ) ٥(
 .  ) ، وصححه األلباين  ٦٨ / ٤، وأمحد  ٢٠٣٠رواه أبو داود   ) (٦(
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 ٥٨٣

، ورمبا جعل منسكا  ؛ فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك اجلبل  فهذا افتراء
 .  كما جعل املسجد الذي بناه إبراهيم وما حوله من املشاعر 

 .  ن الذبيح إمساعيل عليه السالمانتهى ما ذكره الشيخ يف قصة الذبيح ومنه اتضح أ  
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 ٥٨٤

 التفضيل بني املالئكة وصاحلي بين آدم 
؛ أيهما    عن صاحلي بين آدم واملالئكة - رمحه اهللا - )١(سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

؛ فإن     أفضل بأن صاحلي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية واملالئكة أفضل باعتبار البداية      
،    ، مستغرقون يف عبادة الرب   األعلى مرتهني عما يالبسه بنو آدماملالئكة اآلن يف الرفيق 

، وأما يوم القيامة بعد دخول اجلنة        وال ريب أن هذه األحوال اآلن أكمل من أحوال البشر      
 .  فيصري صاحلو البشر أكمل من حال املالئكة 

! يا رب :  إن املالئكة قالت   {:  قد ثبت عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال  :  وقال أيضا
؛ فاجعل لنا اآلخرة كما جعلت هلم   جعلت بين آدم يأكلون يف الدنيا ويشربون ويتمتعون 

 أو ثالثا مث أعادوا عليه مرتني .  ال أفعل:  مث أعادوا عليه فقال .  ال أفعل:  قال! الدنيا 
؛    }كن فكان :  وعزيت ال أجعل صاحل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له:  فقال

 ، ورواه عبد اهللا بن أمحد يف كتاب السنة عن النيب  ذكره عثمان بن سعيد الدارمي
 . )٢(مرسال 

:  فقيل له ! ما خلق اهللا خلقا أكرم عليه من حممد     :  وعن عبد اهللا بن سالم أنه قال 
؟ إمنا جربيل   أتدري ما جربيل وما ميكائيل:  ؟ فقال للسائل وال ميكائيلوال جربيل 

 . )٣(وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر  
وما علمت عن أحد من الصحابة ما .  وما خلق اهللا خلقا أكرم عليه من حممد 

، وهذا هو املشهور عند املنتسبني إىل السنة من أصحاب األئمة األربعة     خيالف ذلك
 .  ، وهو أن األنبياء واألولياء أفضل من املالئكة     هموغري

                                                 
 .  ) باين وصححه األل٦٨ / ٤ وأمحد ٢٠،  ٣٠رواه أبو داود   ) (١(
وذكره  .  ، ووصله ابن عساكر بذكر أنس      ، وفيه ابن عالق   مرسال١٠٦٥رواه عبد اهللا بن أمحد يف السنة        ) (٢(

 .  )  من حديث عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم من مراسيله        ٥٢ / ٣ابن كثري 
:  قال ابن كثري غريب جدا ؛ أي، و ، وهو ضعيف  ؛ فيه عبيد اهللا بن متام٨٢ / ١قال اهليثمي يف اجملمع  ) (٣(

 .  ) ضعيف جدا  
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 .  ولنا يف هذه املسألة مصنف مفرد ذكرنا فيه األدلة من اجلانبني :  قال الشيخ
 عن آدم ملا خلقه اهللا ونفخ فيه من روحه وأسجد له            - رمحه اهللا   - )١(وسئل 
وميكائيل مع ؟ وهل كان جربائيل  ؛ هل سجد مالئكة السماء واألرض خاصة مالئكته
؟ أم جنة يف األرض خلقها   ؟ وهل كانت اجلنة اليت سكنها جنة اخللد املوجودة    من سجد

، مثل بين   ؟ أم من أرض إىل أرض     ؟ وملا أهبط هل أهبط من السماء إىل األرض     اهللا له 
 ؟   إسرائيل

 :   فقرة فقرة فقال- رمحه اهللا -، أجاب عنه الشيخ    وهذا سؤال ذو فقرات مهمة  
:  ؛ كما نطق بذلك القرآن يف قوله تعاىل     بل أسجد له مجيع املالئكة    :  د هللا احلم

} y‰yf |¡sù èπ s3Í×¯≈ n=yϑ ø9$# öΝßγ = à2 tβθãèuΗ ød r& ∩⊂⊃∪ { )فهذه ثالث صيغ مقرره للعموم  )٢ 

≈¯×Ïπs3Í  {:  ؛ فإن قوله  ولالستغراق n= yϑ ø9$# { )؛ فإن اسم اجلمع      ؛ يقتضي مجيع املالئكة  )٣

ßlã÷è  {:  املعرف باأللف والالم يقتضي العموم كقوله s? èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ßyρ ”9$#uρ { )فهو     )٤ 
 .  رب مجيع املالئكة

 .   وهذا من أبلغ العموم } كلهم {: الثاين 

إنه مل يسجد له   :  فمن قال.   وهذا توكيد للعموم} أمجعون  {:  قوله :  الثالث
، وهذا القول وحنوه      ؛ فقد رد القرآن بالكذب والبهتان  مجيع املالئكة بل مالئكة األرض

، وإمنا هو من أقوال الفالسفة واملالحدة الذين      ن أقوال املسلمني واليهود والنصارى ليس م
، وجيعلون سجود     ، والشياطني قوى النفس اخلبيثة   جيعلون املالئكة قوى النفس الصاحلة    

، وحنو ذلك   ، وامتناع الشياطني عصيان القوى اخلبيثة للعقل   املالئكة طاعة القوى للعقل  
 وأمثاهلم من القرامطة من - إخوان الصفا   - يقوهلا أصحاب رسائل من املقاالت اليت

                                                 
 .  ) ٣٤٥ /٤اجملموع  ) (١(
 .  ٣٠:  سورة احلجر آية ) ٢(
 .  ٣١:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٤:  سورة املعارج آية  ) ٤(
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، وقد يوجد حنو هذه األقوال يف      الباطنية ومن سلك سبيلهم من ضالل املتكلمة واملتعبدة   
 .  أقوال املفسرين اليت ال إسناد هلا يعتمد عليه

 للشيخ    - تفسري املنار -، فقد وجد هذا القول الباطل يف    صدق شيخ اإلسالم :  أقول
 .   للغزايل- اإلحياء -رشيد نقال عن حممد عبده نقال عن كتاب 

، ومل     ومذهب املسلمني واليهود والنصارى ما أخرب اهللا به يف القرآن     :  قال الشيخ
، لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورا فامتنع  يكن يف املأمورين بالسجود أحد من الشياطني 

وبعضهم جعله من    .  ة لدخوله يف األمر بالسجود    ، وجعله بعض الناس من املالئك   وعصى
 .  ، واملالئكة خلقوا من نور   ، ولكونه خلق من نار   اجلن ألن له قبيال وذرية 

،   أنه كان منهم باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله وال باعتبار مثاله   :  والتحقيق
ئكة بالسجود له إكراما  ، ألن اهللا أمر املال  ومل خيرج من السجود آلدم أحد من املالئكة 

y7tG  {:  ، وهلذا قال إبليس   له ÷ƒ uu‘ r& #x‹≈yδ “ Ï% ©!$# |M øΒ§Ÿ2 ¥’ n?tã { )؛ فدل على أن آدم        )١
 .  كرم على من سجد له 

واجلنة اليت أسكنها     :  ، فقال  نوع اجلنة اليت أسكنها آدم -ه اهللا  رمح-مث بني الشيخ 
إهنا جنة  :  ، ومن قال آدم وزوجته عند سلف األمة وأهل السنة واجلماعة هي جنة اخللد 

، فهو من املتفلسفة امللحدين أو من   يف األرض بأرض اهلند أو بأرض جدة أو غري ذلك
 .   يقوله من يقول من املتفلسفة واملعتزلة ؛ فإن هذا إخواهنم املتكلمني املبتدعني 

، وسلف األمة وأئمتها متفقون على بطالن هذا      والكتاب والسنة يرد هذا القول   
$ øŒÎ)uρ  {:  ، قال تعاىل القول oΨù= è% Ïπ s3Í×¯≈ n= uΚ ù=Ï9 (#ρ ß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) 4’ n1r& uy9 õ3tFó™ $#uρ tβ%x.uρ 

zÏΒ š ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊆∪ $ uΖù= è% uρ ãΠyŠ$ t↔ ¯≈tƒ ôä3ó™ $# |MΡr& y7ã_ ÷ρ y—uρ sπ ¨Ψpgø: $  {:   إىل قوله  )٢( } #$ uΖù= è% uρ 

(#θ äÜÎ7÷δ $# ö/ä3àÒ ÷è t/ CÙ÷è t7Ï9 Aρ ß‰tã ( ö/ä3s9uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# @s)tG ó¡ãΒ ìì≈ tFtΒ uρ 4’n< Î) &Ïm ∩⊂∉∪ { )؛ فأخرب أنه     )٣
                                                 

 .  ٦٢:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  ٣٥ ، ٣٤:  سورة البقرة اآليتان ) ٢(
 .  ٣٦:  سورة البقرة آية ) ٣(
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‘ö/ä3s9uρ ’Îû ÇÚö  {:  ، مث قال  سبحانه أمرهم باهلبوط وأن بعضهم عدو لبعض     F{$# @s)tG ó¡ãΒ 

ìì≈ tFtΒ uρ 4’ n< Î) &Ïm ∩⊂∉∪ { )وهذا يبني أهنم مل يكونوا يف األرض وإمنا اهبطوا إىل األرض          )١ ،
 أرض لكان    فإهنم لو كانوا يف األرض وانتقلوا إىل أرض كانتقال قوم موسى من أرض إىل      

وكذلك قال يف األعراف ملا    .  مستقرهم ومتاعهم إىل حني يف األرض قبل اهلبوط وبعده 
 tΑ$s% $tΒ y7yèuΖtΒ ωr& y‰àfó¡n@ øŒÎ) y7è?ós∆r& ( tΑ$s% O$tΡr& ×öyz çµ÷ΖÏiΒ Í_tFø)n=yz ÏΒ 9‘$̄Ρ …çµtGø)n=yzuρ ÏΒ  {:  قال إبليس

&ÏÛ ∩⊇⊄∪ tΑ$s% ñÝÎ7÷δ$$sù $pκ÷]ÏΒ $yϑsù ãβθä3tƒ y7s9 βr& t¬6s3tFs? $pκÏù ólã÷z$$sù y7̈ΡÎ) zÏΒ tÌÉó≈¢Á9$# ∩⊇⊂∪ { )٢(   ،

ñÝÎ7÷δ  {:  فقوله $$ sù $ pκ÷]ÏΒ $ yϑ sù ãβθ ä3tƒ y7 s9 β r& t¬6 s3tFs? $ pκ Ïù { )يبني اختصاص السماء باجلنة     )٣ 
،  ؛ عائد إىل معلوم غري مذكور يف اللفظ  )  منها (: ؛ فإن الضمري يف قوله  هبذا احلكم 

θ#)  {:  وهذا خبالف قوله  äÜÎ7÷δ $# #\óÁ ÏΒ ¨βÎ* sù Νà6s9 $ ¨Β óΟçFø9r'y™ 3 { )؛ فإنه مل يذكر هناك   )٤

، وعند    ؛ ألن اهلبوط يكون من علو إىل سفل    } اهبطوا  {:  وقال هنا.  ما اهبطوا فيه
،    ئيل حيال السراة املشرفة على املصر الذي يهبطون إليهأرض السراة حيث كان بنو إسرا 
 .  هبط:  ومن هبط من واد إىل جبل قيل له 

                                                 
 .  ٣٦:  لبقرة آية سورة ا) ١(
 .  ١٣ ، ١٢:  سورة األعراف اآليتان  ) ٢(
 .  ١٣:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ٦١:  سورة البقرة آية ) ٤(
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 معىن سجود املالئكة آلدم عليه السالم 
وكذلك قصة    :  ، فيقول  معىن سجود املالئكة آلدم  - رمحه اهللا  - )١(يبني الشيخ 

وهذا تشريف وتكرمي    .  ود له ، ولعن املمتنع عن السج   سجود املالئكة كلهم أمجعني آلدم   
، وجعل آدم قبلة هلم يسجدون إليه      إن السجود إمنا كان هللا  :  ، وقد قال بعض األغبياء له

؛ كما أن السجود على الكعبة      ، وليس يف هذا تفضيل له عليهم   كما يسجد إىل الكعبة
 من ، بل حرمة املؤمن عند اهللا أفضل  ليس فيه تفضيل للكعبة على املؤمن عند اهللا

 .  ، بل كفر السجود لغري اهللا حمرم :  ، وقالوا  حرمتها
، ويدل   أن السجود كان آلدم بأمر اهللا وفرضه بإمجاع من يسمع قوله    :  واجلواب

 :  على ذلك وجوه  
، ومن التمييز يف    ، وكل حرف له معىن    إىل آدم  :  ، ومل يقل  آلدم:  قوله  :  أحدها

Ÿω (#ρ  {:   كما قال تعاىل؛ سجدت له وسجدت إليه    :  اللسان أن يقال  ß‰àf ó¡n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 

Ÿω uρ Ì yϑ s) ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# uρ ¬! “ Ï% ©! $#  ∅ ßγ s) n= yz β Î) öΝ çFΖ à2 çν$ −ƒ Î) šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊂∠∪ { )وقال  )٢   :

}  ¬!uρ ß‰àf ó¡o„ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ †Îû ÇÚö‘ F{$# { )وأمجع املسلمون على أن السجود        )٣ 

 إىل    يصلي إىل بيت املقدس مث صلى  كان النيب  {وأما الكعبة فقد  .  لغري اهللا حمرم

، وال     ، وإىل عمود وشجرة   لعرتة:   وال يقال)٥( )٤( }، وكان يصلي إىل عرتة  الكعبة
، وأما   ، والساجد للشيء خيضع له بقلبه وخيشع له بفؤاده        لعمود وال لشجرة    :  يقال

                                                 
 .  ) ٣٥٨ / ٤:  اجملموع ) (١(
 .  ٣٧:  سورة فصلت آية ) ٢(
 .  ٤٩:  سورة النحل آية  ) ٣(
، النسائي    )٣٤٠( الترمذي الصالة    ، )٥٢٥(، مسلم املساجد ومواضع الصالة        )٣٩٠(البخاري الصالة   ) ٤(

 .  )٤/٢٨٣(، أمحد  )١٠١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )٤٨٩(الصالة 
 من    ٥٠٤، ومسلم  ٤٩٣، والبخاري    من حديث أيب جحيفة   ٥٠٣، ومسلم  ٣٧٦انظر صحيح البخاري     ) (٥(

 .  ) ، وغري ذلك حديث ابن عباس 
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، كما يويل وجهه إىل بعض النواحي إذا أمه       إليه فإمنا يويل وجهه وبدنه إليه ظاهراالساجد
ÉeΑuθ  {:  كما قال sù y7 yγô_ uρ tôÜx© Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# 4 ß]øŠym uρ $ tΒ óΟçFΖä. (#θ—9uθ sù öΝä3yδθã_ ãρ { )١(   . 

؛ فإن    ، أو يزعم أنه خري منه    أن آدم لو كان قبلة مل ميتنع إبليس من السجود   :  والثاين
، وقد يصلي الرجل    ، وليس يف ذلك تفضيل هلا على املصلني إليها  القبلة قد تكون أحجارا

؟ هذا  ء فر الشيطان، فمن أي شي إىل عرتة أو إىل رجل وال يتوهم أنه مفضل بذلك
 .  العجب العجيب
أنه لو جعل آدم قبلة يف سجدة واحدة لكانت القبلة وبيت املقدس أفضل   :  والثالث

؛ فهذه القصة الطويلة اليت      منه بآالف كثرية إذ جعلت قبلة دائمة يف مجيع أنواع الصلوات    
اهللا رفعه هبا وامنت ، ومن أفضل النعم عليه واليت جاءت إىل العامل بأن  قد جعلت علما له

، ومع أن بعض ما أوتيه من    عليه ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة يف بعض األوقات
، والكعبة إمنا وضعت له      اإلميان والعلم والعربية من الرمحن أفضل بكثري من الكعبة

؟ هذا ما ال   أفيجعل من جسيم النعم عليه أو يشبه به يف شيء نزر قليل جدا  .  ولذريته
 .  يقوله عاقل

إن قيلت هذه الكلمة على   :  ، فيقال هلم ال جيوز السجود لغري اهللا:  وأما قوهلم
وقد دل دليل خاص على   .  ؛ فهي كلمة عامة تنفي بعمومها جواز السجود آلدم   اجلملة 

 .  ، والعام ال يعارض ما قابله من اخلاص أهنم سجدوا له 
، وأما    ؛ أما األول فال دليل ا وعلى املالئكةأن السجود لغري اهللا حرام علين :  وثانيها

 يعين على أن آدم جعل قبلة يف السجود أو على منع السجود آدم          -؟   الثاين فما احلجة فيه
 .  -وقد أمر اهللا به   
؛ والثاين حق وال شفاء فيه وأما     أنه حرام أمر اهللا به أو حرام مل يأمر به     :  وثالثها

 ؟   أن أمر اهللا تعاىل به األول فكيف ميكن أن حيرم بعد  

                                                 
 .  ١٤٤:  سورة البقرة آية ) ١(
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فكيف   :  كانت حتيتهم:  ، ويقال أبو يوسف وإخوته خروا له سجدا     :  ورابعها
 والبهائم ال تعبد إال ؟ وقد كانت البهائم تسجد للنيب  إن السجود حرام مطلقا :  يقال
لو كنت   {:  ؟ وقد قال النيب   يلزم من السجود لشيء عبادته :  ؛ فكيف يقال اهللا

 )٢( )١( }آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها     
 . }لو كنت آمرا أحدا أن يعبد    {:  ومعلوم أنه مل يقل

أما اخلضوع والقنوت بالقلوب واالعتراف     :  وفيه التفسري وهو أن يقال   )٣(وسابعها 
بالربوبية والعبودية فهذا ال يكون على اإلطالق إال هللا سبحانه وتعاىل وحده وهو يف غريه   

، ولو      ؛ إذا أمرنا اهللا تعاىل أن نسجد له    ، وأما السجود فشريعة من الشرائع    ممتنع باطل
 إذا أحب أن نعظم   ه غريه لسجدنا لذلك الغري طاعة هللا أمرنا أن نسجد ألحد من خلق

، فسجود املالئكة آلدم     ، ولو مل يفرض علينا السجود له مل جيب البتة فعله       من سجدنا له
، وسجود     ، وهو أقدم تشريف وتكرمي وتعظيم  عبادة هللا طاعة هللا وقربة يتقربون هبا إليه

 .  إخوة يوسف له حتية وسالم   
؟ ومل يأت أن آدم سجد   ف عندما سجد ألبويه حتية مل يكره له أال ترى أن يوس

 واهللا أعلم    -، بل مل يؤمر آدم وبنوه بالسجود إال هللا رب العاملني ولعل ذلك       للمالئكة 
 ألهنم أشرف األنواع وهم صاحلو بين آدم وليس فوقهم أحد حيسن        -حبقائق األمور 

هم لبعض فليس لبعضهم مزية بقدر ما   وهم أكفاء بعض .  السجود له إال هللا رب العاملني   
، ومن سواهم فقد جد هلم من املالئكة لألب األقوم ومن البهائم لالبن   يصلح له السجود

 .  األكرم

                                                 
 .  )١٤٦٣(، الدارمي الصالة   )٢١٤٠( أبو داود النكاح  )١(
انظر حاشية   .   ومن حديث أيب هريرة٢٩١ / ٧، والبيهقي  حسن غريب :  ، وقال ١١٥٩رواه الترمذي    ) (٢(

 .  ) ١٢٥ / ٦سنن أيب داود 
 .  ) ٣٦٠ / ٤كذا الترقيم يف جمموع الفتاوى   ) (٣(
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؛ فلغو من القول هذا إىل ما    مل يسبق آلدم ما يوجد اإلكرام له بالسجود:  وأما قوهلم 
ه على عباده ليست بسبب منهم فهو  به من اعتزال اجلماعة فإن نعم اهللا تعاىل وأياديه وآالء

 .  املنعم بذلك السبب
&ã…  {:  وقوله  s!uρ šχρ ß‰àf ó¡o„ ) ∩⊄⊃∉∪ { )؛ فإنه إن سلم أنه يفيد احلصر فالقصد    )١

،  بينهم وبني البشر الذين يشركون برهبم ويعبدون غريه  الفصل - واهللا أعلم -منه 
:  مث يقال.  فأجربهم أن املالئكة ال تعبد غريه مث هذا عام وتكون اآلية خاصة فيستثين آدم    

،   فأما األول فال يكون إال هللا  .  عبادة حمضة وسجود تشريف  :  السجود على ضربني 
 .  واآلية حممولة عليه 

هل سجد آلدم مالئكة   :   عما جاء يف السؤال- اهللا  رمحه- )٢(مث أجاب الشيخ  
؟ بأن ظاهر الكتاب العزيز أنه سجد له عموم  السماء واألرض أم مالئكة األرض خاصة 

:  ، قال تعاىل ؛ فإن االسم اجملموع املعرف باأللف والالم يوجب استيعاب اجلنس    املالئكة 
}  øŒÎ)uρ $ oΨ ù= è% Ïπ s3Í×¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ { )هذا   ؛ فسجود املالئكة يقتضي مجيع املالئكة    )٣ ،

، فالعدول عن موجب القول العام إىل اخلصوص ال       مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن   
 .  معدومبد له من دليل يصلح له وهو  

ما ابتدع قوم بدعة إال يف القرآن ما :  وقد بلغين عن بعض السلف أنه قال:  مث قال
öΝßγ  {:  فلعل قوله.  ، ولكن ال يعلمون يردها =à2 tβθãè uΗød r& ∩⊂⊃∪ { )جيء به الزعم      )٤ 

، وكانت هذه الكلمة ردا ملقالة     بعض املالئكة ال كلهمإمنا سجد له:  زاعم يقول
، ومن اختلج يف سره وجه اخلصوص بعد هذا التحقيق والتوكيد فليعز نفسه يف             هؤالء

 .  االستدالل بالقرآن والفهم  

                                                 
 .  ٢٠٦:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ) ٣٦١ / ٤موع اجمل ) (٢(
 .  ٣٤:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٣٠:  سورة احلجر آية ) ٤(
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 التفضيل بني خدجية وعائشة رضي اهللا عنهما 
 )١( ؟ فأجاب هما أفضل عن خدجية وعائشة أمي املؤمنني أي- رمحه اهللا -سئل ابن تيمية 

بأن سبق خدجية وتأثريها يف أول اإلسالم ونصرها وقيامها يف الدين مل تشركها فيه عائشة   
 .  وال غريها من أمهات املؤمنني 

وتأثري عائشة يف آخر اإلسالم ومحل الدين وتبليغه إىل األمة وإدراكها من العلم ما مل    
 .  ن غريهاتشركها فيه خدجية وال غريها وقد متيزت به ع 

، ويف تفضيل بعضهن على  وأفضل نساء هذه األمة خدجية وعائشة وفاطمة  :  مث قال
إن مجلة أزواجه أفضل      :  ، فإذا قيل هبذا االعتبار  ، وخدجية وعائشة من أزواجه     بعض نزاع 

؛ ألن أزواجه أكثر عددا والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة يف         من مجلة بناته كان صحيحا 
 .  بناته

 فلم يقل إهنم أفضل من العشرة إال أبو    وأما نساء النيب :  - رمحه اهللا -ال أيضا وق
،    ، وهو قول شاذ مل يسبقه إليه أحد وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء       حممد بن حزم 

؛ فإنه احتج على    ، وحجته اليت احتج هبا فاسدة    ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول 
 أعلى الدرجات فيكون   ، ودرجة النيب   ع زوجها يف درجته يف اجلنة ذلك بأن املرأة م
، وأن      وهذا يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من األنبياء مجيعهم      .  أزواجه يف درجته  

، وأن يكون من يطوف على     تكون زوجة كل رجل من أهل اجلنة أفضل ممن هو مثله 
أفضل من األنبياء واملرسلني وهذا      من الولدان ومن يزوج به من اجلواب العني    النيب 

 .  كله مما يعلم بطالنه عموم املؤمنني
فضل عائشة على النساء كفضل   {:   أنه قالوقد ثبت يف الصحيح عن النيب 

، وقد ثبت يف     على النساء فقط؛ فإمنا ذكر فضلها )٢( )١( }الثريد على سائر الطعام 

                                                 
 .)  ٣٦١ / ٤اجملموع  ) (١(
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كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال     { )٤(:   أنه قال عن النيب )٣(الصحيح 

 .  ك القليل، وأكثر أزواجه لسن من ذل   )٥( }عدد قليل إما اثنان أو أربع 

لو كنت متخذا من أهل األرض خليال    { واألحاديث املفضلة للصحابة كقوله 

؛ يدل على أنه ليس يف األرض ال من الرجال وال من    )٧( )٦( }الختذت أبا بكر خليال  

خري    {:  وكذلك ما ثبت يف الصحيح عن علي أنه قال .  بكرالنساء أفضل عنده من أيب 

 وما دل على هذه من النصوص اليت ال    )٩( )٨( }هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر   
 .  يتسع هلا هذا املوضع 

، أبو حممد مع كثرة علمه      لسلفوباجلملة فهذا قول شاذ مل يسبق إليه أحد من ا 
، كما    وتبحره وما يأيت به من الفوائد العظيمة له من األقوال املنكرة الشاذة ما يعجب منه   

، وإن أم موسى       إن مرمي نبية   :  ، وهذا كقوله   يعجب مما يأيت به من األقوال احلسنة الفائقة   
يل وغريهم اإلمجاع على أنه    وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو املعا .  نبية

Β ßxŠÅ¡yϑ̈$  {:  والقرآن والسنة دال على ذلك كما يف قوله تعاىل  .  ليس يف النساء نبية ø9$# 

                                                 
،  )١٨٣٤(، الترمذي األطعمة   )٢٤٣١(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٢٣٠(البخاري أحاديث األنبياء  ) ١(

 .  )٤/٣٩٤(، أمحد  )٣٢٨٠(، ابن ماجه األطعمة   )٣٩٤٧(النسائي عشرة النساء   
 .  )  من حديث أنس٢٤٤٦، ومسلم   ٣٧٧٠رواه البخاري    ) (٢(
 .  )  من حديث أيب موسى٢٤٣١، ومسلم   ٣٤١١رواه البخاري    ) (٣(
 .  ط السلفية ) ٤(
، ابن    )١٨٣٤(، الترمذي األطعمة    )٢٤٣١(، مسلم فضائل الصحابة    )٣٢٣٠(البخاري أحاديث األنبياء  ) ٥(

 .  )٤/٣٩٤(، أمحد  )٣٢٨٠(ماجه األطعمة 
 .  )١/٤٣٩(، أمحد  )٩٣(، ابن ماجه املقدمة   )٣٦٥٥(، الترمذي املناقب    )٢٣٨٣(مسلم فضائل الصحابة  ) ٦(
 من حديث أيب    ٢٣٨٢، ومسلم   ٢٩٠٤، ورواه البخاري     من حديث ابن مسعود ٢٣٨٣رواه مسلم   ) (٧(

 .  ) سعيد
 .  )١/١٠٦(، أمحد  )١٠٦(ابن ماجه املقدمة ،  )٤٦٢٩(، أبو داود السنة    )٣٤٦٨(البخاري املناقب  ) ٨(
 .  ) ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٥،  ١١٥،  ١١٠،  ١٠٦ / ١ (املسند ألمحد  :  انظر  ) (٩(
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È≅ ÷δr& #“ tà)ø9$# 3 { )٢(   . 
علي ومعاوية وطلحة وعائشة هل     :   عما شجر بني الصحابة- رمحه اهللا  -وسئل 

 ؟   يطالبون به أم ال
 قد ثبت يف النصوص الصحيحة أن عثمان وعليا وطلحة والزبري   )٣(فأجاب 

أنه ال يدخل النار أحد بايع   {:  ، بل قد ثبت يف الصحيح وعائشة من أهل اجلنة

 وأبو موسى األشعري وعمرو بن العاص ومعاوية بن أيب سفيان   )٥( )٤( } حتت الشجرة
 .  هم من الصحابة وهلم فضائل وحماسن
جملتهد إذا  ، والصدق منه إن كانوا فيه جمتهدين وا   وما حيكى عنهم كثري منه كذب
، وإن قدر أن هلم ذنوبا فالذنوب       ، وخطؤه يغفر له    أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر      

 :  ، وهي عشرة  ال توجب دخول النار مطلقا إال إذا انتفت األسباب املانعة من ذلك 
،   ، ومنها املصائب املكفرة  ، ومنها احلسنات املاحية ، ومنها االستغفار منها التوبة

، ومنها ما يهدى للميت  ، ومنها دعاء املؤمنني   ومنها شفاعة غريهعة النيب ومنها شفا
 .  ، ومنها أهوال القيامة  ، ومنها فتنة القرب من الثوب والصدقة والعتق

خري القرون القرن الذي بعثت      {:   أنه قال عن النيب  )٦(وقد ثبت يف الصحيحني  
 وحينئذ فمن جزم يف واحد من هؤالء بأن له  )٧( }، مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم  فيه

                                                 
 .  ٧٥:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ١٠٩:  سورة يوسف آية ) ٢(
 .)  ٤٣١ / ٤اجملموع  ) (٣(
 .  )٣/٣٥٠(، مسند أمحد   )٤٦٥٣(، سنن أيب داود كتاب السنة   )٣٨٦٠(سنن الترمذي كتاب املناقب  ) ٤(
 .)  ٢٤٩٦انظر صحيح مسلم    ) (٥(
 .  )  من حديث أيب هريرة  ٢٥٣٤رواه مسلم   ) (٦(
، ابن ماجه    )٣٨٥٩(، الترمذي املناقب   )٢٥٣٣(، مسلم فضائل الصحابة   )٢٥٠٩(البخاري الشهادات  ) ٧(

 .  )١/٤٣٤(، أمحد  )٢٣٦٢(األحكام 
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؛ فكيف   ذنبا يدخل به النار قطعا فهو كاذب مفتر فإنه لو قال ما ال علم به لكان مبطال
 - وقد هنى اهللا عنه         -كم شجر بينهم      ؟ فمن تل   إذا قال ما دلت الدالئل الكثرية على نقيضه             
 .  من ذمهم أو التعصب لبعضهم بالباطل معتد 

مترق مارقة على حني فرقة من      {:   أنه قالوقد ثبت يف الصحيح عن النيب  

 وقد ثبت عنه يف الصحيح أنه قال عن   )٢( )١( }ني باحلق املسلمني تقتلهم أوىل الطائفت  

 )٤( )٣( }إن ابين هذا سيد وسيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني   {:  احلسن
 وقد قال تعاىل يف   )٦( )٥( }تقتله الفئة الباغية  {:  ويف الصحيحني عن عمار أنه قال

β  {:  القرآن  Î)uρ Èβ$tG xÍ← !$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è=tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 

3“ t÷z W{$# (#θ è= ÏG≈s)sù  ÉL ©9$#  Èö ö7s? 4 ®L ym uþ’ Å∀ s? #’ n< Î) ÌøΒ r& «!$# 4 β Î* sù ôNu!$ sù (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( 

¨β Î) ©!$# =Ït ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ { )والسنة وإمجاع السلف على أهنم   فثبت بالكتاب  )٧
، وأن علي بن أيب طالب والذين معه كانوا أوىل باحلق من الطائفة   مؤمنون مسلمون 

 .  واهللا أعلم  .  املقاتلة له
 وما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان املختار اإلمساك عما شجر   )٨( - رمحه اهللا -وقال 

، فليس من الواجب اعتقاد أن كل   مبني الصحابة واالستغفار للطائفتني مجيعا ومواالهت
، بل فيهم املذنب واملسيء وفيهم املقصر يف       واحد من العسكر مل يكن إال جمتهدا متأوال 

                                                 
 .  )٣/٣٢(د ، أمح )١٠٦٥(مسلم الزكاة  ) ١(
 .  )  من حديث أيب سعيد ١٠٦٥رواه مسلم   ) (٢(
 ، )٤٦٦٢(، أبو داود السنة  )١٤١٠(، النسائي اجلمعة  )٣٧٧٣(، الترمذي املناقب  )٢٥٥٧(البخاري الصلح ) ٣(

 .  )٥/٥١(أمحد 
 .)   من حديث أيب بكرة ٢٧٠٤رواه البخاري    ) (٤(
 .  )٣/٩١(، أمحد  )٢٩١٥(شراط الساعة  ، مسلم الفنت وأ  )٤٣٦(البخاري الصالة  ) ٥(
 .)   من حديث أيب سعيد ٤٤٧رواه البخاري    ) (٦(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية  ) ٧(
 .)  ٤٣٤ / ٤اجملموع  ) (٨(
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، لكن إذا كانت السيئة يف حسنات كثرية كانت مرجوحة      االجتهاد لنوع من اهلوى 
عتقدون لكن ال ي.  ، وأهل السنة حتسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر هلم   مغفورة

 ومن سواه    ، وعلى اخلطأ يف االجتهاد إال لرسول اهللا   العصمة من اإلقرار على الذنوب
y7  {:  ، لكن هم كما قال اهللا تعاىل   فيجوز عليه اإلقرار على الذنوب واخلطأ  Í×¯≈s9'ρ é& t Ï%©!$# 

ã≅ ¬6s)tG tΡ öΝåκ÷]tã z|¡ôm r& $ tΒ (#θ è=ÉΚ tã ã— uρ$ yftG tΡuρ tã öΝÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ { )وفضائل األعمال إمنا هي    اآلية  )١ ،
 .  بنتائجها وعواقبها ال بصورها

                                                 
 .  ١٦:  سورة األحقاف آية ) ١(
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 التفضيل بني اخللفاء الراشدين يف العلم 
:  ؛ فقال أحدمها ن رجلني اختلفا ع- رمحه اهللا - ابن تيمية )١(سئل شيخ اإلسالم 

  أفقه من علي بن أيب طالب    - رضي اهللا عنهما  -أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب   
؛ فأي القولني   بل علي بن أيب طالب أعلم وأفقه من أيب بكر وعمر     :  وقال اآلخر

 .  أصوب 
:   من قول عمر)٣( )٢( }أقضاكم علي   {:  وهل هذان احلديثان ومها قوله   

  )٦( )٥( }أنا مدينة العلم وعلي باهبا    {:   وقوله  )٤(:  ، وأقضانا علي  أقرؤنا أيب
 بكر  ؛ فهل فيهما دليل على أن عليا أعلم وأفقه من أيب   ؟ وإذا كانا صحيحني  صحيحان

 ؟  - رضي اهللا عنهم أمجعني -وعمر  
 - أعلم وأفقه من أيب بكر وعمر  وإذا ادعى مدع أن إمجاع املسلمني على أن عليا    

 ؟   يكون حمقا أو خمطئا-رضي اهللا عنهم أمجعني 
مل يقل أحد من علماء املسلمني املعتربين أن عليا  .  احلمد هللا :  - رمحه اهللا -فأجاب 

، ومدعي اإلمجاع على ذلك من        بكر وعمر بل وال من أيب بكر وحده     أعلم وأفقه من أيب   
، بل ذكر غري واحد من العلماء إمجاع العلماء على أن أبا بكر       أجهل الناس وأكذهبم  
منهم اإلمام منصور بن عبد اجلبار السمعاين املروذي أحد أئمة       :  الصديق أعلم من علي

إمجاع علماء  " تقومي األدلة على اإلمام " ، ذكر يف كتابه السنة من أصحاب الشافعي

                                                 
 .  ) ٣٨٩ / ٤اجملموع  ) (١(
 .  )٢١٦٥(الترمذي الفنت  ) ٢(
 .  ) ٤٤٨١رواه البخاري    ) (٣(
، وروي بلفظ أفضل ؛ كما عند أمحد يف الفضائل     وصححه١٤٥ / ٣وه عن ابن مسعود عند احلاكم  وحن( ) ٤(

 .  ) ٥٤٨، وانظر ما سيأيت  ١٨٤ / ١، وكشف اخلفاء  ١٦٧ / ٨، وقارن مع الفتح   ١٠٧٩،  ١٠٣
 .  )٣٧٢٣(الترمذي املناقب  ) ٥(
 من رد احلديث من      ٢٣٥ / ٠ يف الكشف  ، ومسي العجلوين   غريب منكر  :  ، وقال ٢٧٢٣رواه الترمذي     ) (٦(

 .  ) ٥٥٠، وانظر ص  العلماء 
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وما علمت أحدا من األئمة املشهورين ينازع يف    .  السنة على أن أبا بكر أعلم من علي  
 يفيت ويأمر وينهى ويقضي  كيف وأبو بكر الصديق كان حبضرة النيب   .  ذلك

ا   ، ومل   ؟ كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إىل اإلسالم    وخيطب
 ساكت يقره على ذلك  ، والنيب  ، وغري ذلك من املشاهد ، ويوم حنني  هاجرا مجيعا

 يف مشاورته ألهل العلم وكان النيب .  ، ومل تكن هذه املرتبة لغريه ويرضى مبا يقول
والفقه والرأي من أصحابه يقدم يف الشورى أبا بكر وعمر فهما اللذان يتقدمان يف الكالم    

، فأول من   مثل قصة مشاورته يف أسرى بدر.   على سائر أصحابهيب  والعلم حبضرة الن
:  ، قد روي يف احلديث أنه قال هلما             وكذلك غري ذلك    .  تكلم يف ذلك أبو بكر وعمر         

 وهلذا كان قوهلما حجة يف أحد قويل    )١( }إذا اتفقتما على أمر مل أخالفكما  {
 .  ف قول عثمان وعلي، وهو خبال  وهو إحدى الروايتني عن أمحد  .  العلماء

 ومل   )٣( )٢( }أيب بكر وعمر    :  اقتدوا باللذين من بعدي  {:  ويف السنن عنه أنه قال  

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين  {:  ، بل ثبت عنه أنه قال جيعل هذا لغريمها
؛ فإن كل  املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور

 فأمر باتباع سنة اخللفاء الراشدين وهذا يتناول األئمة األربعة  )٥( )٤( }بدعة ضاللة   
، ومرتبة املقتدي به يف أفعاله وفيما سنه للمسلمني   وخص أبا بكر وعمر باالقتداء هبما 

 .  فوق سنة املتبع سنة فقط

                                                 
 .)   وفيه كذابان ٥٥٣رواه إسحاق بن راهويه   ) (١(
 .  )٥/٣٩٩(، أمحد   )٩٧(، ابن ماجه املقدمة   )٣٦٦٢(الترمذي املناقب  ) ٢(
 ٣٨٠٥الترمذي   من حديث حذيفة ورواه ٩٧ وابن ماجه ٣٨٢ / ٥، وأمحد   وضعفه٣٦٦٢رواه الترمذي   ) (٣(

 .  ) من حديث ابن مسعود وحسنه   
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٤(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٤(
 وصححه الذهيب يف السري    ٤٢، وابن ماجه  ٤٦٠٧، وأبو داود  حسن صحيح  :   وقال٢٢٧٦رواه الترمذي   ) (٥(

١٩٠ / ١٨  (. 
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إن يطع القوم    :   كانوا معه يف سفر فقال أن أصحاب النيب     {ويف صحيح مسلم  

 . )٢( )١( } أبا بكر وعمر يرشدوا
، فإن مل جيد فبما سنه رسول     وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يفيت من كتاب اهللا  

وابن  .  ومل يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي .   فإن مل جيد أفىت بقول أيب بكر وعمر   اهللا
، وهو يفيت بقول أيب بكر وعمر مقدما     عباس حرب األمة وأعلم الصحابة وأفقههم يف زمانه    

اللهم فقهه     {:   أنه قال، وقد ثبت عن النيب  ى قول غريمها من الصحابةلقوهلما عل

 . )٤( )٣( }يف الدين وعلمه التأويل 
وأيضا فأبو بكر وعمر كان اختصاصهما بالنيب فوق اختصاص غريمها وأبو بكر كان   

مر عنده عامة الليل حيدثه يف العلم والدين ومصاحل   ؛ فإنه كان يس أكثر اختصاصا
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم   :  ، كما روى أبو بكر بن أيب شيبة   املسلمني

 أيب بكر يف األمر من أمور   يسمر عندكان الرسول  {:  عن علقمة عن عمر قال

أن     {:   ويف الصحيحني عن عبد الرمحن بن أيب بكر )٦( )٥( }املسلمني وأنا معه 
اثنني فليذهب من كان عنده طعام :   قال، وأن النيب    أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء

، وأن أبا بكر جاء       ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب خبامس أو بسادس    بثالث
 مث لبث حىت صليت  ، وأن أبا بكر تعشى عند النيب     بعشرة ، وانطلق نيب اهللا  بثالثة

،     فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اهللاالعشاء مث رجع فلبث حىت نعس رسول اهللا 

                                                 
 .  )٥/٢٩٩(، أمحد  )٦٨١(ومواضع الصالة   مسلم املساجد   ) ١(
 .  )  من حديث أيب قتادة ٦٨١رواه مسلم   ) (٢(
، ابن ماجه املقدمة    )٣٨٢٤(، الترمذي املناقب   )٢٤٧٧(، مسلم فضائل الصحابة   )١٤٣(البخاري الوضوء  ) ٣(

)١٦٦(  . 
 .  )  من حديث ابن عباس ٢٤٧٧، ومسلم   ١٤٣رواه البخاري    ) (٤(
 .  )١/٢٦(، أمحد  )١٦٩( الصالة  الترمذي) ٥(
،   ٢٤٦ / ٢، واحلاكم  ١١٥٦، وصححه ابن خزمية   ٦٦٨٩، ابن أيب شيبة   وحسنه١٦٩رواه الترمذي    ) (٦(

 .)  ، وجعله من حديث ابن مسعود    ٣٣٠ / ٤ورواه الطحاوي يف املعاين   



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٦٠٠

؛  أبوا حىت جتيء:  ؟ قالت أوما عشيتهم:  ؟ قال  ما حبسك عن أضيافك: قالت امرأته
كان يتحدث إىل :  ويف رواية.  وذكر احلديث .  )١( }عرضوا عليهم العشاء فغلبوهم 

 . )٢( إىل الليل النيب 
،   ، ويوم بدر مل يبق معه يف العريش غريه ويف سفر اهلجرة مل يصحبه غري أيب بكر

ولو كنت متخذا من أهل   .  من آمن الناس علينا يف صحبته وذات يده أبو بكر  {:  وقال

 . )٤( )٣( }، الختذت أبا بكر خليال  األرض خليال

 إذ أقبل أبو بكر  كنت جالسا عند النيب  {:  ويف الصحيحني عن أيب الدرداء قال 
،    أما صاحبكم فقد غامر فسلم، فقال النيب  آخذا بطرف ثوبه حىت أبدى عن ركبتيه  

يل   ، فسألته أن يغفر  إين كان بيين وبني ابن اخلطاب شيء فأسرعت إليه مث ندمت  :  وقال
مث إن عمر ندم فأتى مرتل أيب بكر فلم جيده  .  ، ثالثا يغفر اهللا لك:  فأىب علي فأتيته فقال

أنا كنت  :  ، وقال  يتمعر وغضب حىت أشفق أبو بكر   فجعل وجه النيب  فأتى النيب 
وقال .  كذبت:   إن اهللا بعثين إليكم فقلتم فقال النيب - مرتني -أظلم يا رسول اهللا 

؟ فهل أنتم تاركو   ، فهل أنتم تاركو يل صاحيب  ، وواساين بنفسه وماله  صدقت:  أبو بكر
 .  )٥( }، فما أوذي بعدها   ؟ يل صاحيب

 .  )٦(سبق باخلري :  غامر:  قال البخاري
وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون   {:  ويف الصحيحني عن ابن عباس قال

، وأنا فيهم فلم يرعين إال رجل قد أخذ مبنكيب من       ويهنون ويصلون عليه قبل أن يرفع   
                                                 

 .  )١/١٩٧(، أمحد  )٣٢٧٠(لنذور ، أبو داود األميان وا )٢٠٥٧(، مسلم األشربة  )٣٣٨٨(البخاري املناقب ) ١(
 .  ) ٢٠٥٧، ومسلم   ٦٠٢رواه البخاري    ) (٢(
 .  )٣/١٨(، أمحد  )٣٦٦٠(، الترمذي املناقب   )٢٣٨٢(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٤٥٤(البخاري املناقب  ) ٣(
يف   ، وهذا من أصح األحاديث املستفيضة    من حديث أيب سعيد٢٣٨٢، ومسلم  ٣٩٠٤رواه البخاري   ) (٤(

 .  الصحاح من وجوه كثرية 
 .  )٣٤٦١(البخاري املناقب  ) ٥(
 .  )  من حديث أيب الدرداء ٤٦٤٠رواه البخاري    ) (٦(
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ما خلفت أحدا أحب إيل أن ألقى     :  ، فالتفت فإذا هو علي وترحم على عمر وقال  ورائي
، وذلك أين       اهللا مع صاحبيك ، إن كنت ألظن أن جيعلك   وامي اهللا  .   بعمله منك اهللا 

ودخلت أنا وأبو بكر       .  جئت أنا وأبو بكر وعمر :   يقولكنت كثريا ما أمسع النيب 
 فإن كنت أرجو أو أظن أن جيعلك اهللا   )٢( )١( }وخرجت أنا وأبو بكر وعمر   .  وعمر
 .  معهما

أنه ملا كان يوم أحد قال أبو سفيان ملا أصيب      {: ويف الصحيحني وغريمها 
أيف القوم   :  فقال.   ال جتيبوه؟ فقال النيب  ؟ أيف القوم حممد  أيف القوم حممد :  املسلمون 

م ابن أيف القو:  فقال.   ال جتيبوه؟ فقال النيب  ؟ أيف القوم ابن أيب قحافة  ابن أيب قحافة
أما هؤالء  :  فقال ألصحابه.   ال جتيبوه؟ فقال النيب   ؟ أيف القوم ابن اخلطاب    اخلطاب

، إن الذين عددت     كذبت عدو اهللا :  ، فلم ميلك عمر نفسه أن قال     فقد كفيتموهم
فهذا أمري الكافر يف تلك احلال .  ، احلديث  . . )٤( )٣( }ألحياء وقد بقي لك ما يسوؤك 

 ؛ النيب    وأيب بكر وعمر دون غريمها لعلمه بأهنم رؤوس املسلمني   نيب إمنا سأل عن ال
 .  ووزيراه

                                                 
 .  )١/١١٢(، أمحد  )٩٨(، ابن ماجه املقدمة  )٢٣٨٩(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٤٨٢(البخاري املناقب  ) ١(
 .  ) ٢٣٨٩، ومسلم   ٣٦٧٧رواه البخاري    ) (٢(
 .  )٤/٢٩٣(، أمحد  )٣٨١٧( املغازي  البخاري) ٣(
 .  )  من حديث الرباء٤٠٤٣رواه البخاري    ) (٤(
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 فضل أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما 
 - رضي اهللا عنهما -أيب بكر وعمر  :   بيان فضل اخلليفتني- رمحه اهللا -يواصل الشيخ 

مرتلة أيب   سأل الرشيد مالك بن أنس عن )١(:   فيقولوعن مجيع صحابة رسول اهللا 
 .  مرتلتهما يف حياته كمرتلتهما منه بعد موته:   يف حياته فقالبكر وعمر من النيب 

، واملشاركة يف العلم     وكثرة االختصاص والصحبة مع كمال املودة واالئتالف واحملبة   
 .  ، وهذا ظاهر بني ملن له خرية بأحوال القوم   والدين تقتضي أهنما أحق بذلك من غريمها 

ديق فإنه مع قيامه بأمر من العلم والفقه عجز عنهما غريه حىت بينها هلم مل   أما الص
، وأما غريه فحفظت له أقوال كثرية     ، هذا يدل على غاية الرباعة  حيفظ له قول خيالف نصا

 .  خالفت النص لكون تلك النصوص مل تبلغهم 
من عرف  ، وهذا يعرفه  والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة علي 

؛ فإن قول عمر   ، وذلك مثل نفقة املتوىف عنها زوجها مسائل العلم وأقوال العلماء فيها
:   أنه قالوقد ثبت يف الصحيحني عن النيب .  هو الذي وافق النص دون القول اآلخر 

 . )٣( )٢( }م قبلكم حمدثون فإن يكن يف أميت أحد فعمر   قد كان يف األم {

رأيت كأين أتيت بقدح لنب فشربت حىت  {:   أنه قالويف الصحيحني عن النيب 
؟    ما أولته يا رسول اهللا:  ، فقالوا إين ألرى الري خيرج من أظفاري مث ناولت فضلي عمر

 . )٥( )٤( }العلم :  قال

                                                 
 .)  ٤٠٣ / ٤اجملموع  ) (١(
، سنن الترمذي     )٢٣٩٨(، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة    )٣٤٨٦(صحيح البخاري كتاب املناقب   ) ٢(

 .  )٦/٥٥(، مسند أمحد  )٣٦٩٣(كتاب املناقب 
 .)   من حديث أيب هريرة ٢٣٨٩، ومسلم   ٣٤٦٩رواه البخاري    ) (٣(
،   )٢/٨٣(، أمحد   )٢٢٨٤(، الترمذي الرؤيا    )٢٣٩١(، مسلم فضائل الصحابة     )٨٢(البخاري العلم   ) ٤(

 .  )٢١٥٤(الدارمي الرؤيا  
 .  )  من حديث ابن عمر ٢٣٩١، ومسلم  ٨٢رواه البخاري    ) (٥(
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 . )١( }لو مل أبعث فيكم لبعث عمر    {:  ويف الترمذي وغريه أنه قال
، وعلى    على الصالة اليت هي عمود اإلسالم وأيضا فإن الصديق استخلفه النيب 

 .  يت ليس يف مسائل العبادات أشكل منها  إقامة املناسك ال
أن ال حيج بعد العام مشرك وال  {:   فنادىوأقام املناسك قبل أن حيج النيب 

  ،   فأردفه بعلي بن أيب طالب لينبذ العهد إىل املشركني)٣( )٢( }يطوف بالبيت عريان 
 .  )٤(بل مأمور :  قال.  أمري أو مأمور :  فلما حلقه قال

 أن يسمع  -  النيب -، وكان علي ممن أمره      فأمر أبو بكر علي بن أيب طالب 
وكان هذا بعد غزوة تبوك اليت .  ويطيع يف احلج وأحكام املسافرين وغري ذلك أليب بكر 

ن الرجال إال منافق أو معذور أو      استخلف عليا فيها على املدينة ومل يكن بقي يف املدينة م  
أما ترضى أن تكون    :  ؟ قال أختلفين مع النساء والصبيان:  فلحقه علي فقال {.  مذنب

ف علي على املدينة ال  ؛ بني بذلك أن استخال )٦( )٥( }؟  مين مبرتلة هارون من موسى 
 دائما يستخلف ، وكان النيب   فإن موسى قد استخلف هارون .  يقتضي نقص املرتبة 

 جبميع املسلمني  ، وعام تبوك خرج النيب  ، لكن كان يكون هبا أي املدينة رجال رجاال
، وفيها أنزل   ؛ ألن العدو كان شديدا والسفر بعيدا  ومل يأذن ألحد يف التخلف عن الغزاة

 .  اهللا سورة براءة 

                                                 
:   وقال٦٨٦، والترمذي  ١٥٤ / ٤وصوابه ما رواه أمحد   ،  ، واستنكره ٢١٦،  ١٥٥ / ٣رواه ابن عدي     ) (١(

 .  ) لو كان بعدي نيب لكان عمر  :  ، بلفظ  ٩٢ / ٣، وصححه احلاكم  حسن غريب 
، أبو داود املناسك    )٢٩٥٨(، النسائي مناسك احلج   )١٣٤٧(، مسلم احلج   )٣٦٢(البخاري الصالة  ) ٢(

 .  )١٤٣٠(، الدارمي الصالة   )٢/٢٩٩(، أمحد  )١٩٤٦(
 .)   من حديث أيب بكر١٣٤٧، ومسلم   ٣٦٩رواه البخاري    ) (٣(
 .  ) ٦٧ / ٨، وتفسري القرطيب  ٣٣٥ / ٢تفسري ابن كثري  :  انظر  ) (٤(
، ابن ماجه املقدمة    )٣٧٢٤(، الترمذي املناقب   )٢٤٠٤(، مسلم فضائل الصحابة  )٤١٥٤(البخاري املغازي ) ٥(

 .  )١/١٧٠(، أمحد  )١١٥(
 .  )  من حديث سعد٤٤١٦،  ٣٧٠٦اه البخاري   رو ) (٦(
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،    وكتاب أيب بكر يف الصدقات أمجع الكتب وأوجزها وهلذا عمل به عامة الفقهاء  
 .  ؛ فدل ذلك على أنه أعلم بالسنة الناسخة   وكتاب غريه فيه ما هو متقدم منسوخ

 .  كان أبو بكر أعلمنا برسول اهللا  :   عن أيب سعيد قال )١(ويف الصحيحني 
 أيب بكر مل يكونوا يتنازعون يف مسألة إال فصلها بينهم أبو   وأيضا فالصحابة يف زمن

؛ فال يعرف بينهم يف زمانه مسألة واحدة تنازعوا إال ارتفع الرتاع بينهم  بكر وارتفع الرتاع
 ومدفنه ويف مرياثه ويف جتهيز جيش أسامة وقتال مانعي ؛ كتنازعهم يف وفاته  بسببه
 فيهم يعلمهم  ، بل كان خليفة رسول اهللا  ر، وغري ذلك من املسائل الكبا  الزكاة

، وبعده مل يبلغ علم أحد     ويقومهم ويبني هلم ما تزول معه الشبهة فلم يكونوا معه خيتلفون   
؛ فصاروا يتنازعون يف اجلد واإلخوة ويف احلرام ويف الطالق          وكماله علم أيب بكر وكماله  

،    كونوا يتنازعون فيه يف عهد أيب بكر، ويف غري ذلك من املسائل املعروفة مما مل ي   الثالث
، ومل يعرف أهنم خالفوا أبا بكر  وكانوا خيالفون عمر وعثمان وعليا يف كثري من أقواهلم 

 .  ، وهذا يدل على غاية العلم  يف شيء مما كان يفيت فيه ويقضي
، بل أدخل الناس من      وأقام اإلسالم فلم خيل بشيء منهوقد قام مقام رسول اهللا  

فكمل   .  ب الذي خرجوا منه مع كثرة املخالفني من املرتدين وغريهم وكثرة اخلاذلني البا
، وكانوا يسمون أبا    به من علمهم ودينهم ما ال يقاومه فيه أحد حىت قام الدين كما كان  

، قال السهيلي وغريه     مث بعد هذا مسوا عمر وغريه أمري املؤمنني  بكر خليفة رسول اهللا 
Ÿω ÷β  {:  قوله ظهر  :  من العلماء t“ øt rB χ Î) ©!$# $ oΨyè tΒ ( { )يف أيب بكر خليفة رسول    )٢ 

 .  خليفة رسول اهللا:   مث انقطع هذا االتصال اللفظي مبوته فلم يقولوا ملن بعده  اهللا
ضا فعلي بن أيب طالب تعلم من أيب بكر بعض السنة خبالف أيب بكر فإنه مل يتعلم     وأي

؛ كما يف احلديث املشهور الذي يف السنن حديث صالة التوبة عن    من علي بن أيب طالب
فإذا    .   حديثا ينفعين اهللا به مبا شاء أن ينفعين  كنت إذا مسعت من النيب  :  علي قال

                                                 
 .  ) ٢٣٨٢، ومسلم   ٤٦٦رواه البخاري    ) (١(
 .  ٤٠:  سورة التوبة آية ) ٢(
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 عن - وص د يق  أبو بكر  -، وحدثين أبو بكر   حلف يل صدقتهحدثين غريه استحلفته فإذا 
ما من مسلم يذنب ذنبا مث يتوضأ وحيسن الوضوء ويصلي ركعتني      {:   أنه قال النيب 

 ومما يبني لك هذا أن أئمة علماء الكوفة الذين         )٢( )١( }ويستغفر اهللا إال غفر اهللا له  
؛ كانوا يرجحون قول عمر     صحبوا عمر وعليا كعلقمة واألسود وشريح القاضي وغريهم 

، وأما تابعو أهل املدينة ومكة والبصرة فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن        على قول علي
 .  يذكر

، وكل شيعة    يها مدة خالفته وإمنا الكوفة ظهر فيها فقه علي وعلمه حبسب مقامه ف   
علي الذين صحبوه ال يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أيب بكر وعمر ال يف فقه وال  

، بل كل شيعته الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر املسلمني يقدمون     علم وال غريمها
  . أبا بكر وعمر إال من كان علي ينكر عليه ويذمه مع قلتهم يف عهد علي ومخوهلم  

 :  وكانوا ثالث طوائف 
وطائفة كانت .  ، وهؤالء حرقهم علي بالنار   طائفة غلت فيه كاليت ادعت فيه اإلهلية

 .  تسب أبا بكر وعثمان رأسهم عبد اهللا بن سبأ فلما بلغ عليا ذلك طلب قتله فهرب منه
ال يبلغين عن أحد منكم أنه فضلين  :  وطائفة كانت تفضله على أيب بكر وعمر قال 

 وقد روي عن علي من حنو مثانني وجها    )٣(.   أيب بكر وعمر إال جلدته حد املفتري      على
وقد ثبت يف  .  خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر   :  وأكثر أنه قال على منرب الكوفة 

 :  صحيح البخاري وغريه من رواية رجال مهدان خاصة اليت يقول فيها علي  
مدان ادخلوا بسالم من رواية سفيان الثوري   ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت هل

 بسنده عن حممد بن احلنفية  )٤(، ورواه البخاري    عن منذر الثوري وكالمها من مهدان 
                                                 

،   )١٣٩٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها    )١٥٢١(، أبو داود الصالة    )٣٠٠٦(الترمذي تفسري القرآن     ) ١(
 .  )١/٩(أمحد 

 )  ١٠٤٢٧ والنسائي ١٣٩٥، وابن ماجه   وحسنه٤٠٦، والترمذي   ١٥٢١ود ، وأبو دا ٨ / ١رواه أمحد  ) (٢(
 .  ) ١٢١٩رواه ابن أيب عاصم يف السنة     ) (٣(
 .  ) ١٦٧١رواه البخاري    ) (٤(
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؟ فقلت  يا بين أو ما تعرف:  ؟ فقال من خري الناس بعد رسول اهللا :  قلت أليب:  قال
 .  عمر:  ؟ قال مث من :  قلت.  أبو بكر :  فقال! ال 

 الكالم يف بيان فضل أيب بكر وعمر على غريمها من - رمحه اهللا - )١(خ يواصل الشي
هذه األمة يف العلم والدين وتقدميهما على غريمها يف اخلالفة واملرتبة ويرد على أحاديث    

 فلم يروه أحد من أهل   )٣( )٢( }أقضاكم علي  {:  وأما قوله :  مروية ال تصح فيقول
، ال أمحد وال غريه بإسناد صحيح وال ضعيف  الكتب الستة وال أهل املسانيد املشهورة

أيب   :  ، ولكن قال عمر بن اخلطاب وإمنا يروى من طريق من هو معروف بالكذب
 .  وهذا قاله بعد موت أيب بكر .  ، وعلي أقضانا  أقرؤنا
أعلم أميت باحلالل واحلرام معاذ بن     {:   قالالذي يف الترمذي وغريه أن النيب  و

 واحلديث الذي فيه ذكر علي مع    )٥( )٤( }وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت  .  جبل

، وزيد بن ثابت أعلم   أن معاذ بن جبل أعلم باحلالل واحلرام     {:  ضعفه فيه

فلم قدر صحة هذا احلديث لكان األعلم باحلالل واحلرام أوسع علما   .  )٦( } بالفرائض
ا هو فصل اخلصومات يف الظاهر مع ؛ ألن الذي خيتص بالقضاء إمن  من األعلم بالقضاء

إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم    {:  ؛ كما قال النيب  جواز أن يكون الباطن خبالفه 

                                                 
 .  ) ٤٠٨ / ٤اجملموع  ) (١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٤(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٢(
، والصحيحة     ٩٣ / ٧ وانظر فتح الباري   ١١٦٥، واآلجري   ٧١٣١ وابن حبان  ١٥٤،  رواه ابن ماجه    ()٣(

 .  ) ١٢٢٤لأللباين 
 .  )٣/٢٨١(، أمحد  )١٥٥(، ابن ماجه املقدمة   )٣٧٩٠(الترمذي املناقب  ) ٤(
 .  ) ، وليس فيه ذكر لعلي  سبق خترجيه آنفا ) (٥(
 .  )٣/١٨٤(، أمحد  )١٥٥( ماجه املقدمة  ، ابن )٣٧٩١(الترمذي املناقب  ) ٦(
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يت له من حق أخيه   ، فمن قض ، وإمنا أقضي بنحو ما أمسع  أن يكون أحلن حبجته من بعض  
 . )٢( )١( }شيئا فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار  

بل حيرم على املسلم أن يأخذ بقضائه     .  فقد أخرب سيد القضاة أن قضاءه ال حيل احلرام  
، وعلم احلالل يتناول الظاهر والباطن فكان األعلم به أعلم      ما قضى له به يف حق الغري 

 .  بالدين
 :  نوعانوأيضا فالقضاء 

أن يدعي أحدمها أمرا يكذبه اآلخر فيه     :  ، مثل احلكم عند جتاحد اخلصمني  :  أحدمها
 .  فيحكم فيه بالبينة وحنوها

؛     ولكن ال يعلمان ما يستحق كل منهما - يتصادقان -ما ال يتجاحدان فيه    :  والثاين
ما يستحق كل كتنازعهما يف قسم فريضة أو فيما جيب لكل من الزوجني على اآلخر أو في

فإذا أفتامها من  .  فهذا الباب هو من أبواب احلالل واحلرام .  من الشريكني وحنو ذلك
، وإمنا حيتاجان إىل حاكم عند     يرضيان بقوله كفامها ذلك ومل حيتاجا إىل من حيكم بينهما  

فأما احلالل   .  ، وقد يكون مع النسيان  ، وذاك إمنا يكون يف األغلب مع الفجور   التجاحد
وما خيتص بالقضاء ال حيتاج إليه إال قليل من .  احلرام فيحتاج إليه كل أحد من بر وفاجرو

وهلذا كلما أمر أبو بكر عمر أن يقضي بني الناس مكث حوال مل يتحاكم إليه        .  األبرار
.   من هذا النوع مل يبلغ عشر حكومات ، ولو عد جمموع ما قضي النيب    اثنان يف شيء

 يف احلالل واحلرام الذي هو قوام دين اإلسالم حيتاج إليه اخلاص   فأين هذا من كالمه
 ؟   والعام

 أقرب إىل الصحة باتفاق    )٢( )١( }أعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل   {:  وقوله 

، وإذا كان       لو كان مما حيتج به  )٤( )٣( }أقضاكم علي  {:  علماء احلديث من قوله 
                                                 

، أبو داود   )٥٤٠١(، النسائي آداب القضاة    )١٧١٣(، مسلم األقضية   )٦٧٤٨(البخاري األحكام ) ١(
 .  )١٤٢٤(، مالك األقضية  )٦/٣٢٠(، أمحد  )٢٣١٧(، ابن ماجه األحكام  )٣٥٨٣ (األقضية

 .  ) سلمة  من حديث أم ١٧١٣، ومسلم   ٢٦٨٠رواه البخاري    ) (٢(
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؛ علم إن احملتج بذلك على أن عليا أعلم من معاذ بن جبل   ذلك أصح إسنادا وأظهر داللة  
 أن احلديث   ؟ مع ؛ فكيف من أيب بكر وعمر اللذين مها أعلم من معاذ بن جبل     جاهل

، وأما احلديث الذي فيه ذكر   الذي فيه ذكر معاذ وزيد يضعفه بعضهم وحيسنه بعضهم
 .  علي فضعيف

، فأضعف وأوهى وهلذا إمنا يعد يف    )٥( }أنا مدينة العلم  {:  وأما حديث
، وهلذا ذكره ابن اجلوزي يف       رواه ، وإن كان الترمذي قد     املوضوعات املكذوبات 

، والكذب يعرف من نفس متنه ال حيتاج    وبني أنه موضوع من سائر طرقه)٦(املوضوعات 
 إذا كان مدينة العلم مل يكن هلذه املدينة إال باب    ؛ فإن النيب  إىل النظر يف إسناده

عنه أهل التواتر  ؛ بل جيب أن يكون املبلغ   وال جيوز أن يكون املبلغ عنه واحدا    .  واحد 
، ورواية الواحد ال تفيد العلم إال مع قرائن وتلك     الذين حيصل العلم خبربهم للغائب

؛ فال   ، وإما أن تكون خفية على كثري من الناس أو أكثرهم      القرائن إما أن تكون منتفية
 للخاص  خبالف النقل املتواتر الذي حيصل به العلم .  حيل هلم العلم بالقرآن والسنة املتواترة  

وهو مطرق الزنادقة إىل  .  ، وهذا احلديث إمنا افتراه زنديق أو جاهل ظنه مدحا  والعام
 .  القدح يف علم الدين إذا مل يبلغه إال واحد من الصحابة  

مث إن هذا خالف املعلوم بالتواتر فإن مجيع مدائن املسلمني بلغهم العلم عن رسول          
نة ومكة فاألمر فيهم ظاهر وكذلك أهل     أما أهل املدي  من غري طريق علي   اهللا

، وإمنا غالب علمه    ؛ فإن هؤالء مل يكونوا يروون عن علي إال شيئا قليال    الشام والبصرة
كان يف أهل الكوفة ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتوىل عثمان فضال     

                                                 
 .  )١٥٥(، ابن ماجه املقدمة   )٣٧٩٠(الترمذي املناقب  ) ١(
 .)  ٥٤٩،  ٥٤٠ص :  انظر  ) (٢(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٤(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٣(
 .)  ٥٤٩،  ٥٤٠انظر ص  ) (٤(
 .  )٣٧٢٣(الترمذي املناقب  ) ٥(
 .)  ٣٥٠،  ٣٤٩ / ١، البن اجلوزي  املوضوعات  ) (٦(
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، وقبل    يف خالفة عمر وكان أفقه أهل املدينة وأعلمهم تعلموا الدين     .  عن خالفة علي 
ذلك مل يتعلم أحد منهم من علي شيئا إال من تعلم منه ملا كان باليمن كما تعلموا حينئذ   

، وكان مقام معاذ بن جبل يف أهل اليمن وتعليمه هلم أكثر من مقام   من معاذ بن جبل
 .  علي وتعليمه وهلذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر مما رووه عن علي  

، وملا قدم علي الكوفة كان    ن أكابر التابعني إمنا تفقهوا على معاذوشريح وغريه م
، وعلي وىل على القضاء يف خالفته شرحيا وعبيدة السلماين     شريح قاضيا فيها قبل ذلك
 .  وكالمها تفقه على غريه

فإذا كان علم اإلسالم انتشر يف مدائن اإلسالم باحلجاز والشام واليمن والعراق      
، وملا صار إىل الكوفة عامة ما بلغه من    ملغرب قبل أن يقدم إىل الكوفة  وخراسان ومصر وا 

أعلم بلغه غريه من الصحابة ومل خيتص علي بتبليغ شيء من العلم إال وقد اختص غريه مبا           
 .  هو أكثر منه

،    فالتبليغ احلاصل بالوالية حصل أليب بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل لعلي 
،    ، وعلي أعلم منهما ، وأبو هريرة أكثر رواية منه  س أكثر فتيا منهوأما اخلاص فابن عبا

، فإن اخللفاء الراشدين قاموا من تبليغ     ، أيضا كما أن أبا بكر وعمر وعثمان أعلم منهما  
 .  العلم العام مبا كان الناس أحوج إليه مما يبلغه من بلغ بعض العلم اخلاص  

صاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة وأما ما يرويه أهل الكذب واجلهل من اخت  
 هل عندكم من رسول اهللا    :  أنه قيل له   {وقد ثبت عنه يف الصحيح   .  فكله باطل

 عبدا من كتابه وما يف ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال فهما يؤتيه اهللا:  ؟ فقال شيء
، وفيها    أسنان اإلبل اليت جتب يف الدية:   أي-وكان فيها عقول الديات .  هذه الصحيفة
 . )٢( )١( }ال يقتل مسلم بكافر  :  وفيها.  فكاك األسري

                                                 
، أبو  )٤٧٤٤(، النسائي القسامة   )١٤١٢(، الترمذي الديات    )١٣٧٠(، مسلم احلج   )٦٥٠٧(البخاري الديات   ) ١(

 .  )٢٣٥٦(، الدارمي الديات    )١/٧٩(، أمحد  )٢٦٥٨(، ابن ماجه الديات   )٢٠٣٤(داود املناسك 
 .  ) ١٣٧٠ ، ومسلم ٦٩٠٣،  ١١١رواه البخاري    ) (٢(
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 فأورثه علم األولني  وما يقوله بعض اجلهال من أنه شرب من غسل النيب      
، وال شرب   ؛ فإن شرب غسل امليت ليس مبشروع   ؛ من أقبح الكذب البارد  واآلخرين
، ومل يرو هذا أحد من أهل          ولو كان هذا يوجب العلم لشركه كل من حضر    .  علي شيئا
 .  العلم

؛    وكذا ما يذكر من أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أيب بكر وعمر وغريمها     
، بل فيهم من الكفر ما  فهذا من مقاالت املالحدة الباطنية وحنوهم الذين هم أكفر منهم 

.  ، وأنه كان أعلم من النيب   ليس يف اليهود والنصارى كالذين يعتقدون إهليته ونبوته
، وحنو هذه املقاالت اليت إمنا يقوهلا الغالة يف الكفر        يف الباطنوأنه كان معلما للنيب  

 .  واهللا سبحانه أعلم.  واإلحلاد
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 هللا عنهم التفضيل بني اخللفاء األربعة رضي ا
 عن رجل متردد يف تفضيل أيب بكر - رمحه اهللا - ابن تيمية )١(سئل شيخ اإلسالم 

 لوجود النصوص اليت      على علي بن أيب طالب   - رضي اهللا عنهم  -وعمر وعثمان  
 )٣( )٢( }أنت مين وأنا منك   {  لعلي   مثل قول النيب تدل على فضل علي 

ألعطني الراية غدا   {:   وقوله )٥( )٤( }أنت مين مبرتلة هارون من موسى    {:  وقوله 

 )٩( )٨( }من كنت مواله فعلي مواله          {:   وقوله   )٧( )٦( }رجال حيب اهللا ورسوله        
أذكركم اهللا يف أهل     {:   وقوله )١١( )١٠( }اللهم وال من وااله وعاد من عاداه   {

 . )١٣( )١٢( } ييتب

                                                 
 .  ) ٤١٤ / ٤اجملموع  ) (١(
 .  )١/١٠٨(، مسند أمحد   )٣٧١٦(، سنن الترمذي كتاب املناقب   )٢٥٥٣(صحيح البخاري كتاب الصلح    ) ٢(
 .  )  من حديث الرباء٢٦٩٩رواه البخاري    ) (٣(
ابن ماجه املقدمة   ،  )٣٧٢٤(، الترمذي املناقب    )٢٤٠٤(، مسلم فضائل الصحابة    )٣٥٠٣(البخاري املناقب   ) ٤(

 .  )١/١٨٥(، أمحد  )١٢١(
 .)   من حديث سعد٢٤٠٤، ومسلم   ٣٧٠٦رواه البخاري    ) (٥(
 .  )٥/٣٣٣(، أمحد  )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة   )٢٨٤٧(البخاري اجلهاد والسري  ) ٦(
 .)   من حديث سعد٢٤٠٤، ومسلم   من حديث سهل بن سعد٢٤٠٦ ومسلم ٢٩٤٢رواه البخاري    ) (٧(
 .  )٤/٣٦٨(، أمحد  )٣٧١٣(الترمذي املناقب  ) ٨(
وهو كثري  :   قال ابن حجر  ١١٦، وابن ماجه  ٩٩١، والفضائل  ١١٨ / ١رواه اإلمام أمحد يف املسند    ) (٩(

، والفتح   الطرق جدا وقد استوعبها ابن عقدة يف كتاب مفرد وكثري من أسانيدها منها صحاح وحسان      
 .)  ١٧٥٠  وانظر الصحيحة لأللباين٩٣ / ٧

 .  )٤/٢٨١(، أمحد  )١١٦(ابن ماجه املقدمة  ) ١٠(
 ٤٨١ والضياء ٤١٩،  ١٢٦ / ٣، وصححه احلاكم   ٨٤٧٨،   وضعفه ٨٤٧٣رواه النسائي يف الكربى     ) (١١(

 .)  وفيه شريك وفطر
 .  )٣٣١٦(، الدارمي فضائل القرآن    )٤/٣٦٧(، أمحد  )٢٤٠٨(مسلم فضائل الصحابة  ) ١٢(
 .  )  من حديث زيد بن أرقم  ٢٤٠٨ رواه مسلم  ) (١٣(
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ö≅à)sù (#öθ  {:  وقوله سبحانه s9$ yès? äí ô‰tΡ $ tΡu!$ oΨ ö/r& ö/ä.u!$ oΨ ö/r&uρ { )وقوله تعاىل  اآلية )١ ،  :

} ö≅ yδ 4’ tA r& ’ n? tã Ç≈ |¡Σ M} #Èβ *  {:   وقوله .  اآلية)٢( } #$ x‹≈ yδ Èβ$ yϑ óÁ yz (#θ ßϑ |Á tG ÷z $# ’ Îû 

öΝ Íκ Í h5 u‘ ( { )؟   اآلية )٣ 
ن التفضيل إذا ثبت للفاضل جيب أن يعلم أوال أ:   بقوله- رمحه اهللا -فأجاب الشيخ 

فإذا استويا وانفرد أحدمها خبصائص كان .  من اخلصائص ما ال يوجد للمفضول مثله 
وإذا كان كذلك ففضائل   .  ، وأما األمور املشتركة فال توجب تفضيله على غريه أفضل

 .  ، وفضائل علي مشتركة   اليت متيز هبا مل يشركه فيها غريهالصديق 
لو كنت متخذا من أهل األرض خليال الختذت أبا بكر   {:  وذلك أن قوله  

 } أيب بكر   ال يبقى يف املسجد خوخة إىل سدت إال خوخة          {:  وقوله   )٥( )٤( }خليال 
 وهذا فيه   )٩( )٨( }إن أمن الناس علي يف صحبته وذات يده أبو بكر     {:   وقوله )٧( )٦(

 :  ثالث خصائص مل يشركه فيها أحد 
 .  أنه ليس ألحد منهم عليه يف صحبته وماله مثل ما أليب بكر  :  األوىل
، وأراد     وهذا ختصيص له دون سائرهم .  إخل .  . . ال يبقى يف املسجد:  قوله :  انيةالث

 .  ، والصحيح ال يعارضه املوضوع    بعض الكذابني أن يروي لعلي مثل ذلك 

                                                 
 .  ٦١:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ١:  سورة اإلنسان آية  ) ٢(
 .  ١٩:  سورة احلج آية ) ٣(
 .  )١/٤٣٩(، أمحد  )٩٣(، ابن ماجه املقدمة   )٣٦٥٥(، الترمذي املناقب    )٢٣٨٣(مسلم فضائل الصحابة  ) ٤(
 .)   أيب سعيد  من حديث٢٣٨٢، ومسلم   ٣٩٠٤رواه البخاري    ) (٥(
 .  )٣/١٨(، أمحد  )٣٦٦٠(، الترمذي املناقب   )٢٣٨٢(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٦٩١(البخاري املناقب  ) ٦(
 .)   من حديث أيب سعيد ٢٣٨٢، ومسلم   ٣٩٠٤رواه البخاري    ) (٧(
 .  )٣/١٨(، أمحد  )٣٦٦٠(، الترمذي املناقب   )٢٣٨٢(، مسلم فضائل الصحابة   )٤٥٤(البخاري الصالة  ) ٨(
 .)   من حديث أيب سعيد ٢٣٨٢، ومسلم   ٣٩٠٤رواه البخاري    ) (٩(
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؛ نص من أنه ال    )٢( )١( }ألرض خليال لو كنت متخذا من أهل ا {:   قوله : الثالثة
ولو كان غريه أفضل منه لكان أحق هبا     .  أحد من البشر استحق اخللة لو أمكنت إال هو    

وكذلك تأمريه له   .  وكذلك أمره له أن يصلي بالناس مدة مرضه من اخلصائص      .  لو تقع
 وكذلك قوله يف  يف املدينة على احلج ليقيم السنة وميحق آثار اجلاهلية فإنه من خصائصه

 . )٤( )٣( }ادع أباك وأخاك حىت أكتب أليب بكر كتابا    {احلديث الصحيح 
، وأما     وأمثال هذه األحاديث كثرية تبني أنه مل يكن يف الصحابة من يساويه

وقال  .  )٦(قاهلا لسلمان .  ؛ فقد قاهلا لغريه   )٥( }أنت مين وأنا منك   {:  قوله

šχθ  {:  تعاىل àÎ= øt s†uρ «!$$ Î/ öΝåκ̈ΞÎ) öΝà6ΖÏϑ s9 $ tΒ uρ Νèδ óΟä3ΖÏiΒ { )٧(   . 

ومن محل علينا السالح فليس            { )٩( )٨( }من غشنا فليس منا      { قوله   

يه    ال خيتص بزيد بل كل موال )١( )١٢( }أنت أخونا وموالنا  {:  وقوله لزيد  )١١( )١٠(} منا
 .  كذلك

                                                 
 .  )١/٤٣٩(، أمحد  )٩٣(، ابن ماجه املقدمة   )٣٦٥٥(، الترمذي املناقب    )٢٣٨٣(مسلم فضائل الصحابة  ) ١(
 .  )  من حديث ابن مسعود  ٢٣٨٣رواه مسلم   ) (٢(
 .  )٦/١٤٤(، أمحد  )٢٣٨٧(، مسلم فضائل الصحابة   )٥٣٤٢(البخاري املرضى   ) ٣(
 .  )  من حديث عائشة٢٣٧٨ ومسلم ٥٦٦٦رواه البخاري    ) (٤(
 .  )١/١٠٨(، مسند أمحد   )٣٧١٦(، سنن الترمذي كتاب املناقب   )٢٥٥٣(صحيح البخاري كتاب الصلح    ) ٥(
 وقال يف  ، ١٠٧ / ٤، كما يف فيض القدير  ، وضعفه الذهيب  ٦٠٤٠، والطرباين   ٦٩١ / ٣رواه احلاكم  ) (٦(

 من حديث   ٢٥٠٠، ومسلم  ٢٤٨٦البخاري :  انظر  (واألشعريني .  كثري متروك:  ٥٤٠ / ١السري 
 .  ) أيب موسى

 .  ٥٦:  سورة التوبة آية ) ٧(
 .  )٢/٤١٧(، أمحد  )١٠١(مسلم اإلميان  ) ٨(
 .)  ١٠١رواه مسلم   ) (٩(
،   )٢٥٧٦(، ابن ماجه احلدود  )٤١٠٠(رمي الدم ، النسائي حت )٩٨(، مسلم اإلميان  )٦٤٨٠(البخاري الديات ) ١٠(

 .  )٢/١٤٢(أمحد 
 .)  ، وهو اآليت خترجيه ، قاله النيب لعلي ، ويف احلديث املذكور   وفيه شريك ٨٦،  ٤٣ / ٦رواه أمحد  ) (١١(
 .  )١/١١٥(، مسند أمحد  )٢٥٥٣(صحيح البخاري كتاب الصلح    ) ١٢(
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، هو أصح حديث يروى يف     إخل )٣(.  . . )٢( }ألعطني الراية  {:  وكذلك قوله 
 أن   )٤(:  ويف الصحيح .  إنه أخذها أبو بكر وعمر فهربا     :  ، وزاد فيه بعض الكذابني    فضله

،    ، فهذا احلديث رد على الناصبة الواقعني يف علي  ومئذما أحببت اإلمارة إال ي:  عمر قال
، وحيبه اهللا    ، بل كل مؤمن كامل اإلميان حيب اهللا ورسوله      وليس هذا من خصائصه

t∃öθ  {:  ورسوله قال تعاىل |¡sù ’ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™: Ït ä† ÿ…çµ tΡθ ™6Ït ä† uρ { )وهم الذين قاتلوا أهل  )٥ 

:  ؟ قال  أي الناس أحب إليك {:  ويف الصحيح أنه سأله .  الردة وإمامهم أبو بكر  

 .   وهذا من خصائصه )٧( )٦( }أبوها  :  قال:  فمن الرجال:  ، قال عائشة

؛ قاله يف     )٨( }أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى        {:  وأما قوله 
 إذا  ؛ وكان النيب     أستخلفه لبغضه إياه :   فقيل )٩(غزوة تبوك ملا استخلفه على املدينة    

، ويف غزوة مل      ، وكان باملدينة رجال من املؤمنني القادرين   غزا استخلف رجال من أمته  
، فكان ذلك االستخالف ضعيفا فطعن به   يأذن فلم يتخلف أحد إال لعذر أو عاص 

؛ فإن موسى استخلف   فبني له أين مل أستخلفك لنقص عندي.  املنافقون هبذا السبب
؟ ومعلوم أنه استخلف غريه قبله     ؛ أفما ترضى بذلك  هارون وهو شريكه يف الرسالة 

ولو كان هذا االستخالف أفضل من     .  وكانوا منه هبذه املرتلة فلم يكن هذا من خصائصه   
 .  غريه مل خيف على علي وحلقه يبكي

                                                 
 .  )  من حديث الرباء٢٦٩٩رواه البخاري    ) (١(
 .  )٥/٣٣٣(، أمحد  )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة   )٢٨٤٧(البخاري اجلهاد والسري  ) ٢(
 .  )  من حديث سهل٢٤٠٦، ومسلم   ٢٨٤٢رواه البخاري    ) (٣(
 .  )  من حديث أيب هريرة  ٢٤٠٥رواه مسلم   ) (٤(
 .  ٥٤:  سورة املائدة آية ) ٥(
 .  )٤/٢٠٣(، أمحد  )٣٨٨٥(، الترمذي املناقب  )٢٣٨٤(ابة ، مسلم فضائل الصح )٣٤٦٢(البخاري املناقب ) ٦(
 .)   من حديث عمرو بن العاص ٢٣٨٤، ومسلم   ٣٦٦٢رواه البخاري    ) (٧(
، ابن ماجه املقدمة    )٣٧٢٤(، الترمذي املناقب    )٢٤٠٤(، مسلم فضائل الصحابة    )٣٥٠٣(البخاري املناقب   ) ٨(

 .  )١/١٨٥(، أمحد  )١٢١(
 .  )  من حديث سعد٢٤٠٤، ومسلم   ٤٤١٦ري  رواه البخا  ) (٩(
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، وكونه بعثه لنبذ العهود ليس   ومما يبني ذلك أنه بعد ذلك أمر عليه أبا بكر سنة تسع
.  لعادة ملا جرت أنه ال ينبذ العهود وال يعقدها إال رجل من أهل بيته؛ ألن ا من خصائصه

  ، ولكنه أفضل بين هاشم بعد رسول اهللا   فأي شخص من عترته نبذها حصل املقصود
 )١(.  . . أما ترضى:  فلما أمر أبا بكر بعد قوله  .  فكان أحق الناس بالتقدم من سائرهم

وتشبيه الشيء بالشيء ملشاهبته  .  ه مبرتلة أولئك الرسل  ؛ علمنا أنه ال داللة فيه على أن إخل 
 .  يف بعض الوجوه كثري يف الكتاب والسنة وكالم العرب  

،     إخل )٣( )٢( }اللهم وال من وااله  .  من كنت مواله فعلي مواله {:  وأما قوله

من كنت مواله فعلي   {:  ء من األمهات إال يف الترمذي وليس فيه إالفهذا ليس يف شي

زيادة   :  ، وسئل عنها اإلمام أمحد فقال  وأما الزيادة فليست يف احلديث )٥( )٤( }مواله 
 ألنه  النيب  أحدها أن احلق ال يدور مع معني إال    :  ، وال ريب أهنا كذب لوجوه    كوفية

ومعلوم أن عليا ينازعه الصحابة وأتباعه    :  لو كان كذلك لوجب اتباعه يف كل من قال  
 .  يف مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعهن كاملتوىف عنها زوجها وهي حامل 

؛ قاتل معه   ف الواقع ؛ خال    إخل )٧(.  . . )٦( }اللهم انصر من نصره   {:  وقوله 
؛ كسعد الذي فتح العراق مل      ، وأقوام مل يقاتلوا فما خذلوا   أقوام يوم صفني فما انتصروا 

، وكذلك أصحاب معاوية وبين أمية الذين قاتلوه فتحوا كثريا من بالد الكفار   يقاتل معه
 .  ونصرهم اهللا

                                                 
 .  ) ٥٥٣سبق ص  ) (١(
 .  )٤/٣٦٨(، أمحد  )٣٧١٣(الترمذي املناقب  ) ٢(
 .)  ٥٥٣سبق ص  ) (٣(
 .  )٤/٣٦٨(، أمحد  )٣٧١٣(الترمذي املناقب  ) ٤(
 .  ) ٥٥٣سبق ص  ) (٥(
 .  )١/١١٨(مسند أمحد ) ٦(
 .)  إسناده واه :  ٥٨٧٣ / ٦٤٧ / ٤:  افظ يف اإلصابة ، قال احل ٨٥ / ٣٨ / ١٧رواه الطرباين   ) (٧(
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؛ خمالف ألصل  )١( }اللهم وال من وااله وعاد من عاداه   {:  وكذلك قوله
 .  ) ؛ فإن القرآن قد بني أن املؤمنني إخوة مع قتاهلم وبغي بعضهم على بعض    اإلسالم

؛ فمن أهل احلديث من طعن فيه     )٢( }من كنت مواله فعلي مواله   {:  وقوله 
، بل  فإذا كان قاله فلم يرد به والية خمتصا هبا .  ، ومنهم من حسنه  كالبخاري وغريه

 .  واملواالة ضد املعاداة   .  والية مشتركة وهي والية اإلميان اليت للمؤمنني  
، وحديث    وال ريب أنه جيب مواالة املؤمنني على سواهم ففيه رد على النواصب

 .   أهل املعرفة التصدق باخلامت يف الصالة كذب باتفاق  
؛ فليس من    )٤( )٣( }أذكركم اهللا يف أهل بييت    {:  وأما قوله يوم غدير خم  

وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة فإهنم   .  اخلصائص بل هو مساو جلميع أهل البيت
 .  بل يعادون مجهور أهل البيت ،  يعادون العباس وذريته

، ومل يكن   ، بل دعا عليا وفاطمة وابنيهما وأما آية املباهلة فليست من اخلصائص
 .  ، بل ألهنم أفضل أهل بيته  ذلك ألهنم أفضل األمة

’ö≅yδ 4  {:  وأما سورة  tAr& ’ n?tã Ç≈ |¡ΣM}$# { )إهنا نزلت فيه ويف فاطمة     :  ؛ فمن قال  )٥
 .  ؛ ألهنا مكية واحلسن واحلسني إمنا ولدا يف املدينة    ، فهذا كذب  وابنيهما

                                                 
 .  )٤/٢٨١(، أمحد  )١١٦(ابن ماجه املقدمة  ) ١(
 .  )٤/٣٦٨(، أمحد  )٣٧١٣(الترمذي املناقب  ) ٢(
 .  )٣٣١٦(، الدارمي فضائل القرآن    )٤/٣٦٧(، أمحد  )٢٤٠٨(مسلم فضائل الصحابة  ) ٣(
 .  ) قم  من حديث زيد بن أر ٢٤٠٨رواه مسلم   ) (٤(
 .  ١:  سورة اإلنسان آية  ) ٥(
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 أدلة التفضيل بني اخللفاء األربعة رضي اهللا عنهم 
د عبد اهللا بن    عن قول الشيخ أيب حمم  - رمحه اهللا  - )١(سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 وآمنوا به مث الذين  وأن خري القرون الذين رأوا رسول اهللا       :  أيب زيد يف آخر عقيدته 
أبو بكر وعمر     :  ، وأفضل الصحابة اخللفاء الراشدون املهديون      ، مث الذين يلوهنم   يلوهنم

؟   ؟ وتفضيل عمر على عثمان فما الدليل على تفضيل أيب بكر على عمر.  وعثمان وعلي
، أو    ؟ فإذا تبني ذلك فهل جتب عقوبة من يفضل املفضول على الفاضل مان على عليوعث
 ؟   ال

أما تفضيل أيب بكر مث عمر على   .  احلمد هللا رب العاملني :  - رمحه اهللا -فأجاب 
عثمان وعلي فهذا متفق عليه بني أئمة املسلمني املشهورين باألمانة يف العلم والدين من    

وهو مذهب مالك وأهل املدينة والليث بن سعد وأهل مصر    .  تابعيهمالصحابة والتابعني و
، وسفيان الثوري وأيب حنيفة ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة   واألوزاعي وأهل الشام
وهو مذهب الشافعي وأمحد وإسحاق وأيب عبيد وغري هؤالء      .  وأمثاهلم من أهل العراق  

 وحكى مالك إمجاع أهل املدينة على  . من أئمة اإلسالم الذين هلم لسان صدق يف األمة
 .  ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يشك يف تقدمي أيب بكر وعمر  :  فقال.  ذلك

 عن )٢( ويف صحيح البخاري وهذا مستفيض عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
يا أبت من خري الناس بعد رسول    :  حممد بن احلنفية أنه قال ألبيه على بن أيب طالب  

؟  مث من :  قلت.  أبو بكر  :  قال.  ال :  قلت! ؟   ، أوما تعرف  يا بين:  ؟ قال  اهللا
وأنه كان يقوله  .  ويروى هذا عن علي بن أيب طالب من حنو مثانني وجها.  عمر:  قال

ال أوتى بأحد يفضلين على أيب بكر وعمر إال جلدته حد         :  بل قال.  على منرب الكوفة

                                                 
 .  ) ٤٢١ / ٤اجملموع  ) (١(
 .  ) ٣٦٧١صحيح البخاري    ) (٢(
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وكان   .   مثانني سوطا  بكر وعمر جلد مبقتضى قوله       فمن فضله على أيب  )١(.  املفتري
من فضل عليا على أيب بكر فقد أزرى باملهاجرين وما أرى يصعد له إىل :  سفيان يقول

 وأنه    ويف الترمذي وغريه روي هذا التفضيل عن النيب   .  اهللا عمل وهو مقيم على ذلك  
، إال النبيني   ، هذان سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين      يا علي {:  قال

 . )٣( )٢( }.  واملرسلني
 عن غري وجه من حديث أيب     وغريمها عن النيب )٤(وقد استفاض يف الصحيحني 

لو كنت  {:   قال وغريهم أن النيب سعيد وابن عباس وجندب بن عبد اهللا وابن الزبري

  )٥( }، ولكن صاحبكم خليل اهللا   متخذا من أهل األرض خليال الختذت أبا بكر خليال
إن أمن الناس علي يف صحبته وذات يده     {:  يعين نفسه ويف الصحيح أنه قال على املنرب

، ولو كنت متخذا من أهل األرض خليال الختذت أبا بكر خليال ولكن صاحبكم         أبو بكر 
 هو من )٦( }، أال ال يبقني يف املسجد خوخة إال سدت إال خوخة أيب بكر     خليل اهللا
، وهذا صريح يف أنه مل يكن عنده من أهل األرض من يستحق       سعيد السابقحديث أيب

، وال   فعلم أنه مل يكن عنده أفضل منه.  املخالة لو كانت ممكنة من املخلوقني إال أبا بكر
أي الناس أحب    {:  وكذلك يف الصحيح أنه قال له عمرو بن العاص    .  أحب إليه منه 

                                                 
، بل عنده ذلك من قول       ٢٨٦ / ١١، وابن حزم   ١٢١٩، وابن أيب عاصم    ١٣١٢رواه أمحد يف السنة    ) (١(

 .  ) عمر 
 .  )١/٨٠(، مسند أمحد   )٩٥ (، سنن ابن ماجه كتاب املقدمة  )٣٦٦٤(سنن الترمذي كتاب املناقب  ) ٢(
  . ) ١٣٤ / ٧ وحسنه الذهيب يف السري  ٢٦٦٠،  ٢٥٠٩، والضياء  حسن غريب :  ، وقال ٣٦٦٤رواه الترمذي   () ٣(
، وحديث    ٢٣٨٢ ومسلم  ٤٦٦، رواه البخاري  ، وحديث أيب سعيد  ٥٣٢حديث جندب ؛ رواه مسلم     ) (٤(

، وحديث ابن الزبري ؛ رواه        ٣٦٥٦، رواه البخاري    س، وحديث ابن عبا   ٢٣٨٣ابن مسعود ؛ رواه مسلم     
 .  ) ٣٦٥٨البخاري 

 .  )٣/١٨(، أمحد  )٣٦٦٠(، الترمذي املناقب   )٢٣٨٢(، مسلم فضائل الصحابة   )٤٥٤(البخاري الصالة  ) ٥(
 .  )٣/١٨(، أمحد  )٣٦٦٠(، الترمذي املناقب   )٢٣٨٢(، مسلم فضائل الصحابة   )٤٥٤(البخاري الصالة  ) ٦(
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 وكذلك يف الصحيح   )٢( )١( }أبوها :  ؟ قال فمن الرجال:  قال.  عائشة:  ؟ قال إليك

 أليب بكر كتابا ال خيتلف عليه الناس ادعي يل أباك وأخاك حىت أكتب     {:  أنه قال لعائشة

أن    { ويف الصحيح عنه )٤( )٣( }يأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر :  مث قال.  من بعدي
:   قال- كأهنا تعين املوت   -أرأيت إن جئت فلم أجدك      :  يا رسول اهللا :  امرأة قالت

 . )٦( )٥( }فأتى أبا بكر 

.  )٨( )٧( }أيب بكر وعمر    :  اقتدوا باللذين من بعدي  {:  ويف السنن عنه أنه قال

 )١٠( )٩( }إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا       {:  ويف الصحيح أنه كان يف سفر فقال   

،    رأيت كأين وضعت يف كفة واألمة يف كفة فرجحت باألمة {:  ويف السنن عنه أنه قال
، مث وضع عمر يف كفة واألمة يف     كفة فرجح أبو بكر مث وضع أبو بكر يف كفه واألمة يف 

 . )١٢( )١١( }كفة فرجح عمر  
ويف الصحيح أنه كان بني أيب بكر وعمر كالم فطلب أبو بكر من عمر أن يغفر له       

اجلس يا أبا بكر يغفر اهللا   {:  فقال.   فذكر ذلك، فجاء أبو بكر إىل النيب   فلم يفعل

                                                 
 .  )٤/٢٠٣(، أمحد  )٣٨٨٥(، الترمذي املناقب  )٢٣٨٤(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٤٦٢(البخاري املناقب ) ١(
 .  )  من حديث عمرو بن العاص ٢٣٨٤، ومسلم   ٣٦٦٢رواه البخاري    ) (٢(
 .  )٦/١٤٤(، أمحد  )٢٣٨٧(، مسلم فضائل الصحابة   )٥٣٤٢(البخاري املرضى   ) ٣(
 .)   من حديث عائشة ٢٣٨٧، ومسلم   ٥٦٦٦رواه البخاري    ) (٤(
 .  )٤/٨٣(، أمحد  )٣٦٧٦(، الترمذي املناقب   )٢٣٨٦(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٤٥٩(البخاري املناقب  ) ٥(
 .  )  من حديث جبري بن مطعم ٢٣٨٦، ومسلم   ٣٦٥٩رواه البخاري    ) (٦(
 .  )٥/٣٩٩(، أمحد   )٩٧(، ابن ماجه املقدمة   )٣٦٦٢(الترمذي املناقب  ) ٧(
 .  ) حسن :  ، وقال ٣٦٦٢رواه الترمذي  ) (٨(
 .  )٥/٢٩٩(، أمحد  )٦٨١(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٩(
 .)   من حديث أيب قتادة ٦٨١رواه مسلم   ) (١٠(
 .  )٢/٧٦(، مسند أمحد   )٤٦٣٤(، سنن أيب داود كتاب السنة   )٢٢٨٧(سنن الترمذي كتاب الرؤيا  ) ١١(
،   ٣٠٤٨٢، وابن أيب شيبة    حسن صحيح  :   وقال٢٢٨٧، والترمذي   ٤٦٣٥،  ٤٦٣٤رواه أبو داود    ) (١٢(

 .  ) ٥٧٣وعبد اهللا بن أمحد يف الفضائل   
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.   فغضب النيب فجاء إىل النيب   .  وندم عمر فجاء إىل مرتل أيب بكر فلم جيده   .  لك
وقال أبو  .  كذبت:  إين رسول اهللا فقلتم:  أيها الناس إين جئت إليكم فقلت:  وقال
فهل أنتم    .   فهل أنتم تاركو يل صاحيب  . فهل أنتم تاركو يل صاحيب.  صدقت :  بكر

 . )٢( )١( }فما أوذي بعدها   ! ؟  تاركو يل صاحيب

مروا أبا بكر فليصل  {:   ملا مرض قال والسنن أن النيب )٣(وقد تواتر يف الصحيح 
، مروا أبا بكر أن يصلي     إنكن ألننت صواحب يوسف :  ، حىت قال  تني أو ثالثا بالناس مر
 . )٤( } بالناس

فهذا التخصيص والتكرير والتوكيد يف تقدميه يف اإلمامة على سائر الصحابة مع   
ويف    .   على غريهحضور عمر وعثمان وعلي وغريهم مما بني لألمة تقدمه عنده 

:  ، مث قال جاء علي بن أيب طالب يتخلل الصفوفالصحيح أن جنازة عمر ملا وضعت 
دخلت    {:   يقولألرجو أن جيعلك اهللا مع صاحبيك فإين كثريا ما كنت أمسع النيب    

؛    )٦( )٥( }ذهبت أنا وأبو بكر وعمر و.  أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر
وهلذا قال مالك للرشيد ملا قال   .   يف مدخله وخمرجه وذهابه  فهذا يبني مالزمتهما للنيب 

يا أمري املؤمنني  :  ؟ فقال يا أبا عبد اهللا أخربين عن مرتلة أيب بكر وعمر من النيب   :  له
 . )٧(شفيتين يا مالك :  لفقا.  مرتلتهما منه يف حياته كمرتلتهما منه بعد وفاته

                                                 
 .  )٤٣٦٤(البخاري تفسري القرآن   ) ١(
 .  ) ٣٦٦١رواه البخاري    ) (٢(
،   من حديث ابن عمر ٦٨٢، والبخاري   من حديث عائشة ٤١٨ ومسلم ٧١٣،  ٦٧٩البخاري  :  انظر  ) (٣(

 .  ) وفيه ذكر الصواحب 
، ابن ماجه    )٣٦٧٢(، الترمذي املناقب  )٤١٨(، مسلم الصالة  )٦٨٧٣(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٤(

 .  )٤١٤(، مالك النداء للصالة   )٦/٣٤(، أمحد  )١٢٣٢(إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  )١/١١٢(، أمحد  )٩٨(ن ماجه املقدمة ، اب )٢٣٨٩(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٤٨٢(البخاري املناقب  ) ٥(
 .  ) ٢٣٨٩، ومسلم   ٣٦٧٧رواه البخاري    ) (٦(
 .  )  العلمية من قول الزبريي  - ٢٠ / ٥ذكره يف تاريخ الطربي   ) (٧(
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وهذا يبني أنه كان هلما من اختصاصهما بصحبته ومؤازرهتما له على أمره ومباطنتهما     
 وأقواله وأفعاله وسريته مع   مما يعلمه باالضطرار كل من كان عاملا بأحوال النيب 

 ينفي ، وإمنا  وهلذا مل يتنازع يف هذا أحد من أهل العلم بسريته وسنته وأخالقه    .  أصحابه
 وإن كان له نصيب من كالم أو      هذا أو يقف فيه من ال يكون عاملا حبقيقة أمور النيب      

، أو من يكون قد مسع أحاديث مكذوبة تناقض هذه األمور      فقه أو حساب أو غري ذلك  
 .  املعلومة باالضطرار عند اخلاصة من أهل العلم فتوقف يف األمر أو رجح غري أيب بكر   

؛ فإن هذه قد حصل فيها نزاع فإن سفيان    فهذه دون تلك ؛ وأما عثمان وعلي
، وبعض     ، مث رجع سفيان وغريه عن ذلك   الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا  

، لكن الرواية األخرى   أهل املدينة توقف يف عثمان وعلي وهي إحدى الروايتني عن مالك 
لشافعي وأيب حنيفة وأصحابه   كما هو مذهب سائر األئمة كا.  عنه تقدمي عثمان على علي

، حىت إن هؤالء تنازعوا فيمن    وأمحد بن حنبل وأصحابه وغري هؤالء من أئمة اإلسالم
.  ، مها روايتان عن أمحد  ؟ على قولني ؛ هل يعد من أهل البدعة يقدم عليا على عثمان

د من قدم عليا على عثمان فق:  وقد قال أيوب السختياين وأمحد بن حنبل والدارقطين
 وغريمها عن   )١(واحلجة يف هذا ما أخرجاه يف الصحيحني    ! أزرى باملهاجرين واألنصار 

 كنا - صلى اهللا وعليه وسلم -كنا نفاضل على عهد رسول اهللا  {:  ابن عمر أنه قال

 فال    يبلغ ذلك النيب :  ويف بعض الطرق .  )٢( } مث عمر مث عثمان  نقول أبو بكر
 .  ينكره

 اختيار أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر يف اختيار  - رمحه اهللا -مث ذكر الشيخ 
وهذا إمجاع منهم على تقدمي عثمان    :  ، وقال  ومبايعتهم له خليفة من بعده لعثمان  

من قدم عليا على عثمان فقد  :   حنبل والدارقطين، فلهذا قال أيوب وأمحد بن على علي
 .  أزرى باملهاجرين واألنصار

                                                 
 .  )  وحده٣٦٩٨،  ٣٦٥٥رواه البخاري    ) (١(
 .  )٢/١٤(، أمحد  )٤٦٢٧(، أبو داود السنة    )٣٤٩٤(البخاري املناقب  ) ٢(
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  واجب املسلم جتاه ما وقع بني الصحابة بعد مقتل عثمان 
علي ومعاوية وطلحة      :   عما شجر بني الصحابة - رمحه اهللا  -سئل شيخ اإلسالم 

 ؟  ؛ هل يطالبون به أم ال  وعائشة
نصوص الصحيحة أن عثمان وعليا وطلحة والزبري       قد ثبت بال)١(فأجاب بقوله 

أنه ال يدخل النار أحد بايع حتت    {:  ، بل قد ثبت يف الصحيح   وعائشة من أهل اجلنة  

 وأبو موسى األشعري وعمرو بن العاص ومعاوية بن أيب سفيان هم من       )٣( )٢( }الشجرة 
 .  لصحابة وهلم فضائل وحماسنا

، والصدق منه إن كانوا فيه جمتهدين واجملتهد إذا      وما حيكى عنهم كثري منه كذب
، وإن قدر أن هلم ذنوبا فالذنوب       ، وخطؤه يغفر له    أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر      

  . ، وهي عشرة  ال توجب دخول النار مطلقا إال إذا انتفت األسباب املانعة من ذلك 
،   ، ومنها املصائب املكفرة ، ومنها احلسنات املاحية  ، ومنها االستغفار منها التوبة

، ومنها دعاء املؤمنني ومنها ما يهدى للميت من       ومنها شفاعة غريهومنها شفاعة النيب 
  )٤( ، وقد ثبت يف الصحيحني ، ومنها أهوال القيامة ، ومنها فتنة القرب الثوب والصدقة والعتق

، مث الذين يلوهنم مث الذين  خري القرون القرن الذي بعثت فيه  {:   أنه قاللنيب عن ا

 وحينئذ فمن جزم يف واحد من هؤالء بأن له ذنبا يدخل به النار قطعا فهو   )٥( }يلوهنم 
؛ فكيف إذا قال ما دلت الدالئل    لو قال ما ال علم به لكان مبطالكاذب مفتر فإنه
 من ذمهم أو التعصب - وقد هنى اهللا عنه -؟ فمن تلكم شجر بينهم  الكثرية على نقيضه

                                                 
 .)  ٤١١ / ٤اجملموع   ()١(
 .  )٣/٣٥٠(، مسند أمحد   )٤٦٥٣(، سنن أيب داود كتاب السنة   )٣٨٦٠(سنن الترمذي كتاب املناقب  ) ٢(
 .)  ٢٤٩٦انظر صحيح مسلم    ) (٣(
 .  ) ٤١١ / ٤اجملموع  ) (٤(
بن ماجه   ، ا )٣٨٥٩(، الترمذي املناقب   )٢٥٣٣(، مسلم فضائل الصحابة   )٢٥٠٩(البخاري الشهادات  ) ٥(

 .  )١/٤٣٤(، أمحد  )٢٣٦٢(األحكام 
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مترق مارقة على     {:   أنه قال وقد ثبت يف الصحيح عن النيب    .  لبعضهم بالباطل معتد

 وقد ثبت عنه يف الصحيح  )٢( )١( }حني فرقة من املسلمني تقتلهم أوىل الطائفتني باحلق 

 به بني فئتني عظيمتني من إن ابين هذا سيد وسيصلح اهللا {:  أنه قال عن احلسن

 )٦( )٥( }تقتله الفئة الباغية  {:  ، عن عمار أنه قال  ويف الصحيحني)٤( )٣( }املسلمني 
βÎ)uρ Èβ$tG  {:  وقد قال تعاىل يف القرآن  xÍ← !$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# (#θßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ 

$ yϑ ßγ1y‰÷nÎ) ’n?tã 3“ t÷z W{$# (#θ è= ÏG≈s)sù ÉL ©9$#  Èö ö7s? 4 ®L ym uþ’ Å∀ s? #’ n< Î) ÌøΒ r& «!$# 4 βÎ* sù ôNu!$ sù (#θ ßs Î= ô¹r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ 

ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ { )فثبت بالكتاب والسنة وإمجاع    )٧ 
، وأن علي بن أيب طالب والذين معه كانوا أوىل باحلق      السلف على أهنم مؤمنون مسلمون  

 وما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان املختار   )٨( - رمحه اهللا -وقال .  من الطائفة املقاتلة له
، فليس من    مجيعا ومواالهتماإلمساك عما شجر بني الصحابة واالستغفار للطائفتني 

، بل فيهم املذنب   الواجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر مل يكن إال جمتهدا متأوال  
، لكن إذا كانت السيئة يف حسنات      واملسيء وفيهم املقصر يف االجتهاد لنوع من اهلوى      

 ، وأهل السنة حتسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر    كثرية كانت مرجوحة مغفورة  
، وعلى اخلطأ يف االجتهاد إال       لكن ال يعتقدون العصمة من اإلقرار على الذنوب     .  هلم

، لكن هم كما قال     ومن سواه فيجوز عليه اإلقرار على الذنوب واخلطألرسول اهللا 

                                                 
 .  )٣/٣٢(، أمحد  )١٠٦٥(مسلم الزكاة  ) ١(
 .  )  من حديث أيب سعيد ١٠٦٥رواه مسلم   ) (٢(
،   )٤٦٦٢(، أبو داود السنة  )١٤١٠(، النسائي اجلمعة  )٣٧٧٣(، الترمذي املناقب  )٢٥٥٧(البخاري الصلح ) ٣(

 .  )٥/٥١(أمحد 
 .)   من حديث أيب بكرة ٢٧٠٤ي  رواه البخار  ) (٤(
 .  )٣/٩١(، أمحد  )٢٩١٥(، مسلم الفنت وأشراط الساعة    )٤٣٦(البخاري الصالة  ) ٥(
 .)   من حديث أيب سعيد ٤٤٧رواه البخاري    ) (٦(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية  ) ٧(
 .)  ٤٣٤ / ٤اجملموع  ) (٨(
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y7  {:  اهللا تعاىل Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# ã≅¬6 s)tG tΡ öΝåκ÷]tã z|¡ôm r& $ tΒ (#θè= ÉΚ tã ã— uρ$ yf tG tΡuρ tã öΝÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ { )اآلية  )١   ،
 .  وفضائل األعمال إمنا هي بنتائجها وعواقبها ال بصورها

نتسبني إىل  اخللفاء الراشدون األربعة ابتلوا مبعاداة بعض امل   - رمحه اهللا - )٢(وقال 
اإلسالم من أهل القبلة ولعنهم وبغضهم وتكفريهم فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة  

؛ إهنم رفضوا زيد   ، وهلذا قيل لإلمام أمحد من الرافضي  ولعنتهما دون غريهم من الطوائف 
 .  ، فاملبغض هلما هو الرافضي  بن علي ملا توىل اخلليفتني أبا بكر وعمر لبغضهم هلما 

وقال عبد اهللا .  حب أيب بكر وعمر إميان وبغضهما نفاق  :  ال بعض السلف وهلذا ق
من شريعة :  ؛ أي  )٣(حب أيب بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة  :  بن مسعود

  )٥( )٤( }بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعدي أيب  {:  فإنه قال.   اليت أمر هبا النيب
، خبالف عثمان     وهلذا كان معرفة فضلهما على من بعدمها واجبا ال جيوز التوقف فيه   

 .  وعلي ففي جواز التوقف فيهما قوالن
 :  ؟ فيه روايتان وكذلك هل يسوغ االجتهاد يف تفضيل علي على عثمان

ى البدعة   فمن فضل عليا على عثمان خرج من السنة عل .  ال يسوغ ذلك :  إحدامها
وهلذا قيل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى باملهاجرين     .  ملخالفته إلمجاع الصحابة

منهم أيوب السختياين وأمحد بن حنبل .  يروى ذلك عن غري واحد  .  واألنصار
 .  والدراقطين
، إذ السنة       ، لتقارب حال عثمان وعلي ال يبدع من قدم عليا على عثمان  :  والثانية
، وهو ما أمر به أمر إجياب أو     ، وهي ما شرع اهللا ورسوله من الدين هي الشريعة

                                                 
 .  ١٦:  سورة األحقاف آية ) ١(
  . ) ٤٣٥ / ٤اجملموع  ) (٢(
، واإلسناد     من قول الشعيب ٣١٩٣٧، وابن أيب شيبة   من مسروق ١٠٢٦ والعلل ١٣٦٨رواه أمحد يف السنة    ) (٣(

 .  ) ذاته 
 .  )٥/٣٩٩(، أمحد   )٩٧(، ابن ماجه املقدمة   )٣٦٦٢(الترمذي املناقب  ) ٤(
 .  ) حسن :   وقال٣٦٦٢رواه الترمذي   ) (٥(
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، ولكن جيوز ترك املستحب من غري أن جيوز      ؛ فال جيوز اعتقاد ضد ذلك   استحباب
.  ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية لئال يضيع شيء من الدين.  اعتقاد ترك استحبابه

.   بكر وعمر وتقدميهما مل جيز ترك ذلك  فلما قامت األدلة الشرعية على وجوب اتباع أيب  
وأما عثمان فمن أبغضه أو سبه أو كفره أيضا مع الرافضة وهم طائفة من الشيعة الزيدية      

فاخلوارج تكفر عثمان وعليا .  وأما علي فأبغضه وسبه أو كفره اخلوارج   .  واخلوارج 
عة معاوية اليت    وأما شيعة علي الذين شايعوه بعد التحكيم وشي.  وسائر أهل اجلماعة

.  شايعته بعد التحكيم فكان بينهما من التقاتل وتالعن بعضهم وتكافر بعضهم ما كان
، وال فيها  ومل تكن الشيعة اليت كانت مع علي على ما يظهر منها تنقص أليب بكر وعمر

وإمنا كان يتكلم .  ، وال كان سب عثمان شائعا فيها  من تقدم عليا على أيب بكر وعمر 
انتهى   .  ، وكذلك تفضيل علي عليه مل يكن مشهورا فيها  ه فريد عليه آخربعضهم ب

 يف هذه املسألة وهي مسألة املفاضلة بني عثمان      - رمحه اهللا  -املقصود من كالم الشيخ   
 .  وعلي رضي اهللا عنهما

 أن هذه املسألة ليست من املسائل اليت    )١( - العقيدة الواسطية -وقد ذكر الشيخ يف  
، فمن فضل عليا على عثمان أو فضل عثمان على علي مل يضلل نظرا   الف فيهايضلل املخ

فمن زعم أن عليا   .  ، وإمنا اليت يضلل املخالف فيها هي مسألة اخلالفة    لشهرة اخلالف فيها  
؛ ملخالفته إمجاع الصحابة على تقدمي عثمان على علي    أوىل باخلالفة من عثمان فهو ضال 

أبو بكر مث عمر    :  فاخللفاء الراشدون على هذا الترتيب  .  الفة  يف اخل - رضي اهللا عنهما -
ومن طعن يف خالفة واحد من هؤالء فهو أضل من محار         :  ، قال الشيخ  مث عثمان مث علي  

، وإمنا قاتله مطالبا بتسليم الذين      مل يقاتل عليا ألنه يطعن يف خالفته ومعاوية  .  أهله
 مل يتمكن من تسليمهم لعدم استتباب وعلي ،   إلقامة القصاص منهمقتلوا عثمان 

 .  األمر له ليتمكن من تسليمهم 

                                                 
 .  ) ١٥٣ / ٣اجملموع  ) (١(
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، وعدم التصديق  ، واالعتذار هلم الكف عما شجر بني الصحابة :  والواجب علينا 
، رضي اهللا عنهم وأرضاهم ومجعنا هبم يف جنات     بكل ما يروى من األخبار يف حقهم

 .  النعيم
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  فضل معاوية بن أيب سفيان 
؟ وهل كان    عن إسالم معاوية بن أيب سفيان مىت كان- رمحه اهللا - )١(ل الشيخ سئ

 ؟   إميانه كإميان غريه
 ثابت بالنقل املتواتر إميان معاوية بن أيب سفيان  :   بقوله- رمحه اهللا -فأجاب 

، مثل أخيه يزيد بن  ، كإميان أمثاله ممن آمن عام فتح مكة وإمجاع أهل العلم على ذلك
، ومثل سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أيب جهل واحلارث بن       سفيانأيب 
.  ؛ فإن هؤالء يسمون الطلقاء   ، وأمثال هؤالء ، وأيب أسد بن أيب العاص بن أمية   هشام

وقد روي أن    .   ومن عليهم وأعطاهم وتألفهمفإهنم آمنوا عام الفتح وأطلقهم النيب  
ذلك وهاجر كما أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص     معاوية بن أيب سفيان أسلم قبل 

؛ فإن كان هذا صحيحا  ؛ قبل فتح مكة وهاجروا على املدينة وعثمان بن طلحة احلجيب 
، وأما إسالمه عام الفتح مع من ذكر فمتفق عليه بني     من املهاجرين- يعين معاوية  -فهذا  
ولكن بعض  .   إال عام الفتحسواء كان أسلم قبل ذلك أو مل يكن إسالمه.  العلماء

، وكان   ، وهذا كذب باالتفاق من أهل العلم باحلديث  الكذابني زعم أنه عري أباه بإسالمه
، ومل يتهموا بسوء ومل يتهمهم       هؤالء املذكورون من أحسن الناس إسالما وأمحدهم سرية   

اعة اهللا   ، بل ظهر منهم من حسن إسالمهم وط     أحد من أهل العلم بنفاق كما اهتم غريهم 
، ما دل على   ، وحفظ حدود اهللا  ، واجلهاد يف سبيل اهللا ، وحب اهللا ورسوله ورسوله

،     واستعمله نائبا لهمنهم من أمره النيب .  حسن إمياهنم يف الباطن وحسن إسالمهم 
واهللا ال يبلغين أن أحدا منكم قد ختلف عن    ! كما استعمل عتاب بن أسيد أمريا على مكة 

 أبا سفيان بن حرب أبا معاوية على جنران   وقد استعمل النيب  .  ربت عنقهالصالة إال ض  
، وكان معاوية أحسن إسالما من      وأبو سفيان عامله على جنران  نائبا له وتويف النيب  
، وهلذا    ؛ كما أن أخاه يزيد بن أيب سفيان كان أفضل منه ومن أبيه  أبيه باتفاق أهل العلم

                                                 
 .  ) ٤٥٣ / ٤موع اجمل ) (١(
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، وكان هو أحد األمراء     على قتال النصارى حني فتح الشام استعمله أبو بكر الصديق 
،    الذين استعملهم أبو بكر الصديق ووصاه بوصية معرفة نقلها أهل العلم واعتمدوا عليها  

فقال .   يف ركابه مشيعا لهومشي أبو بكر  {.   وغريه- املؤطأ -وذكرها مالك يف 
لست بنازل ولست   :  فقال! إما أن تركب وإما أن أنزل   ! يا خليفة رسول اهللا :  له

 . )٢( )١( } احتسب خطاي هذه يف سبيل اهللا  .  براكب
، وقدم عليهم خالد     وكان عمرو بن العاص أحد األمراء وأبو عبيدة بن اجلراح أيضا

 أبا ، فلما تويف أبو بكر ويل عمر بن اخلطاب  ته ومنفعته يف اجلهادبن الوليد لشجاع
 كان شديدا يف اهللا فوىل أبا عبيدة ألنه  ؛ ألن عمر بن اخلطاب   عبيدة أمريا على اجلميع 

، وويل     لينا وخالد شديدا على الكفار فوىل اللني الشديد، وكان أبو بكر  كان لينا
 .  كالمها فعل ما هو أحب إىل اهللا تعاىل يف حقه ، و الشديد اللني ليعتدل األمر

 أكمل اخللق وكان شديدا على الكفار واملنافقني ونعته اهللا تعاىل بأكمل   فإن نبينا 
©â!#£‰Ï  {:  يف نعت أمته:  ؛ كما قال تعاىل الشرائع r& ’n?tã Í‘$ ¤ä3ø9$# â!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ÷ t/ ( { )وقال )٣ 

'A  {:  فيهم ©!ÏŒr& ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# >ο ¨“ Ïãr& ’n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# šχρß‰Îγ≈ pgä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω uρ tβθ èù$ sƒ s† sπtΒ öθ s9 

5ΟÍ← Iω 4 { )٤(    وقد ثبت يف الصحيح أن النيب   ملا استشار أصحابه يف أسارى بدر )٥( 
.  ، وأشار عليه عمر بضرب رقاهبم   وأشار عليه أبو بكر أن يأخذ الفدية منهم وإطالقهم    

، ويشدد قلوب   إن اهللا يلني قلوب رجال فيه حىت تكون ألني من البز {:  قال النيب 
، إذا  ، وأن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم اخلليل فيه حىت تكون أشد من الصخررجال 

                                                 
 .  )٩٨٢(مالك اجلهاد ) ١(
 .  ) ٢٣٨٣رواه سعيد بن منصور يف السنن      ) (٢(
 .  ٢٩:  سورة الفتح آية ) ٣(
 .  ٥٤:  سورة املائدة آية ) ٤(
،  ٢٤ / ٣، وصححه احلاكم  ، أبو عبيدة مل يسمع من أبيه  حسن :   وقال٣٠٨٤،  ١٧١٤رواه الترمذي    ) (٥(

، وفيه انقطاع لكن أصل القصة بغري هذا السياق يف صحيح             ٣٦٦٩٠ وابن أيب شيبة   ٤٣ / ١٠ورواه الطربي  
 .  )  من حديث ابن عباس  ١٧٦٣مسلم 
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ومثل عيسى ابن ،   )yϑsù Í_yèÎ6s? …çµ̄ΡÎ*sù Íh_ÏΒ ( ôtΒuρ ’ÎΤ$|Átã y7̄ΡÎ*sù Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊂∉∪ { )١  {:  قال

 ،   )٢( } ∪∇⊆⊆∩ #$:βÎ) öΝåκö5Éj‹yèè? öΝåκ̈ΞÎ*sù x8ßŠ$t6Ïã ( βÎ)uρ öÏøós? öΝßγs9 y7̄ΡÎ*sù |MΡr& â“ƒÍ•yèø9$# ÞΟŠÅ3ptø  { : مرمي إذا قال
‘Ÿω ö  { : ومثلك يا عمر مثل نوح عليه السالم إذ قال            x‹ s? ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# z ÏΒ t Í Ï≈ s3 ø9 $# 

# ·‘$ −ƒ yŠ ∩⊄∉∪ { )ومثل موسى بن عمران إذ قال  )٣ : }  $ uΖ−/u‘ ó§Ïϑ ôÛ$# #’n?tã óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r& ÷Šß‰ô© $#uρ 

4’ n?tã óΟÎγ Î/θ è= è% Ÿξ sù (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ 4 ®Lym (#ãρ ttƒ z># x‹yèø9$# tΛ Ï9F{$# ∩∇∇∪ { )وكانا يف حياة النيب     } )٤ ،  
 .   وزيريه من أهل األرضكما نعتهما رسول اهللا 

 أن سرير عمر بن اخلطاب ملا وضع وجاء     وقد ثبت يف الصحيح عن ابن عباس 
واهللا ما   :  فقال فالتفت فإذا علي بن أيب طالب  :  قام ابن عباس.  الناس يصلون عليه

، واهللا إين ألرجو أن       على وجه األرض أحد أحب إيل من ألقى اهللا بعمله من هذا امليت        
أنا أبو دخلت  {:   يقول، فإين كثريا ما كنت أمسع النيب  حيشرك اهللا مع صاحبيك

 . )٦( )٥( }، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر   ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر   بكر وعمر
 واستخلف أبا بكر جعل  فلما تويف رسول اهللا    :  - رمحه اهللا  -إىل أن قال الشيخ    

، حىت قاتل أهل  ، حىت فاق عمر يف ذلك اهللا تعاىل فيه من الشدة ما مل يكن فيه قبل ذلك
 الذي صار ، وكان ذلك تكميال له لكمال النيب   يش أسامة الردة بعد أن جهز ج   

وملا استخلف عمر جعل اهللا فيه من الرمحة والرأفة ما مل يكن فيه قبل ذلك    .  خليفة له 
وكان يزيد   .  هلذا استعمل هذا خالدا وهذا أبا عبيدة    .  تكميال له حىت صار أمري املؤمنني 

ات يزيد بن أيب سفيان فاستعمل عمر معاوية    بن أيب سفيان على الشام إىل أن ويل عمر فم     

                                                 
 .  ٣٦:  سورة إبراهيم آية  ) ١(
 .  ١١٨:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ٢٦:  سورة نوح آية ) ٣(
 .  ٨٨:  سورة يونس آية ) ٤(
 .  )١/١١٢(، أمحد  )٩٨(، ابن ماجه املقدمة  )٢٣٨٩(لصحابة ، مسلم فضائل ا  )٣٤٨٢(البخاري املناقب  ) ٥(
 .  ) ٣٦٩٨،  ٣٦٥٥رواه البخاري    ) (٦(
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، وعمر ورعيته    مكان أخيه يزيد بن أيب سفيان وبقي معاوية على واليته متام خالفته   
، حىت إنه مل يشتك    ؛ ملا رأوا منه من حلمه وعدله     تشكره وتشكر سريته وتواليه وحتبه 
 .  منهم مشتك وال تظلم منهم متظلم

سهيل بن عمرو واحلارث بن هشام وغريهم من    وقد شهد معاوية وأخوه يزيد و   
ΝèO tΑt“Ρr& ª!$# …çµ§  {:   غزوة حنني وذكروا يف قوله تعاىلمسلمة الفتح مع النيب  tG t⊥‹ Å3y™ 

4’ n?tã Ï& Î!θ ß™u‘ ’ n?tãuρ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# tΑt“Ρr&uρ #YŠθ ãΖã_ óΟ©9 $ yδ ÷ρ ts? z>¤‹tã uρ š Ï%©!$# (#ρ ãxx. 4 š Ï9≡sŒuρ â!#t“ y_ 

t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊄∉∪ { )وكانوا من املؤمنني الذين أنزل اهللا سكينته عليهم مع النيب    )١ ، 
ام وأنزل اهللا   ، وشدوا النصارى بالش   وغزوة الطائف ملا حاصروا الطائف ورماها باملنجنيق  

 جيش العسرة     فيها سورة براءة وهي غزوة العسرة اليت جهز فيها عثمان بن عفان      
  وهذا آخر مغازي النيب  )٣( )٢( }ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم  { فقال النيب 

 .  ومل يكن فيها قتال
“ Ÿω  {:  ا يف قوله تعاىل وهؤالء املذكورون دخلو Èθ tG ó¡o„ Οä3Ψ ÏΒ ô̈Β t,xΡr& ÏΒ È≅ö6 s% Ëx ÷G xø9 $# 

Ÿ≅ tG≈s% uρ 4 y7 Í×¯≈s9'ρ é& ãΝsàôã r& Zπy_ u‘ yŠ zÏiΒ t Ï% ©!$# (#θ à)xΡr& .ÏΒ ß‰÷è t/ (#θ è= tG≈s% uρ 4 yξ ä.uρ y‰tã uρ ª!$# 4 o_ ó¡çt ø: $# 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ 

tβθè= yϑ ÷ès? ×Î7yz ∩⊇⊃∪ { )فإن هؤالء الطلقاء مسلمة الفتح هم ممن أنفق من بعد وقاتل    )٤ ،
.  - رضي اهللا عنهم -وقد وعدهم اهللا احلسىن فإهنم أنفقوا حبنني والطائف وقاتلوا فيهما 

šχθ  {:   حيث قال تعاىل-رضي اهللا عنهم  -وهم أيضا دخلوا فيمن  à)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# 

zÏΒ t ÌÉf≈ yγßϑ ø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãèt7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã { )فإن   )٥ ،
:  السابقني هم الذين أسلموا قبل احلديبية كالذين بايعوه حتت الشجرة الذين أنزل اهللا فيهم    

                                                 
 .  ٢٦:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  )٥/٦٣(، أمحد  )٣٧٠١(الترمذي املناقب  ) ٢(
 .)  ١١٠ / ٣، واحلاكم  حسن غريب :   وقال٣٧٠١رواه الترمذي   ) (٣(
 .  ١٠:  سورة احلديد آية  ) ٤(
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية ) ٥(
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}  * ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª!$# Çtã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) š tΡθ ãè Îƒ$t7ãƒ |Møt rB Íο tyf ، كانوا أكثر من   )١( } ¤±9$#
:   أنه قال   ؛ كما ثبت يف الصحيح عن النيب            ، وكلهم من أهل اجلنة          ألف وأربعمائة     

 . )٣( )٢( }ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة  {
 يف معرض كالمه    - رمحه اهللا  - فيما بينهم قال - رضي اهللا عنهم  -ابة تفاضل الصح

:   قال- رضي اهللا عنهم أمجعني - ومن جاء بعدهم من الصحابة  )٤(عن السابقني األولني 
 ô‰s)©9 *  {:  فإن السابقني األولني هم الذين أسلموا قبل احلديبية كالذين أنزل اهللا فيهم

š_ ÅÌu‘ ª!$# Çtã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) š tΡθ ãè Îƒ$t7ãƒ |M øt rB Íο tyf ، كانوا أكثر من ألف     )٥( } ¤±9$#

ال  {:   أنه قال كما ثبت يف الصحيح عن النيب )٦(وأربعمائة وكلهم من أهل اجلنة 

 وكان فيهم حاطب بن أيب بلتعة وكانت له    )٨( )٧( }يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة  
، وقد ثبت   وإساءته إىل مماليكه، مثل ما كتبه للمشركني بأخبار النيب  سيئات معروفة

 يا رسول اهللا ال بد أن يدخل حاطب       واهللا :   فقاليف الصحيح أن مملوكه جاء إىل النيب      
 . )١٠( )٩( }كذبت إنه شهد بدرا واحلديبية  { فقال له النيب .  النار

 إليهم    أنه ملا كتب إىل املشركني خيربهم مبسري النيب  { )١١(وثبت يف الصحيح 
ما هذا يا  :  أرسل علي بن أيب طالب والزبري إىل املرأة اليت كان معها الكتاب فأتيا به فقال    

                                                 
 .  ١٨:  سورة الفتح آية ) ١(
 .  )٣/٣٥٠(، مسند أمحد   )٤٦٥٣(، سنن أيب داود كتاب السنة   )٣٨٦٠(سنن الترمذي كتاب املناقب  ) ٢(
 .  )  من حديث أم مبشر  ٢٤٩٦رواه مسلم   ) (٣(
 .)  ٤٥٩ / ٤اجملموع  ) (٤(
 .  ١٨:  سورة الفتح آية ) ٥(
 .)  ١٨٥٦، ومسلم  ٤١٥٣يح البخاري  صح:  انظر  ) (٦(
 .  )٣/٣٥٠(، مسند أمحد   )٤٦٥٣(، سنن أيب داود كتاب السنة   )٣٨٦٠(سنن الترمذي كتاب املناقب  ) ٧(
 .)  ٢٤٩٦انظر صحيح مسلم    ) (٨(
 .  )٣/٣٤٩(، أمحد  )٣٨٦٤(، الترمذي املناقب    )٢٤٩٥(مسلم فضائل الصحابة  ) ٩(
 .)   جابر من حديث٢٤٩٥رواه مسلم   ) (١٠(
 .  )  من حديث علي٢٤٩٤، ومسلم   ٣٠٠٧رواه البخاري    ) (١١(
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، وال رضيت بالكفر  واهللا يا رسول اهللا ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديين :  ؟ فقال حاطب
، وكان من معك   ، مل أكن من أنفسهم   قريش، ولكن كنت امرأ ملصقا يف  بعد اإلسالم

فأحببت إذ فاتين ذلك أن أختذ فيهم يدا .  من أصحابك هلم مبكة قرابات حيمون هبا أهليها 
 فقال النيب .  دعين أضرب عنق هذا املنافق :  فقال عمر بن اخلطاب.  حيمون هبا قرابيت

 .  )١( } فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم :  إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن اهللا قال 
ويف هذا احلديث بيان أن اهللا يغفر هلؤالء السابقني كأهل بدر واحلديبية من الذنوب  

 .  العظيمة بفضل سابقتهم وإمياهنم وجهادهم ما ال جيوز ألحد أن يعاقبهم هبا  
، وهذا مما يستدل به على أن ما جرى بني    كما مل جتب معاقبة حاطب مما كان منه

فقد ثبت    .  ، فإنه إمنا يكون اجتهادا ال ذنب فيه فال كالم          والزبري وحنوه    علي وطلحة    
، وإذا اجتهد فأخطأ          إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران             {:   أنه قال  عن النيب   

هب فقد ثبت أن هؤالء رضي اهللا عنهم وغفر هلم ما        وإن كان هناك ذ  )٣( )٢( } فله أجر   
بل إن وقع من      .  ، إن كان قد وقع ذنب   فعلوه فال يضرهم ما وقع منهم من الذنوب

،    أحدهم ذنب كان اهللا حماه بسبب ما قد وقع من األسباب اليت ميحص اهللا هبا الذنوب      
 .  لسيئات، أو كان له حسنات متحو ا   مثل أن يكون قد تاب فيتوب اهللا عليه

 أنه   ؛ فإنه قد ثبت يف الصحيح عن النيب  أو يكون قد كفر عنه ببالء ابتاله به
، إال    ما يصيب املؤمن من نصب وال وصب وال هم وال غم وال حزن وال أذى      {:  قال

 . )٥( )٤( } من خطاياه كفر اهللا

                                                 
، أبو داود   )٣٣٠٥(، الترمذي تفسري القرآن  )٢٤٩٤(، مسلم فضائل الصحابة   )٤٠٢٥(البخاري املغازي  ) ١(

 .  )١/٨٠(، أمحد  )٢٦٥٠(اجلهاد 
، ابن   )٣٥٧٤(، أبو داود األقضية  )١٧١٦(، مسلم األقضية   )٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة  ) ٢(

 .  )٤/٢٠٤(، أمحد  )٢٣١٤(ماجه األحكام 
 .)   من حديث عمرو بن العاص وأيب هريرة  ١٧١٦ ومسلم ٧٣٥٢رواه البخاري    ) (٣(
، أمحد    )٣٠٣٨(، الترمذي تفسري القرآن    )٢٥٧٣(، مسلم الرب والصلة واآلداب   )٥٣١٨(البخاري املرضى  ) ٤(

)٢/٣٠٣(  . 
 .  )  من حديث أيب سعدي وأيب هريرة   ٥٧٣، ومسلم  ٥٦٤٢،  ٥٦٤١رواه البخاري    ) (٥(
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وأما من بعد هؤالء     :   مرتبة من بعد السابقني األولني فقال- رمحه اهللا -مث بني الشيخ  
yξ  {:  السابقني األولني وهم الذين أسلموا بعد احلديبية فهؤالء دخلوا يف قوله تعاىل       ä.uρ 

y‰tã uρ ª!$# 4 o_ó¡çt ø: zÏΒ t  {:   ويف قوله تعاىل )١( } 4 #$ ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãèt7¨? $# 

9≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ÷Ζtã { )وقد أسلم قبل فتح مكة خالد بن الوليد        )٢ ،
، وأسلم بعد الطلقاء أهل الطائف     وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة احلجيب وغريهم      

 وكان منهم عثمان بن أيب العاص الثقفي الذي أمره النيب .  وكانوا آخر الناس إسالما
فقد يتأخر إسالم الرجل   .  ، وكان من خيار الصحابة مع تأخر إسالمه  على أهل الطائف

إنه   :  ؛ فإنه يقال كما تأخر إسالم عمر  .  ويكون أفضل من بعض من تقدمه يف اإلسالم  
 .  أسلم متام األربعني وكان ممن فضله اهللا على كثري ممن أسلم قبله

موا قبل عمر على يد  وكان عثمان وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن بن عوف أسل   
،    ، وأول من أسلم من الرجال البالغني أبو بكر   )يعين يف الفضل (أيب بكر وتقدمهم عمر 

،   ، ومن النساء خدجية أم املؤمنني     ، ومن املوايل زيد بن حارثة   ومن األحرار الصبيان علي
zÏΒ t  {:  وقد قال اهللا تعاىل .  وهذا باتفاق أهل العلم  ÌÉf≈ yγ ßϑø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 

9≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ÷Ζtã { )إىل قوله تعاىل)٣   :}  ¨β Î) zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#ρ ãy_$ yδ uρ 

(#ρ ß‰yγ≈y_ uρ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦ àΡr&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# t Ï% ©!$#uρ (#ρ uρ#u (#ÿρ ç|ÇtΡ¨ρ y7 Í×¯≈s9'ρ é& öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ u‹Ï9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 

t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u öΝs9uρ (#ρãÅ_$ pκç‰ $ tΒ /ä3s9 ÏiΒ ΝÍκÉJ u‹≈s9uρ ÏiΒ >ó x« 4 ®L ym (#ρ ãÅ_$ pκç‰ 4 Èβ Î)uρ öΝä.ρ ç|ÇΖoKó™ $# ’ Îû È Ïd‰9$# 

ãΝà6ø‹n= yè sù çóÇ̈Ζ9$# ω Î) 4’ n?tã ¤Θöθ s% öΝä3oΨ ÷t/ Νæη uΖ÷ t/uρ ×,≈ sVŠÏiΒ 3 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×ÅÁ t/ ∩∠⊄∪ { )فهذه    )٤ 
 .  عامة

                                                 
 .  ٩٥:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية ) ٢(
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية ) ٣(
 .  ٧٢:  سورة األنفال آية ) ٤(
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=Ï!#ts)àù  {:  وقال تعاىل Ï9 t ÌÉf≈ yγ ßϑø9$# t Ï%©!$# (#θ ã_ Ì÷z é& ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r&uρ tβθ äótG ö6 tƒ WξôÒ sù 

zÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ tβρ çÝÇΖtƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™u‘ uρ 4 š Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθè% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∇∪ t Ï% ©!$#uρ ρ â§θ t7s? u‘# ¤$!$# z≈ yϑƒ M}$#uρ 

ÏΒ ö/Å‰Ï= ö7s% tβθ™7Ït ä† ôtΒ ty_$ yδ öΝÍκö s9Î) Ÿω uρ tβρß‰Ågs† ’Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ Zπy_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρãÏO ÷σãƒ uρ #’ n?tã 

öΝÍκÅ¦ àΡr& öθ s9uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$|Á yz 4 tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä© Ïµ Å¡øtΡ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθßs Î= øßϑ ø9$# ∩∪ š Ï% ©!$#uρ 

ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨs9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ šÏ% ©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç≈yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøgrB ’ Îû 

$ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©#Ïj9 (#θãΖtΒ#u !$ oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛ Ïm  فهذه اآلية واليت قبلها تتناول من  )١( } ∪⊂⊆∩ ‘§
؛ فكيف ال يدخل فيها أصحاب رسول   دخل فيها بعد السابقني األولني إىل يوم القيامة

:   يف احلديث الصحيح     ؟ وقد قال رسول اهللا        الذين آمنوا به وجاهدوا معه         اهللا 
 فمن كان قد أسلم من الطلقاء وهجر ما هنى )٢( }املهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه   {

،     )٣( } yξä.uρ y‰tãuρ ª!$# 4o_ó¡çtø:$# 4  {:  ؛ فدخل يف قوله تعاىل اهللا عنه كان له معىن هذه اهلجرة

‰Ó  {:  وقد قال تعاىل  £ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «! $# 4 t Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yè tΒ â !# £‰ Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# â !$ uΗ xq â‘ öΝ æη uΖ ÷ t/ ( 

öΝ ßγ1 t s? $ Yè ©. â‘ # Y‰ £∨ ß™ tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z Ï iΒ «! $# $ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝ èδ$ yϑ‹ Å™ ’ Îû Ο Îγ Ïδθ ã_ ãρ ô Ï iΒ Ì rO r& ÏŠθ àf ¡9 $# 4 

y7 Ï9≡ sŒ öΝ ßγ è= sV tΒ ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# 4 ö/ àS è= sV tΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥ M} $# ?í ö‘ t“ x. yl t ÷z r& … çµ t↔ ôÜ x© … çν u‘ y—$ t↔ sù xá n= øó tG ó™ $$ sù 3“ uθ tF ó™ $$ sù 

4’ n? tã  Ïµ Ï%θ ß™ Ü= Éf ÷è ãƒ tí# §‘ –“9 $# xáŠ Éó u‹ Ï9 ãΝ Íκ Í5 u‘$ ¤ ä3 ø9 $# 3 y‰ tã uρ ª! $# t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# 

Ν åκ ÷] ÏΒ Zο t Ï øó ¨Β # · ô_ r& uρ $ Jϑ‹ Ïà tã ∩⊄∪ { )فهذا يتناول الذين آمنوا مع رسول اهللا    )٤ مطلقا   .
 قليال  والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النيب   :  - رمحه اهللا  - )٥(:  إىل أن قال 

؛ فمن صحبه سنة أو شهرا أو     كان أو كثريا لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك 
 .  قدر ذلك؛ فله من الصحبة ب  يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا 

                                                 
 .  ١٠ - ٨:  سورة احلشر اآليات ) ١(
 .  )٢/٢٠٥(، أمحد  )٢٤٨١(، أبو داود اجلهاد   )٤٩٩٦(ميان وشرائعه  ، النسائي اإل )١٠(البخاري اإلميان  ) ٢(
 .  ٩٥:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ٢٩:  سورة الفتح آية ) ٤(
 .  ) ٤٦٤ / ٤اجملموع  ) (٥(
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 موقف املسلم مما جرى بني علي ومعاوية رضي اهللا عنهما 
 عام - رضي اهللا عنهم - عن الذين أسلموا من الصحابة - رمحه اهللا -يتكلم الشيخ 

 فالطلقاء الذين  )١(:   فيقول- رضي اهللا عنهما -، وعما جرى بني علي ومعاوية   الفتح
يد وعكرمة بن أيب جهل وصفوان بن أمية    ، مثل معاوية وأخيه يز  أسلموا عام الفتح

وقد ثبت بالتواتر عند اخلاصة إسالمهم وبقاؤهم  .  واحلارث بن هشام وسهيل بن عمرو
،    فإنه توىل أربعني سنة.  ومعاوية أظهر إسالما من غريه.  على اإلسالم إىل حني املوت

.   مستوليا وعشرين سنةعشرين سنة نائبا لعمر وعثمان مع ما كان يف خالفة علي     
 رضي - خبمسني سنة وسلم إليه احلسن بن علي  وأنه توىل سنة ستني بعد موت النيب 

، الجتماع الكلمة وزوال   عام اجلماعة:  ، الذي يقال له   األمر عام أربعني-اهللا عنهما 
 .  الفتنة بني املسلمني

اري  كما ثبت يف صحيح البخ مما أثىن عليه النيب وهذا الذي فعله احلسن 
، وسيصلح اهللا به    إن ابين هذا سيد  {:   قالأن النيب   :  - وغريه عن أيب بكرة   

 مما أثىن به على ابنه احلسن   فجعل النيب )٣( )٢( }بني فئتني عظيمتني من املسلمني 
، وذلك حني سلم    صلح اهللا تعاىل به بني فئتني عظيمتني من املسلمني  ومدحه على أن أ 
فلما أثىن .  وكان قد سار كل منهما إىل اآلخر بعساكر عظيمة  .  األمر إىل معاوية

 على احلسن باإلصالح وترك القتال دل على أن اإلصالح بني تلك الطائفتني كان       النيب
ولو كان معاوية   .   االقتتال مل يكن مأمورا به، فدل على أن   أحب إىل اهللا تعاىل من فعله 

، دل احلديث على أن   كافرا مل تكن تولية كافر وتسليم األمر إليه مما حيبه اهللا ورسوله

                                                 
 .)  ٤٦٦ / ٤اجملموع  ) (١(
،   )٤٦٦٢( السنة ، أبو داود )١٤١٠(، النسائي اجلمعة  )٣٧٧٣(، الترمذي املناقب  )٢٥٥٧(البخاري الصلح ) ٢(

 .  )٥/٥١(أمحد 
 .  )  من حديث أيب بكرة ٢٧٠٤رواه البخاري    ) (٣(
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وأن الذي فعله احلسن    .  معاوية وأصحابه كانوا مؤمنني كما أن احلسن وأصحابه مؤمنون    
 .  كان حممودا عند اهللا تعاىل حمبوبا مرضيا له ولرسوله 

 من حديث أيب سعيد اخلدري أنه   )١( يف الصحيحني  وهذا كما ثبت عن النيب  
، ويف  )٢( }مترق مارقة على حني فرقة من الناس فتقتلهم أوىل الطائفتني باحلق   {:  قال

؛ فهذا احلديث الصحيح دليل على أن كال     } إىل احلق فتقتلهم أدناهم {:  لفظ
، وأن عليا وأصحابه    علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حق:  الطائفتني املقتتلتني

فعلي بن أيب طالب هو الذي قاتل املارقني    .  كانوا أقرب إىل احلق من معاوية وأصحابه     
رجوا عليه وكفروه وكفروا من    ، مث خ وهم اخلوارج احلرورية الذين كانوا من شيعة علي 

 يف  ، وهم الذين أخرب عنهم النيب   ، ونصبوا له العداوة وقاتلوه ومن معه  وااله
ر أحدكم صالته      حيق {:  ، حيث قال فيهم  األحاديث الصحيحة املستفيضة بل املتواترة

، يقرءون القرآن ال يتجاوز     مع صالهتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءهتم    
؛    ، أينما لقيتموهم فاقتلوهم ، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية   حناجرهم

، آيتهم أن فيهم رجال خمدج اليدين له عضلة عليها          فإن يف قتلهم أجرا عند اهللا يوم القيامة  
، وهم الذين    وهؤالء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن وااله     )٤( )٣( }.  ات تدردرشعر

،    عبد الرمحن بن ملجم املرادي  :  ، وقتله أحد رءوسهم    استحلوا قتله وجعلوه كافرا  
وعليا ومن )  معاوية :  كذا ولعله  (إن عثمان  :  فهؤالء النواصب اخلوارج املارقة إذ قالوا    

،   ؛ فإن من حجة املسلمني عليهم ما تواتر من إميان الصحابة     مرتدينمعهما كانوا كفارا 
، وثناء اهللا عليهم ورضاه    من مدح اهللا تعاىل هلم:  وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة

                                                 
، وإن كان أصله عنده رقم       ، وليس هو عند البخاري    من حديث أيب سعيد   ١٠٦٥،  ١٠٦٤رواه مسلم    ) (١(

 .  )  وغريه من املواضيع  ٣٣٤٤
 .  )٣/٨٢(، أمحد  )١٠٦٥(مسلم الزكاة  ) ٢(
،   )٤٧٦٤(، أبو داود السنة    )٢٥٧٨(، النسائي الزكاة   )١٠٦٤(، مسلم الزكاة    )٣٤١٤(البخاري املناقب   ) ٣(

 .  )٣/٦٥(أمحد 
 .  ) ، وغريه من املواضع   احلديث السابق :  انظر  ) (٤(
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ومن مل يقبل هذه احلجج     .  ، وحنو ذلك من النصوص  ، وإخباره بأهنم من أهل اجلنة   عنهم
إن    :  طالب وأمثاله فإنه لو قال هذا الناصيب للرافضيمل ميكنه أن يثبت إميان علي بن أيب  

، وأنه    ، وأنه قاتل على امللك لطلب الرئاسة ال للدين عليا كان كافرا أو فاسقا أو ظاملا 
، ومل يقاتل بعد     باجلمل وصفني وحروراء ألوفا مؤلفة   قتل من أهل امللة من أمة حممد    

، وحنو هذا الكالم الذي تقوله       تل أهل القبلة، بل قا  كافرا وال افتتح مدينةوفاة النيب 
 مل يكن ليجيب هؤالء النواصب إال أهل السنة واجلماعة     النواصب املبغضون لعلي   

أبو بكر وعمر وعثمان :  فيقولون هلم .  الذين حيبون السابقني األولني كلهم ويوالوهنم
ثبت يف القرآن ثناء اهللا  وطلحة والزبري وحنوهم ثبت بالتواتر إمياهنم وهجرهتم وجهادهم و   

.   خصوصا وعموما، وثبت باألحاديث الصحيحة ثناء النيب  عليهم والرضا عنهم
لو كنت متخذا من أهل األرض خليال الختذت أبا  {:  كقوله يف احلديث املستفيض عنه

إنه قد كان يف األمم قبلكم حمدثون فإن يكون يف أميت أحد  {:   وقوله)٢( )١( }بكر خليال 

 )٦( )٥( }؟  ن تستحيي منه املالئكةأال أستحي مم {:   وقوله عن عثمان)٤( )٣( }فعمر 
ألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله يفتح اهللا   {:  وقوله لعلي 

 وأمثال   )٢( )١( }لكل نيب حواريون وحواريي الزبري      {:   وقوله )٨( )٧( }على يديه 
 .  ذلك

                                                 
 .  )١/٤٣٩(، أمحد  )٩٣(، ابن ماجه املقدمة   )٣٦٥٥(، الترمذي املناقب    )٢٣٨٣(مسلم فضائل الصحابة  ) ١(
 .  )  من حديث أيب سعيد ٢٣٨٢، ومسلم   ٣٦٥٤بخاري  ال:  انظر  ) (٢(
، سنن الترمذي     )٢٣٩٨(، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة    )٣٤٨٦(صحيح البخاري كتاب املناقب   ) ٣(

 .  )٢/٣٣٩(، مسند أمحد  )٣٦٩٣(كتاب املناقب 
 .)   من حديث عائشة ٣٣٩٨، ومسلم   ٣٤٦٩رواه البخاري    ) (٤(
 .  )٦/١٥٥(، أمحد  )٢٤٠١(مسلم فضائل الصحابة  ) ٥(
 .  )  من حديث عائشة٢٤٠١رواه البخاري    ) (٦(
 .  )٥/٣٣٣(، أمحد  )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة   )٢٨٤٧(البخاري اجلهاد والسري  ) ٧(
 .  )  من حديث سلمة٢٤٠٧، ومسلم   ٢٩٧٥رواه البخاري    ) (٨(
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وأما الرافضي فال ميكنه إقامة احلجة على من يبغض عليا من النواصب كما ميكن ذلك      
وكذلك    :  ، قال له فإنه إن قال إسالم علي معلوم بالتواتر.  أهل السنة الذين حيبون اجلميع 

؛ إما يف إسالمهم     ، وأنت تطعن يف هؤالء  مإسالم أيب بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغريه  
هذه األحاديث إمنا   :  قلنا له  ! إميان علي ثبت بثناء النيب  :  فإن قال ! وإما يف عدالتهم   

سعد بن أيب وقاص وعائشة    :  ، ورواه أفاضلهم    نقلها الصحابة الذين تطعن أنت فيهم
إن كانت رواية هؤالء    ف! وسهل بن سعد الساعدي وأمثاهلم والرافضة تقدح يف هؤالء  

، ومل يكن للرافضة حجة وإن كانت       ؛ بطلب كل فضيلة تروى لعلي وأمثاهلم ضعيفة
، ثبت فضائل علي وغريه ممن روي هؤالء فضائله كأيب بكر وعمر     روايتهم صحيحة

 فإن معاوية ثبت  )٣( يف حق معاوية  - رمحه اهللا -وعثمان وغريهم إىل أن قال  
،   ، وكان أمينا عنده يكتب له الوحي   كما أمر غريه وجاهد معه نيب  بالتواتر أنه أمره ال

، وواله عمر بن اخلطاب الذي كان من أخرب الناس     يف كتابة الوحي وما اهتمه النيب 
وقد وىل رسول  .  ، وقد ضرب اهللا احلق على لسانه وقلبه ومل يتهمه يف واليته  بالرجال

 وهو على واليتهن فمعاوية خري من أبيه     يب   أباه أبا سفيان إىل أن مات الن    اهللا
 وىل أباه فألن جتوز واليته   ، وإذا كان النيب     وأحسن إسالما من أبيه باتفاق املسلمني   

 .  من باب أوىل وأحرى واهللا أعلم  

                                                 
، ابن ماجه   )٣٧٤٥(، الترمذي املناقب   )٢٤١٥(، مسلم فضائل الصحابة   )٢٦٩١(البخاري اجلهاد والسري  ) ١(

 .  )٣/٣٦٥(، أمحد  )١٢٢(املقدمة 
 .)   من حديث جابر٢٤١٥، ومسلم   ٤١١٣رواه البخاري    ) (٢(
 .  ) ٤٧٢ / ٤اجملموع  ) (٣(
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 وجوب الكف عن أعراض الصحابة 
 وموقف املسلم من الفنت السابقة والالحقة 

 الكالم يف الدفاع عن الصحابة ويستطرد يف   -  رمحه اهللا- )١(يواصل شيخ اإلسالم 
 فيقول يف حق يزيد بن - رضي اهللا عنهما -ذلك بعد الكالم عن أيب سفيان وابنه معاوية 

؛   إنه كافر مرتد :  بل يزيد بن معاوية مع ما أحدث من األحداث من قال فيه   :  معاوية
وأكثر امللوك  .   املسلمني، بل كان ملكا من ملوك املسلمني كسائر ملوك  فقد افترى عليه

فالطاعن يف واحد منهم   .  ، وحسناهتم عظيمة وسيئاهتم عظيمة  هلم حسنات وهلم سيئات
منهم من تكون    .  ، وهؤالء هلم ما لسائر املسلمني   دون نظرائه إما جاهل وإما ظامل 

ومنهم من قد تاب من سيئاته ومنهم من كفر اهللا عنه ومنهم   .  حسناته أكثر من سيئاته
ن قد يدخله اجلنة ومنهم من قد يعاقبه لسيئاته ومنهم من قد يتقبل اهللا فيه شفاعة نيب أو   م

 .  غريه من الشفعاء
كذلك قصد  .  فالشهادة لواحد من هؤالء بالنار هو من أقوال أهل البدع والضالل   

 أنه   وقد ثبت عن النيب  .  لعنة أحد منهم بعينه ليس هو من أعمال الصاحلني األبرار     
لعن اهللا اخلمرة وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وشارهبا وبائعها   {:  قال

 . )٣( )٢( }ومشتريها وآكل مثنها 
، وكان    ا من يكثر شرهبا يدعي محاروصح عنه أنه كان على عهد رسول اهللا 

لعنه اهللا ما أكثر ما يؤتى به :  ، فأيت به إليه ليجلده فقال رجل  جلده كلما أيت به النيب 

                                                 
 .  ) ٤٧٣ / ٤اجملموع  ) (١(
 .  )٢/٧١(، أمحد  )٣٣٨٠(، ابن ماجه األشربة  )٣٦٧٤(أبو داود األشربة ) ٢(
وصححه احلاكم  .   من حديث ابن عمر   ٣٣٨٠، وابن ماجه  ٣٦٧٤، وأبو داود   ٢٥ / ٢رواه أمحد  () ٣(

 .  ) ٢٤٤٢ وجود إسناده ابن امللقن يف اخلالصة   ، ٣٧ / ٢
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 شارب   وقد لعن النيب )١( }ال تلعنه فإنه حيب اهللا ورسوله  {  فقال النيب النيب 
 .  من املعني اخلمر عموما وهنى عن لعنه املؤ 

βÎ) t¨  {:  كما إننا نقول ما قال اهللا تعاىل Ï% ©!$# tβθè= à2 ù'tƒ tΑ≡uθ øΒ r& 4’ yϑ≈tG uŠø9$# $ ¸ϑ ù= àß $ yϑ ¯ΡÎ) 

tβθè= à2 ù'tƒ ’Îû öΝÎγ ÏΡθ äÜç/ #Y‘$ tΡ ( šχ öθ n=óÁ u‹y™ uρ #ZÏè y™ ∩⊇⊃∪ { )فال ينبغي ألحد أن يشهد لواحد     )٢ 
،    ، أو يغفر له اهللا حبسنات ماحية أو مصائب مكفرة      ؛ إلمكان أن يتوب  بعينه أنه يف النار  
، وإن كان     فهكذا الواحد من امللوك    .  ، أو يعفو اهللا عنه أو غري ذلك     أو شفاعة مقبولة 

ومن دخل يف ذلك  .  وجب أن نلعنه ونشهد له بالنار صدر منه ما هو ظلم فإن ذلك ال ي
؛ فكيف إذا كان لرجل حسنات عظيمة يرجى له هبا املغفرة     كان من أهل البدع والضالل 

أول   { أنه قال ، كما ثبت يف صحيح البخاري عن ابن عمر عن النيب  مع ظلمه 

، وأول جيش غزاها كان أمريهم يزيد بن معاوية    )٣( }سطنطينية مغفور له جيش يغزو ق
وهلذا كان     .  وكان معه يف الغزاة أبو أيوب األنصاري وتويف هناك وقربه هناك إىل اآلن 

ال  :  ؛ أي  إنا ال نسبهم وال حنبهم :  املقتصدون من أئمة السلف يقولون يف يزيد وأمثاله     
 .  حنب ما صدر منهم من ظلم 

؛    الشخص الواحد جيتمع فيه حسنات وسيئات وطاعات ومعاص وبر وفجور وشر      و
، أو يغفر له وحيب ما فعله من اخلري        فيثيبه اهللا على حسناته ويعاقبه على سيئاته إن شاء 

؛ فأما من كانت سيئاته صغائر فقد وافقت املعتزلة على أن اهللا    ويبغض ما فعله من الشر
 فسلف األمة وأئمتها وسائر أهل السنة واجلماعة ال  ، وأما صاحب الكبرية يغفرها

β¨  {:  يشهدون له بالنار بل جيوزون أن يغفر اهللا له كما قال تعاىل       Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ βr& x8uô³ç„ 

Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )فهذه يف حق من مل يشرك فإنه قيدها باملشيئة     )٤   .
                                                 

 .  )  من حديث عمر بن اخلطاب ٦٧٨٠رواه البخاري    ) (١(
 .  ١٠:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  )٢٧٦٦(البخاري اجلهاد والسري  ) ٣(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية ) ٤(
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≅ö *  {:  وأما قوله تعاىل  è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# 

ãÏøó tƒ z>θçΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗsd 4 { )فهذا يف حق من تاب ولذلك أطلق وعم     )١ ،  . 
، مث إهنم قد يتومهون يف      إن صاحب الكبرية خيلد يف النار :  واخلوارج واملعتزلة يقولون 

م اخلوارج يف عثمان وعلي وأتباعهما أهنم  ، كما تتوه بعض األخيار أنه من أهل الكبائر
،    كما يتوهم بعض ذلك يف مثل معاوية وعمرو بن العاص وأمثاهلما  .  خملدون يف النار  

:  والثانية.  أن فالنا من أهل الكبائر:  إحدامها :  ويبنون مذاهبهم على مقدمتني باطلتني
ا الثاين فباطل على وأم.  وكال القولني باطل .  أن كل صاحب كبرية خيلد يف النار

ومن قال عن معاوية وأمثاله ممن   .  وأما األول فقد يعلم بطالنه وقد يتوقف فيه   .  اإلطالق 
، وإنه كان مقيما على الكفر فهو مبرتلة من         أنه مل يسلم :  ظهر إسالمه وحجه وصيامه     

، كما لو ادعى مدع ذلك يف العباس وجعفر وعقيل ويف أيب بكر     يقول ذلك يف غريه
وكما لو ادعى أن احلسن واحلسني ليسا ولدي علي بن أيب طالب وإمنا      .  ر وعثمانوعم

 مل يتزوج ابنيت أيب بكر وعمر ومل   ولو ادعى أن النيب    .  مها أوالد سلمان الفارسي 
بل إنكار إسالم معاوية أقبح من إنكار هذه األمور فإن منها ما ال      .  يزوج بنتيه عثمان
 إسالم معاوية وواليته على املسلمني واإلمارة واخلالفة فأمر يعرفه   وأما .  يعرفه إال العلماء
ولو أنكر منكر إسالم معاوية وادعى بقاءه على الكفر مل حيتج عليه إال مبثل    .  مجاهري اخللق

، مل حيتج عليه إال مبثل ما  ما حيتج به على من أنكر إسالم علي وادعى بقاءه على الكفر
م أيب بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغريهم وإن كان بعضهم    حيتج به على من أنكر إسال 

 .  أفضل من بعض فتفاضلهم ال مينع اشتراكهم يف ظهور إسالمهم  
؛ فهو أيضا من الكذب املختلق فإنه ليس      إميان معاوية كان نفاقا :  وأما قول القائل 

وقد   .  سالمه  بل العلماء متفقون على حسن إ.  يف علماء املسلمني من اهتم معاوية بالنفاق
 وأما معاوية وأخوه يزيد فلم يتنازعوا   - أبيه -توقف بعضهم يف حسن إسالم أيب سفيان 

                                                 
 .  ٥٣:  سورة الزمر آية ) ١(
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، كما مل يتنازعوا يف حسن إسالم عكرمة بن أيب جهل وسهيل بن        يف حسن إسالمهما 
وكيف يكون رجل متوليا على   .  عمرو وصفوان بن أميه وأمثاهلم من مسلمة الفتح   

، وخيطب ويعظهم     ، يصلي هبم الصلوات اخلمس  ائبا ومستقالاملسلمني أربعني سنة ن
، ويقيم فيهم احلدود ويقسم بينهم فيئهم ومغامنهم    ويأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر

؟ وفيهم من أعيان الصحابة   ؛ ومع هذا خيفى نفاقه عليهم كلهم  وصدقاهتم وحيج هبم
بل أبلغ  .   يكن من الصحابة مجاعة كثرية  بل أبلغ من هذا أنه وهللا احلمد مل    .  مجاعة كثرية

من هذا أنه وهللا احلمد مل يكن من اخللفاء الذين هلم والية عامة من خلفاء بين أمية وبين      
، وإن كان قد ينسب الرجل منهم إىل نوع من البدعة         العباس أحد يتهم بالزندقة والنفاق 

 .  ىل زندقة ونفاق، لكن مل ينسب أحدا منهم من أهل العلم إ  أو نوع من الظلم 
.  ؛ فإن األربعة قبله كانوا خلفاء نبوة واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه األمة  

 وكان أبو    )٢( )١( }تكون خالفة النبوة ثالثني سنة مث تصري ملكا    { فإنه قد ثبت عن النيب 
، الذين    هم اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني   - رضي اهللا عنهم  - وعمر وعثمان وعلي   بكر

، متسكوا هبا وعضوا      عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي   { قال فيهم النيب 

 . )٤( )٣( }.  ، فإن كل حمدثة بدعة ، وإياكم وحمدثات األمور  لنواجذعليها با

 

                                                 
 .  )٤٦٤٦(، أبو داود السنة    )٢٢٢٦(الترمذي الفنت  ) ١(
 .)  ٢٢١ / ٥، وأمحد  ٨١٥٥، والنسائي   وحسنه٢٢٢٦، والترمذي  ٤٦٤٧،  ٤٦٤٦رواه أبو داود   ) (٢(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٤(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٣(
 .  )  وأنه صحيح ٥٤١ و ٢٢، سبق ص  صححه اإلمام أمحد  :  ٢٦٤قال ابن رجب يف جامع العلوم    ) (٤(
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 النهي عن الغلو يف القبور 
 عن الغلو يف القبور والنهي عن ذلك ملا جير إليه من      - رمحه اهللا - )١(يتكلم الشيخ 

السفر لزيارة قرب من القبور قرب نيب أو غريه منهي عنه     :  الشرك واملفاسد العظيمة فيقول  
؛   ؛ حىت أهنم ال جيوزون قصر الصالة فيه بناء على أنة سفر معصية  ند مجهور العلماءع

،    املسجد احلرام  :  ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد   {:  لقوله الثابت يف الصحيحني

، وكل    وهو أعلم الناس هبذه املسألة  )٣( )٢( }، ومسجدي هذا   واملسجد األقصى 
، بل قد كره   فهو ضعيف بل موضوع  يعين قرب النيب -حديث يروى يف زيارة القرب 

وإمنا املسنون السالم    .  زرت قرب النيب :  مالك وغريه من أئمة املدينة أن يقول القائل   
؛ كما هو  ن الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قربه وكما كاعليه إذا أتى قربه 

، وقد اتفق املسلمون على أنه     مذكور يف غريه هذا املوضع ومن ذلك الطواف بغري الكعبة   
، فال جيوز الطواف بصخرة بيت املقدس وال حبجرة    ال يشرع الطواف إال بالبيت املعمور

، وكذلك اتفق املسلمون على أنه ال        ك  وال بالقبة اليت يف جبل عرفات وال غري ذل   النيب 
 .  يشرع االستالم وال التقبيل إال للركنني اليمانيني

 .  إنه يقبل وهو ضعيف:  ، وقد قيل  ، واليماين يستلم فاحلجر األسود يستلم ويقبل
وأما غري ذلك فال يشرع استالمه وال تقبيله كجوانب البيت والركنني الشاميني ومقام     

 .  ، وسائر قبور األنبياء والصاحلني  ، واحلجرة النبوية   إبراهيم والصخرة

                                                 
 .  ) ٥٢٠ / ٤اجملموع  ) (١(
،  )٢٠٣٣(، أبو داود املناسك   )٧٠٠(، النسائي املساجد    )١٣٩٧(، مسلم احلج   )١١٣٢(البخاري اجلمعة   ) ٢(

 .  )١٤٢١(، الدارمي الصالة   )٢/٢٣٤(، أمحد  )١٤٠٩(الصالة والسنة فيها   ابن ماجه إقامة 
 .)   من حديث أيب هريرة ١٣٩٧، ومسلم   ١١٨٩رواه البخاري    ) (٣(
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قاتل اهللا اليهود   {:   أنه قال  عن النيب ويف الصحيحني عن أيب هريرة 

لعن اهللا اليهود     {:   ويف رواية ملسلم  )٢( )١( }والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

، ويف الصحيحني أيضا عن عائشة وابن     )٣( }والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 
، فإذا اغتم هبا    طفق يطرح مخيصة له على وجهه   ملا نزل برسول اهللا   :   قاال)٤(عباس 

لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم    {:  ، فقال وهو كذلك عن وجهه كشفها 

 .   حيذر ما صنعوا)٥( }مساجد 
 يف مرضه الذي مل يقم   قال رسول اهللا :  ويف الصحيحني أيضا عن عائشة قالت

، ولوال ذلك أبرز   )٦( }لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد   {:  منه
:  ، ويف صحيح مسلم عن جندب بن عبد اهللا قال قربه غري أنه خشي أن يتخذ مسجدا

إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم      {:  ول قبل موته خبمس وهو يق مسعت رسول اهللا  
، ولو كنت متخذا من أميت خليال     فإن اهللا اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال .  خليل

، أال فال تتخذوا    وا قبور أنبيائهم مساجد ، أال وإن من كان قبلكم اختذ    الختذت أبا بكر
 . )٨( )٧( }القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك  

                                                 
، أبو داود  )٢٠٤٧(، النسائي اجلنائز  )٥٣٠(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      )٤٢٦(البخاري الصالة  ) ١(

 .  )٢/٢٨٤(، أمحد  )٣٢٢٧(اجلنائز 
 .  ) ٥٣٠، ومسلم   ٤٣٧رواه البخاري    ) (٢(
، أمحد    )٧٠٣(، النسائي املساجد   )٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    )١٣٢٤(البخاري اجلنائز ) ٣(

 .  )١٤٠٣(، الدارمي الصالة   )٦/١٢١(
 .  ) ٥٣١ ومسلم ٤٣٦،  ٤٣٥رواه البخاري    ) (٤(
، أمحد    )٧٠٣(، النسائي املساجد   )٥٣١(واضع الصالة  ، مسلم املساجد وم  )١٣٢٤(البخاري اجلنائز ) ٥(

 .  )١٤٠٣(، الدارمي الصالة   )٦/١٢١(
، أمحد    )٧٠٣(، النسائي املساجد   )٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة    )١٣٢٤(البخاري اجلنائز ) ٦(

 .  )١٤٠٣(، الدارمي الصالة   )٦/١٢١(
 .  )٥٣٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٧(
 .  ) ٥٣٢رواه مسلم   () ٨(
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ال جتلسوا على    {  عن أيب مرثد الغنوي أن رسول اهللا     )١(ويف صحيح مسلم  

 { قال رسول اهللا    :  دري قال، وعن أيب سعيد اخل    )٢( }القبور وال تصلوا إليها  
، رواه أهل السنن كأيب داود والترمذي       )٣( }األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام   

 عن  )٥( ويف الصحيحني  )٤(، وعلله بعضهم بأنه روي مرسال وصححه احلفاظ    وابن ماجه
 ذكر له بعض نسائه أهنا رأت  ملا اشتكى النيب :   قالت- عنها  رضي اهللا-عائشة 

، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتيتا أرض احلبشة    مارية:  كنيسة بأرض احلبشة يقال هلا
أولئك إذا مات فيهم الرجل     {:  فرفع رأسه فقال.  فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها

 }، أولئك شرار اخللق عند اهللا  ، وصوروا فيه تلك الصور  الصاحل بنوا على قربه مسجدا
 القبور واملتخذين عليها    زواراتلعن رسول اهللا   {:   قال، وعن ابن عباس    )٦(

:  ، وقال   رواه أهل السنن كأيب داود والنسائي والترمذي  )٧( }.  املساجد والسرج 
 . )٨(صحيح :  ويف بعض النسخ .  حديث حسن

                                                 
 .  ) ٩٧٢رواه مسلم   ) (١(
، أمحد  )٣٢٢٩(، أبو داود اجلنائز   )٧٦٠(، النسائي القبلة  )١٠٥٠(، الترمذي اجلنائز    )٩٧٢(مسلم اجلنائز   ) ٢(

)٤/١٣٥(  . 
 .  )٧٤٥(، ابن ماجه املساجد واجلماعات    )٤٩٢(، أبو داود الصالة   )٣١٧(الترمذي الصالة  ) ٣(
 وصححه ابن      ٣ ٨ / ٣، وأمحد  ٧٤٥ وابن ماجه  ٤٩٢، وأبو داود     وقال فيه اضطراب  ٣١٧اه الترمذي   رو ) (٤(

 .  ) ٢٧٧ / ١الفتح :  ، انظر  من حديث أيب سعيد ٣٠٨ / ١، واحلاكم  ١٦٩٩ وابن حبان ٧٩١خزمية 
 .  )  من حديث عائشة ٥٢٨ ومسلم ٤٢٧رواه البخاري    ) (٥(
 .  )٦/٥١(، أمحد  )٧٠٤(، النسائي املساجد  )٥٢٨(لم املساجد ومواضع الصالة ، مس )٤٢٤(البخاري الصالة ) ٦(
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٣٢٣٦(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٤٣(، النسائي اجلنائز  )٣٢٠(الترمذي الصالة  ) ٧(

 .  )١/٣٣٧(، أمحد  )١٥٧٥(
، وله عدة طرق عن أيب   ١٥٧٤، وابن ماجه  ٢١٧٠، والنسائي  ٣٢٣٦، وأبو داود   ١٠٥٦رواه الترمذي   ) (٨(

 .  ) هريرة وابن عباس وحسان   
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 ويف )٢( )١( }اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد  {:   أنه قالويف موطأ مالك عن النيب 

 . )٤( )٣( }ال تتخذوا قربي عيدا وال تتخذوا بيوتكم مقابر  {:  سنن أيب داود عنه أنه قال
:  دعاء وحنو ذلك فقد قال تعاىل          وأما العبادات يف املساجد كالصالة والقراءة وال                  

}  ôtΒ uρ ãΝn= øßr& £ϑ ÏΒ yìoΨ̈Β y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# βr& tx.õ‹ãƒ $ pκ Ïù …çµ ßϑ ó™ $# 4 të y™ uρ ’Îû !$ yγ Î/# tyz 4 { )وقال    )٥ ،

$  {:  تعاىل yϑ ¯ΡÎ) ãßϑ ÷ètƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# ôtΒ š∅ tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# tΠ$s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# { )اآلية  )٦   .

؛    إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له باإلميان {:   قالويف الترمذي عن النيب 

$  {:  فإن اهللا تعاىل يقول yϑ ¯ΡÎ) ãßϑ ÷ètƒ y‰Éf≈|¡tΒ «!$# ôtΒ š∅ tΒ#u «!$$ Î/ { )وقال  .   اآلية)٨( })٧

≅ö  {:  تعاىل è% zs∆ r& ’ În1u‘ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( (#θ ßϑŠÏ% r&uρ öΝä3yδθã_ ãρ y‰ΖÏã Èe≅ à2 7‰Éf ó¡tΒ { )وقال   اآلية )٩ ،

β¨  {:  تعاىل r&uρ y‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θ ããô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& ∩⊇∇∪ { )تعاىل، وقال   )١٠  :}  ’ Îû 

BNθ ã‹ ç/ tβ ÏŒ r& ª! $# β r& yì sù ö è? t Ÿ2 õ‹ ãƒ uρ $ pκ Ïù … çµ ßϑ ó™ Ÿω  {:  وقال تعاىل .   اآلية   )١١( } #$ uρ 

 ∅ èδρçÅ³≈ t7è? óΟçFΡr&uρ tβθàÅ3≈ tã ’ Îû Ï‰Éf≈|¡yϑ ø9$# 3 { )١٢(   . 

                                                 
 .  )٤١٦(مالك النداء للصالة  ) ١(
 .  )  وأنه صحيح ١٦٨سبق ص  ) (٢(
،   )٢٠٤٢(، أبو داود املناسك  )٢٨٧٧(، الترمذي فضائل القرآن  )٧٨٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها   ) ٣(

 .  )٢/٣٦٧(أمحد 
 .  )  وصححه األلباين٢٠٤٢يب داود   السنن أل ) (٤(
 .  ١١٤:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ١٨:  سورة التوبة آية ) ٦(
 .  ١٨:  سورة التوبة آية ) ٧(
، املوارد     ٣١٠ وصححه ابن حبان ٨٠٢، وابن ماجه   حسن غريب :   وقال٣٠٩٣،  ٢٦١٧رواه الترمذي    ) (٨(

 .  ) ٣٥٨ / ١وضعفه الذهيب ومغلطاي ؛ كما يف فيض القدير    
 .  ٢٩:  سورة األعراف آية  ) ٩(
 .  ١٨:  سورة اجلن آية ) ١٠(
 .  ٣٦:  سورة النور آية ) ١١(
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية ) ١٢(
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صالة الرجل يف املسجد تفضل على صالته يف     {:   أنه قالعنه :  ويف الصحيحني

صالة اجلماعة أفضل من صالة       { )٢(، ويف لفظ  )١( }بيته خبمس وعشرين درجة 

أثقل الصالة     {:   أنه قال، ويف الصحيح عنه   )٣( }أحدكم خبمس وعشرين درجة 
، ولقد    ، ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا     املنافقني صالة العشاء وصالة الفجر    على 

، مث أنطلق برجال معي معهم   مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجال فيصلي بالناس  
ويف   .  )٥( )٤( }حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار        

! يا رسول اهللا :   رجل أعمى فقالأتى النيب :   أنه قالة صحيح مسلم عن أيب هرير
؟   أن يرخص له فيصلي يف بيته؛ فسأل رسول اهللا  إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد

:  قال.  نعم:  ؟ قال هل تسمع النداء بالصالة   {:  فلما وىل دعاه فقال ! فرخص له  

من سره أن يلقى اهللا غدا       {:   قال )٨( وفيه أيضا عن أيب سعيد )٧( )٦( }فأجب 
،    هلدى، فإن اهللا شرع لنبيكم سنن ا  مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى هبن  

، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته    وإهنن من سنن اهلدى
، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور    ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم  لتركتم سنة نبيكم

                                                 
، أبو داود    )٢١٦(، الترمذي الصالة   )٦٤٩(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      )٦٢٠(البخاري األذان  ) ١(

 .  )١٢٧٦(، الدارمي الصالة  )٢/٢٥٢(، أمحد  )٧٨٦(، ابن ماجه املساجد واجلماعات    )٥٥٩(الصالة 
 .)   من حديث ابن عمر   ٦٥٠ ومسلم ٦٤٥٤ من حديث أيب سعيد وعند البخاري  ٦٤٦رواه البخاري    ) (٢(
، النسائي    )٢١٦(، الترمذي الصالة    )٦٤٩(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      )٦٢١(البخاري األذان  ) ٣(

، مالك    )٢/٣٩٦(، أمحد  )٧٨٧(، ابن ماجه املساجد واجلماعات    )٥٥٩(الة ، أبو داود الص  )٨٣٨(اإلمامة 
 .  )١٢٧٦(، الدارمي الصالة   )٢٩١(النداء للصالة 

، النسائي    )٢١٧(، الترمذي الصالة    )٦٥١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة      )٦٢٦(البخاري األذان  ) ٤(
، مالك    )٢/٤٧٢(، أمحد  )٧٩١(املساجد واجلماعات   ، ابن ماجه  )٥٤٨(، أبو داود الصالة   )٨٤٨(اإلمامة 

 .  )١٢١٢(، الدارمي الصالة   )٢٩٢(النداء للصالة 
 .  )  من حديث أيب هريرة ٦٥١، ومسلم   ٦٥٧رواه البخاري    ) (٥(
 .  )٨٥٠(، النسائي اإلمامة   )٦٥٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٦(
 .  ) ٦٥٣رواه مسلم   ) (٧(
 .  )  من قول ابن مسعود  ٦٥٤رواه مسلم   ) (٨(
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،   ؛ إال كتب اهللا له بكل خطوة خيطوها حسنة مث يعمد إىل مسجد من هذه املساجد 
، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم   ه هبا خطيئةويرفعه هبا درجة وحيط عن

  )١( }، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف    النفاق
، وقد نبهنا مبا كتبناه على سبيل اهلدى يف هذا األمر  وهذا باب واسع:  قال الشيخ

، وأنزل  ملتبعني لدين اهللا الذي بعث به رسلهالفارق بني أهل التوحيد احلنفاء أهل ملة إبراهيم ا
 ö≅t↔ó™uρ ôtΒ  {:  ، قال تعاىل ، وبني من لبس احلق بالباطل وشاب احلنيفية باالشراك به كتبه

$oΨù=y™ö‘r& ÏΒ y7Î=ö6s% ÏΒ !$uΖÎ=ß™•‘ $uΖù=yèy_r& ÏΒ ÈβρßŠ Ç≈uΗ÷q§9$# ZπyγÏ9#u tβρß‰t7÷èãƒ ∩⊆∈∪ { )٢(   . 

$!  {:  وقال تعاىل tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î= ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û ÇrθçΡ Ïµø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr& 

Èβρß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪ { )وقال تعاىل   )٣ ،  :}  ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Β é& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# 

(#θ ç7Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )وقال تعاىل )٤   :}  !$ tΒuρ (#ÿρ âÉ∆ é& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î=øƒ èΧ ã& s! t Ïe$! $# 

u!$ xuΖãm { )اآلية )٥   . 

                                                 
،   )٧٧٧(، ابن ماجه املساجد واجلماعات     )٥٥٠(، أبو داود الصالة    )٦٥٤(مسلم املساجد ومواضع الصالة       ) ١(

 .  )١/٣٨٢(أمحد 
 .  ٤٥:  سورة الزخرف آية  ) ٢(
 .  ٢٥:  سورة األنبياء آية ) ٣(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية  ) ٤(
 .  ٥:  سورة البينة آية ) ٥(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٦٤٩

  الرد على من يطعن يف أحاديث أيب هريرة 
إن أبا هريرة مل   :   يف الرد على من قال- رمحه اهللا - اإلسالم ابن تيمية  )١(قال شيخ 

، وأنكر    ، وأن عمر أنكر عليه كثرة الرواية وهناه عن احلديث   يكن من فقهاء الصحابة
 :  هذا خطأ من وجوه  :  ، قال الشيخ عليه ابن عباس وعائشة أشياء

؛ فإن عمر وىل أبا هريرة     إن أبا هريرة مل يكن من فقهاء الصحابة :  قوله :  أحدها
،    وهم وفد عبد القيسعلى البحرين وهم خيار املسلمني الذين هاجر وفدهم إىل النيب 

؛ مثل مسألة املطلقة دون الثالث إذا       وكان أبو هريرة أمريهم هو الذي يفتيهم بدقيق الفقه 
؟ كما هو قول ابن عباس وابن    ؛ هل تعود إىل األول على الثالث     اهباتزوجت زوج ا أص 

، وهو مذهب أيب حنيفة ورواية عن عمر بناء على أن إصابة الزوج هتدم ما دون           عمر
؟ كما هو قول عمر وغريه من أكابر  أو تعود على ما بقي .  الثالث كما هدمت الثالث

، بناء على أن إصابة الزوج       شهور عنهالصحابة وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد يف امل   
، واملطلقة دون       الثاين إمنا هي غاية التحرمي الثابت بالطالق الثالث فهو الذي يرتفع هبا 

، فأفىت أبو هريرة هبذا القول مث سأل عمر فأقره        الثالث مل حترم فال ترفع اإلصابة منها شيئ ا   
 . )٢(لو أفتيت بغريه ألوجعتك ضرب ا  :  ، وقال على ذلك

،    وكذلك أفىت أبو هريرة يف دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة كابن عباس وغريه    
وإذا كان عمر وعلي أفقه من عمران بن    .  وأقواله املنقولة عنه يف فتاويه تدل على ذلك 

وكذلك إذا كان معاذ وابن    .  ؛ مل خيرجا بذلك من الفقه   حصني وأيب موسى األشعري 
 .  ؛ مل خيرجا بذلك من الفقه ن أيب هريرة وعبد اهللا بن عمر وحنومها  مسعود وحنومها أفقه م

                                                 
 .  ٥٣٢ / ٤اجملموع ) ١(
 .  ٣٦٥،  ٣٦٤ / ٤فتح الباري :  ، وكذلك ، وفيه دفاع الذهيب عن فقه أيب هريرة   ٦٢٠ / ٢انظر السري ) ٢(
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مجيع علماء األمة عملت حبديث أيب هريرة  :  أن يقال هلذا املعترض:  الوجه الثاين
ال  {:   أنه قال ؛ كما عملوا مجيعهم حبديث عن النيب  فيما خيالف القياس والظاهر

 . )٢( )١( }تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها  

من أكل أو     { وعمل أبو حنيفة مع الشافعي وأمحد وغريمها حبديثه عن النيب 

 مع أن القياس عند أيب حنيفة أنه      )٤( )٣( }وسقاه شرب ناسي ا فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا  
 .  ، ونظائر ذلك تطول يفطر فترك القياس حلديث أيب هريرة 

ومالك والشافعي وأمحد عملوا حبديث أيب هريرة يف غسل اإلناء من ولوغ الكلب  
 .   مع أن القياس عند مالك أنه ال يغسل ألنه طاهر عنده )٥(سبع ا 

؛ كما ترك أبو حنيفة القياس    س ملا هو دون حديث أيب هريرة    بل األئمة يتركون القيا
، وحديث أيب هريرة       حبديث مرسل ال يعرف من رواه من الصحابة  )٦(يف مسألة القهقهة   

 .  أثبت منه باتفاق األمة
احملدث إذا حفظ اللفظ الذي مسعه مل يضره أن ال يكون        :  أن يقال الوجه الثالث 

:  ، وقد قال    لقرآن وألفاظ التشهد واألذان وحنو ذلك     ، كامللقنني حبروف ا  فقيه ا
، ورب   ، فرب حامل فقه غري فقيه  نضر اهللا امرء ا مسع حديث ا فبلغه إىل من مل يسمعه    {

                                                 
، أبو     )٣٢٩٢(، النسائي النكاح  )١١٢٦(، الترمذي النكاح  )١٤٠٨(، مسلم النكاح  )٤٨٢٠(البخاري النكاح ) ١(

، الدارمي     )١١٢٩(، مالك النكاح  )٢/٤٨٩(، أمحد  )١٩٢٩(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٦٥(داود النكاح 
 .  )٢١٧٨(النكاح 

 .  ١٤٠٨، ومسلم  ٥١٠٩رواه البخاري   ) ٢(
، أبو داود الصوم           )٧٢١(، الترمذي الصوم         )١١٥٥(، مسلم الصيام         )٦٢٩٢(البخاري األميان والنذور            ) ٣(

 .  )١٧٢٧(ي الصوم  ، الدارم )٢/٤٩١(، أمحد  )١٦٧٣(، ابن ماجه الصيام   )٢٣٩٨(
 .  ١١٥٥، ومسلم  ١٩٣٣رواه البخاري   ) ٤(
 .  ٢٧٩، ومسلم  ١٧٢رواه البخاري   ) ٥(
 األعظمي    ٥٢ / ١، وضعفه البيهقي يف السنن الصغرى      وضعفه من مجيع طرقه  ١٦١ / ١رواه الدارقطين   ) ٦(

نصب  :  ، وقارن مع فوع ا ، وضعفه عنه مر ، وصححه  ، مث إنه قد رواه موقوف ا على جابر  ١٤٧ / ١الكربى 
 .  ٤٨ / ١الراية 
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 وهذا بني يف أنه يؤخذ حديثه الذي فيه الفقه من )٢( )١( }حامل فقه إىل من هو أفقه منه 
وإمنا حيتاج يف الرواية إىل الفقه      .  حامله الذي ليس بفقيه ويؤخذ عمن هو دونه يف الفقه  

، وأبو هريرة     ، فخاف أن غري الفقيه يغري املعىن وهو ال يدري إذا كان قد روي باملعىن
،    فلم أنس شيئ ا مسعته بعد  :  ، قال  باحلفظ له النيب  )٣(وقد دعا  .  كان من أحفظ األمة

 .   وغريه بلفظ رسول اهللا )٤(وهلذا روى حديث املصراة  
أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون حبديث أيب هريرة كعمر وابن عمر   :  الوجه الرابع
 .  ، ومن تأمل كتب احلديث عرف ذلك  وابن عباس وعائشة
:   يطعن يف شيء رواه أبو هريرة حبيث قال أن أحد ا من الصحابة مل   :  الوجه اخلامس

، بل كان أليب هريرة جملس إىل حجرة عائشة   إنه أخطأ يف هذا احلديث ال عمر وال غريه 
؟ فلما قضت عائشة صالهتا    يا صاحبة احلجرة هل تنكرين مما أقول شيئ ا :  فيحدث ويقول

 )٥(يسرد احلديث سردكم   مل يكن  إن رسول اهللا   :  لكن قالت .  مل تنكر مما رواه شيئ ا
 .  فأنكرت صفة األداء ال ما أداه .  ولكن كان حيدث حديث ا لو عده العاد حلفظه  

، ولكن   ال:  ؟ فقال هل تنكر مما حيدث أبو هريرة شيئ ا:  وكذلك ابن عمر قيل له
 . )٦(ما ذنيب إن كنت حفظت ونسوا  :  فقال أبو هريرة.  أخرب وج ب ن ا

حىت قال أبو  ! أكثر أبو هريرة :  ة روايته حىت يقول بعضهموكانوا يستعظمون كثر
أما إخواين من املهاجرين فكان    .  واهللا املوعد .  أكثر أبو هريرة  :  الناس يقولون :  هريرة

،    وأما إخواين من األنصار فكان يشغلهم عمل أمواهلم   .  يشغلهم الصفق يف األسواق 

                                                 
، الدارمي    )٥/١٨٣(، أمحد  )٢٣٠(، ابن ماجه املقدمة   )٣٦٦٠(، أبو داود العلم   )٢٦٥٦(الترمذي العلم   ) ١(

 .  )٢٢٩(املقدمة 
  . ٢٠٦ / ٣ وصححه البوصريي يف املصباح   ٢٣٠ وابن ماجه ٣٦٦٠، وأبو داود   وحسنه٢٦٥٦رواه الترمذي   ) ٢(
 .  ٢٤٩٢، ومسلم  ٢٣٥٠رواه البخاري   ) ٣(
 .   من حديث ابن مسعود  ٢١٤٩، وعند البخاري    من حديثه ١٥٢٤، مسلم  ٢١٤٨رواه البخاري   ) ٤(
 .  ٣٠٠٣، وكرره بعد حديث    ٢٤٩٣، ومسلم  ٣٥٦٨،  ٣٥٦٧رواه البخاري   ) ٥(
 .   املورد والنووي  - ٦١٢ ، وابن حبان ١١٢٠، وصححه ابن خزمية   ، وحسنه ٤٢٠،  ١٢٦١رواه أبو داود  ) ٦(
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ولقد   .  أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا  فكنت وكنت امرء ا مسكين ا ألزم رسول اهللا 
؟ فبسطت ثويب فدعا يل فلم     أيكم يبسط ثوبه {:   حديث ا مث قال حدثنا رسول اهللا  

عنه أنه كان جيزئ الليل ثالثة    وروي )٢( )١( } أنس شيئ ا بعد مسعته من رسول اهللا 
فقد بني أن سبب حفظه   .  ، وثلث ا ينام  ، وثلث ا يكرر علي احلديث  ثلث ا يصلي:  أجزاء 

 .   وقطع العالئق ودعاؤه له مالزمة النيب 
وكان عمر بن اخلطاب يستدعي احلديث من أيب هريرة ويسأله عنه ومل ينهه عن    

، ولكن كان    وال توعده على ذلكه من النيب رواية ما حيتاج إليه من العلم الذي مسع
، وهلذا طلب من أيب    عمر حيب التثبت يف الرواية حىت ال جيترئ الناس فيزاد يف احلديث

 مع أن أبا موسى من أكابر )٣(موسى األشعري من يوافقه على حديث االستئذان 
 .  الصحابة وثقاهتم باتفاق األئمة

 يرجعون يف مسائل الفقه إىل من هو دون أيب         أن الصحابة كانوا  :  الوجه السادس
.  ، كما رجع عمر بن اخلطاب إىل محل بن مالك وغريه يف دية اجلنني      هريرة يف الفقه 

،    وكما رجع عثمان بن عفان إىل الفريعة بنت مالك يف لزوم املتوىف عنها ملرتل الوفاة    
على الضحاك بن  وكما رجع عمر بن اخلطاب وغريه يف توريث املرأة من دية زوجها     

، وكما رجع زيد بن ثابت وغريه إىل امرأة من األنصار يف سقوط طواف     سفيان الكاليب 
 .  الوداع عن احلائض 

، فقام رجال من أشجع   وكذلك ابن مسعود ملا أفىت املفوضة املتوىف عنها مبهر املثل
عبد اهللا    ، ففرح   قضى يف ب رو ع بنت واشق مبثل ما قضيت بهفشهدوا أن رسول اهللا   

 . )٤(بذلك فرح ا شديد ا 
                                                 

 .  )٢/٢٧٤(، أمحد  )٣٨٣٥(، الترمذي املناقب  )٢٤٩٢(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٢٢٣(البخاري املزارعة ) ١(
 .  ٢٤٩٤، ومسلم  ٢٠٤٧رواه البخاري   ) ٢(
 .  ٢١٥٣، ومسلم  ٦٢٤٥رواه البخاري   ) ٣(
، وأمحد    ١٨٩١ وابن ماجه  ٥٥١٥ي  ، والنسائ ، وصححه  ١١٤٥، والترمذي   ٢١١٤رواه أبو داود    ) ٤(

٤٨٠ / ٣  . 
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ونظائر هذا  .  وأبو بكر الصديق ورث اجلدة حبديث املغرية بن شعبة وحممد بن مسلمة    
 حكاية حصلت ملن طعن يف أيب هريرة بأن وقعت   - رمحه اهللا  -مث ذكر الشيخ   .  كثرية

ني عليه حية من السقف وجاءت حىت دخلت احللقة اليت هو فيها فضربته فقتلته من ب       
 .  اجللوس
كنا خنتلف إىل    :  ونظري هذا ما ذكره الطرباين من زكريا بن حيىي الساجي قال  :  قال

ارفعوا أرجلكم    :   ومعنا شاب ماجن فقالبعض الشيوخ لسماع حديث رسول اهللا   
 .  انتهى كالم الشيخ.  فما زال حىت جفته رجاله:  عن أجنحة املالئكة ال تكسروها قال 

ض اجلهال من كتاب العصر الذين يتجرءون على الطعن يف   ليحذر بع:  وأقول 
 أن    - بالذات - ، ويطعنون يف أيب هريرة  األحاديث اليت ختالف أهواءهم وعقوهلم 

 .  يصيبهم اهللا بعقاب من عنده
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 قول أهل السنة يف آيات الصفات 
أئمة الدين    ما قول السادة العلماء )١( - رمحه اهللا تعاىل-سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ß≈oΗ  {:  ؛ مثل قول اهللا تعاىل يف آيات الصفات ÷q§9$# ’n?tã Ä ö̧yè ø9$# 3“ uθtG ó™ $# ∩∈∪ { )٢(   

“ΟèO 3¢  {:  وقوله  uθ tG ó™$# ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# 4 { )وقوله    )٣ ،  :}  §ΝèO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï!$ uΚ ¡¡9$# }‘Éδ uρ 

×β%s{ßŠ { )؟ كقوله    الصفات، إىل غري ذلك من آيات الصفات وأحاديث  )٤ }    إن

يضع اجلبار قدمه يف    {:   وقوله )٦( )٥( }قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن 

 ؟  ه، وما قالت العلماء في  إىل غري ذلك )٨( )٧( }النار 
قولنا فيها ما قاله أئمة اهلدى الذين أمجع     .  احلمد هللا رب العاملني :   بقولهفأجاب 

وهذا هو الواجب على مجيع اخللق يف هذا الباب   .  املسلمون على هدايتهم ودرايتهم 
؛ ليخرج الناس من الظلمات إىل   باهلدى ودين احلق بعث حممد ا ؛ فإن اهللا  وغريه
وشهد له بأنه بعثه داعي ا إليه بإذنه وسراج ا     .   إىل صراط العزيز احلميد ، بإذن رهبم النور
 )٩( } ) #$?ö≅è% ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Šr& ’n<Î) «!$# 4 4’n?tã >οuÅÁt/ O$tΡr& ÇtΒuρ Í_yèt6̈  {:  ، وأمره أن يقول منري ا

، وأنزل     فمن احملال أن يكون السراج املنري الذي أخرج اهللا به الناس من الظلمات إىل النور      
، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه   معه الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه

                                                 
 .  ٥ / ٥اجملموع ) ١(
 .  ٥:  سورة طه آية) ٢(
 .  ٥٩:  سورة الفرقان آية ) ٣(
 .  ١١:  سورة فصلت آية ) ٤(
 .  )٢/١٦٨(، أمحد  )٢٦٥٤(مسلم القدر  ) ٥(
 .   من حديث عبد اهللا بن عمرو  ٢٦٥٤رواه مسلم  ) ٦(
، الترمذي تفسري القرآن     )٢٨٤٨(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها    )٤٥٦٧(البخاري تفسري القرآن  ) ٧(

 .  )٣/٢٣٤(، أمحد  )٣٢٧٢(
 .   من حديث أيب هريرة  ٢٨٤٦، ومسلم  ٤٨٤٩رواه البخاري   ) ٨(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية ) ٩(
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ىل اهللا وإىل سبيله بإذنه    ، وهو يدعو إ  من أمر دينهم إىل ما بعث به من الكتاب واحلكمة 
حمال مع هذا .  ، وقد أخرب اهللا بأنه أكمل له وألمته دينهم وأمت عليهم نعمته   على بصرية

ومل مييز بني ما جيب هللا ! وغريه أن يكون قد ترك باب اإلميان باهللا والعلم به ملتبس ا مشبه ا 
ما جيب أن يرته :   عليه أي، وما جيوز عليه وما ميتنع  من األمساء احلسىن والصفات العليا 

،  ، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب   ، وأساس اهلداية ؛ فإن معرفة هذا أصل الدين عنه
 فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك رسول اهللا       .  ، وأدركته العقول   وحصلته النفوس 

 ؟   وأفضل خلق اهللا بعد النبيني مل حيكموا هذا الباب اعتقاد ا وقول ا
 يعين آداب   )١( قد علم أمته كل شيء حىت اخلراءة  ض ا أن يكون النيب ومن احملال أي
تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي  {:  ، وقال قضاء احلاجة

ما بعث اهللا من نيب إال كان حق ا عليه   {:  ل فيما صح عنه أيض ا وقا)٣( )٢( }إال هالك 

 وقال  )٥( )٤( }، وينهاهم عن شر ما يعلمه هلم  أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم

 وما طائر يقلب جناحيه يف السماء إال ذكر لنا    لقد تويف رسول اهللا   {:  أبو ذر

 مقام ا فذكر بدء قام فينا رسول اهللا :   وقال عمر بن اخلطاب)٧( )٦( } منع علم ا
 النار منازهلم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من    ، وأهل  اخللق حىت دخل أهل اجلنة منازهلم   

وحمال مع تعليمهم كل شيء هلم فيه منفعة يف الدين أن يترك      .  )٨(ورواه البخاري   .  نسيه

                                                 
 .   من حديث سلمان٦٢صحيح مسلم   :  انظر ) ١(
  . )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(ابن ماجه املقدمة  ) ٢(
 .  ، وأنه صحيح  ٢٢سبق ص ) ٣(
 .  )٢/١٩١(، أمحد  )٣٩٥٦(، ابن ماجه الفنت   )١٨٤٤(مسلم اإلمارة  ) ٤(
 .   عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص   ١٨٤٤رواه مسلم  ) ٥(
 .  )٥/١٥٣(أمحد ) ٦(
 الدارقطين     ، ورجح ٦٢٩ / ٣، والذهيب يف تذكره احلفاظ    ١٤٢، وابن مجيع يف املعجم      ١٦٤٧رواه الطرباين    ) ٧(

 .   إرساله٢٩٠ / ٦يف العلل 
 .  ٢١٩٢صحيح البخاري  ) ٨(
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تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه يف قلوهبم يف رهبم ومعبودهم رب العاملني الذي   
 .  ه غاية املطالب معرفته غاية املعارف وعبادته أشرف املقاصد والوصول إلي   
؛ فكيف يتوهم من يف قلبه أدىن    بل هذا خالصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة اإلهلية 

 على غاية ، أن ال يكون بيان هذا الباب قد وقع من رسول اهللا  مسكة من إميان ورمحة
ا  ؟ مث إذا كان قد وقع ذلك منه فمن احملال أن يكون خري أمته وأفضل قروهنا قصرو     التمام

 -مث من احملال أيض ا أن تكون القرون الفاضلة      .  ، أو ناقصني عنه  يف هذا الباب زائدين فيه
،    كانوا غري عاملني - مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم     القرن الذي بعث فيه رسول اهللا   

د  ، وإما اعتقا  ؛ ألن ضد ذلك إما عدم العلم والقول       وغري قائلني يف هذا الباب باحلق املبني
 .  ، وكالمها ممتنع  ، وقول خالف الصدق    نقيض احلق

 وهو أال يكون   -أما القول :   وجه امتناع ذلك فقال- رمحه اهللا -مث بني الشيخ 
، يكون     ، أو هنمة يف العبادة    فلمن يف قلبه أدىن حياة وطلب للعلم - قد بني رسول اهللا 

، أعين    كرب مقاصده وأعظم مطالبه ، ومعرفة احلق فيه أ   البحث عن هذا الباب والسؤال عنه
، وليست النفوس الصحيحة إىل       ، ال معرفة كيفية الرب وصفاته  بيان ما ينبغي اعتقاده

 .  شيء أشوق منها إىل معرفة هذا األمر  
؛ فكيف يتصور مع قيام هذا املقتضى الذي هو من     وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجودية   

؟ هذا ال   اه يف أولئك السادة يف جمموع عصورهم   ، أن يتخلف عنه مقتض  أقوى املقتضيات
يكاد يقع يف أبلد اخللق وأشهرهم إعراض ا عن اهللا وأعظمهم إنكباب ا على طلب الدنيا     

 ؟  ، فكيف حيق يف أولئك والغفلة عن ذكر اهللا تعاىل 
، فهذا ال يعتقده مسلم وال عاقل   وأما كوهنم كانوا معتقدين فيه غري احلق أو قائليه

 :   وهو يتلخص يف أمور - رمحه اهللا -، انتهى ما نقلناه من كالم الشيخ  ال القوم عرف ح
هو ما دل عليه كتاب اهللا     :  أن الواجب علينا اعتقاده يف أمساء اهللا وصفاته     :  أول ا

ال ما يعتقده علماء الكالم من أهنا  .   من أهنا حق على حقيقتها ومدلوهلا وسنة رسوله 
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أو أهنا جيب تأويلها  .  ، أو أن هلا معاين ال يعلمها إال اهللا    ى معانجمرد ألفاظ ال تدل عل 
 .  وصرفها عن ظاهرها إىل معان جمازية ما أنزل اهللا هبا من سلطان

 مل يبني ألمته ما يعتقدونه يف اهللا ويف أمسائه  أنه حمال أن رسول اهللا  :  ثاني ا
 ! التأويالت وغرائب اجملازات  ، حىت يأيت هؤالء اخللوف ويتكلفون هلا أنواع     وصفاته
أنه حمال أن ال يكون سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني قد تلقوا بيان     :  ثالثا

ومن هذا يتبني أنه   .   وبلغوه ملن بعدهم كما تلقوه عن نبيهم  ذلك عن الرسول  
 جيب علينا اعتقاد ما دلت عليه هذه النصوص على ظاهرها ال نتدخل بعقولنا وال حنكم  

، ومن أراد أن     أفهامنا القاصرة يف آيات اهللا وأحاديث رسوله وال حنيد عن منهج السلف 
، ومن أراد غري سبيل املؤمنني     ميشي معنا على هذا الطريق الواضح فعلى الرحب والسعة    

 .  واله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصري ا   
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 فضل علم السلف على علم اخللف 
 بيان مكانة علم السلف من الصحابة والتابعني -ه اهللا  رمح- )١(يواصل الشيخ 

وال :  - رمحه اهللا -، وامتيازهم على من جاء بعدهم من اخللف فيقول  والقرون املفضلة  
؛ كما يقوله بعض األغبياء ممن مل يقدر  جيوز أيض ا أن يكون اخلالفون أعلم من السالفني

من أن   :  منني به حقيقة املعرفة املأمور هبا  ، وال عرف اهللا ورسوله واملؤ     السلف حق قدرهم  
؛ فإن هؤالء املبتدعني الذين يفضلون     طريقة السلف أسلم وطريقة اخللف أعلم وأحكم       

؛ إمنا أتوا من حيث     ، ومن حذا حذوهم على طريقة السلف       طريقة اخللف من املتفلسفة  
؛ مبرتلة    ري فقه لذلك ظنوا أن طريقة السلف هي جمرد اإلميان بألفاظ القرآن واحلديث من غ     

öΝåκ÷]ÏΒ  {:  األميني الذين قال اهللا فيهم uρ tβθ•‹ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ |=≈ tG Å3ø9$# Hω Î) ¥’ÎΤ$ tΒ r& { )وأن     )٢ 
 املصروفة عن حقائقها بأنواع اجملازات  طريقة اخللف هي استخراج معاين النصوص 

 .  وغرائب اللغات
، وقد     فهذا الظن الفاسد أوجب تلك املقالة اليت مضموهنا نبذ اإلسالم وراء الظهر 

؛ فجمعوا بني اجلهل بطريقة   كذبوا على طريقة السلف وضلوا يف تصويب طريقة اخللف    
:  ، وسبب ذلك  اخللف  السلف والكذب عليهم وبني اجلهل والضالل بتصويب طريقة    

اعتقادهم أنه ليس يف نفس األمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة اليت 
، وكان   ، فلما انتقدوا انتفاء الصفات يف نفس األمر شاركوا فيها إخواهنم من الكافرين 
 -؛ بقوا مترددين بني اإلميان باللفظ وتفويض املعىن  مع ذلك ال بد للنصوص من معىن

 وهي اليت   - وبني صرف اللفظ إىل معان بنوع تكلف -هي اليت يسموهنا طريقة السلف و
؛ فإن    فصار هذا الباطل مركب ا من فساد العقل والكفر بالسمع-يسموهنا طريقة اخللف  

                                                 
 .  ٨ / ٥اجملموع ) ١(
 .  ٧٨:  سورة البقرة آية ) ٢(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٦٥٩

، والسمع حرفوا فيه    النفي إمنا اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات
 .  الكلم عن مواضعه

 ابتين أمرهم على هاتني املقدمتني الكفريتني الكاذبتني كانت النتيجة استجهال فلما
، واعتقاد أهنم كانوا قوم ا أميني مبرتلة الصاحلني من العامة مل       السابقني األولني واستبالههم

، وأن اخللف الفضالء        ، ومل يتفطنوا لدقائق العلم اإلهلي   يتبحروا يف حقائق العلم باهللا 
.  ، مث هذا القول إذا تدبره اإلنسان وجده يف غاية اجلهالة           السبق يف هذا كله  حازوا قصب

بل هو يف غاية الضاللة كيف يكون هؤالء املتأخرون ال سيما واإلشارة باخللف إىل ضرب          
، وأخرب    ، وغلظ عن معرفة اهللا حجاهبم من املتكلمني الذين كثر يف باب الدين اضطراهبم

 :  ، حيث يقول هم مبا انتهى إليه أمرهمالواقف على هناية إقدام 
وسـريت طـريف بـني تلـك العوامل         وسـريت طـريف بـني تلـك العوامل         
ــ ا ســن نــادم عــلى ذقــن أو قارًعــا ســن نــادم  عــلى ذقــن أو قارع

 
 

لعمـري لقـد طفـت املعـاهد كلهالعمـري لقـد طفـت املعـاهد كلها
ــر   ــف حائ ــًعا ك ــلم أر إال واض ــر  ف ــف حائ ــع ا ك ــلم أر إال واض ف

، فما صنفوه من كتبهم كقول   وأقروا على أنفسهم مبا قالوه متمثلني به أو منشئني له   
 :  بعض رؤسائهم

ــعي   ــثر س ــعي  وأك ــثر س ــالل  وأك ــاملني ض ــالل  الع ــاملني ض الع
وحاصـــل دنـــيانا أذى ووبـــال وحاصـــل دنـــيانا أذى ووبـــال 
سـوى أن مجعـنا فـيه قـيل وقالوا          سـوى أن مجعـنا فـيه قـيل وقالوا          

 
 
 

ــال ــول عق ــدام العق ــة إق ــالهناي ــول عق ــدام العق ــة إق هناي
وأرواحـنا يف وحشـة مـن جسومنا        وأرواحـنا يف وحشـة مـن جسومنا        
ومل نسـتفد مـن حبثـنا طـول عمرنا          ومل نسـتفد مـن حبثـنا طـول عمرنا          

، وال تروي    لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليل ا 
≈ß  {:  ، اقرأ يف اإلثبات   طرق طريقة القرآن   ، ورأيت أقرب ال  غليل ا oΗ ÷q§9$# ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# 

3“ uθ tG ó™$# ∩∈∪ { )١(  }  Ïµ ø‹s9Î) ß‰yèóÁ tƒ ÞΟÎ= s3ø9$# Ü=Íh‹©Ü9$# { )واقرأ يف النفي .   )٢  :}  }§øŠs9 

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
 .  ١٠:  سورة فاطر آية ) ٢(
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Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( { )١(   ،}  Ÿω uρ šχθ äÜ‹Ït ä† Ïµ Î/ $ Vϑù= Ïã ∩⊇⊇⊃∪ { )ومن جرب مثل    )٢ ،
ـ .  ؛ عرف مثل معرفيت جتربيت  .  ا ه

،  لقد خضت البحر اخلضم وتركت أهل اإلسالم وعلومهم     :  ويقول اآلخر منهم 
وها أنا  ،  ، واآلن إن مل يتداركين ريب برمحته فالويل لفالن   وخضت يف الذي هنوين عنه

ـ .  أموت على عقيدة أمي  .  ا ه
 .  ا هـ.  أكثر الناس شك ا عند املوت أصحاب الكالم  :  ويقول اآلخر منهم

 عن أهل الكالم املسمني باخللف على  - رمحه اهللا -هذه شهادات ساقها الشيخ 
ء  ؛ ألهنم أعرضوا عن العلم النافع الذي جا ، وعدم معرفة احلق أنفسهم باإلفالس من العلم

؛ فكيف مع  ، واعتمدا على عقوهلم وقواعدهم الكالمية املنطقية اجللدية به الكتاب والسنة
 ؟  إهنم أعلم من السلف  :  هذا يقال

مث هؤالء املتكلمون املخالفون للسلف      :  وهلذا يقول الشيخ منكر ا هذه املقالة اإلجرامية
، ومل    الص املعرفة به خربإذ حقق عليهم األمر مل جيد عندهم من حقيقة العلم باهللا وخ

كيف يكون هؤالء احملجوبون املنقرصون املسبوقون    .  يقفوا من ذلك على عني وال أثر
، وأحكم يف باب ذاته وآياته من السابقني    احليارى املتهوكون أعلم باهللا وأمسائه وصفاته 

خلفاء الرسل    ، والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة األنبياء و األولني من املهاجرين واألنصار
، وهبم نطق الكتاب وبه    ، الذين هبم قام الكتاب وبه قاموا    وأعالم اهلدى مصابيح الدجى    

؟ الذين وهبهم اهللا من العلم واحلكمة ما برزوا به على سائر أتباع األنبياء فضل ا عن        نطقوا
 لو  ، مبا ، وأحاطوا من حقائق املعارف وبواطن احلقائق   سائر األمم الذين ال كتاب هلم

، مث كيف يكون خري قرون األمة        مجعت حكمة غريهم إليها الستحيا من يطلب املقابلة 
 من هؤالء األصاغر  - ال سيما العلم باهللا وأحكام أمسائه وآياته -أنقص يف العلم واحلكمة   

؟ أم كيف يكون أفراخ املتفلسفة وأتباع اهلند واليونان وورثة اجملوس    بالنسبة إليهم
                                                 

 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ١(
 .  ١١٠:  سورة طه آية) ٢(
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؛ أعلم باهللا من     ، وأشباههم  ضالل اليهود والنصارى والصابئني وأشكاهلم    ، و  واملشركني
 .  ؟ انتهى ورثة األنبياء وأهل القرآن واألميان  

وبه تعرف أن هلؤالء الذين يفضلون طريقة اخللف على طريقة السلف أتباع يف            
دة  ، وحيتقرون عقي  ، ويدافعون عن مذاهبهم ، ويرون رأيهم ويعتقدون اعتقادهم  عصرنا

؛ يظهر هذا يف كتاباهتم وتعليقاهتم ومناهجهم    السلف الصاحل ويصفوهنا باجلهل واجلمود  
فما أشبه الليلة .  ، فيها يزعمون أنه من مناهج الدعوة إىل اهللا   اليت يسريون عليها

 .  ولكل ساقطة يف احلي القطة .  ، ولكل قوم وراث  بالبارحة
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 بيان فضل علم السلف على علم اخللف 
 مقدمة بني فيها املقارنة بني السلف واخللف يف العلم     - رمحه اهللا  - )١(قدم الشيخ ملا 
؛ ألن من استقرت هذه املقدمة عنده عرف      ، واستنكر على من عكس األمر والفضل

وعلم أن الضالل والتهوك إمنا استوىل على   .  طريق اهلدى أين هو يف هذا الباب وغريه
، وإعراضهم عما بعث اهللا به     اهللا وراء ظهورهم كثري من املتأخرين بنبذهم كتاب

،    ، وتركهم البحث عن طريقة السابقني والتابعني     من البينات واهلدى   حممد ا
، وبشهادة األمة على      والتماسهم علم معرفة اهللا ممن مل يعرف اهللا بإقراره على نفسه

 .  وع هؤالء وهؤالء ، وإمنا أصف ن   ، وليس غرضي واحد ا معين ا   ، وبدالالت كثرية ذلك
 من أوهلا إىل      ، وسنة رسوله    وإذا كان كذلك فهذا كتاب اهللا من أوله إىل آخره     

، مملوء مبا هو إما نص    ، مث كالم سائر األئمة ، مث عامة كالم الصحابة والتابعني آخرها
، وهو على    ، وهو فوق كل شيء   وإما ظاهر يف أن اهللا سبحانه وتعاىل هو العلي األعلى

Ïµ  {:  ، مثل قوله تعاىل  ، وأنه فوق السماء    ، وأنه فوق العرش    شيءكل ø‹s9Î) ß‰yè óÁ tƒ ÞΟÎ= s3ø9$# 

Ü=Íh‹©Ü9$# ã≅yϑ yè ø9$#uρ ßx Î=≈¢Á9$# …çµ ãè sùötƒ 4 { )٢(   ،}  ’ ÎoΤÎ) š‹Ïjùuθ tGãΒ y7ãè Ïù# u‘uρ ¥’n< Î) { )٣(  }  ’ÎoΤ Î) 

š‹Ïjùuθ tG ãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’ n< Î) { )٤(  }  ÷Πr& ΛäΨÏΒ r& ̈Β ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# βr& Ÿ≅ Å™öãƒ öΝä3ø‹n= tæ $ Y6 Ï¹% tn ( { )٥(    ،

}  ≅ t/ çµyè sù§‘ ª!$# Ïµø‹s9Î) 4 { )٦(   . 
، مثل   ويف األحاديث الصحاح واحلسان ما ال حيصى إال بالكلفة:  إىل أن قال الشيخ
، وقوله يف      ، ونزول املالئكة من عند اهللا وصعودها إليه    إىل ربهقصة معراج الرسول 

                                                 
 .  ١٢ / ٥اجملموع ) ١(
 .  ١٠:  سورة فاطر آية ) ٢(
 .  ٥٥:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 .  ٥٥:  سورة آل عمران آية  ) ٤(
 .  ١٧:  سورة امللك آية  ) ٥(
 .  ١٥٨:  سورة النساء آية ) ٦(
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؛ فيعرج الذين باتوا فيكم إىل رهبم فيسأهلم     والنهار)١(لليل املالئكة الذين يتعاقبون فيكم با 
 إىل أمثال ذلك مما ال  )٢(، إىل أن قال   وذكر أحاديث وآثار يف هذا املعىن .  وهو أعلم هبم

، اليت تورث علم ا يقين ا من أبلغ   حيصيه إىل اهللا مما هو من أبلغ املتواترات اللفظية واملعنوية
؛ أن اهللا سبحانه    املبلغ عن اهللا ألقى على أمته املدعوين الرسول   أن:  العلوم الضرورية

؛ عرهبم وعجمهم يف     ؛ كما فطر اهللا على ذلك مجيع األمم   على العرش وأنه فوق السماء   
 .  اجلاهلية واإلسالم إال من اجتالته الشياطني عن فطرته

مث ليس يف كتاب  .  مث عن السلف يف ذلك من األقوال ما لو مجع لبلغ مئني أو ألوف ا
، وال من   ال من الصحابة.   وال عن أحد من سلف األمة اهللا وال يف سنة رسوله 

، وال من األئمة الذين أدركوا زمن األهواء واالختالف حرف واحد            التابعني هلم بإحسان 
، وال أنه  إن اهللا ليس يف السماء :  ومل يقل أحد منهم قط.  خيالف ذلك ال نص ا وال ظاهر ا

،  ، وال أن مجيع األمكنة بالنسبة إليه سواء  ، وال أنه بذاته يف كل مكان ليس على العرش
، وال أنه ال جيوز    ، وال أنه ال متصل وال منفصل وال أنه ال داخل العامل وال خارجة
، بل قد ثبت يف الصحيح عن جابر بن عبد اهللا أن    اإلشارة احلسية إليه باإلصبع وحنوها 

 جعل  ب خطبته العظيمة يف عرفات يف أعظم جممع حضره الرسول   ملا خطالنيب 
فريفع إصبعه إىل السماء مث ينكبها إليه  ! نعم :  ؟ فيقولون أال هل بلغت {:  يقول

 .   مرة غري)٤( )٣( }اللهم اشهد   :  ويقول
فلئن كان احلق ما يقول هؤالء السالبون النافون للصفات الثابتة يف الكتاب والسنة من 

؛ فكيف   ، دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نص ا وإما ظاهر ا    هذه العبارات وحنوها
 مث على خري األمة أهنم يتكلمون دائم ا مبا هو إما    ، مث على رسوله     جيوز على اهللا تعاىل

                                                 
 .   من حديث أيب هريرة  ٦٣٢، ومسلم  ٥٥٥رواه البخاري   ) ١(
 .  ١٥ / ٥اجملموع ) ٢(
، سنن   )٥/٤٩(، مسند أمحد  )١٩٠٥ (، سنن أيب داود كتاب املناسك )١٢١٨(صحيح مسلم كتاب احلج  ) ٣(

 .  )١٨٥٠(الدارمي كتاب املناسك   
 .   من حديث أيب بكرة ١٦٧٩، ومسلم   ٤٤٠٦، والبخاري   من حديث جابر١٢١٨رواه مسلم  ) ٤(
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، وال    ، مث احلق الذي جيب اعتقاده ال يبوحون به قط     وإما ظاهر يف خالف احلق    نص 
، حىت جتيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى         يدلون عليه ال نص ا وال ظاهر ا 

، أو كل فاضل أن      ؛ يبينون لألمة العقيدة الصحيحة اليت جيب على كل مكلف    والفالسفة 
 ؟   يعتقدها

، وهم مع ذلك    وله هؤالء املتكلمون املتكلفون هو االعتقاد الواجب  لئن كان ما يق
، وأن يدفعوا مبا اقتضى قياس عقوهلم ما دل عليه    أحيلوا يف معرفته على جمرد عقوهلم  

؛ لقد كان ترك الناس بال كتاب وال سنة أهدى هلم وأنفع   الكتاب والسنة نص ا أو ظاهر ا 
 ! اب والسنة ضرر ا حمض ا يف أصل الدين  بل كان وجود الكت  ! على هذا التقدير 

ال تطلبوا معرفة   ! إنكم يا معشر العباد  :  فإن حقيقة األمر على ما يقول هؤالء 
، ال من الكتاب وال من السنة وال من طريق    وما يستحقه من الصفات نفي ا وإثبات ااهللا 

، سواء     ت فصفوه به، ولكن انظروا أنتم فما وجدمتوه مستحق ا له من الصفا  سلف األمة
، وما مل جتدوه مستحق ا له يف عقولكم فال   كان موجود ا يف الكتاب والسنة أو مل يكن 

 .  تصفوه به
:  ومنهم من يقول .  ما مل تثبته عقولكم فانفوه :  أكثرهم يقولون :  مث هم ههنا فريقان

، اختالف ا أكثر     نوما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه خمتلفون ومضطربو .  بل توقفوا فيه
، فإنه احلق الذي    ، وإليه عند التنازع فارجعوا   من مجيع ما على وجه األرض فانفوه 

، أو يثبت ما مل    ، وما كان مذكور ا يف الكتاب والسنة مما خيالف قياسكم هذا تعبدتكم به
 ، ال لتأخذوا اهلدى   ؛ فاعلموا أين أمتحنكم بترتيله  تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم 

، أو أن       ، لكن لتجتهدوا يف خترجيه على شواذ اللغة ووحشي األلفاظ وغرائب الكالم         منه
 .  ، مع نفي داللته على شيء من الصفات  تسكتوا عنه مفوضني علمه إىل اهللا 

أن كتاب اهللا ال  :  ، وهذا الكالم مضمونه   هذ  ا حقيقة األمر على رأي هؤالء املتكلمني 
،  وأن الرسول معزول عن التعليم واإلخبار بصفات من أرسله    ،  يهتدى به يف معرفة اهللا 

، بل إىل مثل ما كانوا  وأن الناس عند التنازع ال يردون ما تنازعوا فيه إىل اهللا والرسول
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  -، وإىل مثل ما يتحاكم إليه من ال يؤمن باألنبياء كالربامهة الفالسفة        عليه يف اجلاهلية 
، وال  وإن كان هذا الرد ال يزيد األمر إال شدة .  نيوهم املشركون واجملوس وبعض الصابئ 

، وقد أمروا أن      ؛ إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم     يرتفع اخلالف به 
>öΝs9r& ts? ’n  {:  وما أشبه حال هؤالء املتكلمني بقوله سبحانه   .  يكفروا هبم Î) š Ï% ©!$# 

tβθßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θ ãΨtΒ#u !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒuρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î= ö6 s% tβρß‰ƒ Ìãƒ β r& (#þθ ßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’ n< Î) ÏNθ äó≈©Ü9$# ô‰s% uρ 

(#ÿρ âÉ∆ é& βr& (#ρ ãàõ3tƒ Ïµ Î/ ß‰ƒ Ìãƒ uρ ß≈ sÜø‹¤±9$# βr& öΝßγ ¯= ÅÒãƒ Kξ≈ n=|Ê #Y‰‹Ïè t/ ∩∉⊃∪ #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#öθ s9$ yès? 4’n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρr& 

ª!$# ’n< Î)uρ ÉΑθ ß™ §9$# |M ÷ƒ r&u‘ tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# tβρ‘‰ÝÁ tƒ šΖtã #YŠρ ß‰ß¹ ∩∉⊇∪ y#ø‹s3sù !#sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹ r& 8πt7ŠÅÁ •Β $ yϑ Î/ 

ôM tΒ£‰s% öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& §ΝèO x8ρ â!% y` tβθàÎ= øt s† «!$$ Î/ ÷β Î) !$ tΡ÷Šu‘ r& Hω Î) $ YΖ≈ |¡ôm Î) $ ¸)‹ Ïùöθ s?uρ ∩∉⊄∪ { )فإن هؤالء إذا     )١ 
 أعرضوا عن ذلك وهم   - أي السنة -دعوا إىل ما أنزل اهللا من الكتاب وإىل الرسول 

 ! إنا قصدنا اإلحسان علم ا وعمل ا :  يقولون

                                                 
 .  ٦٢ - ٦٠:  سورة النساء اآليات ) ١(
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 تشابه علماء الكالم واملنافقني 
 علماء الكالم يف حتكيمهم قواعدهم   - رمحه اهللا - )١(ة يشبه شيخ اإلسالم ابن تيمي

؛ ونبذهم النصوص الشرعية باملنافقني الذين يتحاكمون إىل الطاغوت ويعرضون        العقلية
 أهنم إمنا  ويزعمون أن ما حيكم به الطاغوت خري مما جاء به حممد عن الرسول 

 .  ونظام الطاغوتفعلوا ذلك بقصد اإلحسان على الناس والتوفيق بني الشرع  
فإن هؤالء يعين املتكلمني إذا دعوا إىل ما أنزل اهللا من الكتاب    :  - رمحه اهللا -فيقول 

؛ أعرضوا عن ذلك    والدعاء إىل الرسول بعد وفاته هو الدعاء إىل سنته .  وإىل الرسول 
 بني  إنا قصدنا اإلحسان علم ا وعمل ا هبذه الطريقة اليت سلكناها والتوفيق :  وهم يقولون 

 ! الدالئل العقلية والنقلية 
،  سبحان اهللا ومثل ا هؤالء يف وقتنا احلاضر الذين حيكمون القوانني الوضعية:  وأقول 

نريد مسايرة الوقت   :  ، ويقولون   ويتركون الشريعة الربانية اليت فيها صالح الناس  
  . هكذا لكل قوم واري  ! ، مع ادعائهم اإلسالم واإلميان بالقرآن   والتطور

 مصدر قواعد املتكلمني اليت اختذوها تشريع ا يقدمونه - رمحه اهللا -مث يبني الشيخ  
مث عامة هذه الشبهات اليت يسموهنا دالئل إمنا تلقوا أكثرها عن      :  ، فيقول على النصوص

، أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا        طاغوت من طواغيت املشركني أو الصابئني  
Ÿξ  {:   أو عمن قال كقوهلم لتشابه قلوهبم قال اهللا تعاىل ، مثل فالن وفالن هبم sù y7 În/u‘uρ Ÿω 

šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’Îû öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ 

$ VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪ { )٢(  }  tβ%x. â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ y]yè t7sù ª!$# z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# šÌÏe±u; ãΒ t Í‘ É‹ΨãΒ uρ tΑt“Ρr&uρ 

ãΝßγ yètΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn=tF÷z $# ÏµŠ Ïù 4 $ tΒuρ y#n= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù { )اآلية )٣   . 

                                                 
 .  ١٨ / ٥اجملموع ) ١(
 .  ٦٥:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٢١٣:  سورة البقرة آية ) ٣(
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، وال نور ا    والزم هذه املقالة أن ال يكون الكتاب هدى للناس وال شفاء ملا يف الصدور      
علم باالضطرار أن ما يقوله هؤالء املتكلفون إنه احلق الذي        ؛ ألنا ن وال مرد ا عند التنازع 

، وإمنا غاية املتحذلق أن      جيب اعتقاده مل يدل عليه الكتاب والسنة ال نص ا وال ظاهر ا  
&öΝs9uρ ä3tƒ …ã  {:  يستنتج هذا من قوله تعاىل ©! #·θ àà2 7‰ym r& ∩⊆∪ { )١(   ،}  ö≅ yδ ÞΟn= ÷è s? …çµ s9 

$ wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ { )وباالضطرار يعلم كل عاقل أن من دل اخللق على أن اهللا ليس على      .   )٢

≅ö  {:  العرش وال فوق السماوات وحنو ذلك بقوله  yδ ÞΟn= ÷è s? …çµ s9 $ wŠÏϑy™ ∩∉∈∪ { )لعد     )٣ ،
، والزم هذه املقالة أن      أبعد النجعة وهو إما ملغز أو مدلس مل خياطبهم بلسان عرب مبني      

ألن مرادهم قبل الرسالة وبعدها ؛  ينهميكون ترك الناس بال رسالة خري ا له يف أصل د 
يا سبحان اهللا كيف مل يقل الرسول يوم ا من ! ، وإمنا الرسالة زادهتم عمى وضاللة  واحد

هذه اآليات واألحاديث مل تعتقدوا ما دلت عليه ولكن :  الدهر وال أحد من سلف األمة
فال ! ق وما خالف ظاهره ، فإنه احل ، واعتقدوا كذا وكذا اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم

 ؟  أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه وما ال فتوقفوا فيه أو انفوه! تعتقدوا ظاهره 
 فقد علم ما  )٤( قد أخرب أن أمته ستفترق على ثالث وسبعني فرقة   مث رسول اهللا 

 )٦( )٥( }كتاب اهللا  :  إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا      {:  سيكون مث قال 
هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم   {:  وروي عنه أنه قال يف صفة الفرقة الناجية

ن متسك بالقرآن أو بداللة القرآن أو مبفهوم القرآن أو            م:  ؛ فهال قال  )٨( )٧( }وأصحايب 

                                                 
 .  ٤:  سورة اإلخالص آية ) ١(
 .  ٦٥:  سورة مرمي آية ) ٢(
 .  ٦٥:  سورة مرمي آية ) ٣(
 .   من حديث عبد اهللا بن عمرو   ٢١٨، وصححه احلاكم   وحسنه٢٦٤١رواه الترمذي   ) ٤(
 .  )٣/٥٩(، أمحد  )٣٧٨٨(الترمذي املناقب  ) ٥(
 .  ١٧٢ / ١ واحلاكم ٢٤٠، وعبد بن محيد   حسن غريب :   وقال٣٧٨٨رواه الترمذي   ) ٦(
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان  ) ٧(
 .   من حديث عبد اهللا بن عمرو   ٢١٨، وصححه احلاكم   وحسنه٢٦٤١رواه الترمذي   ) ٨(
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وإمنا اهلدى رجوعكم إىل مقاييس  ! ؟  بظاهر القرآن يف باب االعتقادات فهو ضال
؟ وإن كان قد نبغ     عقولكم وما حيدثه املتكلمون منكم بعد القرون الثالثة يف هذه املقالة      

 .  أصلها يف أواخر عصر التابعني 
 إمنا هو مأخوذ عن تالمذة اليهود     - مقالة التعطيل للصفات -ة مث أصل هذه املقال 

 -؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه املقالة يف اإلسالم        واملشركني وضالل الصابئني 
 اجلعد   -وأن معىن استوى مبعىن استوىل وحنو ذلك    .  أعين أن اهللا ليس على العرش حقيقة     

م بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة     بن درهم وأخذها عنه درهم وأخذها عنه اجله 
إن اجلعد أخذ مقالته عن أبان بن مسعان وأخذها أبان عن         :  وقد قيل.  اجلهمية إليه  

وكان اجلعد بن   .  )١( طالوت ابن أخت لبيد بن األعصم اليهودي الذي سحر النيب 
؛    من أهل حران وكان فيهم خلق كثري من الصابئة والفالسفة - فيما قيل -درهم هذا 

، ومنروذ هو      بقايا أهل دين منروذ والكنعانيني الذين صنف بعض املتأخرين يف سحرهم  
كما أن كسرى ملك الفرس واجملود وفرعون ملك        .  ملك الصابئية الكلدانيني املشركني

؛ فهو     ، وبطليموس ملك اليونان وقيصر ملك الروم    القبط الكفار والنجاشي ملك احلبشة 
 .  اسم جنس ال اسم علم

،    كانت الصابئة إال قليل ا منهم إذ منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم هم الفالسفة       ف
β¨  {:  وإن كان الصابئ قد ال يكون مشرك ا بل مؤمن ا باهللا واليوم اآلخر كما قال اهللا Î) 
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، كما أن كثري ا من اليهود والنصارى بدلوا       ثرهم كانوا كفار ا أو مشركني منهم أو أك 

فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كفار ا أو    .  وحرفوا وصاروا كفار ا أو مشركني 
 .  مشركني وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون هلا اهلياكل 

                                                 
 .   من حديث عائشة  ٢١٨٩، ومسلم  ٣٢٦٨كما رواه البخاري  ) ١(
 .  ٦٢:  سورة البقرة آية ) ٢(
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 إضافية أو مركبة      ومذهب النفاة من هؤالء يف الرب أنه ليس له إال صفات سلبية أو       
فيكون اجلعد قد أخذ عن الصابئة    .  ، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم اخلليل    منها

وكذلك أبو نصر الفارايب دخل حران وأخذ عن فالسفة الصابئني متام       .  الفالسفة
وأخذها اجلهم أيض ا فيما ذكره اإلمام أمحد وغريه ملا ناظر السمنية بعض فالسفة        .  فلسفته
؛ فهذه أسانيد جهم ترجع إىل        وهم الذين جيحدون من العلوم ما سوى احلسيات  ، اهلند

، والفالسفة الضالون هم إما من الصابئني وإما من     اليهود والصابئني واملشركني 
 .  املشركني
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 خطر الكتب األجنبية على العقيدة 
 العربية يف ترمجتها إىل :  ؛ أي  بني الشيخ ما سببه تعريب الكتب الرومية واليونانية

، وما سببه ذلك من دخول علم الكالم وقواعد املنطق يف  عهد املأمون اخلليفة العباسي 
، وهذه      ، واالستغناء بذلك عن األدلة الشرعية يف إثبات مسائل العقيدة كتب العقائد

، واحلكم بني    مأساة تتكرر كل وقت حينما يأخذ املسلمون بعلوم الكفار يف أمور الدين   
؛    أما األخذ بعلوم الكفار يف اجملال الصناعي والعسكري الذي ال يتناىف مع الدين ،  الناس

 .  فال بأس به
 مث ملا عربت الكتب الرومية واليونانية يف حدود املائة  - رمحه اهللا - )١(قال الشيخ 

، من جنس ما ألقاه يف        ، ابتداء   ؛ زاد البالد مع ما ألقى الشيطان يف قلوب الضالل      الثانية
، وملا كان يف حدود املائة الثانية انتشرت هذه املقالة اليت كان السلف         قلوب أشباههم

، وكالم األئمة مثل مالك     ، بسبب بشر بن غياث املريسي وطبقته  يسموهنا مقالة اجلهمية  
وسفيان بن عيينة وابن املبارك وأيب يوسف والشافعي وأمحد وإسحاق والفضيل بن عياض   

 .   كثري يف ذمهم وتضليلهم وبشر احلايف وغريهم
وهذه التأويالت املوجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويالت اليت ذكرها أبو بكر    

، وذكرها أبو عبد اهللا حممد بن عمر الرازي يف كتابه الذي  بن فورك يف كتاب التأويالت
 مثل أيب ، ويوجد كثري منها يف كالم خلق كثري غري هؤالء " تأسيس التقديس : " مساه

علي اجلبائي وعبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين وأيب احلسني البصري وأيب الوفاء بن عقيل وأيب       
وإن     .  وهي بعينها تأويالت بشر املريسي اليت ذكرها يف كتابه .  حامد الغزايل وغريهم

، وهلم كالم حسن يف       كان قد يوجد يف كالم بعض هؤالء رد التأويل وإبطاله أيض ا   
، ويدل على ذلك      إمنا بينت أن عني تأويالهتم هي عني تأويالت بشر املريسي   ، ف أشياء

، أحد األئمة املشاهري يف زمان البخاري     كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي

                                                 
 .  ٢٢ / ٥اجملموع ) ١(
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، فيما افترى على اهللا يف     ، على الكاذب العنيد  رد عثمان بن سعيد :  صنف كتاب ا مساه
يالت بأعياهنا عن بشر املريسي بكالم يقتضي أن املريسي   ، حكى فيه هذه التأو  التوحيد

، الذين اتصلت إليهم من جهته     أقعد هبا وأعلم باملنقول واملعقول من هؤالء املتأخرين  
، مث رد ذلك عثمان بن سعيد بكالم إذا طالعه العاقل الذي علم حقيقة ما       وجهة غريه  

مث إن    .  عف حجة من خالفهم  ، وتبني له ظهور احلجة لطريقهم وض      كان عليه السلف
، وعلم أن      ، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم   على ذم املريسية- أئمة اهلدى  -رأى األئمة 

؛ تبني له اهلدى ملن أراد اهللا  هذا القول الساري يف هؤالء املتأخرين هو مذهب املريسي
 .  هدايته وال حول وال قوة إىل باهللا 

كتب كثرية ال ميكن أن نذكرها ههنا إال قليل ا  وكالم السلف يف هذا الباب موجود يف    
، واألصول   ؛ مثل كتاب السنن للاللكائي واإلبانة البن بطة والسنة أليب ذر اهلري منها

 .  ، واألمساء والصفات للبيهقي  أليب عمرو الطلمنكي وكالم أيب عمر بن عبد الرب 
، وأليب   عبد اهللا بن منده، وأليب  ، وأليب الشيخ األصبهاين وقبل ذلك السنة للطرباين

 .  أمحد العسال األصبهانيني
 .  وقبل ذلك السنة للخالل والتوحيد البن خزمية وكالم أيب العباس بن سريج  

وقبل .  ، وشيخه عبد اهللا بن حممد اجلعفي ، مثل البخاري والرد على اجلهمية جلماعة  
، وأليب   لسنة حلنبل وللمروذيذلك السنة لعبد اهللا بن أمحد والسنة أليب بكر بن األثرم وا

، وكتاب خلق أفعال   ، والسنة أليب بكر بن أيب عاصم داود السجستاين والبن أيب شيبة 
وكالم   .  ، وكتاب الرد على اجلهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغريهم العباد للبخاري

بن محاد أيب العباس عبد العزيز امللكي صاحب احليدة يف الرد على اجلهمية وكالم نعيم       
وكالم اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وحيىي بن سعيد .  اخلزاعي وكالم غريهم

 .  وقيل لعبد اهللا بن املبارك وأمثاله وأشياء كثرية .  وحيىي بن حيىي النيسابوري وأمثاله
وأنا أعلم أن      .  وعندنا من الدالئل السمعية والعقلية ما ال يتسع هذا املوضع لذكره   

فإذا كان أصل   .  ، ولكن ال ميكن ذكرها يف الفتوى    مني النفاة هلم شبهات موجودة   املتكل



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٦٧٢

؛    مأخوذ ا عن تالمذة املشركني والصابئني واليهود    - مقالة التعطيل والتأويل  -هذه املقالة   
فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤالء املغضوب عليهم   

اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء  ؟ ويدع سبيل الذين أنعم    والضالني
 .  والصاحلني

 القاعدة الصحيحة اليت جيب اتباعها يف أمساء اهللا     - رمحه اهللا - )١(مث بني الشيخ 
أن يوصف اهللا مبا وصف به نفسه       :  مث القول الشامل يف مجيع هذا الباب  :  وصفاته فقال

لون ال يتجاوز القرآن والسنة    ، ومبا وصفه به السابقون األو  أو وصفه به رسوله 
 ال يوصف اهللا إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به   ، قال اإلمام أمحد  واحلديث
، ومذهب السلف أهنم يصفون اهللا مبا وصف به     ال يتجاوز القرآن واحلديث  رسوله
،    ، ومن غري تكييف وال متثيل  ، ومبا وصفه به رسوله من غري حتريف وال تعطيل   نفسه
، بل معناه يعرف      أن ما وصف اهللا به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز وال أحاجيونعلم

،  ال سيما إذا كان املتكلم أعلم اخللق مبا يقول .  من حيث يعرف مقصود املتكلم بكالمه 
وهو   .  ، وأفصح اخللق يف البيان والتعريف والداللة واإلرشاد     وأفصح اخللق يف بيان العلم   
له شيء ال يف نفسه املقدسة املذكورة بأمسائه وصفاته وال يف  سبحانه مع ذلك ليس كمث

؛ فإنه سبحانه  فكما نتيقن أن اهللا سبحانه له ذات حقيقة وال أفعال حقيقة .  أفعاله
مستحق للكمال الذي ال غاية فوقه وميتنع عليه احلدوث المتناع العدم عليه واستلزام   

  . ، ولوجب وجوده بنفسه سبحانه وتعاىل          احلدوث سابقة العدم والفتقار احملدث إىل حمدث           
، وقد بني فيه الشيخ تأويالت املخالفني والكتب اليت دونت فيها    وهبذا القدر نكتفي

، وبني منشأ ضاللة املؤولني      ، والكتب اليت ردت على هذه التأويالت     هذه التأويالت
، وجحدوا      والعيوب ، وأنه ينتهي إىل اليهود الذين وصفوا اهللا بالنقائص  وسندهم املظلم
؛ وذلك من أجل أن يكون املسلم على بصرية من الضالل وأهله ومعرفة       كماله وعظمته

 .  مصادره
                                                 

 .  ٢٦ / ٥اجملموع ) ١(
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 الفرق بني مذهب السلف ومذهب اخللف يف الصفات 
 مقارنة بني مذهب السلف يف أمساء اهللا وصفاته وبني    - رمحه اهللا - )١(أبدى الشيخ 
؛ فال ميثلون صفات اهللا   لسلف بني التعطيل والتمثيلومذهب ا:  ، فقال مذاهب خمالفيهم

وال ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه        .  بصفات خلقه كما ال ميثلون ذاته بذات خلقه    
، وحيرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا يف         به رسوله فيعطلوا أمساءه احلسىن وصفاته العليا   

لتمثيل فهو جامع بني التعطيل  ، وكل واحد من فريقي التعطيل وا   أمساء اهللا وآياته 
أما املعطلون فإهنم مل يفهموا من أمساء اهللا وصفاته إال ما هو الالئق باملخلوق مث   .  والتمثيل

، مثلوا أول ا وعطلوا  ؛ فقد مجعوا بني التعطيل والتمثيل شرعوا يف نفي تلك املفهومات
املفهوم من أمساء خلقه  ، وهذا تشبيه ومتثيل منهم للمفهوم من أمسائه وصفاته ب آخر ا 

، وتعطيل ملا يستحقه هو سبحانه من األمساء والصفات الالئقة باهللا سبحانه  وصفاهتم
 .  وتعاىل

، أو     لو كان اهللا فوق العرش للزم إما أن يكون أكرب من العرش      :  فإنه إذا قال القائل
ه مل يفهم من ؛ فإن ، وحنو ذلك من الكالم    وكل ذلك من احملال! أصغر منه أو مساوي ا  

، وهذا الالزم تابع   كون اهللا على العرش إال ما يثبت ألي جسم كان على أي جسم كان
أما استواء يليق جبالل اهللا تعاىل وخيتص به فال يلزمه شيء من اللوازم  .  هلذا املفهوم 

إذا    :  وصار هذا مثل قول املمثل.  ، اليت جيب نفيها كما يلزم من سائر األجسام  الباطلة
، إذ ال يعقل موجود إال     ن للعامل صانع فإما أن يكون جوهر ا أو عرض ا وكالمها حمال   كا

إذا كان مستوي ا على العرش فهو مماثل الستواء اإلنسان على السرير       :  وقوله .  هذان
، وكليهما عطل حقيقة ما  ؛ فإن كليهما مثل ، إذا ال يعلم االستواء إال هكذا   والفلك

امتاز األول بتعطيل كل اسم لالستواء احلقيقي وامتاز الثاين بإثبات   ، و  وصف اهللا به نفسه  
 .  استواء هو من خصائص املخلوقني
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والقول الفاصل هو ما عليه األمة الوسط من أن اهللا مستو  على عرشه استواء يليق   
، وأنه     ، وعلى كل شي قدير  ، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم    جبالله وخيتص به 

، وال جيوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص األعراض اليت لعلم   وحنو ذلكمسيع بصري
؛ فكذلك هو سبحانه فوق العرش وال يثبت لفوقيته خصائص فوقية      املخلوقني وقدرهتم

واعلم أنه ليس يف العقل الصريح وال يف شيء من النقل   .  املخلوق على املخلوق لوازمها   
، مث املخالفون للكتاب والسنة وسلف       فية أصل االصحيح ما يوجب خمالفة الطريقة السل  

؛ فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل حييلها  األمة من املتأولني هلذا الباب من أمر مريج
، وأن يكون كالمه غري خملوق       ، ومن حييل أن هللا علم ا وقدرة   وأنه مضطر فيها إىل التأويل 

، وبل من ينكر حقيقة حشر   التأويلإن العقل أحال ذلك فاضطر إىل :  وحنو ذلك يقول
، وأنه مضطر إىل       األجساد واألكل والشرب احلقيقي يف اجلنة يزعم أن العقل أحال ذلك  

، وأنه مضطر إىل       ، ومن يزعم أن اهللا ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك          التأويل
ة مستمرة فيما ويكفيك دليل ا على فساد قول هؤالء أنه ليس لواحد منهم قاعد  .  التأويل

.  ؛ بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي اآلخر أن العقل أحال           حييله العقل
فرضي اهللا عن اإلمام مالك بن أنس  ! فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة 

 أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جربيل إىل حممد  :  حيث قال
 ؟   جلدل هؤالء 
 :  ، وهو من وجوه    من هؤالء خمصوم مبا خصم به اآلخر وكل
 .  بيان أن العقل ال حييل ذلك :  أحدها
 .  أن النصوص الواردة ال حتتمل التأويل   :  والثاين
؛ كما أنه      جاء هبا باالضطرار أن عامة هذه األمور قد علم أن الرسول      :  والثالث

الذي حييلها عن هذا مبرتلة تأويل ، فالتأويل  جاء بالصلوات اخلمس وصوم شهر رمضان  
 .  ، وسائر ما جاءت به النبوات القرامطة والباطنية يف احلج والصالة والصوم   
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، وإن كان يف       أن يبني أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص   :  والرابع
 ، إىل غري ذلك  ، وإمنا يعلمه جممل ا  النصوص من التفضيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل

 .  من الوجوه 
على أن األساطني والفحول من هؤالء معترفون بأن العقل ال سبيل له إىل اليقني يف    

وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو    .  عامة املطالب اإلهلية
 باهلدى ودين احلق ليظهره على     ومن املعلوم للمؤمنني أن اهللا تعاىل بعث حممد ا     .  عليه
، وأنه بني للناس ما أخربهم به من أمور اإلميان باهللا واليوم  ن كله وكفى باهللا شهيد االدي
، وهو اإلميان باخللق     ، واإلميان باهللا واليوم اآلخر يتضمن اإلميان باملبدأ واملعاد     اآلخر

$¨zÏΒuρ Ä  {:  والبعث كما مجع بينهما يف قوله تعاىل ¨Ψ9$# tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/uρ ÌÅz Fψ$# 

$ tΒ uρ Ν èδ t ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩∇∪ { )وقال تعاىل     )١ ،  :}  $ ¨Β öΝ ä3 à) ù= yz Ÿω uρ öΝ ä3 èW ÷è t/ ω Î) <§ ø uΖ Ÿ2 

>ο y‰ Ïn≡ uρ 3 { )وقال تعاىل )٢   :}  uθ èδ uρ “ Ï%©!$# (#äτ y‰ö7tƒ t,ù= y⇐ø9$# ¢ΟèO …çν ß‰‹Ïè ãƒ { )وقد بني اهللا   )٣ 
 من أمر اإلميان باهللا واليوم اآلخر ما هدى اهللا به عباده وكشف     سان رسول اهللا  على ل

، وأنصح من غريه    أعلم من غريه بذلك، ومعلوم للمؤمنني أن رسول اهللا   به مراده
 .  ، بل هو أعلم اخللق بذلك وأنصح اخللق لألمة وأفصحهم      لألمة وأفصح من غريه وبيان ا  

، ومعلوم أن املتكلم أو الفاعل إذا       لعلم والقدرة واإلرادة  فقد اجتمع يف حقه كمال ا 
،   وإمنا يدخل النقص إما يف نقص علمه  .  كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كالمه وفعله

والرسول هو الغاية يف كمال    .  ، وإما لعدم إرادته البيان  وإما من عجز عن بيان علمه
 .  والغاية يف قدرته على البالغ املبني ،  العلم والغاية يف كمال إرادة البالغ املبني 

                                                 
 .  ٨:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٢٨:  سورة لقمان آية ) ٢(
 .  ٢٧:  سورة الروم آية ) ٣(
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 مناهج املنحرفني عن منهج السلف 
 طوائف املنحرفني عن منهج السلف     - رمحه اهللا - )١(بني شيخ اإلسالم ابن تيمية 

،    ، وأهل التأويل أهل التخييل:  وأما املنحرفون عن طريقهم فهم ثالث طوائف  :  فقال
 .  وأهل التجهيل

؛ فإهنم  تفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقههم املفأهل التخييل 
إن ما ذكره الرسول من أمر اإلميان باهللا واليوم اآلخر إمنا هو ختييل للحقائق     :  يقولون

، مث     ، وال أوضح به احلقائق   ، وال هدى به اخللق  ، ال أنه بني به احلق لينتفع به اجلمهور
! لرسول مل يعلم احلقائق على ما هي عليه إن ا :  منهم من يقول:  هم على قسمني

، وكذلك من األشخاص الذين يسموهنم     إن من الفالسفة اإلهلية من علمها  :  ويقولون 
، ويزعمون أن من الفالسفة واألولياء من هو أعلم باهللا واليوم اآلخر        األولياء من علمها

؛ باطنية الشيعة وباطنية     ة، وهذه مقالة غالة امللحدين من الفالسفة والباطني     من املرسلني
،    بل الرسول علمها لكن مل يبينها وإمنا تكلم مبا يناقضها   :  ومنهم من يقول .  الصوفية

؛ ألن مصلحة اخللق يف هذه االعتقادات اليت ال تطابق       وأراد من اخللق فهم ما يناقضها   
 ! احلق 

،    مع أنه باطلجيب على الرسول أن يدعو الناس إىل اعتقاد التجسيم:  ويقول هؤالء
، وخيربهم بأن أهل اجلنة يأكلون ويشربون مع أن    وإىل اعتقاد معاد األبدان مع أنه باطل

ألنه ال ميكن دعوة اخللق إال هبذه الطريقة اليت تتضمن الكذب ملصلحة   :  ، قالوا ذلك باطل
 .  ؛ فهذا قول هؤالء يف نصوص اإلميان باهللا واليوم اآلخر   العباد

إمنا يؤمر هبا :  فمنهم من يقرها ومنهم من جيريها هذا اجملرى ويقولوأما األعمال 
؛ فهذه طريقة الباطنية املالحدة        بعض الناس دون بعض ويؤمر هبا العامة دون اخلاصة      

إن النصوص الواردة يف الصفات مل     :  فيقولون وأما أهل التأويل ،  واإلمساعيلية وحنوهم

                                                 
 .  ٣١ / ٥اجملموع ) ١(
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، ولكن قصد هبا معاين ومل يبني هلم تلك املعاين  طليقصد هبا الرسول أن يعتقد الناس البا
، مث جيتهدوا يف صرف   ، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا احلق بعقوهلم  وال دهلم عليها

، ومقصوده امتحاهنم وتكليفهم وإتعاب أذهاهنم وعقوهلم يف أن     النصوص عن مدلوهلا
وهذا قول املتكلمة    ! ه ، ويعرف احلق من غري جهت يصرفوا كالمه عن مدلوله ومقتضاه

 .  واجلهمية واملعتزلة ومن دخل معهم يف شيء من ذلك     
والذين قصدنا الرد عليهم يف هذه الفتيا هم هؤالء إذ كان نفور الناس عن األولني   

، خبالف هؤالء فإهنم تظاهروا بنصر السنة يف مواضع كثرية وهم يف احلقيقة ال       مشهور ا
لكن أولئك املالحدة ألزموهم يف نصوص املعاد     .  روالإلسالم نصروا وال للفالسفة كس 

حنن نعلم باالضطرار أن الرسل جاءوا مبعاد    :  نظري ما ادعوه يف نصوص الصفات فقالوا هلم 
 .  ، وقد علمنا فساد الشبه املانعة منه األبدان

وحنن نعلم باالضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات  :  وأهل السنة يقولون هلم 
معلوم  :  ، ويقولون هلم    صفات يف الكتب اإلهلية أكثر وأعظم من نصوص املعاد     ونصوص ال 

، وقد أنكروه على الرسول وناظروه         أن مشركي العرب وغريهم كانوا ينكرون املعاد   
؛ فعلم أن إقرار العقول   ، فإنه مل ينكر شيئ ا منها أحد من العرب ، خبالف الصفات  عليه

، فكيف   ، وأن إنكار املعاد أعظم من إنكار الصفات   دبالصفات أعظم من إقرارها باملعا
، وما أخرب به من   ، ليس كما أخرب به  جيوز مع هذا أن يكون ما أخرب به من الصفات 

 ؟   املعاد هو على ما أخرب به
معلوم أن التوراة     .   قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه   وأيض ا فقد علم أنه  
!  كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أوىل      ؛ فلو مملوءة من ذكر الصفات  

، ومل      ، وكانوا إذا ذكروا الصفات بني يديه يضحك تعجب ا منهم وتصديق ا هلم   فكيف
؟ بل عاهبم  ؛ مثل التجسيم والتشبيه وحنو ذلك يعبهم قط مبا تعيب به النفاة أهل اإلثبات
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ß‰tƒ «!$# î's!θ  {:  بقوهلم è= øó tΒ 4 { )وقوهلم )١   :}  ¨β Î) ©!$# ×É)sù ßøt wΥuρ â!$ u‹ÏΖøî r& ¢ { )٢(  

 ô‰s)s9uρ  {:  ، فقال تعاىل إنه استراح يوم السبت ملا خلق السماوات واألرض :  وقوهلم 

$ oΨø)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑßγ uΖ÷ t/ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& $ tΒ uρ $ uΖ¡¡tΒ ÏΒ 5>θ äó—9 ∩⊂∇∪ { )والتوراة     )٣ ،
، وليس فيها تصريح  مملوءة من الصفات املطابقة للصفات املذكورة يف القرآن واحلديث   

، فتأويل املعاد  فهذا جاز أن تتأول الصفات اليت اتفق عليها الكتابان .  باملعاد كالقرآن 
رار من دين الرسول أنه باطل فاألول  والثاين مما يعلم باالضط .  الذي انفرد به أحدمها أوىل   

 .  أوىل بالبطالن
، واتباع    وهم أهل التجهيل فهم كثري من املنتسبني إىل السنة  وأما الصنف الثالث 

 مل يعرف معاين ما أنزل اهللا إليه من آيات الصفات وال  إن الرسول    :  السلف يقولون  
، وكذلك قوهلم يف      لكجربيل يعرف معاين اآليات وال السابقون األولون عرفوا ذ 

فعلى  .  إن معناها ال يعلمها إال اهللا مع أن الرسول تكلم هبا ابتداء     :  أحاديث الصفات
 ! قوهلم تكلم بكالم ال يعرف معناه 

$  {:  وهؤالء يظنون أهنم اتبعوا قوله تعاىل tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρù's? ω Î) ª!$# 3 { )؛ فإنه وقف     )٤

$  {:  أكثر السلف على قوله تعاىل    tΒ uρ ãΝn= ÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 { )وهو وقف صحيح     )٥ ،   ،
،    ، وبني التأويل الذي انفرد اهللا تعاىل بعلمه لكن مل يفرقوا بني معىن الكالم وتفسريه

 هو التأويل املذكور يف كالم املتأخرين - تعاىل -وظنوا أن التأويل املذكور يف كالم اهللا  
 .  وغلطوا يف ذلك 

                                                 
 .  ٦٤:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ١٨١:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ٣٨:  سورة ق آية) ٣(
 .  ٧:  سورة آل عمران آية  ) ٤(
 .  ٧:  ية سورة آل عمران آ ) ٥(
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 معاين التأويل 
 وأيها التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا ليقطع بذلك    )١(التأويل يبني الشيخ رمحه اهللا معىن 

، وهم الذين يسمون   حجة الذين جعلوا أمساء اهللا وصفاته مما ال يعلم تأويله إال اهللا
 :  فإن لفظ التأويل يراد به ثالث معان:  ، فيقول باملفوضة

حتمال الراجح   صرف اللفظ عن اال :  هويف اصطالح كثري من املتأخرين :  فالتأويل
، فال يكون معىن اللفظ املوافق لداللة ظاهر       إىل االحتمال املرجوح لدليل يقترن بذلك  

، وأن للنصوص    ، وظنوا أن مراد اهللا تعاىل بلفظ التأويل ذلك   تأويال على اصطالح هؤالء
:  ون ، مث كثري من هؤالء يقول  تأويال خيالف مدلوهلا ال يعلمه إال اهللا وال يعلمه املتأولون   

،    إن هلا تأويال هبذا املعىن ال يعلمه إال اهللا   :  ، فظاهرها مراد مع قوهلم  جتري على ظاهرها
 .  وهذا تناقض وقع فيه كثري من هؤالء املنتسبني إىل أصحاب األئمة األربعة وغريهم 

، وهذا هو       أن التأويل هو تفسري الكالم سواء وافق ظاهره أو مل يوافقه    : واملعىن الثاين
، وهذا التأويل يعلمه الراسخون يف العلم   تأويل يف اصطالح مجهور املفسرين وغريهمال

$  {:  وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã&s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 tβθã‚ Å™≡§9$#uρ 

’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# { )كما نقل ذلك عن ابن عباس وجماهد وحممد بن جعفر بن الزبري وحممد    )٢ ،
وهلذا نقل عن ابن عباس هذا   .  ، وكال القولني حق باعتبار   بن إسحاق وابن قتيبة وغريهم 

 .  وهذا وكالمها حق 
، وإن وافقت ظاهره       يؤول الكالم إليها    أن التأويل هو احلقيقة اليت : واملعىن الثالث

، وغري   فتأويل ما أخرب اهللا به يف اجلنة من األكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة     
، ال ما يتصور من معانيها يف األذهان ويعرب عنه  ذلك هو احلقائق املوجودة أنفسها 

$tΑ  {:   يوسف أنه قالكما قال تعاىل عن.  ، وهذا هو التأويل يف لغة القرآن   باللسان s% uρ 

                                                 
 .  ) ٥/٣٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٧:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
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β  {:  وقال تعاىل  Î* sù ÷Λ ä ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ 

Ì Åz Fψ $# 4 y7Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ { )ا التأويل هو الذي ال يعلمه إال اهللا ، وهذ   )٣  . 
وتأويل الصفات هو احلقيقة اليت انفرد اهللا تعاىل بعلمها وهو الكيف اجملهول الذي قال         

، فاالستواء معلوم يعلم  والكيف جمهول .  االستواء معلوم :  فيه السلف كمالك وغريه 
 .  راسخون يف العلم ، وهو من التأويل الذي يعلمه ال  معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى 

وقد روي عن ابن   .  وأما كيفية ذلك االستواء فهو التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا تعاىل  
تفسري القرآن على أربعة    :  عباس ما ذكره عبد الرزاق وغريه يف تفسريهم عنه أنه قال  

وتفسري ال يعذر أحد جبهالته وتفسري يعلمه  .  تفسري تعرفه العرب من كالمها:  أوجه 
وهذا كما قال   .   فمن ادعى علمه فهو كاذبوتفسري ال يعلمه إال اهللا .  العلماء
Ÿξ  {:  تعاىل sù ãΝn= ÷ès? Ó§øtΡ !$ ¨Β u’ Å∀÷z é& Μ çλm; ÏiΒ Íο §è% & ãôã r& L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∠∪ { )٤(     ،

أعددت لعبادي ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال   {:   يقول اهللا تعاىلوقال النيب 

 من التأويل   فهذا .   وكذلك علم وقت الساعة وحنو ذلك   )٦( )٥( }خطر على قلب بشر  
، وإن كنا نفهم معاين ما خوطبنا به ونفهم من الكالم ما قصد       الذي ال يعلمه إال اهللا تعاىل 

Ÿξ  {:  ، كما قال تعاىل إفهامنا إياه sùr& tβρã−/y‰tG tƒ šχ#uöà)ø9$# ôΘr& 4’ n?tã A>θè= è% !$yγ ä9$ xø% r& ∩⊄⊆∪ { )٧( 
                                                 

 .  ١٠٠:  سورة يوسف آية ) ١(
 .  ٥٣:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ١٧:  سورة السجدة آية  ) ٤(
، ابن   )٣١٩٧(ري القرآن ، الترمذي تفس )٢٨٢٤(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  )٣٠٧٢(البخاري بدء اخللق ) ٥(

 .  )٢٨٢٨(، الدارمي الرقاق   )٢/٤٣٨(، أمحد  )٤٣٢٨(ماجه الزهد 
 .  عن أيب هريرة  )  ٢٨٢٤ (، ومسلم  ) ٣٢٤٤ (رواه البخاري   ) ٦(
 .  ٢٤:  سورة حممد آية ) ٧(
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=óΟn  {:  وقال  sùr& (#ρ ã−/£‰tƒ tΑöθ s)ø9$# { )وقال أبو  .  ، فأمر بتدبر القرآن كله ال بتدبر بعضه  )١
، عثمان بن عفان وعبد اهللا بن     يقرئوننا القرآن حدثنا الذين كانوا:  عبد الرمحن السلمي 
 عشر آيات مل جياوزوها حىت يتعلموا أهنم كانوا إذا تعلموا من النيب :  مسعود وغريمها

عرضت   :   وقال جماهد )٢(فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا   :  قالوا .  ما فيها من العلم والعمل 
 .   فاحتته إىل خامتته أقفه عند كل آية وأسأله عنهااملصحف على ابن عباس رضي اهللا عنهما من

واملقصود هنا التنبيه على أصول املقاالت الفاسدة اليت أوجبت الضاللة يف باب العلم 
وأن من جعل الرسول غري عامل مبعاين القرآن الذي أنزل    .  واإلميان مبا جاء به الرسول  

مث   .   جيعل القرآن هدى وال بيانا للناس  ، ومل  ، وال جربيل جعله غري عامل بالسمعيات    عليه
فال جيعلون عند الرسول وأمته يف باب .  هؤالء ينكرون العقليات يف هذا الباب بالكلية

، وهم قد شاركوا املالحدة يف هذه من وجوه           ال علوما عقلية وال مسعية  معرفة اهللا  
، كما أخطأ   جلهل  وإىل السلف من ا   ، وهم خمطئون فيما نسبوا إىل الرسول     متعددة

 .  يف ذلك أهل التحريف والتأويالت الفاسدة وسائر أصناف املالحدة 
مث ذكر الشيخ رمحه اهللا كثريا من كالم السلف يف إثبات أمساء اهللا وصفاته كما  

، وتفويض معرفة كيفيتها إىل اهللا تعاىل على    جاءت مع اعتقاد معانيها ووصف اهللا هبا  
أمروها كما جاءت بال      : " ، وأهنم يقولون   " ، والكيف جمهول   االستواء معلوم : " قاعدة
، رد    " أمروها كما جاءت  : " فقوهلم رضي اهللا عنهم :  ، وقال الشيخ رمحه اهللا " كيف

ولو كان القوم قد   :  قال الشيخ.  ، رد على املمثلة  " بال كيف : " وقوهلم .  على املعطلة
أمروها كما جاءت بال :  ، ملا قالوا على ما يليق باهللاآمنوا باللفظ اجملرد من غري فهم ملعناه 

وأيضا فإنه  .  فإن االستواء حينئذ ال يكون معلوما بل جمهوال مبرتلة حروف املعجم .  كيف
، وإمنا حيتاج إىل نفي الكيفية إذا     ال حيتاج إىل نفي الكيفية إذا مل يفهم عن اللفظ معىن 

 .  أثبت الصفات
                                                 

 .  ٦٨:  سورة املؤمنون آية ) ١(
 .  ) ٣٨٣ص (، وانظر ما سبق  ) ٤/٦٩ (،  ) ١/٤٩٠ (و السرية )  ١٧٢ /٦ (الطبقات البن سعد  :  انظر ) ٢(
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 ت كما جاءت معىن إمرار آيات الصفا
أمروها    "،   رمحه اهللا يف بيان معىن قول السلف يف نصوص الصفات   )١(يقول الشيخ 

 :  " كما جاءت بال كيف
:  ، ملا قالوا لو كان القوم قد آمنوا باللفظ اجملرد من غري فهم ملعناه على ما يليق باهللا

.  ا جاءت بال كيفأمروها كم:  وملا قالوا.  والكيف غري معقول .  االستواء غري جمهول
 .  فإن االستواء حينئذ ال يكون معلوما بل جمهوال مبرتلة حروف املعجم   

، وإمنا حيتاج إىل   وأيضا فإنه ال حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا مل يفهم عن اللفظ معىن
وأيضا فإن من ينفي الصفات اخلربية أو الصفات   .  نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات

، ال حيتاج   إن اهللا ليس على العرش    :  فمن قال.  بال كيف :  تاج إىل أن يقول  مطلقا ال حي
بال   :  فلو كان مذهب السلف نفي الصفات يف نفس األمر قالوا .  بال كيف :  أن يقول 
،    أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء داللتها على ما هي عليه :  فقوهلم:  ، وأيضا كيف

:  لو كانت داللتها منتفية لكان الواجب أن يقال    ف.  فإهنا جاءت ألفاظ دالة على معان   
، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن اهللا ال        أمروا لفظها مع اعتقاد أن املفهوم منها غري مراد     

، وال يقال   ، وحينئذ فال تكون قد أمرت كما جاءت يوصف مبا دلت عليه حقيقة
 .  ل ، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القو  بال كيف:  حينئذ

:  مث يواصل الشيخ رمحه اهللا املنقول عن أئمة السلف يف هذا املوضوع املهم فيقول      
وأبو عمرو الطلمنكي     " اإلبانة " وأبو عبد اهللا بن بطة يف  " السنة " وروى األثرم يف

، وهو أحد     وغريهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون 
، وقد سئل  مالك بن أنس وابن ماجشون وابن أيب ذئب  :  ة الذين همأئمة املدينة الثالث 

فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت اجلهمية من      :  أما بعد:  ؟ قال عما جحدت اجلهمية  
، وكل ت األلسن عن    خلفها يف صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير    

                                                 
 .  ) ٥/٤١ (اجملموع ) ١(
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وردت عظمته العقول فلم جتد   ،  ، واحنصرت العقول دون معرفة قدرته تفسري صفته
وإمنا   .  وإمنا أمروا بالتفكر والنظر فيا خل بالتقدير  .  مساغا فرجعت خاسئة وهي حسرية

فأما الذي ال حيول وال يزول ومل يزل وليس له      .  كيف ملن مل يكن مرة مث كان   :  يقال
 وال   ، وكيف يعرف قدر من مل يبدأ ومن ال ميوت  ، فإنه ال يعلم كيف هو إال هو مثل
على .  يعرفه عارف أو حيده واصف .  ؟ وكيف يكون لصفة شي منه حد أو منتهى  يبلى

الدليل على عجز العقول عن حتقيق  .  أنه احلق املبني ال حق أحق منه وال شيء أبني منه   
صفته عجزها عن حتقيق صفة أصغر خلقه ال تكاد تراه صغرا جيول ويزول وال يرى له مسع   

، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من مسعه    وحيتال من عقلهوال بصر ملا يتقلب به
øŠs9 Ïµ§{  { وبصره فتبارك اهللا أحسن اخلالقني وخالقهم وسيد السادة ورهبم   Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( 

uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )١(   . 
، يعجزك عن   اعرف رمحك اهللا غناك عن تكلف صفة ما مل يصف الرب من نفسه  

، فما تكلفك علم ما مل   ، وإذا مل تعرف قدر ما وصف    معرفة قدر ما وصف منها
؟ فأما  ؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر عن شيء من معصيته  يصف

رب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطني يف األرض  الذي جحد ما وصف ال  
ال بد :  فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب ومسى من نفسه بأن قال .  حريان 

، فجحد ما مسى الرب من   إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البني باخلفي  
 طان حىت جحد قول اهللا  فلم يزل ميلي له الشي.  نفسه لصمت الرب عما مل يسم منها

}  ×νθ ã_ ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’n< Î) $ pκÍh5u‘ ×ο tÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪ { )ال يراه أحد يوم القيامة :  ، فقال  )٢   ،
ر إىل وجهه      ، من النظ   أفضل كرامة اهللا اليت أكرم هبا أولياءه يوم القيامة   - واهللا  -فجحد 

                                                 
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ١(
 .  ٢٣ ، ٢٢:  سورة القيامة اآليتان) ٢(
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’  { ونضرته إياهم Îû Ï‰yè ø)tΒ A−ô‰Ï¹ y‰ΨÏã 77‹ Î= tΒ ¤‘Ï‰tG ø)•Β ∩∈∈∪ { )قد قضى أهنم ال    )١ ،
 .  ، فهم بالنظر إليه ينضرون ميوتون 

؛ ألنه قد      املضلة وإمنا جحد رؤية اهللا يوم القيامة إقامة للحجة الضالة      :  إىل أن قال 
.  عرف أنه إذا جتلى هلم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنني وكان له جاحدا     

 هل    رسول اهللا  ؟ فقال هل نرى ربنا يوم القيامة ! يا رسول اهللا  :  وقال املسلمون   {
فإنكم ترون ربكم  :  قال.  ال:  ؟ قالوا  تضارون يف رؤية الشمس ليس دوهنا سحاب    

ال متتلئ جهنم حىت يضع اجلبار فيها    {  وقال رسول اهللا )٣( )٢( }يومئذ كذلك 

:   وقال لثابت بن قيس  )٥( )٤( }ويرتوي بعضها إىل بعض    .  قط .  قط:  قدمه فتقول  

إن اهللا تعاىل    {:   وقال فيما بلغنا)٦( }لقد ضحك اهللا مما فعلت بضيفك البارحة   {
إن ربنا  :  فقال له رجل من العرب .  ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم   

 إىل أشباه هذا مما      )٨( )٧( }ال نعدم من رب يضحك خريا  :  قال.  نعم :  ؟ قال ليضحك
 .  ال حنصيه

:  وضوع وعلق عليه بقوله  مث ساق الشيخ رمحه اهللا بقية كالم ابن املاجشون يف هذا امل  
،    وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية! وهذا كالم ابن املاجشون اإلمام فتدبره  

                                                 
 .  ٥٥:  سورة القمر آية ) ١(
 .  )٢٨٠١(، الدارمي الرقاق  )٢/٢٧٦(، أمحد  )١٨٣(، مسلم اإلميان   )٧٧٣(البخاري األذان  ) ٢(
 .  من حديث أيب هريرة  )  ١٨٢ (، ومسلم  ) ٧٤٣٧ (اري   رواه البخ) ٣(
، الترمذي تفسري القرآن            )٢٨٤٨(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها            )٦٢٨٤(البخاري األميان والنذور        ) ٤(

 .  )٣/٢٣٤(، أمحد  )٣٢٧٢(
 .  من حديث أيب هريرة  )  ٢٨٤٦ (، ومسلم  ) ٤٨٤٩ (رواه البخاري   ) ٥(
 .  من حديث أيب هريرة  )  ٢٠٥٤ (، ومسلم  ) ٣٧٩٨ (رواه البخاري   ) ٦(
 .  )٤/١٢(، أمحد  )١٨١(ابن ماجه املقدمة  ) ٧(
 .  فيه مقال:  ) ١/٢٦ (، وقال البوصريي   ) ٤/١١ (، وأمحد  ) ١٨١ (رواه ابن ماجه  ) ٨(
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، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباهتا كذا  موافقا لغريه من األئمة
 .  إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون حمدثا    :  ، كما تقوله اجلهمية  وكذا
هبذا القدر كفاية مما نقله الشيخ رمحه اهللا عن أئمة اإلسالم يف إثبات أمساء اهللا     و

؛ ألنه ال يزال يف    وصفاته على ما يليق جبالله عظمته والرد على من أنكرها وإبطال شبهاته  
واحلمد هللا على وضوح احلق    .  الساحة اليوم للقوم وارث يردد من قالوه وينشر ما كتبوه

 .  وافتضاح الباطل
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 منهج السلف يف االعتقاد وغريه 
 رمحه اهللا نقوالته عن أئمة اإلسالم يف بيان منهج )١(يواصل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

املشهور عند    " الفقه األكرب " ويف كتاب :  أهل السنة واجلماعة يف االعتقاد وغريه فيقول   
:  ، قال  اهللا البلخيأصحاب أيب حنيفة الذي رووه باإلسناد عن أيب مطيع احلكم بن عبد

، وال تنف أحدا به من   ال تكفر أحدا بذنب :  ؟ فقال سألت أبا حنيفة عن الفقه األكرب
، وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما    وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر  .  اإلميان

 وال توال أحدا    وال تتربأ من أحد من أصحاب رسول اهللا  .  أخطأك مل يكن ليصيبك
 .  وأن ترد أمر عثمان وعلي إىل اهللا     .   أحد  دون

وألن يفقه الرجل    .  الفقه األكرب يف الدين خري من الفقه يف العلم:  قال أبو حنيفة
 .  كيف يعبد ربه خري له من أن جيمع العلم الكثري  

، فليتنبه لذلك الذين ال   يريد رمحه اهللا أن فقه العقيدة أهم من فقه الفروع    :  قلت
 .  مر العقيدة من الدعاة يف زماننا هذايهتمون بأ

تعلم الرجل   :  ؟ قال أخربين عن أفضل الفقه :  قلت:  قال أبو مطيع احلكم بن عبد اهللا
، وذكر مسائل اإلميان مث ذكر مسائل   اإلميان والشرائع والسنن واحلدود واختالف األئمة  

فما تقول   :  قلت:  ل، مث قا  ، والرد على القدرية بكالم حسن ليس هذا موضوعه      القدر
هل   .  ، فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على اجلماعة فيمن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر

؟ وقد أمر اهللا ورسوله باألمر باملعروف والنهي عن   ومل:  قلت.  ال:  ؟ قال ترى ذلك
، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من    هو كذلك :  ؟ قال ، وهو فريضة واجبة   املنكر
، إىل أن     وذكر الكالم يف قتل اخلوارج والبغاة   :  قال.  ك الدماء واستحالل احلرام  سف
؛ ألن   ال أعرف ريب يف السماء أم يف األرض فقد كفر:  قال أبو حنيفة عمن قال:  قال

                                                 
 .  ) ٥/٤٦ (اجملموع ) ١(
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≈ß  {:  اهللا يقول oΗ ÷q§9$# ’n?tã Ä¸ öyèø9$# 3“ uθ tG ó™ .  ، وعرشه فوق سبع مساواته    )١( } ∪∋∩ #$
ال أدري العرش يف السماء أم       :  ، ولكنه يقول  إنه على العرش استوى  :  فإن قال:  قلت

،   ؛ ألنه أنكر أن يكون يف السماء ألنه تعاىل يف أعلى عليني    هو كافر :  ؟ قال يف األرض
ال أعرف   :  ة عمن يقولسألت أبا حنيف:  ويف لفظ .  وأنه يدعى من أعلى ال من أسفل

≈ß  {:  ؛ ألن اهللا يقول   قد كفر :  ؟ قال ريب يف السماء أم يف األرض   oΗ÷q§9$# ’ n?tã Ä ö̧yè ø9 $# 

3“ uθ tG ó™$# ∩∈∪ { )على العرش استوى:  فإنه يقول:  ؟ قال  وعرشه فوق سبع مساواته)٢    ،
 .  إذا أنكر أنه يف السماء فقد كفر  :  ؟ قال  يف األرض أو يف السماءولكن ال يدري العرش
ففي هذا املشهور عن أيب حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف       :  قال الشيخ رمحه اهللا

، فكيف يكون اجلاحد النايف الذي    ال أعرف ريب يف السماء أم يف األرض :  الذي يقول
:  ؟ واحتج على كفره بقوله اء وال يف األرضأو ليس يف السم .  ليس يف السماء:  يقول

}  ß≈ oΗ ÷q§9$# ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tGó™ وبني هبذا أن     .  وعرشه فوق مساواته  :  ، قال )٣( } ∪∋∩ #$

≈ß  {:  قوله تعاىل oΗ÷q§9$# ’n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tG ó™ ، يبني أن اهللا فوق السماوات فوق     )٤( } ∪∋∩ #$
مث إنه أردف ذلك    .  ، وأن االستواء على العرش دل على أن اهللا بنفسه فوق العرش    العرش

، ولكن توقف يف كون العرش يف السماء أم يف           إنه على العرش استوى  :  بتكفري من قال
، وأنه يدعى من أعلى ال       ؛ ألن اهللا يف أعلى عليني   لسماء ألنه أنكر أنه يف ا  :  قال! األرض 
واحتج   .  ، وهذا تصريح من أيب حنيفة بتكفري من أنكر أن يكون اهللا يف السماء        من أسفل

وأنه يدعى من أعلى ال من أسفل وكل من هاتني  .  على ذلك بأن اهللا يف أعلى عليني 
، وعلى أنه    قرار بأن اهللا يف العلو، فإن القلوب مفطورة على اإل احلجتني فطرية عقلية

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
 .  ٥:  سورة طه آية) ٢(
 .  ٥:  سورة طه آية) ٣(
 .  ٥:  سورة طه آية) ٤(
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إذا أنكر    :  فقال.  ، وقد جاء اللفظ اآلخر صرحيا عنه بذلك  يدعى من أعلى ال من أسفل
 .  أنه يف السماء فقد كفر 

 رمحه اهللا نقوال كثرية عن أئمة آخرين فيما يبلغ اثنني ومخسني   )١(مث ذكر الشيخ  
 الغرض من هذا اجلواب ذكر ألفاظ بعض   وليعلم السائل أن:  قلت:  صفحة مث قال بعدها

، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من  األئمة الذين نقلوا مذهب السلف يف هذا الباب
، ولكن احلق يقبل كل من     املتكلمني وغريهم يقول جبميع ما نقوله يف هذا الباب وغريه  

بو داود   وكان معاذ بن جبل يقول يف كالمه املشهور عنه الذي رواه أ.  تكلم به
واحذروا    .  ، أو قال فاجرا  اقبلوا احلق من كل من جاء به وإن كان كافرا )٢( " سنته " يف

إن على احلق نورا    :  ؟ قال كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة احلق   :  قالوا .  زيغة احلكيم
 .  أو قال كالما هذا معناه

النور ملن تدبر ومجاع األمر يف ذلك أن الكتاب والسنة حيصل منها كمال اهلدى و  
،    ، وقصد اتباع احلق وأعرض عن حتريف الكلم عن مواضعه    كتاب اهللا وسنة نبيه

، وال حيسب احلاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا   واإلحلاد يف أمساء اهللا وآياته 
ما يف الكتاب والسنة من أن اهللا فوق العرش خيالفه الظاهر     :  مثل أن يقول القائل  .  البتة

uθ  {:  من قوله  èδuρ óΟä3yè tΒ t ø r& $ tΒ öΝçGΨä. 4 { )وقوله     )٣ ، }        إذا قام أحدكم إىل الصالة

، وذلك أن اهللا معنا حقيقة وهو        وحنو ذلك فإن ذلك غلط  )٥( )٤( } قبل وجهه  فإن اهللا

uθ  {:  ، كما مجع اهللا بينهما يف قوله سبحانه فوق العرش حقيقة èδ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

                                                 
 .  ) ١٠١ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ، وصححه على شرط مسلم   ) ٥١٣ /٤ (، واحلاكم  ) ٤٦١١ (رواه أبو داود  ) ٢(
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ٣(
، أبو داود   )٧٢٤(، النسائي املساجد      )٥٤٧(، مسلم املساجد ومواضع الصالة        )٧٢٠(البخاري األذان   ) ٤(

،   )٤٥٦(، مالك النداء للصالة   )٢/٦(، أمحد  )٧٦٣(، ابن ماجه املساجد واجلماعات   )٤٧٩ (الصالة
 .  )١٣٩٧(الدارمي الصالة   

 .  ، من حديث عبد اهللا بن عمر    ) ٥٤٧ (، ومسلم   ) ٤٠٦ (رواه البخاري   ) ٥(
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uÚö‘ F{$#uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“ uθ tG ó™ $# ’n?tã Ä¸ óyêø9$# 4 ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ ßk Î=tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ ßl ãøƒ s† $pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ ãΑÍ”∴tƒ zÏΒ 

Ï!$ uΚ ¡¡9$# $tΒ uρ ßl ã÷è tƒ $ pκ Ïù ( uθ èδ uρ óΟä3yè tΒ t ø r& $ tΒ öΝçGΨä. 4 ª!$#uρ $yϑ Î/ tβθ è=uΚ ÷è s? ×ÅÁ t/ ∩⊆∪ { )فأخرب أنه      )١ ،
 )٢( يف حديث األوعال كما قال النيب .  فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا  

يف اللغة إذا   " مع " ، وذلك أن كلمة   )٣( }واهللا فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه    {
 اللغة إال املقارنة من غري وجوب مماسة أو حماذاة عن ميني أو          أطلقت فليس ظاهرها يف 

ما زلنا :  فإنه يقال.  ، فإذا قيدت مبعىن من املعاين دلت على املقارنة يف ذلك املعىن  مشال
 .  نسري والقمر معنا

فاهللا مع خلقه حقيقة    .  هذا املتاع معي جملامعته لك وإن كان فوق رأسك     :  ويقال
 .  قةوهو فوق عرشه حقي 

                                                 
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ١(
، وأمحد   ) ١٩٣ (، وابن ماجه  ) ٤٧١٢ ( داود ، وأبو حسن غريب  :  ، وقال ) ٣٣٢٠ (رواه الترمذي   ) ٢(

ال يعرف له مساع من األحنف :  ، وقال البخاري  ، ضعفه الذهيب   وفيه عبد اهللا بن عمرية )  ٢٠٦ /١ (
 .  ) شيخه (

 .  )٢/٣٨١(، أمحد  )٢٧٥١(، مسلم التوبة   )٦٩٦٩(البخاري التوحيد  ) ٣(
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 معاين املعية 
 رمحه اهللا معىن معية اهللا خللقه وأهنا ال تنايف علوه فوق خملوقاته واستواءه        )١(يبني الشيخ 

=ÞΟn  {:  املعية ختتلف أحكامها حبسب املوارد فلما قال :  ، فيقول على عرشه ÷è tƒ $ tΒ ßkÎ= tƒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ ßl ãøƒ s† $ pκ÷]ÏΒ { )إىل قوله )٢   :}  uθ èδuρ óΟä3yè tΒ t ø r& $ tΒ öΝçGΨä. 4 { )دل على   )٣ ،
هذه املعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن   ظاهر اخلطاب على أن حكم 

.  وهذا ظاهر اخلطاب وحقيقته.  أنه معهم بعلمه:  وهذا معىن قول السلف.  عامل بكم
$  {:  وكذلك يف قوله      tΒ Üχθ à6 tƒ  ÏΒ 3“ uθ øg ªΥ >π sW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟ ßγ ãè Î/# u‘ { )إىل قوله    )٤   :

}  uθ èδ óΟßγ yè tΒ t ø r& $ tΒ (#θ çΡ% x. ( { )وملا قال النيب  .   اآلية )٥ ال حتزن    {:   لصاحبه يف الغار

، ودلت احلال على أن حكم هذه      ، كان هذا أيضا حقا على ظاهره )٦( }إن اهللا معنا 

%βÎ) ©!$# yìtΒ tÏ¨  {:  وكذلك قوله تعاىل .  املعية هنا معية االطالع والنصر والتأييد   ©!$# (#θ s)¨?$# 

t Ï% ©!$#¨ρ Νèδ šχθ ãΖÅ¡øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ { )وكذلك قوله ملوسى وهارون   )٧ ،  :}  Í_ ¯ΡÎ) !$ yϑ à6yè tΒ 

ßìyϑ ó™ r& 2” u‘r&uρ ∩⊆∉∪ { )اطن النصر    ، هنا املعية على ظاهرها وحكمها يف هذه املو   )٨
، فيشرف عليه أبوه من فوق السقف     وقد يدخل على صيب من خييفه فيبكي   .  والتأييد
، أو حنو ذلك ينبهه على املعية املوجبة      ال ختف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر:  فيقول

ففرق بني معىن املعية وبني مقتضاها ورمبا صار مقتضاها من .  حبكم احلال دفع املكروه 

                                                 
 .  ) ١٠٣ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٤:  ة سورة احلديد آي ) ٢(
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ٣(
 .  ٧:  سورة اجملادلة آية ) ٤(
 .  ٧:  سورة اجملادلة آية ) ٥(
 .  )١/٣(، أمحد  )٢٠٠٩(، مسلم الزهد والرقائق    )٣٤١٩(البخاري املناقب  ) ٦(
 .  ١٢٨:  سورة النحل آية  ) ٧(
 .  ٤٦:  سورة طه آية) ٨(
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فلفظ املعية قد استعمل يف الكتاب والسنة يف  .   فيختلف باختالف املواضع  ، معناها
، فأما أن ختتلف داللتها  مواضع يقتضي يف كل موضع أمورا ال يقتضيها يف املوضع اآلخر 

، وإن امتاز كل موضع     ، أو تدل على قدر مشترك يف مجيع مواردها   حبسب املواضع
 خمتلطة باخللق حىت    أن تكون ذات الرب   فعلى التقديرين ليس مقتضاها .  خباصية
 .  صرف عن ظاهرها :  يقال

الربوبية والعبودية فإهنما وإن اشتركا يف لفظ الربوبية     :  ونظريها من بعض الوجوه   
<Éb  {:  والعبودية فلما قال  tÎ/ tÏΗ s>≈ yèø9$# ∩⊇⊄⊇∪ Éb> u‘ 4 y›θ ãΒ tβρ ã≈ yδ uρ ∩⊇⊄⊄∪ { )كانت ربوبية   )١ ،

، فإن من أعطاه اهللا الكمال     موسى وهارون هلا اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق   
$  {:  وكذلك قوله.  أكثر مما أعطى غريه فقد رب ه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غريه YΖøŠtã 

Ü>uô³o„ $pκÍ5 ßŠ$t7Ïã «!$# $pκtΞρãÉdfxãƒ #ZÉføs? ∩∉∪ { )و )٢  }  z≈ysö6ß™ ü“Ï%©!$# 3“uó r& ÍνÏ‰ö7yèÎ/ Wξø‹s9 { )٣( 
β  {:  تارة يعين به املعبد فيعم مجيع اخللق كما يف قولهفإن العبد   Î) ‘≅ à2 tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ ÎA# u Ç≈ uΗ÷q§9$# #Y‰ö7tã ∩⊂∪ { )ن ، مث خيتلفو ، وتارة يعين به العباد فيخص  )٤    ،
، فكانت اإلضافة يف حقه أكمل مع أهنا     فمن كان أعبد علما وحاال كانت عبوديته أكمل 

مثل هذه األلفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك املستمع   .  حقيقة يف مجيع املواضع 
 ؟   فيها هل هي من قبيل األمساء املتواطئة أو من قبيل املشتركة يف اللفظ فقط  

، إذا واضع اللغة إمنا وضع      ست خارجة عن جنس املتواطئةواحملققون يعلمون أهنا لي
، وإن كانت نوعا خمتصا من املتواطئة فال بأس بتخصيصها   اللفظ بإزاء القدر املشترك

، ومن علم أن املعية تضاف إىل كل نوع من أنواع املخلوقات كإضافة الربوبية       بلفظ
، وال  بالعلو والفوقية احلقيقية، وأن اهللا يوصف   ، وأن االستواء ليس إال للعرش   مثال

                                                 
 .  ١٢٢:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ٦:   اإلنسان آية  سورة) ٢(
 .  ١:  سورة اإلسراء آية ) ٣(
 .  ٩٣:  سورة مرمي آية ) ٤(
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، ال حقيقة وال جمازا علم أن القرآن على ما هو عليه    يوصف بالسفول وال بالتحتية قط
 .  من غري حتريف

، فهو كاذب إن     مث من توهم أن كون اهللا يف السماء مبعىن أن السماء حتيط به وحتويه  
ا يفهم هذا اللفظ وال رأينا أحدا     ، وما مسعنا أحد ، وضال إن اعتقده يف ربه    نقله من غريه

إن اهللا   : " هل تفهمون من قول اهللا ورسوله    :  ، ولو سئل سائر املسلمني   نقله عن واحد 
هذا شيء مل خيطر   :  ؟ لبادر كل واحد منهم إىل أن يقول   أن السماء حتويه  " يف السماء

 .  ببالنا
حماال ال يفهمه الناس وإذا كان األمر هكذا فمن التكلف أن جيعل ظاهر اللفظ شيئا   

إذ   .  ، وهو على العرش واحد  أن اهللا يف السماء :  بل عند الناس.  منه مث يريد أن يتأوله
، وقد علم املسلمون أن         فاملعىن أن اهللا يف العلو ال يف السفل     .  السماء إمنا يراد به العلو   

قة ملقاة ، وأن الكرسي يف العرش كحل   كرسيه سبحانه وتعاىل وسع السماوات واألرض
، فكيف     بأرض فالة وأن العرش خلق من خملوقات اهللا ال نسبة له إىل قدرة اهللا وعظمته      

=öΝä3¨Ψt7Ïk  {:  ؟ وقد قال سبحانه يتوهم بعد هذا أن خلقا حيصره وحيويه  |¹ _{uρ ’Îû Æíρ ä‹ã` 

È≅ ÷‚ ¨Ζ9$# { )وقال  )١ ،  :}  (#ρ çÅ¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )وحنو ذلك  ) على (، مبعىن    )٢ ،   ،
، وأهنا     عرف حقائق معاين احلروف  ، وهذا يعلمه من   وهو كالم عريب حقيقي ال جمازا  

 .  متواطئة يف الغالب ال مشتركة 
إذا قام أحدكم إىل الصالة فإن اهللا قبل وجهه فال يبصق قبل       {:  وكذلك قوله  

رش وهو قبل وجه      ، وهو سبحانه فوق الع   ، حق على ظاهره     احلديث )٤( )٣( }وجهه  
                                                 

 .  ٧١:  سورة طه آية) ١(
 .  ١٣٧:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
، أبو داود   )٧٢٤(، النسائي املساجد      )٥٤٧(، مسلم املساجد ومواضع الصالة        )٧٢٠(البخاري األذان   ) ٣(

،   )٤٥٦(، مالك النداء للصالة   )٢/٦(، أمحد  )٧٦٣(واجلماعات  ، ابن ماجه املساجد  )٤٧٩(الصالة 
 .  )١٣٩٧(الدارمي الصالة   

 .  ، من حديث عبد اهللا بن عمر    ) ٥٤٧ (، ومسلم   ) ٤٠٦ (رواه البخاري   ) ٤(
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فإن اإلنسان لو أنه يناجي الشمس والقمر     .  ، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات  املصلي
 وقد ضرب النيب   .  ، وكانت أيضا قبل وجهه  لكانت السماء والشمس والقمر فوقه  

، ال    ولكن املقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه   - وهللا املثل األعلى-املثل بذلك 
،    )١( }ما منكم من أحد إال سريى ربه خمليا به   { ق باملخلوق فقال النيب تشبيه اخلال

 ؟ فقال النيب      ، وهو واحد وحنن مجيع        كيف يا رسول اهللا    :  فقال له رزين العقيلي    
هذا القمر كلكم يراه خمليا به وهو آية من آيات اهللا    .  سأنبئك مبثل ذلك يف آالء اهللا {

 . )٣( ، أو كما قال النيب   )٢( }فاهللا أكرب 

 فشبه الرؤية     )٥( )٤( }الشمس والقمر    إنكم سترون ربكم كما ترون   {:  وقال
فاملؤمنون إذا رأوا رهبم يوم القيامة وناجوه كل   .  بالرؤية وإن مل يكن املرئي مشاهبا للمرئي 

، ومن كان له نصيب من   يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر وال منافاة أصال
 .  والسنة على ما مها عليه أوكد املعرفة باهللا والرسوخ يف العلم باهللا يكون إقراره للكتاب   

                                                 
 .  )٤/٢٥٦(، أمحد  )١٠١٦(، مسلم الزكاة   )٧٠٠٥(البخاري التوحيد  ) ١(
 .  )٤/١١(، أمحد  )٤٧٣١(أبو داود السنة   ) ٢(
 .  وحسنه األلباين )  ١٨٠ (، وابن ماجه  ) ٤٧٣١ (، أبو داود  ) ١١ /٤ (رواه أمحد ) ٣(
،   )٢٥٥١(، الترمذي صفة اجلنة     )٦٣٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة       )٥٢٩(البخاري مواقيت الصالة  ) ٤(

 .  )٤/٣٦٠(، أمحد  )١٧٧(، ابن ماجه املقدمة   )٤٧٢٩(أبو داود السنة  
 .  ) ١٨٢ (، ومسلم   ) ٧٤٣٧ (البخاري :  ر انظ) ٥(
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 تفويض النصوص ليس طريقة السلف 
إن طريقة السلف تفويض نصوص     :   رمحه اهللا على الذين يقولون  )١(رد الشيخ 

واعلم أن من املتأخرين    :  ، فقال رمحه اهللا  الصفات من غري اعتقاد ملا يدل عليه ظاهرها
،   من اعتقاد أن ظاهرها غري مرادمذهب السلف إقرارها على ما جاءت به :  من يقول

، حيتمل أنه أراد بالظاهر نعوت    ) ظاهرها غري مراد : ( وهذا اللفظ جممل فإن قوله 
، مثل أن يراد بكون اهللا قبل وجه املصلي أنه مستقر يف احلائط      املخلوقني وصفات احملدثني 

ال شك أن هذا غري    ، ف ، وأن اهللا معنا ظاهره أنه إىل جانبنا وحنو ذلك     الذي يصلي إليه
 .  مراد

، فقد أصاب يف املعىن لكن أخطأ     إن مذهب السلف أن هذا غري مراد    :  ومن قال
، اللهم     فإن هذا احملال ليس هو الظاهر.  بإطالق القول بأن هذا ظاهر اآليات واألحاديث 

، فيكون القائل لذلك مصيبا هبذا   إال أن يكون هذا املعىن املمتنع يظهر لبعض الناس  
، فإن الظهور والبطون قد خيتلف باختالف أحوال الناس       العتبار معذورا يف هذا اإلطالق  ا

أن يبني ملن اعتقد أن هذا هو الظاهر    :  وكان األحسن من هذا .  وهو من األمور النسبية
 .  ، حىت يكون قد أعطى كالم اهللا وكالم رسوله حقه لفظا ومعىن    أن هذا ليس هو الظاهر  
، أن املعاين اليت      ) الظاهر غري مراد عندهم : ( ن السلف أراد بقوله وإن كان الناقل ع 

،    تظهر من هذه اآليات واألحاديث مما يليق جبالل اهللا وعظمته وال خيتص بصفة املخلوقني
، أو جوازا خارجيا غري مراد فهذا قد أخطأ       بل هي واجبة هللا وجائزة عليه جوازا ذهنيا 

فما ميكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف     .  كذب فيما نقله عن السلف أو تعمد ال  
، وال أن اهللا ليس له مسع   ما يدل ال نصا وال ظاهرا أهنم يعتقدون أن اهللا ليس فوق العرش  

 .  وال بصر وال يد حقيقة

                                                 
 .  ) ١٠٨ /٥ (اجملموع ) ١(
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إن طريقة أهل   :  وقد رأيت هذا املعىن ينتحله بعض من حيكيه عن السلف ويقولون 
مبعىن أن الفريقني اتفقوا على أن هذه اآليات       .  هل السلف  التأويل هي يف احلقيقة طريقة أ  

واألحاديث مل تدل على صفات اهللا سبحانه وتعاىل ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها     
الفرق بني :  ويقولون  .  واملتأخرون رأوا املصلحة يف تأويلها ملسيس احلاجة إىل ذلك     

وهذا   .  ك ال يعينون جلواز أن يراد غريه   الطريقتني أن هؤالء قد يعينون املراد بالتأويل وأولئ  
أما يف كثري من الصفات فقطعا مثل أن   .  القول على اإلطالق كذب صريح على السلف    

فإن من تأمل كالم السلف املنقول عنهم علم باالضطرار أن القوم  .  اهللا تعاىل فوق العرش 
وكثري .  هذا قط، وأهنم ما اعتقدوا خالف     كانوا مصرحني بأن اهللا فوق العرش حقيقة  
 .  منهم قد صرح يف كثري من الصفات مبثل ذلك

ما رأيت كالم   :  واهللا يعلم أين بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كالم السلف
، وال بالقرائن على نفي الصفات اخلربية يف نفس    أحد منهم يدل ال نصا وال ظاهرا

 على تقرير جنس هذه    -ما ظاهرا  إما نصا وإ-بل الذي رأيته من كالمهم يدل .  األمر
بل الذي رأيته أهنم يثبتون  .  ، وال نقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة   الصفات

جنسها يف اجلملة وما رأيت أحدا منهم نفاها وإمنا ينفون التشبيه وينكرون على املشبهة     
 بن محاد  كقول نعيم.  ، مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا  الذين يشبهون اهللا خبلقه 
، ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه        من شبه اهللا خبلقه فقد كفر  :  اخلزاعي شيخ البخاري 

 .  ، وليس ما وصف اهللا به نفسه وال رسوله تشبيها   فقد كفر
هذا    :  ، قالوا  وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق يف نفي التشبيه من غري إثبات الصفات     

فإن اجلهمية واملعتزلة إىل اليوم يسمون من      .  وهذا كثري جدا يف كالمهم .  جهمي معطل
، حىت إن منهم من غال ورمى األنبياء   مشبها كذبا منهم وافتراء:  أثبت شيئا من الصفات

ثالثة  :  ، حىت قال مثامة بن األشرس من رؤساء اجلهمية   صلوات اهللا وسالمة عليهم بذلك 



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٦٩٦

β÷  {:  موسى حيث قال :  من األنبياء مشبهة Î) }‘Ïδ ω Î) y7 çG t⊥÷G Ïù { )وعيسى حيث     )١ ،

ãΝ  {:  قال n= ÷è s? $ tΒ ’ Îû  Å¤ ø tΡ Iω uρ ÞΟ n= ôã r& $ tΒ ’ Îû y7 Å¡ ø tΡ 4 { )وحممد   )٢ ،حيث قال   :

،     وحىت إن جل املعتزلة تدخل عامة األئمة مثل مالك وأصحابه       )٤( )٣( }يرتل ربنا  {
، وأمحد وأصحابه وإسحاق     والثوري وأصحابه واألوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه  

وقد صنف أبو إسحاق بن عثمان بن   .  ن راهويه وأيب عبيد وغريهم يف قسم املشبهة ب
ذكر فيه كالم   " ترتيه أئمة الشريعة عن األلقاب الشنيعة   " درباس الشافعي جزءا مساه  

، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل    السلف وغريهم يف معاين هذا الباب
، كما أن املشركني كانوا يلقبون    على رأيه الفاسدالسنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح

واملرجئة     .  والقدرية يسموهنم جمربة .  ، فالروافض تسميهم نواصب  النيب بألقاب افتروها
وأهل الكالم يسموهنم حشوية ونوابت   .  واجلهمية تسميهم مشبهة  .  تسميهم شكاكا

 تارة جمنونا وتارة شاعرا كما كانت قريش تسمي النيب .  وغثاء وغثراء إىل أمثال ذلك
فإن السنة   .  فهذه عالمة اإلرث الصحيح واملتابعة التامة  :  قالوا .  وتارة كاهنا وتارة مفتريا

فكما أن    .   وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقوال وعمال  هي ما كان عليه رسول اهللا  
لى عقيدهتم   ، وإن اعتقدوا صدقها بناء ع   املنحرفني عنه يسموهنم بأمساء مذمومة مكذوبة 

، فكذلك التابعون على بصرية الذين هم أوىل الناس به يف احمليا واملمات باطنا     الفاسدة
، والذين وافقوه        ، وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر    وظاهرا

،    ، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا حبسب اإلمكان  بظواهرهم وعجزوا عن حتقيق البواطن
 .  نحرفني عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذموهنم به فال بد للم

                                                 
 .  ١٥٥:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ١١٦:  سورة املائدة آية ) ٢(
، أبو داود    )٣٤٩٨(، الترمذي الدعوات   )٧٥٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها    )١٠٩٤(البخاري اجلمعة  ) ٣(

، مالك النداء للصالة          )٢/٢٦٥(، أمحد    )١٣٦٦(صالة والسنة فيها       ، ابن ماجه إقامة ال       )١٣١٥(الصالة  
 .  )١٤٧٩(، الدارمي الصالة   )٤٩٦(

 .  من حديث أيب هريرة  )  ٧٥٨ (، ومسلم  ) ١١٤٥ (رواه البخاري   ) ٤(
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وال يزال هذا مستمرا يف الناس ففي أيامنا هذه وجد من يعري العلماء بعلماء  :  قلت
، واهللا   ، حيث تربءوا من االنتماءات املخالفة ملنهج السلف الصاحل احليض والنفاس

 .  املستعان
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 ة رد أكاذيب الطوائف املنحرفة على أهل السن
 رمحه اهللا يذكر ما يرمي به أعداء السنة من متسك هبا وسار على   )١(يستمر الشيخ 

من مل يبغض أبا بكر وعمر فقد :  يقول الرافضي:  منهج السلف من التهم املكذوبة فيقول
، مث جعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا    أبغض عليا ألنه ال والية لعلي إال بالرباءة منهما

 .  ، وهو الغالب  ، أو عاند فيها  ملالزمة الباطلة اليت اعتقدها صحيحةبناء على هذه ا
، فقد سلب من  من اعتقد أن اهللا أراد الكائنات وخلق أفعال العباد :  وكقول القدري
 .  ، وجعلهم جمبورين كاجلمادات اليت ال إرادة هلا وال قدرة    العباد االختيار والقدرة

، فقد زعم أنه حمصور وأنه جسم     فوق العرش إن اهللا :  من قال:  وكقول اجلهمي 
إن هللا علما  :  من قال:  وكقول اجلهمية املعتزلة  .  مركب حمدود وأنه مشابه خللقه 

، والعرض ال   ؛ ألن هذه الصفات أعراض    ، فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه    وقدرة
 فهو  ، ومن قال ذلك  ، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد يقوم إال جبوهر متحيز

، ومن حكى عن الناس املقاالت ومساهم هبذه األمساء    ؛ ألن األجسام متماثلة  مشبه
، وال حييق   ، واهللا باملرصاد  ، فهو وربه  املكذوبة بناء على عقيدته اليت هم خمالفون له فيها 

 .  انتهى كالم الشيخ رمحه اهللا .  املكر السيئ إال بأهله 
را يف الناس وهو تنقص العلماء املتمسكني ال يزال هذا الذي ذكره مستم:  وأقول 

مبذهب السلف واملخالفني لالنتماءات املشبوهة ورميهم بعلماء السالطني وعلماء احليض      
 .  وحسبنا اهللا ونعم الوكيل .  إىل آخر ما يقولون  .  والنفاس وأهنم ال يعرفون فقه الواقع

                                                 
 .  ) ١١٢ /٥ (اجملموع ) ١(
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  بيان أقسام الناس حيال صفات اهللا 
 ومجاع    )١( اهللا أقسام الناس يف آيات الصفات وأحاديثها فيقول مث جيمل الشيخ رمحه

، كل قسم عليه طائفة    األمر أن األقسام املمكنة يف آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام  
هي على  :  وقسمان يقوالن .  جتري على ظاهرها :  ، قسمان يقوالن من أهل القبلة
 .  وقسمان يسكتان .  خالف ظاهرها 

 :  سمانأما األوالن فق
،   من جيريها على ظاهرها وجيعل ظاهرها من جنس صفات املخلوقني :  أحدمها

 .  ، وإليهم يتوجه الرد باحلق  ، ومذهبهم باطل أنكره السلف  فهؤالء هم املشبهة 
من جيريها على ظاهرها الالئق جبالل اهللا كما جيري ظاهر اسم العليم والقدير :  الثاين

 .  ، على ظاهرها الالئق جبالل اهللا  ، وحنو ذلك  اتوالرب واإلله واملوجود والذ    
.  فإن ظواهر هذه الصفات يف حق املخلوق إما جوهر حمدث وإما عرض قائم به    

فالعلم والقدرة والكالم واملشيئة والرمحة والرضا والغضب وحنو ذلك يف حق العبد     
 .  أعراض 

عند عامة أهل اإلثبات  ، فإذا كان اهللا موصوفا   والوجه واليد والعني يف حقه أجسام    
بأن له علما وقدره وكالما ومشيئة وإن مل يكن ذلك عرضا جيوز عليه ما جيوز على   

، جاز أن يكون وجه اهللا ويداه صفات ليست أجساما جيوز عليها ما        صفات املخلوقني
، وهذا هو املذهب الذي حكاه اخلطايب وغريه عن السلف        جيوز على صفات املخلوقني

فإن الصفات  .  ، وهو أمر واضح    م مجهورهم وكالم الباقني ال خيالفهوعليه يدل كال
، فصفاته  ، فكما أن ذات اهللا ثابتة حقيقة من غري أن تكون من جنس املخلوقات  كالذات

ال أعقل علما  :  فمن قال.  ثابتة حقيقة من غري أن تكون من جنس صفات املخلوقات    
كيف تعقل ذاتا من غري جنس ذوات   :  قيل له .  ويدا إال من جنس العلم واليد املعهودين      

                                                 
 .  ) ١١٣ /٥ (اجملموع ) ١(
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فمن مل .  ؟ ومن املعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتالئم حقيقته    املخلوقني
، فقد ضل يف عقله    يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إال ما يناسب املخلوق   

كيف    ؟ أو    كيف استوى:  إذا قال لك اجلهمي   :  وما أحسن من قال بعضهم .  ودينه
؟ فإذا قال   كيف هو يف ذاته :  فقل له .  ؟ وحنو ذلك   ؟ أو كيف يداه   يرتل إىل مساء الدنيا

فالعلم بكيفية :  ، فقل له ال يعلم ما هو إال هو وكنه الباري تعاىل غري معلوم للبشر:  لك
الصفة مستلزم للعلم بكيفية املوصوف فكيف ميكن أن تعلم كيفية صفة ملوصوف مل تعلم   

 ؟   كيفيته
 .  وإمنا تعلم الذات والصفات من حيث اجلملة على الوجه الذي ينبغي لك   

ليس يف الدنيا مما يف اجلنة     :  بل هذه املخلوقات يف اجلنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال
=ãΝn  {:   وقد أخرب اهللا تعاىل أنه  )١(إال األمساء  ÷è s? Ó§øtΡ !$ ¨Β u’ Å∀÷z é& Μ çλm; ÏiΒ Íο §è% & ãôã r& { )٢(   .

يف اجلنة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب   {:   أنهوأخرب النيب  

 فما ظنك باخلالق  - وهم خلق من خلق اهللا كذلك     - فإذا كان نعيم اجلنة   )٤( )٣( } بشر
 ؟   سبحانه وتعاىل

وهذه الروح اليت يف بين آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص     
، مع أنا نقطع أن    ، أفال يعترب العاقل هبا عن الكالم يف كيفية اهللا تعاىل عن بيان كيفيتها

، كما  ، وأهنا تسل منه وقت الرتع ، وأهنا خترج منه وتعرج إىل السماء ح يف البدن الرو
، ال نغايل يف جتريدها غلو املتفلسفة ومن وافقهم حيث  نطقت بذلك النصوص الصحيحة

، وختبطوا فيها حيث رأوا من  نفوا عنها الصعود والرتول واالتصال بالبدن واالنفصال عنه 

                                                 
 .  إسناده جيد :  ) ٣١٦ /٤ (، قال املنذري   ) ٣ (رواه هناد يف الزهد  ) ١(
 .  ١٧:  سورة السجدة آية  ) ٢(
، ابن   )٣١٩٧(، الترمذي تفسري القرآن  )٢٨٢٤(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  )٣٠٧٢(البخاري بدء اخللق ) ٣(

 .  )٢٨٢٨(، الدارمي الرقاق   )٢/٤٣٨(، أمحد  )٤٣٢٨(ماجه الزهد 
 .   من حديث أيب هريرة  ) ٢٨٢٤ (، ومسلم  ) ٣٢٤٤ (رواه البخاري   ) ٤(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٧٠١

فعدم مماثلتها للبدن ال ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة هلا  .  غري جنس البدن وصفاته
، إال أن يفسروا كالمهم مبا يوافق النصوص فيكونون قد أخطئوا يف اللفظ وأىن     حبسبها

، أو صفة من     ، وال نقول إهنا جمرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثال     هلم بذلك 
بل نتيقن أن الروح عني      .  ن أهل الكالم كما يقوله طوائف م   .  صفات البدن واحلياة 

، وأهنا ليست مماثلة له وهي موصوفة مبا نطقت به النصوص حقيقة ال   موجودة غري البدن  
، فكيف الظن   فإذا كان مذهبنا يف حقيقة الروح وصفاهتا بني املعطلة واملمثلة .  جمازا

 ؟   بصفات رب العاملني
:  اس يف صفات الرب سبحانه وتعاىل فيقولويواصل الشيخ رمحه اهللا بيانه ألقسام الن

ليس هلا يف الباطن مدلول قط  :  ، أعين الذين يقولون وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها
، وأن اهللا ال صفة له ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة        هو صفة هللا تعاىل 

، أو     أو الثمانية أو اخلمسة عشر  ، وهي الصفات السبعة  ، أو يثبتون بعض الصفات منهما
يثبتون األحوال دون الصفات ويقرون من الصفات اخلربية مبا يف القرآن دون احلديث على          

 :  ما قد عرف من مذاهب املتكلمني فهؤالء قسمان
، أو مبعىن علو املكانة     استوى مبعىن استوىل:  يتأولوهنا يعينون املراد مثل قوهلم :  قسم
، أو غري ذلك من معاين    ، أو مبعىن انتهاء اخللق إليه    ىن ظهور نوره للعرش  ، أو مبع  والقدر

 .  املتكلمني
 .  ، لكنا نعلم أنه مل يرد إثبات صفة خارجية إن اهللا أعلم مبا أراد هبا  :  وقسم يقولون

جيوز أن يكون ظاهرها املراد الالئق جبالل اهللا     :  فقوم يقولون وأما القسمان الواقفان 
.  وهذه طريقة كثري من الفقهاء وغريهم   .  ال يكون املراد صفة اهللا وحنو ذلك     وجيوز أن  

، وال يزيدون على تالوة القرآن وقراءة احلديث       ميسكون عن هذا الكالم كلهوقوم 
 .  معرضني بقلوهبم وألسنتهم عن هذه التقديرات

 -ر ذكرها سابقا  يعين القسمني املذكورين واألقسام األربعة اليت م-فهذه األقسام الستة 
، والصواب يف كثري من آيات    هذه األقسام ال ميكن أن خيرج الرجل عن واحد منها       
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 -، كاآليات واألحاديث الدالة على أن اهللا    الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة
، بداللة الكتاب  ، ويعلم طريقة الصواب يف هذا وأمثاله  فوق عرشه-سبحانه وتعاىل 

مجاع على ذلك داللة ال حتتمل النقيض ويف بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع والسنة اإل
tΒ  { وتردد املؤمن يف ذلك هو حبسب ما يؤتاه من العلم واإلميان .  احتمال النقيض uρ óΟ©9 

È≅ yèøgs† ª!$# …çµ s9 #Y‘θçΡ $ yϑ sù …çµ s9 ÏΒ A‘θœΡ ∩⊆⊃∪ { )ومن اشتبه عليه ذلك أو غريه فليدع مبا     )١ ،

كان رسول  {:   قالت- رضي اهللا عنها -عن عائشة  " صحيحه " رواه مسلم يف
، عامل الغيب   اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل :   إذا قام يصلي من الليل قال  اهللا

، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلف فيه من احلق       والشهادة 
أنه كان :  ، ويف رواية أليب داود  )٢( }بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم  

 . )٣(ل ذلك  يكرب يف صالته مث يقو
فإذا افتقر العبد إىل اهللا دعاه وأدمن النظر يف كالم اهللا ورسوله وكالم الصحابة         

، مث إن كان قد خ ب ر هنايات أقدام    ، انفتح له طريق اهلدى  والتابعني وأئمة املسلمني 
،   ، وقد عرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة   املتفلسفة واملتكلمني يف هذا الباب 

، أو شبهة مركبة من قياس      دعوى ال حقيقة هلا  :  ن غالب ما يعتمدونه يؤول إىل   ورأى أ
، أو التمسك يف       ، أو دعوى إمجاع ال حقيقة له     ، أو قضية كلية ال تصح إال جزئية    فاسد

، مث إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثرية طويلة غريبة عمن        املذهب والدليل باأللفاظ املشتركة 
، ازداد إميانا وعلما مبا جاء   الغ ر  ما يومهه السراب للعطشان مل يعرف اصطالحهم أومهت  

، وكل من كان بالباطل أعلم كان   فإن الضد يظهر حسنه الضد  .  به الكتاب والسنة
فأما املتوسطون من املتكلمني فيخاف  .  للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه   

                                                 
 .  ٤٠:  سورة النور آية ) ١(
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار                  )٣٤٢٠(، الترمذي الدعوات           )٧٧٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها            ) ٢(

 .  )٦/١٥٦(، أمحد  )١٣٥٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )١٦٢٥(
 .  ) ٧٦٨ (م  ، ورواية أيب داود برق  ) ٧٧٠ (رواه مسلم  ) ٣(
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ن قد أهناه هنايته فإن من مل يدخل فيه    ، وعلى م عليهم ما ال خياف على من مل يدخل فيه 
فإذا ظهر له احلق     .  فهو يف عافية ومن أهناه فقد عرف الغاية فما بقي خياف من شيء آخر 

وأما املتوسط فيتوهم مبا يتلقاه من املقاالت املأخوذة تقليدا ملعظ مة     .  وهو عطشان إليه قبله
نصف متكلم ونصف متفقه   :  أكثر ما يفسد الدنيا:  ، وقد قال بعض الناس هؤالء

، وهذا يفسد   ، وهذا يفسد البلدان  ، هذا يفسد األديان ونصف متطبب ونصف حنوي
 ، ومن علم أن املتكلمني من املتفلسفة وغريهم يف الغالب             ، وهذا يفسد اللسان      األبدان  

}  ’ Å∀s9 5Αöθ s% 7#Î= tG øƒ’Χ ∩∇∪ à7sù÷σãƒ çµ ÷Ζtã ôtΒ y7 Ïùé& ∩∪ { )يعلم الذكي منهم والعاقل إنه ليس   )١ ،
 :  ، وأن حجته ليست ببينة وإمنا هي كما قيل   هو فيما يقوله على بصرية

ــور    ــر مكس ــل كاس ــا وك ــور   حق ــر مكس ــل كاس ــا وك حق ــا  ــزجاج ختاهل ــت كال ــج هتاف ــاحج ــزجاج ختاهل ــت كال ــج هتاف حج
:   قال حيثويعلم العليم البصري هبم أهنم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي   

،    حكمي يف أهل الكالم أن يضربوا باجلريد والنعال ويطاف هبم يف القبائل والعشائر  
 .  هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكالم  :  ويقال

إذا نظرت إليهم بعني القدر واحلرية مستولية عليهم والشيطان  :  ومن وجه آخر  
أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأعطوا فهوما وما  ،  ، رمحتهم وترفقت هبم مستحوذ عليهم
$!  { ، وأعطوا مسعا وبصرا وأفئدة  أعطوا علوما yϑ sù 4 o_ øîr& öΝåκ÷]tã öΝßγ ãè øÿxœ Iωuρ öΝèδã≈ |Á ö/r& Iωuρ 

ΝåκèEy‰Ï↔ øùr& ÏiΒ >ó x« øŒÎ) (#θçΡ% x. šχρ ß‰ys øgs† ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# s−% tnuρ ΝÍκÍ5 $ ¨Β (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ tβρâÌ“ öκtJ ó¡o„ ∩⊄∉∪ { )٢(     ،
، حيث حذروا   ومن كان علميا هبذه األمور تبني له بذلك حذق السلف وعلمهم وخربهتم 

دى من غري الكتاب ، وعلم أن من ابتغى اهل   عن الكالم وهنوا عنه وذموا أهله وعابوهم 
فنسأل اهللا العظيم أن يهدينا إىل صراطه املستقيم صراط  .  والسنة مل يزدد من اهللا إال بعدا

 .  آمني.  الذين أنعم عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني

                                                 
 .  ٩ ، ٨:  سورة الذاريات اآليتان  ) ١(
 .  ٢٦:  سورة األحقاف آية ) ٢(
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 علو اهللا على خلقه واستواؤه على عرشه 
اىل واستوائه على   عن علو اهللا تع- رمحه اهللا - ابن تيمية )١(سئل شيخ اإلسالم 

 :  ؟ فأجاب بقوله  عرشه
قد وصف اهللا تعاىل نفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو واالستواء على العرش  

يف القرآن ألف  :  ، حىت قال بعض أكابر أصحاب الشافعي والفوقية يف كتابه يف آيات كثرية
فيه  :  وقال غريه.  عباده، وأنه فوق  دليل أو أزيد تدل على أن اهللا تعاىل عال على اخللق

 )٢( } „βÎ) tÏ%©!$# y‰ΖÏã šÎn/u‘ Ÿω tβρçÉ9õ3tGó¡o¨  {:  مثل قوله تعاىل.  ثالمثائة دليل تدل على ذلك
 }  …ã&s!uρ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ôtΒ uρ …çν y‰ΖÏã { )كما  ) عنده ( ، فلو كان املراد بأن  )٣

، ومل   ، لكان اخللق كلهم عنده فإهنم كلهم يف قدرته ومشيئته   يقول اجلهمي يف قدرته 
كما أن االستواء على العرش     .  بني من يف السماوات ومن يف األرض ومن عندهيكن فرق 

، ولكان مستويا على    ، لكان مستويا على مجيع املخلوقات  لو كان املراد به االستيالء عليه  
 .  العرش قبل أن خيلقه دائما

واالستواء خمتص بالعرش بعد خلق السماوات األرض كما أخرب بذلك يف كتابه فدل  
، وهلذا كان العلو من الصفات   أنه تارة كان مستويا عليه وتارة مل يكن مستويا عليهعلى

، وأما االستواء على العرش فمن الصفات  املعلومة بالسمع والعقل والشرع عند األئمة املثبتة
واملعية  .  واملقصود أنه تعاىل وصف نفسه باملعية والقرب.  املعلومة بالسمع فقط دون العقل

:  والثانية،   )٤( } uθèδuρ óΟä3yètΒ tør& $tΒ öΝçGΨä. 4  {:  يف قولهفاألوىل ،  عامة وخاصة:  معيتان

                                                 
 .  ) ١٢١ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٢٠٦:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ١٩:  سورة األنبياء آية ) ٣(
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ٤(
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، إىل غري ذلك من    )١( } ∪∇⊅⊆∩ βÎ) ©!$# yìtΒ tÏ%©!$# (#θs)̈?$# tÏ%©!$#̈ρ Νèδ šχθãΖÅ¡øt’Χ¨  {:  قوله تعاىل
 .  اآليات

’  {:  وأما القرب فهو كقوله          Î oΤ Î* sù ë=ƒ Ì s% ( { )وقوله      )٢ ،  :}  ß øt wΥ uρ Ü> t ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) 

öΝ ä3Ζ ÏΒ { )فاجلهمية النفاة الذين يقولون  :  ، وافترق الناس يف هذا املقام أربع فرق     )٣  :
،  ، ال يقولون بعلوه وال بفوقيته ، وال فوق وال حتت   هو ال داخل العامل وال خارج العامل 
، ومجيع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص كاخلوارج    بل اجلميع عندهم متأول أو مفوض 
، إال اجلهمية فإنه ليس معهم عن األنبياء كلمة واحدة     والشيعة والقدرية واملرجئة وغريهم  

اجلهمية خارجون     :  رك ويوسف بن أسباطوهلذا قال ابن املبا .  توافق ما يقولونه من النفي
وهذا أعدل الوجهني ألصحاب أمحد ذكرمها أبو عبد اهللا بن    .  عن الثالث والسبعني فرقة

 .  حامد وغريه
 :  ، إىل أن قال    رمحه اهللا بقية الفرق املنحرفة يف هذا املقام )٤(مث ذكر 
خ العلم والعبادة فإهنم  سلف األمة وأئمتها وأئمة أهل العلم والدين من شيو       :  والرابع

، أثبتوا     أثبتوا وآمنوا جبميع ما جاء به الكتاب والسنة من غري حتريف للكلم عن مواضعه 
، وهم بائنون منه وهو أيضا مع العباد   أن اهللا فوق مساواته على عرشه بائن من خلقه 

.  يب جميب، وهو أيضا قر ، ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية عموما بعلمه
 فهو مع     )٦( )٥( }اللهم أنت الصاحب واخلليفة يف األهل    {:   يقولوكان النيب  

،    ، وال يلزم من هذا أن تكون ذاته خمتلطة بذواهتم    املسافر يف سفره ومع أهله يف وطنه  
                                                 

 .  ١٢٨:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ١٨٦:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٨٥:  ة الواقعة آية سور) ٣(
 .  ) ١٢٦ /٥ (اجملموع ) ٤(
، الدارمي    )٢/١٥٠(، أمحد  )٢٥٩٩(، أبو داود اجلهاد  )٣٤٤٧(، الترمذي الدعوات   )١٣٤٢(مسلم احلج ) ٥(

 .  )٢٦٧٣(االستئذان 
 .  ) ١٣٤٢ (رواه مسلم  ) ٦(
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Ó‰£ϑ  {:  كما قال تعاىل pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yètΒ { )على اإلميان ال أن ذاته  :  ، أي  )١

š  {:  وقوله  .  ، بل هم مصاحبون له    يف ذاهتم  Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( { )يدل     )٢ ،
فاهللا تعاىل عامل بعباده وهو معهم أينما كانوا وعلمه    .  على موافقتهم يف اإلميان ومواالهتم  

Πr& tβθç7|¡øt÷  {:  ويف القرآن .  هبم من لوازم املعية s† $ ¯Ρr& Ÿω ßìyϑ ó¡nΣ öΝèδ§Å  Οßγ1 uθ øgwΥuρ 4 4’ n?t/ $ uΖè= ß™ â‘ uρ 

öΝÍκö‰ y‰s9 tβθç7çFõ3tƒ ∩∇⊃∪ { )وأنه يعلم هل     ، فإنه يراد برؤيته ومسعه إثبات علمه بذلك     )٣ ،
 .  سنات ويعاقب على السيئات، فيثيب على احل ذلك خري أو شر  

$!  {:  وكذلك إثبات القدرة على اخللق كقوله  tΒ uρ ΟçFΡr& š Ì“ Éf ÷è ßϑÎ/ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ ’ Îû 

Ï!$ yϑ Πr& |=Å¡ym t÷  {:  ، وقوله    )٤( } ) 9$#¡¡ Ï%©!$# tβθ è=yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔ Íh‹¡¡9$# β r& $ tΡθ à)Î7ó¡o„ 4 u!$ y™ $ tΒ 

šχθ ßϑä3øt s† ∩⊆∪ { )واملراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة واالنتقام      )٥ ،    ،
ري مما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد حتذيرا وختويفا ورغبة للنفوس يف   وهكذا كث

، وقد     فمدلول اللفظ مراد منه .  ، ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب     اخلري
، فقد أريد ما يدل عليه اللفظ يف أصل اللغة باملطابقة وااللتزام  أريد أيضا الزم ذلك املعىن

 .  ، بل أريد به مدلوله امللزوم ذلك حقيقة   ال يف الالزم فقطفليس اللفظ مستعم
sŒÎ)uρ y7#  {:  وأما القرب فذكره تارة بصيغة املفرد كقوله تعاىل   s9r'y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_tã ’ÎoΤÎ* sù 

ë=ƒ Ì s% ( Ü=‹ Å_ é& { )ويف احلديث      )٦ ،  :}      إىل أن قال   )٨( )٧( }اربعوا على أنفسكم   :

                                                 
 .  ٢٩:  سورة الفتح آية ) ١(
 .  ١٤٦:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٨٠:  لزخرف آية  سورة ا) ٣(
 .  ٢٢:  سورة العنكبوت آية ) ٤(
 .  ٤:  سورة العنكبوت آية ) ٥(
 .  ١٨٦:  سورة البقرة آية ) ٦(
 .  )٤/٤٠٢(، أمحد  )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار     )٢٨٣٠(البخاري اجلهاد والسري  ) ٧(
 .  يب موسى األشعري من حديث أ)  ٢٧٠٤ (، ومسلم  ) ٢٩٩٢ (رواه البخاري   ) ٨(
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بصيغة اجلمع     وتارة يذكره  )٢( )١( }إن الذين تدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته        {

،     )٤( } ∪∌⊆∩ ßøtwΥuρ Ü>tø%r& Ïµø‹s9Î) ôÏΒ È≅ö7ym Ï‰ƒÍ‘uθø9$#  {،   )٣( } ßøtwΥuρ Ü>tø%r& Ïµø‹s9Î) öΝä3ΖÏΒ  {:  كقوله

$  {  و  )٦( } tΡ y7ø‹n=tã(Èà  {  و )٥( } θè=÷GtΡ šø‹n=tã#)  {:  وهذا مثل قوله uΖøŠn= tã …çµ yè ÷Η sd 

…çµ tΡ#uöè% uρ ∩⊇∠∪ { )و )٧  }  $uΖøŠn= tã …çµ tΡ$ uŠt/ ∩⊇∪ { )ة هنا حني يسمعه جربيل ، فالقراء  )٨    ،
 .  والبيان هنا ملن ي بل غه القرآن

، وجربيل     مسع القرآن من جربيلأن النيب  :  ومذهب سلف األمة وأئمتها وخ ل ف ها 
 . مسعه من اهللا 
، فهذه الصيغة يف كالم العرب للواحد العظيم         وحنوه  ) نقص ( و  ) نتلو ( : وأما قوله 

حنن  :  كما يقول امللك .  فعلنا:  ذا فعل أعوانه فعال بأمره قالفإ.  الذي له أعوان يطيعونه 
 . فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا اجليش وحنو ذلك 

’ #$!ª  {:  ومن هذا الباب قوله تعاىل ®ûuθtG tƒ }§àΡF{$# { )فإنه سبحانه يتوفاها   )٩ ،

çµ  {:  برسله الذين مقدمهم ملك املوت كما قال  ÷F©ùuθ s? $ uΖè= ß™ â‘ { )١٠(   ،}  * ö≅ è% 

Νä39©ùuθ tG tƒ à7n= ¨Β ÏNöθ yϑ ø9$# { )وكذلك ذوات املالئكة تقرب من احملتضر   )١١ ،  . 

                                                 
،  )١٥٢٦(، أبو داود الصالة        )٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات          )٢٧٠٤(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار              ) ١(

 .  )٤/٤٠٢(أمحد 
 .  من حديث أيب موسى األشعري )  ٢٧٠٤ (، ومسلم  ) ٢٩٩٢ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  ٨٥:  سورة الواقعة آية ) ٣(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٤(
 .  ٣:  سورة القصص آية) ٥(
 .  ١٠١:  سورة األعراف آية  ) ٦(
 .  ١٧:  سورة القيامة آية ) ٧(
 .  ١٩:  سورة القيامة آية ) ٨(
 .  ٤٢:  سورة الزمر آية ) ٩(
 .  ٦١:  سورة األنعام آية ) ١٠(
 .  ١١:  سورة السجدة آية  ) ١١(
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ßøt {:  وقوله  wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9$# ∩⊇∉∪ { )فإنه سبحانه هو ومالئكته    )١ ،
:  ، فقوله   ، واهلم يف النفس قبل العمل     عبد من حسنة وسيئة  يعلمون ما توسوس به نفس ال 

}  ßøt wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθø9$# ∩⊇∉∪ { )هو قرب ذوات املالئكة وقرب علم اهللا   )٢   . 

                                                 
 .  ١٦:  سورة ق آية) ١(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٢(
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 االستواء باالستيالء بطالن تأويل 
 ابن تيمية رمحه اهللا بطالن تأويل املتأولني الستواء اهللا على     )١(ذكر شيخ اإلسالم  

 :  عرشه بأنه االستيالء من وجوه 
أن هذا التفسري مل يفسره أحد من السلف من سائر املسلمني من الصحابة   :  أحدها
، بل أول من قال ذلك بعض    ، فإنه مل يفسره أحد يف الكتب الصحيحة عنهم   والتابعني

، كما ذكر أبو احلسن األشعري يف      اجلهمية واملعتزلة  
 .  " اإلبانة " وكتاب " املقاالت " كتاب

، وهلذا ملا سئل ربيعة بن أيب عبد الرمحن ومالك     أن معىن هذه الكلمة مشهور  :  الثاين
≈ß  {:  بن أنس عن قوله تعاىل oΗ ÷q§9$# ’ n?tã Ä ö̧yè ø9$# 3“ uθtG ó™ االستواء  :  ، قاال  )٢( } ∪∋∩ #$

، وال يريدان االستواء     ، والسؤال عنه بدعة    ، واإلميان به واجب    ، والكيف جمهول   معلوم
 .  ؛ ألن السؤال عن االستواء يف اآلية   معلوم يف اللغة دون اآلية  

 .  اللغة اليت نزل هبا القرآن كان معلوما يف القرآن أنه إذا كان معلوما يف  :  الثالث
الكيف    :  ، مل حيتج أن يقول  أنه لو مل يكن معىن االستواء يف اآلية معلوما  :  الرابع
إنا نقر باهللا  :  ، كما نقول ؛ ألن نفي العلم بالكيف ال ينفي إال ما قد علم أصله   جمهول

 .  ، وال نعلم كيف هو  ونؤمن به
يالء سواء كان مبعىن القدرة أو القهر أو حنو ذلك هو عام يف                     االست:  اخلامس 

، ونسبة الربوبية إليه ال            ، والعرش وإن كان أعظم املخلوقات              املخلوقات كالربوبية     
≅ö  {:  ، كما يف قوله    تنفي نسبتها إىل غريه    è%  tΒ > §‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æì ö7 ¡¡9 $# > u‘ uρ Ä¸ ö yè ø9 $# 

ËΛ Ïà yè ø9  فلو كان استوى مبعىن استوىل كما هو )٤(، وكما يف دعاء الكرب   )٣( } ∪∌∇∩ #$
                                                 

 .  ) ١٤٤ /٥ (وع اجملم) ١(
 .  ٥:  سورة طه آية) ٢(
 .  ٨٦:  سورة املؤمنون آية ) ٣(
 .  ) ٣١٩٠ (رواه البخاري   ) ٤(
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 ٧١٠

استوى على السماء   :  ، جلاز مع إضافته إىل العرش أن يقال  عام يف املوجودات كلها
، فلما   إذ هو مستو على العرش  ، وعلى اهلواء والبحار واألرض وعليها ودوهنا وحنوها  

،   استوى على هذه األشياء:  استوى على العرش وال يقال:  اتفق املسلمون على أنه يقال
استوىل على العرش واألشياء علم أن معىن استوى خاص بالعرش ليس عاما  :  مع أنه يقال

 .  كعموم األشياء
،     استوى على العرشأنه أخرب خبلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث  :  السادس

 عن  )١( " صحيح البخاري " ، وثبت ذلك يف وأخرب أن عرشه كان على املاء قبل خلقها 
،  اءكان اهللا وال شيء غريه وكان عرشه على امل {:   قالعمران بن حصني عن النيب 

، مع أن العرش كان خملوقا    )٢( }وكتب يف الذكر كل شيء مث خلق السماوات واألرض    
، فامتنع أن يكون االستيالء العام هذا  قبل ذلك فمعلوم أنه ما زال مستوليا عليه قبل وبعد

 .  ، كما كان خمتصا بالعرش االستيالء اخلاص بزمان
، إذ الذين قالوا ذلك عمدهتم    وىلأنه مل يثبت أن لفظ استوى مبعىن است:  السابع

 :  البيت املشهور
ــراق   ــيف وال دم مه ــري س ــن غ ــراق  م ــيف وال دم مه ــري س ــن غ م ــراق  ــلى الع ــر ع ــتوى بش ــراقمث اس ــلى الع ــر ع ــتوى بش مث اس

:  ، وقالوا ، وكان غري واحد من أئمة اللغة أنكروه ومل يثبت نقل صحيح أنه شعر عريب
تاج إىل  الح، وقد علم أنه لو احتج حبديث رسول اهللا  إنه بيت مصنوع مل يعرف يف اللغة

؟ وذكر عن اخلليل  ، فيكف ببيت من الشعر ال يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة صحته
:  هل وجدت يف اللغة:  سئل اخلليل:  ، قال " اإلفصاح " كما ذكره أبو املظفر يف كتابه

 ، وهو إمام يف ، وال هو جائز يف لغتها هذا ما ال تعرفه العرب:  ؟ فقال استوى مبعىن استوىل
 .  ، فحينئذ محله على ما ال يعرف محل باطل اللغة على ما عرف من حاله

                                                 
 .  عن ابن عباس )  ٢٧٣٠ (، ومسلم  ) ٦٣٥٤ (رواه البخاري   ) ١(
 .  )٤/٤٣٢(، أمحد  )٣٠٢٠(البخاري بدء اخللق  ) ٢(
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،    ال جيوز استوى مبعىن استوىل :  أنه روي عن مجاعة من أهل اللغة أهنم قالوا  :  الثامن
، والعرش ال يغالبه يف   ، واهللا سبحانه ال يعجزه شيء إال يف حق من كان عاجزا مث ظهر  

 :  فإذا تبني هذا فقول الشاعر.  ستوىل، فامتنع أن يكون مبعىن ا  حال
ــراق   ــلى الع ــر ع ــتوى بش ــراق  مث اس ــلى الع ــر ع ــتوى بش مث اس

، ومعلوم أنه ليس    لفظ جمازي ال جيوز محل الكالم عليه إال مع قرينة تدل على إرادته
ال يكون استوى مبعىن :  ، وأيضا فأهل اللغة قالوا يف اخلطاب قرينة أنه أراد باآلية االستيالء 

، واهللا مل     استوىل :  ، فإذا غلب أحدمها صاحبه قيل    عا مغالبااستوىل إال فيما كان مناز
 .  ينازعه أحد يف العرش 

،   أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية مل جيب أن يكون من لغة العرب العرباء       :  التاسع
 ولو كان من   ولو كان من لفظ بعض العرب مل جيب أن يكون من لغة رسول اهللا      

 .  يف الكتاب والسنةلغته لكان باملعىن املعروف  
أنه لو محل هذا املعىن ألدى إىل حمذور جيب ترتيه بعض األئمة عنه فضال عن  :  العاشر
،   ، فلو كان الكالم يف الكتاب والسنة كالما نفهم منه معىن ويريدون به آخر  اهللا ورسوله

 ، ومعاذ اهللا أن يكون ذلك فيجب أن يكون استعمال هذا      لكان يف ذلك تدليس وتلبيس  
 .  الشاعر يف هذا اللفظ يف هذا املعىن ليس حقيقة باالتفاق بل حقيقة يف غريه

، الذي تكرر يف الكتاب والسنة    ) استوى:  يعين لفظ (أن هذا اللفظ   :  احلادي عشر 
، أن جعل الطريق إىل    والدواعي متوفرة على فهم معناه من اخلاصة والعامة عادة ودينا 

 حمذور فلو محل على معىن البيت للزم ختطئة األئمة    فهمه بيت شعر أ حدث فيؤدي إىل 
، ولكان يؤدي إىل الكذب على اهللا       الذين هلم مصنفات يف الرد على من تأول ذلك   

 .  ، وللزم أن اهللا امتحن عباده بفهم هذا دون هذا       والصحابة واألئمة ورسوله  
 وتابعيهم فيكون   االستواء معلوم علما ظاهرا بني الصحابة والتابعني :  والثاين عشر

من :  ، فإنه قال ، وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي التفسري احملدث بعده باطال قطعا
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≈ß  {:  قال oΗ ÷q§9$# ’n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tG ó™ ، خالف ما تقرر يف نفوس العامة فهو     )١( } ∪∋∩ #$
االستواء معلوم وليس املراد أن هذا اللفظ يف القرآن معلوم       :  ل مالك ومنه قو.  جهمي 

، والسؤال عن معىن االستواء والرتول ليس بدعة فقد تكلم فيه     كما قال بعض الناس
 .  الصحابة والتابعون وإمنا البدعة السؤال عن الكيفية  

ستيالء فعلى انتهى ما ذكره شيخ اإلسالم يف إبطال تفسري االستواء على العرش باال
املسلم الذي يريد احلق أن يسري على منهج السلف هذا وغريه ويترك تأويالت اخللف اليت          
ليس عليها دليل وإمنا هي جمرد آراء تنبثق من اعتقادات غري صحيحة وال مبنية على  

، وصلي اهللا وسلم على نبينا حممد وآله   واهللا اهلادي إىل سواء السبيل .  الكتاب والسنة
 .  وصحبه

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
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  واإلميان مبا جاء به وجوب اتباع الرسول 
 واإلقرار مبا   رمحه اهللا يف وجوب اتباع الرسول   )١(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فما جاء به القرآن العزيز أو السنة    جيب على اخللق اإلقرار مبا جاء به النيب :  جاء به
فال يكون الرجل     .  العلم بالتفصيل املعلومة وجب على اخللق اإلقرار به مجلة وتفصيال عند     

 وهو حتقيق شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول مؤمنا حىت يقر مبا جاء به النيب 
، فإن هذا حقيقة   فمن شهد أنه رسول اهللا شهد أنه صادق فيما خيرب به عن اهللا تعاىل.  اهللا

öθ  {:  قال تعاىل وقد .  ، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه   الشهادة بالرسالة s9uρ tΑ§θ s)s? 

$ oΨø‹n= tã uÙ÷è t/ È≅ƒ Íρ$ s%F{$# ∩⊆⊆∪ $ tΡõ‹s{V{ çµ ÷ΖÏΒ ÈÏϑ u‹ø9$$ Î/ ∩⊆∈∪ §ΝèO $ uΖ÷è sÜs)s9 çµ ÷ΖÏΒ tÏ?uθ ø9$# ∩⊆∉∪ { )٢(   . 
، وهو اإلقرار مبا    ال حيتاج إىل تقريرهوباجلملة فهذا معلوم باالضطرار من دين اإلسالم 

!ô‰s)s9 £tΒ ª  {:  ، كما قال اهللا تعاىل وهو ما جاء به القرآن والسنة .  جاء به النيب  $# 

’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ Ïù Zωθ ß™ u‘ ôÏiΒ ôΜ Îγ Å¡àΡr& (#θ è=÷G tƒ öΝÍκö n= tæ Ïµ ÏG≈tƒ#u öΝÍκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9 $# 

sπ yϑò6Ït ø: $#uρ βÎ)uρ (#θ çΡ% x. ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀s9 9≅≈n= |Ê AÎ7•Β ∩⊇∉⊆∪ { )وقال تعاىل  )٣ ،  :}  !$ yϑ x. $ uΖù= y™ ö‘ r& 

öΝà6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝà6ΖÏiΒ (#θ è=÷G tƒ öΝä3ø‹n= tæ $ oΨ ÏG≈tƒ#u öΝà6Š Ïj.t“ ãƒ uρ ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ { )٤(    ،

ρ#)  {:  وقال تعاىل  ã ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ !$ tΒ uρ tΑ t“Ρ r& Ν ä3 ø‹ n= tæ z Ï iΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $# uρ / ä3 Ýà Ïè tƒ 

 Ïµ Î/ 4 { )وقال تعاىل  )٥ ،  :}  !$ tΒuρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) tí$ sÜã‹Ï9 Âχ øŒÎ* Î/ «!$# 4 { )٦(     ،

Ÿξ  {:  وقال تعاىل sù y7 În/u‘uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû 

                                                 
 .  ) ١٥٤ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٤٦ - ٤٤:   سورة احلاقة اآليات)٢(
 .  ١٦٤:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 .  ١٥١:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٢٣١:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ٦٤:  سورة النساء آية ) ٦(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٧١٤

öΝÎηÅ¡àΡr& %[ t̀ym $£ϑÏiΒ |MøŠŸÒs% (#θßϑÏk=|¡ç„uρ $VϑŠÎ=ó¡n@ ∩∉∈∪ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  $pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#þθãΨtΒ#u 

(#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ*sù ÷Λäôãt“≈uΖs? ’Îû &óx« çνρ–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§9$#uρ { )٢(   . 
ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقني األولني وعمن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

≈šχθà)Î6  {:   قال تعاىلكما ¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ 

š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊu‘ uρ çµ÷Ζtã { )٣(   . 

$  {:  ، كما قال تعاىل ومما جاء به الرسول أمر اهللا له بالبالغ املبني      tΒ uρ ’n?tã ÉΑθ ß™ §9$# 

ω Î) à≈ n= t7ø9$# ÚÎ7ßϑ ø9$# ∩∈⊆∪ { )وقال تعاىل   )٤ ،  :}  !$ uΖø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) tò2 Ïe%! $# t Îit7çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $tΒ tΑÌh“ çΡ 

öΝÍκö s9Î) { )وقال تعاىل  )٥ ،  :}  * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$tΒ tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) ÏΒ y7Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅ yè øs? 

$ yϑ sù |M øó̄= t/ …çµtG s9$ y™ Í‘ 4 ª!$#uρ š ßϑ ÅÁ÷è tƒ { )ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ومل يكتم    )٦ ،
، كما أن الكذب يناقض     تمان ما أنزل اهللا إليه يناقض موجب الرسالةمنها شيئا فإن ك

، ومن املعلوم من دين املسلمني أنه معصوم من الكتمان بشيء من الرسالة          موجب الرسالة 
،    ، األمة تشهد له بأنه قد بلغ الرسالة كما أمره اهللا                  كما أنه معصوم من الكذب فيها        

، وإمنا كمل مبا بلغه إذ          اهللا بأنه قد أكمل الدين      ، وقد أخرب     وبني ما أنزل إليه ربه     
، كما      الدين مل يعرف إال بتبليغه فعلم أنه بلغ مجيع الدين الذي شرعه اهللا لعباده                

  )٨( )٧( } يزيغ عنها بعدي إال هالك تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال {  قال
، وما من شيء      ما تركت من شيء يقربكم إىل اجلنة إال وقد حدثتكم به      {:  وقال

                                                 
 .  ٦٥:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية ) ٣(
 .  ٥٤:  سورة النور آية ) ٤(
 .  ٤٤:  سورة النحل آية  ) ٥(
 .  ٦٧:  سورة املائدة آية ) ٦(
 .  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(ابن ماجه املقدمة  ) ٧(
 .  وأنه صحيح )  ٢٢ص (سبق ) ٨(
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 وما  د تويف رسول اهللا  لق :  ، أبو ذر    وقال)١( }يبعدكم عن النار إال وقد حدثتكم به   
 .  طائر يقلب جناحيه يف السماء إال ذكر لنا منه علما

إذا تبني هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخرب به عن اهللا تعاىل من أمساء  
كما كان عليه السابقون األولون من   .  اهللا وصفاته مما جاء يف القرآن وىف السنة الثابتة عنه 

، فإن   - رضي اهللا عنهم ورضوا عنه -والذي اتبعوهم بإحسان الذين املهاجرين واألنصار  
، وكانوا يتلقون عنه ما يف ذلك من العلم   هؤالء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة 

لقد حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان  :  ، كما قال عبد الرمحن السلمي والعمل
 عشر  أهنم كانوا إذا تعلموا من رسول اهللا  :  بن عفان وعبد اهللا بن مسعود وغريمها

فتعلمنا القرآن والعلم   :  قالوا.  آيات مل جياوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
 يف تعلم البقرة - وهو من أصاغر الصحابة -وقد قام عبد اهللا بن عمر .  )٢(والعمل مجيعا 

 :  ، وهذا معلوم من وجوه   يف مثاين سنوات وإمنا ذلك ألجل الفهم واملعرفة   
أن العادة املطردة اليت جبل اهللا عليها بين آدم توجب اعتناءهم بالقرآن املرتل     :  أحدها

، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا يف  ، بل أن يكون اعتناؤهم باملعىن أوكد عليهم لفظا ومعىن
ن راغبا يف فهمه  ، فإنه ال بد أن يكو الطب أو احلساب أو النحو أو الفقه أو غري ذلك

، وبه عرف احلق    ، فكيف مبن قرءوا كتاب اهللا تعاىل املرتل الذي به هداهم  وتصور معانيه
؟ فمن املعلوم أن رغبتهم يف فهمه    والباطل واخلري والشر واهلدى والضالل والرشاد والغي    

،   مهوتصور معانيه أعظم الرغبات بل إذا مسع املتعلم من العامل حديثا فإنه يرغب يف فه
 يف  ؟ بل ومن املعلوم أن رغبة الرسول   فكيف مبن يسمعون كالم اهللا من املبلغ عنه 

، فإن معرفة احلروف بدون       تعريفهم معاين القرآن أعظم من رغبته يف تعريفهم حروفه  
 .  ، إذ اللفظ إمنا يراد للمعىن   املعاين ال حتصل املقصود

                                                 
 .  من حديث ابن مسعود  )  ١٢٥ /١١ (، ومعمر يف اجلامع  ) ٧٩ /٧ (رواه ابن أيب شيبة  ) ١(
 .  ) ٣٨٣ص (سبق ) ٢(
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م على تدبره وتعلقه واتباعه يف غري     أن اهللا سبحانه وتعاىل قد خصه   :  الوجه الثاين
≈=ë  {:  ، كما قال تعاىل موضع tG Ï. çµ≈ oΨø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u { )وقال     )١ ،

Ÿξ  {:  تعاىل sù r& tβρ ã −/ y‰ tG tƒ šχ# u ö à) ø9 $# ôΘ r& 4’ n? tã A>θ è= è% !$ yγ ä9$ x ø% r& ∩⊄⊆∪ { )وقال تعاىل    )٢ ،  :

}  óΟ n= sù r& (#ρ ã −/ £‰ tƒ tΑ öθ s) ø9 $# ôΘ r& Ο èδ u !% y` $ ¨Β óΟ s9 ÏN ù' tƒ ãΝ èδ u !$ t/# u t, Î! ¨ρ F{ ، وقال      )٣( } ∪∇∌∩ #$

Ÿξ  {:  تعاىل sù r& tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u ö à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! $# (#ρ ß‰ y` uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF ÷z $# 

# Z ÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪ { )علم أن معانيه مما   ، فإذا كان قد حض الكفار واملنافقني على تدبره  )٤ ،
؟ وهذا     ، فكيف ال يكون ذلك ممكنا للمؤمنني ميكن الكفار واملنافقني فهمها ومعرفتها
 .  يبني أن معانيه كانت معروفة بينة هلم

                                                 
 .  ٢٩:  سورة ص آية) ١(
 .  ٢٤:  سورة حممد آية ) ٢(
 .  ٦٨:  سورة املؤمنون آية ) ٣(
 .  ٨٢:  سورة النساء آية ) ٤(
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 سلف مبعاين القرآن وعدم تفويضهم شيئا منها علم ال
، مبا يف    يواصل الشيخ رمحه اهللا بيان أن السلف كانوا يعلمون معاين القرآن الكرمي      

 :   نصوص الصفات اإلهلية فيقول- بل وأوىل  -ذلك 
$!  {:  أنه قال تعاىل:  الوجه الثالث ¯ΡÎ) çµ≈oΨ ø9t“Ρr& $ ºΡ≡uöè% $ wŠÎ/ttã öΝä3¯= yè©9 šχθ è=É)÷è s? ∩⊄∪ { )١( 

$  {:  وقال تعاىل  ¯ΡÎ) çµ≈oΨ ù= yèy_ $ ºΡ≡uöè% $ |‹Î/ttã öΝà6¯=yè ©9 šχθ è=É)÷è s? ∩⊂∪ { )ه   ، فبني أنه أنزل   )٢
 .  ، والعقل ال يكون إال مع العلم مبعانيه   عربيا ألن يعقلوا
$ sŒÎ)uρ šVù&ts% tβ#uöà)ø9$##  {:  أنه ذم من ال يفهمه فقال تعاىل :  الوجه الرابع oΨù= yèy_ y7 uΖ÷ t/ 

t ÷t/uρ t Ï%©!$# Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ$$ Î/ $ \/$ pgÉo #Y‘θ çG ó¡¨Β ∩⊆∈∪ { )٣(   ،}  $ uΖù= yè y_ uρ 4’ n?tã öΝÍκÍ5θ è= è% ºπ ¨ΖÏ.r& β r& 

çνθ ßγ s)øtƒ þ’ Îûuρ öΝÍκÍΞ#sŒ# u #\ø% uρ 4 { )وقال تعاىل  )٤ ،  :}  ÉΑ$ yϑ sù ÏIω àσ¯≈ yδ ÏΘöθ s)ø9$# Ÿω tβρßŠ% s3tƒ tβθßγ s)øtƒ 

$ ZVƒ Ï‰tn ∩∠∇∪ { )مشاركني للكفار واملنافقني ، فلو كان املؤمنون ال يفهمونه أيضا كانوا  )٥ 
 .  فيما ذمهم اهللا تعاىل به
أنه ذم من مل يكن حظه من السماع إال مساع الصوت دون فهم         :  الوجه اخلامس

≅ã  {:  فقال تعاىل.  املعىن واتباعه sVtΒ uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 È≅sVyϑ x. “ Ï% ©!$# ß,Ïè ÷Ζtƒ $oÿ Ï3 Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ ω Î) [!$ tã ßŠ 

[ !# y‰ ÏΡ uρ 4 BΛ à¼ íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑ ãã óΟ ßγ sù Ÿω tβθ è= É) ÷è tƒ ∩⊇∠⊇∪ { )وقال تعاىل  )٦ ،  :}  ÷Π r& Ü= |¡ øt rB ¨β r& 

öΝ èδ u sY ò2 r& šχθ ãè yϑ ó¡ o„ ÷ρ r& šχθ è= É) ÷è tƒ 4 ÷β Î) öΝ èδ ω Î) ÄΝ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ( ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊆⊆∪ { )٧(   ،

Νåκ÷]ÏΒ  {:  وقال uρ ̈Β ßìÏϑ tG ó¡o„ y7 ø‹s9Î) # ¨L ym #sŒÎ) (#θã_ tyz ôÏΒ x8Ï‰Ψ Ïã (#θä9$ s% t Ï% ©#Ï9 (#θè?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# #sŒ$ tΒ tΑ$ s% 

                                                 
 .  ٢:  سورة يوسف آية ) ١(
 .  ٣:  سورة الزخرف آية  ) ٢(
 .  ٤٥:  سورة اإلسراء آية ) ٣(
 .  ٢٥:  سورة األنعام آية ) ٤(
 .  ٧٨:  سورة النساء آية ) ٥(
 .  ١٧١:  سورة البقرة آية ) ٦(
 .  ٤٤:  سورة الفرقان آية ) ٧(
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$ ¸ÏΡ#u 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# yìt6 sÛ ª!$# 4’ n?tã öΝÍκÍ5θ è= è% (#þθãè t7¨?$#uρ óΟèδ u!#uθ ÷δr& ∩⊇∉∪ { )وأمثال ذلك   )١ ،  .
؟ أي   ماذا قال آنفا:   ومل يفهموا وقالوا  ت الرسول   وهؤالء املنافقون مسعوا صو 

y7  {:  ، فقال تعاىل    كالم من مل يفقه قوله         ، وهذا   الساعة Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# yì t6 sÛ ª! $# 4’ n? tã 

öΝ Íκ Í5θ è= è% (# þθ ãè t7 ¨? $# uρ óΟ èδ u !# uθ ÷δ r& ∩⊇∉∪ { )فمن جعل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار    )٢ ،
والتابعني هلم بإحسان غري عاملني مبعاين القرآن جعلهم مبرتلة الكفار واملنافقني فيما ذمهم    

 .  اهللا تعاىل عليه
 القرآن كما قال   فسروا للتابعني- رضي اهللا عنهم -أن الصحابة  :  الوجه السادس

، أوقفه عند كل آية منه     عرضت املصحف على ابن عباس من أوله إىل آخره      :  جماهد
 .  وأسأله عنها

وكان ابن .  إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به  :  وهلذا قال سفيان الثوري
وكل واحد من  .  لو أعلم أحدا أعلم بكتاب اهللا مين تبلغه اإلبل ألتيته  :  مسعود يقول

 .  حاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه التفسري ما ال حيصيه إال اهللاأص
:  فإن قال قائل .  والنقول بذلك عن الصحابة والتابعني ثابتة معروفة عند أهل العلم هبا  

 مل    قد اختلفوا يف التفسري اختالفا كثريا ولو كان ذلك معلوما عندهم عن الرسول     
، بل وعن أئمة التابعني يف القرآن       ابت عن الصحابةاالختالف الث :  فيقال.  خيتلفوا فيه

 :  أكثره ال خيرج عن وجوه 
فاملسمى     .  أن يعرب كل منهم عن معىن االسم بعبارة غري عبارة صاحبه         :  أحدها 

، مبرتلة     ، وكل اسم يدل على معىن ال يدل عليه االسم اآلخر مع أن كالمها حق               واحد  
، وتسمية القرآن العزيز              بأمسائه تسمية الرسول        ، و  تسمية اهللا تعاىل بأمسائه احلسىن         

≅È  {:  ، فقال تعاىل   بأمسائه è% (#θ ãã ÷Š $# ©! $# Íρ r& (#θ ãã ÷Š $# z≈ uΗ ÷q §9 $# ( $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰ s? ã& s# sù â !$ yϑ ó™ F{ $# 

                                                 
 .  ١٦:  سورة حممد آية ) ١(
 .  ١٦:  سورة حممد آية ) ٢(
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4 o_ ó¡ çt ø: الرمحن الرحيم امللك القدوس السالم فهي كلها أمساء ملسمى         :  ، فإذا قيل  )١( } 4 #$
، وإن كان كل اسم يدل على نعت هللا تعاىل ال يدل عليه االسم   واحد سبحانه وتعاىل

هو   :  ، فهذا يقول  كالم العلماء يف تفسري الصراط املستقيم  :  ، ومثال هذا التفسري  اآلخر
وهذا   .  وهذا يقول السنة واجلماعة  .  هو القرآن أي اتباع القرآن  :  وهذا يقول .  إلسالما

 .  طاعة اهللا ورسوله :  وهذا يقول .  طريق العبودية  :  يقول
، ولكن    ومعلوم أن الصراط يوصف هبذه الصفات كلها ويسمى هبذه األمساء كلها  

راط وينتفع مبعرفة ذلك  كل واحد منهم دل املخاطب على النعت الذي به يعرف الص
 .  النعت

أن يذكر كل منهم من تفسري االسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل   :  الوجه الثاين
، كما لو سأل أعجمي عن معىن لفظ   التمثيل للمخاطب ال على سبيل احلصر اإلحاطة 

ك   فذاك مثال للخبز وإشارة إىل جنسه ال إىل ذل  .  هذا هو  :  ، وقيل اخلبز فأري رغيفا
óΟßγ  {:  ومن هذا ما جاء عنهم يف قوله تعاىل    .  الرغيف خاصة   ÷ΨÏϑ sù ÒΟÏ9$ sß Ïµ Å¡øuΖÏj9 Νåκ÷]ÏΒ uρ 

Ó‰ÅÁ tFø)•Β öΝåκ÷]ÏΒ uρ 7,Î/$ y™ ÏN≡uöy‚ ø9$$ Î/ { )املفرط بترك   :  ، هو   اجلامع للظامل لنفسه؛ فالقول  )٢
والسابق .  القائم بأداء الواجبات وترك احملرمات:  واملقتصد.  مأمور أو فعل حمظور

مث إن    .  باخلريات مبرتلة امل قر ب الذي يتقرب إىل اهللا بالنوافل بعد الفرائض حىت حيبه احلق    
،   املؤخر للصالة عن وقتها    :  املالظ:  ، فإذا قال القائل  كال منهم يذكر نوعا من هذا

املصلي هلا يف أول وقتها حبيث يكون التقدمي     :  ، والسابق  املصلي هلا يف وقتها  :  واملقتصد
 .  أفضل

،   هو البخيل الذي ال يصل رمحه وال يؤدي زكاة ماله:  الظامل لنفسه:  وقال آخر
لضيف واإلعطاء يف  القائم مبا جيب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى ا     :  واملقتصد

                                                 
 .  ١١٠:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  ٣٢:  سورة فاطر آية ) ٢(
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الفاعل املستحب بعد الواجب كما فعل الصديق األكرب حني جاء مباله    :  ، والسابق  النائبة
 .  ، ومل يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا  كله

الذي  :  واملقتصد .  الذي يصوم عن الطعام ال عن اآلثام:  الظامل لنفسه:  وقال آخر
،     يصوم عن كل ما ال يقربه إىل اهللا تعاىلالذي:  ، والسابق يصوم عن الطعام واآلثام

 .  ، مل تكن هذه األقوال متنافية بل ذكر نوعا مما تناولته اآلية وأمثال ذلك
، ويذكر اآلخر سببا آخر ال ينايف  أن يذكر أحدهم لرتول اآلية سببا   :  الوجه الثالث 

.  رة هلذا ومرة هلذا  ؛ م األول ومن املمكن نزوهلا من أجل السببني مجيعا أو نزوهلا مرتني
وأما ما صح عن السلف أهنم اختلفوا فيه اختالف تناقض فهذا قليل بالنسبة إىل ما مل      

 .  خيتلفوا فيه
كما أن تنازعهم يف بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصالة والزكاة والصيام واحلج   

 يب والفرائض والطالق وحنو ذلك ال مينع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن الن   
 .  وج ملها منقولة عنه بالتواتر

 أن يذكرن ما يتلى يف   وقد تبني أن اهللا أنزل الكتاب واحلكمة وأمر أزواج نبيه    
،   إن احلكمة هي السنة    :  ، وقد قال غري واحد من السلف     بيوهتن من آيات اهللا واحلكمة   

 فما ثبت عنه من السنة فعلينا  )٢( )١( } إين أوتيت الكتاب ومثله معه أال { وقد قال 
كما أن ما .  ليس يف القرآن  :  ، أو قيل   إنه يف القرآن ومل نفهمه حنن  :  اتباعه سواء قيل 

إنه    :  ، سواء قيل اتفق عليه السابقون األولون والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه
إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من    :  ، أو قيل يبلغنا ذلكمنصوص يف السنة ومل 

 .  الكتاب والسنة

                                                 
 .  )٤٦٠٤(أبو داود السنة   ) ١(
 .  وصححه األلباين)  ١٣٠ /٤ (، وأمحد  ) ٤٦٠٤ (رواه أبو داود  ) ٢(
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 أدلة علو اهللا 
 علو اهللا على خلقه باألدلة الواضحة    -رمحه اهللا- )١(يقرر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 :  وجوب إثبات علو اهللا تعاىل يتبني من وجوه  :  ، فيقول املقنعة
قرآن والسنن املستفيضة املتواترة وغري املتواترة وكالم       إن ال :  أن يقال :  أحدها

السابقني والتابعني وسائر القرون الثالثة مملوء مبا فيه إثبات العلو هللا تعاىل على عرشه       
 .  ، وأصناف من العبارات ، ووجوه من الصفات    بأنواع من الدالالت

، وقد ذكر      ى العرشتارة خيرب أنه خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى عل
 .  االستواء على العرش يف سبعة مواضع

≅  {:  وتارة خيرب بعروج األشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعاىل               t/ çµ yè sù §‘ ª! $# 

Ïµø‹s9Î) 4 { )٢(   ،}  ’ÎoΤÎ) š‹ÏjùuθtGãΒ y7ãèÏù#u‘uρ ¥’n<Î) { )٣(   ،}  ßlã÷ès? èπx6Í×̄≈n=yϑø9$# ßyρ”9$#uρ Ïµø‹s9Î) { )٤( 
Ïµ  {:  وقوله تعاىل  ø‹s9Î) ß‰yè óÁtƒ ÞΟÎ= s3ø9$# Ü=Íh‹©Ü9$# ã≅yϑ yè ø9$#uρ ßxÎ=≈ ¢Á9$# …çµãè sùötƒ 4 { )٥(   . 

t  {:  ن عنده كقوله تعاىل ، أو م   وتارة خيرب برتوهلا منه Ï% ©!$#uρ ÞΟßγ≈ oΨ ÷s?# u |=≈ tG Å3ø9$# tβθßϑ n= ôè tƒ 

… çµ ¯Ρ r& ×Α ¨” t∴ ãΒ  Ï iΒ y7 Î i/ ¢‘ È d, pt ø: $$ Î/ ( { )٦(   ،}  ö≅ è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $#  ÏΒ š Î i/ ¢‘ È d, pt ø: $$ Î/ { )٧( 
 }  $Οm ∩⊇∪ ×≅ƒ Í”∴ s? z Ï iΒ Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊄∪ { )٨(    ،}  ã≅ƒ Í”∴ s? É=≈ tG Å3 ø9 $# z ÏΒ «! $# Í“ƒ Í“ yè ø9 $# 

ÉΟ‹ Å3 pt ø: $# ∩⊇∪ { )٩(   . 
                                                 

 .  ) ١٦٤ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ١٥٨:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٥٥:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 .  ٤:  سورة املعارج آية  ) ٤(
 .  ١٠:  سورة فاطر آية ) ٥(
 .  ١١٤:  سورة األنعام آية ) ٦(
 .  ١٠٢:  سورة النحل آية  ) ٧(
 .  ٢ ، ١:  سورة فصلت اآليتان) ٨(
 .  ١:  سورة الزمر آية ) ٩(
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™ËxÎm7y™ zΟó  {:  وتارة خيرب بأنه العلي األعلى كقوله تعاىل $# y7În/u‘ ’ n?ôã F{$# ∩⊇∪ { )١(     ،

uθèδ  {:  وقوله  uρ ’Í?yè ø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊄∈∈∪ { )٢(   . 

ΛäΨÏΒ  {:  وتارة خيرب بأنه يف السماء كقوله تعاىل   r&u ̈Β ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# β r& y#Å¡øƒ s† ãΝä3Î/ uÚö‘ F{$# 

#sŒÎ* sù š† Ïφ â‘θ ßϑ s? ∩⊇∉∪ ÷Πr& ΛäΨ ÏΒ r& ̈Β ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# βr& Ÿ≅ Å™ öãƒ öΝä3ø‹n= tæ $ Y6 Ï¹%tn ( { )؛ فذكر السماء    )٣

uθèδ  {:   قوله تعاىل ؛ كما ذكر يف  دون األرض ومل يعلق بذلك ألوهية أو غريها     uρ ª!$# ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ’ Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ( { )وكذلك قال النيب    )٤ ، } نوين وأنا أمني من يف أال تأم

أعتقها فإهنا  :  قال.  يف السماء:  ؟ قالت أين اهللا  {:   وقال للجارية)٦( )٥( }السماء 

 . )٨( )٧( }مؤمنة 

&ã…  {:  وتارة جيعل بعض اخللق عنده كقوله تعاىل s!uρ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 { )٩( 
β¨  {:  وخيرب عمن عنده بالطاعة كقوله  Î) t Ï% ©!$# y‰ΖÏã š În/u‘ Ÿω tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ôtã Ïµ Ï?yŠ$ t7Ïã 

…çµ tΡθ ßs Îm6 |¡ç„uρ …ã& s!uρ šχρß‰àf ó¡o„ ) ∩⊄⊃∉∪ { )فلو كان موجب العندية معىن عاما    )١٠ ،
، ومل يكن أحد    ، وأمثال ذلك لكان كل خملوق عنده كدخوهلم حتت قدرته ومشيئته 

βÎ) š¨  {:  ، وقد قال تعاىل مستكربا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا  Ï%©!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ôtã 

                                                 
 .  ١:  سورة األعلى آية ) ١(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ١٧ ، ١٦:  سورة امللك اآليتان ) ٣(
 .  ٣:  سورة األنعام آية ) ٤(
،   )٤٧٦٤(، أبو داود السنة  )٢٥٧٨(، النسائي الزكاة  )١٠٦٤(، مسلم الزكاة  )٤٠٩٤(البخاري املغازي  ) ٥(

 .  )٣/٥(أمحد 
 .   أيب سعيد من حديث)  ١٠٦٤ (، ومسلم  ) ٤٣٥١ (رواه البخاري   ) ٦(
 .  )٩٣٠(، أبو داود الصالة  )١٢١٨(، النسائي السهو   )٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٧(
 .  من حديث معاوية بن احلكم السلمي    )  ٥٣٧ (رواه مسلم  ) ٨(
 .  ١٩:  سورة األنبياء آية ) ٩(
 .  ٢٠٦:  سورة األعراف آية  ) ١٠(
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’ ÎAyŠ$ t6Ïã tβθè= äz ô‰u‹y™ tΛ© yγ y_ š ÌÅz# yŠ ∩∉⊃∪ { )وهو سبحانه وصف املالئكة بذلك ردا      )١ ،
وأما   .  ، وأمثال  هذا يف القرآن ال حيصى إال بكلفة     ر املستكربين عن عبادتهعلى الكفا

فال خيلو إما أن يكون        .  األحاديث واآلثار عن الصحابة والتابعني فال حيصيها إال اهللا تعاىل 
ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو اهللا نفسه على خلقه هو احلق أو احلق         

، وإما أن يكون نفسه فوق اخللق أو ال يكون     على النقيضني، إذ احلق ال خيرج    نقيضه
؟ فإن كان نفي  فأما أن يكون احلق إثبات ذلك أو نفيه    .  فوق اخللق كما تقول اجلهمية  

، ال نصا وال ظاهرا وال الرسول وال   ؛ فمعلوم أن القرآن مل يبني هذا قط   ذلك هو احلق 
، وال    أئمة املذاهب األربعة وال غريهم  ؛ ال أحد من الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني    

وأما ما نقل من .  ميكن أحدا أن ينقل عن واحد من هؤالء أنه نفى ذلك أو أخرب به           
،    ؛ فإن كان احلق هو النفي دون اإلثبات اإلثبات عن هؤالء فأكثر من أن حيصى أو حيصر

؛ لزم أن يكون      والكتاب والسنة واإلمجاع إمنا دل على اإلثبات ومل يذكر النفي أصال  
 إما نصا وإما  -بل نطقوا مبا يدل .  الرسول واملؤمنون مل ينطقوا باحلق يف هذا الباب 

ومعلوم أن من اعتقد هذا يف      !  على الضالل واخلطأ املناقض للهدى والصواب      -ظاهرا
tΒ  {:  الرسول واملؤمنني فله أوفر حظ  من قوله تعاىل  uρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §9$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 

3“ y‰ßγ ø9$# ôìÎ6 −Ftƒ uρ uöxî È≅‹ Î6 y™ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ï& Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ¨Ψ yγy_ ( ôNu!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ { )؛   )٢
هذه النصوص أريد هبا خالف ما يفهم منها أو خالف ما دلت   :  القائل إذا قالفإن 
، وإمنا أريد هبا علو املكانة وحنو  ، أو أنه مل يرد إثبات علو اهللا نفسه على خلقه  عليه
،    فكان جيب أن يبني للناس احلق الذي جيب التصديق به باطنا وظاهرا:  فيقال له.  ذلك

؛ فإن غاية ما يقدر  على أن هذا الكالم مل يرد به مفهومه ومقتضاه  بل ويبني هلم ما يدهلم 
، ومعلوم باتفاق العقالء أن      أنه تكلم باجملاز املخالف للحقيقة والباطن املخالف للظاهر  

.  املخاط ب  املبي ن إذا تكلم باجملاز فال بد أن يقرن خبطابه ما يدل على إرادة املعىن اجملازي    
                                                 

 .  ٦٠:  سورة غافر آية ) ١(
 .  ١١٥:  ء آية سورة النسا) ٢(
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لغ املبني الذي بني للناس ما نزل إليهم يعلم أن املراد بالكالم خالف       فإذا كان الرسول املب
؛ كان عليه أن يقرن خبطابه ما يصرف القلوب عن فهم املعىن الذي مل           مفهومه ومقتضاه

فإن عليه أن ينهاهم أن يعتقدوا يف   .  ال سيما إذا كان باطال ال جيوز اعتقاده يف اهللا .  ي رد
؛    ، ولو مل خياطبهم مبا يدل على ذلك     إذا كان ذلك خموفا عليهم   اهللا ما ال جيوز اعتقاده  

هو اعتقاد  :  فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدهلم على ذلك االعتقاد الذين تقول النفاة
، فإذا مل يكن يف الكتاب وال السنة وال كالم أحد من السلف واألئمة ما يوافق قول          باطل

،    ؛ امتنع حينئذ  أال يكون مرادهم اإلثبات  اإلثبات، بل هم دائما يتكلمون ب  النفاة أصال
، ومل يظهروه وإمنا       وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه وهم مل يتكلموا به قط    

 .  ، وهذا كالم مبني ال خملص ألحد عنه  أظهروا ما خيالفه وينافيه 
 علو اهللا على    يف الوجه األول من وجوه إثبات     -رمحه اهللا-هذا وما زال كالم الشيخ  

 .  ، ومناقشته لنفاة العلو من خالل مباحث هذا الوجه   عرشه
 يف وجوب اإلقرار باإلثبات لعلو اهللا على عرشه وعلى السماوات أن      )١(الوجه الثاين 

من املعلوم أن اهللا تعاىل أكمل الدين وأمت النعمة وأن اهللا أنزل الكتاب تبيانا لكل      :  يقال
،   ، وأعظم أصوله   حقه اهللا وما يرته عنه هو من أجل أمور الدين ، وأن معرفة ما يست   شيء

؛ فكيف جيوز أن يكون هذا الباب مل يبينه      وأن بيان هذا وتفصيله أوىل من كل شيء    
؟ وكيف يكون الدين قد   ، ومل يعلم أمته ما يقولون يف هذا الباب  ومل يفصلهالرسول 

؛ أب ما تقوله    يدرون مباذا يعرفون رهبم ، وهم ال  كمل وقد ت ركوا على الطريقة البيضاء 
 ؟   النفاة أو بأقوال أهل اإلثبات

كل من فيه أدىن حمبة للعلم أو أدىن حمبة للعبادة ال بد أن خيطر بقلبه  :  الوجه الثالث
؛ فال يتصور أن يكون الصحابة    ، ويقصد فيه احلق ومعرفة اخلطأ من الصواب   هذا الباب

، وال    ، وال يشتاقون إىل معرفته  ني عن هذا ال يسألون عنهوالتابعون كلهم كانوا معرض
، وهم ليال وهنارا يتوجهون بقلوهبم إليه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا    تطلب قلوهبم احلق 

                                                 
 .  ) ١٧٤ /٥ (اجملموع ) ١(
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، وهي مشتاقة إليه  ، والقلوب جمبولة مفطورة على طلب العلم هبذا ومعرفة احلق فيه  ورهبا
،    مع اإلرادة اجلازمة والقدرة جيب حصول املراد     ، و أكثر من شوقها إىل كثري من األمور
، وقد سألوه عما هو دون         وسؤال بعضهم بعضا وهم قادرون على سؤال الرسول    

أيضحك :  له أبو رزينوسأ.  ؟ فأجاهبم هل نرى ربنا يوم القيامة:  سألوه {:  هذا

مث إهنم ملا سألوه  .  )٢( )١( }لن نعدم من رب يضحك خريا :  فقال.  نعم:  ؟ فقال ربنا

؛ فشبه   )٣( }إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر        {:  ؟ قال عن الرؤية 
، بل    يرى كما ت رى الشمس والقمر :  والنفاة ال يقولون .  باملرئيالرؤية بالرؤية ال املرئي 

؛ موافقة ألهل اإلثبات ومنافقة  هلم     يرى:  ومن قال.  أنه ال يرى حبال:  قوهلم احلقيقي
أهنم ال بد أن  :  ، واملقصود هنا  فسر الرؤية مبزيد علم فال يكون كرؤية الشمس والقمر   

، ومن املعلوم باالضطرار أن      ذا سألوه فال بد أن جييبهم    ، وإ  يسألوه عن رهبم الذي يعبدونه
، وإمنا نقلوا عنه ما يوافق قول   ما تقوله اجلهمية النفاة مل ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه  

 .  أهل اإلثبات
إما أن يكون اهللا حيب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد  :  أن يقال :  الوجه الرابع
؛ فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة    ال نعتقد واحدا منهما ، أو  قول أهل اإلثبات

، وال على العرش  ، وأنه ليس فوق السماوات رب   ، وال خارجه  وهو أنه ال داخل العامل
، وأن    ، وإمنا عرج به إىل السماوات فقط ال إىل اهللا  ، وأن حممدا مل يعرج به إىل اهللا   إله 

، وأن اهللا ال يرتل منه شيء وال يصعد إليه شيء         ملكوته املالئكة ال تعرج إىل اهللا بل إىل   
:  ، كقوهلم  ، وإن كانوا يعربون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إمجال وإهبام  وأمثال ذلك

، وأمثال هذه العبارات اليت   ليس مبتحيز وال جسم وال جوهر وال هو يف جهة وال مكان  

                                                 
 .  )٤/١٢(، أمحد  )١٨١(ابن ماجه املقدمة  ) ١(
 .  وضعفه البوصريي وحسنه األلباين   )  ١٨١ (، وابن ماجه  ) ٤٧٣١ (، وأبو داود  ) ١١ /٤ (رواه أمحد ) ٢(
،   )٢٥٥١(مذي صفة اجلنة   ، التر  )٦٣٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة       )٥٢٩(البخاري مواقيت الصالة  ) ٣(

 .  )٤/٣٦٠(، أمحد  )١٧٧(، ابن ماجه املقدمة   )٤٧٢٩(أبو داود السنة  
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، ومقصدهم هبا أنه ليس فوق السماوات     صتفهم منها العامة ترتيه الرب تعاىل عن النقائ
 .  ، وال على العرش إله يعبد وال عرج بالرسول إىل اهللا  رب

؛ فالصحابة والتابعون   واملقصود أنه إن كان الذي حيبه اهللا لنا أن نعتقده هذا النفي   
، وإذا كان اهللا    كان يعتقده، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول   أفضل منا
  ؛ فال بد أن يأمرنا الرسول     ، وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا    يرضاه لنا ورسوله 

، وال بد أن يظهر عنه وعن املؤمنني     ، ويندبنا إىل ما هو مستحب لنا مبا هو واجب علينا 
   :}  tΠöθ، ال سيما مع قوله     ، وما يقرب إليه   ما فيه إثبات حملبوب اهللا وم ر ضي ه   u‹ø9$# 

àM ù=yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ { )ال سيما واجلهمية جتعل هذا أصل        )١ ،
؟   ابة والتابعني ، وكيف ال يكون التوحيد معروفا عند الصح   ، وهو عندهم التوحيد  الدين

 وقد علم باالضطرار أن    وإذا كان كذلك كان من املعلوم أنه ال بد أن يبينه الرسول       
، فعلم أنه ليس بواجب وال مستحب بل    وأصحابه مل يتكلموا مبذهب النفاةالرسول 

، وإن كان حيب منا مذهب اإلثبات     علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه اهللا تعاىل لعباده 
 .  ؛ فال بد أيضا أن يبني لنا ذلك  لذي أمرنا به وهو ا

ومعلوم أن ما يف الكتاب والسنة من إثبات الصفات والعلو أعظم مما فيهما من إثبات    
،   ، وحنو ذلك من الشرائع    الوضوء والتيمم والصيام وحترمي ذوات احملارم وخبيث املطاعم    

، والتوحيد عن   لغا مبينا مب، والرسول   فعلى قول أهل اإلثبات يكون الدين كامال
، والسلف خري هذه      ، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا  السلف مشهورا معروفا 

والقرآن كله حق ليس فيه ضالل وال دل على كفر  .  ، وطريقهم أفضل الطرق  األمة
، فقوهلم     ، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة  ، بل هو الشفاء واهلدى والنور وحمال

،   ، وإن كان الذي حيبه اهللا منا ال نثبت وال ننفي  ، ومقبول غري مردود  خمتلفمؤتلف غري
، وال    بل نبقى يف اجلهل البسيط ويف ظلمات بعضها فوق بعض ال نعرف احلق من الباطل  

                                                 
 .  ٣:  سورة املائدة آية ) ١(
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 ٧٢٧

، بل نقف بني املثبتة والنفاة موقف الشاكني  ، وال الصدق من الكذب اهلدى من الضالل
tÎ/x‹ö/x‹•Β t  { احليارى ÷t/ y7 Ï9≡sŒ Iω 4’ n< Î) ÏIω àσ¯≈ yδ Iω uρ 4’n< Î) ÏIω àσ¯≈ yδ 4 { )ال مصدقني وال    )١ ،

العلم  وعدم مكذبني لزم من ذلك أن يكون اهللا حيب منا عدم العلم مبا جاء به الرسول  
،    ، وعدم العلم باحلق من الباطل   من الصفات التامات-سبحانه وتعاىل-مبا يستحقه اهللا 

 .  وحيب منا احلرية والشك 
، وإمنا حيب الدين     ومن املعلوم أن اهللا ال حيب اجلهل وال الشك وال احلرية وال الضالل   

≅ö  {:  وقد ذم احلرية بقوله .  والعلم واليقني è% (#θ ãã ô‰tΡr& ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $tΒ Ÿω $ oΨãè xΖtƒ Ÿω uρ $tΡ•ÛØtƒ 

–ŠtçΡuρ #’n?tã $ oΨÎ/$ s)ôã r& y‰÷èt/ øŒÎ) $ uΖ1 y‰yδ ª!$# “ É‹©9$% x. çµ ø?uθ ôγ tFó™ $# ßÏÜ≈ u‹¤±9$# ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβ#uöym ÿ…ã& s! Ò=≈ ys ô¹ r& 

ÿ…çµ tΡθ ããô‰tƒ ’n< Î) “ y‰ßγ ø9$# $ oΨÏKø$# 3 ö≅è% χ Î) “ y‰èδ «!$# uθèδ 3“ y‰ßγ ø9$# ( $ tΡóÉ∆ é&uρ zΝÎ= ó¡ä⊥Ï9 Éb> tÏ9 šÏϑ n=≈yè ø9$# ∩∠⊇∪ 
÷β r&uρ (#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9$# çνθà)¨?$#uρ 4 uθ èδuρ ü” Ï%©!$# Ïµ ø‹s9Î) šχρç|³øt éB ∩∠⊄∪ { )٢(   . 

                                                 
 .  ١٤٣:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٧٢ ، ٧١:  سورة األنعام اآليتان) ٢(
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 ٧٢٨

 اة العلو الرد على نف
لو كان :   يف رده على نفاة علو اهللا على عرشه-رمحه اهللا- )١(يقول شيخ اإلسالم 

،    وهو أنه ال داخل العامل وال خارجه   -أي نفاة العلو-اهللا حيب منا أن نعتقد قول النفاة 
،    مل يعرج به إىل اهللا، وأن حممدا    وأنه ليس فوق السماوات رب وال على العرش إله  

، وأن املالئكة ال تعرج إىل اهللا بل إىل          رج به إىل السماوات فقط ال إىل اهللا     وإمنا ع
 أي -، وإن كانوا  ، وأمثال ذلك ، وأن اهللا ال يرتل منه شيء وال يصعد إليه شيء  ملكوته

، وأمثال هذه    يعربون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إمجال وإهبام وإيهام-نفاة العلو
، ومقصدهم هبا أنه ليس    ها العامة ترتيه الرب تعاىل عن النقائصالعبارات اليت تفهم من

، واملقصود أنه     ، وال على العرش إله يعبد وال عرج بالرسول إىل اهللا فوق السماوات رب 
، وإذا كان اهللا       كان يعتقده، والرسول    إن كان الذي حيبه اهللا لنا أن نعتقد هذا النفي  

 مبا   علينا أو مستحب لنا فال بد أن يأمرنا الرسول   وهو إما واجب   .  ورسوله يرضاه لنا 
، ويندبنا إىل ما هو مستحب لنا وال بد أن يظهر عنه وعن املؤمنني ما فيه  هو واجب علينا

 }  tΠöθ، ال سيما مع قوله   إثبات حملبوب اهللا ومرضيه وما يقرب إليه u‹ø9$# àM ù=yϑ ø.r& öΝä3 s9 

öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑoÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉLyϑ ÷è ÏΡ { )وهو    ، ال سيما واجلهمية جتعل هذا أصل الدين   )٢ ،
؟     أمت ه التوحيد ، فكيف ال ي عل م الرسول   عندهم التوحيد الذي ال خيالفه إال شقي

؟ وإذا كان كذلك كان من    يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعني وكيف ال 
 وأصحابه مل     وقد علم باالضطرار أن الرسول    املعلوم أنه ال بد أن يبينه الرسول      

، بل علم أنه ليس من   ، فعلم أنه ليس بواجب وال مستحب يتكلموا مبذهب النفاة
-كان اهللا تعاىل حيب منا مذهب أهل اإلثبات  ، وإن   التوحيد الذي شرعه اهللا تعاىل لعباده

 .   وهو الذي أمرنا به فال بد أن يبني ذلك لنا-أي إثبات علو اهللا على عرشه

                                                 
 .  ) ١٧٥ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٣:  سورة املائدة آية ) ٢(
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ومعلوم أن يف الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات  
،    ن الشرائعالوضوء والتيمم والصيام والتحرمي ذوات احملارم وخبيث املطاعم وحنو ذلك م   

 مبلغا مبينا والتوحيد عن ، والرسول   فعلى قول أهل اإلثبات يكون الدين كامال
، والكتاب والسنة يصدق بعضهما بعضا والسلف خري هذه األمة      السلف مشهورا معروفا 
، بل هو   ، وال دل على كفر وحمال  ، والقرآن حق ليس فيه ضالل    وطريقهم أفضل الطرق  
، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة فقوهلم مؤتلف غري    رالشفاء واهلدى والنو 

 .  ، ومقبول غري مردود خمتلف
 إىل الرد على الواقفة الذين يتوقفون يف آيات الصفات -رمحه اهللا-مث انتقل الشيخ 

رمحه -، فيقول  وأحاديثها فال ينفون ما دلت عليه وال يثبتونه وهم الذين يسمون باملفوضة 
، بل نبقى يف اجلهل البسيط ويف    ن كان الذي حيبه اهللا منا ال نثبت وال ننفيوإ :  -اهللا

، وال  ، وال اهلدى من الضالل   ظلمات بعضها فوق بعض ال نعرف احلق من الباطل 
tÎ/x‹ö/x‹•Β t  { الصدق من الكذب بل نقف بني املثبتة والنفاة موقف الشاكني احليارى ÷t/ 

y7 Ï9≡sŒ Iω 4’ n< Î) ÏIω àσ¯≈ yδ Iω uρ 4’ n< Î) ÏIω àσ¯≈ yδ 4 { )؛ لزم من ذلك أن       ، ال مصدقني وال مكذبني   )١
سبحانه - وعدم العلم مبا يستحقه يكون اهللا حيب منا عدم العلم مبا جاء به الرسول 

 .  ، وحيب منا احلرية والشك  من الصفات التامات وعدم العلم باحلق من الباطل-وتعاىل
ومن املعلوم أن اهللا ال حيب اجلهل وال الشك وال احلرية وال الضالل وإمنا حيب الدين             

≅ö  {:  ، وقد ذم احلرية بقوله تعاىل    والعلم واليقني  è% (#θãã ô‰tΡr& ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω $ oΨãè xΖtƒ Ÿω uρ 

$ tΡ•ÛØtƒ –ŠtçΡuρ #’ n?tã $ oΨÎ/$ s)ôã r& y‰÷è t/ øŒÎ) $ uΖ1 y‰yδ ª!$# “ É‹©9$% x. çµ ø?uθ ôγ tFó™ $# ßÏÜ≈ u‹¤±9$# ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβ#uöym ÿ…ã&s! 

Ò=≈ ys ô¹ r& ÿ…çµ tΡθ ããô‰tƒ ’ n<Î) “ y‰ßγ ø9$# $ oΨ ÏKø$# 3 ö≅ è% χ Î) “ y‰èδ «!$# uθ èδ 3“ y‰ßγ ø9$# ( $ tΡóÉ∆ é&uρ zΝÎ=ó¡ä⊥ Ï9 Éb> tÏ9 

šÏϑ n=≈yè ø9$# ∩∠⊇∪ ÷βr&uρ (#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9$# çνθ à)¨?$#uρ 4 uθèδ uρ ü” Ï% ©!$# Ïµ ø‹s9Î) šχρ ç|³øt éB ∩∠⊄∪ { )وقد    )٢ ،

                                                 
 .  ١٤٣:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٧٢ ، ٧١:  سورة األنعام اآليتان) ٢(
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$  {:  أمرنا اهللا تعاىل أن نقول  tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t Ï%©!$# |Môϑ yè÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã Îöxî 

ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )وغريه عن عائشة  " صحيح مسلم " ، ويف   )١-

اللهم رب جربائيل   :   كان إذا قام من الليل يقول  أن النيب    { -رضي اهللا عنها 
، عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني  ، فاطر السماوات واألرض  وميكائيل وإسرافيل

 من احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء  ، اهدين ملا اختلف فيه عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون
؛    يسأل ربه أن يهديه ملا اختلف فيه من احلق    فهو  )٣( )٢( }إىل صراط مستقيم  

≅  {:  ؟ وقد قال اهللا تعاىل له فكيف يكون حمبوب اهللا عدم  اهلدي يف مسائل اخلالف  è%uρ 

Éb> §‘ ’ ÎΤ÷ŠÎ— $ Vϑù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪ { )؛    " زدين فيك حتريا : " وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال.   )٤
، وقد سأل املزيد من  بل هذا سؤال من هو حائر.  كذب باتفاق أهل العلم حبديثه 

؛     بل يسأل اهلدى والعلموال جيوز أن يسأل ويدعو مبزيد احلرية إذا كان حائرا ! احلرية 
؟ وإمنا ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين ال   فكيف مبن هو هادي اخللق من الضاللة

 .  ، إن صح النقل عنه    يقتدى هبم يف مثل هذا
، وينكرون اجلزم بأحد القولني يلزم       وقول هؤالء الواقفة الذين ال يثبتون وال ينفون   

 :  عليه أمور
؛ فإهنم ابتدعوا ألفاظا ومعاين ال   ا فعليه أن ينكر على النفاة أن من قال هذ :  أحدها

، وأما املثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له اإلنكار         أصل هلا يف الكتاب وال يف السنة 
؛  ، وإمنا يعارضون املثبتة  ، وهؤالء الواقفة هم يف الباطن يوافقون النفاة أو يقروهنم   عليهم

 .  دعة وعادوا أهل السنة فعلم أهنم أقروا أهل الب

                                                 
 .  ٧ ، ٦:  سورة الفاحتة اآليتان) ١(
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار                   )٣٤٢٠(، الترمذي الدعوات           )٧٧٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها               ) ٢(

 .  )٦/١٥٦(، أمحد  )١٣٥٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )١٦٢٥(
 .  ) ٧٧٠ ( مسلم  رواه) ٣(
 .  ١١٤:  سورة طه آية) ٤(
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 ٧٣١

؛ فهذا     عدم العلم مبعاين القرآن واحلديث ليس مما حيبه اهللا ورسوله:  أن يقال :  الثاين
 .  القول باطل
، غاية ما    الشك واحلرية ليست حممودة يف نفسها باتفاق املسلمني    :  أن يقال :  الثالث

 فأما من علم احلق بدليله    ؛ يف الباب أن من مل يكن عنده علم بالنفي وال اإلثبات يسكت
؛ فليس للواقف الشاك احلائر أن ينكر على    -صلى اهللا عليه وسلم-املوافق لبيان رسوله 

 .  هذا العامل اجلازم املستبصر املتبع للرسول العامل باملنقول واملعقول 
، وقالوا باإلثبات   السلف كلهم أنكروا على اجلهمية النفاة     :  أن يقال :  الرابع
، وكالمهم يف اإلثبات واإلنكار على النفاة أكثر من أن ميكن إثباته يف هذا    بهوأفصحوا 
؛ مثل مالك والثوري واألوزاعي وأيب حنيفة ومحاد بن زيد   ، وكالم األئمة املشاهري املكان

ومحاد بن سلمة وعبد الرمحن بن مهدي ووكيع بن اجلراح والشافعي وأمحد بن حنبل    
د وأئمة أصحاب مالك وأيب حنيفة والشافعي وأمحد موجود        وإسحاق بن راهويه وأيب عبي 

 .  كثري ال حيصيه أحد  
:  يا أبا عبد اهللا  :  ؛ فإن السائل قال له     وجواب مالك يف ذلك صريح يف اإلثبات        

}  ß≈ oΗ ÷q§9$# ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθtG ó™ االستواء   :  ؟ فقال مالك  استوى؛ كيف  )١( } ∪∋∩ #$
،   ، والكيف غري معقول استواؤه معلوم أو معقول :  ويف لفظ .  ، والكيف جمهول  معلوم

، وأن      بأن نفس االستواء معلومفقد أخرب .  ، والسؤال عنه بدعة  واإلميان به واجب
 .  وهذا بعينه قول أهل اإلثبات.  كيفية االستواء جمهولة 
، بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن     ثبتون استواء حىت جتهل كيفيته وأما النفاة فما ي

 .  االستواء جمهول غري معلوم
ال سيما إذا كان    .  الكيف جمهول :  وإذا كان االستواء جمهوال مل حيتج إىل أن يقال   

  وكالم .  هي جمهولة أو معلومة   :  ، فاملنتفى املعدوم ال كيفية له حىت يقال    االستواء منتفيا

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
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، لكن تلك الكيفية جمهولة لنا   ، وأن له كيفية  مالك صريح يف إثبات االستواء وأنه معلوم
، فإن السؤال إمنا يكون   ، وهلذا بد ع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية  ال نعلمها حنن

، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية     عن أمر معلوم لنا وحنن ال نعلم كيفية استوائه 
؛ يبني ذلك أن املالكية وغري املالكية نقلوا عن مالك أنه    كيفية معلومة لناتكون تلك ال

حىت ذكر ذلك مكي  خطيب قرطبة يف     .  اهللا يف السماء وعلمه يف كل مكان    :  قال
، ونقله أبو عمرو الطلمنكي وأبو عمر بن  الذي مجعه من كالم مالك " التفسري " كتاب
، ونقله أيضا عن مالك غري هؤالء ممن   وغري واحد  " صراملخت " ، وابن أيب زيد يف  عبد الرب

مثل أمحد بن حنبل وابنه عبد اهللا واألثرم واخلالل واآلجري وابن     .  ال ي حصى عددهم
ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة مل   .  ، وطوائف غري هؤالء من املصنفني يف السنة   بطة

قاله قبله ربيعة بن أيب عبد الرمحن ، والقول الذي قاله مالك    ينقل عنه هذا اإلثبات
 .  ، كما رواه عنه سفيان بن عيينة  شيخه

وقال عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون كالما طويال يقرر مذهب     
، وكالم   ، وكالم املالكية يف ذم اجلهمية النفاة مشهور يف كتبهم اإلثبات ويرد على النفاة

، حىت علماؤهم حكوا اإلمجاع من أهل    ثبات كثري مشهورأئمة املالكية وقدمائهم يف اإل 
 .  السنة واجلماعة على أن اهللا بذاته فوق عرشه   

، ومل يكن من أئمة املالكية من    وابن أيب زيد إمنا ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف 
لتلقن جلميع   " الرسالة " ، وهو إمنا ذكر هذا يف مقدمة  خالف ابن أيب زيد يف هذا

، ومل يرد  على ابن أيب       ؛ ألنه عند أئمة السنة من االعتقادات اليت يلقنها كل أحد    املسلمني
، وال     ، مل يعتمد من خالفه على أنه بدعة   زيد يف هذا إال من كان من أتباع اجلهمية النفاة  

أن ما قاله خمالف      :  ، ولكن زعم من خالف ابن أيب زيد وأمثاله    أنه خمالف للكتاب والسنة 
إن ابن أيب زيد مل يكن حيسن فن الكالم الذي يعرف به ما جيوز على  :  قالوا، و للعقل
والذين أنكروا على ابن أيب زيد وأمثاله من املتأخرين تلقوا هذا      .   وما ال جيوز اهللا

، وهؤالء تلقوا هذا اإلنكار عن   اإلنكار عن متأخري األشعرية كأيب املعايل وأتباعه 
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، فاجلهمية من املعتزلة وغريهم هم   عتزلة وحنوهم من اجلهمية األصول اليت شاركوا فيها امل
 .  أصل هذا اإلنكار

، مثل ما رواه     وسلف األمة وأئمتها متفقون على اإلثبات راد ون على الواقفة والنفاة
إن اهللا فوق عرشه   :  كنا والتابعون متوافرون نقول :  البيهقي وغريه عن األوزاعي قال

الفقه   " وقال أبو مطيع البلخي يف كتاب .  سنة من صفاتهونؤمن مبا وردت به ال
؟  ال أعرف ريب يف السماء أو يف األرض      :  سألت أبا حنيفة عمن يقول :  املشهور " األكرب
≈ß  {:   يقول؛ ألن اهللا  كفر:  قال oΗ ÷q§9$# ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tG ó™ ، وعرشه      )١( } ∪∋∩ #$

، ولكن ال يدري العرش يف    إنه يقول على العرش استوى  :  فقلت.  فوق سبع مساواته
؛ ألنه تعاىل يف أعلى عليني  إذا أنكر أنه يف السماء كفر :  فقال! السماء أو يف األرض 

:  كان مالك بن أنس يقول   :  وقال عبد اهللا بن نافع.  وأنه يدعى من أعلى ال من أسفل  
 .   يف السماء وعلمه يف كل مكان اهللا

 )٢( } uθèδuρ óΟä3yètΒ tør& $tΒ öΝçGΨä. 4  {:  سألت سفيان الثوري عن قوله تعاىل:  وقال م ع دان
د فيما ثبت عنه من غري وجه رواه ابن أيب حامت والبخاري   وقال محاد بن زي.  علمه:  قال 

ليس يف السماء :  إمنا يدور كالم اجلهمية على أن يقولوا :  وعبد اهللا بن أمحد وغريهم
؟   مباذا نعرف ربنا:  قلت لعبد اهللا بن املبارك:  وقال علي بن احلسن بن شقيق.  شيء
حبد ال يعلمه  :  ؟ قال حبد  :  قلت.  بأنه فوق مساواته على عرشه بائن من خلقه   :  قال
، وهو أيضا صحيح ثابت عن   وهذا مشهور عن ابن املبارك ثابت عنه من غري وجه .  غريه

يا أبا عبد الرمحن :  وقال رجل لعبد اهللا بن املبارك.  أمحد وإسحاق وغري واحد من األئمة 
م يزعمون أن إهلك     ال ختف فإهن :  قال.  قد خف ت اهللا من كثرة ما أدعو على اجلهمية     

 .  الذي يف السماء ليس بشيء

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ٢(
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، وإمنا حياولون أن        كالم اجلهمية أوله ش ه د  وآخره س م   :  وقال جرير بن عبد احلميد
، وروى هو وغريه بأسانيد ثابتة عن عبد   رواه ابن أيب حامت.  ليس يف السماء إله :  يقولوا

 كلم موسى بن وا أن يكون اهللا   إن اجلهمية أرادوا أن ينف     :  ، قال الرمحن بن مهدي
وقال  .  ، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإال ضربت أعناقهم عمران وأن يكون على العرش 

من زعم أن اهللا على العرش استوى على خالف ما ي قر  يف قلوب العامة         :  يزيد بن هارون 
أشر قوال من   هم :  ، وذ كر عنده اجلهمية فقال   وقال سعيد بن عامر الضبعي.  فهو جهمي 

، وقالوا    ، قد أمجع أهل األديان مع املسلمني على أن اهللا على العرش   اليهود والنصارى
كل مت  بشرا املريسي وأصحابه :  وقال عب اد بن العوام الواسطي.  ليس عليه شيء:  هم

، أن ال      ، أرى واهللا  ليس يف السماء شيء   :  فرأيت آخر كالمهم ينتهي إىل أن يقولوا    
 .  وهذا كثري يف كالمهم .  وا وال يوارثوايناكح

مقالة أهل السنة وأهل     :  وهكذا ذكر أهل الكالم الذين ينقلون مقاالت الناس   
اختالف املصلني   " ، كما ذكره أبو احلسن األشعري يف كتابه الذي صنفه يف  احلديث

.  ئة وغريهم  ؛ فذكر فيه أقوال اخلوارج والروافض واملعتزلة واملرج        " ومقاالت اإلسالميني
 :  مث قال
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 ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب احلديث 
، ومبا رواه   ومالئكته وكتبه ورسله ومبا جاء من عند اهللاومجلة قوهلم اإلقرار باهللا 

وأن اهللا على عرشه كما  :  ، إىل أن قال  ال يردون من ذلك شيئاالثقات عن رسول اهللا 
ß≈oΗ÷q§9$# ’n?tã Ä  {:  قال ö̧yèø9$# 3“uθtGó™$# ∩∈∪ { )كما قال تعاىل ، وأن له يدين بال كف  )١ ،  :

}  $yϑÏ9 àMø)n=yz £“y‰u‹Î/ ( { )علما كما قال، وأقروا أن هللا  )٢   :}  …ã&s!t“Ρr& ÏµÏϑù=ÏèÎ/ ( { )٣(     ،

}  $ tΒ uρ ã≅ Ïϑ øt rB ôÏΒ 4 s\Ρé& Ÿω uρ ßìŸÒ s? ω Î) Ïµ Ïϑ ù= Ïè Î/ 4 { )وأثبتوا السمع والبصر ومل ينفوا ذلك         )٤ ،
إنه ال يكون يف األرض من خري وال شر إال ما شاء       :  ، وقالوا  عن اهللا كما نفته املعتزلة 

$  {:  ، وأن األشياء تكون مبشيئة اهللا كما قال   اهللا tΒ uρ tβρâ!$ t±n@ Hω Î) β r& u!$ t±o„ ª!$# 4 { )٥(   . 
إن القرآن كالم اهللا غري خملوق ويصدقون باألحاديث اليت      :  ويقولون  :  إىل أن قال 

هل من   :  ، فيقول إن اهللا يرتل إىل السماء الدنيا   {:   مثلجاءت عن رسول اهللا  

ويقرون أن اهللا جييء يوم القيامة كما  .  ؛ كما جاء يف احلديث )٦( }مستغفر فأغفر له 

%!u  {:  قال y ùρ y7 •/u‘ à7 n=yϑ ø9$#uρ $ y|¹ $ y|¹ ∩⊄⊄∪ { )وأن اهللا يقرب من خلقه كيف يشاء     )٧ ،
ßøt  {:  كما قال wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθø9$# ∩⊇∉∪ { )إىل أن      ة، وذكر أشياء كثري    )٨ ،

، وبكل ما ذكرنا من قوهلم نقول وإليه      فهذه مجلة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه  :  قال
 .  نذهب

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
 .  ٧٥:  سورة ص آية) ٢(
 .  ١٦٦:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ١١:  سورة فاطر آية ) ٤(
 .  ٣٠:  سورة اإلنسان آية  ) ٥(
 .  )١٤٨٠(، الدارمي الصالة   )٤/٨١(أمحد ) ٦(
 .  ٢٢:  سورة الفجر آية ) ٧(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٨(
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ليس جبسم  :  قال أهل السنة وأصحاب احلديث:  قال األشعري أيضا يف مسألة االستواء
ß≈oΗ÷q§9$# ’n?tã Ä  {:  ، وأنه على عرشه كما قال وال يشبه األشياء ö̧yèø9$# 3“uθtGó™$# ∩∈∪ { )١(    ،

، وأن له يدين      استوى بال كيف :  ، بل نقول  وال نتقدم بني يدي اهللا ورسوله يف القول 
$  {:  بال كف كما قال تعاىل yϑ Ï9 àM ø)n=yz £“ y‰u‹Î/ ( { )وأن اهللا يرتل إىل مساء الدنيا    )٢ ،

 .  من استوى على عرشه مبعىن استوىل:  وقالت املعتزلة:   قال)٣(كما جاء يف احلديث 
إن  :  يف باب االستواء " اإلبانة عن أصول الديانة " وقال األشعري أيضا يف كتاب

:  قالإن اهللا مستو على عرشه كما :  قول لهن:  ؟ قيل ما تقولون يف االستواء:  قال قائل
}  ß≈oΗ÷q§9$# ’n?tã Ä ö̧yèø9$# 3“uθtGó™$# ∩∈∪ { )وقال )٤ ،  :}  Ïµø‹s9Î) ß‰yèóÁtƒ ÞΟÎ=s3ø9$# Ü=Íh‹©Ü9$# { )٥(     ،

t/ çµyè≅  {:  وقال sù§‘ ª!$# Ïµø‹s9Î) 4 { )وقال حكاية عن فرعون   )٦ ،  :}  ß≈ yϑ≈yγ≈ tƒ È ø⌠ $# ’ Í< 

% [n÷|À þ’Ìj?yè©9 àè=ö/r& |=≈t7ó™F{$# ∩⊂∉∪  |=≈t7ó™r& ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# yìÎ=©Ûr'sù #’n<Î) Ïµ≈s9Î) 4y›θãΒ ’ÎoΤÎ)uρ …çµ‘ΖàßV{ $\/É‹≈Ÿ2 4 { )٧( 
 ΛäΨÏΒr&u ̈Β ’Îû {:  ، وقال اهللا تعاىل إن اهللا فوق السماوات:  رعون موسى يف قوله؛ كذ ب ف 

Ï!$yϑ¡¡9$# βr& y#Å¡øƒ s† ãΝä3Î/ uÚö‘ F{$# #sŒÎ* sù š† Ïφ â‘θ ßϑ s? ∩⊇∉∪ { )فالسماوات فوقها العرش   )٨ ،  ،

ΛäΨ  {:  ، وليس إذا قال  وكل ما عال فهو مساء ÏΒr&u ̈Β ’Îû Ï!$ yϑ  يعين مجيع  )٩( } 9$#¡¡
، أال ترى أنه ذكر السماوات    ، وإمنا أراد العرش الذي هو أعلى السماوات  السماوات

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
 .  ٧٥:  سورة ص آية) ٢(
 .  من حديث أيب هريرة   )  ٧٥٨ (، ومسلم   ) ١١٤٥ (صحيح البخاري :  ، وانظر  حديث متواتر ) ٣(
 .  ٥:  سورة طه آية) ٤(
 .  ١٠:  سورة فاطر آية ) ٥(
 .  ١٥٨:  سورة النساء آية ) ٦(
 .  ٣٧، ٣٦:  تانياآلسورة غافر ) ٧(
 .  ١٦:  سورة امللك آية  ) ٨(
 .  ١٦:  سورة امللك آية  ) ٩(
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≅Ÿ  {:  فقال yèy_ uρ tyϑ s)ø9$# £Íκ Ïù #Y‘θ çΡ { )ورأينا  .  ؟ ومل يرد أنه ميأل السماوات مجيعا       )١
؛ ألن اهللا مستو على العرش الذي      املسلمني مجيعا يرفعون أيديهم إذا دعوا حنو السماوات   

، وقد قال   ، فلوال أن اهللا على العرش مل يرفعوا أيديهم حنو العرش  هو فوق السماوات 
، وأن اهللا     استوىل وملك وقهر  :  إن معىن استوى  :  تزلة واجلهمية واحلرورية    قائلون من املع 
، وذهبوا يف   ، وجحدوا أن يكون اهللا على عرشه كما قال أهل احلق    يف كل مكان

؛ ألن    ، فلو كان كما قالوا كان ال فرق بني العرش واألرض السابعة     االستواء إىل القدرة 
؛ فلو كان   قادر عليها وعلى احلشوش واألخلية واألرض فاهللا.  اهللا قادر على كل شيء

إن اهللا مستو على األشياء كلها وعلى   :  مستويا على العرش مبعىن االستيالء جلاز أن يقال
؛ بطل أن يكون معىن االستواء على العرش االستيالء ال الذي هو عام       احلشوش واألخلية  
 .  يف األشياء كلها

د من أئمة أصحابه كابن فورك واحلافظ ابن وقد نقل هذا عن األشعري غري واح
تبني كذب املفتري فيما ينسب إىل أيب احلسن    : " عساكر يف كتابه الذي مجعه يف

قد  :  فإن قال قائل:  وقوله فيه  " اإلبانة " وذكر اعتقاده الذي ذكره يف أول  " األشعري
جئة فعرفونا قولكم الذي   أنكرمت قول املعتزلة والقدرية واجلهمية واحلرورية والرافضة واملر         

قولنا الذي به نقول وديانتنا اليت ندين هبا :  ، قيل له ، وديانتكم اليت هبا تدينون  به تقولون 
 وما روي عن الصحابة والتابعني وأئمة     وسنة نبيه - تعاىل -التمسك بكتاب اهللا 

،   ه قائلون، ومبا كان عليه أمحد بن حنبل نضر اهللا وجه  ، وحنن بذلك معتصمون احلديث
، والرئيس الكامل الذي أبان اهللا به احلق     ؛ ألنه اإلمام الفاضل وملا خالف قوله جمانبون 

، وشك   ، وزيغ الزائغني  ، وقمع به بدع املبتدعني   ، وأوضح املنهاج به    عند ظهور الضالل 
.  ، وعلى مجيع أئمة املسلمني    ، وكبري مفهم   فرمحة اهللا عليه من إمام مقدم   .  الشاكني

                                                 
 .  ١٦:  سورة نوح آية ) ١(
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وما رواه الثقات  .  أنا نقر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وما جاء من عند اهللا  :  ومجلة قولنا
 .  عن رسول اهللا 

 .  وذكر ما تقدم وغريه من مجل كثرية أوردت يف غري هذا املوضوع  
أن اهللا    :  الذي يذهب إليه أهل العلم:  " الشريعة " وقال أبو بكر اآلجري يف كتاب

، قد أحاط جبميع ما خلق يف     فوق مساواته وعلمه حميط بكل شيءتعاىل على عرشه
أي شيء  :  ؛ فإن قال قائل  ، يرفع إليه العباد  السماوات الع لى ومجيع ما يف سبع أرضني

$  {:  معىن قوله tΒ Üχθ à6tƒ ÏΒ 3“ uθ øgªΥ >πsW≈ n= rO ω Î) uθèδ óΟßγ ãè Î/# u‘ Ÿω uρ >π |¡÷Η s~ ω Î) uθ èδ öΝåκÞ ÏŠ$ y™ { )١(  
.  ، وكذا فسره أهل العلم   ، وعلمه حميط هبم  علمه واهللا على عرشه :  ؟ قيل له  اآلية

  والقول الذي  .  ، هذا قول املسلمني   واآلية يدل أوهلا وآخرها أنه العلم وهو على عرشه     
وأنه فوق عرشه اجمليد بذاته وهو يف كل مكان بعلمه قد        :  قاله الشيخ حممد بن أيب زيد  

وهذا مع أنه جهل      .  أن اهللا هو اجمليد بذاته   :  ؛ بأن ر ف ع اجمليد  ومراده   تأوله بعض املبطلني 
 .  ، والعزيز بذاته  ، والرحيم بذاته  الرمحن بذاته :  واضح فإنه مبرتلة أن يقال 

على العرش استوى وعلى العرش    : " أيضا " الرسالة " ن أيب زيد يف خطبة وقد قال اب
، ومع هذا فقد   ؛ ف ف ر ق بني االستواء واالستيالء على قاعدة األئمة املتبوعني " احتوى

والذي قاله  .  هذا لفظه.  بأن اهللا يف مسائه دون أرضه " املختصر " صرح ابن أيب زيد يف
 .  ه أئمة أهل السنة من مجيع الطوائف  ابن أيب زيد ما زالت تقول

الوصول إىل معرفة   " وقد ذكر أبو عمرو الطلمنكي اإلمام يف كتابه الذي مساه
.  أن أهل السنة واجلماعة متفقون على أن اهللا استوى بذاته على عرشه   :  " األصوب

كر    ، ذ وكذلك ذكره حممد بن عثمان بن أيب شيبة حافظ الكوفة يف طبقة البخاري وحنوه    
 .  ذلك عن أهل السنة واجلماعة 

                                                 
 .  ٧:  سورة اجملادلة آية ) ١(
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املشهورة يف السنة اليت    " رسالته " وكذلك ذكره حيىي بن عمار السجستاين اإلمام يف
،    له " اإلبانة " وكذلك ذكره أبو نصر السجزي احلافظ يف كتاب .  كتبها إىل ملك بالده 

وابن املبارك  وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة  :  قال
، وأن علمه يف      وفضيل بن عياض وأمحد وإسحاق متفقون على أن اهللا فوق العرش بذاته  

وكذلك ذكر شيخ اإلسالم األنصاري وأبو العباس الطرقي والشيخ عبد     .  كل مكان
 .  ، ومن ال حيصي عدده إال اهللا من أئمة اإلسالم وشيوخه   القادر اجليلي

وغري ذلك من املصنفات  " حلية األولياء "  صاحبقال احلاظ أبو نعيم األصبهاين
طريقنا طريق السلف املتبعني الكتاب والسنة   :  الذي مجعه  " االعتقاد " املشهورة يف  
 .  وإمجاع األمة

مل   .  ومما اعتقدوه أن اهللا مل يزل كامال جبميع صفاته القدمية ال يزول وال حيول :  قال
وأحدث األشياء من غري  .   بسمع متكلما بكالم، مسيعا ، بصريا ببصر يزل عاملا بعلم

، وأن القرآن       ، وكذلك سائر كتبه املرتلة كالمه غري خملوق وأن القرآن كالم اهللا  .  ذلك
من مجيع اجلهات مقروءا ومتلوا وحمفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كالم اهللا حقيقة ال   

، وأن      وأن الواقفة واللفظية واجلهمية    ، وأنه بألفاظنا كالم اهللا غري خملوق    حكاية وال ترمجة
، وأن     من ق ص د القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كالم اهللا فهو عندهم من اجلهمية   

 .  ، وذكر أشياء  اجلهمي عندهم كافر 
 يف العرش واستواء اهللا عليه يقولون هبا  وإن األحاديث اليت ثبتت عن النيب  :  وقال

، ال حيل  ، واخللق بائنون منه ، وأن اهللا بائن من خلقه  متثيلويثبتوهنا من غري تكييف وال 
، وذكر سائر اعتقاد   ، وهو مستو على عرشه يف مسائه دون أرضه        فيهم وال ميتزج هبم  

 .  السلف وإمجاعهم على ذلك  
إنه بداخل      :  ال نقول كما قالت اجلهمية      :  " رسالته  " وقال حيىي بن عثمان يف   

هو بذاته على عرشه وعلمه            :  ، بل نقول      وال نعلم أين هو       ، األمكنة وممازج كل شيء        
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uθ  {:  ، وهو معىن قوله       ، ومسعه وبصره وقدرته لكل شيء            حميط بكل شيء   èδ uρ óΟ ä3 yè tΒ 

t ø r& $ tΒ öΝ çGΨ ä. 4 { )١(  . 
يعين عصر شيخ  -خ العارف معمر بن أمحد شيخ الصوفية يف هذا العصر وقال الشي

، وأمجع ما كان عليه أهل    أحببت أن أوصي أصحايب بوصية من السنة    :  -اإلسالم
، إىل    ، فذكر أشياء من الوصية احلديث وأهل املعرفة والنصوص من املتقدمني واملتأخرين

، واالستواء معلوم والكيف     يف وال تأويلوأن اهللا استوى على عرشه بال ك   :  أن قال فيها
، واخللق بائنون منه بال حلول وال ممازجة          ، وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه    جمهول

،  ، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب   بصري عليم خبري، وأنه    وال مالصقة 
اء بال كيف ، ويرتل كل ليلة إىل مساء الدنيا كيف ش  ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا

 .  ، ومن أنكر الرتول أو تأول فهو مبتدع ضال  وال تأويل
وقال اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين النيسابوري يف  

ويعتقد أصحاب احلديث ويشهدون أن اهللا فوق سبع    :  له " الرسالة يف السنة " كتاب
، مل خيتلفوا أن اهللا تعاىل على   مة، كما نطق به كتابه وأعيانه سلف األ مساواته على عرشه

وإمامنا أبو عبد اهللا الشافعي احتج يف     :  ، قال ، وعرشه فوق مساواته   عرشه
، وأن الرقبة الكافرة ال يصح التكفري      يف مسألة إعتاق الرقبة يف الكفارة  " املبسوط " كتابه

، وسأل   ن الكفارة وأنه أراد أن يعتق اجلارية السوداء ع )٢(هبا خبرب معاوية بن احلكم 
؟   أين ربك  {:  ، فقال هلا ، فامتحنها ليعرف أهنا مؤمنة أم ال     عن اعتاقه إياها النيب

 ، فحكم بإمياهنا ملا أقرت أن رهبا )٣( }أعتقها فإهنا مؤمنة :  ، فقال أشارت إىل السماء
 .  ، وعرفت رهبا بصفة العلو والفوقية  يف السماء

 :  وقال احلافظ أبو بكر البيهقي
                                                 

 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ١(
 .  ) ٥٣٧ (رواه مسلم  ) ٢(
 .  )٩٣٠(، أبو داود الصالة  )١٢١٨(، النسائي السهو   )٥٣٧(الة مسلم املساجد ومواضع الص    ) ٣(
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≈ß  {:  ، قال تعاىل باب القول يف االستواء oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ $# ∩∈∪ { )١(   ،

}  §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 $# { )٢(   ،}  uθ èδ uρ ã Ïδ$ s) ø9 $# s− öθ sù  Íν ÏŠ$ t6 Ïã 4 { )٣(   ،}  tβθ èù$ sƒ s† 

Ν åκ ®5 u‘  Ï iΒ óΟ Îγ Ï% öθ sù { )٤(   ،}  Ïµ ø‹ s9 Î) ß‰ yè óÁ tƒ ÞΟ Î= s3 ø9 $# Ü= Í h‹ ©Ü9 $# ã≅ yϑ yè ø9 $# uρ ßx Î=≈ ¢Á9 $# … çµ ãè sù ö tƒ 4 { )٥(  
}  ΛäΨÏΒ r&u ̈Β ’ Îû Ï!$ yϑ öΝä3¨Ψ  {:  ، وأراد فوق السماء كما قال   )٦( } 9$#¡¡ t7Ïk= |¹ _{uρ ’ Îû Æíρ ä‹ ã` 

È≅ ÷‚ ¨Ζ9$# { )وقال ، مبعىن على جذوع النخل     )٧ ،  :}  (#θ ßs‹Å¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )؛    )٨
أأمنتم  :  ، فمعىن اآلية ، والعرش أعلى السماوات  ، وكل ما عال فهو مساء  على األرض:  أي

وفيما كتبنا من اآليات داللة على إبطال :  ، قال من على العرش كما صرح به يف سائر اآليات
، إمنا    )٩( } uθèδuρ óΟä3yètΒ  {:  ، وقوله  قول من زعم من اجلهمية أن اهللا بذاته يف كل مكان 

 .  أراد بعلمه ال بذاته
:   قال)١٠(ملا تكلم على حديث الرتول  " شرح املوطأ " وقال أبو عمر بن عبد الرب يف

ء على   ، وفيه دليل على أن اهللا يف السما   هذا حديث مل خيتلف أهل احلديث يف صحته
،   ، وهو من حجتهم على املعتزلة ؛ كما قالت اجلماعة العرش من فوق سبع مساوات

؛ ألنه  وهذا أشهر عند اخلاصة والعامة وأ ع ر ف  من أن حيتاج إىل أكثر من حكاية     :  قال
 .  اضطرار مل يوافقهم عليه أحد وال أنكره عليهم مسلم 

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
 .  ٥٤:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ١٨:  سورة األنعام آية ) ٣(
 .  ٥٠:  سورة النحل آية  ) ٤(
 .  ١٠:  سورة فاطر آية ) ٥(
 .  ١٦:  سورة امللك آية  ) ٦(
 .  ٧١:  سورة طه آية) ٧(
 .  ٢:  توبة آية سورة ال) ٨(
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ٩(
 .  ) ٦٦٥ص : ( انظر ) ١٠(
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، قالوا    بعني الذين محل عنهم التأويلأمجع علماء الصحابة والتا :  وقال أبو عمر أيضا
$  {:  يف تأويل قوله تعاىل tΒ Üχθ à6tƒ ÏΒ 3“ uθøgªΥ >πsW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟßγ ãè Î/# u‘ { )؛ هو على     )١

 .  ، وما خالفهم يف ذلك أحد حيتج بقوله   نالعرش وعلمه يف كل مكا 
فهذا ما تلقاه اخللف عن السلف إذ مل ينقل عنهم غري ذلك         :  -رمحه اهللا-قال الشيخ 

؛ فنسأل اهللا العظيم  إذ هو احلق الظاهر الذي دلت عليه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية 
 بعد إذ هدانا مبنه وكرمه إنه أرحم   ، وأن ال يزيغ قلوبنا  أن خيتم لنا خبري ولسائر املسلمني

 .  الرامحني واحلمد هللا وحده   
≈ß  {:   عن قوله تعاىل-رمحه اهللا-وسئل  oΗ ÷q§9$# ’ n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθtG ó™ $# ∩∈∪ { )٢( 

 هل االستواء والرتول    )٤( )٣( } السماء الدنيا  يرتل ربنا كل ليلة إىل   {:   وقوله 
 .  ؟ إىل آخر السؤال   حقيقة أم ال

القول يف االستواء والرتول كالقول يف سائر :   احلمد هللا رب العاملني)٥(فأجاب 
، والرتول كالقول يف سائر الصفات اليت   الصفات اليت وصف اهللا هبا نفسه يف االستواء 

؛ فإن اهللا    -صلى اهللا عليه وسلم -، وعلى لسان رسوله   بهوصف اهللا هبا نفسه يف كتا 
؛ مس ى نفسه حيا عليما حكيما قديرا  ، ووصف نفسه بصفات  تعاىل مسى نفسه بأمساء
 βÎ)uρ öyγøgrB ÉΑöθs)ø9$$Î/ …çµ̄ΡÎ*sù ãΝn=÷ètƒ  {:  ، قال تعاىل ، إىل سائر أمسائه احلسىن   مسيعا بصريا غفورا رحيما

§Åc£9$# ’s∀÷zr&uρ ∩∠∪ { )وقال  )٦ ،  :}  Ÿωuρ tβθäÜŠÅsãƒ &óy Î́/ ôÏiΒ ÿÏµÏϑù=Ïã ωÎ) $yϑÎ/ u!$x© 4 yìÅ™uρ çµ•‹Å™öä. 

                                                 
 .  ٧:  سورة اجملادلة آية ) ١(
 .  ٥:  سورة طه آية) ٢(
، أبو داود    )٣٤٩٨(، الترمذي الدعوات   )٧٥٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها    )١٠٩٤(البخاري اجلمعة  ) ٣(

، مالك النداء للصالة          )٢/٢٦٥(، أمحد    )١٣٦٦(سنة فيها    ، ابن ماجه إقامة الصالة وال          )١٣١٥(الصالة  
 .  )١٤٧٩(، الدارمي الصالة   )٤٩٦(

 .  )٦٦٥ : ( انظر ) ٤(
 .  )١٩٤ /٥ (اجملموع ) ٥(
 .  ٧:  سورة طه آية) ٦(
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ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ ( { )وقال  )١ ،  :}  ¨βÎ) ©!$# uθèδ ä−#̈—§9$# ρèŒ Íο§θà)ø9$# ßÏGyϑø9$# ∩∈∇∪ { )٢(     ،

$!u  {:  وقال uΚ ¡¡9$#uρ $ yγ≈oΨ ø‹t⊥ t/ 7‰&‹÷ƒ r'Î/ { )وقال بقوة :  ؛ أي  )٣ ،  :}   ÉL yϑôm u‘ uρ ôMyè Å™ uρ ¨≅ ä. 

&ó x« 4 { )٤(   . 
ومذهب سلف األمة وأئمتها أن      :  ، مث قال    هذا املعىن   آيات يف-رمحه اهللا-ساق 

، وال    من غري حتريف وال تعطيل، ومبا وصفه رسوله    يوصف اهللا مبا وصف به نفسه  
، وال جيوز متثيلها    ؛ فال جيوز نفي صفات اهللا تعاىل اليت وصف هبا نفسه     تكييف وال متثيل
،     )øŠs9 ÏµÎ=÷WÏϑx. Öï†x« ( uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# çÅÁt7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )٥§{  { ، بل هو سبحانه بصفات املخلوقني

 .  ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله 
، ومن جحد ما وصف اهللا  خبلقه فقد كفرمن شبه اهللا :  وقال نعيم بن محاد اخلزاعي

 .  ، وليس يف ما وصف اهللا به نفسه ورسوله تشبيها  به نفسه فقد كفر
إثبات الصفات ونفي مماثلة :  ، وهدى بني ضاللتني ومذهب السلف بني مذهبني

øŠs9 Ïµ§{  {:  ؛ فقوله  املخلوقات Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( { )؛ رد على أهل التشبيه والتمثيل  )٦    ،

uθèδ  {:  وقوله  uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )؛ فاملمثل  أهل النفي والتعطيل؛ رد على    )٧
 .  ، واملعطل يعبد عدما  ؛ املمثل يعبد صنما  ؛ واملعطل أعمى   أعشى

                                                 
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٥٨:  سورة الذاريات آية  ) ٢(
 .  ٤٧:  سورة الذاريات آية  ) ٣(
 .  ١٥٦:  راف آية  سورة األع) ٤(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٥(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٦(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٧(
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 قول أهل السنة وقول خمالفيهم يف أمساء اهللا وصفاته 
، يف بيان مذهب أهل السنة     -رمحه اهللا- )١(يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
 :   فيقول يف ذلك، ومذهب املخالفني هلم يف أمساء اهللا وصفاته 

،  ، قدير حقيقة   ، عليم حقيقة وقد اتفق مجيع أهل اإلثبات على أن اهللا حي حقيقة   
، حىت طائفة من املعتزلة النفاة   ، متكلم حقيقة ، مريد حقيقة  ، بصري حقيقة مسيع حقيقة

إن اهللا عليم     :  ، كما قالوا مع سائر املسلمني إن اهللا متكلم حقيقة  :  للصفات قالوا
، بل ذهب طائفة منهم كأيب العباس الناشي إىل أن هذه األمساء        ، قدير حقيقة  قةحقي

 .  حقيقة هللا جماز للخلق
وأما مجهور املعتزلة مع املتكلمة الصفاتية من األشعرية الكالبية والكرامية والساملية          

الصوفية فإهنم  وأتباع األئمة األربعة من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية وأهل احلديث و 
، وإن كانت تطلق على خلقه      إن هذه األمساء حقيقة للخالق سبحانه وتعاىل   :  يقولون

، وبصرا   ، ومسعا حقيقة  ، وقدرة حقيقة   إن هللا علما حقيقة  :  ، ويقولون   حقيقة أيضا
، وإمنا ينكر أن تكون هذه األمساء حقيقة النفاة من القرامطة اإلمساعيلية الباطنية   حقيقة
ليس حبي وال عامل  :  ، ويقولون   هم من املتفلسفة الذين ينفون عن اهللا األمساء احلسىن  وحنو

 .  وال جاهل وال قادر وال عاجز وال موجود وال معدوم 
، وقد  ؛ ألهنم أحلدوا يف أمساء اهللا وآياته وهؤالء الذين يسميهم املسلمون املالحدة

!¬  {:  قال اهللا تعاىل uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû  Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 

tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∇⊃∪ { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  ¨β Î) t Ï% ©! $# tβρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u Ÿω 
tβ öθ x øƒ s† !$ uΖ ø‹ n= tã 3 { )وهؤالء شر من املشركني الذين أخرب اهللا عنهم بقوله   )٣ ،  :}  #sŒÎ)uρ 

                                                 
 .  )١٩٦ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ٤٠:  سورة فصلت آية ) ٣(
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Ÿ≅Š Ï% ãΝßγs9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $# Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 (#θ ä9$ s% $ tΒuρ ß≈ oΗ ÷q§9$# ß‰àf ó¡nΣ r& $ yϑ Ï9 $ tΡããΒ ù's? öΝèδ yŠ# y—uρ #Y‘θ àçΡ ) ∩∉⊃∪ { )١(   ،

y7  {:  وقال تعاىل Ï9≡x‹x. y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& þ’ Îû 7π̈Β é& ô‰s% ôMn= yz ÏΒ !$ yγ Î= ö6 s% ÖΝtΒ é& (#uθ è= ÷G tFÏj9 ãΝÍκö n=tã ü“ Ï% ©!$# !$ uΖø‹ym ÷ρ r& 

y7 ø‹s9Î) öΝèδ uρ tβρãàõ3tƒ Ç≈ uΗ ÷q§9$$ Î/ 4 ö≅ è% uθ èδ ’În1u‘ Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ Ïµ ø‹n= tã àM ù=2 uθ s? Ïµ ø‹s9Î)uρ É>$tG tΒ ∩⊂⊃∪ { )؛    )٢
،  ، وهم ال ينكرون أمساء اهللا وصفاته  فإن أولئك املشركني إمنا أنكروا اسم الرمحن فقط 

 .   عند املسلمني أكفر من اليهود والنصارى -أي القرامطة-وهلذا كانوا 
؛ لكان جيوز أن       الق ولو كانت أمساء اهللا احلسىن وصفاته جمازا يصح نفيها عند اإلط 

، وال استوى    ، وال حيبهم وال حيبونه   اهللا ليس حبي وال عليم وال قدير وال مسيع وال بصري    
، ومعلوم باالضطرار من دين اإلسالم أنه ال جيوز إطالق النفي       ، وحنو ذلك   على العرش

يل له   ، بل هذا جحد للخالق ومتث    على ما أثبته اهللا تعاىل من األمساء احلسىن والصفات   
 .  باملعدومات

أهل السنة جممعون على اإلقرار بالصفات الواردة    :  وقد قال أبو عمر بن عبد الرب   
، إال أهنم ال    ، ومحلها على احلقيقة ال على اجملاز   ، واإلميان هبا   كلها يف القرآن والسنة  

، وأما أهل البدع من اجلهمية        يكيفون شيئا من ذلك وال ي ح د ون فيه صفة حمصورة   
، ويزعمون أن من أقر هبا فهو   ، وال حيملوهنا على احلقيقة واملعتزلة واخلوارج فينكروهنا  

، واحلق فيما قاله القائلون مبا نطق به    ، وهم عند من أقر  هبا نافون للمعبود ال مثبتون   مشبه
 .  انتهى ما نقله الشيخ عن ابن عبد الرب.  ، وهم أئمة اجلماعة   الكتاب والسنة
وهذا الذي حكاه ابن عبد الرب عن املعتزلة وحنوهم هم يف         :  لشيخ معلقا عليه مث قال ا

، وأما فيما يثبتونه من األمساء والصفات كاحلي والعليم     بعض ما ينفونه من الصفات
، ومن أنكر أن يكون شيء من هذه      إن ذلك حقيقة  :  ، فهو يقولون   والقدير واملتكلم 

، أو لكفره وتعطيله ملا يستحقه      جلهل م سم ى احلقيقة  األمساء والصفات حقيقة إمنا أنكره  
،    ، وذلك أنه قد يظن أن إطالق ذلك يقتضي أن يكون املخلوق مماثال للخلق    رب العاملني

                                                 
 .  ٦٠:  سورة الفرقان آية ) ١(
 .  ٣٠:  سورة الرعد آية ) ٢(
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، وليس هذا مثل    ، والعبد موجود حقيقة   ، فإن اهللا موجود حقيقة   هذا باطل:  يقال له
، وليس ذاته كذوات    حقيقة، والعبد له ذات    ، واهللا تعاىل له ذات حقيقة هذا

 .  املخلوقات
، وليس علمه   ، وللعبد علم ومسع وبصر حقيقة وكذلك له مسع وعلم وبصر حقيقة
، وليس      ، وهللا كالم حقيقة وللعبد كالم حقيقة     ومسعه وبصره مثل علم اهللا ومسعه وبصره   

 .  كالم اخلالق مثل كالم املخلوقني
، وليس استواء      وللعبد استواء الفلك حقيقة  ،   وهللا تعاىل استواء على عرشه حقيقة  

، فإن اهللا ال يفتقر إىل شيء وال حيتاج إىل شيء بل هو الغين عن   اخلالق كاستواء املخلوقني
، وميسك السماوات واألرض أن       ، واهللا تعاىل حيمل العرش ومحلته بقدرته   كل شيء

ة يقتضي أن يكون   إن اهللا مستو على عرشه حقيق   :  ، فمن ظن أن قول األئمة     تزوال
إن اهللا له علم    :  استواؤه مثل استواء العبد على الفلك واألنعام لزمه أن يكون قوهلم     

، يقتضي أن يكون علمه ومسعه      ، وكالم حقيقة  ، وبصر حقيقة ، ومسع حقيقة  حقيقة
 .  وبصره وكالمه مثل املخلوقني ومسعهم وبصرهم وكالمهم  

ن أمساء اهللا تعاىل وصفاته إذا كانت حقيقة لزم   فمن ظن أ )١( -رمحه اهللا-إىل أن قال 
، وكان  ؛ كان من أجهل الناس ، وأن صفاته مماثلة لصفاته  أن يكون مماثال للمخلوقني 

، وهذا هو     ؛ ألنه يقتضي نفي مجيع أمساء اهللا وصفاته  أول كالمه سفسطة وآخره زندقة  
ا يف أسباب احلقيقة ، ومن فرق بني صفة وصفة مع تساويهم غاية الزندقة واإلحلاد

، مشاهبا ملن آمن ببعض الكتاب وكفر    ، متهافتا يف مذهبه ؛ كان متناقضا يف قوله  واجملاز
، وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه األمور تبني له أن مذهب السلف واألئمة يف غاية          ببعض

،   لصحيح، واملنقول ا  ، وأنه مقتضى املعقول الصريح االستقامة والسداد والصحة واالطراد 
، خارجا عن  وأن من خالفه كان مع تناقض قوله املختلف الذي يؤفك عنه من أفك 

 .  -رمحه اهللا-، انتهى كالم الشيخ  ، خمالفا للفطرة والسمع  موجب العقل والسمع 
                                                 

 .  )٥١٢ (اجملموع ) ١(
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، ومذهب   إن مذهب السلف أسلم   :  وبه يظهر بطالن قول الذين ال يزالون يقولون     
ون أن مذهب السلف هو التفويض للصفات واجلهل        ، ذلك أهنم يظن   اخللف أعلم وأحكم   

، وأن اخللف علموا املقصود منها وأنه خالف الظاهر فصاروا يؤولوهنا بغرائب          مبعناها
 .  اجملازات

؛ ألهنا ال حتصل السالمة إال مع    ، قول متناقض إن مذهب السلف أسلم :  مث إن قوهلم  
، وأن اخللف جهلوا املعىن          ثبتونه، فدل على أن السلف يعلمون معىن الصفات وي     العلم

، مث كيف يكون اخللف املتأخرون أعلم من       الصحيح للصفات فصاروا يتخبطون يف تأويله
السلف املتقدمني مبا فيهم الصحابة والتابعون والقرون املفضلة اليت أثىن عليها رسول    

 ! ؟  مهمهل هذا إال عني اجلهل مبكانة السلف ومقدار عل   ! ؟   وذم ما بعدها اهللا
وهلؤالء الضالل أشباه من بعض مثقفي عصرنا الذين جيهلون قدر العلماء وجيهلوهنم    

، وقصدهم من ذلك التنفري من   إهنم ال يعرفون إال أحكام احليض والنفاس:  ويقولون 
، حىت يتسىن هلم تضليلهم وتطويعهم    ، والفصل بينهم وبني شباب األمة علماء املسلمني

 .  ألغراضهم ومبادئهم 
 .  ، ويقمع األعداء احلاسدين  نسأل اهللا أن يهدي ضال املسلمني
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 اجلمع بني علو الرب وبني قربه من خلقه 
 :  -رمحه اهللا-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .   وبني قربه من داعيه وعابديه  يف اجلمع بني علو الرب  )١(فصل 
بالعلو واالستواء على    قد وصف اهللا نفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله  :  فنقول
يف   :  ، حىت قال بعض كبار أصحاب الشافعي  ، والفوقية يف كتابه يف آيات كثرية   العرش

، وقال   ، وأنه فوق عباده  القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن اهللا عال على اخللق 
β¨  {:  ، مثل قوله فيه ثالمثائة دليل تدل على ذلك :  غريه Î) t Ï% ©!$# y‰ΖÏã š În/u‘ { )٢(     ،

}  …ã& s!uρ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ôtΒ uρ …çν y‰ΖÏã { )ع ند ه  ( فلو كان املراد بأن معىن  .   )٣ ( 
، كما أن االستواء لو كان املراد به      ؛ لكان اخللق كلهم عنده   يف قدرته كما يقول اجلهمية 

، ولكان مستويا على العرش قبل أن خيلقه   ؛ لكان مستويا على مجيع املخلوقات االستيالء
 .  دائما

،    ، كما أخرب بذلك يف كتابه عد خلق السماوات واألرضواالستواء خمتص بالعرش ب
، وهلذا كان العلو من      ، وتارة مل يكن مستويا عليه  فدل على أنه تارة مستويا عليه

، وأما االستواء على العرش فمن      الصفات املعلومة بالسمع مع العقل عند أئمة املثبتة    
 .  اىل وصف نفسه أيضا باملعية والقرب، واملقصود أنه تع الصفات املعلومة بالسمع ال بالعقل

 .  عامة وخاصة  :  واملعية معيتان
uθ  {:  كقولهفاألوىل  èδuρ óΟä3yè tΒ t ø r& $ tΒ öΝçGΨä. 4 { )كقولهوالثانية ،   )٤  :}  ¨β Î) ©!$# yì tΒ 

t Ï% ©!$# (#θ s)¨?$# tÏ% ©!$#¨ρ Νèδ šχθ ãΖÅ¡øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ { )وأما القرب فهو    ، إىل غري ذلك من اآليات  )٥ ،
                                                 

 .  )٥٥٥ /١ (، وبيان تلبيس اجلهمية   )٢٢٦ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٢٠٦:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ١٩:  سورة األنبياء آية ) ٣(
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ٤(
 .  ١٢٨:  سورة النحل آية  ) ٥(
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*ÎoΤÎ’  {:  كقوله sù ë=ƒ Ìs% ( { )وقوله    )١ ،  :}  ßøt wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9$# ∩⊇∉∪ { )٢( 
 :  قام أربع فرقوقد افترق يف هذا امل  

، وال فوق وال       ليس داخل العامل وال خارج العامل   :  النفاة الذين يقولون فاجلهمية 
، ومجيع أهل    ، بل اجلميع عندهم متأول أو مفوض   ، ال يقولون بعلوه وال بفوقيته  حتت

، إال    البدع قد يتمسكون بنصوص كاخلوارج والشيعة والقدرية والرافضة واملرجئة وغريهم     
، وهلذا قال    مية فإهنم ليس معهم عن األنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي    اجله

، وهذا     إن اجلهمية خارجون عن الثالث والسبعني فرقة     :  ابن املبارك ويوسف بن أسباط
 .  أحد الوجهني ألصحاب أمحد ذكرمها أبو عبد اهللا بن حامد وغريه   

، وكثري من   كان كما يقوله النجاريةإنه بذاته يف كل م:  يقولون :  وقسم ثان
، كما يقوله     إنه عني وجود املخلوقات   :  اجلهمية عبادهم وصوفيتهم وعوامهم يقولون   

،  ، ومن يكون قوله مركبا من احللول واالحتاد  أهل الوحدة القائلون بأن الوجود واحد      
ل نص   ، وك ، ويتأولون نصوص العلو واالستواء  وهم حيتجون بنصوص املعية والقرب 

 .  ، وعندهم يف كل مكان  ، فإن املعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه   حيتجون به عليهم
yx  {:  ويف النصوص ما يبني نقيض قوهلم فإنه قال ¬7y™ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( uθ èδ uρ 

â“ƒ Í•yèø9$# ãΛÅ3pt ø: ، غري املسب ح   ، واملسب ح  ، فكل من يف السماوات واألرض يسبح   )٣( } ∪⊆∩ #$

çµ…  {:  مث قال s9 à7ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# { )مث قال .  ك له  ، فبني أن املل   )٤  :}  uθ èδ ãΑ̈ρ F{$# ãÅz Fψ$#uρ 

ãÎγ≈ ©à9$#uρ ßÏÛ$ t7ø9$#uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« îΛ Î= tæ ∩⊂∪ { )٦(، ويف الصحيح   )٥( }    أنت األول فليس
، وأنت    ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء  قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء

                                                 
 .  ١٨٦:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٢(
 .  ١:  سورة احلديد آية  ) ٣(
 .  ٢:  سورة احلديد آية  ) ٤(
 .  ٣:  سورة احلديد آية  ) ٥(
 .  من حديث أيب هريرة  ) ٢٧١٣ (رواه مسلم  ) ٦(
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، وإذا     ، فإذا كان هو األول كان هناك ما يكون بعده )١( }الباطن فليس دونك شيء 
ا ليس فوقه شيء كان هناك ما الرب  ، وإذا كان ظاهر  كان آخرا كان هناك ما الرب بعده

،   ، وإذا كان باطنا ليس دونه شيء كان هناك أشياء نفى عنها أن تكون دونه   ظاهرا عليه
؟   ، وما مث إال هو على من يكون عليا) العلي (من أمسائه احلسىن :  وهلذا قال ابن عريب

 الوجود عني  ، وهو من حيث  ؟ وما يكون إال هو فعلوه لنفسه    وعلى ماذا يكون عليا
 .  ، تعاىل اهللا عما يقوله هذا امللحد  املوجودات  

،    هو فوق العرش وهو يف كل مكان:  من يقول:  والقسم الثالث )٢(مث قال الشيخ 
، وهذا قول     ، وهذه ال أصرف واحدا منها عن ظاهره       أنا أقر هبذه النصوص  :  ويقول

و موجود يف كالم طائفة من    ، وه  " املقاالت اإلسالمية " طوائف ذكرهم األشعري يف 
 .  الساملية والصوفية 
، وأبعد عن  وهذا الصنف الثالث وإن كان أقرب إىل التمسك بالنصوص:  قال الشيخ

،   ، فإن األول مل يتبع شيئا من النصوص بل خالفها كلها    خمالفتها من الصنفني األولني
،    قليلة اشتبهت عليه معانيها ، وتعلق بنصوص  والثاين ترك النصوص الكثرية احملكمة املبي نة  

إن    :  فكل من قال.  أنا اتبعت النصوص كلها لكنه غالط  أيضا:  وأما هذا الصنف فيقول 
، فهو خمالف للكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وأئمتها مع     اهللا بذاته يف كل مكان

ء يقولون أقواال    ، وهؤال  ، ولصريح املعقول ولألدلة الكثرية      خمالفته ملا فطر اهللا عليه عباده   
نصيب العرش منه كنصيب قلب :  ، ويقولون  إنه فوق العرش:  ، يقولون  متناقضة
 .  ، كما يذكر ذلك أبو طالب وغريه   العارف

 :  -رمحه اهللا- )٣(إىل أن قال الشيخ  

                                                 
، ابن   )٥٠٥١(، أبو داود األدب  )٣٤٨١(، الترمذي الدعوات  )٢٧١٣(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(

 .  )٢/٥٣٦(، أمحد  )٣٨٣١(ماجه الدعاء 
 .  )٢٢٩ /٥ (اجملموع ) ٢(
 .  )٢٣١ / ٥ (اجملموع ) ٣(
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، أئمة العلم والدين من شيوخ العلم   فهم سلف األمة وأئمتها:  وأما القسم الرابع
،   ثبتوا وآمنوا جبميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غري حتريف للكلم؛ فإهنم أ والعبادة

، وهو أيضا مع  أثبتوا أن اهللا تعاىل فوق مساواته وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم بائنون منه
،   ، ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية وهو أيضا قريب جميب العباد عموما بعلمه

؛ فهو    )٢( )١( }اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل  {:   يقولوكان النيب 
، وال يلزم من هذا أن تكون ذاته خمتلطة       ، ومع أهله يف وطنه     سبحانه مع املسافر يف سفره  

Ó‰£ϑpt  {:  ، كما قال بذواهتم ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ { )معه على اإلميان:  ؛ أي  )٣    ،

š  {:  ، وقوله  ال أن ذاهتم يف ذاته بل هم مصاحبون له Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( { )٤( 
،    فاهللا تعاىل عامل بعباده وهو معهم أينما كانوا .  يدل على موافقتهم يف اإلميان ومواالهتم 

، قريب   رماد، عظيم ال زوجي طويل النجاد  :  وعلمه هبم من لوازم املعية كما قالت املرأة   
، ومقصودها أن نعرف لوازم ذلك وهو طول القامة       ، فهذا كله حقيقة  البيت من الناد

Πr& tβθ÷  {:  ، ويف القرآن  ، وقرب البيت من موضع األضياف والكرم بكثرة الطعام ç7|¡øt s† 

$ ¯Ρr& Ÿω ßìyϑ ó¡nΣ öΝèδ §Å  Οßγ1 uθ øgwΥuρ 4 { )وأنه يعلم     فإنه يراد برؤيته ومسعه إثبات علمه بذلك  )٥ ،
، وكذلك إثبات   ؟ فيثبت على احلسنات ويعاقب على السيئات هل ذلك خري أم شر 

$!  {:  القدرة على اخللق كقوله   tΒ uρ ΟçFΡr& š Ì“ Éf ÷è ßϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ( { )٦(     ،

%Πr& |=Å¡ym tÏ÷  {:  وقوله  ©!$# tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏN$ t↔ Íh‹¡¡9$# β r& $tΡθ à)Î7ó¡o„ 4 u!$ y™ $ tΒ šχθ ßϑ ä3øt s† ∩⊆∪ { )٧(     ،

                                                 
، الدارمي    )٢/١٥٠(، أمحد  )٢٥٩٩(، أبو داود اجلهاد  )٣٤٤٧(، الترمذي الدعوات   )١٣٤٢(مسلم احلج ) ١(

 .  )٢٦٧٣(االستئذان 
 .  من حديث ابن عمر  ) ١٣٤٢ (روه مسلم ) ٢(
 .  ٢٩:  سورة الفتح آية ) ٣(
 .  ١٤٦:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  ٨٠:  خرف آية  سورة الز) ٥(
 .  ٢٢:  سورة العنكبوت آية ) ٦(
 .  ٤:  سورة العنكبوت آية ) ٧(
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، وهكذا كثريا مما يصف    واملراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة واالنتقام  
، ويصف نفسه   الرب نفسه بالعلم باألعمال حتذيرا وختويفا وترغيبا للنفوس يف اخلري  

، وقد أريد أيضا الزم ذلك   لكتاب فمدلول اللفظ مراد منهبالقدرة والسمع والرؤية وا 
 .  املعىن

، فاألول إمنا يف   ، وتارة بصيغة اجلمع  وأما لفظ القرب فقد ذكره تارة بصيغة املفرد 
sŒÎ)uρ y7#  {:  إجابة الداعي  s9r'y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$!  وكذلك    )١( } #$

اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا إمنا تدعون مسيعا    {:  يف احلديث

 وجاء بصيغة اجلمع   )٣( )٢( }عنق راحلته ، إن الذي تدعونه أقرب إىل أحدكم من    قريبا

ßøt  {:  يف قوله  wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘uθ ø9$# ∩⊇∉∪ { )وهذا مثل قوله    )٤ ،  :}  (#θ è=÷G tΡ 

š ø‹n= tã { )٥(   ،}  ßøt wΥ È à)tΡ y7ø‹n= tã { )٦(    ،}  ¨β Î) $ uΖøŠn= tã …çµ yè ÷Ηsd …çµtΡ#uöè% uρ ∩⊇∠∪ { )٧( 
}  #sŒÎ* sù çµ≈tΡù&ts% ôìÎ7¨?$$ sù …çµ tΡ#uöè% ∩⊇∇∪ §ΝèO ¨βÎ) $ uΖøŠn= tã …çµ tΡ$ uŠt/ ∩⊇∪ { )فالقرآن هنا حني يسمعه    )٨ ،

، ومذهب سلف األمة وأئمتها وخلفها أن        ن هنا بيانه ملن ي ب ل غه القرآن ، والبيا من جربيل
 ) نقص) ( نتلو  ( :  وأما قوله، وجربيل مسعه من اهللا   مسع القرآن من جربيلالنيب 

، فإذا   هذه الصيغة يف كالم العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه   ) فإذا قرأناه( 
، وهزمنا  حنن فتحنا هذا البلد:  ، كما يقول امللك حنن فعلنا:  الفعل أعوانه فعال بأمره ق

، واهللا تعاىل رب املالئكة وهم ال يسبقونه   ؛ ألنه إمنا يفعل بأعوانه ، وحنو ذلك  هذا اجليش

                                                 
 .  ١٨٦:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  )٤/٤٠٢(، أمحد  )٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار     )٢٨٣٠(البخاري اجلهاد والسري  ) ٢(
 .  اربع ؛ ارفق بنفسك   :   ومعىن، عن أيب موسى) ٢٧٠٤ (، ومسلم  )٢٩٩٢ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٤(
 .  ٣:  سورة القصص آية) ٥(
 .  ٣:  سورة يوسف آية ) ٦(
 .  ١٧:  سورة القيامة آية ) ٧(
 .  ١٩:  سورة القيامة آية ) ٨(
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، وهو مع هذا    ، وال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بالقول وهم بأمره يعملون
، وليس هو كامللك الذي يفعل أعوانه     هتم وهو غين عنهمخالقهم وخالق أفعاهلم وقدر  
، أحق وأوىل من       حنن فعلنا:  ، فكان قوله ملا فعله مبالئكته    بقدرة وحركة يستغنون هبا عنه

 .  ، واهللا أعلم   قول بعض امللوك
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 توجيه اإلتيان بضمري اجلمع يف أفعال اهللا سبحانه 
اجلمع يف القرآن يف أفعال اهللا سبحانه       عن ورود لفظ   -رمحه اهللا- )١(يتكلم الشيخ 

$!  {:  كقوله uΖø9t“Ρr& { )٢(  }  ßøt wΥuρ Ü>tø% r& { )٣(  }  (#θ è= ÷GtΡ š ø‹n= tã { )وغري ذلك     )٤ 
 على  وهذا اللفظ من املتشابه الذي ذ كر أن النصارى احتجوا على النيب   :  فيقول

$  {:  التثليث ملا وجدوا يف القرآن     ¯ΡÎ) $ oΨós tFsù y7s9 { )؛ فذمهم اهللا حيث      وحنو ذلك   )٥
، ومتسكوا باملتشابه الذي حيتمل الواحد الذي     ، أن اإلله واحد    تركوا احملكم من القرآن 

، واتبعوا    خلقه ، وحيتمل الواحد الذي معه غريه من أعوانه الذين هم عبيده و  معه نظريه
، وابتغاء تأويله وما   ، وهي فتنة القلوب بتوه م آهلة متعددة  املتشابه يبتغون بذلك الفتنة

 .  ، فإهنما قوالن للسلف وكالمها حق   ، والراسخون يف العلم   يعلم تأويله إال اهللا
، وهو  هإن تأويله ما يؤول إلي:  ؛ قال إن الراسخني يف العلم ال يعلمون تأويله:  فمن قال

، هم املالئكة الذين هم عباد الرمحن الذين  ) ن ح ن  ( و ) إن ا ( : ما أخرب القرآن عنه يف قوله
، وال  ، وال يعلم صفتهم غريه ، وأولئك ال يعلم عددهم إال اهللا يدبر هبم أمر السماء واألرض

،  )٦( } tΒuρ ÞΟn=÷ètƒ yŠθãΖã_ y7În/u‘ ωÎ) uθèδ 4$  {:  ، قال تعاىل يعلم كيف يأمرهم يفعلون إال هو
، وال مجيع ما خلق  وكل من املالئكة وإن علم حال نفسه وغريه فال يعلم مجيع املالئكة 

 .  اهللا من ذلك
، وهو إعالم  التأويل هو التفسري:   قال؛ إن الراسخني يف العلم يعلمون تأويله:  ومن قال
، وما بي ن اهللا من معانيه  ، فالراسخون يف العلم يعلمون تفسري القرآن كله الناس باخلطاب

                                                 
 .  )٢٣٤ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٩٩:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٣(
 .  ٣:  سورة القصص آية) ٤(
 .  ١:  سورة الفتح آية ) ٥(
 .  ٣١:  سورة املدثر آية  ) ٦(
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؛   ) ن ح ن  ( : ، فالراسخون يف العلم يعلمون أن قوله كما استفاضت بذلك اآلثار عن السلف
صفاهتم ، وال أمساءهم وال  د املالئكة، وإن كانوا ال يعرفون عد أن اهللا فعل ذلك مبالئكته

بل يقولون  ) ن ح ن  ) (  إن ا (: ، ليس الراسخون كاجلهال الذين ال يعرفون  وحقائق ذواهتم
 .  ، أو جيوزون أن تكون اآلهلة ثالثة متعددة أو واحدا ال أعوان له ألفاظا ال يعرفون معانيها

’ #$!ª  {:  ومن هذا قول اهللا تعاىل ®ûuθ tG tƒ }§àΡF{$# { )؛ فإنه تعاىل يتوفاها برسله    )١

çµ  {:  كما قال ÷F©ùuθ s? $ uΖè= ß™ â‘ { )٢(   ،}  Νä39©ùuθ tG tƒ à7 n=̈Β ÏNöθ yϑ ø9$# { )؛ فإنه يتوفاها   )٣

$$?¨sŒÎ*sù çµ≈tΡù&ts% ôìÎ7#  {:  ، وقوله   برسله الذين مقدمهم ملك املوت   sù …çµ tΡ#uöè% ∩⊇∇∪ { )هو     )٤ 

ρ÷  {:  ، واهللا قرأه بواسطة جربيل كما قال    عليه-عليه السالم-قراءة جربيل  r& Ÿ≅ Å™ö ãƒ 

Zωθ ß™u‘ z Çrθã‹sù Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ $ tΒ â!$ t±o„ 4 { )وهذا    فهو مكلم حملمد بلسان جربيل وإرساله إليه   )٥ ،

$ %ô‰s  {:  ثابت للمؤمنني كما قال تعاىل tΡr'¬6 tΡ ª!$# ôÏΒ öΝà2 Í‘$t6 ÷z r& 4 { )وإنباء اهللا هلم      )٦ ،
 .  إمنا يكون بواسطة حممد إليهم  

þθ#)  {:  وكذلك قوله  ä9θ è% $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠs9Î) { )٧(   ،}  !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& Νä3ø‹n= tæ z ÏiΒ 

É=≈ tG Å3ø9$# Ïπ yϑ õ3Ås ø9$#uρ { )فهو أنزل على املؤمنني بواسطة حممد   )٨ ،  . 

ßøt  {:  ، قوله  وكذلك ذوات املالئكة تقرب من ذات احملتضر   wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ ö7ym 

Ï‰ƒ Í‘ uθø9$# ∩⊇∉∪ { )؛ فإنه سبحانه هو ومالئكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد كما   )٩
                                                 

 .  ٤٢:  سورة الزمر آية ) ١(
 .  ٦١:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ١١:  سورة السجدة آية  ) ٣(
 .  ١٨:  سورة القيامة آية ) ٤(
 .  ٥١:  سورة الشورى آية  ) ٥(
 .  ٩٤:  سورة التوبة آية ) ٦(
 .  ١٣٦:  سورة البقرة آية ) ٧(
 .  ٢٣١:  سورة البقرة آية ) ٨(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٩(
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اكتبوها :  إذا هم العبد حبسنة فلم يعملها قال اهللا ملالئكته { )١( " الصحيحني " ثبت يف

 إىل آخر      )٢( }.  ، وإذا هم بسيئة  اكتبوها له عشر حسنات :  فإن عملها قال .  له حسنة 
، واهلم إمنا يكون يف النفس قبل    ئةفاملالئكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسي  .  احلديث
، وهو يوسوس له مبا      ، وأبلغ من ذلك أن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم        العمل

ßøt  {:  ، فقوله  يهواه فيعلم ما هتواه نفسه wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθø9$# ∩⊇∉∪ { )هو     )٣ 
، وهم ال يعلمون    ، وهو رب املالئكة والروح     ، وقرب علم اهللا منه  قرب ذوات املالئكة  

، فيجوز أن يكون بعضهم      شيئا إال بأمره فذاهتم أقرب إىل قلب العبد من حبل الوريد    
’ (øŒÎ  {:  ، وهلذا قال يف متام اآلية  أقرب إليه من بعض  ¤+n=tG tƒ Èβ$u‹Ée)n= tG ßϑ ø9$# Çtã ÈÏϑ u‹ø9$# Çtã uρ 

ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# Ó‰‹Ïè s% ∩⊇∠∪ $ ¨Β àáÏù= tƒ ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )وهكذا قوله   )٤ ،  :}  ÷Πr& 

tβθç7|¡øt s† $ ¯Ρr& Ÿω ßìyϑ ó¡nΣ öΝèδ §Å  Οßγ1 uθ øgwΥuρ 4 4’ n?t/ $ uΖè= ß™ â‘uρ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθç7çFõ3tƒ ∩∇⊃∪ { )إذ (: ؛ فقوله  )٥  ( 

<Ü  {:  ظرف فأخرب    t ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) ô ÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9 ، حني يتلقى املتلقيان ما          )٦( } ∪∌⊆∩ #$

$  {:  ، مث قال  يقول ع ن  ال ي م ني  قعيد و ع ن  الش م ال  قعيد            ¨Β àá Ï ù= tƒ  ÏΒ @Α öθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰ s9 

ë=‹ Ï% u‘ Ó‰Š ÏG tã ∩⊇∇∪ { )شاهد ال يغيب:  ؛ أي  )٧  . 
*ÎoΤÎ’  {:  فهذا كله خرب عن املالئكة فقوله     sù ë=ƒ Ìs% ( { )أحدكم   ، وهو أقرب إىل    )٨ 

، وإمنا    ، فهذا إمنا جاء يف الدعاء مل يذكر أنه قريب من العباد يف كل حال      من عنق راحلته

                                                 
 .  من حديث ابن عباس ) ١٣١ (، ومسلم  )٦٤٩١ (رواه البخاري   ) ١(
 .  )٢٧٨٦(، الدارمي الرقاق  )١/٣٦١(، أمحد  )١٣١(، مسلم اإلميان   )٦١٢٦(البخاري الرقاق  ) ٢(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٣(
 .  ١٨ ، ١٧:  سورة ق اآليتان) ٤(
 .  ٨٠:  سورة الزخرف آية  ) ٥(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٦(
 .  ١٨:  سورة ق آية) ٧(
 .  ١٨٦:  سورة البقرة آية ) ٨(
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أقرب ما يكون العبد من ربه  { )١(، وقد قال يف احلديث  ذكر ذلك يف بعض األحوال

™ô‰ß∨ó  {:  ، وقال تعاىل )٢( }وهو ساجد   $#uρ >ÎtIø% $#uρ ) ∩⊇∪ { )واملراد القرب من      )٣ ،

من أن    وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فق {:  ، كما قال الداعي يف سجوده

 فأمر باالجتهاد يف الدعاء يف السجود مع قرب العبد من ربه   )٥( )٤( }يستجاب لكم 

 رواه     )٦( }سبحان ريب األعلى  {:  ، وقد أ مر املصلي أن يقول يف سجوده       وهو ساجد 

:  إذا سجد العبد فقال يف سجوده     {:   وكذلك حديث ابن مسعود   )٧(أهل السنن 

، ويف حديث      رواه أبو داود   )٩( )٨( }سبحان ريب األعلى ثالثا فقد مت سجوده ذلك أدناه     
ء وآل      صل ى بالليل صالة قرأ فيها بالبقرة والنسا أنه  )١٠(حذيفة الذي رواه مسلم  

، ويف     سبحان ريب العظيم {:  عمران مث ركع مث سجد حنو قراءته يقول يف ركوعه    

 . )١١( }سبحان ريب األعلى :  سجوده

                                                 
 .  من حديث أيب هريرة ) ٤٨٢ (رواه مسلم  ) ١(
 .  )٢/٤٢١(، أمحد  )٨٧٥(، أبو داود الصالة  )١١٣٧(، النسائي التطبيق    )٤٨٢(مسلم الصالة  ) ٢(
 .  ١٩:  سورة العلق آية  ) ٣(
، الدارمي   )١/٢١٩(، أمحد   )٨٧٦(، أبو داود الصالة     )١١٢٠(، النسائي التطبيق    )٤٧٩(مسلم الصالة   ) ٤(

 .  )١٣٢٥(الصالة 
 .  من حديث ابن عباس ) ٤٧٩ (رواه مسلم  ) ٥(
، الدارمي       )٤/١٥٥(، أمحد    )٨٨٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها                  )٨٦٩(أبو داود الصالة        ) ٦(

 .  )١٣٠٥(الصالة   
 .  وهو ضعيف ) ٨٨٧ (، وابن ماجه  )١٥٥ /٤ (، وأمحد  )٨٦٩ (رواه أبو داود  ) ٧(
 .  )٨٩٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )٢٦١(الترمذي الصالة  ) ٨(
وضعفه  ) ٨٩٠ (، وابن ماجه  )٨٨٦ (، وأبو داود  ليس إسناده مبتصل:  وقال) ٢٦١ (رواه الترمذي  ) ٩(

 .  افعي الش
 .  )٧٧٢ (رواه مسلم  ) ١٠(
، أبو داود    )١١٣٣(، النسائي التطبيق    )٢٦٢(، الترمذي الصالة    )٧٧٢(مسلم صالة املسافرين وقصرها     ) ١١(

 .  )١٣٠٦(، الدارمي الصالة   )٥/٣٩٧(، أمحد  )٨٨٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )٨٧٤(الصالة 
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، وغاية تسفيله وتواضعه بأشرف  وذلك أن السجود غاية اخلضوع والذل من العبد    
، فناسب يف غاية سفوله أن يصف الرب      ، وهو وجهه بأن يضعه على التراب  شيء فيه

، هو باعتبار  ، فإن العبد ليس له من نفسه شيء  ، واألعلى أبلغ من العلي  بأنه األعلى
، وكذلك يف العلو يف األرض   ، وليس له من الكربياء والعظمة نصيب  نفسه عدم حمض

، وأما     يريد العلو يف األرض كفرعون وإبليس  ، فإنه سبحانه ذم من  ليس للعبد فيه حق 
Ÿω  {:   كما قال تعاىل-يعين العلو-املؤمن فيحصل له العلو  باإلميان ال بإرادته له   uρ (#θãΖÎγ s? 

Ÿω uρ (#θ çΡt“ øt rB ãΝçFΡr&uρ tβöθ n= ôãF{$# β Î) ΟçGΨ ä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊂∪ { )فلما كان السجود غاية سفول   )١ ،
، كما أنه   ، فهو سبحانه األعلى والعبد األسفل ، سبح اسم ربه األعلى  العبد وخضوعه 

،    ، وليس بني الرب والعبد إال حمض العبودية ، وهو الغين والعبد الفقري الرب والعبد العبد
، فكلما    ؛ ألنه سبحانه بر  جواد حمسن يعطي العبد ما يناسبه   ليهفكلما كملها قر ب العبد  إ 

، فإن النفس مبا فيها من أهوائها   ، وكلما عظم ذله له كان أعز  فقره إليه كان أغىنعظم 
، واللعنة هي   املتنوعة وتسويل الشيطان هلا تبعد عن اهللا حىت تصري ملعونة بعيدة من الرمحة

 (βÎ¨  {:  ، والسجود فيه غاية سفوهلا قال تعاىل  ادة العلو يف األرض ، ومن أعظم ذنوهبا إر  البعد

šÏ%©!$# tβρçÉ9õ3tGó¡o„ ôtã ’ÎAyŠ$t6Ïã tβθè=äzô‰u‹y™ tΛ©yγy_ šÌÅz#yŠ ∩∉⊃∪ { )٣(الصحيح  ، ويف   )٢( }   ال

 ñÝÎ7÷δ$$sù $pκ÷]ÏΒ $yϑsù ãβθä3tƒ y7s9  {:   وقال إلبليس)٤( }يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ذرة من كرب  

βr& t¬6s3tFs? $pκÏù { )وقال   )٥ ،  :}  èπyϑÎ=Ÿ2uρ «!$# š†Ïφ $u‹ù=ãèø9$# 3 { )فهذا وصف هلا ثابت   )٦     ،

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو   {:  ، وقال دلكن من أراد أن ي علي غريها جوه

، فيكون أمره مطاعا مقدما على أمر     وكلمة اهللا هي خربه وأمره    )٢( )١( }يف سبيل اهللا                                                   
 .  ١٣٩:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ٦٠:  سورة غافر آية ) ٢(
 .  من حديث ابن مسعود ) ٩١ (رواه مسلم  ) ٣(
،   )٥٩(، ابن ماجه املقدمة   )٤٠٩١(، أبو داود اللباس   )١٩٩٩(، الترمذي الرب والصلة   )٩١(مسلم اإلميان  ) ٤(

 .  )١/٤١٦(أمحد 
 .  ١٣:  سورة األعراف آية  ) ٥(
 .  ٤٠:  سورة التوبة آية ) ٦(
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، فيكون أمره مطاعا مقدما على أمر     وكلمة اهللا هي خربه وأمره )٢( )١( }سبيل اهللا 
 .  ، وخربه مصدق مقدم على خرب غريه  غريه

tβθ  {:  وقال à6tƒ uρ ßƒ Ïe$! $# …ã& —#à2 ¬! 4 { )والدين هو العبادة والطاعة والذل       )٣ ،
 .  ذللته فذل :  ؛ أي  دنته فدان :  ، يقال وحنو ذلك 

                                                 
، النسائي اجلهاد   )١٦٤٦(، الترمذي فضائل اجلهاد    )١٩٠٤(، مسلم اإلمارة    )١٢٣(علم  البخاري ال) ١(

 .  )٤/٤١٧(، أمحد  )٢٧٨٣(، ابن ماجه اجلهاد  )٢٥١٧(، أبو داود اجلهاد   )٣١٣٦(
 .  من حديث أيب موسى) ١٩٠٤ (، ومسلم   )٢٨٧ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  ٣٩:  سورة األنفال آية ) ٣(
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 عبودية العبد هللا وذله له 
، وعن قرب الرب من     عن عبودية العبد هللا وذله له  -رمحه اهللا- )١(يتكلم الشيخ 

، حتقق أنه أعلى    فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له   :  عبده إذا كانت هذه حاله فيقول 
، كما تصري كلمته هي العليا يف نفوسهم  ، كما هو األعلى يف ذاته   يف نفوس العباد عندهم

 التكبري يراد به أن يكون عند العبد أكرب من كل     ، وكذلك  كما هي العليا يف نفسها
ال إله إال     :  ؟ أيفرك أن يقال  ما ي فر ك:  يا عدي  {:   لعدي بن حامت ، كما قال  شيء
؟ فهل من   اهللا أكرب:  ؟ أيفرك أن يقال  دي ما يفرك؟ يا ع ؟ فهل تعلم من إله إال اهللا  اهللا

 ، وقد قال    وهذا يبطل قول من جعل أكرب مبعىن كبري )٣( )٢( }؟  شيء أكرب من اهللا

، وهو االستسالم هللا ال لغريه بأن  هو اإلسالم  و)٥( )٤( }إنا معشر األنبياء ديننا واحد  {
 .  ، وهو حقيقة ال إله إال اهللا    تكون العبادة والطاعة له والذل  

، مبا أمر به يف     وال ريب أن ما سوى هذا ال يقبل وهو سبحانه يطاع يف كل زمان
م ، وهي ملة إبراهي    إال فيما جاء به وطاعته ، فال إسالم بعد مبعث حممد    ذلك الزمان 

، كما أن القدوة هو الذي     ، وهو األمة الذي يؤمت به    اليت ال يرغب عنها إال من سفه نفسه
’  {:  ، وهو اإلمام كما يف قوله   يقتدى به ÎoΤÎ) y7è= Ïæ% y` Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $ YΒ$ tΒ Î) ( { )وهو       )٦ ،
املستقيم إىل   :  ، واحلنيف  ، وهو الذي يطيع اهللا دائما   دوام الطاعة :  ، والقنوت  القانت

ومن تقرب إيل  ،  من تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا {:  ، وقوله  ربه دون ما سواه

                                                 
 .  )٢٣٩ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  )٤/٣٧٩(، أمحد  )٢٩٥٤(الترمذي تفسري القرآن   ) ٢(
 .  حسن غريب  :  ، وقال الترمذي  )٣٧٨ /٤ (، وأمحد  )م٢٩٥٣ (رواه الترمذي   ) ٣(
 .  )٢/٤٠٦(، أمحد  )٤٦٧٥(، أبو داود السنة  )٢٣٦٥(، مسلم الفضائل  )٣٢٥٨(البخاري أحاديث األنبياء ) ٤(
 .  من حديث أيب هريرة  ) ٢٣٦٥ (، ومسلم  )٣٤٤٢ (ي صحيح البخار  :  انظر ) ٥(
 .  ١٢٤:  سورة البقرة آية ) ٦(
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؛ فقرب الشيء من الشيء       )٢( )١( }، ومن أتاين ميشي أتيته هرولة    ذراعا تقربت إليه باعا 
، ويكون    ، لكن قد يكون قرب الثاين هو الالزم من قرب األول     مستلزم لقرب اآلخر منه 
، فكلما قرب منه    ، فاألول كمن تقرب إىل مكة أو حائط الكعبة     منه أيضا قرب بنفسه

، والثاين كقرب اإلنسان إىل من يتقرب هو       خر منه من غري أن يكون منه فعل   قرب اآل
 .  ، كما تقدم يف هذا األثر اإلهلي إليه

y7  {:  ، مثل قوله  فتقرب العبد إىل اهللا وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة  Í×¯≈s9'ρ é& 

t Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰tƒ šχθ äótG ö6 tƒ 4’ n< Î) ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$# öΝåκš‰r& Ü> tø% r& { )٣(   ،}  !$ ¨Β r'sù β Î) tβ%x. zÏΒ 

tÎ/§s)ßϑ ø9$# ∩∇∇∪ { )٤(    ،}  $ YΖøŠtã Ü> uô³o„ $ pκÍ5 šχθ ç/§s)ßϑ ø9$# ∩⊄∇∪ { )٥(   ،}  Ÿωuρ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# 

tβθç/§s)çRùQ$# 4 { )٦(   ،}  zÏΒ uρ tÎ/§s)ßϑ ø9$# ∩⊆∈∪ { )٧(  . 

  ، ويف    احلديث)٩( )٨( }.  وما تقرب إيل  عبد مبثل أداء ما افترضته عليه  { 

 فهذا قرب   )١١( )١٠( }أقرب ما يكون العبد من ربه يف جوف الليل اآلخر  {:  احلديث

ن اهللا يدنو عشية   إ {:  ، ويف احلديث  الرب  نفسه إىل عبده وهو مثل نزوله إىل مساء الدنيا

                                                 
،  )٣٦٠٣(، الترمذي الدعوات  )٢٦٧٥(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  )٦٩٧٠(البخاري التوحيد ) ١(

 .  )٢/٢٥١(، أمحد  )٣٨٢٢(ابن ماجه األدب  
 .  من حديث أيب هريرة  ) ٢٦٧٥ (، ومسلم  )٧٤٠٥ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  ٥٧:  سورة اإلسراء آية ) ٣(
 .  ٨٨:  سورة الواقعة آية ) ٤(
 .  ٢٨:  سورة املطففني آية  ) ٥(
 .  ١٧٢:  سورة النساء آية ) ٦(
 .  ٤٥:  سورة آل عمران آية  ) ٧(
 .  )٦١٣٧(البخاري الرقاق  ) ٨(
 .  من حديث أيب هريرة  ) ٦٥٠٢ (رواه البخاري   ) ٩(
 .  )٥٧٢(، النسائي املواقيت   )٣٥٧٩( الدعوات   الترمذي) ١٠(
وصححه ابن     ) ١٥٤٤ (، والنسائي   )١٢٧٧ (، وأبو داود   حسن صحيح   :  وقال) ٣٥٧٩ (رواه الترمذي    ) ١١(

 .  )٤٥٣ /١ (واحلاكم ) ١١٤٧ (خزمية 
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، وليس يف الكتاب والسنة قرب ذاته من       فهذا القرب كله خاص    .   احلديث )١( }.  عرفة
، فعلم بذلك بطالن قول احللولية فإهنم عمدوا إىل اخلاص    مجيع املخلوقات يف كل حال
كنت  {:  ، كما جعل إخواهنم االحتادية ذلك يف مثل قوله  املقيد فجعلوه عاما مطلقا

 وأن اهللا قال على   )٥( )٤( }فيأتيهم يف صورة غري صورته  {:   ويف قوله)٣( )٢( }مسعه 

 . }مسع اهللا ملن محده    {:  لسان نبيه
؛ فالداعي والساجد يوجه     ا ف ص ل تبني ذلك، فإذ وكل هذه النصوص حجة عليهم  

، فتقر ب من اهللا تعاىل بال ريب حبسب ختلصها  ، والروح هلا عروج يناسبها   روحه إىل اهللا 
، ويكون منه قرب آخر    منها قريبا قربا يلزم من قرهبا، فيكون اهللا   من الشوائب

،    تقرب منه ذراعا، وإىل من تقرب منه شربا  ، ويف جوف الليل  كقربة عشية عرفة
يا رب أين :   قال-عليه السالم- ألمحد عن عمران الق صري أن موسى    )٦( " الزهد " ويف

، إين أدنو منهم كل يوم باعا ولوال ذلك    ابغين عند املنكسرة قلوهبم:  ؟ قال أبغيك
 إىل    )٧( }.  قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني  {:  ، فقد يشبه هذا قوله  الهندموا
 . )٨(آخره  

*ÎoΤÎ’  {:  وظاهر قوله  sù ë=ƒ Ìs% ( { )يدل على أن القرب نعته ليس هو جمرد ما    )٩ ،
، ودنوه عشية عرفة هو ملا يفعله احلاج ليلتئذ  من الدعاء     الداعي والساجديلزم من قرب

                                                 
م   ، وقارن مع صحيح مسل  )٦٣٦ /١ (وصححه احلاكم ) ٣٨٥٢ (وابن حبان ) ٢٨٣٩ (رواه ابن خزمية  ) ١(

 .  من حديث عائشة ) ١٣٤٨ (
 .  )٦١٣٧(البخاري الرقاق  ) ٢(
 .  من حديث أيب هريرة  ) ٦٥٠٢ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  )٢/٢٧٦(، أمحد  )١٨٢(، مسلم اإلميان   )٧٠٠٢(البخاري التوحيد  ) ٤(
 .  من حديث أيب هريرة وأيب سعيد ) ١٨٢ (، ومسلم  )٦٥٧٤،  ٦٥٧٣ (رواه البخاري   ) ٥(
 .  )١٧٧ /٦ (و احللية ) ٧٥ (الزهد ) ٦(
 .  )١٨٩(، مالك النداء للصالة  )٢/٢٨٦(، أمحد  )٢٩٥٣(، الترمذي تفسري القرآن    )٣٩٥(مسلم الصالة  ) ٧(
 .  من حديث أيب هريرة ) ٣٩٥ (رواه مسلم  ) ٨(
 .  ١٨٦:  سورة البقرة آية ) ٩(
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، وإال فلو قدر أن أحدا مل يقف بعرفة مل حيصل منه سبحانه ذلك الدنو       والذكر والتوبة 
؛ فدل ذلك     ؛ فإنه يباهي املالئكة بأهل عرفة فإذا قدر أنه ليس هناك أحد مل حيصل  إليهم

 .  م إليه كما دل عليه احلديث اآلخر على قربه منهم بسبب تقرهب
والناس يف آخر الليل يكون يف قلوهبم من التوجه والتقرب والرقة ما ال يوجد يف غري    

؟ هل من  هل من داع  {:  ، وقوله  ، وهذا مناسب لرتوله إىل السماء الدنيا ذلك الوقت

؛    مث إن هذا الرتول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال   )١( }؟  ؟ هل من تائب سائل
، كما أن دنوه       فإن يف بالد الكفر ليس فيهم من يقوم الليل فال حيصل هلم هذا الرتول     

 مباهاة ، إذ ليس هلا وقوف مشروع وال  عشية عرفة ال حيصل لغري احلجاج يف سائر البالد
 .  املالئكة 

 إذا دخل       )٢(، وتصفيد الشياطني   ، وتغليق أبواب النار وكما أن تفتيح أبواب اجلنة 
،    ، ال الكفار الذين ال يرون له حرمة    شهر رمضان إمنا هو للمسلمني الذين يصومونه 

 كان خمتصا بأولئك أم   )٤( )٣( }اعملوا ما شئتم    {:  ، وقوله هلم    وكذا إطالعه يوم بدر  
 .  ؟ فيه كالم هو عام

،  ، ودنوه عشية عرفة   والكالم يف هذا القرب من جنس الكالم يف نزوله كل ليلة     
βr& x8Í‘θ.  {:  ، وقوله   وتكليمه ملوسى من الشجرة ç/ tΒ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ôtΒ uρ $ yγ s9öθ ym { )٥(   . 

، هل خيلو منه العرش حني نزوله سبحانه إىل      مسألة-رمحه اهللا- )٦(مث ذكر الشيخ 
أنه يرتل وال :  والصواب قول السلف  :  ؟ مث قال  مساء الدنيا أو ال خيلو أو يتوقف يف ذلك  

                                                 
 .  ريرة من حديث أيب ه ) ٧٥٨ (، ومسلم  )١١٤٥ (صحيح البخاري   :  انظر ) ١(
 .  من حديث أيب هريرة  ) ١٠٧٩ (، ومسلم   )١٨٩٩ (البخاري :  انظر ) ٢(
، أبو    )٣٣٠٥(، الترمذي تفسري القرآن     )٢٤٩٤(، مسلم فضائل الصحابة    )٢٨٤٥(البخاري اجلهاد والسري   ) ٣(

 .  )١/٨٠(، أمحد  )٢٦٥٠(داود اجلهاد 
 .  من حديث علي ) ٤٩٤ (، ومسلم  )٣٠٠٧ (رواه البخاري   ) ٤(
 .  ٨:  سورة النمل آية  ) ٥(
 .  )٢٤٣ /٥ (اجملموع ) ٦(
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، ووقت النوم  لعبد يف بدنه ليال وهنارا ال تزال إىل أن ميوت ، وروح ا خيلو منه العرش
، وكذلك أقرب ما يكون العبد   ، وهي مل تفارق جسده  ، وقد تسجد حتت العرش  تعرج
، فكيف    ، وأحكام األرواح خمالف ألحكام األبدان    ، وهو ساجد وروحه يف بدنه     من ربه
 ؟  ؟ فكيف برب العاملني باملالئكة

، ونزوله تعاىل الذي   كون ثلثه باملشرق قبل أن يكون ثلثه باملغربوالليل خيتلف في
؛ ال يشغله    ، وإىل مساء هؤالء يف ثلث ليلهم   أخرب به رسوله إىل مساء هؤالء يف ثلث ليلهم    

، وكذلك قربه من الداعي املتقرب إليه والساجد لكل واحد حبسبه حيث    شأن عن شأن
، ولكل واحد قرب خيصه ال يشركه فيه        ضع ، والرجالن يسجدان يف مو     كان وأين كان

، والنصوص الواردة فيها اهلدى والشفاء والذي بل غها بالغا مبينا هو أعلم اخللق         اآلخر
، فال ميكن أن ي عل م ويقول   ، وأعظمهم بالغا   ، وأحسنهم بيانا  ، وأنصحهم خللقه   بربه

،   ة يف قلبه تكون معه معرفة هبذا  ، وكل من من  اهللا عليه ببصري  مثل ما عل مه الرسول وقاله 
“  {:  مث قال تعاىل ttƒ uρ t Ï%©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïèø9$# ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) ÏΒ š Îi/¢‘ uθèδ ¨,ys ø9$# ü“ Ï‰ôγ tƒ uρ 4’ n<Î) 

ÅÞ≡uÅÀ Í“ƒ Í•yèø9$# Ï‰‹Ïϑ pt ø: t  {:  ، وقال يف ضدهم  )١( } ∪∌∩ #$ Ï%©!$#uρ (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ @Οß¹ ÖΝõ3ç/uρ ’ Îû 

ÏM≈yϑ è= —à9$# 3 tΒ Î* t±o„ ª!$# ã&ù#Î= ôÒ ãƒ tΒ uρ ù't±o„ çµ ù= yèøgs† 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊂∪ { )٢(   . 
:  وقوله تعاىل :  من أمساء اهللا سبحانه فقال) الظاهر ( معىن -رمحه اهللا-مث بي ن الشيخ 

$  {:  ض م ن معىن العايل كما قال " الظاهر " yϑ sù (#þθãè≈sÜó™ $# βr& çνρ ãyγ ôàtƒ { )ويقال  )٣ ،  :
، وكذلك ظاهر البيت   ، خبالف بطانته  ، وظاهر الثوب أعاله     ظهر اخلطيب على املنرب   

، فكلما عال    ، وظاهر اإلنسان خالف باطنه ، وظاهر القول ما ظهر منه وبان  أعاله 

                                                 
 .  ٦:  سورة سبأ آية ) ١(
 .  ٣٩:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ٩٧:  سورة الكهف آية ) ٣(
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؛ فأثبت الظهور  )٢( )١( }أنت الظاهر فليس فوقك شيء  {:  ، وهلذا قال الشيء ظهر 
 .  ليس شيء أبني  منك وال أعرف  :  ، ومل يقل وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء  

الظاهر :  بأنه املعروف كما يقوله من يقول  " الظاهر " وهبذا تبني خطأ من فسر
؛ فلم يذكروا مراد اهللا   الم أيب الفرج وغريه؛ كما يف ك بالدليل الباطن باحلجاب

 .  ، وإن كان الذي ذكره له معىن صحيح    ورسوله

                                                 
، ابن   )٥٠٥١(، أبو داود األدب  )٣٤٨١(، الترمذي الدعوات  )٢٧١٣(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(

 .  )٢/٥٣٦(، أمحد  )٣٨٣١(ماجه الدعاء 
 .  من حديث أيب هريرة  ) ٢٧١٣ (رواه مسلم  ) ٢(
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 قرب اهللا سبحانه من خلقه 
 يف تقرير قرب اهللا سبحانه من خلقه   -رمحه اهللا- )١(يواصل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 سبحانه يكلم  ، بل هو والرب سبحانه ال يشغله مسع  عن مسع وال تغلطه املسائل :  فيقول
كيف يكلمهم     :  ، قيل البن عباس ، وال يشغله هذا عن هذا   العباد يوم القيامة وحياسبهم

  وقد قال  )٢(كما يرزقهم يف ساعة واحدة    :  ؟ قال يوم القيامة كلهم يف ساعة واحدة  
 . )٣( }ما منكم من أحد إال سيخلو به ربه كما خيلو أحدكم بالقمر ليلة البدر    {

واهللا سبحانه يف الدنيا يسمع دعاء الداعني وجييب السائلني مع اختالف اللغات وفنون     
، كما     ، والواحد منا قد يكون له قوة مسع يسمع كالم عدد كثري من املتكلمني        احلاجات

، والواحد منا   ، لكن ال يكون إال عددا قليال قريبا منه راءة عدة أن بعض املقرئني يسمع ق 
، وجيد     جيد يف نفسه قربا ودنوا وميال إىل بعض الناس احلاضرين والغائبني دون بعض

، وسع مسعه األصوات كلها  ، والرب تعاىل واسع عليم  تفاوت ذلك الدنو والقرب 
ن الناس من غلط فظن أن قربه من ، وم ، وعطاؤه احلاجات كلها  وعطاؤه احلاجات كلها

، وهو جيد عمل روحه      جنس حركة بدن اإلنسان إذا مال إىل جهة انصرف عن األخرى       
، فيجد نفسه تقرب من نفوس كثري من الناس من غري أن ينصرف قرهبا     خيالف عمل بدنه 

ا ، وجيد فيه ، وكذلك جيد يف نفسه خضوعا لبعض الناس وحمبة  إىل هذا عن قرهبا إىل هذا
 .  إعراضا عن قوم غري ما هو قائم بالبدن

                                                 
 .  )٢٤٦ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  لعلي) ٤٣٥ /٢ (عزاه القرطيب يف التفسري  ) ٢(
، ومسلم      )٦٥٣٩ (صحيح البخاري    :  ، وانظر  )٤٧٥،  ٤٧٤ (، ويف السنة   )١٦٤ (رواه أمحد يف الزهد    ) ٣(

 .  من حديث عدي ) ١٠١٦ (
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ففي اجلملة ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد 
 sŒÎ)uρ#  {:  ؛ فبطل قول احللولية كما قال تعاىل ، ال مطلق عام جلميع اخللق خمصوص

y7 s9r'y™ “ ÏŠ$ t6Ïã  Íh_tã ’ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( { )فهذا قربه من داعيه  )١ ،  . 

≈¯×y7Í  {:  وأما قربه من عابديه ففي مثل قوله تعاىل s9'ρ é& tÏ% ©!$# šχθ ããô‰tƒ šχθäó tG ö6 tƒ 4’ n<Î) 

ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$# öΝåκš‰ r& Ü> tø% r& { )وقوله    )٢ ،  :}    وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افترضته

 فهذا قربه إىل    )٥( )٤( }من تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا   {:  ، وقال  )٣( }عليه 
  ، ودنوه عشية عرفة إىل السماء الدنيا ال خيرج عن القسمني فإنه       عبده وقرب عبده إليه  

 .   فدنوه لدعائهم )٧( )٦( }أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة   {:  قال
؛ فإن كان ملن يدعوه ويسأله ويستغفره فإن ذلك     وأما نزوله إىل مساء الدنيا كل ليلة 

، وإن كان      الوقت حيصل فيه من قرب الرب إىل عابديه ما ال حيصل يف غريه فهو من هذا      
، ونظريه ساعة اإلجابة يوم  ه يصلح هلذا وإن مل يقع فيه  مطلقا فيكون بسبب الزمان لكون

، وهي من حني يصعد اإلمام على املنرب إىل أن       ، روي أهنا مقيدة بفعل اجلمعة    اجلمعة 
، ويعتقد   ، وهلذا تكون مقيدة بفعل اجلمعة فمن مل يصل اجلمعة لغري عذر        تقضى الصالة

ته اجلمعة مث مرض أو سافر فإنه   ، وأما من كانت عاد وجوهبا مل يكن له فيها نصيب
، وكذلك احملبوس وحنوه فهؤالء هلم مثل أجر        ، وهو صحيح مقيم   يكتب له ما كان يعمل

، وتكون الرمحة اليت ترتل على    ، فيكون دعاؤهم كدعاء من شهدها من شهد اجلمعة

                                                 
 .  ١٨٦:  ورة البقرة آية س) ١(
 .  ٥٧:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
 .  )٦١٣٧(البخاري الرقاق  ) ٣(
،  )٣٦٠٣(، الترمذي الدعوات  )٢٦٧٥(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  )٦٩٧٠(البخاري التوحيد ) ٤(

 .  )٢/٢٥١(، أمحد  )٣٨٢٢(ابن ماجه األدب  
 .  من حديث أيب هريرة  ) ٢٦٧٥ (، ومسلم  )٧٤٠٥ (رواه البخاري   ) ٥(
 .  )٣٥٨٥(الترمذي الدعوات   ) ٦(
 .  ، وحسنه األلباين  -وهو عنده مرسل -) ٥٠٠ (، ومالك  غريب:  وقال) ٣٥٨٥ (رواه الترمذي   ) ٧(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٧٦٨

، تنتشر بركاهتا إىل غريهم من أهل  ، وعلى من شهد اجلمعة   احلجاج عشية عرفة
، وحظ مع من شهد ذلك كما يف شهر       ، فيكون هلم نصيب من إجابة الدعاء    اراألعذ
، فيحصل لقلبه تقرب إىل     ، فهذا موجود ملن حيبهم وحيب ما هم فيه من العبادة    رمضان

، وأما الكافر واملنافق الذي ال يرى احلج وال اجلمعة فرضا وبرا بل       اهللا ويود لو كان معهم  
؛ فإن رمحة اهللا قريب من  ، فهذا قلبه بعيد عن رمحة اهللا دتههو م عرض عن حمبة ذلك وإرا

، وروي يف ساعة اجلمعة أهنا آخر النهار فيكون سببها    ، وهذا ليس منهم  احملسنني
 .  الوقت

، كما يف اجلمعة وذلك   وقد ثبت يف الصحيح أن يف الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها 
 .   جوف الليل اآلخر ، وأقرب ما يكون العبد من ربه يف   كل ليلة

، فهذا أمر معروف ال        الرب من قلوب املؤمنني وقرب قلوهبم منه )١(وأما قرب 
، فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من اإلميان واملعرفة والذكر واخلشية       جيهل

، فإن هذا ينكره اجلهمي     ، خبالف القرب الذي قبله   ، وهذا متفق عليه بني الناس  والتوكل
، وهذا كفر  ليس فوق السماوات رب يعبد وال إله يصلى له ويسجد:   يقولالذي
 .  ال تقوم األمور االختيارية به:  ، ومن يقول ، واألول تنكره الكالبية  وفند

بل اخللق يف   :   فقال تفاوت املؤمنني يف إمياهنم باهللا -رمحه اهللا- )٢(مث بي ن الشيخ 
، فلكل منهم يف قلبه للكتاب والرسول مثال علمي    ونإمياهنم باهللا وكتابه ورسوله متنوع

، فهم متنوعون يف ذلك       ، مع اشتراكهم يف اإلميان باهللا وبكتابه وبرسوله    حبسب معرفته
، وكذلك   ، وغري ذلك من أمور الغيب  ، وكذلك إمياهنم باملعاد واجلنة والنار    متفاضلون

شاهدون األمور ويسمعون    ، بل ي ما خيرب به الناس بعضهم بعضا من أمور الغيب
، فالواحد منهم يتبني له من      ، وهم متفاوتون ومتنوعون يف الرؤية والسماع       األصوات

                                                 
 .  )٢٤٩ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  )٢٥١ /٥ (اجملموع ) ٢(
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، فكيف  حال املشهود ما مل يتبني لآلخر حىت قد خيتلفون فيثبت هذا ما ال يثبته اآلخر   
 ؟   فيما أخربوا به من أمور الغيب 

، والذين     كلهم مسعها مفصلة، وليس  أخربهم عن الغيب بأحاديث كثريةوالنيب 
،    مسعوا ليس كلهم فهم مراده بل هم متفاضلون يف السمع والفهم كتفاضل معرفتهم 

ال سيما من علق .  وإمياهنم حبسب ذلك حىت يثبت أحدهم أمورا كثرية واآلخر ال يثبتها  
 يبني لك  ، وهذا  ، وما عليه أهل احلق   ، فهو ينفي ما أثبته الكتاب والسنة    بقلبه شبه النفاة

وإن كانوا متفاضلني يف -أن هؤالء كلهم مؤمنون باهللا وكتابه ورسوله واليوم اآلخر  
، مث هم       ، واتبع غري سبيل املؤمنني   إال من شاق الرسل من بعد ما تبني له اهلدى   -اإلميان

، وإن كان لغريه من العلم  ، فإذا كان أحدهم أكثر حمبة هللا يتفاضلون يف العلم واإلرادة 
، فصاحب احملبة والذكر والتأله حيصل له من حضور الرب          مساء والصفات ما ليس له باأل

، وكذلك اإلميان بالرسول قد يكون أحد         يف قلبه وأنسه به ما ال حيصل ملن ليس مثله 
 .  الشخصني أعلم بصفاته واآلخر أكثر حمبة له 

ده من اإلميان حبسب  وهذا يبني أن كل من أقر باهللا فعن :  -رمحه اهللا- )١(إىل أن قال  
، وهذا يبني أن   ، مث من مل تقم عليه احلجة مبا جاءت به األخبار مل يكفر جبحده  ذلك

، وإن اختلفت اعتقاداهتم يف معبودهم وصفاته إال   عامة أهل الصالة مؤمنون باهللا ورسوله 
 من  ، وكل ، ويبطن الكفر بالرسول فهذا ليس مبؤمن من كان منافقا يظهر اإلميان بلسانه

، وهو ممن   أظهر اإلسالم ومل يكن منافقا فهو مؤمن له من اإلميان حبسب ما أوتيه من ذلك 
، ويدخل يف هذا مجيع املتنازعني يف    ي خرج من النار ولو كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان  

، ولو كان ال يدخل اجلنة إال من يعرف اهللا كما       الصفات والقدر على اختالف عقائدهم
، بل  ، فإهنم أو أكثرهم ال يستطيعون هذه املعرفة   مل تدخل أمته اجلنةيه يعرفه نب

، وإذا كان الرجل قد حصل له        يدخلوهنا وتكون منازهلم متفاضلة حبسب إمياهنم ومعرفتهم 
، وإن     ، مل ي حم ل ما ال يطيق ، وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه   إميان يعرف اهللا به 

                                                 
 .  )٢٥٤ /٥ (اجملموع ) ١(
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، فهذا أصل عظيم يف تعليم      ي حد ث  حبديث يكون له فيه فتنة كان حيصل له بذلك فتنة مل 
؛ كالقرآن واحلديث    ، وخماطبتهم باخلطاب العام بالنصوص اليت اشتركوا يف مساعها الناس

 .  ، واهللا أعلم   املشهور وهم خمتلفون يف معىن ذلك 
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 حكم من نفى علو اهللا على عرشه 
، وحكم من     عن علو اهللا على خلقه   -ه اهللارمح- )١(سئل الشيخ تقي الدين ابن تيمية 

 ؟   نفى ذلك
 واعتقاد سلف األمة كمالك والثوري  ، اعتقاد الشافعي  احلمد هللا :  فأجاب بقوله

واألوزاعي وابن املبارك وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو اعتقاد املشائخ املقتدى 
؛ فإنه  بد اهللا التستري وغريهم هبم كالفضيل بن عياض وأيب سليمان الداراين وسهل بن ع   

 .  ليس بني هؤالء األئمة وأمثاهلم نزاع يف أصول الدين  
 فإن االعتقاد الثابت عنه يف التوحيد والقدر وحنو ذلك       -رمحه اهللا-وكذلك أبو حنيفة   
 .  موافق العتقاد هؤالء

واعتقاد هؤالء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون هلم بإحسان وهو ما نطق به   
 .  الكتاب والسنة

،   احلمد هللا الذي هو كما وصف به نفسه   :  " الرسالة " قال الشافعي يف أول خطبة  
 أن اهللا موصوف مبا وصف به نفسه يف   -رمحه اهللا-، فبني  وفوق ما يصفه به خلقه

ال يوصف اهللا إال مبا وصف     :   وكذلك قال أمحد بن حنبل ، وعلى لسان رسوله    كتابه
، ومن غري     من غري حتريف وال تعطيل  أو وصفه به رسول اهللا     به نفسه يف كتابه 
،    ، بل يثبتون له ما أثبته لنفسه من األمساء احلسىن والصفات العليا تكييف وال متثيل

øŠs9 Ïµ§{  {:  ويعلمون أنه  Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )ال يف صفاته وال    )٢ ،
هو الذي خلق السماوات    :  " يعين اإلمام أمحد " ، إىل أن قال   يف ذاته وال يف أفعاله

، وهو الذي كلم موسى تكليما   ، مث استوى على العرش  واألرض وما بينهما يف ستة أيام
فليس كعلمه    .   فجعله دكا وال مياثله شيء من األشياء يف شيء من صفاته  وجتلى للجبل

                                                 
 .  )٢٥٦ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ١١:  الشورى آية  سورة ) ٢(
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، وال    ، وال كقدرته قدرة أحد   ، وال كسمعه وبصره مسع أحد وال بصره      علم أحد 
، وال كتجليه   ، وال كتكليمه تكليم أحد    ، وال كاستوائه استواء أحد     كرمحته رمحة أحد  

،    اجلنة حلما ولبنا وعسال وماء وحريرا وذهبا  ، واهللا سبحانه قد أخربنا أن يف  جتلي أحد
، فلما  ليس يف الدنيا مما يف اآلخرة إال األمساء:  -رضي اهللا عنهما-وقد قال ابن عباس 

؛    كانت هذه املخلوقات الغائبة ليست مثل هذه املخلوقات املشاهدة مع اتفاقها يف األمساء 
، وقد      وق للمخلوق وإن اتفقت األمساء   فاخلالق أعظم علوا ومباينة خللقه من مباينة املخل 

، وال    ، وليس احلي كاحلي    ، وبعضها رءوفا رحيما  مسى نفسه حيا عليما مسيعا بصريا 
،   ، وال الرءوف كالرءوف  ، وال البصري كالبصري ، وال السميع كالسميع العليم كالعليم

  )١( }أين اهللا  {:  ، وقال يف سياق حديث اجلارية املعروف  وال الرحيم كالرحيم 
، لكن ليس معىن ذلك أن اهللا يف جوف السماء وأن السماء حتصره       يف السماء :  قالت
، بل هم متفقون على أن اهللا فوق       ؛ فإن هذا مل يقله أحد من سلف األمة وأئمتها  وحتويه

ال يف ذاته شيء من      ، و مساواته على عرشه بائن من خلقه ليس يف خملوقاته شيء من ذاته  
 .  خملوقاته

فمن   :  ، إىل أن قال   إن اهللا يف السماء وعلمه يف كل مكان    :  وقد قال مالك بن أنس 
، أو غري العرش       ، وأنه مفتقر إىل العرش     اعتقد أن اهللا يف جوف السماء حمصور حماط به    

ضال  ؛ فهو  ، أو أن استواءه على عرشه كاستواء املخلوق على كرسيه       من املخلوقات
، وال على العرش رب يصلى   ، ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد  مبتدع جاهل
؛ فهو معطل   ، وال نزل القرآن من عنده  ، وأن حممدا مل يعرج به إىل ربه   له وي سجد

 .  فرعوين ضال مبتدع
،   من مل يعتقد أن اهللا يف السماء فهو ضال:  والقائل الذي قال:  - بعد كالم-وقال 

،    إن أراد بذلك من ال يعتقد أن اهللا يف جوف السماء حبيث حتصره وحتيط به فقد أخطأ  

                                                 
 .  من حديث معاوية السلمي ) ٥٣٧ (رواه مسلم  ) ١(
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، واتفق عليه سلف األمة وأئمتها     وإن أراد بذلك من مل يعتقد ما جاء يف الكتاب والسنة       
، فإنه من مل يعتقد ذلك  من أن اهللا فوق مساواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب

، بل يكون يف احلقيقة معطال لربه نافيا      متبعا لغري سبيل املؤمنني يكون مكذبا للرسول  
، وهذا قول اجلهمية       ، فال يكون له يف احلقيقة إله يعبده وال رب يسأله ويقصده      له

 على أهنم إذا    -عرهبم وعجمهم-، واهللا قد فطر العباد    وحنوهم من أتباع فرعون املعطل 
، وهلذا قال بعض   يقصدونه حتت أرجلهم دعوا اهللا توجهت قلوهبم إىل العلو وال 

إال وجد يف قلبه قبل أن يتحرك لسانه معىن يطلب      ! يا اهللا  :  ما قال عارف قط:  العارفني
 .  ، ال يلتفت مينة وال يسرة  العلو

 )٢( )١( }كل مولود يولد على الفطرة      {:  وذكر من بعد كالم طويل احلديث 
 وألهل احللول والتعطيل يف هذا الباب شبهات يعارضون هبا كتاب اهللا وسنة رسوله 

، وما دلت عليه الدالئل  ، وما فطر اهللا عليه عباده  وما أمجع عليه سلف األمة وأئمتها
، وقد    ، فإن هذه األدلة كلها متفقة على أن اهللا فوق خملوقاته عال عليها  العقلية الصحيحة

،    ، كما فطرهم على اإلقرار باخلالق تعاىل اهللا على ذلك العجائز والصبيان واألعرابفطر 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه  {:   يف احلديث الصحيحوقد قال 

، مث     )٣( }؟  سون فيها من جدعاء، هل حت ؛ كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء أو ميجسانه

NtôÜÏù «!$# |  {:   اقرءوا إن شئتم )٤(يقول أبو هريرة  ÉL ©9$# tsÜsù }¨$̈Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐ Ï9 

«!$# 4 { )٥(   . 
                                                 

،   )٤٧١٤(، أبو داود السنة   )٢١٣٨(، الترمذي القدر   )٢٦٥٨(، مسلم القدر    )١٢٩٢(البخاري اجلنائز  ) ١(
 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز   )٢/٣١٥(أمحد 

 .   هريرة من حديث أيب) ٢٦٥٨ (، ومسلم  )١٣٨٥،  ١٣٥٨ (رواه البخاري   ) ٢(
،   )٤٧١٤(، أبو داود السنة   )٢١٣٨(، الترمذي القدر   )٢٦٥٨(، مسلم القدر    )١٢٩٢(البخاري اجلنائز  ) ٣(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز   )٢/٣١٥(أمحد 
 .  من حديث أيب هريرة ) ٢٦٥٨ (، ومسلم  )١٣٨٥،  ١٣٥٨ (رواه البخاري   ) ٤(
 .  ٣٠:  سورة الروم آية ) ٥(
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،  عليك بدين األعراب والصبيان يف الك ت اب:  وهذا معىن قول عمر بن عبد العزيز
، والرسل بعثوا بتكميل الفطرة     ، فإن اهللا فطر عباده على احلق    وعليك مبا فطرهم اهللا عليه 

،    ، وأما أعداء الرسل كاجلهمية الفرعونية وحنوهم  ، ال بتحويل الفطرة وتغيريها وتقريرها
، ال يفهم  يغريوا فطرة اهللا ويوردون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات فرييدون أن  

، وأصل ضالهلم تكلمهم بكلمات     كثري من الناس مقصودهم هبا وال حيسن أن جييبهم
، كلفظ  ، وال قاهلا أحد من أئمة املسلمني      جمملة ال أصل هلا يف كتابه وال سنة رسوله     

؛ ومن مل يكن عارفا  ان عارفا حبل شبهاهتم بي نها، فمن ك التحيز واجلسم واجلهة وحنو ذلك
:  ، كما قال تعاىل  ، وال يقبل إال ما جاء به الكتاب والسنة    بذلك فليعرض عن كالمهم 

}  #sŒÎ)uρ |M÷ƒr&u‘ tÏ%©!$# tβθàÊθèƒs† þ’Îû $uΖÏF≈tƒ#u óÚÍôãr'sù öΝåκ÷]tã 4®Lym (#θàÊθèƒs† ’Îû B]ƒÏ‰tn ÍνÎöxî 4 { )١(   
ومن يتكلم يف اهللا وأمسائه وصفاته مبا خيالف الكتاب والسنة فهو من اخلائضني يف آيات اهللا   

ىل الشافعي ؛ فينسبون إ ، وكثري من هؤالء ينسب إىل أئمة املسلمني ما مل يقولوه  بالباطل
:  ، ويقولون ملن اتبعهم   وأمحد بن حنبل ومالك وأيب حنيفة من االعتقادات ما مل يقولوه   

، وقال   فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن األئمة تبني كذهبم! هذا اعتقاد اإلمام الفالين 
حكمي يف أهل الكالم أن يضربوا باجلريد والنعال ويطاف هبم يف القبائل    :  الشافعي
، وقال أبو     ، وأقبل على الكالم هذا جزاء من ترك القرآن والسنة    :  ، ويقال ئروالعشا

ما ارتدى أحد بالكالم  :  ، وقال أمحد  من طلب الدين بالكالم تزندق :  يوسف القاضي
، املعطل أعمى واملمثل      املعطل يعبد عدما واملمثل يعبد صنما :  ، وقال بعض العلماء  فأفلح
y7  {:  ، وقد قال تعاىل غايل منه واجلايف عنه ، ودين اهللا بني ال   أعشى Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈ oΨ ù=yè y_ Zπ ¨Βé& 

$ VÜy™ uρ { )انتهى كالم الشيخ .  ، والسنة يف اإلسالم يف امللل   )٢  . 

                                                 
 .  ٦٨:   آية سورة األنعام) ١(
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية ) ٢(
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  ينفي نزول الرب سبحانه إىل مساء الدنيا الرد على من
 عمن يثبت الرتول هللا سبحانه إىل مساء   -رمحه اهللا- )١(سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 :   بقوله -رمحه اهللا-؟ فأجاب   وعمن ينفي ذلك )٢(الدنيا كما جاء يف احلديث 
صاب فيما  فقد أ أما القائل األول الذي ذكر نص النيب    .  احلمد هللا رب العاملني  

 واتفق سلف األمة  ، فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النيب   قال
، ومن قال ما قاله   ، وأهل العلم بالسنة واحلديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول  وأئمتها

، وإن كان ال يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من املعاين       فقوله حق وصدق   الرسول  
، وخري اهلدي   ، فإن أصدق الكالم كالم اهللا  ومل يفهم ما فيه من املعاين كمن قرأ القرآن 

 قال هذا الكالم وأمثاله عالنية وبلغه األمة تبليغا عاما مل خيص   والنيب هدي حممد 
، وكانت الصحابة والتابعون تذكره وتأثره وتبلغه    ، وال كتمه عن أحد   به أحدا دون أحد   

موطأ  " ، كصحيحي البخاري ومسلم و  لعامة وترويه يف اجملالس اخلاصة وا    
، وأمثال ذلك     أيب داود والترمذي والنسائي   " سنن " و " مسند اإلمام أمحد " و " مالك

؛   لكن من فهم من هذا احلديث وأمثاله ما جيب ترتيه اهللا عنه   .  من كتب املسلمني
؛ فقد أخطأ يف      كتمثيله بصفات املخلوقني ووصفه بالنقص املنايف لكماله الذي يستحقه  

، وإن زعم أن احلديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضا    ، وإن أظهر م نع منه    ذلك
 .  يف ذلك

، هو كوصفه بسائر الصفات       يف هذا احلديث بالرتول -سبحانه وتعاىل-فإن وص فه  
، ووصفه بأنه خلق السماوات واألرض يف ستة       كوصفه باالستواء إىل السماء وهي دخان   

 ö≅yδ  {:  ، ووصفه باإلتيان واجمليء يف مثل قوله تعاىل    ، مث استوى على العرش    أيام

                                                 
 .  )٣٢٢ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  )٦٦٥ص (سبق خترجيه ) ٢(
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tβρãÝàΨ tƒ Hω Î) β r& ãΝßγ uŠÏ?ù'tƒ ª!$# ’ Îû 9≅ n= àß zÏiΒ ÏΘ$ yϑ tóø9$# èπx6Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ { )وقوله    )١ ،  :}  ö≅yδ tβρãÝàΖtƒ 

Hω Î) β r& ÞΟßγ u‹Ï?ù's? èπ s3Í×¯≈ n= yϑø9$# ÷ρ r& u’ ÎAù'tƒ y7•/u‘ ÷ρ r& š† ÎAù'tƒ âÙ ÷èt/ ÏM≈tƒ#u y7 În/u‘ 3 { )وقوله   )٢ ،  :}  u!% y ùρ 

y7 •/u‘ à7 n=yϑ ø9$#uρ $ y|¹ $ y|¹ ∩⊄⊄∪ { )وكذلك قوله تعاىل  )٣ ،  :}  t,n= y{ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû 

Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒr& §ΝèO 3“ uθ tG ó™$# ’n?tã Ä¸ óyêø9$# { )وقوله    )٤ ،  :}  u!$ uΚ¡¡9$#uρ $ yγ≈ oΨø‹t⊥ t/ 7‰&‹÷ƒ r'Î/ { )٥(     ،

!ª  {:  وقوله   $# “ Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n= s{ ¢Ο èO öΝ ä3 s% y— u‘ ¢Ο èO öΝ à6 çGŠ Ïϑ ãƒ ¢Ο èO öΝ ä3‹ ÍŠ øt ä† ( ö≅ yδ  ÏΒ Ν ä3 Í← !% x. u à°  ¨Β 

ã≅ yè ø tƒ  ÏΒ Ν ä3 Ï9≡ sŒ  Ï iΒ & ó x« 4 { )وقوله      )٦ ،  :}  ã Î n/ y‰ ãƒ t øΒ F{ $# š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{ $# ¢Ο èO 

ßl ã ÷è tƒ Ïµ ø‹ s9 Î) { )وأمثال ذلك من األفعال اليت وصف اهللا تعاىل هبا نفسه اليت يسميها       )٧ ،
هنا الزمة لكوهنا ال تنصب ، أو يسمو  ، وهي غالب ما ذكر يف القرآن   النحاة أفعاال متعدية

، والرتول   ، بل ال تتعدى إليه حبرف اجلر كاالستواء إىل السماء وعلى العرش      املفعول به 
 .  ، فإن اهللا وصف نفسه هبذه األفعال   إىل السماء الدنيا وحنو ذلك 

 )٨( } øŒÎ)uρ tΑ$s% š•/u‘ Ïπs3Í×̄≈n=yϑù=Ï9  {:  ووصف نفسه باألقوال الالزمة واملتعدية يف مثل قوله
 )١٠( } ‘yϑßγ1yŠ$tΡuρ !$yϑåκ›5u$  {:  ، وقوله تعاىل  )٩( } ∪⊇∌⊆∩ ?zΝ̄=x.uρ ª!$# 4y›θãΒ $VϑŠÎ=ò6s  {:  وقوله 
tΠöθ  {:  وقوله   tƒ uρ öΝÍκ‰ ÏŠ$uΖãƒ ãΑθ à)u‹sù !#sŒ$ tΒ ÞΟçG ö6 y_ r& tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩∉∈∪ { )وقوله   )١١ ،  :}  ª!$# Iω 

                                                 
 .  ٢١٠:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ١٥٨:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ٢٢:  سورة الفجر آية ) ٣(
 .  ٥٤:  سورة األعراف آية  ) ٤(
 .  ٤٧:  سورة الذاريات آية  ) ٥(
 .  ٤٠:  سورة الروم آية ) ٦(
 .  ٥:  سورة السجدة آية  ) ٧(
 .  ٣٠:  سورة البقرة آية ) ٨(
 .  ١٦٤:  سورة النساء آية ) ٩(
 .  ٢٢:  سورة األعراف آية  ) ١٠(
 .  ٦٥:  سورة القصص آية) ١١(
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tµ≈s9Î) ω Î) uθèδ 4 öΝä3¨Ψ yèyϑ ôf u‹s9 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù 3 ôtΒ uρ ä−y‰ô¹ r& zÏΒ «!$# $ ZVƒ Ï‰tn ∩∇∠∪ { )١(    ،

“ª!$# tΑ̈  {:  وقوله  tΡ z|¡ôm r& Ï]ƒ Ï‰pt ø: ôM  {:  ، وقوله   )٢( } #$ £ϑ s?uρ àMyϑ Î= x. š În/u‘ 4o_ ó¡ßs ø9$# 4’ n?tã 

û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) $yϑ Î/ (#ρçy9 ôM£ϑ  {:  ، وقوله  )٣( } ) ¹| s?uρ àMyϑ Î= x. y7 În/u‘ $ ]% ô‰Ï¹ Zω ô‰tã uρ 4 { )٤(    ،

%ô‰s)s9uρ ãΝà6s  {:  وقوله  y‰|¹ ª!$# ÿ…çν y‰ôãuρ { )٥(   . 

Ÿω  {:  ا يف قوله، كم وكذلك وصف نفسه بالعلم والقوة والرمحة وحنو ذلك    uρ 

tβθäÜŠÅs ãƒ &ó y´ Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑ ù= Ïã ω Î) $ yϑ Î/ u!$ x© 4 { )وقوله   )٦ ،  :}  ¨βÎ) ©!$# uθ èδ ä−#¨— §9$# ρ èŒ Íο §θà)ø9$# 

ßÏG yϑ ø9$# ∩∈∇∪ { )وقوله   )٧ ،  :}  $ uΖ−/u‘ |M÷è Å™uρ ¨≅à2 &ó x« Zπyϑ ôm §‘ $ Vϑ ù= Ïãuρ { )وقوله   )٨ ،  :

}   ÉL yϑ ômu‘ uρ ôMyè Å™ uρ ¨≅ ä. &ó x« 4 { )وما صح  ، وحنو ذلك مما وصف به نفسه يف كتابه   )٩ ،
 .   فإن القول يف مجيع ذلك من جنس واحد عن رسوله 

 ، ووصفه به رسوله         أهنم يصفونه مبا وصف به نفسه         ومذهب سلف األمة وأئمتها        
 قد نفى عن نفسه مماثلة املخلوقني فقال اهللا -سبحانه وتعاىل-، واهللا  يف النفي واإلثبات
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Ÿξsù (#θ  {:  ، وقال تعاىل  له مسي  è= yèøgrB ¬! #YŠ# y‰Ρr& { )؛ وقال تعاىل  )١  :}  Ÿξ sù (#θ ç/ÎôØs? ¬! 
tΑ$ sVøΒ F{$# 4 { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  }§øŠs9 Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( { )ففيما أخرب به عن .   )٣

 بيان أن ال مثل له يف  ، وضرب األمثال له  نفسه من ترتيهه عن الكفؤ والسمي واملثل والن د 
؛ فإن    ، فإن التماثل يف الصفات واألفعال يتضمن التماثل يف الذات صفاته وال أفعاله

، إذ متاثل الصفات واألفعال يستلزم متاثل  الذاتني املختلفتني ميتنع متاثل صفاهتما وأفعاهلما
ل هو مما يوصف    ، ب ، والفعل أيضا تابع للفاعل  ، فإن الصفة تابعة للموصوف هبا الذوات 
، حىت إنه يكون بني   ، فإذا كانت الصفتان متماثلتني كان املوصوفان متماثلني  به الفاعل

الصفات من التشابه واالختالف حبسب ما بني املوصوفني كاإلنسانني كما كانا من نوع    
، ويتشابه ذلك حبسب تشابه   واحد فتختلف مقاديرمها وصفاهتما حبسب اختالف ذاتيهما

 .  ذلك
،   بني اإلنسان والفرس تشابه من جهة أن هذا حيوان وهذا حيوان    :  كذلك إذا قيل

؛ كان بني الصفتني   ، وغري ذلك من األمور   واختالف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل       
، وذلك أن الذات اجملردة عن الصفة ال    من التشابه واالختالف حبسب ما بني الذاتني 

 .  ر ذاتا جمردة عن الصفة ويقدر وجودا مطلقا ال يتعني  ، فالذهن يقد توجد إال يف الذهن 
وأما املوجودات يف أنفسها فال ميكن فيها وجود ذات جمردة عن كل صفة وال وجود             

أنا أثبت :  ، وإذا قال من قال من أهل اإلثبات للصفات   مطلق ال يتعني وال يتخصص
دة على ما أثبته النفاة من   ؛ فحقيقة ذلك أنا نثبتها زائ  صفات هللا صفات زائدة على ذاته 

حنن  :  ، فقال أهل اإلثبات ، فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات جمردة عن الصفات الذات
، وأما الذات نفسها املوجودة فتلك ال      نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته هؤالء 

وال  أثبت إنسانا ال حيوانا :  ، بل هذا مبرتلة من قال   يتصور أن تتحقق بال صفة أصال   

                                                 
 .  ٢٢:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٧٤:   آية  سورة النحل) ٢(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٣(
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، أو حنو    ، وال حركة وال سكون  ، وال له قدرة وال حياة  ناطقا وال قائما بنفسه وال بغريه
فإن هذا    .  أثبت خنلة ليس هلا ساق وال جذع وال ليف وال غري ذلك       :  ، أو قال   ذلك

 .  يثبت ما ال حقيقة له يف اخلارج وال يعقل 
 ألن حقيقة قوهلم تعطيل ؛ معطلة:  وهلذا كان السلف واألئمة يسمون نفاة الصفات 

، بل يصفونه   ، وإن كانوا هم قد ال يعلمون أن قوهلم مستلزم للتعطيل    ذات اهللا تعاىل
، مث ينفون لوازم وجوده فيكون       هو موجود قدمي واجب     :  بالوصفني املتناقضني فيقولون 

؛ فينفون عنه   ، خالق ليس خبالق ، حق  ليس حبق  حقيقة قوهلم موجود ليس مبوجود    
 .  ، وإما إمساكا عن اإلخبار بواحد منهما  نقيضني إما تصرحيا بنفيهماال

 شبهتهم يف ذلك وهي الفرار من التشبيه بزعمهم ورد     -رمحه اهللا-مث بي ن الشيخ 
وما فر منه هؤالء املالحدة ليس مبحذور فإنه إذا س مي حقا موجودا قائما   :  عليهم فقال

ى املخلوق بذلك مل يلزم من ذلك أن يكون مماثال     ، ومس بنفسه حيا عليما رءوفا رحيما
، ولكان كل   ، ولو كان هذا حقا لكان كل موجود مماثال لكل موجود      للمخلوق أصال  

 .  معدوم مماثال لكل معدوم
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 الرد على نفاة الصفات 
 حبجة أن      الرد على الذين ينفون الصفات عن اهللا     -رمحه اهللا- )١(يواصل الشيخ 

:  -رمحه اهللا-، فيقول  ؛ ألن هذه الصفات موجودة يف املخلوقني     ه التشبيهإثباهتا يلزم من
، ولو اتفق املعىن     إن االشتراك يف االسم العام املطلق ال يلزم منه التشابه بني املشركني 

:  ، كما إذا قيل وذلك أن هذه األمساء العامة إما أن تستعمل عامة مطلقة  :  ، يقول العام
، والعلم ينقسم إىل قدمي     اجب وممكن وقدمي وحمدث وخالق وخملوق    املوجود ينقسم إىل و 

وجود زيد وعمرو وعلم زيد      :  ، وإما أن تستعمل خاصة معينة كما إذا قيل       وحمدث
فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ما خيتص به املسمى مل     .  وعمرو وذات زيد وعمرو    

 به املسمى ال شركة فيه بينه وبني    فإن ما خيتص.  تدل على ما يشركه فيه غريه يف اخلارج
علم زيد ونزول زيد واستواء زيد وحنو ذلك مل يدل على ما يشركه فيه   :  فإذا قيل.  غريه
لكن ملا علمنا أن زيدا نظري عمرو وعلمنا أن علمه نظري علمه ونزوله نظري نزوله          .  غريه

االعتبار ال من جهة داللة     ، فهذا علمناه من جهة القياس واملعقول و     واستواءه نظري استوائه 
 .  ، فإذا كان هذا من صفات املخلوق فذلك من اخلالق أوىل   اللفظ

، مل يدل    ، وحنو ذلك   علم اهللا وكالم اهللا ونزوله واستواؤه ووجوده وحياته          :  فإذا قيل
، ومل يدل ذلك على مماثلة الغري   ذلك على ما يشركه فيه أحد من املخلوقني بطريق األوىل 

؛ ألنا هناك علمنا التماثل من جهة االعتبار والقياس   ك كما دل يف زيد وعمروله يف ذل
؛ فال جيوز أن نفهم      ، وهنا نعلم أن اهللا ال مثل له وال كفو وال ند       لكون زيد مثل عمرو  

، وال استواءه مثل استواء     من ذلك أن علمه مثل علم غريه وال كالمه مثل كالم غريه
 .  ، وال حياته مثل حياة غريه   غريه، وال نزوله مثل نزول   غريه

،    وهلذا كان مذهب السلف واألئمة إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات املخلوقات    
،   ، مرته عن صفات النقص مطلقا  فاهللا تعاىل موصوف بصفات الكمال الذي ال نقص فيه 
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قد دل عليهما  ، و ، فهذان املعنيان مجعا الترتيه   ومرته عن أن مياثله غريه يف صفات كماله 
≅ö  {:  قوله تعاىل è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$# ∩⊄∪ { )يضمن  " الصمد " ، فاالسم  )١

، فالقول يف صفاته كالقول يف    يتضمن نفي املثل  " األحد " ، واالسم  صفات الكمال
، لكن يفهم من ذلك أن نسبة    شيء ال يف ذاته وال يف صفاته، واهللا تعاىل ليس كمثله  ذاته

، فعلم اهللا وكالمه ونزوله     هذه الصفة إىل موصوفها كنسبة هذه الصفة إىل موصوفها   
، كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق     واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق هبا  

إذا قال لك   :  ، وهلذا قال بعضهم   ذاته، ونسبة صفاته إىل ذاته كنسبة صفات العبد إىل هبا
؟ ويقدر    ؟ أو كيف يتكلم ؟ أو كيف يعلم  ؟ أو كيف استوى كيف يرتل:  السائل
وأنا :  فقل له .  أنا ال أعلم كيفية ذاته:  ؟ فإذا قال كيف هو يف نفسه:  ؟ فقل له  وخيلق

؛ فهذا إذا      ملوصوف  ، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية ا   ال أعلم كيفية صفاته 
، وهذا هو الوارد يف      استعملت هذه األمساء والصفات على وجه التخصيص والتعيني  

، وأما إذا قيلت مطلقة وعامة فاملعاين ال تكون مطلقة وعامة إال يف          الكتاب والسنة
 .  ، فال يكون موجود موجودا عاما مطلقا أو عاما إال يف الذهن    األذهان ال يف األعيان

ومتام الكالم يف هذا الباب أنك تعلم أنا ال نعلم ما غاب  :  -رمحه اهللا- )٢( قال إىل أن
، وتلك معرفة معينة  ، فنحن نفرق أشياء حبسنا الظاهر أو الباطن عنا إال مبعرفة ما شهدناه

، مث إذا     ، مث إنا بعقولنا نعترب الغائب بالشاهد فيبقى يف أذهاننا قضايا عامة كلية خمصوصة
، فلوال أنا نشهد من  بوصف ما غاب عنا مل نفهم ما قيل لنا إال مبعرفة املشهود لنا خوطبنا 

؛ مل نعرف   أنفسنا جوعا وعطشا وشبعا وريا وحبا وبغضا ولذة وأملا ورضى وسخطا  
، وكذلك لو مل نعلم ما    ، وأ خربنا به عن غرينا  حقيقة ما خناطب به إذا وصف لنا ذلك   

؛ مل نفهم ما خناطب به إذا وصف الغائب عنا       وكالما يف الشاهد حياة وقدرة وعلما 
؛ فال بد فيما شهدناه  ، وكذلك لو مل نشهده موجودا مل نعرف وجود الغائب عنا      بذلك

                                                 
 .  ٢ ، ١:  سورة اإلخالص اآليتان) ١(
 .  )٣٤٦ /٥ (اجملموع ) ٢(
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، فبهذه املوافقة واملشاركة    وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ املتواطئ
، ولوال ذلك مل نعلم إال ما   ، وهذا خاصة العقل  واملشاهبة واملواطأة نفهم الغائب ونثبته   

 .  ، ومل نعلم أمورا عامة وال أمورا غائبة عن أحاسيسنا الظاهرة والباطنة  حنسه
، مث إن اهللا تعاىل أخربنا مبا وعدنا       وهلذا من مل حيس الشيء وال نظريه مل يعرف حقيقته     

فرش وغري  ، وأخربنا مبا يؤكل ويشرب وينكح وي   به يف الدار اآلخرة من النعيم والعذاب  
، وحنن نعلم مع ذلك أن      ، فلوال معرفتنا مبا يشبه ذلك يف الدنيا مل نفهم ما وعدنا به  ذلك

 ليس يف الدنيا مما يف اجلنة إال  ، حىت قال ابن عباس   تلك احلقائق ليست مثل هذه 
θ#)  {:  ، وهذا تفسري قوله   األمساء è?é&uρ Ïµ Î/ $ Yγ Î7≈ t±tFãΒ ( { )فبني هذه      على أحد األقوال    )١ ،

، واشتراك من بعض   املوجودات يف الدنيا وتلك املوجودات يف اآلخرة مشاهبة وموافقة    
، وبينهما مباينة   عنه، أو أبغضناه ونفرنا  ، وبه فهمنا املراد وأحببناه ورغبنا فيه    الوجوه  

، بل يعلمه اهللا    ، وهذا من التأويل الذي ال نعلمه حنن  ومفاضلة ال ي قدر قدرها يف الدنيا
، وكال   حقا " إن املتشابه ال يعلم تأويله إال اهللا   : " ، وهلذا كان قول من قال     تعاىل

 .  القولني مأثور عن السلف من الصحابة والتابعني هلم بإحسان 
، وإال      إهنم يعلمون تأويله مرادهم بذلك أهنم يعلمون تفسريه ومعناه     :  لوافالذين قا

 ما كان يعرف معىن ما يقوله ويبلغه من اآليات  إن النيب   :  فهل حيل ملسلم أن يقول 
 ! ؟ بل كان يتكلم بألفاظ هلا معان ال يعرف معانيها  واألحاديث
 .  ة الثابتة اليت اختص اهللا بعلمها إهنم ال يعرفون تأويله أرادوا به الكيفي :  ومن قال

،   االستواء معلوم :  وهلذا كان السلف كربيعة ومالك بن أنس وغريمها يقولون
، وهذا قول سائر السلف كابن املاجشون واإلمام أمحد بن حنبل      والكيف جمهول 

، وهو التأويل والتفسري الذي   ، ويف غري ذلك من الصفات فمعىن االستواء معلوم  وغريهم

                                                 
 .  ٢٥:  سورة البقرة آية ) ١(
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-، والكيفية هي التأويل اجملهول لبين آدم وغريهم الذي ال يعلمه إال اهللا        علمه الراسخون ي
 .  -سبحانه وتعاىل

، وأما كيفيته فقد قال    وكذلك ما وعد به يف اجلنة تعلم العباد تفسري ما أخرب اهللا به   
=Ÿξsù ãΝn  {:  اهللا تعاىل ÷ès? Ó§øtΡ !$ ¨Β u’ Å∀÷z é& Μçλm; ÏiΒ Íο §è% & ãôã r& L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∠∪ { )١( 

أعددت لعبادي الصاحلني ما  :  يقول اهللا تعاىل  {:   يف احلديث الصحيح وقال النيب  

 فما أخرب اهللا به من )٣( )٢( }، وال خطر على قلب بشر   ، وال أذن مسعت  ال عني رأت
، ونعلم معىن   ، ونفهم الكالم الذي خوطبنا به   صفات املخلوقني نعلم تفسريه ومعناه

، وأما    بني مسميات هذه األمساء ، ونفرق  العسل واللحم واللنب واحلرير والذهب والفضة     
؟  ، وال نعلم مىت تكون الساعة حقائقها على ما هي عليه فال ميكن أن نعلمها حنن

، بل هذا من التأويل     لعباده ال يعلمه ملك مقرب وال نيب مرسل  وتفصيل ما أعده اهللا   
األمر بني اخلالق  ، فإذا كان هذا يف هذين املخلوقني ف الذي ال يعلمه إال اهللا تبارك وتعاىل

، فإن مباينة اهللا خللقه وعظمته وكربيائه وفضله أعظم وأكرب مما بني خملوق       واملخلوق أعظم  
 .  وخملوق 

                                                 
 .  ١٧:  سورة السجدة آية  ) ١(
الترمذي تفسري القرآن      ،  )٢٨٢٤(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  )٤٥٠٢(البخاري تفسري القرآن ) ٢(

 .  )٢٨٢٨(، الدارمي الرقاق   )٢/٤٣٨(، أمحد  )٤٣٢٨(، ابن ماجه الزهد   )٣١٩٧(
 .  من حديث أيب هريرة  ) ٢٨٢٤ (، ومسلم  )٣٢٤٤ (رواه البخاري   ) ٣(
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 تفاوت ما بني أمساء اهللا وأمساء املخلوقني 
 تفاوت ما بني مسميات ما يف اجلنة ومسميات ما يف الدنيا -رمحه اهللا-ملا ذكر الشيخ 

، توصل إىل   ، مع اتفاق اجلنسني يف االسم واملعىن  مه إال اهللا من التفاوت الذي ال يعل
، وأمساء وصفات    وجوب تفاوت ما بني أمساء اهللا وصفاته    :  نتيجة يف ذلك وهي  
فإذا كانت   :  -رمحه اهللا - )١(، وإن اتفقت يف االسم واملعىن فقال     املخلوقني يف الكيفية

وق بينهما من التفاضل والتباين ما ال صفات ذلك املخلوق مع مشاهبتها لصفات هذا املخل 
، بل هو من التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا تبارك   ، وال ميكن أن نعلمه نعلمه يف الدنيا

 أوىل أن يكون بينها وبني صفات املخلوق من التباين الذي ، فصفات اخلالق  وتعاىل
،   يعلمه األنبياء واملالئكة  ، ومنه ما  ، بل منه ما يعلمه الراسخون يف العلم ال يعلمه أحد

إن التفسري على أربعة  :   أنه قال، كما روي عن ابن عباس  ومنه ما ال يعلمه إال اهللا
، وتفسري تعلمه  ، وتفسري ال يعذر أحد جبهالته تفسري تعرفه العرب من كالمها:  أوجه 
أويل يف كالم ، ولفظ الت  ، من ادعى علمه فهو كاذب    ، وتفسري ال يعلمه إال اهللا    العلماء

، كما يف قوله    السلف ال يراد به إال التفسري أو احلقيقة املوجودة يف اخلارج اليت يؤول إليها  
ö≅yδ tβρ  {:  تعاىل ãÝàΖtƒ ωÎ) …ã&s#ƒ Íρ ù's? 4 tΠöθ tƒ ’ ÎAù'tƒ …ã& é#ƒ Íρ ù's? { )اآلية )٢   . 

وأما استعمال التأويل مبعىن صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح       
، ومل يكن يف  ، فهذا اصطالح بعض املتأخرين ، أو ملطلق الدليل  لدليل يقترن به أو متأخر

اع هذا بني املتأخرين صاروا   ، مث ملا ش  لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا املعىن 
$  {:  يظنون أن هذا هو التأويل يف قوله   tΒuρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 { )مث طائفة تقول   )٣ ،  :

، فإن هذا    ، وكلتا الطائفتني غالطة بل يعلمه الراسخون :  قالت طائفة، و ال يعلمه إال اهللا

                                                 
 .  )٣٤٩ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٥٣:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ٧:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
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، وهذا مثل تأويالت القرامطة    ، وأنه مل يرده  ، بل هو باطل واهللا يعلم انتفاءه ال حقيقة له
، واهللا مل يردها   ، وتلك التأويالت باطلة الباطنية واجلهمية وغريهم من أهل اإلحلاد والبدع

 ، فإن هذا كذب على اهللا   إنه يعلم أنه مراده  :  رده ال نقول، وما مل ي بكالمه
، وإن كنا مع ذلك قد     والراسخون يف العلم ال يقولون على اهللا تبارك وتعاىل الكذب 

، بل وبطريق االعتبار أن هللا املثل األعلى أن اهللا       عن نفسهعلمنا بطريق خرب اهللا  
،   ، وهذه صفات الكمال   لقدرة يوصف بصفات الكمال موصوف باحلياة والعلم وا 

 .  ، فيمتنع أن يتصف املخلوق بصفات الكمال دون اخلالق   واخلالق أحق هبا من املخلوق  
ولوال أن هذه األمساء والصفات تدل على معىن مشترك كلي يقتضي من املواطأة         

، وال   يئا، مل نكن قد عرفنا عن اهللا ش واملوافقة واملشاهبة ما به تفهم وتثبت هذه املعاين هللا  
، وال إرادة لدعائه وعبادته وسؤاله      صار يف قلوبنا إميان به وال علم وال حمبة وال معرفة  

، وال ميكن العلم إال     ، فإن مجيع هذه األمور ال تكون إال مع العلم   وحمبته وتعظيمه 
 ملا  باإلثبات لتلك املعاين اليت فيها من املوافقة واملواطأة ما به حصل لنا ما حصل من العلم    

 .  غاب عن شهودنا
، حصل له من العلم واملعرفة   ، والقواعد اجلليلة  من فهم هذه احلقائق الشريفة

، واجنال عنه من الشبه والضالل واحلرية ما يصري به يف هذا      والتحقيق والتوحيد واإلميان
 ، ومن سادة ، غري املغضوب عليهم وال الضالني الباب من أفضل الذين أنعم اهللا عليهم

، وأن     ، وتبني له أن القول يف بعض صفات اهللا كالقول يف سائرها    أهل العلم واإلميان 
 ، وأن من أثبت صفة دون صفة مما جاء به الرسول   القول يف صفاته كالقول يف ذاته

، فمن نفى الرتول واالستواء أو    مع مشاركة أحدمها األخرى فيما به نفاها كان متناقضا 
م والقدرة أو اسم العليم أو القدير أو اسم املوجود فرارا بزعمه من         الرضى والغضب أو العل  
، فإنه يلزمه فيما أثبته نظري ما ألزمه لغريه فيما نفاه هو وأثبت     تشبيه وتركيب وجتسيم

، فكل ما يستدل به على نفي الرتول واالستواء والرضى والغضب ميكن منازعه أن         املثبت
 .  السمع والبصر والقدرة والعلم  يستدل بنظريه على نفي اإلرادة و
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، ميكن منازعه أن يستدل    وكل ما يستدل به على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر  
، وكل ما يستدل به على نفي هذه   بنظريه على نفي العليم والقدير والسميع والبصري 

لضرورة   ، ومن املعلوم با ، ميكن منازعه أن يستدل به على نفي املوجود والواجب    األمساء
، فإن املوجود إما ممكن      أنه ال بد من موجود قدمي واجب بنفسه ميتنع عليه العدم     

، فإذا كان ما  ، واملمكن احملدث ال يوجد إال بواجب قدمي  ، وإما واجب وقدمي   وحمدث
، ونفي ذلك   يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي املوجود الواجب القدمي   

، علم أن من عطل شيئا من الصفات الثابتة مبثل هذا الدليل       طلقا يستلزم نفي املوجود م 
 .  كان قوله مستلزما تعطيل املوجود املشهود    

، فإنه ال     الرتول واالستواء وحنو ذلك من صفات األجسام    :  ومثال ذلك أنه إذا قال  
 ، فيلزم  ، واهللا سبحانه مرته عن هذه اللوازم    يعقل الرتول واالستواء إال جلسم مركب  

، وكذلك      هذه حادثة واحلوادث ال تقوم إال جبسم مركب  :  ، أو قال  ترتيهه عن امللزوم
، فإنه يقال   الرضا والغضب والفرح واحملبة وحنو ذلك هو من صفات األجسام :  إذا قال

، فإنا كما ال   وكذلك اإلرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات األجسام   :  له
، مل نعقل ما يسمع ويبصر ويريد  يغضب ويرضى إال جسمانعقل ما يرتل ويستوي و

، وإرادته   ، وبصره ليس كبصرنا   مسعه ليس كسمعنا  :  ، فإذا قيل ويعلم ويقدر إال جسما 
، وغضبه  وكذلك رضاه ليس كرضانا:  ، قيل له ، وكذلك علمه وقدرته  ليست كإرادتنا
فإذا .  كرتولنا واستوائنا، ونزوله واستواؤه ليس   ، وفرحه ليس كفرحنا  ليس كغضبنا

، وال يعقل نزول إال   ال يعقل يف الشاهد غضب إال غليان دم القلب لطلب االنتقام:  قال
، فلو كان يرتل مل يبق فوق العرش    ، واالنتقال يقتضي تفريغ حيز وشغل آخر   االنتقال
 .  رب

،    ه وينفعه وال ي عقل يف الشاهد إرادة إال ميل القلب إىل جلب ما حيتاج إلي:  قيل
 كما أخرب عن نفسه -سبحانه وتعاىل-، واهللا    ويفتقر فيه إىل ما سواه ودفع ما يضره  

يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوين ولن تبلغوا ضري  {:  املقدسة يف حديثه اإلهلي
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، وكذلك   ؛ فهو مرته عن اإلرادة اليت ال يعقل يف الشاهد إال هي )٢( )١( }ين فتضرو
، وذلك ال يكون إال يف   السمع ال يعقل يف الشاهد إال بدخول صوت يف الصماخ

، بل وكذلك البصر والكالم ال     ، واهللا سبحانه أحد صمد مرته عن مثل ذلك   أجوف 
 .  حانه أحد صمد مرته عن ذلك ، واهللا سب يعقل يف الشاهد إال يف حمل أجوف  

 )  الص م د  (: قال ابن مسعود وابن عباس واحلسن وسعيد بن جبري وخلق من السلف
، وكال القولني     هو السيد الذي كمل يف سؤدده     :  ، وقال آخرون    الذي ال جوف له  

 .  حق
 واملقصود هنا أن هذا الذي فر  من أن جيعل القدمي الواجب      )٣(إىل أن قال الشيخ 

، وجعل    ؛ لئال يلزم ما ذكره من التشبيه والتجسيم   موجودا وموصوفا بصفات الكمال  
 .  ، لزمه يف آخر األمر ما فر  منه   نفي هذا الالزم دليال على نفي ما جعله ملزوما له 

                                                 
 .  )٢٥٧٧(صلة واآلداب مسلم الرب وال ) ١(
 .  من حديث أيب ذر ) ٢٥٧٧ (رواه مسلم  ) ٢(
 .  )٣٦٢ /٥ (اجملموع ) ٣(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٧٨٨

 الرد على نفاة نزول اهللا سبحانه إىل مساء الدنيا 
كما  - -سبحانه وتعاىل-  الرد على نفاة نزول الرب  -رمحه اهللا- )١(يواصل الشيخ 

؟ مبرتلة    كيف يرتل:  قول السائل:   إىل مساء الدنيا ويفند شبهاهتم فيقول -صح يف احلديث 
؟    ؟ وكيف يعلم ويقدر  ؟ وكيف يبصر  وكيف يسمع :  ؟ وقوله  "  كيف استوى : " قوله

؟ وقد تقدم اجلواب عن مثل هذا السؤال من أئمة اإلسالم مثل مالك         وكيف خيلق ويرزق
أن سائال سأل   :  ، فإنه قد روي من غري وجه  ن أنس وشيخه ربيعة بن أيب عبد الرمحن ب

≈ß  {:  مالكا عن قوله oΗ÷q§9$# ’n?tã Ä ö̧yè ø9$# 3“uθ tG ó™ ؟ فأطرق مالك     كيف استوى )٢( } ∪∋∩ #$
،   ، واإلميان به واجب  ، والكيف جمهول    معلوماالستواء:  مث قال .  حىت عاله الرحضاء  
 .  ، مث أمر به فأخرج   ، وما أراك إال رجل سوء  والسؤال عنه بدعة 

-، وقد روي هذا اجلواب عن أم سلمة    ومثل هذا اجلواب ثبت عن ربيعة شيخ مالك
، وهكذا سائر  ، لكن ليس إسناده مما يعتمد عليه   موقوفا ومرفوعا-رضي اهللا عنها

،  قوهلم يوافق قول مالك يف أنا ال نعلم كيفية استوائه كما ال نعلم كيفية ذاته     .  األئمة
، وكذلك  فنعلم معىن االستواء وال نعلم كيفيته:  ولكن نعلم املعىن الذي دل عليه اخلطاب

، وال   ، ونعلم معىن السمع والبصر والعلم والقدرة     ، وال نعلم كيفيته  نعلم معىن الرتول
، وال نعلم   ، ونعلم معىن الرمحة والغضب والرضا والفرح والضحك  كنعلم كيفية ذل
 .  كيفية ذلك

إن اهللا فوق   :  وإن كان املعترض من املثبتة للعلو ويقول :  -رمحه اهللا-إىل أن قال 
 .  ، أو يقول برتول أمره  ، لكن ال يقر برتوله بل يقول برتول ملك العرش

 :  هذا باطل من وجوه :   قيلالذي يرتل ملك:  فإن قلت:  إىل أن قال 

                                                 
 .  )٣٦٥ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٥:  سورة طه آية) ٢(
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 ãΑÍi”t∴ãƒ  {:  أن املالئكة ال تزال ترتل بالليل والنهار إىل األرض كما قال تعاىل  :  منها

sπ s3Í×¯≈ n=yϑ ø9$# Çyρ”9$$ Î/ ôÏΒ Íν ÌøΒ r& 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ ÿÍν ÏŠ$ t6 Ïã { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  $ tΒuρ ãΑ̈”t∴tG tΡ ω Î) 

ÌøΒ r'Î/ y7În/u‘ ( { )عن  -عنهمارضي اهللا -عن أيب هريرة وأيب سعيد  " الصحيحني " ، ويف   )٢ 

، وجيتمعون يف صالة      يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار {:   أنه قالالنيب 
كيف :  م، مث يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسأهلم رهبم وهو أعلم هب الفجر وصالة العصر 

 . )٤( )٣( }، وتركناهم وهم يصلون  أتيناهم وهم يصلون:  ؟ فيقولون  تركتم عبادي

إن هللا مالئكة     {:   أنه قال ، عن النيب    وكذلك ثبت يف الصحيح عن أيب هريرة   
هلموا إىل   :   جمالس الذكر فإذا مروا على قوم يذكرون اهللا تعاىل ينادون    سياحني يتتبعون

ما :  فيسأهلم رهبم وهو أعلم هبم:  قال.  حاجتكم فيحفوهنم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا
  )٦( )٥( }يسبحونك ويكربونك وحيمدونك وميجدونك :  فيقولون :  ؟ قال يقول عبادي

؟ من   ؟ من يدعوين فأستجيب له  من يسألين فأعطيه {:   أنه قال فيه)٧(الوجه الثاين  

، بل الذي يقول    وهذه العبارة ال جيوز أن يقوهلا ملك عن اهللا   )٨( }؟  يستغفرين فأغفر له 
إين   :  إذا أحب اهللا العبد نادى جربيل    {:  ال أنه قامللك ما ثبت يف الصحيح عن النيب  

                                                 
 .  ٢:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ٦٤:  سورة مرمي آية ) ٢(
، أمحد     )٤٨٥(سائي الصالة      ، الن   )٦٣٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة                 )٣٠٥١(البخاري بدء اخللق          ) ٣(

 .  )٤١٣(، مالك النداء للصالة   )٢/٣١٢(
 .  عن أيب هريرة ) ٦٣٢ (، ومسلم   )٥٥٥ (رواه البخاري   ) ٤(
، الترمذي الدعوات      )٢٦٨٩(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار       )٦٠٤٥(البخاري الدعوات   ) ٥(

 .  )٢/٢٥٢(، أمحد  )٣٦٠٠(
 .  عن أيب هريرة  ) ٢٦٨٩ (، ومسلم  )٦٤٠٨ (رواه البخاري   ) ٦(
 .  )٣٧١ /٥ (اجملموع ) ٧(
، أمحد   )١٣٦٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها    )١٣١٥(، أبو داود الصالة   )١٠٩٤(البخاري اجلمعة  ) ٨(

 .  )١٤٧٨(، الدارمي الصالة    )٤٩٦(، مالك النداء للصالة   )٢/٥٠٤(
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، فيحبه   إن اهللا حيب فالنا فأحبوه :  ، مث ينادي يف السماء  أحب فالنا فأحبه فيحبه جربيل
، فامللك    وذكر يف البغض مثل ذلك)٢( )١( }أهل السماء مث يوضع له القبول يف األرض    

،    إن اهللا أمر بكذا وقال كذا  :  إذا نادى عن اهللا ال يتكلم بصيغة املخاط ب بل يقول
، أمر السلطان بكذا   يا معشر الناس:  وهكذا إذا أمر السلطان مناديا ينادي فإنه يقول 

بل لو قال ذلك  ،  ، وهنيت عن كذا أمرت بكذا:  ، ال يقول وهنى عن كذا ورسم كذا
 .  بودر إىل عقوبته

عليه -، فإهنم تأولوا تكليم اهللا ملوسى  وهذا تأويل من التأويالت اجلهمية القدمية
û  {:  لو كلمه ملك مل يقل:  ، فقال هلم أهل السنة  بأنه أمر ملكا فكلمه-السالم Í_ ¯Ρ Î) 

$ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù { )عليه السالم-، بل كان يقول املسيح   )٣-  :}  $ tΒ 

àM ù= è% öΝ çλ m; ω Î) !$ tΒ  Í_ s? ó s∆ r& ÿ Ïµ Î/ Èβ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# ’ Î n1 u‘ öΝ ä3 −/ u‘ uρ 4 { )فاملالئكة رسل اهللا إىل   )٤ ،

$  { :   يقول حملمد -عليه السالم-األنبياء تقول كما كان جربيل  tΒ uρ ãΑ̈”t∴tG tΡ ωÎ) ÌøΒ r'Î/ 

y7 În/u‘ ( … çµ s9 $ tΒ t ÷ t/ $ uΖƒ Ï‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ $ oΨ x ù= yz $ tΒ uρ š ÷ t/ y7 Ï9≡ sŒ 4 { )إن اهللا يأمرك بكذا:   ويقول )٥  ،

û  {:  ، وال ميكن أن يقول ملك من املالئكة كذا:  ويقول Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& 

’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù { )وال يقول )٦ ،  :} ؟ من  ؟ من يسألين فأعطيه من يدعوين فأستجيب له

                                                 
، أمحد   )٣١٦١(، الترمذي تفسري القرآن      )٢٦٣٧(م الرب والصلة واآلداب    ، مسل )٧٠٤٧(البخاري التوحيد   ) ١(

 .  )١٧٧٨(، مالك اجلامع  )٢/٤١٣(
 .  عن أيب هريرة  ) ٢٦٣٧ (، ومسلم  )٣٢٠٩ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  ١٤:  سورة طه آية) ٣(
 .  ١١٧:  سورة املائدة آية ) ٤(
 .  ٦٤:  سورة مرمي آية ) ٥(
 .  ١٤:  سورة طه آية) ٦(
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، كما    )٢( }ال أسأل عن عبادي غريي  {:   يقول، وال )١( }يستغفرين فأغفر له 
 . )٣(رواه النسائي وابن ماجه وسندمها صحيح  

الرمحة اليت تثبتها إما أن  :  قيل.  وإن تأول ذلك برتول رمحته أو غري ذلك:  مث قال الشيخ
د نزلت ، فإن كانت عينا وق ، وإما أن تكون صفة قائمة يف غريها تكون عينا قائمة بنفسها

؟ كما ال ميكن امللك أن يقول  من يدعوين فأستجب له:  إىل السماء الدنيا مل ميكن أن تقول
، مث ال ميكن  ، وإن كانت صفة من الصفات فهي ال تقوم بنفسها بل ال بد هلا من حمل ذلك

 إلينا ، ومل ترتل ، مث إذا نزلت الرمحة إىل السماء الدنيا الصفة أن تقول هذا الكالم وال حملها
بل الرمحة ما يرتل على قلوب قوام الليل يف تلك الساعة  :  ؟ وإن قال فأي منفعة لنا يف ذلك

، وما حيصل يف القلب من مزيد املعرفة  ، وطيب الدعاء واملعرفة من حالوة املناجاة والعبادة
 .  الليل، فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام  ، وذكره وجتليه لقلوب أوليائه باهللا واإلميان به
، لكن هذا يرتل إىل األرض إىل قلوب عباده ال       حصول هذا يف القلوب حق    :  قيل له

، وهذا يوجد يف القلوب يبقى بعد طلوع      ، وال يصعد بعد نزوله يرتل إىل مساء الدنيا
، لكن هذا النور والربكة والرمحة اليت يف القلوب هي من آثار ما وصف به نفسه        الفجر

؛ كما وصف نفسه بالرتول عشية عرفة يف عدة      -سبحانه وتعاىل-من نزوله بذاته 
 عن -رضي اهللا عنها- عن عائشة )٤( " صحيح مسلم " ، وبعضها يف أحاديث صحيحة

،    عتق اهللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة   ما من يوم أكثر من أن ي   {:   أنه قالالنيب 

، وعن جابر بن    )٥( }؟  ما أراد هؤالء  :   ليدنو مث يباهي هبم املالئكة فيقول   وإنه  

                                                 
، أمحد   )١٣٦٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها    )١٣١٥(، أبو داود الصالة   )١٠٩٤(البخاري اجلمعة  ) ١(

 .  )١٤٧٨(، الدارمي الصالة    )٤٩٦(، مالك النداء للصالة   )٢/٥٠٤(
 .  )١٤٨١(، الدارمي الصالة   )٤/١٦(، أمحد  )١٣٦٧(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  ) ٢(
، وأبو نعيم يف املستخرج      )٢١٢ (وصححه ابن حبان  ) ١٦ /٤ (، وأمحد  )١٠٣٠٩ (رواه النسائي  ) ٣(

 .  من حديث رفاعة اجلهين ) ١٧٣٥ (
 .  من حديث عائشة ) ١٣٤٨ (رواه مسلم  ) ٤(
 .  )٣٠١٤(، ابن ماجه املناسك  )٣٠٠٣(، النسائي مناسك احلج   )١٣٤٨(مسلم احلج ) ٥(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٧٩٢

وم عرفة إن اهللا يرتل إىل مساء الدنيا إذا كان ي { قال رسول اهللا :   قالعبد اهللا 
انظروا إىل عبادي أتوين شعثا غربا ضاحني من كل              :  يباهي بأهل عرفة املالئكة فيقول       

إن     {:  قال رسول اهللا   :   قالت -رضي اهللا عنها - وعن أم سلمة     )١( }فج عميق   
انظروا إىل عبادي أتوين       :  ، ويقول   اهللا يرتل إىل السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة املالئكة          

، ويباهي املالئكة     ؛ فوصف أنه يدنو عشية عرفة إىل السماء الدنيا )٣( )٢( } شعثا غربا
 فإنه من املعلوم أن    ؟ انظروا إىل عبادي أتوين شعثا غربا ما أراد هؤالء :  ، فيقول باحلجيج

احلجيج عشية عرفة يرتل على قلوهبم من اإلميان والرمحة والنور والربكة ما ال ميكن التعبري     
، ويباهي املالئكة     ، لكن ليس هذا الذي يف قلوهبم هو الذي يدنو إىل السماء الدنيا          عنه

 .  باحلجيج
ق السماوات واألرض وصف نفسه بالرتول كوصفه يف القرآن بأنه خل:  وأيضا فيقال له

، وبأنه نادى  ، وبأنه استوى إىل السماء وهي دخان ، مث استوى على العرش يف ستة أيام
%!u  {:  ، واجمليء واإلتيان يف قوله موسى وناجاه يف البقعة املباركة من الشجرة y ùρ y7•/u‘ 

à7 n=yϑ ø9$#uρ $ y|¹ $ y|¹ ∩⊄⊄∪ { )وقال  )٤ ،  :}  ö≅yδ tβρãÝàΖtƒ Hω Î) β r& ÞΟßγ u‹Ï?ù's? èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ÷ρ r& u’ ÎAù'tƒ y7•/u‘ 

÷ρ r& š† ÎAù'tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈tƒ#u y7 În/u‘ 3 { )٥(   . 

                                                 
 .  )٢/٢٢٤(أمحد ) ١(
 .  )٣٠١٤(، ابن ماجه املناسك  )٣٠٠٣(، النسائي مناسك احلج   )١٣٤٨(مسلم احلج ) ٢(
، وأبو   )١١ (، واإلمساعيلي يف املعجم    )٣٨٥٣ (، وابن حبان   )٢٨٣٩ (حديث جابر ؛ رواه ابن خزمية     ) ٣(

فيه :  )٢٥٣ /٣ (يثمي ، وقال اهل ، ولكنه متابع اهـ.  أنا أبرأ من عهدة مرزوق:  قال ابن خزمية.  )٢٠٩٠ (يعلى 
، وابن حبان  )٢٨٣٩ (، ورواه ابن خزمية  ، وفيه بعض الكالم حممد بن مروان العقيلي ؛ وثقه ابن معني وابن حبان

، وعبد     )١٨٨٧  (، ورواه ابن حبان ، وليس فيه الرتول من حديث أيب هريرة) ٦٣٦ /١ (، واحلاكم  )٣٨٥٢ (
من حديث   ) ٨٢١٨ (، والطرباين يف األوسط   )٢٢٤ /٢ (محد ، وأ من حديث ابن عمر   ) ٨٨٣٠ (الرزاق 

، والفاكهي يف  من حديث أنس ) ٤٨٤ (، والسهمي يف تاريخ جرجان   )٤١٠٦ (، وأبو يعلى  ابن عمرو 
 .  ، ولفظ الدنو موجود يف حديث عائشة السابق عند مسلم      من حديث أم سلمة ) ٢٧٤٦ (أخبار مكة 

 .  ٢٢:  سورة الفجر آية ) ٤(
 .  ١٥٨:  سورة األنعام آية ) ٥(
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 رد ما نسب إىل اإلمام أمحد رمحه اهللا من التأويل 
:  ، قال   يف رد ما ن سب إىل اإلمام أمحد من التأويل         -رمحه اهللا  - )١(قال الشيخ   

أن أمحد مل يتأول إال يف ثالثة              :  وأما ما حكاه أبو حامد الغزايل عن بعض احلنبلية                  
وقلوب العباد بني أصبعني من   { )٢( }احلجر األسود ميني اهللا يف األرض    {:  أشياء 

؛ فهذه احلكاية    )٥( }وإين أجد نفس الرمحن من قبل اليمن   { )٤( )٣( }أصابع الرمحن 
،    ، وال يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه    كذب على أمحد مل ينقلها عنه أحد بإسناد

 .  وهذا احلنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد جمهول ال يعرف  
إلتيان والرتول    وأيضا وقع الرتاع بني أصحابه هل اختلف اجتهاده يف تأويل اجمليء وا

جتيء  {:  ؟ ألن حنبال نقل عنه يف احملنة أهنم احتجوا عليه بقول النيب   وحنو ذلك 

 وحنو    )٧( )٦( }البقرة وآل عمران كأهنما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طري صواف 
ال يوصف باإلتيان واجمليء إال      :  ، وقالوا له   ذلك من احلديث الذي فيه إتيان القرآن وجميئه 

، كما ذ كر  بأن املراد به جميء ثواب البقرة وآل عمران:  فعارضهم أمحد بقوله.  خملوق
 .  ، واملراد منه ثواب األعمال   مثل ذلك من جميء األعمال يف القرب ويف القيامة

                                                 
 .  )٣٩٨ /٥ (اجملموع ) ١(
، وفيه    )٣٦٦ - ٣٦٥ /٢ (، وأبو الشيخ يف طبقات احملدثني بأصبهان       )٣٤٢ /١ (رواه ابن عدي يف الكامل    ) ٢(

 .  )٤١٧ /١ (، وصحح سنده العجلوين يف الكشف    )٨٩١٩ (، ورواه عبد الرزاق    كذاب 
 .  )٢/١٦٨(، أمحد  )٢٦٥٤(مسلم القدر  ) ٣(
 .  ، من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص     )٢٦٥٤ (رواه مسلم  ) ٤(
، والشاميني    )٤٦٦١ (، والطرباين يف األوسط    )٢٢٧٦ (، وابن أيب عاصم يف اآلحاد      )٥٤١ /٢ (رواه أمحد  ) ٥(

 .  رجاله رجال الصحيح غري شبيب وهو ثقة  :  )٥٦ /١٠ (، قال اهليثمي  )١٠٨٣ (
 .  )٥/٢٤٩(، أمحد  )٨٠٤(املسافرين وقصرها   مسلم صالة  ) ٦(
 .  من حديث أيب أمامة) ٨٠٤ (رواه مسلم  ) ٧(
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اقرءوا البقرة وآل عمران فإهنما جييئان يوم القيامة كأهنما غياتيان     {:   قالوالنيب 

 وهذا احلديث يف  )٢( )١( }أو غمامتان أو فرقان من طري صواف حياجان عن أصحاهبما     
؛ علم أنه أراد بذلك   ، وذكر جميئهما حياجان عن القارئ وا بقراءهتما ، فلما أمر الصحيح

، وأخرب مبجيء عمله الذي هو التالوة هلما يف الصورة اليت       قراءة القارئ هلما وهو عمله 
 .  ، كما أخرب مبجيء غري ذلك من األعمال  ذكرها

 به اإلخبار عن    ملا أخرب مبجيء القرآن يف هذه الصورة أراد     واملقصود هنا أن النيب   
، ليس املراد به أن نفس      ، وذلك هو ثواب قارئ القرآن  قراءة القارئ اليت هي عمله

كالمه الذي تكلم به وهو قائم بنفسه يتصور صورة غمامتني فلم يكن هذا حجة للجهمية  
 .  على ما ادعوا

ö≅yδ tβρãÝàΨ  {:  مث إن اإلمام أمحد يف احملنة عارضهم بقوله تعاىل tƒ Hω Î) βr& ãΝßγ uŠÏ?ù'tƒ ª!$# ’ Îû 

9≅ n=àß zÏiΒ ÏΘ$yϑ tó ø9$# { )هكذا نقل حنبل ومل ينقل هذا غريه  إمنا يأيت أمره:  قيل:   قال )٣ ،
، فاختلف   أمحد وصاحل بن أمحد واملروذي وغريه ممن نقل مناظرته يف احملنة كعبد اهللا بن

حنبل  :  ، وقالوا  ، مل يقل أمحد هذا  غ لط حنبل :  فمنهم من قال .  أصحاب أمحد يف ذلك 
بل  :  ، ومنهم من قال  ، وهذه طريقة أيب إسحاق بن شاقال   له غلطات معروفة وهذا منها 

 عن نفسه باجمليء واإلتيان   إذا كان أخرب :  ، يقول أمحد قال ذلك على سبيل اإللزام هلم
:  ، فكذلك قولوا  ، بل تأولتم ذلك على أنه جاء أمره  ومل يكن ذلك دليال على أنه خملوق

، فإن املراد هنا اإلخبار    ، فإن التأويل هنا ألزم جاء ثواب القرآن ال أنه نفسه هو اجلائي   
 .  قرآن ، وثوابه عمل له مل يقصد به اإلخبار عن نفس ال  بثواب قارئ القرآن 

، فإذا أخرب مبجيء قراءة     ، مث تأولتم ذلك بأمره فإذا كان الرب قد أخرب مبجيء نفسه
، وإذا قاله هلم على سبيل    القرآن فألن تتأولوا ذلك مبجيء ثوابه بطريق األوىل واألحرى   

                                                 
 .  )٥/٢٤٩(، أمحد  )٨٠٤(مسلم صالة املسافرين وقصرها    ) ١(
 .  من حديث أيب أمامة) ٨٠٤ (رواه مسلم  ) ٢(
 .  ٢١٠:  سورة البقرة آية ) ٣(
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، فإن هذا  ، وهو ال حيتاج إىل أن يلتزم هذا ، مل يلزم أن يكون موافقا هلم عليه  اإللزام
،  ، واملراد جميء قراءة القرآن اليت هي عمله     ديث له نظائر كثرية يف جميء أعمال العباداحل

إنه جييء ثواب    :  ، وهلذا قال أمحد وغريه من السلف     وأعمال العباد خملوقة وثواهبا خملوق  
 .  ، والثواب إمنا يقع على أعمال العباد ال على صفات الرب وأفعاله    القرآن 

، وجعلوا هذا    أصحاب أمحد إىل أن أمحد قال هذا ذلك الوقت وذهب طائفة ثالثة من
، ويبني أنه ال يقول     ، وال ريب أن املنقول املتواتر عن أمحد يناقض هذه الرواية   رواية عنه

، والذين ذكروا عن     ، بل هو ينكر على من يقول ذلك    إن الرب جييء ويأيت ويرتل أمره    
؛ منهم من يتأول ذلك بالقصد كما تأول   قوالنأمحد تأويل الرتول وحنوه من األفعال هلم

“# ΝèO§  {:  بعضهم قوله uθ tG ó™$# ’ n<Î) Ï!$ yϑ ، وهذا هو الذي ذكره ابن     بالقصد )١( } 9$#¡¡
، وهو املذكور يف رواية    ك مبجيء أمره ونزول أمره ، ومنهم من يتأول ذل الزاغوين
 .  حنبل

مل يقل أحد    .  أن مجيع هذه التأويالت مبتدعة   :   والصواب  )٢( -رمحه اهللا-إىل أن قال   
، وهي خالف املعروف     ، وال أحد من التابعني هلم بإحسان  من الصحابة شيئا منها

، ولكن بعض      من أئمة السنة  املتواتر عن أئمة السنة واحلديث أمحد بن حنبل وغريه  
، وتكون إما غلطا أو    اخلائضني بالتأويالت الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض األئمة

 .  حمرفة
 واملقصود هنا أنه ليس شيء من هذه األقوال قول الصحابة والتابعني   )٣(إىل أن قال 
نة واجلماعة وأهل    ، أئمة الس  ، وال قول أئمة املسلمني املشهورين باإلمامة   هلم بإحسان

احلديث كاألوزاعي ومالك بن أنس ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وعبد اهللا بن املبارك 
، بل أقوال السلف من الصحابة    والشافعي وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأمثاهلم 

                                                 
 .  ٢٩:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  )٤٠٩ /٥ (اجملموع ) ٢(
 .  )٤١٢ /٥ (اجملموع ) ٣(
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، موجودة يف     ، ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين وعلماء املسلمني والتابعني هلم بإحسان
، كما يوجد ذلك يف كتب    ب اليت ينقل فيها أقواهلم بألفاظها باألسانيد املعروفة عنهم الكت

حملمد بن عبد اهللا اجلعفي شيخ  " الرد على اجلهمية  " و " السنة " كثرية مثل كتاب
، وأليب بكر األثرم وحلنبل  ، وأليب داود السجستاين ولعبد اهللا بن أمحد بن حنبل     البخاري

، ولنعيم بن محاد اخلزاعي وأليب       الكرماين ولعثمان بن سعيد الدارمي  بن إسحاق وحلرب 
، ولعبد الرمحن بن أيب حامت وأليب القاسم الطرباين وأليب الشيخ    بكر ابن خزمية 

تفسري عبد  " ، وأليب عبد اهللا ابن منده وأليب عمرو الطلمنكي وأيب ع مر مثل األصبهاين
،     وابن جرير الطربي وأيب بكر ابن املنذر  وعبد بن محيد ود حيم وس نيد  " الرزاق

، وغري ذلك من كتب التفسري اليت ينقل فيها ألفاظ   " تفسري عبد الرمحن بن أيب حامت " و
 .  الصحابة والتابعني يف معاين القرآن باألسانيد املعروفة

، وإال فكثري   ، وينبوع اهلدى  فإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو أصل العلم    
، كما يظنون أن    ن يذكر مذهب السلف وحيكيه ال يكون له خربة بشيء من هذا الباب مم

، ال الرسول وال    مذهب السلف يف آيات الصفات وأحاديثها أنه ال يفهم أحد معانيها
$  {:  ، ويظنون أن هذا معىن قوله   غريه tΒuρ ãΝn= ÷ètƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 { )مع نصرهم    )١ ،

، فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بل غ قرآنا ال يفهم    للوقف على ذلك
، وأن     ، وأن جربيل كذلك  ، بل تكلم بأحاديث الصفات وهو ال يفهم معناها معناه

، وهو أحد أنواع الضالل يف كالم اهللا       ، وهذا ضالل عظيم   كذلكالصحابة والتابعني
، واهللا   ، وظن أهل التجهيل  ، وظن أهل التحريف والتبديل   ظن أهل التخييلوالرسول  

، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيني     يهدينا وسائر إخواننا إىل صراطه املستقيم   
 .  قاوالصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفي  

                                                 
 .  ٧:  سورة آل عمران آية  ) ١(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٧٩٧

 مراجع التفسري   -رمحه اهللا-، وقد بي ن لنا  -رمحه اهللا-انتهى املقصود من كالم الشيخ  
، بدال من   املعتمدة الصحيحة للرجوع إليها يف تفسري كالم اهللا خصوصا يف أمر العقيدة 

، حىت ضللوا كثريا     تفاسري علماء الكالم اليت شحنوها بعقائدهم الفاسدة وجدلياهتم الباطلة   
،   ، وحجبوا عنهم علم السلف من الصحابة والتابعني من القرون املفضلة   املسلمنيمن 

فلنرجع إىل الكتب األصيلة يف دراستنا ومقرراتنا الدراسية ومطالعاهتا حىت نأخذ العلم     
 .  نسأل اهللا لنا وإلخواننا املسلمني اهلداية .  الصحيح من مصدره الصايف

، وال رجوع إىل كتب     تفسر القرآن بغري علم وقد حدث يف اآلونة األخرية ناشئة    
،   ، مما يسمونه اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي     السلف بل إىل النظريات احلديثة املتناقضة   

 .  ، نسأل اهللا العافية والسالمة  وهذا قول على اهللا بال علم
 إن الليل خيتلف باختالف    )١(وأما قول املعترض   :  -رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم  

اجلواب عن هذا     :  ، فيقال له البلدان والفصول يف التقدم والتأخر والطول والقصر    
؟ وذلك إنه إذا جاز أن يرتل      هل خيلو منه العرش أو ال خيلو منه  :  كاجلواب على قولك
، بناء على أن هذا     ، فتقدم الرتول وتأخره وطوله وقصره كذلك     وال خيلو منه العرش 

، ومجاع األمر أن اجلواب عن مثل هذا السؤال يكون    نزول  ال يقاس برتول اخللق
 :  بأنواع

أن يبني أن املنازع النايف يلزمه من اللوازم ما هو أبعد عن املعقول الذي    :  أحدها
، فإن كان مما حتتج به حجة صحيحة من املعقول لزم بطالن   يعترف به مما يلزم املثبت

، وإن كان باطال مل يبطل به اإلثبات   نقيضني، إذ احلق ال خيلو عن ال    النفي فيلزم اإلثبات
لو كان فوق     :  ، وهذا كما إذا قال   فال يعارض ما ثبت بالفطرة العقلية والشرعية النبوية 

 :  للناس هنا ثالثة أقوال :  فيقال له.  العرش لكان جسما وذلك ممتنع  
ش  هو فوق العر   :  ، ومنهم من يقول  هو فوق العرش وليس جبسم   :  منهم من يقول

،    هو جسم وال ليس جبسم :  هو فوق العرش وال أقول:  ، ومنهم من يقول وهو جسم 
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، ومنهم    ؛ ألن كليهما بدعة يف الشرع  مث من هؤالء من يسكت عن هذا النفي واإلثبات
، فإن فسر مبا جيب الترتيه للرب عنه نفاه وبني أن علوه      من يستفصل عن مسمى اجلسم  
، فاجلسم   ن فسر مبا يتصف به الرب مل ينف ذلك املعىن  ، وإ  على العرش ال يستلزم ذلك

، وأهل الكالم قد يريدون باجلسم ما هو مركب   ، واهللا مرته عن ذلك  يف اللغة هو البدن 
، وكثري منهم ينازع يف كون األجسام املخلوقة        من اجلواهر املفردة أو من املادة والصورة      

آدم عندهم أن السماوات ليست مركبة ال  ، بل أكثر العقالء من بين  مركبة من هذا وهذا 
، فكيف يكون رب العاملني مركبا من هذا  ، وال من املادة والصورة  من اجلواهر املفردة 

، ومن    إن اهللا جسم وأراد باجلسم هذا املركب فهو خمطئ يف ذلك   :  ؟ فمن قال وهذا
أن يذكر عبارة   ، لكن ينبغي   قصد نفي هذا التركيب عن اهللا فقد أصاب يف نفيه عن اهللا 

 .  تبني مقصوده
،    ، أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع   ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه م ر ك ب

 .  ، واهللا مرته عن ذلك كله  أو أنه يقبل التفريق 
، مبعىن أن األيدي ترفع إليه يف الدعاء وأنه           وقد يراد باجلسم واملتحيز ما يشار إليه 

، وهو عند السلف وأهل السنة ترفع إليه   ، ويراد به القائم بنفسه  هو هنا وهناك:  يقال
 .  ، وهو فوق العرش   األيدي يف الدعاء
 :  -رمحه اهللا- )١(إىل أن قال  

وإمنا املقصود التنبيه على أن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن واحلديث فيما يثبتونه         
، بل    حمدث مبتدع يف النفي واإلثبات، فال يأتون بلفظ وينفونه عن اهللا من صفاته وأفعاله

،     واأللفاظ املبتدعة ليس هلا ضابطكان معىن صحيح فإنه داخل فيما أخرب به الرسول  
، كلفظ اجلسم واجلهة واحليز       بل كل قوم يريدون هبا معىن غري املعىن الذي أراد أولئك  

ا يعلم مراده بسائر   فإن مراده هبا يعلم كم، خبالف ألفاظ الرسول   ، وحنو ذلك  واجلرب
 .  ألفاظه 
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 ال يدفع واملقصود هنا أن ما جاء به الرسول    :  -رمحه اهللا- )١(إىل أن قال 
رمحه   - )٢(إىل أن قال  .  باأللفاظ اجململة كلفظ التجسيم وغريه مما قد يتضمن معىن باطال

أن يكون يف   وأما الرتول الذي ال يكون من جنس نزول أجسام العباد فهذا ال ميتنع  :  -اهللا
، بل ال ميتنع أن يقرب إىل خلق  ، ويكون قدره لبعض الناس أكثر وقت واحد خللق كثري
، ومجيع ما   ، فيقرب إىل هذا الذي دعاه دون هذا الذي مل يدعه       من عباده دون بعض  

 نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام جلميع املخلوقات كما يف    وصف به الرب    
، وأما قربه مما يقرب منه فهو خاص      ف نفسه فيها بعموم وخصوص  ، فإن املعية وص   املعية

، ودنوه إىل مساء الدنيا ألجل   ، وكقربه عشية عرفة ملن يقرب منه كالداعي والعابد
، وقد    ، وإن كانت تلك العشية بعرفة قد تكون وسط النهار يف بعض البالد       احلجاج

، وإمنا دنا إىل   يها وال إىل مسائها الدنياتكون ليال يف بعض البالد فإن تلك البالد مل يدن إل
، وهذا كما أن حسابه لعباده يوم   ، وكذلك نزوله بالليل  السماء الدنيا اليت على احلجاج 

، وكل منهم خيلو به كما خيلو الرجل بالقمر ليلة     القيامة حياسبهم كلهم يف ساعة واحدة  
، كذلك قال أبو رزين  سب غريه، وذلك احملاس ب  ال يرى أنه حيا  البدر فيقرره بذنوبه

ما منكم من أحد إال سيخلو به ربه كما خيلو أحدكم     {:   ملا قال النيب للنيب 
سأنبئك :  قال؟ ف ، كيف وحنن مجيع وهو واحد   يا رسول اهللا :  قال.  بالقمر ليلة بدر

 . )٣( }، فاهللا أكرب  ، هذا القمر كلكم يراه خمليا به  مبثل ذلك يف آالء اهللا
كما  :  ؟ قال  كيف حياسب اهللا العباد يف ساعة واحدة وقال رجل البن عباس 

 ! يرزقهم يف ساعة واحدة  

                                                 
 .  )٤٣٣ /٥ (اجملموع ) ١(
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يقول    {:   قال عن أيب هريرة عن النيب   )١( " صحيح مسلم " وكذلك ما ثبت يف
، ولعبدي ما  ؛ فنصفها يل ونصفها لعبدي قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني:  اهللا
:  فإذا قال العبد.  محدين عبدي :  قال اهللا.  احلمد هللا رب العاملني  :  ، فإذا قال العبد  سأل

:  قال اهللا.  مالك يوم الدين:  فإذا قال العبد.  أثىن علي عبدي:  قال اهللا.  الرحيم الرمحن 
هذا بيين وبني عبدي :  قال.  إياك نعبد وإياك نستعني:  فإذا قال العبد.  جمدين عبدي

، صراط الذين أنعمت  اهدنا الصراط املستقيم :  فإذا قال.  ، ولعبدي ما سأل نصفني
،   )٢( }هؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل :  قال اهللا.  ليهم وال الضالنيعليهم غري املغضوب ع

، فلو صلى الرجل ما صلى من الركعات  فهذا يقوله سبحانه وتعاىل لكل مصل قرأ الفاحتة
، وكل   ، ويف تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاحتة من ال حيصي عدده إال اهللا قيل له ذلك

، فيقول لكل واحد ما    ، كما حياسبهم كذلك ذاواحد منهم يقول اهللا له كما يقول هل 
، يسمع كالمهم كله مع    ، وكذلك مسعه لكالمهم يقول له من القول يف ساعة واحدة 

، ويسمع كل ما يقولونه مسع    ، يسمع دعاءهم مسع إجابة   اختالف لغاهتم وتفنن حاجاهتم
، فإنه     بإحلاح امللحني، وال تغلطه املسائل وال يتربم ، ال يشغله مسع عن مسع علم وإحاطة  

، وهو الذي يوصل الغذاء    ، وهو الذي يرزق هذا كله  سبحانه هو الذي خلق هذا كله
، وكرسيه قد   ، وكذلك من الزرع    إىل كل جزء من البدن على مقداره وصفته املناسبة له     

، ورزقه على   ، فإذا كان ال يؤوده خلقه  وسع السماوات واألرض وال يؤوده حفظهما  
، أو رؤية أفعاهلم أو إجابة       ، فكيف يؤوده العلم بذلك أو مسع كالمهم   فاصيلهذه الت
 .  ؟ سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا  دعائهم

$  {:  ويرد على من ينفي ذلك من نفاة الصفات فيقول tΒuρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym Íν Í‘ ô‰s% 
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šχθ ä.Îô³ç„ ∩∉∠∪ { )قال-سبحانه وتعاىل-، فإنه  ، وهذه اآلية مما تبني خطأ هؤالء   )١   :

}  $ tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÿÍν Í‘ ô‰s% { )من حديث أيب   " الصحيحني " ، وقد ثبت يف  اآلية  )٢

،   يقبض اهللا األرض ويطوي السماوات بيمينه    {:   أنه قال   عن النيب  هريرة 

- ويف حديث ابن عمر  )٤( )٣( }؟  أين ملوك األرض.  أنا امللك.  أنا امللك:  ويقول

يطوي اهللا   {:   أنه قال عن النيب )٥(، والسياق ملسلم    أبلغ من ذلك-رضي اهللا عنهما
:  مث يطوي اهللا األرضني بشماله مث يقول.  السماوات يوم القيامة مث يأخذهن بيده اليمىن

 . )٦( }؟  ؟ أين املتكربون أين اجلبارون .  أنا امللك
فإذا كان سبحانه يطوي   :  عىن مث قال  أحاديث يف هذا امل  -رمحه اهللا-وذكر  

:  -رضي اهللا تعاىل عنهما-السماوات كلها بيمينه وهذا قدرها عنده كما قال ابن عباس 
ما السماوات السبع واألرضون السبع وما فيهن وما بينهن يف يد الرمحن إال كخردلة يف يد       

 .   وهو سبحانه بي ن لنا من عظمته بقدر ما نعقله )٧(أحدكم 
،   ف م ن  هذه عظمته كيف حيصره شيء من املخلوقات مساء أو غري مساء:  ن قالإىل أ
، أو يصري شيء من املخلوقات      إنه إذا نزل إىل مساء الدنيا صار العرش فوقه     :  حىت يقال

  ! -سبحانه وتعاىل-حيصره وحييط به 
لسماء  هو قادر على أن يرتل إىل ا:  فقل:  قيل.  هو قادر على ما يشاء:  فإذا قال

، وإذا استدللت مبطلق القدرة والعظمة من غري    -سبحانه وتعاىل-الدنيا وهو فوق عرشه  

                                                 
 .  ٦٧:  سورة الزمر آية ) ١(
 .  ٩١:  سورة األنعام آية ) ٢(
،  )١٩٢(، ابن ماجه املقدمة     )٢٧٨٧(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار      )٤٥٣٤(البخاري تفسري القرآن    ) ٣(

 .  )٢٧٩٩(، الدارمي الرقاق   )٢/٣٧٤(أمحد 
 .  )٢٧٨٧ (، ومسلم  )٦٥١٩ (رواه البخاري   ) ٤(
 .  )٢٧٨٨ (، ومسلم  )٧٤١٢ (رواه البخاري   ) ٥(
 .  )٤٢٧٥(، ابن ماجه الزهد   )٢٧٨٨(مسلم صفة القيامة واجلنة والنار   ) ٦(
 .  )١٠٩٠ (، وأمحد يف السنة  )٢٥ /٢٤ (رواه الطربي  ) ٧(
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فإن   .  ، فهو أوىل بأن يوصف به مما ليس كذلك      ، فما كان أبلغ يف القدرة والعظمة    متييز
من توهم العظيم الذي ال أعظم منه يقدر على أن يصغر حىت حييط به خملوقه الصغري       

إنه يرتل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش  :  فقوله .   القدرة والعظمة وجعل هذا من باب
 .  أبلغ يف القدرة والعظمة وهو الذي فيه موافقة العقل والشرع   

، فال      وإذا عرف ترتيه الرب عن صفات النقص مطلقا   :  -رمحه اهللا- )١(إىل أن قال  
علي األعلى الذي ال ، بل هو ال  يوصف بالسفول وال علو  شيء عليه بوجه من الوجوه    

 وأنه ليس  )٢( ، كما أخرب النيب  ، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء يكون إال أعلى
كمثله شيء فيما يوصف به من األفعال الالزمة واملتعدية ال الرتول وال االستواء وال غري  

قلية     ، واألدلة الع ، فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله ذلك
، ولكن السمع والعقل يناقضان البدع املخالفة للكتاب     الصحيحة توافق ذلك ال تناقضه

، بل الصحابة والتابعون هلم بإحسان كانوا يقرون أفعاله من االستواء والرتول       والسنة
 .  وغريمها على ما هي عليه

“# ΝèO§  {:   عن تفسري من فسر قوله تعاىل)٣(مث تكلم الشيخ  uθ tG ó™$# ’ n< Î) Ï!$ uΚ ¡¡9$# }‘Éδ uρ 

×β%s{ßŠ { )فإنه أخرب أن العرش كان على    بعمد إىل خلقها بأنه من أضعف الوجوه  )٤ ،
عن عمران بن   " خاريصحيح الب " ، وكذلك ثبت يف املاء قبل خلق السماوات واألرض

، وكان عرشه على املاء   كان اهللا ومل يكن شيء قبله {:   أنه قالحصني عن النيب 

وقا  فإذا كان العرش خمل )٦( )٥( }وكتب يف الذكر كل شيء مث خلق السماوات واألرض     
؟ لو كان    ؛ فكيف يكون استواؤه عليه ع م ده إىل خلقه له   قبل خلق السماوات واألرض

                                                 
 .  )٥١٨ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  رة  من حديث أيب هري) ٢٧١٣ (رواه مسلم  ) ٢(
 .  )٥٢٠ /٥ (اجملموع ) ٣(
 .  ١١:  سورة فصلت آية ) ٤(
 .  )٤/٤٣٢(، أمحد  )٣٠٢٠(البخاري بدء اخللق  ) ٥(
 .  من حديث عمران ) ٣١٩٠ (رواه البخاري   ) ٦(
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، وهذا ال يعرف قط يف      أن استوى على كذا مبعىن أنه عمد إىل فعله      :  هذا يعرف يف اللغة  
، ذكره يف     استوى مبعىن عمد:  ، ومن قال اللغة ال حقيقة وال جمازا ال يف نظم وال نثر

“# ΝèO§  {:  قوله uθ tG ó™ $# ’n< Î) Ï!$ uΚ ¡¡9$# }‘Éδuρ ×β%s{ßŠ { )كما يقال  ؛ ألنه عدي حبرف الغاية  )١ ،  :
.  عمدت على كذا وال قصدت عليه:  ، وال يقال  ، وقصدت إىل كذا عمدت إىل كذا
، وال هو قول أحد من مفسري      يف تلك اآلية ال يعرف يف اللغة أيضا مع أن ما ذكر 

 .  ، بل املفسرون من السلف قوهلم خبالف ذلك     السلف
،    وإمنا هذا القول وأمثاله ابتدع يف اإلسالم ملا ظهر إنكار أفعال الرب اليت تقوم به    

،    ه مبا ينايف ذلك، فحينئذ صار ي فسر القرآن من يفسر ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره
، وأما أن ينقل هذا التفسري عن    كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقاويلهم 

، ال يعرف هلم    ، بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة يف هذا الباب  أحد من السلف فال 
دهم  ، وإن اختلفت عباراهتم فمقصو  ، كما قد خيتلفون أحيانا يف بعض اآليات فيه قوالن

 .  ، وهو إثبات علو اهللا على العرش  واحد 
إذا كان اهللا ال يزال عاليا على املخلوقات كما    :  فإن قيل:  -رمحه اهللا-قال الشيخ 

 ؟   مث عال على العرش :  ؟ أو يقال مث ارتفع إىل السماء وهي دخان  :  ؛ فكيف يقال تقدم
، وهو      مث يعرج)٢(، وروي  هذا كما أخرب أنه يرتل إىل السماء الدنيا مث يصعد:  قيل

، وإذا كان يف نزوله مل يصر   ، فإن صعوده من جنس نزوله    سبحانه مل يزل فوق العرش 
 .  ، وإن مل يكن منها شيء فوقه   شيء من املخلوقات فوقه فهو سبحانه يصعد

فإذا كان إمنا استوى على العرش بعد أن خلق      :  فإن قيل:  -رمحه اهللا-مث قال  
االستواء علو    :  ، قيل ، فقبل ذلك مل يكن على العرش    يف ستة أيامالسماوات واألرض 

، وهلذا   ، وليس كل عال  على شيء مستويا عليه خاص فكل مستو على شيء عال عليه

                                                 
 .  ١١:  سورة فصلت آية ) ١(
ج ذاته سبحانه  ، وفيه عروج املالئكة ال عرو من حديث أيب هريرة ) ٦٣٢ (، ومسلم   )٥٥٥ (رواه البخاري   ) ٢(

 .  !وتعاىل 
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، ولكن كل ما قيل   إنه مستو  عليه واستوى عليه  :  ال يقال لكل ما كان عاليا على غريه
الذي أخرب اهللا أنه كان بعد خلق السماوات      ، و إنه استوى على غريه فإن عال عليه :  فيه

 .  واألرض االستواء ال مطلق العلو
، كما أن عظمته     فاألصل أن علوه على املخلوقات وصف الزم له    :  إىل أن قال 

 مبشيئته   -سبحانه وتعاىل-، وأما االستواء فهو فعل يفعله  وكربياءه وقدرته كذلك
“# ΝèO§  {:  ، وهلذا قال وقدرته uθ tG ó™ ، وهلذا كان االستواء من الصفات السمعية     )١( } #$

، وأما علوه على املخلوقات فهو عند أئمة أهل اإلثبات من الصفات العقلية    املعلومة باخلرب
 .  املعلومة بالعقل مع السمع 

؛ ألهنم صاروا يظنون أن ما و صف      وهذا الباب وحنوه مما اشتبه على كثري من الناس  
،     به من جنس ما توصف به أجسامهم فريون أن ذلك يستلزم اجلمع بني الضدين  اهللا 

، لكن مما يسهل عليهم معرفة   فإن كونه فوق العرش مع نزوله ميتنع يف مثل أجسامهم
، وأن الروح قد تعرج من النائم إىل السماء       هتا وأفعاهلاإمكان هذا معرفة أرواحهم وصفا   

ª!$# ’®ûuθ  {:  ، كما قال تعاىل وهي مل تفارق البدن  tG tƒ }§àΡF{$# tÏm $yγ Ï?öθ tΒ  ÉL ©9$#uρ óΟs9 ôM ßϑs? ’ Îû 

$ yγ ÏΒ$oΨ tΒ ( Û Å¡ôϑ çŠsù  ÉL ©9$# 4 |Ós% $ pκö n=tæ |Nöθ yϑ ø9$# ã≅ Å™ öãƒ uρ #“ t÷z W{$# #’n< Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 { )وكذلك    )٢ ،

 . )٤( )٣( }أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد  { ، قال النيب  الساجد

                                                 
 .  ٢٩:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٤٢:  سورة الزمر آية ) ٢(
 .  )٢/٤٢١(، أمحد  )٨٧٥(، أبو داود الصالة  )١١٣٧(، النسائي التطبيق    )٤٨٢(مسلم الصالة  ) ٣(
 .  من حديث أيب هريرة ) ٤٨٢ (رواه مسلم  ) ٤(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٨٠٥

 لناس يف أفعال اهللا نزاع ا
، وما هو القول     اختالف الناس يف أفعال اهللا تعاىل -رمحه اهللا- )١(بي ن الشيخ 

، وما أشبهه يف الكتاب    نزاع الناس يف معىن حديث الرتول:  الصحيح يف ذلك فقال
، مثل اجمليء واإلتيان    -سبحانه وتعاىل-والسنة من األفعال الالزمة املضافة إىل الرب      

، بل ويف األفعال املتعدية مثل اخللق واإلحسان والعدل      واء إىل السماء وعلى العرش   واالست
 :  ، هو ناشئ عن نزاعهم يف أصلني وغري ذلك
 أن الرب تعاىل هل يقوم به فعل من األفعال فيكون خلقه للسماوات    : أحدمها

؟ على    خلوق  ، واخللق هو امل   ؟ أو أن فعله هو املفعول      واألرض فعال فعله غري املخلوق  
، وهو الذي ذكره البخاري يف   ، واألول هو املأثور عن السلف  قولني معروفني

، وكذلك ذكره      عن العلماء مطلقا ومل يذكر فيه نزاعا  " خلق أفعال العباد " كتاب
، وكذلك ذكره أبو علي الثقفي والضبعي وغريمها من         البغوي وغريه مذهب أهل السنة  

،    ة اليت اتفقوا هم وابن خزمية على أهنا مذهب أهل السنةأصحاب ابن خزمية يف العقيد 
،    أنه مذهب الصوفية  " التعرف ملذهب التصوف  " وكذلك ذكره الكالباذي يف كتاب  

 .  وهو مذهب احلنفية وهو مشهور عندهم 
، فيظن   وبعض  املصنفني يف الكالم كالرازي وحنوه ينصب اخلالف يف ذلك معهم      

، وهو قول    ، وهو قول السلف قاطبة ومجاهري الطوائف    به الظان أن هذا مما انفردوا 
، وهو أحد قويل القاضي أيب       مجهور أصحاب أمحد متقدميهم كلهم وأكثر املتأخرين منهم

، وأكثر أهل الكالم    ، وكذلك هو قول أئمة املالكية والشافعية وأهل احلديث يعلى
، وكثري من أساطني الفالسفة   عتزلة ، وبعض امل ، والكرامية كل هم   كاهلشامية أو كثري منهم 
 .  متقدميهم ومتأخريهم

                                                 
 .  )٥٢٨ /٥ (اجملموع ) ١(
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وذهب آخرون من أهل الكالم اجلهمية وأكثر املعتزلة واألشعرية إىل أن اخللق هو            
، وليس هللا عند هؤالء ص نع وال فعل وال خلق وال إبداع إال املخلوقات        نفس املخلوق 

قالوا بأن الرب مبدع كابن سينا   ، وهو قول طائفة من الفالسفة املتأخرين إذ      أنفسها
أنه لو كان خل ق  املخلوقات ب خ ل ق  لكان    :  ، واحلجة املشهورة هلؤالء املتكلمني     وأمثاله

، وإن     ؟ فإن كان قدميا لزم قدم كل خملوق وهذا مكابرة ، إما قدميا أو حادثا  ذلك اخللق 
ه كان اخللق قائما بغري    ، وإن مل يقم ب   كان حادثا فإن قام بالرب لزم قيام احلوادث به 

، وسواء قام به أو مل يقم به يفتقر ذلك اخللق إىل خلق آخر ويلزم    اخلالق وهذا ممتنع
 .  ، هذا عمدهتم  التسلسل

، كل طائفة متنع مقدمة وي لزمهم ذلك   وجواب السلف واجلمهور عنها مبنع مقدماهتا   
 :  إلزاما ال حميد عنه
مينعهم ذلك من يقول بأن     " دميا لزم قدم املخلوق  لو كان ق : " فقوهلم  :  أما األوىل

،   ، كما يقول ذلك من يقوله من الكالبية ، واملخلوق حمدث   اخللق فعل قدمي يقوم باخلالق
أنتم وافقتمونا :  ، وقالوا ، وأهل احلديث  ، والصوفية  واحلنفية واحلنبلية والشافعية واملالكية  

، كذلك اخللق هو قدمي أزيل وإن كان املخلوق    ادعلى أن إرادته قدمية أزلية مع تأخر املر
، وهذا جواب إلزامي جديل ال       ، ومهما قلتموه يف اإلرادة ألزمناكم نظريه يف اخللق    متأخرا

 .  حيلة هلم فيه 
لو كان حادثا قائما بالرب لزم قيام احلوادث به   : " وهي قوهلم  :  وأما املقدمة الثانية

، وكثري من   لف وأئمة أهل احلديث وأساطني الفالسفة      فقد منعهم ذلك الس  " وهو ممتنع
ال نسلم :  ، وقالوا ، وكثري  من أهل الكالم كاهلشامية والكرامية  متقدميهم ومتأخريهم

 .  انتفاء الالزم
؛    " وإن مل يقم به كان اخللق قائما بغري اخلالق وهذا ممتنع : " فقوهلم :  وأما الثالث

بل اخللق   :  ، فمنهم من قال  ف من أهل الكالم املعتزلة وغريهم   فهذا مل مينعهم إياه إال طوائ   
:  بل اخللق ليس يف حمل كما تقول املعتزلة البصريون   :  ، ومنهم من يقول  يقوم باملخلوق
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، وهذا ممتنع ال أعرفه عن أحد من السلف وأهل احلديث والفقهاء   ف ع ل  بإرادة  ال يف حمل
 .  والصوفية والفالسفة 
اخللق احلادث يفتقر إىل خلق آخر ويلزم    : " وهي قوهلم :  ة الرابعةوأما املقدم

؛ فقد منعهم من ذلك عامة من يقول خبلق حادث من أهل احلديث والكالم      " التسلسل
،    ؛ كأيب معاذ التومين وزهري األبري واهلشامية  والفلسفة والفقه والتصوف وغريهم   

هل احلديث والسلف الذين ذكرهم  والكرامية وداود بن علي األصبهاين وأصحابه وأ 
إذا خلق السماوات واألرض خبلق مل يلزم أن حيتاج ذلك اخللق         :  ، وقالوا  البخاري وغريه
 .  ، وإن كان ذلك اخللق حادثا   ، ولكن ذلك اخللق حيصل بقدرته ومشيئته   إىل خلق  آخر  
 ذلك يفضي    إن : " وهي قوهلم  :   عن املقدمة اخلامسة -رمحه اهللا- الشيخ  )١(مث أجاب  
؛ بأن احلي ال يكون إال فعاال كما قال البخاري وذكره عن نعيم بن     " إىل التسلسل

، وال يكون إال متحركا كما قال عثمان بن  ، وعثمان بن سعيد وابن خزمية وغريهم  محاد
وهذا   :  قالوا .  ، وكل منهما يذكر أن ذلك مذهب أهل السنة     سعيد الدارمي وغريه
والربهان إمنا دل على امتناع التسلسل يف املؤثرين فإن هذا مما يعلم       ،   تسلسل يف اآلثار

 .  ، وهو مما اتفق العقالء على امتناعه  فساده بصريح املعقول 
، وهو يتكلم مبشيئته وقدرته     يتكلم كلمات ال هناية هلا -سبحانه وتعاىل-فأما كونه 

مذهب سلف األمة    ، وهو  فهذا هو الذي يدل عليه صحيح املنقول وصريح املعقول
، وقدماء أساطينهم يوافقون على قيام    ، والفالسفة توافق على دوام هذا النوع      وأئمتها

 .  ذلك بذات اهللا كما يقول أئمة املسلمني وسلفهم  
، هم أهل الكالم احملدث يف اإلسالم من اجلهمية       إن ذلك ممتنع  :  والذين قالوا

، وهو      عليه أفعال الرب تعاىل الالزمة واملتعدية، ومن هنا يظهر األصل الذي تبىن  واملعتزلة 
؟ فمذهب  ، هل تقوم به األمور االختيارية املتعلقة بقدرته ومشيئته أم ال أنه سبحانه

، وذهب نفاة   السلف وأئمة احلديث وكثري من طوائف أهل الكالم والفالسفة جواز ذلك          
                                                 

 .  )٥٣٥،  ٥٣٣ /٥ (اجملموع ) ١(
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تة الصفات إىل امتناع قيام ذلك الصفات من اجلهمية واملعتزلة والفالسفة والكالبية من مثب   
 .  به

 أن دوام نوع احلوادث واألفعال هو قول أئمة السنة       -رمحه اهللا- )١(مث بني الشيخ 
، ويقولون بأنه   ، وأن كلماته ال هناية هلا  واحلديث القائلني بأن اهللا يتكلم مبشيئته وقدرته

، فيمتنع  من لوازم احلياة  احلركة  :  ، ويقولون   مل يزل فعاال كما يقوله البخاري وغريه 
، وقد روى الثعليب   ، كما يقوله الدارمي وغريه  وجود حياة بال حركة أصال    

:   أنه سئل عن قوله تعاىلبإسناده عن جعفر بن حممد الصادق   " تفسريه " يف
} óΟçFö7Å¡ys sùr& $ yϑ̄Ρr& öΝä3≈oΨ ø)n= yz $ ZWt7tã { )ألن اهللا كان حمسنا   :  ؟ فقال  ق ، ل م  خلق اهللا اخلل     )٢

، وكان غنيا   ، فأراد اهللا أن ي فيض إحسانه إىل خلقه     مبا مل يزل فيما مل يزل إىل ما مل يزل
، وأرسل   ، ولكن خلقهم وأحسن إليهم   ، مل خيلقهم جلر منفعة وال لدفع مضرة عنهم

 ومن عصى كافأه ، ، فمن أحسن كافأه باجلنة  إليهم الرسل حىت يفصلوا بني احلق والباطل
 .  بالنار

%šχ  {  )٣( } ∪∌tβ%x.uρ ª!$# #Y‘θàxî $̧ϑ‹Ïm§‘ ∩  {:   يف قوله تعاىلوقال ابن عباس  x.uρ 

ª!$# $ ¸ϑŠ Î=tã $ \ΚŠ Å6ym ∩⊇∠∪ { )انتهى  )٥(كان ومل يزل وال يزال :  ، قال ، وحنو ذلك  )٤ 
، وحاصله أن مذهب أهل السنة واجلماعة إثبات    -رمحه اهللا-املقصود من كالم الشيخ 

، وأن أفعاله قدمية قدم    اء ويريد، وأن اهللا مل يزل وال يزال يفعل ما يش   أفعال اهللا سبحانه
 .  ، ال بداية هلا وال هناية ، وباقية بقاء ذاته ذاته سبحانه

                                                 
 .  )٥٣٧ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ١١٥:  سورة املؤمنون آية ) ٢(
 .  ٩٦:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ١٧:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  وصححه) ٤٢٨ /٢ (رواه احلاكم ) ٥(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٨٠٩

 الرد على اجلهمية يف أفعال اهللا 
 على علماء الكالم من اجلهمية واملعتزلة النافية لقدم أفعال اهللا    -رمحه اهللا-يرد الشيخ  
قال ! ويسمون ذلك منع التسلسل   ،  ؛ لئال يلزم قدم العامل بزعمهم وإرادته ومشيئته

وهذا األصل الذي ابتدعه اجلهمية ومن تبعهم من أهل الكالم من  :  -رمحه اهللا- )١(الشيخ 
، وجعلوا ذلك أصل دين     ، وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم    امتناع دوام أفعال اهللا

دث فهو   ، وما ال خيلو من احلوا  األجسام ال ختلو من احلوادث :  فقالوا.  املسلمني
؛ ألن ما ال خيلو عنها وال يسبقها يكون     ، أو ما ال يسبق احلوادث فهو حادث       حادث

، وملا كان حقيقة هذا القول   ، وما كان مع احلوادث أو بعدها فهو حادث  معها أو بعدها
، بل صار قادرا بعد أن مل يكن قادرا     أن اهللا سبحانه مل يكن قادرا على الفعل يف األزل  

؛ من  ، حىت إنه كان من البدع اليت ذكروها  ا مما أنكره املسلمون على هؤالء عليه كان هذ
 .  بدع األشعري يف الفتنة اليت جرت خبراسان

،    مث إن أهل الكالم وأئمتهم كالنظام والعالف وغريمها من شيوخ املعتزلة واجلهمية     
، وأنه    ذا األصلإن دين اإلسالم إمنا يقوم على ه  :  ومن اتبعهم من سائر الطوائف يقولون 

؛ فإن معرفة الرسول متوقفة على معرفة  ال يعرف أن حممدا رسول اهللا إال هبذا األصل
.  ، ومعرفة ما جيوز عليه وما ال جيوز عليه  ، فال بد من إثبات العلم بالصانع أوال  املرسل
فيما زعموا فإنه ال سبيل إىل معرفة الصانع .  وهذا ال ميكن معرفته إال هبذه الطريقة :  قالوا

 .  ، وال سبيل ملعرفة حدوث املخلوقات إال هبذا الطريق فيما زعموا    إال مبعرفة خملوقاته
، وال ميكن معرفته إال هبذا   أول ما جيب على اإلنسان معرفة اهللا:  ويقول أكثرهم

 املذكورة يف  -عليه السالم -إن هذه طريقة إبراهيم اخلليل      :  ، ويقول كثري منهم  الطريق
Iω =Ïm  {:  قوله é& šÎ= ÏùFψ$# ∩∠∉∪ { )وهو   -فإن إبراهيم استدل باألفول :  ، قالوا  )٢

                                                 
 .  )٥٤٠ /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٧٦:  سورة األنعام آية ) ٢(
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د عن   وهلذا جيب تأويل ما ور :  ، قالوا  على أن املتحرك ال يكون إهلا  -احلركة واالنتقال 
؛ فإن كونه   خمالفا لذلك من وصف الرب باإلتيان واجمليء والرتول وغري ذلك الرسول 

، فلم     نبيا مل يعرف إال هبذا الدليل العقلي فلو ق دح يف ذلك لزم القدح يف دليل نبوته       
 .  يعرف أنه رسول اهللا

قرآن    ال:  ، وقالوا  وألجل هذه الطريق أنكرت اجلهمية واملعتزلة الصفات والرؤية      
.  ، وألجلها قال العالف بفناء حركاهتم  ، وألجلها قالت اجلهمية بفناء اجلنة والنار  خملوق

إن هذه الطريق هي األصل يف معرفة دين اإلسالم ونبوة    :  أما قولكم:  فقال هلم الناس
؛ فإنه   ؛ فهذا مما يعلم فساده باالضطرار من دين اإلسالم -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 
، وما جاء به من اإلميان والقرآن أنه     وأصحابهعلوم لكل من علم حال الرسول من امل

، وال التابعني هلم      ، وال تكلم هبا أحد من الصحابة    مل يد ع  الناس هبذه الطريق أبدا 
؟ والذي جاء باإلميان وأفضل الناس إميانا مل  ، فكيف تكون هي أصل اإلميان  بإحسان

 . !  سلكها منهم أحد  ، وال  يتكلموا هبا البتة
وزعموا أهنم به نصروا     ) هذا األصل :  أي   ()١(والذين ابتدعوه  :  إىل أن قال الشيخ 

بل  .  ، ال لإلسالم نصروا وال لعدوه كسروا    اإلسالم وردوا به على أعدائه كالفالسفة 
، فأفسدوا عقله ودينه   كان ما ابتدعوه مما أفسدوا به حقيقة اإلسالم على من اتبعهم   

، فإن   ، وفتحوا لعدو اإلسالم بابا إىل مقصوده   تدوا به على من نازعهم من املسلمني واع
، ومل يزل كذلك   حقيقة قوهلم أن الرب مل يكن قادرا وال كان الكالم والفعل ممكنا له    

،    ، مث إنه تكلم وفعل من غري سبب اقتضى ذلك   دائما مدة أو تقدير مدة ال هناية هلا   
، وجعلوا     ، وجعلوا فعله وإرادة فعله قدمية أزلية واملفعول متأخرا    وجعلوا مفعوله هو فعله 

،    ، وكل هذا خالف املعقول الصريح  القادر يرجح أحد مقدوره على اآلخر بال مرجح  
كالمه خملوق وهو خالف    :  ، وقالوا ، وأنكروا صفاته ورؤيته  وخالف الكتاب والسنة  

لغ علم هؤالء وأن هذا هو اإلسالم الذي   مث ملا رأت الفالسفة أن هذا مب.  دين اإلسالم
                                                 

 .  )٥٤٤ / ٥ (اجملموع ) ١(
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، واحتجوا بأن جتدد الفعل بعد     ، وعلموا فساد هذا أظهروا قوهلم بقدم العامل       عليه هؤالء
، وليس هناك سبب فيكون   ، بل ال بد لكل متجدد من سبب حادث أن مل يكن ممتنعا

، وهو أنه إذا كان    ، مث ادعوا دعوى كاذبة مل حيسن أولئك أن يبينوا فسادها  الفعل دائما
 :  -رمحه اهللا-، إىل أن قال   ، لزم قدم األفالك والعناصر  دائما

 أن هؤالء املتكلمني الذين زعموا أهنم ردوا عليهم مل يكن األمر كما    )١(واملقصود 
 .  ، بل هم فتحوا هلم دهليز الزندقة   قالوه

أولئك املتكلمني  وهلذا يوجد كثري ممن دخل يف هؤالء املالحدة إمنا دخل من باب       
، وإذا قام من يرد على هؤالء املالحدة فإهنم يستنصرون     كابن عريب وابن سبعني وغريمها

، فهم  ، ويعينهم أولئك على من ينصر اهللا ورسوله ويستعينون بأولئك املبتدعني املتكلمني
 .  جندهم على حماربة اهللا ورسوله كما قد وجد ذلك عينا  

 )٢( } ∪∌∠∩ #$Iω =Ïmé& šÎ=ÏùFψ  {:  اهيم خليل اهللا يف قولهودعواهم أن هذه طريقة إبر
، فإن األفول هو التغيب واالحتجاب باتفاق أهل اللغة  كذب ظاهر على إبراهيم 

ذهاب ضوء القمر  :  ، وسواء أريد باألفول الظاهرة يف اللغة ، وهو من األمور  والتفسري
، فإنه إذا طلعت     ، أو أريد به سقوطه من جانب الغرب       والكواكب بطلوع الشمس  

، ولكن    ، وإن كانت موجودة يف السماء    إهنا غابت الكواكب واحتجبت:  الشمس يقال
 اآلية يف طلوع الشمس ، وهذا مما ينحل به اإلشكال الوارد على طمس ضوء الشمس نورها

؛ ملا      )٣( } ∪∌∠∩ #$Iω =Ïmé& šÎ=ÏùFψ  {:   مل يقل-عليه السالم-، وإبراهيم  بعد أفول القمر
؛ فإن  ذلك حني غاب واحتجب  ، بل إمنا قال   رأى الكوكب يتحرك والقمر والشمس   

كما -كان إبراهيم قصد بقوله االحتجاب باألفول على نفي كون اآلفل رب العاملني 
، فإنه مل جيعل بزوغه وحركته يف السماء إىل      كانت قصة إبراهيم حجة عليهم  -ادعوه 

                                                 
 .  )٥٤٧  /٥ (اجملموع ) ١(
 .  ٧٦:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ٧٦:  سورة األنعام آية ) ٣(
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، لكن احلق أن إبراهيم مل     ، بل إمنا جعل الليل مغيبه  حني املغيب دليال على نفي ذلك
≈›x#  {:  ، وال كان قوله   قصد هذاي yδ ’În1u‘ ( { )وال اعتقد أحد      ؛ أنه رب العاملني    )١ ،

، وكذلك الشمس      من بين آدم أن كوكبا من الكواكب خلق السماوات واألرض    
، بل كانوا مشركني باهللا يعبدون    وال كان املشركون قوم إبراهيم يعتقدون ذلك  ، والقمر 

 .  الكواكب ويدعوهنا ويبنون هلا اهلياكل ويعبدون فيها أصنامهم
،    وهذا دين كان كثري من أهل األرض عليه بالشام واجلزيرة والعراق وغري ذلك  

، وبدمشق   إىل القطب الشمايل  ، وكانوا يصلون  -عليه السالم-وكانوا قبل ظهور املسيح    
، وهلذا قال هلم إبراهيم   ، وقوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع . حماريب قدمية إىل الشمال
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 الرد على مؤولة الصفات 
 الصفات أو بعضها بغري معناها   على الذين يؤولون -رمحه اهللا- )١(يرد الشيخ 

، ويبني الفرق بني التأويل الباطل والتفسري الصحيح الذي يدل عليه السياق يف   الصحيح
، ويوجد هذا      الذين جيعلون الفلسفة هي التشبه باإلله على قدر الطاقة :  الكالم فيقول

، وهو    با حقيقيا ، وال يثبت هؤالء قر  التفسري يف كالم طائفة كأيب حامد الغزايل وأمثاله   
، ومن جعل قرب عباده املقربني ليس إليه إمنا هو إىل ثوابه    القرب املعلوم املعقول

، وذلك أن ثوابه وإحسانه إليه ويصلون إليه ويباشرهم     ، فهو معطل مبطل وإحسانه
، فإذا كانوا يكونون يف نفس     ، بدخوله فيهم ودخوهلم فيه باألكل واللباس     ويباشرونه
؟ وال سيما واملقربون هم   ه وثوابه كيف جيعل أعظم الغايات قرهبم من إحسانهجنته ونعيم

$!  { فوق أصحاب اليمني األبرار الذين كتاهبم يف عليني tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ tβθ •‹Ïk= Ïã ∩⊇∪ Ò=≈ tG Ï. 
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 فأخرب أن األبرار يف  )٣(، ومتزج ألصحاب اليمني مزجا    يشرب هبا املقربون صرفا :  عباس

، وجيلسون على األرائك     ، وأهنم يسقون من الشراب الذي وصفه اهللا تعاىل        نفس النعيم
؟ حبيث يشربون صرفها  إن املقربني الذين هم أعلى من هؤالء :  فكيف يقال.  ينظرون

؟ هذا مما يعلم فساده    ، إمنا تقريبهم هو جمرد النعيم الذي أولئك فيه    وميزج هلؤالء مزجا  
 .  بأدىن تأمل

                                                 
 .  )١٢ / ٦ (اجملموع ) ١(
 .  ٢٨ - ١٩:  سورة املطففني اآليات  ) ٢(
 .  )١٠٨ /٣٠ (و ) ٢١٨ /٢٩ (، ورواه عن قتادة ومسروق ومالك بن احلارث     )١٠٩ /٣٠رواه الطربي  ) ٣(
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 قرب الرب سبحانه الذي هو من لوازم ذاته مثل العلم       -رمحه اهللا- )١(مث بي ن الشيخ 
، مل يزل هبم   ال ريب أنه قريب بعلمه وقدرته وتدبريه من مجيع خلقه :  ، وقال والقدرة

، إال من ينكر   ، هذا مذهب مجيع أهل السنة وعامة الطوائف      عاملا ومل يزل عليهم قادرا
، أو ينكر قدرته على الشيء قبل كونه من   علمه القدمي من القدرية والرافضة وحنوهم  

 .  الرافضة واملعتزلة وغريهم  
 ليس   وإذا كان قرب عباده منه نفسه وقربه منهم:  - رمحه اهللا -إىل أن قال الشيخ 

، وأتباعهم من أهل احلديث والفقهاء والصوفية وأهل      ممتنعا عند اجلماهري من السلف 
، وال يلزم   ؛ مل جيب أن يتأول كل نص فيه ذكر قربه من جهة امتناع القرب عليه       الكالم

، بل يبقى   من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه    
، وإن دل على     ، وينظر يف النص الوارد فإن دل على هذا محل عليه      ائزةهذا من األمور اجل 
، إن كان دل يف موضع قد دل عندهم      ، وهذا كما يف لفظ اإلتيان واجمليء   هذا محل عليه

:  ، كما يف قوله تعاىل على أنه هو يأيت ففي موضع آخر دل على أنه يأيت بعذابه  
} † tAr'sù ª!$# Οßγ uΖ≈ uŠø⊥ ç/ š∅ ÏiΒ Ï‰Ïã# uθs)ø9$# { )وقوله تعاىل    )٢ ،  :}  ãΝßγ9s?r'sù ª!$# ôÏΒ ß]ø‹ym óΟs9 

(#θ ç7Å¡tG øt s† ( { )إذا تنازع النفاة  ؛ ؛ فتدبر هذا فإنه كثريا ما يغلط الناس يف هذا املوضع    )٣ 
واملثبتة يف صفة وداللة نص عليها يريد املريد أن جيعل ذلك اللفظ حيث ورد داال على  

، وقد يقول   وهناك مل تدل على الصفة فال تدل هنا:  ، مث يقول النايف الصفة وظاهرا فيها
دل ، بل ملا رأوا بعض النصوص ت ، فتكون دالة هناك   دلت هنا على الصفة:  بعض املثبتة

على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتومهون أنه يضاف إىل اهللا تعاىل إضافة صفة من آيات 
àMÛ  {:  ، كقوله تعاىل الصفات §sù ’Îû É=/Ζy_ «!$# { )طوائف من  ، وهذا يقع فيه   )٤

                                                 
 .  )١٣ / ٦ (اجملموع ) ١(
 .  ٢٦:  سورة النحل آية  ) ٢(
 .  ٢:  سورة احلشر آية  ) ٣(
 .  ٥٦:  سورة الزمر آية ) ٤(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٨١٥

، وما حيف    ، وهذا من أكرب الغلط فإن الداللة يف كل موضع حبسب سياقه   املثبتة والنفاة
، يراد بألفاظ الصفات منهم     به من القرائن اللفظية واحلالية وهذا موجود يف أمر املخلوقني     

 :  ، وأنا أذكر هلذين مثالني نافعني  كثرية غري الصفات
 كانت إثبات هذه الصفة مذهب أهل احلديث  ، فإنه ملا  صفة الوجه  : أحدمها

، وكان نفيها مذهب اجلهمية من     واملتكلمة الصفاتية من الكالبية واألشعرية والكرامية   
؛ صار بعض الناس من  املعتزلة وغريهم ومذهب بعض الصفاتية من األشعرية وغريهم

ثبت جيعلها من ، فامل الطائفتني كلما قرأ آية فيها ذكر الوجه جعلها من موارد الرتاع 
، والنايف يرى أنه إذا قام الدليل على أهنا ليست صفة فكذلك    الصفات ال تتأول بالص رف

uρ ä−Ìô±pRùQ$# Ü>Ìøó!¬  {:  ، مثال ذلك قوله تعاىل غريها pRùQ$#uρ 4 $ yϑ uΖ÷ƒ r'sù (#θ—9uθ è? §ΝsVsù çµô_ uρ «!$# 4 { )؛     )١
، حىت عدها أولئك كابن خزمية مما     أدخلها يف آيات الصفات طوائف من املثبتة والنفاة

 .  ، وجعل النافية تفسريها بغري الصفة حجة هلم يف موارد الرتاع     يقرر إثبات الصفة
،  أمهلت من خالفين ثالث سنني  :  كنت قد قلتوهلذا ملا اجتمعنا يف اجمللس املعقود و    

، كانت له احلجة وفعلت    إن جاء حبرف واحد عن السلف خيالف شيئا مما ذكرته      
األمساء  " ، وجعل املعارضون يفتشون الكتب فظفروا مبا ذكره البيهقي يف كتاب  وفعلت

uρ ä−Ìô±pRùQ$# Ü>Ìøó!¬  {:  يف قوله تعاىل " والصفات pRùQ$#uρ 4 $ yϑ uΖ÷ƒ r'sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çµ ô_ uρ «!$# 4 { )فإنه  )٢ 
قد   :  ، فقال أحد كربائهم يف اجمللس الثاين    ذكر عن جماهد والشافعي أن املراد قبلة اهللا   

لعلك قد ذكرت ما   :  فقلت.   قليب ما أ ع د  فوقع يف! أحضرت نقال عن السلف بالتأويل   
<uρ ä−Ìô±pRùQ$# Ü!¬  {:  ر وي يف قوله تعاىل  Ìøó pRùQ$#uρ 4 $ yϑ uΖ÷ƒ r'sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çµô_ uρ «!$# 4 { )؟ قال )٣  :

.  قد تأوهلا جماهد والشافعي ومها من السلف:  فقال.  راد هبا قبلة اهللامل :  قلت.  نعم
ال  :  هذه اآلية ليست من آيات الصفات أصال وال تندرج يف عموم قول من يقول:  قلت

                                                 
 .  ١١٥:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ١١٥:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ١١٥:  سورة البقرة آية ) ٣(
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،    املراد هبا قبلة اهللا:  ؟ فلما قلت أليس فيها ذكر الوجه :  قال.  تؤول آيات الصفات
، فإن الوجه     ال ليست من موارد الرتاع :  ؟ قلت أليست هذه من آيات الصفات:  قال

إىل    :  ، أي  ، وسافرت إىل هذا الوجه   قصدت هذا الوجه  :  ، يقال هو اجلهة يف لغة العرب   
:  ، كما يف قوله تعاىل  فالوجه هو اجلهة وهو الوجهة       .  ، وهذا كثري مشهور  هذه اجلهة  

}  9e≅ä3Ï9uρ îπyγô_Íρ uθèδ $pκÏj9uθãΒ ( { )متوليها فقوله تعاىل:  ؛ أي )١  :}  îπyγô_Íρ uθèδ $pκÏj9uθãΒ ( { )٢( 
yϑ$  {:  كقوله  uΖ÷ƒ r'sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çµô_ uρ «!$# 4 { )كال اآليتني يف اللفظ واملعىن متقاربان )٣ ،    ،

 .  ، والوجه واجلهة هو الذي ذكر يف اآليتني أنا نوليه نستقبله      وكالمها يف شأن القبلة 
$  {:  ؛ ألنه قال والسياق يدل عليه:  قلت yϑ uΖ÷ƒ r'sù (#θ —9uθ è? { )وأين من الظروف  )٤ ،    ،

 .  تستقبلوا:  وت و ل وا أي 
وجه اهللا يف املكان الذي     ، فقد جعل   أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه اهللا  :  فاملعىن
<uρ ä−Ìô±pRùQ$# Ü!¬  {:  ، هذا بعد قوله نستقبله ÌøópRùQ$#uρ 4 { )وهي اجلهات كلها كما يف   )٥ ،

<è% °! ä−Îô³pRùQ$# Ü≅  {:  اآلية األخرى Ìøó yϑ ø9$#uρ 4 “ Ï‰öκu‰ tΒ â!$ t±o„ 4’ n<Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊇⊆⊄∪ { )٦(    ،
جهة   :  كأنه قال.  فدل على أن اإلضافة إضافة ختصيص وتشريف.  فأخرب أن اجلهات له

، ولكن     قبلة اهللا :  ، ولكن من الناس من يسلم أن املراد بذلك جهة اهللا أي      اهللا وقبلة اهللا
:  ، وعلى أن العبد يستقبل ربه كما جاء يف احلديث     هذه اآلية تدل على الصفة  :  يقول

                                                 
 .  ١٤٨:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ١٤٨:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ١١٥:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ١١٥:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ١١٥:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ١٤٢:  سورة البقرة آية ) ٦(
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ال يزال اهللا    {:   وكما يف قوله)٢( )١( }إذ قام أحدكم إىل الصالة فإن اهللا ق ب ل وجه  {

  )٤( )٣( }فإذا انصرف صرف وجهه عنه   .  مقبال على عبده بوجهه ما دام مقبال عليه  
، والغرض أنه إذا     آخر ليس هذا موضعه  فهذا شيء  .  إن اآلية تدل على املعنيني :  ويقول
فثم قبلة اهللا مل يكن هذا من التأويل املتنازع فيه الذي ينكره منكرو تأويل آيات      :  قيل

، فإن هذا املعىن صحيح يف نفسه واآلية دالة       ، وال هو مما يستدل به عليهم املثبتة   الصفات
 .  ، وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء آخر     عليه

                                                 
، أبو داود   )٧٢٤(، النسائي املساجد      )٥٤٧(الصالة   ، مسلم املساجد ومواضع      )٧٢٠(البخاري األذان   ) ١(

،   )٤٥٦(، مالك النداء للصالة   )٢/٣٤(، أمحد  )٧٦٣(، ابن ماجه املساجد واجلماعات   )٤٧٩(الصالة 
 .  )١٣٩٧(الدارمي الصالة   

 .  )٥٤٧ (، ومسلم   )٤٠٦ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  )١٤٢٣(، الدارمي الصالة   )٥/١٧٢( أمحد ، )٩٠٩(، أبو داود الصالة   )١١٩٥(النسائي السهو  ) ٣(
،   )٣٦١ /١ (، واحلاكم  )٤٨٢ (، وصححه ابن خزمية   )٩٠٩ (، وأبو داود  )١١١٨ (رواه النسائي  ) ٤(

 .  )٣٧٢ (، وابن امللقن يف حتفة احملتاج    وضعفه املنذري  
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 ر اهللا غري خملوق أم
 )٢( } ∪⊅∇∩ ÿ…çνãøΒr& !#sŒÎ) yŠ#u‘r& $º↔ø‹x© βr& tΑθà)tƒ …çµs9 ä. ãβθä3uŠsù (yϑ̄ΡÎ$!  {:  ملا أخرب بقوله)١(إن اهللا تعاىل 

 أن األمر غري ، واستدل طوائف من السلف على  )٣( } Ÿωr& ã&s! ß,ù=sƒø:$# âö∆F{$#uρ 3  {:  وقال 
، صار كثري من الناس يطرد ذلك    خملوق بل هو كالمه وصفة من صفاته هبذه اآلية وغريها     

، وجيعل داللته على غري الصفة نقضا    صفة طردا لألدلة   يف لفظ األمر حيث ورد فيجعله  
، فبينت يف بعض رسائلي أن األمر وغريه من الصفات يطلق  ، وليس األمر كذلك هلذا 

،  ، وي سم ى ما خلق رمحة  ، فالرمحة صفة هللا على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى
، واخللق من     باملقدور قدرةوالقدرة من صفات اهللا ويسم ى املقدور قدرة ويسمى تعلقها 

،   ، والعلم من صفات اهللا ويسمى املعلوم أو املتعلق علما      صفات اهللا تعاىل ويسمى خلقا
، ومن    ، واألمر مصدر فاملأمور به يسمى أمرا  ، وتارة يراد نفس التعلق فتارة يراد الصفة

ا هو   ، وهذ ؛ ألنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة   كلمةهذا الباب مسي عيسى 
، والقرآن إذا كان كالم     عيسى كلمة اهللا فهو خملوق :  اجلواب عن سؤال اجلهمية ملا قالوا

 .  اهللا مل يكن إال خملوقا
؛   ، وإمنا مسي بذلك  فإن عيسى ليس هو نفس كلمة اهللا:  قال الشيخ يف الرد عليهم

،  كن فكان:  ، وقيل له  ألنه خلق بالكلمة على خالف سنة املخلوقني فخرقت فيه العادة    
، وأن داللة     ، فمن تدبر ما ورد يف باب أمساء اهللا تعاىل وصفاته والقرآن نفس كالم اهللا  

؛ ال يوجب أن يكون ذلك هو     ذلك يف بعض املواضع على ذات اهللا أو بعض صفات ذاته   
، بل ينظر يف كل آية  مدلول اللفظ حيث ورد حىت يكون ذلك طردا للمثبت ونقضا للنايف    

 .  وصه وسياقه وما يبني معناه من القرآن والدالالتوحديث خبص

                                                 
 .  )١٧ / ٦ (اجملموع ) ١(
 .  ٨٢:  سورة يس آية ) ٢(
 .  ٥٤:  سورة األعراف آية  ) ٣(
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، واالعتراض  فهذا أصل عظيم مهم نافع يف باب فهم الكتاب والسنة واالستدالل 
، فهو نافع يف كل عام خربي وإنشائي ويف كل استدالل    ، وطرد الدليل ونقضه    واجلواب 

 العبد ال ميتنع أن يتقرب   فإذا كان.  ، ويف سائر أدلة اخللق    أو معارضة من الكتاب والسنة  
، وقربه    أي قربه بذاته (، وأن يقرب منه ربه بأحد املعنيني املتقدمني أو بكليهما     من ربه

، فإن مل يكن داال  ، مل ميتنع محل النص على ذلك إذا كان داال عليه  )الذي من لوازم ذاته
از إرادة املعىن يف اجلملة   ، فجو ، وإن احتمل هذا املعىن وهذا املعىن و قف   عليه مل جيز محله

 .  غري كونه هو املراد بكل نص
‰ô  {:  وأما قربه الالزم من عباده بعلمه وقدرته وتدبريه فقوله سبحانه s) s9 uρ $ uΖ ø) n= yz 

z≈ |¡Σ M} $# ÞΟ n= ÷è tΡ uρ $ tΒ â¨ Èθ ó™ uθ è?  Ïµ Î/ … çµ Ý¡ ø tΡ ( ß øt wΥ uρ Ü> t ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) ô ÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9 ، من   )١( } ∪∌⊆∩ #$
:  ، مث أقول ، ومنهم من حيوجها إىل التأويل الناس طوائف عندهم ال حيتاج إىل تأويل

 هذه اآلية ال ختلو إما أن يراد هبا قربه سبحانه أو قرب مالئكته كما قد اختلف الناس يف
øŒ  {:  ، فإن أريد هبا قرب املالئكة فقوله ذلك Î) ’ ¤+ n= tG tƒ Èβ$ u‹ É e) n= tG ßϑ ø9 $# Ç tã È Ïϑ u‹ ø9 $# Ç tã uρ ÉΑ$ uΚ Ï e±9 $# 

Ó‰‹ Ïè s% ∩⊇∠∪ { )مبا يف نفس   ؛ فيكون اهللا سبحانه وتعاىل قد أخرب بعلمه هو سبحانه  )٢ 

ßøt  {:  ، ودليل ذلك قوله تعاىل  ، وأخرب بقرب املالئكة الكرام الكاتبني منه   اإلنسان wΥuρ 

Ü> tø% r& Ïµø‹s9Î) ôÏΒ È≅ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9$# ∩⊇∉∪ øŒÎ) ’¤+n= tG tƒ { )؛ ففسر ذلك بالقرب الذي هو حني يتلقى   )٣
، وكذلك نفسه سبحانه ال خيتص  ، وبأي معىن فسر فإن علمه وقدرته عام التعلق املتلقيان

Πr& tβθç7|¡øt÷  {:  ، وتكون هذه اآلية مثل قوله  هبذا الوقت s† $̄Ρr& Ÿω ßìyϑ ó¡nΣ öΝèδ§Å  Οßγ1 uθ øgwΥuρ 4 4’ n?t/ 

$ uΖè= ß™ â‘ uρ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθ ç7çFõ3tƒ ∩∇⊃∪ { )ومنه قوله يف أول السورة    )٤ ،  :}  ô‰s% $ oΨ÷Η Í>tã $ tΒ ßÈ à)Ζs? 

                                                 
 .  ١٦:  سورة ق آية) ١(
 .  ١٧:  سورة ق آية) ٢(
 .  ١٧ ، ١٦:  سورة ق اآليتان) ٣(
 .  ٨٠:  سورة الزخرف آية  ) ٤(
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ÞÚö‘ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ ( $ tΡy‰Ψ Ïã uρ ë=≈ tG Ï. 8á‹Ïym ∩⊆∪ { )وإمنا   ، وعلى هذا فالقرب ال جماز فيه   )١ ،

ßøt  {:  الكالم يف قوله تعاىل wΥuρ Ü> tø% r& { )أو عرب    حيث عرب هبا عن املالئكة ورسله)٢ ،
فقرب املالئكة منه تلك الساعة وقربه .  ، ولكن كل قرب حبسبه عن نفسه أو عن مالئكتههبا 

،  حنن أقرب إليه من حبل الوريد:  ، أي تعاىل منه مطلق كالوجه الثاين إذا أريد به اهللا تعاىل
إثبات ذلك وهو قول طائفة :  أحدمها:  ، وفيه القوالن فريجع هذا إىل القرب الذايت الالزم

$ ô‰s)s9uρ  {:  ؛ ألنه قد قال أن القرب هنا بعلمه:  ، والثاين ملتكلمني والصوفيةمن ا uΖø)n= yz 

z≈ |¡Σ M}$# ÞΟn= ÷è tΡuρ $tΒ â¨ Èθó™ uθ è? Ïµ Î/ …çµ Ý¡øtΡ ( ßøt wΥuρ Ü> tø% r& Ïµø‹s9Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθø9$# ∩⊇∉∪ { )فذكر   )٣ ،

إنكم ال  {:  ، ومثل هذه اآلية حديث أيب موسى لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم
، إن الذي تدعونه أقرب إىل أحدكم من    ، إمنا تدعون مسيعا قريبا تدعون أصم وال غائبا 

 فاآلية ال حتتاج إىل تأويل القرب يف حق اهللا تعاىل إال على هذا       )٥( )٤( }عنق راحلته 
، وما دل عليه السياق هو ظاهر اخلطاب فال يكون من         القول وحينئذ فالسياق دل عليه

 .  موارد الرتاع
 نذم حتريف الكلم عن مواضعه   ، وإمنا وقد تقدم أنا ال نذم كل ما يسمى تأويال
 .  وخمالفة الكتاب والسنة والقول يف القرآن بالرأي 

إما أن يكون قربه بنفسه القرب  الالزم  ممكنا أو ال    :  وحتقيق اجلواب هو أن يقال 
، وإن مل يكن ممكنا محلت اآلية على ما   ؟ فإن كان ممكنا مل حتتج اآلية إىل تأويل يكون

، وعلى هذا القول فإما أن يكون هذا هو ظاهر اخلطاب         ه بعلمهدل عليه سياقه وهو قرب 
، إذ ال تأويل  فإذا كان هو ظاهر اخلطاب فال كالم.  الذي دل عليه السياق أو ال يكون

                                                 
 .  ٤:  سورة ق آية) ١(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٢(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٣(
 .  )٤/٤٠٢(، أمحد  )١٥٢٦(، أبو داود الصالة   )٣٣٧٤(الترمذي الدعوات   ) ٤(
 .  من حديث أيب موسى ) ٢٧٠٤ (، ومسلم  )٢٩٩٣ (رواه البخاري   ) ٥(
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؛ ألن اهللا تعاىل قد بي ن يف غري  ، وإن مل يكن ظاهر اخلطاب فإمنا محل على ذلك  حينئذ
، أنه    فكان ما ذكره يف كتابه يف غري موضع، موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق 

، إذ مقتضى  فوق العرش مع ما قرنه هبذه اآلية من العلم دليال على أنه أراد قرب العلم  
، والصريح يقضي على الظاهر ويبني    تلك اآليات ينايف ظاهر هذه اآلية على هذا التقدير

هر األخرى ويصرف الكالم  ، وجيوز باتفاق املسلمني أن تفسر إحدى اآليتني بظا معناه
، وإمنا مسي تأويال وصرفا عن   عن ظاهره إذ ال حمذور يف ذلك عند أحد من أهل السنة

؛ ألنه تفسري للقرآن      ، فذلك لداللة القرآن عليه وملوافقة السنة والسلف عليه     الظاهر
 .  بالقرآن ليس تفسريا له بالرأي

،    لة من اهللا ورسوله والسابقنيواحملذور إمنا هو صرف القرآن عن فحواه بغري دال  
،     رسالة يف هذا النوع وهو ذكر اآليات اليت يقال بينها معارضة -رمحه اهللا-ولإلمام أمحد 

، وإن كان فيه خمالفة ملا يظهر من إحدى اآليتني أو محل إحدامها على             وبيان اجلمع بينها 
فإن كالم غريه أكثر ما .  ، وكالمه يف هذا أكثر من غريه من األئمة املشهورين  اجملاز

، وكالم أمحد كثري يف املسائل   ، وأما املسائل العلمية فقليل   يوجد يف املسائل العملية 
إن مذهبه نفي  :  ، ومن قال العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك  

 .  ، واهللا أعلم   ذلك فقد افترى عليه
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  أهل األهواء حيصرون احلق فيما هم عليه
،   يف بيان أن بعض أهل األهواء عندهم شيء من احلق -رمحه اهللا- )١(تكلم الشيخ 

قد    :  ، فقال ، وحيصرون احلق فيما هم عليه  ولكنهم ينكرون ما زاد على ما عندهم
، وقرب الرب من عبده وجتلي        كتبت قبل هذا الكالم يف قرب العبد من ربه وذهابه إليه    

مث يثبت .  املتفلسفة من ذلك مث املتكلمة مث أهل السنة       الرب له وظهوره وما يعترف به     
، إذ كذ بوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا    أهل السنة أشياء ال يعرفها أهل البدعة جلهلهم وضالهلم    

، ويتأولون النصوص عليها حسنة     ، مث املعاين اليت يثبتها هؤالء من احلق يأهتم تأويله
، وذلك مثل إثبات املتفلسفة     ما زاد عليها، لكن الضالل جاء من جهة نفيهم جيدة

، وأهنا منعمة أو     ، وأن الروح غري البدن وأهنا باقية بعد فراق البدن      الواجب الوجود   
، وكذلك ما يثبتونه من قوى البدن والنفس الصاحلة وغري       معذبة نعيما وعذابا روحانيني

 .  الصاحلة
، وأن ال حق وراء       ذلك، لكن زعمهم أن ال معىن للنصوص إال   كل ذلك حق

، وإمنا الوصف املذكور يف الكتب اإلهلية أمثال    ، وأن اجلنة والنار عبارة عن ذلك   ذلك
، وأن املالئكة واجلن هي أعراض وهي قوى النفس الصاحلة          مضروبة لتفهيم الروحاين 

، فيكون ذلك قرهبا    ، وإمنا ينكشف هلا حقائق الكون   ، وأن الروح ال تتحرك    والفاسدة
 .  ، وهذا النفي والتكذيب كفر   هو من هذا الباب ، وأن معراج النيب    ىل اهللاإ

وكذلك ما يثبته املتكلمة من أن العبد يتقرب ببدنه وروحه إىل األماكن املفضلة اليت       
، لكن   ، وهذا صحيح  يظهر فيها نور الرب كالسماوات واملساجد وكذلك املالئكة 

، وإمنا   ، فهذا باطل  ، وأن اهللا ليس على العرش   دعواهم أهنم ال يتقربون إىل ذات اهللا  
؛ من قرب العبد إىل ربه وجتلي    الصواب إثبات ذلك وإثبات ما جاء به النصوص أيضا

                                                 
 .  )٢٤ / ٦ (اجملموع ) ١(
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، وعمل العبد الذي هو دنوه       ، بكشف احلجب املتصلة هبم واملنفصلة عنهم     الرب لعباده
 .  إىل ربه

، مث بعض املتسننة     ني أهل السنةوقد تكلمت يف دنو الرب وقربه وما فيه الرتاع ب
، وإن كان ال منافاة    ، إذا رأوا ما يثبته أولئك من احلق قد يفرون من التصديق به     واجلهال 

، وإن كان ال منافاة بينه وبني    بينه وبني ما يثبته أولئك من احلق قد يفرون من التصديق به  
 كان اإلقرار مبا ات فق على إثباته  ، ورمبا  ، بل اجلميع صحيح    ما ينازعون أهل السنة يف ثبوته   

، وهو أصل للمتنازع فيه     ، إذ ذلك أظهر وأبني    أهم من اإلقرار مبا حصل فيه الرتاع
، فيبقى الفريقان  فيحصل بعض الفتنة يف نوع تكذيب ونفي حال أو اعتقاد كمال املبتدعة    

متعلقة ، وسبب ذلك أن قلوب املثبتة تبقى    يف بدعة وتكذيب ببعض موجب النصوص 
،   ، وفيهم نفرة من قول املبتدعة بسبب تكذيبهم باحلق ونفيهم له بإثبات ما نفته املبتدعة

، كما قد يصري بعض جهال    فيعرضون عما يثبتونه من احلق أو ينفرون منه أو يكذبون به        
،    املتسننة يف إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت إذا رأى أهل البدعة يغلون فيهما   

املسلمني يصري يف اإلعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود     بل بعض 
، حىت ي حكى عن قوم من اجلهال أهنم رمبا شتموا املسيح إذا مسعوا النصارى    والنصارى

يعين -سبوا عليا كما سبوا عتيقكم  :  ، وعن بعض اجلهال أنه قال    يشتمون نبينا يف احلرب  
  . ، ك ف ر  بكفر وإميان بإميان  -أبو بكر 

، بل لو عرف غري اهللا      ومثال ذلك يف باب الصفات أن العبد إذا عرف ربه وأحبه     
، وقد تقوى به شدة  وأحبه وتأهله يبقى ذلك املعروف احملبوب املعظم يف القلب واللسان 

إن رجال كان    :  ، وكما قيل الوجد واحملبة والتعظيم حىت يستغرق به ويفىن به عن نفسه    
أنا وقعت فما الذي    :  ، فقال  اليم فألقى اآلخر نفسه خلفه  حيب آخر فوقع احملبوب يف  

 :  ، وهذا كما قيل   غ ب ت  بك عين فظننت أنك إين:  ؟ فقال أوقعك
ــب   ــأين تغي ــيب ف ــثواك يف قل ــب  وم ــأين تغي ــيب ف ــثواك يف قل وم مـثالك يف عـيين وذكـراك يف فميمـثالك يف عـيين وذكـراك يف فمي 
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، وآخرون      أن العامل والعارف يتحد باملعلوم املعروف  :  ولقوة االتصال زعم الناس
، فإنه نوع   ، وإما توسع يف العبارة  ، وهذا إما غلط  ن احملب قد يتحد باحملبوب يرون أ 
 .  احتاد

وإمنا املقصود هنا أن املعروف احملبوب يف قلب العارف       :  -رمحه اهللا-إىل أن قال  
uθèδ  {:  احملب له أحكام وأخبار صادقة كقوله تعاىل  uρ “ Ï% ©!$# ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ×µ≈s9Î) ’ Îûuρ Ä⇓ö‘ F{$# 

×µ≈s9Î) 4 { )وقوله تعاىل   )١ ،  :}  ã& s!uρ ã≅ sVyϑ ø9$# 4’n?ôã F{$# ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 { )وقوله      )٢ ،

’çµ̄Ρr&uρ 4…  {:  تعاىل n?≈yè s? ‘‰y` $ uΖÎn/u‘ { )وقوله   )٣ ،  :}  Ëx Îm7y™ zΟó™ $# y7 În/u‘ ’ n?ôãF{$# ∩⊇∪ { )٤(    ،

سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله     { )٥( يف االستفتاح وقوله  

،    أحد، يقر  به كل  ، وحيصل لقلوب العارفني به استواء وجتل ال يزول عنها )٦( }غريك 
،    ، كما يقرون باستوائه على العرش لكن أهل السنة يقرون بكثري مما ال يعرفه املبتدعة

:  فيقول! عبدي مرضت فلم تعدين :  قال اهللا { )٧( يف احلديث القدسي ومثل قوله 
أما علمت أن عبدي فالنا مرض      :  ؟ فيقول كيف أعودك وأنت رب العاملني  !  رب أي

،  ، وجعل مرضه مرضه    ، فقد أخرب أنه عند عبده    )٨( }فلو عدته لوجدتين عنده  
واإلنسان قد تكون عنده حمبة وتعظيم ألمري أو عامل أو مكان حبيث يغلب على قلبه ويكثر  

                                                 
 .  ٨٤:  سورة الزخرف آية  ) ١(
 .  ٢٧:  سورة الروم آية ) ٢(
 .  ٣:  سورة اجلن آية ) ٣(
 .  ١:  سورة األعلى آية ) ٤(
 .  ، وله طرق أخرى  من رواية عمر موقوفة) ٣٩٩ (رواه مسلم  ) ٥(
، ابن ماجه إقامة الصالة  )٧٧٥(، أبو داود الصالة   )٩٠٠(، النسائي االفتتاح   )٢٤٢(مذي الصالة  التر) ٦(

 .  )١٢٣٩(، الدارمي الصالة   )٣/٦٩(، أمحد  )٨٠٤(والسنة فيها 
 .  من حديث أيب هريرة ) ٥٦٩ (رواه مسلم  ) ٧(
 .  )٢/٤٠٤(، أمحد  )٢٥٦٩(مسلم الرب والصلة واآلداب  ) ٨(
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أبو يوسف أبو   :  ، فيقال إن أحدمها اآلخر كما يقال  من ذكره وموافقته يف أقواله وأعماله 
 .  حنيفة

فهذا القدر ال خيالفه عاقل فإنه أمر حمسوس مدرك وهو      :  -رمحه اهللا- )١(إىل أن قال  
، وأقل مراتب عبادته وحمبته   ، بل اإلقرار بوجود أي شيء كان  أقل مراتب اإلقرار باهللا

، أم ال حركة هلا إال         ب والروح العارفة احملبة  ، مث مع ذلك هل يتحرك القل    والتقرب إليه 
، والثاين   ؟ األول مذهب عامة املسلمني ومجهور اخللق    جمرد التحول من صفة إىل صفة   

، إذ عندهم أن الروح ال داخل البدن وال خارجه وال تتحرك         قول املتفلسفة ومن اتبعهم 
 .  لوب كائنا من كان ، وأما اجلمهور فيقرون بتحركها حنو احملبوب املط    وال تسكن

وأما حركة روح العبد أو بدنه إىل ذات الرب فال ي قر    :  -رمحه اهللا- )٢(إىل أن قال 
، من هؤالء املعطلة اجلهمية الذين كان السلف         به من كذب بأن اهللا فوق العرش 
، ومنهم من يراهم خارجني من الثنتني والسبعني      يكفروهنم ويرون بدعتهم أشد البدع   

 .  ، وأنه ال داخل العامل وال خارجه    إنه يف كل مكان :  ثل من قال، م فرقة
، فيكون     لكن عموم املسلمني وسلف األمة وأهل السنة من مجيع الطوائف تقر بذلك 

العبد متقربا حبركة روحه وبدنه إىل ربه من إثباهتم أيضا التقرب منهما إىل األماكن  
 ؛ فاألول مثل معراج النيب  ىل حال، وإثباهتم أيضا حتول روحه من حال إ   املشرفة 

، والثاين مثل احلج إىل  ، وقربه من ربه يف السجود وغري ذلك وعروج روح العبد إىل ربه
،   مثل ذكره ودعائه وحمبته وعبادته وهو يف بيته:  ، والثالث ، وقصده يف املساجد  بيته

ون بني األنواع   ، فيجمع لكن يف هذين يقرون أيضا بقرب الروح أيضا إىل اهللا نفسه    
 .  كلها

                                                 
 .  )٣٠ / ٦  (اجملموع) ١(
 .  )٣١ / ٦ (اجملموع ) ٢(
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 الرد على الذين يقولون نصوص الصفات تدل على التجسيم 
! إهنا تدل على التجسيم :   عمن يقول عن نصوص الصفات  -رمحه اهللا-سئل الشيخ 

فاألسلم للمؤمن أن يقول هذا متشابه به ال يعلم تأويله   ! والعقل دل على ترتيه الباري عنه 
 :   بقوله-ه اهللارمح- )١(؟ فأجاب  إال اهللا

، اضطرب فيها خالئق من      هذه مسألة كبرية عظيمة القدر  .  احلمد هللا رب العاملني 
، فأما املائة األوىل فلم يكن   ، من أوائل املائة الثانية من اهلجرة النبوية   األولني واآلخرين

اجلعد بن  ، وإمنا نشأ ذلك يف أوائل املائة الثانية ملا ظهر   بني املسلمني اضطراب يف هذا
،    ، ومن اتبعهما من املعتزلة وغريهم على إنكار الصفات درهم وصاحبه اجلهم بن صفوان 

ألن إثبات الصفات يستلزم التشبيه :  ، نفاة الصفات قالوا  فظهرت مقالة اجلهمية النفاة  
؛ ألن الصفات اليت هي العلم والقدرة    ، واهللا سبحانه وتعاىل مرته عن ذلك والتجسيم
، والعرض ال يقوم إال جبسم واهللا ليس    وحنو ذلك أعراض ومعان تقوم بغريها واإلرادة 
، وما ال خيلو من احلوادث فهو        ؛ ألن األجسام ال ختلو من األعراض احلادثة     جبسم
، فإن بطل هذا بطل االستدالل  وهبذا استدللنا عليه حبدوث األجسام:  قالوا.  حمدث

.  وث العامل فيبطل الدليل على إثبات الصفات؛ فيبطل الدليل على حد   حبدوث األجسام 
وإذا كانت األعراض اليت هي الصفات ال تقوم إال جبسم واجلسم مركب من       :  قالوا

،   ، وال يكون غنيا عن غريه إال واجب الوجود بنفسه ، واملركب مفتقر إىل غريه أجزائه 
شيخ عنهم من   إىل آخر ما ذكر ال   .  واهللا تعاىل غين عن غريه واجب الوجود بنفسه   

 فلما ظهر هؤالء اجلهمية أنكر    -رمحه اهللا- )٢(، مث قال  االعتراضات واالفتراضات الفارغة
، وكانت خفية     السلف واألئمة مقالتهم وردوها وقابلوها مبا تستحق من اإلنكار الشرعي  

الد ، وأوائل الثانية يف دولة أو  إىل أن ظهرت وقويت شوكة اجلهمية يف أواخر املائة األوىل    

                                                 
 .  )٣٣ / ٦ (اجملموع ) ١(
 .  )٣٥ / ٦ (اجملموع ) ٢(
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،   ، اليت دعوا الناس فيها إىل القول خبلق القرآن   ، فامتحنوا الناس احملنة املشهورة  الرشيد
؛ فلو   ولوازم ذلك مثل إنكار الرؤية والصفات بناء على أن القرآن هو من مجلة األعراض   

وحدث مع اجلهمية قوم  ! قام بذات اهللا لقامت به األعراض فيلزم التشبيه والتجسيم 
فأنكر السلف   .  ، فجعلوا صفاته من جنس صفات املخلوقني  تعاىل خبلقهشبهوا اهللا

، وكان أبو اهلذيل العالف وحنوه من     واألئمة على اجلهمية املعطلة وعلى املشبهة املمثلة    
، قال هؤالء    ، واهللا مرته عن ذلك يقتضي إثباهتا أن يكون اهللا جسما :  نفاة الصفات قالوا

، واجلسم هو القائم بنفسه أو املوجود أو غري ذلك من             مبل هو جس  :  )أي املمثلة  (
 .  ، وطعنوا يف أدلة نفاة اجلسم    املقاالت

:  ، مث قال   مث ذكر الشيخ مقالة ابن كالب وابن كرام وأتباعهما يف الرد على أولئك        
،    وأما السلف واألئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو إثبات 

، فجعلوا كل لفظ  ، ورأوا ذلك هو املوافق لصريح العقل  صموا بالكتاب والسنةبل اعت
، وإن مل ت عرف حقيقة معناه     جاء به الكتاب والسنة يف أمسائه وصفاته حقا جيب اإلميان به 

، وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون فليس علينا أن نطلق إثباته      )أي كيفيته (
، فإذا كان مراده حقا موافقا ملا جاءت به الرسل   ف مراد املتكلم، حىت نعر أو نفيه

، وإن كان باطال خمالفا ملا جاء به الكتاب    والكتاب والسنة من نفي أو إثبات قلنا به
 .  والسنة من نفي أو إثبات منعنا القول به 

صحيح  ، و  ورأوا أن الطريقة اليت جاء هبا القرآن هي الطريقة املوافقة لصريح املعقول         
، وأن الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم جاءوا      ، وهي طريقة األنبياء واملرسلني املنقول

≈z  {:  ، وهلذا قال سبحانه وتعاىل  ، وإثبات مفصل بنفي جممل ys ö6ß™ y7În/u‘ Éb> u‘ Íο ¨“ Ïè ø9$# $ ¬Ηxå 

šχθ àÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈ n= y™uρ ’n?tã šÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ôϑpt ø: $#uρ ¬! Éb>u‘ šÏϑ n=≈yè ø9$# ∩⊇∇⊄∪ { )فسبح     )١ ،
، وسلم على املرسلني لسالمة ما قالوه من العيب    نفسه عما وصفه به املخالفون للرسل  

                                                 
 .  ١٨٢ - ١٨٠:  سورة الصافات اآليات ) ١(
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، واهللا تعاىل يف القرآن يثبت الصفات    ، وطريقة الرسل هي ما جاء هبا القرآن       والنقص
فهو يف القرآن خيرب  .  ، وينفي عنه على طريق اإلمجال التشبيه والتمثيل لى وجه التفصيلع

، وأنه مسيع     ، غفور رحيم  ، وأنه عزيز حكيم    ، وعلى كل شيء قدير   أنه بكل شيء عليم 
،  ، وأنه تعاىل على عظم ذاته حيب املؤمنني ويرضى عنهم ، وأنه غفور ودود  بصري

، مث  ، وأنه خلق السماوات واألرض يف ستة أيام  عليهمويغضب على الكفار ويسخط 
، وأمثال   ، وأنه جتلى للجبل فجعله دكا  ، وأنه كلم موسى تكليما   استوى على العرش 

 .  ذلك
،     )٢( } ∪∋∌∩ ™ö≅yδ ÞΟn=÷ès? …çµs9 $wŠÏϑy  {،   )١( } ) »øŠs9 ÏµÎ=÷WÏϑx. Öï†x§{  {:  ويقول يف النفي

}  Ÿξ sù (#θ ç/ÎôØs? ¬! tΑ$ sVøΒ F{$# 4 { )٣(   ،}  ö≅ è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$# ∩⊄∪ öΝs9 ô$ Î#tƒ öΝs9 uρ 

ô‰s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝs9uρ ä3tƒ …ã& ©! #·θ àà2 7‰ym r& ∩⊆∪ { )خلوقات؛ فيثبت الصفات وينفي مماثلة امل  )٤  . 
، ومبا وصفه به رسوله من      وملا كانت طريقة السلف أن يصف اهللا مبا وصف به نفسه   

، وخمالفو الرسل يصفونه باألمور   ، ومن غري تكييف وال متثيل غري حتريف وال تعطيل
هو وجود مطلق أو ذات       :  قالوا.  فأثبتوه:  فإذا قيل هلم .  ، ليس كذا  ؛ ليس كذا   السلبية

قد ع لم بصريح املعقول أن املطلق بشرط اإلطالق ال يوجد إال يف األذهان     ، و بال صفات
، وال  ، وأن املطلق ال بشرط  ال يوجد يف اخلارج مطلقا ال يوجد إال معينا   ال يف األعيان

، بل إما أن يعطلوه أو جيعلوه وجود       يكون للرب عندهم حقيقة مغايرة للمخلوقات 
 .  األلفاظ اجململة يكفون عن معناها  ، و املخلوقات أو جزأها أو وصفها   

فإذا قال :  ، فقال  موقف أهل السنة من مقاالت هؤالء-رمحه اهللا-مث بي ن الشيخ 
، استفهموا    إن اهللا ليس يف جهة وال يف حيز   :  ، وقال قوم إن اهللا يف جهة أو حيز   :  قوم

                                                 
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ١(
 .  ٦٥:  سورة مرمي آية ) ٢(
 .  ٧٤:  سورة النحل آية  ) ٣(
 .  ٤ - ١:  سورة اإلخالص اآليات) ٤(
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:  فيقولون .  شتراكفإن لفظ اجلهة واحليز فيه إمجال وا  .  كل واحد من القائلني عن مراده
؛ فإنه سبحانه خلق   ، واهللا تعاىل مرت ه بائن عن خملوقاته ما مث موجود إال اخلالق واملخلوق   

، وال يف   ، ليس يف خملوقاته شيء يف ذاته خملوقاته بائنة عنه متميزة عنه خارجة عن ذاته
،     فيها أو حمال هلا ، ولو مل يكن مباينا لكان إما مداخال هلا أو حاال        ذاته شيء من خملوقاته 

،    ، وإما أن ال يكون مباينا هلا وال مداخال هلا فيكون معدوما   واهللا تعاىل مرت ه عن ذلك
، واجلهمية نفاة الصفات تارة يقولون مبا يستلزم احللول        واهللا تعاىل مرت ه عن ذلك 

 يعبدون  فنفاهتم ال.  ، وتارة مبا يستلزم اجلمود والتعطيل   ، أو يصر حون بذلك    واالحتاد
فإذا كان ما مث موجود إال اخلالق     :  ، ويقال أيضا ، ومثبتتهم يعبدون كل شيء شيئا

؟   هو يف جهة أو ليس يف جهة  :  فإذا قال القائل.  ؛ فاخلالق بائن عن املخلوق  واملخلوق 
، وال موجود إال اخلالق    ؟ فإذا كان أمرا موجودا  اجلهة أمر موجود أو معدوم   :  قيل له

، وإن    ، مل يكن الرب يف جهة موجودة خملوقة    واخلالق بائن عن املخلوق ، واملخلوق 
،  فإذا كان اخلالق مباينا العامل.  كانت اجلهة أمرا معدوما بأن يسمى ما وراء العامل جهة  
؛ كان اهللا يف جهة معدومة هبذا       وكان ما وراء العامل جهة مسم اه وليس هو شيئا موجودا  

 .  االعتبار
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 اة رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة الرد على نف
 على نفاة رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة حبجة أنه لو رئي    -رمحه اهللا-يرد الشيخ 

، ويراد به ما بان عن غريه   املتحي ز يراد ما حازه غريه)١(، فيقول  لكان جسما متحيزا
؛ ألنه بائن عن  يزا؛ فإن أردت بالتحي ز األول مل يكن سبحانه متح فكان متحيزا عنه

، وإن أردت الثاين فإنه سبحانه بائن عن املخلوقات منفصل    املخلوقات وال حيوزه غريه
، وإال   ، فبهذا التفصيل يزول االشتباه والتضليل عنها ليس هو حاال فيها وال متحدا هبا

،    ة فكل من نفى شيئا من األمساء والصفات مسى من أثبت ذلك جمسما قائال بالتحيز واجله 
،    ، عليم بعلم إن اهللا تعاىل حي حبياة :  فاملعتزلة وحنوهم يسمون الصفاتية الذين يقولون 

،    ، متكلم بكالم يسموهنم جمسمة مشب هة حشوية  ، بصري ببصر ، مسيع بسمع قدير بقدرة
والصفاتية هم السلف واألئمة ومجيع الطوائف املثبتة للصفات كالكالبية والكرامية      

 .  املية وغريهم من طوائف األمة واألشعرية والس
 :  قالت نفاة الصفات من اجلهمية واملعتزلة وطائفة من الفالسفة هلؤالء    

، وإذا     ، واألعراض ال تقوم إال جبسم  إذا أثبت م له حياة وقدرة وكالما فهذه أعراض  
جل   ، وإن كان الر   ، وهذا يستلزم التجسيم   يرى فالرؤية ال تكون إال ملعاين يف جهة  :  قلتم

، مساه    ممن يوافق نفاة الصفات ويثبت أمساء اهللا احلسىن كما تفعل املعتزلة وأئمة الكالم  
، كما فعلت القرامطة احلاكمية الباطنية  نفاة أمساء اهللا احلسىن مشبها حشويا جمسما

، فهذا هو القول بالتجسيم   إنه موجود علي حي قدير  :  إذا قلتم:  ، وقالوا  وغريهم
، وأنه ال يعقل موجود حي قدير    ، فإن ذلك مشاهبة لغريه من املخلوقات ووالتشبيه واحلش

 .  ، والصفات تستلزم التجسيم ، وألن هذه األمساء تستلزم الصفات   إال جسما
فإن كان الرجل ممن ينفي األمساء والصفات كما تفعله غالة اجلهمية والقرامطة     

؛    أنت جمس م مشب ه ح شوي:  ول النفاة، وحينئذ فتق والفالسفة فال بد أن يثبت أنه موجود 

                                                 
 .  )٤٠ / ٦ (اجملموع ) ١(
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؛ ألنه ال يعقل  ألنه إذا كان موجودا فقد شاركه غريه يف معىن الوجود وهو التشبيه    
ال موجود وال معدوم وال :  ، حينئذ حيتاج إىل أن يقول موجود إال جسم أو قائم جبسم 

م نفي ؛ فيلز ، وال حي وال ال حي ، أو ال موجود وال ال موجود   حي وال ميت
مع أنه يلزم على قوهلم     .  ، وذلك من أعظم األمور الباطلة يف بديهة العقل      النقيضني

؛ ألن ما ليس مبوجود وال معدوم ال تكون له حقيقة أصال ال موجودة             تشبيهه باملمتنعات
، وهذا مع التزامه من      ، بل هو أمر مقد ر يف األذهان ال يتحق ق يف األعيان     وال معدومة 
 .  ريحالكفر الص

، لكان من الكفر الذي هو أصل كل  ولو قد ر أنه نفى الوجود الواجب القدمي بالكلي ة 
فإن ا نشهد املوجودات ونعلم أن كل موجود إم ا قدمي   .  كفر قد كابر القضايا الضرورية

، وكل حمدث   ، وإما ممكن بنفسه موجود بغريه     ، وإما واجب موجود بنفسه      وإم ا حمد ث
، فالوجود بالضرورة يستلزم  ، فال بد من قدمي واجد بنفسه  وجود بغريهوممكن بنفسه م

، ومن املوجود ما هو ممكن حمدث كما نشهده يف احملدثات من    إثبات موجود قدمي
،    فإذا ع لم بضرورة أن الوجود فيه ما هو موجود قدمي واجب بنفسه        .  احليوانات والنبات

،   ان املوجودان اتفقا يف مسم ى الوجود   فهذ.  وفيه ما هو حمدث موجود ممكن بنفسه
، فمن مل يثبت ما بني الوجودين من      وامتاز واحد منهما عن اآلخر خبصوص وجوده   

، وإال لزمه أن تكون املوجودات كلها قدمية واجبة         االتفاق وما بينهما من االفتراق
فتعي ن  .  ضطرار، وكالمها معلوم الفساد باال ، أو حمدثة ممكنة مفتقرة إىل غريها بأنفسها

، وحنن نعلم أن ما امتاز به اخلالق املوجود عن       إثبات االتفاق من وجه واالمتياز من وجه     
، فإذا كان امللك     سائر املوجودات أعظم مما متتاز به سائر املوجودات بعضها عن بعض
فاخلالق سبحانه .  والبعوض قد اشتركا يف مسم ى املوجود واحلي مع تفاوت ما بينهما  

 .  ، وإن حصلت املوافقة يف بعض األمساء والصفات     مبباينته للمخلوقاتأوىل
كلما قام الدليل على أنه يدل     :  فإذا ظهرت لنا هذه املقدمة تبي ن لنا أن قول القائل   

، وال    ؛ جواب ال ينقطع به الرتاع وال حيصل به االنتفاع    على التجسيم كان متشاهبا
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، وذلك أنه ما من ناف  ينفي شيئا   ، والزائغ والقومي    حيصل به الفرق بني الصحيح والسقيم
، إال وهو يزعم أنه قد قام عنده دليل العقل على أنه يدل على        من األمساء والصفات

،    فيلزم حينئذ أن تكون مجيع األمساء والصفات متشاهبات  .  ؛ فيكون متشاهبا  التجسيم
، وال ميي ز بني        تعاىل وصفاته معىن، وأال يفهم من أمساء اهللا     وحينئذ فيلزم التعطيل احملض

، وال بني معىن اخللق واالستواء  ، واجلبار والسالم ، والقدير والرحيم  معىن احلي والعليم
 .  ، وال بني العفو والغفران  ، وال بني اجمليء واإلتيان وبني اإلماتة واإلحياء

، ومن     الباطنيةوبيان ذلك أن من نفى الصفات من اجلهمية واملعتزلة والقرامطة       
، وأن هللا تعاىل علما وقدرة   إذا قلتم إن القرآن غري خملوق :  وافقهم من الفالسفة يقولون 
؛ ألن   ، فإنه قد قام دليل العقل على أن هذا يدل على التجسيم وإرادة فقد قلتم بالتجسيم
ا أو غري ، سواء مس ي ت صفات أو أغراض ، ال تقوم إال بغريها هذه املعان ال تقوم بنفسها

، فإثبات معىن يقوم بغري جسم غري    وحنن ال نعقل قيام املعىن إال جبسم  :  قالوا .  ذلك
 .  معقول

بل هذه املعاين ميكن قيامها بغري جسم كما أمكن عندنا وعندكم إثبات   :  قال املثبت
الرضا والغضب والوجه واليد واالستواء واجمليء        :  ، وقالت املثبتة  عامل قادر ليس جبسم

ال :  فإن قالوا .  إهنا تقوم بغري جسم:  ، وقالوا ، فأثبتوا هذه الصفات أيضا  وغري ذلك
يعقل رضا وغضب إال ما يقوم بقلب هو جسم وال نعقل وجها ويدا إال ما هو بعض     

، وال  ، وال قدرة إال ما هو قائم جبسم وال نعقل علما إال ما هو قائم جبسم:  قيل هلم.  جسم
إن هذه  :  ، وقلتم وكالما إال ما هو قائم جبسم فلم فرقتم بني املتماثلنينعقل مسعا وبصرا 

  ! ؟ ومها يف املعقول سواء ، وهذه ال ميكن قيامها إال بغري جسم ميكن قيامها بغري جسم
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 بيان مقاالت الطوائف 
أما باب الصفات :   يف مجل مقاالت الطوائف وموادهم -رمحه اهللا- )١(قال الشيخ 

، وإن كان      فالنفي فيه يف اجلملة قول الفالسفة واملعتزلة وغريهم من اجلهمية   ، والتوحيد
، وكذلك بني البغداديني والبصريني اختالف يف السمع       بني الفالسفة واملعتزلة نوع فرق  

؟ وهذا املذهب الذي يسميه     ؟ أو اإلدراك غري العلم  ، هل هو علم أو إدراك   والبصر
 أظهره يف اإلسالم وقد بينت أنه متلقى من الصابئة    ؛ ألنه أول من  السلف قول جهم  

 .  الفالسفة واملشركني الربامهة واليهود السحرة   
واإلثبات يف اجلملة مذهب الصفاتية من الكالبية واألشعرية والكرامية وأهل احلديث   

 أو  ، وكثري من احلنفية ، وأكثر املالكية والشافعية إال الشاذ منهم ومجهور الصوفية واحلنبلية
، لكن الزيادة يف اإلثبات إىل حد التشبيه هو قول الغالية من    ، وهو قول السلفية  أكثرهم
 .  ، ومن جهال أهل احلديث وبعض املنحرفني   الرافضة

، فاألشعرية وافق بعضهم يف الصفات    وبني نفي اجلهمية وإثبات املشبهة مراتب  
؛    ا يف الصفات القرآنية فلهم قوالن، وأم  ، ومجهورهم وافقهم يف الصفات احلديثية   اخلربية

، وفيهم جتهم من جهة       ، وبعضهم يقر ببعضها   فاألشعري والباقالين وقدماؤهم يثبتوهنا
، ونسبته يف الكالم إليه متفق عليها    أخرى فإن األشعري شرب كالم اجلبائي شيخ املعتزلة 

، وبعد ابن الباقالين ابن  " اإلبانة " ، وابن الباقالين أكثر إثباتا يف عند أصحابه وغريهم
، وأما اجلويين ومن سلك طريقته فمالوا إىل مذهب  فورك فإنه أثبت بعض ما يف القرآن

، فإن أبا املعايل كان كثري املطالعة لكتب أيب هاشم قليل املعرفة باآلثار فأثر فيه   املعتزلة
،   ي من حينئذفلهذا تغلظ مذهب األشعر .  ، والقشريي تلميذ ابن فورك  جمموع األمرين

 .  ووقع بينه وبني احلنبلية تنافر بعد أن كانوا متوالفني أو متساملني

                                                 
 .  )٥١ /٦ (اجملموع ) ١(
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، جاد فيه يرتع ملسائل الصفات   وأما احلنبلية فأبو عبد اهللا ابن حامد قوي يف اإلثبات  
، وأبعد عن الزيادة يف     ، لكنه ألني منه   ، وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو يعلى    اخلربية
 .  اإلثبات
ا أبو عبد اهللا ابن بطة فطريقته طريقة احملدثني احملضة كأيب بكر اآلجري         وأم

، وإىل طريقته مييل الشيخ  واخلالل مثله قريب منه  " السنن " والاللكائي يف " الشريعة " يف
، وأما التميميون كأيب احلسن وابن أيب الفضل وابن رزق اهللا  أبو حممد ومتأخرو احملدثني

، وهلذا تتبعهم الصوفية    ، وألني هلم   ، وأقرب إىل موافقة غريهم    تفهم أبعد عن اإلثبا 
فإن عقيدة أمحد اليت كتبها أبو الفضل  .  ومييل إليهم فضالء األشعرية كالباقالين والبيهقي

، وأما ابن عقيل فإذا احنرف    ، مع أن القوم ماشون على السنة   هي اليت اعتمدها البيهقي
، حبيث يكون   ، وكرامات األولياء ية يف الصفات والقدروقع يف كالمه مادة قوية معتزل 

فإن األشعري ما كان ينتسب إال إىل مذهب .  األشعري أحسن قوال منه وأقرب إىل السنة  
، وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز وغريه  أهل احلديث وإمامهم عنده أمحد بن حنبل

، وكانوا قدميا  جيعله مباينا هلم ؛ مل   ما يقتضي أنه من متكلمة أهل احلديث    " مناظراته " يف
إال أن فيهم من ينكر عليه ما قد ينكرونه على من خرج منهم إىل شيء من    .  متقاربني

، بل هو    ، مع أنه يف أصل مقاالته ليس على السنة احملضة      الكالم ملا يف ذلك من البدع   
 .  مقصر عنها تقصريا معروفا

، كما أن متكلمة احلنبلية فيما    احلنبليةواألشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على 
، وال ريب  ، وإمنا وقعت الفتنة بسبب القشريي حيتجون به من القياس العقلي فرع عليهم

، وكثري من احلنبلية زادوا يف    أن األشعرية اخلراسانيني كانوا قد احنرفوا إىل التعطيل
ورد فيه على ابن فورك    " إبطال التأويل " ، وصنف القاضي أبو يعلى كتابه يف   اإلثبات

، فلما صار للقشريية دولة بسبب  ، وكان اخلليفة وغريه مائلني إليه شيخ القشريي
،  ، وأكثر احلق فيها ما كان مع الفرائية مع نوع من الباطل   السالجقة جرت تلك الفتنة  

المه  ، فابن عقيل إمنا وقع يف ك  وكان مع القشريية فيها نوع من احلق مع كثري من الباطل 
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، وهلذا له     املادة املعتزلية بسبب شيخه أيب علي بن الوليد وأيب القاسم ابن التبان املعتزليني    
، لكن له يف اإلثبات     ويف غريه كالم يضاهي املريسي وحنوه    " إثبات الترتيه " يف كتابه

، مع أنه قد يزيد يف     " اإلرشاد " ، وعليه استقر أمره يف كتاب  كالم كثري حسن
، ولكن مع هذا فمذهبه يف الصفات قريب من مذهب قدماء األشعرية والكالبية   اإلثبات

 .  يف أنه يقر ما دل عليه القرآن واخلرب املتواتر ويتأول غريه  
 .  أنا أثبت متوسطا بني تعطيل ابن عقيل وتشبيه ابن حامد:  وهلذا يقول بعض احلنبلية

،   وغريه " الشفا " ابن سينا يفوالغزايل يف كالمه مادة فلسفية كبرية بسبب كالم 
، وأما املادة املعتزلية يف كالمه      وكالم أيب حيان التوحيدي  " رسائل إخوان الصفا  " و

، وكالمه     ، كما أن املادة الفلسفية يف كالم ابن عقيل قليلة أو معدومة   فقليلة أو معدومة 
، ومادة   مادة فلسفية  :  ، لكن فيه مواد فاسدة   اإلحياء غالبه جيد  "  يف- أي الغزايل  -

، وبينه وبني ابن  ، ومادة من األحاديث املوضوعة   ، ومادة من ترهات الصوفية كالمية
، فإنه قد يكفر يف أحد املصنفات      عقيل قدر مشترك من جهة تناقض املقاالت يف الصفات  

،   ، وإذا صنف على طريقة طائفة غلب عليه مذهبها  باملقالة اليت ينصرها يف املصنف اآلخر
، وإمنا هو     فكثري االضطراب جدا ال يستقر على حال- يعين الرازي -وأما ابن اخلطيب 

، خبالف أيب حامد فإنه كثريا ما      حبث وجدل مبرتلة الذي يطلب ومل يهتد إىل مطلوبه  
، جربية يف باب  ، واألشعرية األغلب عليهم أهنم مرجئة يف باب األمساء واألحكام    يستقر
، بل فيهم نوع من التجهم واملعتزلة وعيدية     لصفات فليسوا جهمية حمضة   ، وأما يف ا  القدر

، وتبعهم على ذلك متأخرو الشيعة   ، قدرية يف باب القدر يف باب األمساء واألحكام
، وهم أيضا يرون اخلروج على     وزادوا عليهم اإلمامة والتفضيل وخالفوهم يف الوعيد 

، وهم يف اجلملة أقرب        وافقة ألهل احلديث ، وأما األشعرية فال يرون السيف م     األئمة
، والكالبية وكذلك الكرامية فيهم قرب إىل        املتكلمني إىل مذهب أهل السنة واحلديث 

 .  ، وإن كان يف مقالة كل من األقوال ما خيالف السنة واحلديث   أهل السنة واحلديث 
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 ضابط ما يثبت هللا من صفات الكمال 
  بط فيما هو من صفات الكمال اليت تثبت هللا     عن الضا-رمحه اهللا-سئل الشيخ  

 :   بقوله-رمحه اهللا- )١(؟ فأجاب  وصفة النقص اليت يترته عنها 
 :  اجلواب عن هذا السؤال مبين على مقدمتني   .  احلمد هللا 
، بل الثابت له هو أقصى ما ميكن من    أن يعلم أن الكمال ثابت هللا   : إحدامها
مال ال نقص فيه إال وهو ثابت للرب تعاىل يستحقه   ، حبيث ال يكون وجود ك   األكملية

،   فثبوت احلياة يستلزم نفي املوت .  ، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه   بنفسه املقدسة
، وأن هذا الكمال   ، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز وثبوت العلم يستلزم نفي اجلهل

 .  لة السمع على ذلك ثابت له مبقتضى األدلة العقلية والرباهني اليقينية مع دال 
 :  وداللة القرآن على األمور نوعان  

 .  ، فما أخرب اهللا ورسوله به فهو حق كما أخرب اهللا به     خرب اهللا الصادق  : أحدمها
، فهذه       داللة القرآن بضرب األمثال وبيان األدلة العقلية الدالة على املطلوب  : والثاين

؛ ألهنا  ، وعقلية  دل  عليها وأرشد إليها ؛ ألن الشرع  ، فهي شرعية  داللة شرعية عقلية
، وإذا أخرب اهللا بالشيء ودل     إهنا مل تعلم إال مبجرد اخلرب:  ، وال يقال تعلم صحتها بالعقل

، الذي يعلم به فيصري ثابتا بالسمع   عليه بالدالالت العقلية صار مدلوال عليه بدليله العقلي
، وثبوت معىن  يت تسمى الداللة الشرعية ، وكالمها داخل يف داللة القرآن ال    والعقل

 .  الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة هلذا املعىن  
، وإثبات   ، وأن له املثل األعلى    فما يف القرآن من إثبات احلمد له وتفصيل حمامده  

ل فيما رواه ابن ، وقد ثبت لفظ الكام ؛ كله دال على هذا املعىن  معاين أمسائه وحنو ذلك 
≅ö  {:  أيب طلحة عن ابن عباس يف تفسري   è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$# ∩⊄∪ { )أن     )٢ ،

                                                 
 .  )٧١ /٦ (اجملموع ) ١(
 .  ٢ ، ١:  سورة اإلخالص اآليتان) ٢(
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، واحلكم الذي قد كمل   ، وهو السيد الذي كمل يف عظمته الصمد هو املستحق للكمال 
، وهو     واحلكيم الذي قد كمل يف حكمته   ، ، والغين الذي قد كمل يف علمه   يف حكمه 

، وهذه    -سبحانه وتعاىل-، وهو اهللا    الشريف الذي قد كمل يف أنواع الشرف والسؤدد    
،   ، وهكذا سائر صفات الكمال ، ليس له كفء وال كمثله شيء  صفة ال تنبغي إال له

، بل هم     لناسومل ي علم أحد من األمة نازع يف هذا املعىن بل هذا املعىن مستقر يف فطر ا      
، فإهنم مفطورون على أنه أجل وأكرب وأعلى وأعلم وأعظم    مفطورون على اإلقرار باخلالق

 .  وأكمل
وقد بينا يف غري هذا املوضع أن اإلقرار باخلالق وكماله يكون فطريا   :  قال الشيخ

، وقد   ، وإن كان مع ذلك تقوم عليه األدلة الكثرية  ضروريا يف حق من سلمت فطرته
، واملقصود هنا    اج إىل األدلة عليه كثري من الناس عند تغري الفطرة وأحوال تعرض هلا     حيت

، وزعمت طائفة من أهل الكالم    أن ثبوت الكمال له ونفي النقائص عنه مما يعلم بالعقل
،    ، الذي هو اإلمجاع كأيب املعايل والرازي واآلمدي وغريهم أن ذلك ال يعلم إال بالسمع 

، وجعلوا الطريق الذي نفوا عنه ما   والنقائص عنه مل يعلم إال باإلمجاعوأن نفي اآلفات 
، وخالفوا ما عليه شيوخ متكلمة الصفاتية   نفوه إمنا هو نفي مسمى اجلسم وحنو ذلك

كاألشعري والقاضي وأيب بكر وأيب إسحاق ومن قبلهم من السلف واألئمة يف إثبات   
، وهلذا   ة وترتيهه عن النقائص باألدلة العقلية، باألدلة العقلي السمع والبصر والكالم له 

إذا كنا نثبت  :  ، ويقولون   صار هؤالء يعتمدون يف إثبات هذه الصفات على جمرد السمع   
، ونفي اآلفات إمنا يكون باإلمجاع الذي هو دليل  هذه الصفات بناء على نفي اآلفات

:  -رمحه اهللا- )١( إىل أن قال   . ، واإلمجاع إمنا يثبت بأدلة مسعية من الكتاب والسنة    مسعي
،   ، وأن نقيض ذلك منتف عنه  واملقصود هنا أن نبني أن ثبوت الكمال هللا معلوم بالعقل 

                                                 
 .  )٧٥ /٦ (اجملموع ) ١(
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؛    فإن االعتماد يف اإلثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم يف العقل والشرع دون تلك    
 :  -رمحه اهللا- الشيخ  )١(إىل أن قال   .  خالف ما قاله املتكلمون 

؛ ألنه إذا      ، فإمكانه لواجب الوجود أوىل     ن الكمال للممكن الوجود ممكنا  فإذا كا
؛ ألن ما كان ممكنا ملن هو يف وجوده         أمكن الكمال للمفضول فإمكانه للفاضل أوىل 

، وألن ذلك الكمال إمنا      ، فألن ميكن ملا هو يف وجوده أكمل منه بطريق األوىل      ناقص
، فالذي  عل غريه كامال هو أحق بالكمال منه ، والذي ج  استفاده املخلوق من اخلالق 

، والذي أحيا غريه أوىل      ، والذي عل م غريه أوىل بالعلم     جعل غريه قادرا أوىل بالقدرة
 :  -رمحه اهللا- )٢(.  باحلياة

، وأن غريه ال يساويه يف الكمال يف      وقد بي ن اهللا سبحانه أنه أحق بالكمال من غريه 
yϑ  {:  مثل قوله تعاىل sùr& ß,è= øƒ s† yϑ x. ω ß,è= øƒ s† 3 Ÿξ sùr& šχρ ã2 x‹s? ∩⊇∠∪ { )وقد بي ن أن     )٣ ،

، وأن الذي خيلق أفضل من الذي ال خيلق وأن من عدل هذا هبذا فقد             اخللق صفة كمال  
<z *  {:  ، وقال تعاىل ظلم  uŸÑ ª!$# ¸ξ sVtΒ #Y‰ö6 tã % Z.θ è= ôϑ̈Β ω â‘Ï‰ø)tƒ 4’ n?tã &ó x« tΒ uρ çµ≈ oΨø% y— §‘ $ ¨ΖÏΒ $ »% ø— Í‘ 

$ YΖ|¡ym uθ ßγ sù ß,ÏΖãƒ çµ ÷ΨÏΒ #uÅ  #·ôγ y_ uρ ( ö≅ yδ šχ… âθ tG ó¡o„ 4 ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! 4 ö≅ t/ öΝèδçsYò2 r& Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∠∈∪ { )٤( 
،    ، وأن القدرة وامللك واإلحسان صفة كمال  فبني أن كونه مملوكا عاجزا صفة نقص 

<z  {:  ، وقال تعاىل ، وهذا هللا وذاك ملا يعبد من دونه وأنه ليس هذا مثل هذا uŸÑuρ ª! $# 

Wξ sWtΒ È ÷,s#ã_ §‘ !$ yϑ èδß‰tnr& ãΝx6ö/r& Ÿω â‘Ï‰ø)tƒ 4’n?tã &ó_ x« uθ èδuρ <≅Ÿ2 4’n?tã çµ9s9öθ tΒ $ yϑ uΖ÷ƒ r& –µγÅh_ uθ ãƒ Ÿω ÏNù'tƒ 

Aösƒ ¿2 ( ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡o„ uθ èδ tΒ uρ ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/   uθ èδ uρ 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 8Λ É)tFó¡•Β ∩∠∉∪ { )وهذا مثل    )٥ ،
، واآلخر املتكلم اآلمر بالعدل الذي هو   ، فاألول مثل العاجز عن الكالم وعن الفعل آخر 

                                                 
 .  )٧٦ /٦ (اجملموع ) ١(
 .  )٧٩ /٦ (اجملموع ) ٢(
 .  ١٧:  سورة النحل آية  ) ٣(
 .  ٧٥:  سورة النحل آية  ) ٤(
 .  ٧٦:  سورة النحل آية  ) ٥(
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؛ فبي ن أن التفضيل بالكالم   على صراط مستقيم فهو عادل يف أمره مستقيم يف فعله
مودا وقد يكون    ؛ فإن جمرد الكالم والعمل قد يكون حم املتضمن للعدل والعمل املستقيم

، فال يستوي هذا والعاجز عن الكالم     ، فاحملمود هو الذي يستحق صاحبه احلمد  مذموما
 .  والفعل

≅ ) &z>uŸÑ Νä3s9 WξsV¨Β ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr  {:  وقال تعاىل yδ Νä3©9 ÏiΒ $ ¨Β ôMs3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r&  ÏiΒ 

u!% Ÿ2 uà° ’Îû $ tΒ öΝà6≈oΨ ø% y—u‘ óΟçFΡr'sù ÏµŠ Ïù Ö!#uθ y™ öΝßγ tΡθ èù$ sƒrB öΝà6ÏG xŠÏ‚ x. öΝä3|¡àΡr& 4 y7 Ï9≡x‹Ÿ2 ã≅ Å_ÁxçΡ 

ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 šχθ è=É)÷è tƒ ∩⊄∇∪ { )يشارك إذا كنتم ال ترضون بأن اململوك :  ، يقول تعاىل  )١
؛ فكيف ترضون ذلك يل وأنا أحق بالكمال والغىن  لكه ملا يف ذلك من النقص والظلمما

 sŒÎ)uρ tÏe±ç0#  {:  ، وهذا كقوله ؟ وهذا يبني أنه تعاىل أحق بكل كمال من كل أحد منكم

Νèδ ß‰ym r& 4s\ΡW{$$ Î/ ¨≅sß …çµ ßγ ô_ uρ #tŠuθ ó¡ãΒ uθ èδ uρ ×Λ Ïàx. ∩∈∇∪ 3“ u‘≡uθ tG tƒ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# ÏΒ Ïþθ ß™ $ tΒ uÅe³ç0 ÿÏµ Î/ 4 

…çµ ä3Å¡ôϑ ãƒ r& 4’ n?tã Aχθ èδ ôΘr& …çµ ”™ ß‰tƒ ’Îû É>#u—I9$# 3 Ÿω r& u!$ y™ $ tΒ tβθßϑ ä3øt s† ∩∈∪ t Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ$$ Î/ 

ã≅ sWtΒ Ïöθ ¡¡9$# ( ¬!uρ ã≅sVyϑ ø9$# 4’n?ôã F{$# 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9$# ÞΟ‹ Å3ys ø9$# ∩∉⊃∪ öθ s9uρ ä‹Ï{# xσãƒ ª!$# }¨$ ¨Ζ9$# /ÏSÏϑ ù= ÝàÎ/ $ ¨Β x8ts? 

$ pκö n= tæ ÏΒ 7π −/!#yŠ Å3≈ s9uρ öΝèδã½jz xσãƒ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β ( #sŒÎ*sù u!% y` óΟßγ è= y_ r& Ÿω šχρ ãÏ‚ ø↔ tFó¡tƒ Zπ tã$y™ ( Ÿωuρ 

tβθãΒ Ï‰ø)tG ó¡o„ ∩∉⊇∪ šχθ è= yèøgs† uρ ¬! $ tΒ šχθèδ tõ3tƒ ß#ÅÁ s?uρ ÞΟßγ çFoΨ Å¡ø9r& z>É‹s3ø9$# χ r& ÞΟßγ s9 4 o_ ó¡çt ø: $# ( Ÿω 
tΠty_ ¨βr& ãΝßγ s9 u‘$ ¨Ζ9$# Νåκ̈Ξr&uρ tβθ èÛtø•Β ∩∉⊄∪ { )حيث كانوا يقولون املالئكة بنات اهللا   )٢ ،   ،

، والرب تعاىل أحق      صا وعيباوهم يكرهون أن يكون ألحدهم بنت فيعدون هذا نق     
، فكل كمال ثبت للمخلوق    ، فإن له املثل األعلى  بترتيهه عن كل عيب ونقص منكم

، وكل ما يرته عنه املخلوق من نقص    فاخلالق أحق بثبوته منه إذا كان جمردا عن النقص
≅  {:  ، وقال تعاىل وعيب فاخلالق أوىل بترتيهه عنه yδ “ Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθ çΗs>ôè tƒ t Ï% ©!$#uρ Ÿω 

                                                 
 .  ٢٨:  رة الروم آية سو) ١(
 .  ٦٢ - ٥٨:  سورة النحل اآليات ) ٢(
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tβθßϑ n= ôètƒ 3 { )وقال تعاىل ، وهذا يبني أن العامل أكمل ممن ال يعلم     )١ ،  :}  $ tΒ uρ “ ÈθtG ó¡o„ 

4‘yϑ ôã F{$# çÅÁ t7ø9$#uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈yϑ è= —à9$# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9$# ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ ‘≅Ïjà9$# Ÿω uρ â‘ρ ãpt ø: ، فبني أن   )٢( } ∪⊆⊅∩ #$

≅uρ ã!¬  { ، وحينئذ  فاملتصف به أوىل   ، والظل أكمل   ، والنور أكمل   البصري أكمل sVyϑ ø9$# 

4’ n?ôãF{$# 4 { )وقال تعاىل  )٣ ،  :}  x‹sƒ ªB$#uρ ãΠöθ s% 4 y›θ ãΒ .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ ôÏΒ óΟÎγ ÍhŠÎ= ãm Wξôf Ïã #Y‰|¡y_ …ã& ©! 

î‘# uθ äz 4 óΟs9r& (#÷ρ ttƒ …çµ ¯Ρr& Ÿω öΝßγ ßϑÏk= s3ãƒ Ÿω uρ öΝÍκ‰ Ï‰öη tƒ ¸ξ‹ Î6 y™ ¢ çνρ ä‹sƒ ªB$# (#θ çΡ% Ÿ2 uρ šÏϑ Î=≈sß ∩⊇⊆∇∪ { )؛     )٤
، وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن ال   فدل ذلك على أن عدم التكلم واهلداية نقص 

≅ö  {:  ، وقال تعاىل  ، والرب أحق بالكمال    يتكلم وال يهدي è% ö≅ yδ ÏΒ /ä3Í← !% x.uà° ̈Β ü“ Ï‰öκu‰ 

’ n<Î) Èd,ys ø9$# 4 È≅ è% ª!$# “ Ï‰öκu‰ Èd,ys ù= Ï9 3 yϑ sùr& ü“ Ï‰öκu‰ ’n< Î) Èd,ys ø9$# ‘,ym r& χ r& yìt6 −G ãƒ ̈Β r& ω ü“ Ïd‰Íκu‰ Hω Î) β r& 3“ y‰öκç‰ ( 

$ yϑ sù ö/ä3s9 y#ø‹x. šχθ ßϑ ä3øt rB ∩⊂∈∪ { )أن الذي   :  ؛ فبي ن سبحانه مبا هو مستقر يف الفطر  )٥
، فلزم أن يكون اهلادي    يهدي إىل احلق أحق باالتباع ممن ال يهتدي إال أن يهديه غريه  

ي لغري   ، وإذا كان ال بد من وجود اهلاد     ، دون الذي ال يهتدي إال بغريه   بنفسه هو الكامل
Ÿξ  {:  ، قال تعاىل يف اآلية األخرى املهتدي بنفسه فهو األكمل  sùr& tβ÷ρ ttƒ ω r& ßìÅ_ ötƒ óΟÎγ ø‹s9Î) 

Zω öθ s% Ÿω uρ à7Î= ôϑ tƒ öΝçλm; #uŸÑ Ÿω uρ $ Yè øtΡ ∩∇∪ { )ى أن الذي يرجع إليهم القول وميلك         ؛ فدل عل   )٦

≈̄'ÏMt/r  {:  ، وقال إبراهيم ألبيه الضر والنفع أكمل منه tƒ zΝÏ9 ß‰ç7÷ès? $ tΒ Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ Ÿω uρ çÅÇö7ãƒ Ÿω uρ 

 Í_ øóãƒ y7Ψtã $ \↔ ø‹x© ∩⊆⊄∪ { )وأن املعبود جيب      ، فدل على أن السميع البصري الغين أكمل   )٧ ،
، ومثل هذا يف القرآن متعدد من وصف األصنام بسلب صفات      أن يكون كذلك 

                                                 
 .  ٩:  سورة الزمر آية ) ١(
 .  ٢١ - ١٩:  سورة فاطر اآليات) ٢(
 .  ٦٠:  سورة النحل آية  ) ٣(
 .  ١٤٨:  سورة األعراف آية  ) ٤(
 .  ٣٥:  سورة يونس آية ) ٥(
 .  ٨٩:  سورة طه آية) ٦(
 .  ٤٢:  سورة مرمي آية ) ٧(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٨٤١

، وعدم احلياة وحنو ذلك مما يبني أن املتصف بذلك منتقص        ؛ كعدم التكلم والفعل   الكمال
، وأما رب  ال تسلب إال عن ناقص معيب، وأن هذه الصفات     معيب كسائر اجلمادات 

، وأنه ال   اخللق الذي هو أكمل من كل موجود فهو أحق املوجودات بصفات الكمال   
، وهو يذكر أن اجلمادات يف العادة     يستوي املتصف بصفات الكمال والذي ال يتصف هبا

جعله     فمن جعل الواجب الوجود ال يقبل االتصاف فقد  .  ال تقبل االتصاف هبذه الصفات
، وهلذا كانت القرامطة    من جنس األصنام اجلامدة اليت عاهبا اهللا تعاىل وعاب عابديها 

؛ إذ كانوا ال يعتقدون يف إهلهم أنه يسمع      الباطنية من أعظم الناس شركا وعبادة  لغري اهللا 
، واهللا سبحانه مل يذكر هذه النصوص جملرد تقرير صفات  ، أو يغين عنهم شيئا أو يبصر
، فأفاد األصلني اللذين هبما  ، بل ذكرها لبيان أنه املستحق للعبادة دون ما سواه     لهالكمال

، وبيان أنه املستحق للعبادة      يتم التوحيد ومها إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل
 .  ، والشرك يف العامل أكثر من التعطيل   ال إله إال هو ردا على املشركني 
، وال يلزم من   يد املنايف لإلشراك إبطال قول أهل التعطيلوال يلزم يف إثبات التوح

، والقرآن ي ذكر فيه الرد      اإلثبات املبطل لقول املعطلة الرد على املشركني إال ببيان آخر    
، وهذا    ، وي ذكر فيه الرد على املشركني  على املعطلة تارة كالرد على فرعون وأمثاله

، ومرض اإلشراك أكثر يف الناس من مرض    ؛ ألن القرآن شفاء ملا يف الصدور  أكثر
، وأن له احلمد  يف        ، وأنه محيد جميد  ، وأيضا فإن اهللا سبحانه أخرب أن له احلمد        التعطيل

محد على   :  ، واحلمد نوعان    األوىل واآلخرة وله احلكم وحنو ذلك من أنواع احملامد        
، وهذا     نعوت كماله، ومحد ملا يستحقه هو بنفسه من إحسانه إىل عباده وهو من الشكر

، وإمنا يستحق ذلك من هو     احلمد ال يكون إال على ما هو يف نفسه مستحق للحمد    
، فإن األمور العدمية ال محد فيها وال خري وال     متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية   

، فكل ما حيمد  ، ومعلوم أن كل ما حيمد فإمنا حيمد على ما له من صفات الكمال    كمال
، فثبت أنه املستحق  ، والذي منه ما حيمد عليه هو أحق باحلمد   فهو من اخلالقبه اخللق
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، وهو   ، والكمال من كل كامل  ، وهو أحق من كل حممود باحلمد    للمحامد الكاملة
 .  املطلوب

:  الكمال والنقص من األمور النسبية:   على قول القائل-رمحه اهللا- )١(قال الشيخ 
، وأنه    الرب هو الكمال الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه         قد بينا أن الذي يستحقه  
، والكمال النسيب هو     ، ومثل هذا ال ينتفي عن اهللا أصال الكمال املمكن للموجود 

،   ؛ كاألكل للجائع كمال له ، فيكون كماال من وجه دون وجه      املستلزم للنقص
 والتعايل والتكرب ، ؛ ألنه ليس بكمال حمض بل هو مقرون بالنقص وللشبعان نقص فيه
، وحنو ذلك مما هو من      ، وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه    والثناء على النفس

_ûÍ  {:  خصائص الربوبية كقوله تعاىل ¯ΡÎ) $ tΡr& ª!$# Iω tµ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr& ’ ÎΤô‰ç6 ôã $$sù { )وقوله     )٢ ،

þ’ÎΤθ  {:  تعاىل ãã ÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 { )وقوله    )٣ ،  :}  β Î)uρ (#ρ ß‰ö7è? $ tΒ þ’ Îû öΝà6Å¡àΡr& ÷ρr& çνθà÷‚ è? 

Νä3ö7Å™$ y⇔ãƒ ÏµÎ/ ª!$# ( { )٤(  وقوله ،  :}  ÷Πr& |=Å¡ym tÏ%©!$# tβθè=yϑ÷ètƒ ÏN$t↔Íh‹¡¡9$# βr& $tΡθà)Î7ó¡o„ 4 { )٥(     ،

“ (βÎ¨  {:  وقوله  ÏŠ$ t6 Ïã }§øŠs9 y7s9 öΝÍκö n=tã í≈ sÜù= ß™ { )وقوله   )٦ ،  :}  $ ¯ΡÎ) çÝÇΖoΨ s9 $ oΨn= ß™ â‘ 

š Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u ’Îû Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# tΠöθ tƒ uρ ãΠθ à)tƒ ß‰≈yγ ô© F{$# ∩∈⊇∪ { )وقوله   )٧ ،  :}  tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# 

≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø%ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 tΒ uρ ö≅ ©.uθtG tƒ ’ n?tã «!$# uθßγ sù ÿ…çµ ç7ó¡ym 4 { )٨(     ،
، وهو يف ذلك صادق   وأمثال هذا الكالم الذي يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه

؛ فإن بيانه لعباده   ، وهو أيضا من كماله  ماليف إخباره عن نفسه مبا هو من نعوت الك 

                                                 
 .  )١٣٧ /٦ (موع اجمل) ١(
 .  ١٤:  سورة طه آية) ٢(
 .  ٦٠:  سورة غافر آية ) ٣(
 .  ٢٨٤:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٤:  سورة العنكبوت آية ) ٥(
 .  ٤٢:  سورة احلجر آية ) ٦(
 .  ٥١:  سورة غافر آية ) ٧(
 .  ٣ ، ٢:  سورة الطالق اآليتان) ٨(
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، وأما غريه فلو أخرب مبثل ذلك عن نفسه كان مفتريا  وتعريفهم ذلك هو أيضا من كماله
، وأما إذا أخرب املخلوق عن نفسه مبا هو     ، والكذب من أعظم النقائص والعيوب  كاذبا

 لك مصلحة كقول النيب  بل قد حيمد منه إذا كان يف ذ.  صادق فيه فهذا ال يذم مطلقا
 وأما إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية فيذم )٢( )١( }أنا سيد ولد آدم وال فخر  {

 .  لفعله ما هو مفسدة ال لكذبه
، فكل ما يفعله   ، بل له احلمد على كل حال   والرب تعاىل ال يفعل ما هو مذموم عليه

، وأما     الظلم منه ممتنع لذاته فظاهر   :  ، وأما على قول من يقول    منه حسن مجيل حممود هو
على قول اجلمهور من أهل السنة والقدرية فإنه إمنا يفعل مبقتضى احلكمة والعدل فأخباره   

، واقعة على وجه الكمال الذي يستحق عليه       كلها وأقواله وأفعاله كلها حسنة حممودة    
 .  احلمد 

ألمور اليت يستحق هبا الكربياء والعظمة ما هو من خصائصه تبارك وتعاىل وله من ا
، وعلى    ، وأنه بكل شيء عليم   فالكربياء والعظمة مبرتلة كونه حيا قيوما قدميا واجبا بنفسه   

؛ فهذه كلها صفات   ، وأنه قهار لكل ما سواه  ، وأنه العزيز الذي ال ينال  كل شيء قدير
، وهو     فما ال يستحقه إال هو كيف يكون كماال من غريه، كمال ال يستحقها إال هو

، كما ثبت يف احلديث  ؟ فمن ادعاه كان مفتريا منازعا للربوبية يف خواصها معدوم لغريه
، فمن    العظمة إزاري والكربياء ردائي  :  ول اهللا تعاىليق {:   قالالصحيح عن النيب  

،     ومجلة ذلك أن الكمال الذي ال نصيب لغريه فيه     )٤( )٣( }نازعين واحدا منهما عذبته  
 .  فادعاؤه منازعة للربوبية وفرية على اهللا .  ومثل هذا الكمال ال يكون لغريه 

                                                 
 .  )٢/٥٤٠(، أمحد  )٢٢٧٨(مسلم الفضائل  ) ١(
 .  من حديث أيب هريرة  ) ٢٢٧٨ (رواه مسلم  ) ٢(
 .  )٢/٢٤٨(، أمحد  )٤١٧٤(، ابن ماجه الزهد  )٤٠٩٠(، أبو داود اللباس  )٢٦٢٠(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٣(
 .  من حديث أيب سعيد وأيب هريرة ) ٢٦٥ (رواه مسلم  ) ٤(
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؛ كان ذلك  ، وأمثاله  سيلمةومعلوم أن النبوة كمال للنيب وإذا ادعاها املفترون كم  
، وكذلك لو      ، ولكن دعواها ممن ليست له هو النقص     ، ال ألن النبوة نقص    نقصا منهم

، وهذا يقتضي   ادعى العلم والقدرة والصالح من ليس متصفا بذلك كان مذموما ممقوتا 
، وهذا ال ينايف أن ما كان كماال  أن الرب تعاىل متصف بكمال ال يصلح للمخلوق 

، ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف به        ود من حيث هو موجود فاخلالق أحق به     للموج
، وهذا   ، فالذي للخالق ال مياثله الذي للمخلوق  املخلوق مبا هو منه إذا وصف اخلالق منه  

، فليس له مسي       فالرب تعاىل مستحق للكمال خمتص به على وجه ال مياثله فيه شيء    .  حق
مما ال يثبت منه شيء للمخلوق كربوبية العباد والغىن   ، سواء كان الكمال   وال كفء

، فالذي يثبت للخالق منه نوع   ، أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق      املطلق وحنو ذلك  
 .  هو أعظم مما ثبت للمخلوق عظمة هي أعظم من فضل أعلى املخلوقات على أدناها   

 .  سه أحيانا وحنو ذلكوملخص ذلك أن املخلوق يذم منه الكربياء والتجرب وتزكية نف   
 :  -رمحه اهللا- )١(وقال 

$!uρ â!¬  {:  قال اهللا تعاىل oÿ ôœF{$# 4 o_ ó¡çt ø:$# çνθãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( (#ρ â‘ sŒuρ t Ï% ©!$# šχρ ß‰Ås ù= ãƒ þ’Îû Ïµ Í×¯≈ yϑó™ r& 4 

tβ ÷ρt“ ôf ã‹y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∇⊃∪ { )وقال تعاىل  )٢ ،  :}  È≅ è% (#θ ãã÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θ ãã÷Š$# z≈ uΗ ÷q§9$# ( $ wƒ r& 

$ ¨Β (#θ ãã ô‰ s? ã& s# sù â !$ yϑ ó™ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: !ª  {:  ، وقال تعاىل    )٣( } 4 #$ $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( ã& s! â !$ yϑ ó™ F{ $# 

4 o_ ó¡ çt ø: uθ  {:  ، وقال تعاىل     )٤( } ∪∇∩ #$ èδ ª! $# ß, Î=≈ y‚ ø9 $# ä— Í‘$ t7 ø9 $# â‘ È hθ |Á ßϑ ø9 $# ( ã& s! â !$ yϑ ó™ F{ $# 

4 o_ ó¡ ßs ø9 :  إما أن يقال  :  ، مث هنا ثالثة أقوال   املفضلة على احلسنة  :  ، واحلسىن    )٥( } 4 #$
ال يدعى إال :  ، وإما أن يقال   به، وال يدعى إال ليس له من األمساء احلسىن إال األحسن

                                                 
 .  )١٤١ /٦ (اجملموع ) ١(
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ١١٠:   سورة اإلسراء آية )٣(
 .  ٨:  سورة طه آية) ٤(
 .  ٢٤:  سورة احلشر آية  ) ٥(
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، وإما أن    ، وهذان قوالن معروفان   باحلسىن وإن مسي مبا جيوز وإن مل يكن من احلسىن     
،    )١( } ) uρ â!$oÿôœF{$# 4o_ó¡çtø:$# çνθãã÷Š$$sù $pκÍ5!¬  { ، وذلك أن قوله بل جيوز يف الدعاء واخلرب:  يقال

θ#)  {:  وقال ãã ÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θãã ÷Š$# z≈ uΗ ÷q§9$# ( $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰s? ã&s#sù â!$ yϑ ó™ F{$# 4 o_ ó¡çt ø: ، أثبت له   )٢( } 4 #$
  )٣(إىل أن قال  .  ؛ فظاهر هذا أن مجيع األمساء احلسىن األمساء احلسىن وأمر بالدعاء هبا

، وأما األخبار عنه فال يكون     ويفرق بني دعائه واإلخبار عنه فال يدعى إال باألمساء احلسىن
، مثل   حبسنه، وإن مل حيكم    ، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيئ   باسم سيئ

، وأما إذا أريد به املوجود عند الشدائد فهو      اسم شيء وذات وموجود إذا أريد به الثابت 
، وكذلك املريد واملتكلم فإن اإلرادة والكالم تنقسم إىل حممود     من األمساء احلسىن

، خبالف احلكيم والرحيم والصادق وحنو ذلك فإن     ومذموم فليس ذلك من األمساء احلسىن
 .   يكون إال حممودا ذلك ال

ω (#θ  {:   حيث قال تعاىلوهذا كما يف حق الرسول      è=yè øgrB u!$ tã ßŠ ÉΑθ ß™ §9$# öΝà6oΨ ÷ t/ 

Ï!% tæß‰x. Νä3ÅÒ ÷è t/ $ VÒ ÷èt/ 4 { )يا نيب اهللا كما خاطبه  .  يا رسول اهللا:  ن يقولوا ، فأمرهم أ  )٤

$  {:  اهللا بقوله pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# { )٥(   ،}  * $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# { )يا حممد:  ، ال يقول  )٦    ،
أشهد أن حممدا    :  ، وإن كانوا يقولون يف اإلخبار كاألذان وحنوه   ، يا أبا القاسم يا أمحد

Ó‰£ϑ  {:  رسول اهللا كما قال تعاىل pt ’Χ ãΑθ ß™ MÅe³t6#  {:  ، وقال   )٧( } 4 #$!» ‘§ ãΒ uρ 5Αθ ß™ tÎ/ ’ ÎAù'tƒ 

.ÏΒ “ Ï‰÷è t/ ÿ…çµèÿ ôœ $# ß‰uΗ÷qr& ( { )وقال  )٨ ،  :}  $ ¨Β tβ%x. î‰£ϑ pt èΧ !$ t/r& 7‰tnr& ÏiΒ öΝä3Ï9% y Í̀h‘ Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ 

                                                 
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ١١٠:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
 .  )١٤٢ /٦ (اجملموع ) ٣(
 .  ٦٣:  سورة النور آية ) ٤(
 .  ٦٤:  سورة األنفال آية ) ٥(
 .  ٤١:  سورة املائدة آية ) ٦(
 .  ٢٩:  الفتح آية سورة ) ٧(
 .  ٦:  سورة الصف آية ) ٨(
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؛ فهو سبحانه مل خياطب حممدا إال بنعت التشريف كالرسول والنيب واملزمل     )١( } #$!»
 .  خاطب سائر األنبياء بأمسائهم مع أنه يف مقام اإلخبار عنه قد يذكر امسه، و  واملدثر 

،    فقد فرق سبحانه بني حاليت اخلطاب يف حق الرسول وأمرنا بالتفريق بينهما يف حقه    
وكذلك هو املعتاد من عقول الناس إذا خاطبوا األكابر من العلماء واألمراء واملشائخ        

، وإن كان يف حال اإلخبار عن      م إال باسم حسن ؛ مل خياطبوهم ويدعوه  والرؤساء 
هو إنسان وحيوان ناطق وجسم وحمدث وخملوق ومربوب ومصنوع وابن           :  أحدهم يقال 

، لكن كل ما يذكر من أمسائه وصفاته يف حال    ، ويأكل الطعام ويشرب الشراب  أنثى
 فيها ما يدل ، وإن كانت أمساء املخلوق    اإلخبار عنه يدعى به يف حال مناجاته وخماطبته

، بل فيها   ، وأمساء اهللا ليس فيها ما يدل على نقص وال حدوث     على نقصه وحدوثه 
، وإن كان إذا أخرب عنه خيرب باسم     ، وهي اليت يدعى هبا  األحسن الذي يدل على الكمال

، وأما يف األمساء املأثورة فما من        حسن أو باسم ال ينفي احل سن وال جيب أن يكون حسنا     
، فينبغي تدبر هذا الدعاء وللخرب املأثور وغري املأثور     وهو يدل على معىن حسن   اسم إال  

،    ، وبني املأثور الذي يقال الذي قيل لضرورة حدوث املخالفني للتفريق بني الدعاء واخلرب 
، وحينئذ  فليس كل اسم ذكر يف مقام يذكر يف مقام  أو تعريفهم ملا مل يكونوا به عارفني

  . بل جيب التفريق
 يف مسائل الصفات واألفعال من   )٢( يف القاعدة العظيمة اجلليلة  -رمحه اهللا-وقال 

، وجواز اآلحاد    ، أو وجوب النوع مطلقا    حيث قدمها ووجوهبا أو جوازها ومشتقاهتا  
؛ سواء كانت إضافة اسم إىل     املضافات إىل اهللا سبحانه يف الكتاب والسنة:  ، فقال معينا
 :  ؛ ال خيلو من ثالثة أقسام  ، أو خرب باسم عن اسم   اسم، أو نسبة فعل إىل  اسم

                                                 
 .  ٤٠:  سورة األحزاب آية  ) ١(
 .  )١٤٤ /٦ (اجملموع ) ٢(
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Ÿωuρ tβθäÜŠÅsãƒ &óy  {: إضافة الصفة إىل املوصوف كقوله تعاىل     : أحدها Î́/ ôÏiΒ ÿÏµÏϑù=Ïã { )١( 
β¨  { : وقوله   Î) ©!$# uθ èδ ä−#¨— §9$# ρèŒ Íο §θ à)ø9$# { )٣(، ويف حديث االستخارة    )٢( }      اللهم إين

اللهم بعلمك    { )٥(، ويف احلديث اآلخر    )٤( }لمك وأستقدرك بقدرتك أستخريك بع

:  ، وأما بصيغة الفعل فكقوله  ؛ فهذا يف اإلضافة االمسية  )٦( }الغيب وقدرتك على اخللق 

}  zΝÎ= tæ ª!$# öΝà6¯Ρr& óΟçGΨä. šχθ çΡ$ tFøƒ rB öΝà6|¡àΡr& { )وقوله   )٧ ،  :}  zΟÎ= tæ βr& ©9 çνθ ÝÁ øt éB 

z>$tG sù ö/ä3ø‹n= tæ ( { )٨(   . 

≅ª!$#uρ Èe  {:  وأما اخلرب الذي هو مجلة امسية فمثل قوله à6Î/ >ó x« ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∇⊄∪ { )٩(    ،

}  ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅ à2 &ó x« íƒ Ï‰s% ∩⊄∇⊆∪ { )وذلك ألن الكالم الذي توصف به الذوات     )١٠ ،

≅ª!$#uρ Èe  {:  فاجلملة إما امسية كقوله .  إما مجلة أو مفرد  à6Î/ >ó x« ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∇⊄∪ { )أو     )١١ ،
=zΟÎ  {:  فعلية كقوله tæ β r& ©9 çνθ ÝÁøt éB { )ن إضافة الصفة لفظا  أما املفرد فال بد فيه م)١٢

                                                 
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٥٨:  سورة الذاريات آية  ) ٢(
 .  عن جابر) ١١٦٢ (رواه البخاري   ) ٣(
،  )١٥٣٨(، أبو داود الصالة  )٣٢٥٣(ح ، النسائي النكا )٤٨٠(، الترمذي الصالة  )١١١٣(البخاري اجلمعة ) ٤(

 .  )٣/٣٤٤(، أمحد  )١٣٨٣(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   
 .  )٧٠٥ /١ (واحلاكم ) ١٩٧١ (، وصححه ابن حبان   )٢٦٤ /٤ (، وأمحد  )١٢٢٨ (رواه النسائي  ) ٥(
 .  )١٣٠٥(النسائي السهو  ) ٦(
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية ) ٧(
 .  ٢٠:   آية  سورة املزمل) ٨(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ٩(
 .  ٢٨٤:  سورة البقرة آية ) ١٠(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ١١(
 .  ٢٠:  سورة املزمل آية  ) ١٢(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٨٤٨

ó&  {:  أو معىن كقوله y´ Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑ ù= Ïã { )وقوله )١ ،  :}  uθ èδ ‘‰x© r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο §θè% ( { )٢(     ،

ρ  {:  أو إضافة املوصوف كقوله    èŒ Íο §θ à)ø9$# { )٣(  . 

sπ  {:  إضافة املخلوقات كقوله  :  والقسم الثاين s%$tΡ «!$# $ yγ≈ uŠø)ß™ uρ ∩⊇⊂∪ { )٤(    ،
öÎdγ  {:  وقوله  sÛuρ zÉL ÷ t/ šÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 { )وقوله   )٥ ،  :}  tΑθ ß™ u‘ «!$# { )٦(   ،}  yŠ$ t7Ïã 

«! ρ  {:  ، وقوله      )٧( } #$ èŒ Ä¸ ö yè ø9 yì  {:  ، وقوله      )٨( } #$ Å™ uρ çµ •‹ Å™ ö ä. ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

uÚ ö‘ F{ $# uρ ( { )ما أن القسم    ك.  ؛ فهذا القسم ال خالف بني املسلمني يف أنه خملوق        )٩
، وقد خالفهم بعضهم يف  األول مل خيتلف أهل السنة واجلماعة يف أنه قدمي وغري خملوق 

 .  ، وأثبت بعضهم حدوثه   قدم العلم
=¯zΝ  {:  ، مثل قوله وهو حمل الكالم هنا ما فيه معىن الصفة والفعل :  الثالث x.uρ ª!$# 

4 y›θ ãΒ $ VϑŠ Î= ò6 s? ∩⊇∉⊆∪ { )وقوله      )١٠ ،  :}  !$ yϑ ¯Ρ Î) ÿ… çν ã øΒ r& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© β r& tΑθ à) tƒ … çµ s9  ä. 

ãβθ ä3 uŠ sù ∩∇⊄∪ { )وقوله   )١١ ،  :}  ≅ è% öθ ©9 tβ%x. ãós t7ø9$# #YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈yϑ Î=s3Ïj9 ’ În1u‘ { )وقوله   )١٢ ،  :

}  šχρß‰ƒÌãƒ βr& (#θä9Ïd‰t6ãƒ zΝ≈n=x. «!$# 4 { )١٣(   ،}  ô‰s%uρ tβ%x. ×,ƒÌsù öΝßγ÷ΨÏiΒ tβθãèyϑó¡o„ zΝ≈n=Ÿ2 «!$# { )١٤( 

                                                 
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ١٥:  سورة فصلت آية ) ٢(
 .  ٥٨:  سورة الذاريات آية  ) ٣(
 .  ١٣:  سورة الشمس آية  ) ٤(
 .  ٢٦:  ةسورة احلج آي ) ٥(
 .  ١٥٧:  سورة النساء آية ) ٦(
 .  ٤٠:  سورة الصافات آية ) ٧(
 .  ١٥:  سورة غافر آية ) ٨(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٩(
 .  ١٦٤:  سورة النساء آية ) ١٠(
 .  ٨٢:  سورة يس آية ) ١١(
 .  ١٠٩:  سورة الكهف آية ) ١٢(
 .  ١٥:  سورة الفتح آية ) ١٣(
 .  ٧٥:  سورة البقرة آية ) ١٤(
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β¨  {:  وقوله   Î) ©!$# ãΝä3øt s† $ tΒ ß‰ƒÌãƒ ∩⊇∪ { )١(   ،}  ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊇⊃∠∪ { )وقوله   )٢ ،  :

}  ρ â!$ t6 sù A=ŸÒ tó Î/ 4’ n?tã 5=ŸÒ xî 4 { )وقوله   )٣ ،  :}  |=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïµø‹n= tã …çµ uΖyè s9uρ { )٤(     ،

$!  {:  وقوله  £ϑ n= sù $ tΡθ ày™#u $ oΨ ôϑ s)tGΡ$# óΟßγ ÷Ψ ÏΒ { )وقوله   )٥ ،  :}  š Ï9≡sŒ ÞΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θãè t7¨?$# !$ tΒ 

xÝy‚ ó™ r& ©!$# (#θ èδ ÌŸ2 uρ …çµ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ { )وقوله   )٦ ،  :}  z ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã 4 { )٧(     ،

β  {:  وقوله   Î) uρ óΟ ©9 ö Ï øó s? $ uΖ s9 $ oΨ ôϑ ym ö s? uρ { )٨(   ،}  ≅ è% uρ É b> §‘ ö Ï øî $# óΟ ym ö‘ $# uρ { )٩(     ،

}  ß# ôã $# uρ $ ¨Ψ tã ö Ï øî $# uρ $ oΨ s9 !$ uΖ ôϑ ym ö‘ $# uρ 4 { )ولهوكذلك ق  )١٠ :}  È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ { )١١(   ،}  $ yϑ Ï9 àM ø)n= yz £“ y‰u‹Î/ ( { )وقوله   )١٢ ،  :}  §ΝèO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n?tã Ä¸ óyêø9 $# 

{ )١٣(   ،}  u!% y ùρ y7 •/u‘ à7n= yϑ ø9$#uρ $ y|¹ $ y|¹ ∩⊄⊄∪ { )١٤(   ،}  ö≅yδ tβρ ãÝàΨ tƒ Hω Î) β r& ãΝßγ uŠÏ?ù'tƒ 

ª!$# ’ Îû 9≅n= àß zÏiΒ ÏΘ$yϑ tó ø9$# èπ x6Í×¯≈ n= yϑø9$#uρ { )١٥(   . 
 :  ، فالناس فيه على قولني ويف األحاديث شيء كثري

                                                 
 .  ١:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ١٠٧:  سورة هود آية ) ٢(
 .  ٩٠:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٩٣:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  ٥٥:  سورة الزخرف آية  ) ٥(
 .  ٢٨:  سورة حممد آية ) ٦(
 .  ١١٩:  سورة املائدة آية ) ٧(
 .  ٢٣:  سورة األعراف آية  ) ٨(
 .  ١١٨:  سورة املؤمنون آية ) ٩(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية ) ١٠(
 .  ١٦٤:  سورة البقرة آية ) ١١(
 .  ٧٥:  سورة ص آية) ١٢(
 .  ٥٤:  سورة األعراف آية  ) ١٣(
 .  ٢٢:  سورة الفجر آية ) ١٤(
 .  ٢١٠:  سورة البقرة آية ) ١٥(
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، ومن اتبعهم من  ، وكثري من احلنبلية وهو قول املعتزلة والكالبية واألشعرية   :  أحدمها
، فيكون إما   أن هذا القسم ال بد أن يلحق بأحد القسمني قبله     :  الصوفية والفقهاء وغريهم 

نفصال عنه وميتنع عنه ، وإما خملوقا م ، وهم الكالبية  قدميا قائما به عند من جيو ز ذلك
، ويسمون هذه املسألة مسألة     وميتنع أن يقوم به نعت أو حال أو فعل أو شيء ليس بقدمي

 .  حلول احلوادث بذاته  
له    :   مذهب الصفاتية أهل السنة وغريهم الذين يرون قيام الصفات به فيقولون   : الثاين

 .  مشيئة قدمية وكالم قدمي 
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 آن الرد على القائلني خبلق القر
وعبد :  قال.   يف معرض رده على القائلني خبلق القرآن -رمحه اهللا- )١(قال الشيخ 

، كالمه    " الرد على اجلهمية والقدرية     " و " احليدة " العزيز بن حيىي الكناين صاحب
أنه أبطل   " احليدة " فإن مضمون  .  حيتمل ذلك " الرد على اجلهمية    " و " احليدة " يف

≈=ª!$# ß,Î  {:   بقوله احتجاج بشر املريسي  yz Èe≅ ä. &ó x« { )وقوله    )٢ ،  :}  $̄ΡÎ) çµ≈ oΨù= yè y_ 

$ ºΡ≡uöè% $|‹Î/ttã { )مث إنه احتج على املريسي بثالث حجج     )٣ ،  : 
خلقه يف نفسه أو خلقه يف غريه      :  ، فإما أن تقول إذا كان خملوقا :  أنه قال:  األوىل

خلق كالمه يف نفسه فهذا حمال وال جتد  :  فإن قال:  قال.  أو خلقه قائما بنفسه وذاته
، وال   ؛ ألن اهللا ال يكون حمال للحوادث     معقول السبيل إىل القول به من قياس وال نظر وال   

، تعاىل اهللا عن ذلك    ، وال يكون ناقصا فيزيد فيه شيء إذا خلقه      يكون فيه شيء خملوق  
 .  وجل وتعظ م
خلقه يف غريه فيلزمه يف النظر والقياس أن كل كالم خلقه اهللا يف غريه فهو       :  وإن قال 
؟ وجيعل قول القدر كالما  فيجعل الشعر كالما هللا، أ ، ال يقدر أن يفرق بينهما كالم اهللا

! ؟ وكل  قول ذمه اهللا وذم قائله كالما هللا   ؟ وجيعل كالم الفحش والكفر كالما هللا   هللا
وهذا مما ال جيد السبيل إليه وال إىل القول به لظهور الشناعة والفضيحة والكفر على  

هو احملال الباطل الذي ال جيد إىل القول   ؛ فهذا  خلقه قائما بذاته ونفسه:  ، وإن قال  قائله
فلما استحال من هذه   .  ، وال رئي وال ي رى قط كالم قائم بنفسه يتكلم بذاته إال من قدير

 .  ، وصفات اهللا كلها غري خملوقة  اجلهات الثالث أن يكون خملوقا ثبت أنه صفة هللا   
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وكان ومل ا يفعل ومل  ،   اتفق هو وبشر على أنه كان اهللا وال شيء:  واحلجة الثانية
.  أحدثها بقدرته اليت مل تزل:  ؟ قال فبأي شيء أحدث هذه األشياء:  ، قال له خيلق شيئا

إنه مل يزل :  ، أفليس نقول  صدقت أحدثها بقدرته اليت مل تزل:  فقلت:  قال عبد العزيز
قلت   .  هذاال أقول :  ؟ قال إنه مل يزل يفعل:  أفنقول:  فقلت له.  بلى:  ؟ قال قادرا
إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة وليس الفعل هو     :  فال بد أن يلزمك أن تقول     :  له

قال  .  ، وال هي غري اهللا   صفة اهللا هي اهللا  :  ، وال يقال ؛ ألن القدرة صفة هللا    القدرة
فإذا قلت ذلك ثبت أن .  إن اهللا مل يزل يفعل وخيلق :  ويلزمك أنت أيضا أن تقول :  بشر
،    ليس لك أن حتكم علي  وتلزمين ما ال يلزمين     :  فقلت له ! وق مل يزل مع اهللا     املخل

،  ، ومل يزل الفاعل يفعل فتلزمين ما قلت   وحتكي عين ما مل أقل إنه مل يزل اخلالق خيلق
.  ؛ ألن الفعل صفة هللا   ، ومل يزل اخلالق سيخلق   إنه مل يزل الفاعل سيفعل :  وإمنا قلت

 .  ه منه مانعيقدر عليه وال مينع
قال عبد  .  فقل أنت ما شئت.  إنه أحدث األشياء بقدرته  :  وأنا أقول :  قال بشر

، قد أقر بشر أن اهللا كان وال شيء وأنه أحدث األشياء    يا أمري املؤمنني:  فقلت:  العزيز
؛ فال خيلو   ، وقوله عن قدرته   إما أنه أحدثها بأمره   :  ، وقلت  بعد أن مل تكن شيئا بقدرته  

، أو بقدرة    ، أن يكون أول خلق خلقه اهللا بقول قاله أو بإرادة أرادها      ا أمري املؤمننيي
،  ، وقوال وقائال ومقوال له   ؟ وأي ذلك كان فقد ثبت أن هنا إرادة ومريدا ومرادا      قد رها

، وما كان قبل اخللق متقدما   ، وذلك كله متقدم قبل اخللق    وقدرة وقادرا ومقدورا عليه 
 .  اخللق فليس هو من 

مسعت أبا سعيد عبد الرمحن بن أمحد املقري   :  قال احلاكم:   الشيخ)١(إىل أن قال 
أن    :  الذي أقول به :   يقول- يعين ابن خزمية  -مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق :  يقول

إن القرآن أو شيئا منه وعن وحيه      :  ، ومن قال القرآن كالم اهللا ووحيه وترتيله غري خملوق   
إن   :  أو يقول .  إن اهللا ال يتكلم بعد ما كان تكلم به يف األزل   :  أو يقول .  لوقوترتيله خم
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إن شيئا من صفات اهللا   :  ، أو يقول   إن القرآن حمدث   :  ، أو يقول   أفعال اهللا خملوقة
، فإن تاب وإال    ؛ فهو عندي جهمي يستتاب    صفات الذات أو امسا من أمساء اهللا خملوق    

، هذا مذهيب ومذهب من رأيت من أهل األثر يف  ض املزابل، وألقي على بع  ضربت عنقه
، ومن     ، ومن حكى عين خالف هذا فهو كاذب باهت    الشرق والغرب من أهل العلم 

 كذبة فيما حيكون    -لعنهم اهللا-نظر يف كتيب املصنفة يف العلم ظهر وله وبان أن الكالبية   
 .  عين مما هو خالف أصلي وديانيت  

زعم بعض جهلة     :  وذكر عن ابن خزمية أنه قال    :  -ه اهللارمح- )١(مث قال الشيخ  
، أن اهللا       ، فال هم يفهمون كتاب اهللا  أن اهللا ال يكرر الكالم  :  هؤالء الذين نبغوا يف سنيننا

، فكرر هذا    ، وأمر املالئكة بالسجود   قد أخرب يف نص الكتاب يف مواضع أنه خلق آدم   
، وكرر ذكر عيسى ابن    سى مرة بعد أخرى ، وكرر ذكر كالمه ملو    الذكر يف غري موضع 

ß‰÷Κ  {:  ، فقال ، ومحد نفسه يف مواضع مرمي يف مواضع pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& 4’n?tã ÍνÏ‰ö7 tã 

|=≈ tG Å3ø9$# { )و )٢  }  ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ { )و   )٣ ، }  ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! 
“ Ï% ©!$# …çµ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )وكرر زيادة على ثالثني مرة   )٤ ،  :}  Äd“ r'Î6 sù 

ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/Éj‹s3è? ∩⊇⊂∪ { )ومل أتوهم أن مسلما يتوهم أن اهللا ال يتكلم بشيء         )٥ ،
خلق اهللا :  ، ويتوهم أنه ال جيوز أن يقول  هذا مقالة من زعم أن كالم اهللا خملوق، و مرتني

 .  شيئا واحدا مرتني 
، وال يزال متكلما ال مثل لكالمه من كالم  مل يزل اهللا متكلما:  وأقول :  إىل أن قال

؛ كلم ربنا أنبياءه وكلم  ، مل يزل ربنا بكالمه وعلمه وقدرته   خلقه وال نفاد لكالمه 
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û  {:  ، واهللا الذي قال له  وسىم Í_̄ΡÎ) $ tΡr& ª!$# Iω tµ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr& ’ ÎΤô‰ç6 ôã$$ sù { )ويكلم أولياءه    )١ ،

$sŒ#!  {:  يقوليوم القيامة وحيييهم بالسالم قوال يف دار عد نه وينادي عباده ف tΒ ÞΟçG ö6 y_ r& 

tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩∉∈∪ { )ويقول  )٢ ،  :}  Çyϑ Ïj9 à7ù= ßϑ ø9$# tΠöθ u‹ø9$# ( ¬! Ï‰Ïn≡uθ ø9$# Í‘$£γ s)ø9$# ∩⊇∉∪ { )٣(    ،

وخيلو   )٤( } ∪∇⊂⊆∩ ?θä↔|¡÷z$# $pκÏù Ÿωuρ ÈβθßϑÏk=s3è#)  {:  ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب ويقول هلم
  )٥(؛ كما قال النيب  يكلمه ليس بينه وبني أحد منهم ترمجاناجلبار بكل أحد من خلقه ف 
|È≅yδ ÏNh  {:  ويكلم ربنا جهنم فيقول هلا tFøΒ ، فمن زعم أن اهللا مل يتكلم إال    )٦( } #$

، بل مل يزل اهللا متكلما وال     ى كالمه كفر باهللا ، مث انقض  ، ومل يتكلم إال ما تكلم به   مرة
، نفى اهللا املثل عن كالمه كما نفى  ، ال مثل لكالمه ألنه صفة من صفاته يزال متكلما
≅‘  {:  ، ونفى النفاد عن كالمه كما نفى اهلالك عن نفسه فقال املثل عن نفسه ä. >ó x« 

î7 Ï9$ yδ ωÎ) …çµ yγ ô_ uρ 4 { )٧(   ،}  ≅è% öθ ©9 tβ% x. ãós t7ø9$# #YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈yϑ Î= s3Ïj9 ’În1u‘ y‰ÏuΖs9 ãós t6 ø9$# Ÿ≅ö7s% βr& y‰xΖs? 

àM≈yϑ Î= x. ’În1u‘ { )٨(   . 
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 االسم واملسمى 
؟ أو ال     ؟ أو غريه   ؛ هل هو هو   يف االسم واملسمى  -رمحه اهللا تعاىل- )١(تكلم الشيخ  

؛ فالناس قد تنازعوا  ؟ أو يفصل يف ذلك  ؟ أو هو له   هو غريه:  هو هو وال يقال  :  يقال
، والذي كان معروفا عند   ، بعد أمحد وغريه   عد األئمة، والرتاع اشتهر يف ذلك ب    يف ذلك 

،    أمساء اهللا خملوقة :   اإلنكار على اجلهمية الذين يقولون   - أمحد وغريه -أئمة السنة   
؟ وهؤالء    ، وما كان غريه فهو خملوق   ، وأمساء اهللا غريه   االسم غري املسمى  :  فيقولون

، وكالم اهللا غري    اهللا من كالمه ؛ ألن أمساء  الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول 
:  ، واجلهمية يقولون    ، وهو املسمى لنفسه مبا فيه من األمساء   ، بل هو املتكلم به  خملوق

، وال مسى نفسه      ، وهو نفسه مل يتكلم بكالم يقوم بذاته   ، وأمساؤه خملوقة   كالمه خملوق 
لك األمساء مبعىن أنه   إنه تكلم به ومسى نفسه بت  :  ، بل قد يقولون   باسم هو املتكلم به 

، فالقول يف أمسائه هو نوع    ، ال مبعىن أنه نفسه تكلم هبا الكالم القائم به خلقها يف غريه
، والذين وافقوا السلف على أن كالمه غري خملوق وأمساءه غري         من القول يف كالمه 

 .  الكالم واألمساء من صفات ذاته:  ، يقولون  خملوقة
أن املعروف عن أئمة السنة إنكارهم على     :   واملقصود هنا  : -رمحه اهللا-إىل أن قال  

بأن االسم غري املسمى هذا      :  ، وكان الذين يطلقون القول   أمساء اهللا خملوقة  :  من قال
:  إذا مسعت الرجل يقول :  فلهذا يروى عن الشافعي واألصمعي وغريمها أنه قال .  مرادهم

:  يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال  ومل ! االسم غري املسمى فاشهد عليه بالزندقة 
، بل هذا قاله كثري من املنتسبني إىل السنة بعد األئمة وأنكره أكثر أهل     االسم هو املسمى

؛ إذ كان كل من   ، مث منهم من أمسك عن القول يف هذه املسألة نفيا وإثباتا     السنة عليهم
، وكما ذكره أبو جعفر   هاإلطالقني بدعة كما ذكره اخلالل عن إبراهيم احلريب وغري 

، ذكر مذهب أهل السنة املشهور يف القرآن    " صريح السنة " الطربي يف اجلزء الذي مساه 
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، وذكر أن مسألة اللفظ ليس ألحد من    والرؤية واإلميان والقدر والصحابة وغري ذلك 
 ، وال عن تابعي مل جند فيها كالما عن صحايب مضى:  ، كما قال املتقدمني فيها كالم

:  أبو عبد اهللا :  ، ومن يقوم لدينا مقام األئمة األوىل   ، وال عمن يف كالمه الشفا والغنا   قفا
لفظي بالقرآن  :  من قال:  ، ويقول اللفظية جهمية  :  فإنه كان يقول.  أمحد بن حنبل

، وذكر يعين الطربي أن القول يف     غري خملوق فهو مبتدع:  ، ومن قال خملوق فهو جهمي  
، وأن حسب     مى من احلماقات املبتدعة اليت ال يعرف فيها قول ألحد األئمة   االسم واملس 

$!uρ â!¬  {:  اإلنسان أن ينتهي إىل قوله تعاىل  oÿ ôœF{$# 4 o_ ó¡çt ø: و القول بأن   ، وهذا ه   )١( } #$
، وهذا اإلطالق اختيار أكثر املنتسبني إىل السنة من أصحاب اإلمام أمحد         االسم للمسمى

، مثل أيب بكر   ؛ كثري من املنتسبني إىل السنة  االسم هو املسمى  :  ، والذين قالوا   وغريه
شرح   " ، صاحب عبد العزيز وأيب القاسم الطربي والاللكائي وأيب حممد البغوي

، وهو أحد قويل أصحاب أيب احلسن األشعري اختاره أبو بكر بن فورك    غريهمو " السنة
 .  وغريه

تارة يكون    :  أن األمساء ثالثة أقسام:  والقول الثاين وهو املشهور عن أيب احلسن 
، وتارة ال   ، كاسم اخلالق ، وتارة يكون غري املسمى ، كاسم املوجود   االسم هو املسمى

إن االسم هو املسمى مل   :  ، وهؤالء الذين قالوا  لعليم والقديريكون هو وال غريه كاسم ا 
؛ فإن هذا ال  يريدوا بذلك أن اللفظ املؤلف من احلروف هو نفس الشخص املسمى به    

، احترق     نار:  لو كان االسم هو املسمى لكان من قال :  ، وهلذا يقال  يقوله عاقل
بل هؤالء .  ، وهذا غلط عليهم هم، ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشنع علي  لسانه
فإنك إذا  .  ، بل هو املراد باللفظ  اللفظ هو التسمية واالسم ليس هو اللفظ :  يقولون
بل مرادك دعاء املسمى باللفظ   .  يا عمرو فليس مرادك دعاء  اللفظ .  يا زيد:  قلت

ن األشياء   ، وهذا ال ريب فيه إذا أ خرب ع   وذكرت االسم فصار املراد باالسم هو املسمى 
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‰Ó  {:  فذكرت أمساؤها فقيل    £ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «! $# 4 { )١(    ،}  zΟ s?$ yz uρ z↵ Í hŠ Î; ¨Ψ9 $# 3 { )٢(     ،

}  zΝ¯= x.uρ ª!$# 4 y›θ ãΒ $ VϑŠ Î= ò6s? ∩⊇∉⊆∪ { )فليس املراد أن هذا اللفظ هو الرسول وهذا     )٣ ،
 .  الذي كلمه اهللا

فإمنا  .  ، وفالن عدل وحنو ذلك    ، واش ه د على عمرو    جاء زيد :  وكذلك إذا قيل  
فلما كانت أمساء األشياء .  ، وهذا هو مقصود الكالم تذكر األمساء واملراد هبا املسميات

االسم هو    :  قال هؤالء .  إذا ذكرت يف الكالم املؤلف فإمنا املقصود هو املسميات     
:  كما قال البغوي.  ذي هو االسم عند الناس هو التسمية، وجعلوا اللفظ ال   املسمى 

$  {:  قال اهللا تعاىل.  واالسم هو املسمى وعينه وذاته   ¯ΡÎ) x8çÅe³u; çΡ AΟ≈ n= äó Î/ …çµ ßϑ ó™$# 4 zøt s† { )٤( 
4  {:  مث نادى االسم فقال .  امسه حيىي أخرب أنه    zós u‹≈ tƒ { )وقال  )٥ ،  :}  $ tΒ tβρ ß‰ç7÷è s? 

ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ Hω Î) [!$ yϑ ó™ r& !$ yδθßϑ çG øŠ£ϑ y™ { )؛ ألهنم كانوا يعبدون     ، وأراد األشخاص املعبودة    )٦

Ëx  {:  ، وقال املسميات Îm7y™ zΟó™ $# y7În/u‘ ’ n?ôãF{$# ∩⊇∪ { )٧(   ،}  x8t≈ t6 s? ãΛôœ $# y7În/u‘ { )٨(     ،
 .  ، واستعماله يف التسمية أكثر من استعماله يف املسمى   اسم:  مث يقال للتسمية أيضا :  قال

 :  ، مث قال  بقية أقواهلم يف هذا املوضوع   -رمحه اهللا- )٩(مث ذكر الشيخ  
إذا ذكرت يف الكالم فاملراد هبا املسميات    لو اقتصروا على أن أمساء الشيء  :  قلت

؛ لكان ذلك معىن واضحا ال ينازعه فيه من   وحنو ذلك  )  ي ا ي ح ي ى (: كما ذكروا يف قوله

                                                 
 .  ٢٩:  سورة الفتح آية ) ١(
 .  ٤٠:  سورة األحزاب آية  ) ٢(
 .  ١٦٤:  نساء آية سورة ال) ٣(
 .  ٧:  سورة مرمي آية ) ٤(
 .  ١٢:  سورة مرمي آية ) ٥(
 .  ٤٠:  سورة يوسف آية ) ٦(
 .  ١:  سورة األعلى آية ) ٧(
 .  ٧٨:  سورة الرمحن آية  ) ٨(
 .  ١٩١٩ /٦ (اجملموع ) ٩(
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، وهلذا أنكر قوهلم مجهور الناس من أهل السنة    ، لكن مل يقتصروا على ذلك  فهمه
ألف     " ظ اسم الذي هو ، مثل دعواهم أن لف  ، ملا يف قوهلم من األمور الباطلة   وغريهم

معناه ذات الشيء ونفسه أن األمساء اليت هي األمساء مثل زيد  وعمرو هي   " وسني وميم
، وكالمها باطل خمالف ملا يعلمه مجيع الناس من      التسميات ليست هي أمساء املسميات 

،  إن زيدا وعمرا وحنو ذلك هي أمساء الناس :  فإهنم يقولون .  مجيع األمم وملا يقولونه
 .  ، واالسم هو القول الدال على املسمى    جعل الشيء امسا لغريه :  والتسمية

، ومرادهم أن اهللا     إن اسم اهللا غري خملوق  :  وأيضا فهم تكلفوا هذا التكلف ليقولوا 
فإن أولئك ما قالوا األمساء خملوقة   .  ، وهذا مما ال تنازع فيه اجلهمية واملعتزلة    غري خملوق

، ووافقوا أهل السنة      ، فوافقوا اجلهمية واملعتزلة يف املعىن    هي التسميات :  إال ملا قال هؤالء
.  ألف " ، ولكن أرادوا به ما مل يسبقهم أحد إىل القول به من أن لفظ اسم وهو            يف اللفظ
بل معىن هذا اللفظ هي األقوال اليت هي   .  معناه إذا أطلق هو الذات املسماة   " ميم.  سني

؛ فلفظ االسم ال يدل على أن هذه األمساء     زيد وعمرو وعامل وجاهل، مثل أمساء األشياء
.  ، مث قد عرف أنه إذا أطلق االسم يف الكالم يف املنظوم فاملراد به املسمى             هي مسماه
؟   ما اسم هذا:  ، وال يقال  ، فيجاب باللفظ زيد:  ؟ فيقال ما اسم هذا :  فلهذا يقال

$  {:  هد حجة عليهم أما قوله ، وما ذكروه من الشوا هو هو :  فيقال ¯ΡÎ) x8çÅe³u; çΡ AΟ≈ n= äó Î/ 

…çµ ßϑ ó™$# 4 zøt s† öΝs9 ≅yè øgwΥ …ã&©! ÏΒ ã≅ ö6 s% $ wŠÏϑ y™ ∩∠∪ { )د   ، فاملقصود املرا   )  ي ا ي ح ي ى (: ، مث قال   )١
، لكن املتكلم ال ميكنه نداء الشخص      بنداء االسم هو نداء املسمى مل يقصد نداء اللفظ 

، وهذا من    ، فيعرف حينئذ  أن قصده نداء الشخص املسمى    املنادى إال بذكر امسه وندائه 
 .  ، وقد يدعى باإلشارة وليست احلركة هي ذاته ولكن هي دليل على ذاته    فائدة اللغات

                                                 
 .  ٧:  سورة مرمي آية ) ١(
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≈x8t  {:  وأما قوله  t6 s? ãΛôœ $# y7În/u‘ “ ÏŒ È≅≈n= pgø: $# ÇΠ#tø.M}$#uρ ∩∠∇∪ { )؛ ففيها قراءتان  )١  :

“  { األكثرون يقرءون  ÏŒ È≅≈n= pgø: ، وقرأ ابن     هو ذو اجلالل واإلكرام     فالرب املسمى )٢( } #$
، ويف مصاحف أهل      وكذلك هي يف املصحف الشامي  )  ذ و ال ج ل ال  و ال إ ك ر ام   (عامر 

s+ö7tƒ’4  { ، وأما قوله  احلجاز والعراق هي بالياء uρ çµ ô_ uρ y7În/u‘ ρ èŒ È≅≈n= pgø: $# ÏΘ#tø.M}$#uρ ∩⊄∠∪ { )؛   )٣

$‘x8u  {:  قال ابن األنباري وغريه.  فهي بالواو باتفاقهم t6 s? { )تفاعل  من الربكة )٤    ،
، فلو كان لفظ االسم معناه املسمى لكان      هواملعىن أن الربكة تكتسب وتنال بذكر امس  

،   ؛ فإن االسم عندهم هو نفس الرب فكان هذا تكريرا      " تبارك ربك : " يكفي قوله
، ليس املراد اإلخبار   تبارك ربك:  ، واملراد  إن ذكر االسم هنا صلة :  وقال بعض الناس
؛    )٥(تبارك امسك :  ، فإنه على هذا يكون قول املصلي    ، وهذا غلط   عن امسه بأنه تبارك

، ومعلوم أن نفس أمسائه مباركة   ، ونفس أمساء الرب ال بركة فيها   تباركت أنت:  أي
، وهلذا فرقت الشريعة بني ما يذكر اسم اهللا عليه     وبركتها يف جهة داللتها على املسمى  

θ#)  {:  ، يف مثل قوله  وما ال يذكر اسم اهللا عليه  è= ä3sù $ £ϑÏΒ tÏ.èŒ ãΛôœ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã { )٦(   ،

$  {:  وقوله  tΒuρ öΝä3s9 ω r& (#θ è= à2 ù's? $ £ϑÏΒ tÏ.èŒ ÞΟó™ ρ#)  {:  ، وقوله   )٧( } #$!» #$ ãä.øŒ$#uρ tΛôœ$# «!$# 

                                                 
 .  ٧٨:  سورة الرمحن آية  ) ١(
 .  ٧٨:  سورة الرمحن آية  ) ٢(
 .  ٢٧:  سورة الرمحن آية  ) ٣(
 .  ٥٤:  سورة األعراف آية  ) ٤(
 .  من حديث عمر موقوفا ) ٣٩٩ (صحيح مسلم   :  انظر ) ٥(
 .  ١١٨:  سورة األنعام آية ) ٦(
 .  ١١٩:  سورة األنعام آية ) ٧(
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Ïµ ø‹n= tã ( { )وقول النيب      )١ ،  وإن خالط كلبك كالب أخرى فال        {:   لعدي بن حامت

 . )٣( )٢( }فإنك إمنا مسيت على كلبك ومل تسم على غريه ! تأكل 

؛     )٤( } tΒ tβρß‰ç7÷ès? ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ HωÎ) [!$yϑó™r& !$yδθßϑçGøŠ£ϑy™ óΟçFΡr& Νà2äτ!$t/#uuρ$  {:  وأما قوله تعاىل
 .  إنكم تعبدون األوثان املسماة فإن هذا هم معترفون به  :  فليس املراد كما ذكروه 

،    ، ولكن املراد أهنم مسوها آهلة  والرب تعاىل نفى ما كانوا يعتقدونه وأثبت ضده
، فإذا عبدوها معتقدين إهليتها   ، وليس فيها شيء من اإلهلية   قدوا ثبوت اإلهلية فيهاواعت

؛    ، ما أنزل اهللا هبا من سلطان  مسمني هلا آهلة مل يكونوا قد عبدوا إال أمساء ابتدعوها هم  
≅ö  {:  ، كما قال ألن اهللا مل يأمر بعبادة هذه وال جعلها آهلة   t↔ ó™uρ ôtΒ $ oΨù= y™ ö‘ r& ÏΒ y7 Î=ö6 s% ÏΒ 

!$ uΖÎ= ß™ •‘ $ uΖù= yèy_ r& ÏΒ Èβρ ßŠ Ç≈uΗ ÷q§9$# Zπ yγ Ï9#u tβρ ß‰t7÷èãƒ ∩⊆∈∪ { )؛ فتكون عبادهتم ملا تصوروه يف     )٥
، وذلك أمر موجود يف أذهاهنم وعربوا عن     نتهمأنفسهم من معىن اإلهلية وعربوا عنه بألس

، وإهليته هي يف   ، وهم مل يقصدوا عبادة الصنم إال لكونه إهلا عندهم   معانيها بألسنتهم
، وهلذا      ، فما عبدوا يف احلقيقة إال ذلك اخليال الفاسد الذي ع رب عنه أنفسهم ال يف اخلارج
θ#)  {:  قال يف اآلية األخرى è=yè y_ uρ ¬! u!% x.uà° ö≅ è% öΝèδθ‘ϑ y™ 4 ÷Πr& …çµ tΡθ ä↔ Îm6 t⊥è? $ yϑ Î/ Ÿω ãΝn= ÷ètƒ † Îû ÇÚö‘ F{$# 

Πr& 9Îγ≈ sàÎ/ zÏiΒ ÉΑöθ s)ø9$# 3 ö≅ t/ zÎiƒ ã— t Ï% ©#Ï9 (#ρ ãxx. öΝèδãõ3tΒ (#ρ ‘‰ß¹ uρ Çtã È≅‹ Î6 ¡¡9$# 3 tΒ uρ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª!$# $ yϑ sù …çµ s9 ôÏΒ 

7Š$ yδ ∩⊂⊂∪ { )؛ هل هي خالقة رازقة حميية     مسوهم باألمساء اليت يستحقوهنا:  ، يقول  )٦
؟ فإذا مسوها فوصفوها مبا تستحقه من   ؟ أم هي خملوقة ال متلك ضرا وال نفعا     مميتة

                                                 
 .  ٤:  سورة املائدة آية ) ١(
، الترمذي الصيد     )١٩٢٩(ؤكل من احليوان ، مسلم الصيد والذبائح وما ي  )٥١٥٩(البخاري الذبائح والصيد  ) ٢(

، الدارمي   )٤/٢٥٦(، أمحد  )٣٢٠٨(، ابن ماجه الصيد   )٤٢٦٣(، النسائي الصيد والذبائح     )١٤٧٠(
 .  )٢٠٠٢(الصيد 

 .  )١٩٢٩ (، ومسلم  )٥٤٧٥ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  ٤٠:  سورة يوسف آية ) ٤(
 .  ٤٥:  سورة الزخرف آية  ) ٥(
 .  ٣٣:  يةسورة الرعد آ ) ٦(
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Πr& …çµ÷  {:  ، قال تعاىل الصفات تبني ضالهلم  tΡθ ä↔ Îm6 t⊥è? $ yϑ Î/ Ÿω ãΝn= ÷ètƒ †Îû ÇÚö‘ F{$# { )وما    )١ ،

≈Πr& 9Îγ  { ، ولو كان موجودا لعلمه موجودا     ال يعلم أنه موجود فهو باطل ال حقيقة له   sàÎ/ 

zÏiΒ ÉΑöθ s)ø9$# 3 { )بقول ظاهر باللسان ال حقيقة له يف القلب بل هو كذب :  ، أي )٢
 .  وهبتان

 )٤( } ∪⊆∩ #$}ËxÎm7y™ zΟó™$# y7În/u‘ ’n?ôãF  {: وأما احتجاجهم بقوله:  -رمحه اهللا- )٣(إىل أن قال 
x8  {:  ، وكذلك قوله      سبح ربك األعلى  :  وأن املراد      t≈ t6 s? ãΛ ôœ $# y7 Î n/ u‘ “ ÏŒ È≅≈ n= pg ø: $# 

ÇΠ# t ø. M} $# uρ ∩∠∇∪ { )وكالمها حجة    اس فيه قوالن معروفان، وما أشبه ذلك فهذا للن  )٥ ،
هو  :  ، وإذا قيل  سبح ربك وتبارك ربك:  ، واملراد   االسم هنا صلة :  ، منهم قال عليهم

:  ، ومن قال إن مدلول لفظ اسم هو املسمى:  ؛ فيبطل قوهلم صلة فهو زائد ال معىن له
 .  ضة ظاهرةإنه ليس بصلة بل املراد تسبيح االسم نفسه فهذا مناقض لقوهلم مناق  

، واملقصود      ، بل أمر اهللا بتسبيح امسه كما أمر بذكر امسه  أنه ليس بصلة :  والتحقيق
، فإن املسبح والذاكر إمنا يسبح امسه ويذكره     بتسبيحه وذكره هو تسبيح املسمى وذكره 

، واملراد هو املسمى هبذا       ريب األعلى :  ، فهو نطق بلفظ  سبحان ريب األعلى :  فيقول
 .  فتسبيح االسم هو تسبيح املسمى ،  اللفظ

                                                 
 .  ٣٣:  سورة الرعد آية ) ١(
 .  ٣٣:  سورة الرعد آية ) ٢(
 .  )١٩٨ /٦ (اجملموع ) ٣(
 .  ١:  سورة األعلى آية ) ٤(
 .  ٧٨:  سورة الرمحن آية  ) ٥(
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 الرد على من زعم أن اإلمام أمحد يقول بنفي الصفات 
 عمن زعم أن اإلمام أمحد كان من أعظم      -رمحه اهللا- ابن تيمية )١(سئل شيخ اإلسالم 

، ظنوا أنه       وإمنا الذين انتسبوا إليه من أتباعه يف املذهب  -صفات اهللا تعاىل-النفاة للصفات 
؛   ، فإنه اتفق له أمر عجيب   ؛ جهال منهم مبا جرى له      ل اإلثبات املنايف للتعطيلكان من أه

، وأن الناس يتبعونه    وهو أن ناسا من الزنادقة قد علموا زهد اإلمام أمحد وورعه وتقواه   
،   ، فجمعوا له كالما يف اإلثبات وعزوه إىل تفاسري وكتب وأحاديث فيما يذهب إليه

، حىت إليه هو شيئا كثريا من ذلك على     ة واألئمة وغريهم  وأضافوا أيضا إىل الصحاب 
،    ، وجعلوا ذلك يف صندوق مقفل وطلبوا من اإلمام أمحد أن يستودع ذلك منهم      لسانه

،    ، وأهنم غرضهم الرجوع إليه ليأخذوا تلك الوديعة    وأظهروا أهنم على سفر وحنو ذلك  
،   عنده الصندوق إىل أن توفاه اهللا ، فلم يزل  وهم يعلمون أنه ال يتعرض ملا يف الصندوق

، فوجدوا فيه تلك   فدخل أتباعه والذين أخذوا عنه العلم فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوه  
لو مل يكن اإلمام  :  ، فقالوا األحاديث املوضوعة والتفاسري والنقول الدالة على اإلثبات  

فقرءوا تلك    ! ها ، واحترز علي   أمحد يعتقد ما يف هذه الكتب ملا أودعها هذا الصندوق    
، وجهلوا مقصود أولئك       الكتب وأشهروها يف مجلة ما أشهروا من تصانيفه وعلومه   

، كما حصل مقصود بولس بإفساد امللة       الزنادقة الذين قصدوا إفساد هذه األمة اإلسالمية  
 .  النصرانية بالرسائل اليت وضعها هلم

احلكاية املفتراة عن أمحد     من قال تلك :   عن ذلك بقوله -رمحه اهللا-فأجاب الشيخ  
، وأخذها      ، وأنه أودع عنده صندوق فيها كتب مل يعرف ما فيها حىت مات       بن حنبل

، فإن أمحد مل يأخذ عنه    ، فهذا يدل على غاية جهل هذا املتكلم    أصحابه فاعتقدوا ما فيها
هل العلم   ، بل األحاديث اليت يرويها أ  املسلمون كلمة واحدة من صفات اهللا تعاىل قاهلا هو    

، وقد رواها أهل    يف صفات اهللا تعاىل كانت موجودة عند األمة قبل أن يولد اإلمام أمحد    

                                                 
 .  )٢١٣ /٦ (اجملموع ) ١(
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، بل هي معروفة ثابتة عن   ، فال حيتاج الناس فيها إىل رواية أمحد  العلم غري اإلمام أمحد
 .   ولو مل خيلق أمحد النيب 

نة ملا ظهرت حمن اجلهمية الذين   ، والصابر على احمل وأمحد إمنا اشتهر أنه إمام أهل السنة  
، وأن القرآن ليس هو كالم      إن اهللا ال يرى يف اآلخرة :  ، ويقولون   ينفون صفات اهللا تعاىل

، وأن حممدا مل يعرج   ، وأنه تعاىل ليس فوق السماوات اهللا بل هو خملوق من املخلوقات
، فمن الناس من أجاهبم   ة، وأضلوا بعض والة األمر فامتحنوا الناس بالرغبة والرهب  إىل اهللا
، وصار من مل   ، ومنهم من اختفى فلم يظهر هلم  ، ومن الناس من أجاهبم رهبة رغبة

، ورمبا   ، وإن كان أسريا مل يفكوه ومل يقبلوا شهادته     جيبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن واليته 
لواثق مث  ، واحملنة مشهورة معروفة كانت يف إمارة املأمون واملعتصم وا  قتلوه أو حبسوه 
 .  رفعها املتوكل

، وناظرهم يف العلم  فثبت اهللا اإلمام أمحد فلم يوافقهم على تعطيل صفات اهللا تعاىل
؛ كما قال  ، فجعله اهللا من األئمة الذين يهدون بأمره ، وعذبوه فصرب على عذاهبم فقطعهم
،     )oΨù=yèy_uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ£ϑÍ←r& šχρß‰öκu‰ $tΡÍö∆r'Î/ $£ϑs9 (#ρçy9|¹ ( (#θçΡ%Ÿ2uρ $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ tβθãΖÏ%θãƒ ∩⊄⊆∪ { )١$  {:  تعاىل

 - يعين اإلمام أمحد -، وما تكلم به  فمن أ عطي الصرب واليقني جعله اهللا إماما يف الدين 
، وإال فالسنة سنة  ، ال لكونه أنشأه وابتدأه ضيف إليه لكونه أظهره وأبداه  من السنة فإمنا أ

، وما قاله     ، وخري اهلدي هدي حممد بن عبد اهللا    فأصدق الكالم كالم اهللا    .  النيب 
، ومحاد بن    ، كمالك والثوري واألوزاعي ومحاد بن زيد  اإلمام أمحد هو قول األئمة قبله 

 .  ، وقول الصحابة الذين أخذوه عن النيب     ؤالء، وقول التابعني قبل ه سلمة
، والنقل عن   وغريمها من كتب اإلسالم " الصحيحني " وأحاديث السنة معروفة يف  

، وهؤالء متبعون يف ذلك ما     أمحد وغريه من أئمة السنة متواتر بإثبات صفات اهللا تعاىل   
ل الدين بقوله أو بقول غريه   فأما أن املسلمني يثبتون عقيدهتم يف أصو.  تواتر عن النيب 

                                                 
 .  ٢٤:  سورة السجدة آية  ) ١(
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، وأمحد بن حنبل هنى عن تقليده وتقليد غريه من   ، فهذا ال يقوله إال جاهل   من العلماء
:  ، وقال  ، فإهنم لن يسلموا أن يغلطوا ال تقلد دينك الرجال:  ، وقال العلماء يف الفروع 

سنن غريه من  ، وقد جرى يف ذلك على       ال تقلدين وال مالكا وال الثوري وال الشافعي  
؛    ، فكلهم هنوا عن تقليده كما هنى الشافعي عن تقليده وتقليد غريه من العلماء األئمة

 ؟   فكيف ي قل د أمحد وغريه يف أصول الدين 
وأصحاب أمحد مثل أيب داود السجستاين وإبراهيم احلريب وعثمان بن سعيد الدارمي  

، وابنيه صاحل     وأيب بكر األثرم وأيب زرعة وأيب حامت والبخاري ومسلم وبقي بن خملد     
، وغري هؤالء الذين  وعبد اهللا وعبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي وحممد بن مسلم بن وارة 

، وال يقبلون كالم أمحد وال غريه إال حبجة يبينها   هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين
، ومن مل يلحقوه   ه ، وشاركوه يف كثري من شيوخ  ، وقد مسعوا العلم كما مسعه هو  هلم

، وهذه األمور يعرفها من يعرف أحوال اإلسالم    أخذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه  
 .  وعلمائه



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 
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 ما يستدل به املبطل فهو دليل عليه 
وهي أن مجيع ما حيتج  :  " قاعدة شريفة : "  حتت عنوان-رمحه اهللا- )١(قال الشيخ 

، وهذا     ا تدل على احلق ال تدل على قول باطل   ، إمن  به املبطل من األدلة الشرعية والعقلية  
، يبقى  ، فإن الدليل الصحيح ال يدل إال على حق ال على باطل     ظاهر يعرفه كل أحد  
، هو تفصيل  ، وبيان انتفاء داللتها على الباطل وداللتها على احلق الكالم يف أعيان األدلة 

الذي حيتج به املبطل هو بعينه   ، وهو نفس الدليل   ، واملقصود هنا شيء آخر   هذا اإلمجال
، تبني أنه يدل على  ، وب ي ن ما يدل عليه ، ومتيز ما فيه من حق وباطل إذا أعطي حقه 

قد تأملته فيما شاء ! وهذا عجيب  ! فساد قول املبطل احملتج به يف نفس ما احتج به عليه    
 .  اهللا من األدلة السمعية فوجدته كذلك 

ة العقلية اليت يعتمدون عليها يف األصول والعلوم الكلية  واملقصود هنا بيان أن األدل 
 .  واإلهلية هي كذلك 

فأما األدلة السمعية فقد ذكرت من هذا أمورا متعددة مما حيتج به اجلهمية والرافضة 
≅ö  {:  ، مثل احتجاج اجلهمية نفاة الصفات بقوله وغريهم è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ∩⊇∪ ª! $# 

ß‰ yϑ ¢Á9 ، وقد ثبت يف غري موضع أهنا تدل على نقيض مطلوهبم وتدل على      )٢( } ∪⊅∩ #$

ω çµ  {:  ، وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله تعاىل      اإلثبات à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$# uθ èδ uρ 

à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Á ö/F{$# ( { )وكذلك االحتجاج   ؛ فإهنا تدل على إثبات الرؤية ونفي اإلحاطة   )٣ ،

øŠs9 Ïµ§{  {:  بقوله Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( { )واملقصود هنا الكالم على األدلة   ، وحنو ذلك   )٤ ،
،    ؛ فإن كل من له معرفة يعرف أن السمعيات إمنا تدل على إثبات الصفات      العقلية

                                                 
 .  )٢٨٨ /٦ (اجملموع ) ١(
 .  ٢ ، ١:  سورة اإلخالص اآليتان) ٢(
 .  ١٠٣:  سورة األنعام آية ) ٣(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٤(
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 - نفاة الصفات -واملقصود هنا الكالم على األدلة العقلية اليت حيتج هبا املبطل من اجلهمية  
ة اليت حيتج هبا القدرية النافية والقدرية اجملربة     ، وعلى األدل  ومن املمثلة الذين ميثلونه خبلقه  

 .  اجلهمية 
، ويسميان التوحيد والعدل مها أعظم   ، ومها الصفات والقدر  فإن هذين األصلني

، ومعرفة احلق فيهما أنفع من    ، واحلاجة إليهما أعم   وأجل ما تكلم فيه يف األصول
 .  غريمها

،   إن القرآن قدمي كاألشعري وأتباعه  :  يقولإذا تدبر اخلبري ما احتج به من  :  فنقول
، وأيب منصور املاتريدي وغريهم من     ومن وافقهم كالقاضي وأيب املعايل وأيب الوليد الباجي     

، مل توجد عند التحقيق تدل إال على مذهب السلف    احلنبلية والشافعية واملالكية واحلنفية
إن    :  تدبر ما حيتج به من يقول  ، وكذلك إذا    واألئمة الذي يدل عليه الكتاب والسنة  

 .  القرآن خملوق إمنا يدل على قول السلف واألئمة  
 :  مث ذكر الشيخ حجج الفريق األول فقال  

 أنه لو مل يكن الكالم قدميا للزم أن يتصف يف األزل بضد  من  : احلجة األوىل
وامتنع أن  ، ولو كان أحد هذين قدميا المتنع زواله    ؛ إما السكوت وإما اخلرس   أضداده 

،   ، وملا ثبت أنه متكلم فيما مل يزل ثبت أنه مل يزل متكلما يكون متكلما فيما ال يزال
 .  وأيضا فاخلرس آفة يرته اهللا عنها

أنه لو كان خملوقا لكان قد خلقه إما يف نفسه أو يف غريه أو قائما         :  واحلجة الثانية
، والثاين باطل ألنه يلزم أن يكون       دث ؛ ألنه يلزم أن يكون حمال للحوا     بنفسه واألول ممتنع

،  ، والصفة ال تقوم بنفسها  ، والثالث باطل ألن الكالم صفة   كالما للمحل الذي خلق فيه
 .  فلما بطلت األقسام الثالثة تعني أنه قدمي

أما احلجة األوىل فهي تدل على     :  ، فقال مث بدأ الشيخ ينقض أقسام هذه احلجة    
؛ فيدل على أن نوع الكالم    متكلما إذا شاء وكيف شاء، وأنه مل يزل مذهب السلف

، فتبني أن      ، وأن الكالم شيء واحد قدمي            ، ال على أنه مل يتكلم مبشيئته وقدرته        قدمي 
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األدلة العقلية الصحيحة من مجيع الطوائف إمنا تدل على تصديق األنبياء اليت قال اهللا                  
óΟÎγƒ  {:  فيها Îã∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’Îûuρ öΝÍκÅ¦ àΡr& 4 ®Lym t ¨t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘,pt ø: ، وهي من    )١( } 3 #$

 .  امليزان الذي أنزله اهللا تعاىل 
ن الكالم النفساين فذاك ال يعقل أن     وأما ما يدعونه م :  -رمحه اهللا- )٢(إىل أن قال  

، فال يدل بتقدير ثبوته على أن اخلايل عنه جيب أن       من خال عنه كان ساكتا أو أخرس   
، بل وال  ، وأيضا فالكالم النفساين الذي أثبتوه مل يثبتوا ما هو يكون ساكتا أو أخرس  

؟    ز أن يثبته ، فمن مل يتصور ما يثبته كيف جيو  تصوروه وإثبات الشيء فرع عن تصوره  
وهلذا كان أبو سعيد بن كالب رأس هذه الطائفة وإمامها يف هذه املسألة ال يذكر يف بياهنا 

، والسكوت واخلرس إمنا      هو معىن يناقض السكوت واخلرس   :  ، بل يقول  شيئا يعقل
، واألخرس هو العاجز      فالساكت هو الساكت عن الكالم  .  يتصوران إذا تصور الكالم  

؛ وحينئذ  فال يعرف       حصلت له آفة يف حمل النطق متنعه عن الكالم   ، أو الذي   عنه
 .  الساكت واألخرس حىت يعرف الكالم 

، فتبني أهنم مل يتصوروا ما قالوه     وال يعرف الكالم حىت يعرف الساكت واألخرس   
، وما قالوه يف األقانيم والتثليث  ، بل هم يف الكالم يشبهون النصارى يف الكلمة ومل يثبتوه

 -عليهم الصالة والسالم  -، والرسل   ، فإهنم يقولون ما ال يتصورونه وال يبينونه االحتادو
، وأما ما يثبت بالعقل فال بد أن يتصوره    إذا أخربوا بشيء ومل نتصوره وجب تصديقهم   

، فالنصارى تتكلم بال علم فكان كالمهم متناقضا   ، وإال كان قد تكلم بال علم    القائل به
 أهنم  -يعين األشاعرة-، وهلذا كان مما يشنع به على هؤالء      ول معقول ومل حيصل هلم ق 

 بقول   - كالم اهللا وكالم مجيع اخللق   -احتجوا يف أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكالم      
 :  شاعر نصراين يقال له األخطل

جعـل اللسـان عـلى الفـؤاد دليال         جعـل اللسـان عـلى الفـؤاد دليال          ــا  ــؤاد وإمن ــي الف ــالم لف ــاإن الك ــؤاد وإمن ــي الف ــالم لف إن الك
                                                 

 .  ٥٣:  سورة فصلت آية ) ١(
 .  )٢٩٥ /٦ (اجملموع ) ٢(
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، وبتقدير أن يكون من شعره فاحلقائق    يس من شعره إن هذا ل   :  وقد قالت طائفة 
العقلية أو مسمى لفظ الكالم الذي يتكلم به مجيع الناس ال يرجع فيه إىل قول ألف شاعر     

، والنصارى قد عرف أهنم يتكلمون يف       ، دع أن يكون شاعرا نصرانيا امسه األخطل    فاضل
 .  كلمة اهللا مبا هو باطل 
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 ٨٦٩

  الوالء والرباء من اإلميان
فإن  :  ، فيقول ، وأهنا شرط لإلميان  عن معاداة أعداء اهللا-رمحه اهللا- )١(يتكلم الشيخ 

فإذا وجد اإلميان انتفى ضده     .  نفس اإلميان ينايف موادهتم كما ينفي أحد الضدين اآلخر
، فإذا كان الرجل يوايل أعداء اهللا بقلبه كان ذلك دليال على أن       وهو مواالة أعداء اهللا   

“3  {:  ، ومثله قوله تعاىل يف اآلية األخرى  س فيه اإلميان الواجب قلبه لي ts? #ZÏVŸ2 óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ 

šχ öθ ©9uθ tG tƒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 4 }§ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ£‰s% óΟçλm; öΝåκß¦ àΡr& βr& xÝÏ‚ y™ ª!$# óΟÎγ öŠn= tæ ’Îûuρ É># x‹yèø9$# öΝèδ 

tβρà$ Î#≈ yz ∩∇⊃∪ öθs9uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Äc_É<¨Ψ9$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) $ tΒ öΝèδρä‹sƒ ªB$# u!$ uŠÏ9÷ρ r& £Å3≈ s9uρ 

#ZÏVŸ2 öΝåκ÷]ÏiΒ šχθ à)Å¡≈ sù ∩∇⊇∪ { )الشرط وجد      ؛ فذكر مجلة شرطية تقتضي أنه إذا وجد  )٢ 

öθ  {:  ، فقال ، اليت تقتضي انتفاء املشروط   " لو " املشروط حبرف   s9uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 

«!$$ Î/ Äc_ É<¨Ψ9$#uρ !$ tΒuρ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) $ tΒ öΝèδρä‹sƒ ªB$# u!$ uŠÏ9÷ρ r& { )؛ فدل على أن اإلميان املذكور ينفي    )٣
، ودل ذلك على أن     ، وال جيتمع اإلميان واختاذهم أولياء يف القلب اختاذهم أولياء ويضاده

 .  من اختذهم أولياء ما فعل اإلميان الواجب من اإلميان باهللا والنيب وما أنزل إليه 
Ÿω (#ρ  {:  ومثله قوله تعاىل ä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 tΒ uρ 

Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 { )يكون مؤمنا؛ فإنه أخرب يف تلك اآليات أن متوليهم ال  )٤     ،

!ª  {:  ، قال اهللا تعاىل ، فالقرآن يصدق بعضه بعضا وأخرب هنا أن متوليهم هو منهم $# 

tΑ̈“ tΡ z|¡ôm r& Ï]ƒ Ï‰pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈t±tF•Β u’ÎΤ$ sW¨Β ”Ïè t±ø)s? çµ ÷ΖÏΒ ßŠθ è= ã_ t Ï% ©!$# šχ öθ t±øƒ s† öΝåκ®5u‘ { )اآلية )٥    ،

$  {:  وكذلك قوله  yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ #sŒÎ)uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 …çµyè tΒ #’ n?tã 9ö∆ r& 

                                                 
 .  )١٧ /٧ (اجملموع ) ١(
 .  ٨١ ، ٨٠:  سورة املائدة اآليتان ) ٢(
 .  ٨١:  سورة املائدة آية ) ٣(
 .  ٥١:  سورة املائدة آية ) ٤(
 .  ٢٣:  سورة الزمر آية ) ٥(
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8ìÏΒ% y` óΟ©9 (#θ ç7yδ õ‹tƒ 4 ®L ym çνθ çΡÉ‹ø↔ tG ó¡o„ 4 { )؛ دليل على أن الذهاب املذكور بدون استئذانه ال    )١
؛ فمن ذهب ومل يستأذن كان قد ترك بعض  ، وأنه جيب أن ال يذهب حىت يستأذن   جيوز

تدل على إثبات   " إمنا : " إن حرف  ، ف ؛ فلهذا نفى عنه اإلميان  ما جيب عليه من اإلميان
 .  املذكور ونفي غريه

 šχθä9θà)tƒuρ $̈ΖtΒ#u «!$$Î/ ÉΑθß™§9$$Î/uρ $uΖ÷èsÛr&uρ ¢ΟèO 4’̄<uθtGtƒ ×,ƒÌsù Νåκ÷]ÏiΒ .ÏiΒ  {:  وكذلك قوله تعاىل

Ï‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ 4 !$tΒuρ y7Í×̄≈s9'ρé& tÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ ∩⊆∠∪ #sŒÎ)uρ (#þθããßŠ ’n<Î) «!$# Ï&Î!θß™u‘uρ zΝä3ósuŠÏ9 öΝæηuΖ÷t/ #sŒÎ) ×,ƒÌsù Νåκ÷]ÏiΒ 

tβθàÊÌ÷è•Β ∩⊆∇∪ βÎ)uρ ä3tƒ ãΝçλ°; ‘,ysø9$# (#þθè?ù'tƒ Ïµø‹s9Î) tÏΖÏãõ‹ãΒ ∩⊆∪ ’Îûr& ΝÍκÍ5θè=è% íÚẗΒ ÇΠr& (#þθç/$s?ö‘$# ÷Πr& šχθèù$sƒs† βr& 

y#‹Ïts† ª!$# öΝÍκön=tã …ã&è!θß™u‘uρ 4 ö≅t/ y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ šχθßϑÎ=≈©à9$# ∩∈⊃∪ $yϑ̄ΡÎ) tβ%x. tΑöθs% tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# #sŒÎ) (#þθããßŠ ’n<Î) «!$# 

Ï&Î!θß™u‘uρ u/ä3ósu‹Ï9 öΝßγoΨ÷t/ βr& (#θä9θà)tƒ $uΖ÷èÏϑy™ $uΖ÷èsÛr&uρ 4 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ ãΝèδ tβθßsÎ=øßϑø9$# ∩∈⊇∪ { )٢(   . 
واملقصود هنا أن كل ما نفاه اهللا ورسوله من مسمى       :  -رمحه اهللا- )٣(إىل أن قال   

، والصالة والصيام والطهارة واحلج       أمساء األمور الواجبة كاسم اإلميان واإلسالم والدين  
Ÿξ  {:  ، ومن هذا قوله تعاىل   ؛ إمنا يكون لترك واجب من ذلك املسمى    وغري ذلك sù 

y7 În/u‘uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $£ϑ ÏiΒ |MøŠŸÒ s% 

(#θ ßϑ Ïk=|¡ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪ { )؛ دل على أن هذه      ، فلما نفى اإلميان حىت توجد هذه الغاية    )٤
، فمن تركها كان من أهل الوعيد ومل يكن قد أتى باإلميان    الغاية فرض على الناس

فإن اهللا إمنا وعد بذلك من فعل ما أمر      .  الواجب الذي وعد أهله بدخول اجلنة بال عذاب        
 .   وأما من فعل بعض الواجبات فإنه معرض للوعيد ، به

ومعلوم باالتفاق أنه جيب حتكيم الرسول يف كل ما شجر بني الناس يف أمر دينهم    
، وعليهم كلهم إذا حكم الشرع بشيء أن ال جيدوا يف        ودنياهم يف أصول دينهم وفروعه 

                                                 
 .  ٦٢:  سورة النور آية ) ١(
 .  ٥١ - ٤٧:  سورة النور اآليات ) ٢(
 .  )٣٧ /٧ (اجملموع ) ٣(
 .  ٦٥:  سورة النساء آية ) ٤(
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’ ?öΝs9r& ts  {:  ، قال تعاىل أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما    n< Î) š Ï% ©!$# tβθßϑ ãã ÷“ tƒ 

öΝßγ ¯Ρr& (#θãΨ tΒ#u !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7 Î= ö6s% tβρß‰ƒ Ìãƒ β r& (#þθ ßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’ n< Î) ÏNθ äó≈ ©Ü9$# ô‰s% uρ (#ÿρ âÉ∆ é& β r& 

(#ρ ãàõ3tƒ Ïµ Î/ ß‰ƒ Ìãƒ uρ ß≈sÜø‹¤±9$# β r& öΝßγ ¯= ÅÒ ãƒ Kξ≈ n= |Ê #Y‰‹Ïè t/ ∩∉⊃∪ #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#öθs9$ yè s? 4’n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ’ n< Î)uρ 

ÉΑθ ß™ §9 $# |M ÷ƒ r& u‘ t É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ šΖ tã # YŠρ ß‰ ß¹ ∩∉⊇∪ { )وقوله      )١ ،  :}  4’ n< Î) !$ tΒ tΑ t“Ρ r& 

ª! ρ#)  {:  ، وهي السنة قال تعاىل  ، قد أنزل اهللا الكتاب واحلكمة   )٢( } #$ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ÷è ÏΡ «! $# 

öΝä3ø‹n=tæ !$tΒuρ tΑt“Ρr& Νä3ø‹n=tæ zÏiΒ É=≈tGÅ3ø9$# Ïπyϑõ3Åsø9$#uρ /ä3ÝàÏètƒ ÏµÎ/ 4 { )وقال تعاىل  )٣ ،  :}  tΑt“Ρr&uρ ª!$# 

šø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# sπyϑõ3Ïtø:$#uρ šyϑ©=tãuρ $tΒ öΝs9 ä3s? ãΝn=÷ès? 4 šχ%x.uρ ã≅ôÒsù «!$# y7ø‹n=tã $VϑŠÏàtã ∩⊇⊇⊂∪ { )٤(    ،
، والدعاء إىل الرسول يستلزم إىل ما أنزله      والدعاء إىل ما أ نزل يستلزم الدعاء إىل الرسول

؛ فمن يطع الرسول فقد أطاع اهللا    تالزمان، وهذا مثل طاعة اهللا والرسول فإهنما م اهللا
tΒ  {:  ، وكذلك قوله تعاىل ومن أطاع اهللا فقد أطاع الرسول uρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §9$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ 

$ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγ ø9$# ôìÎ6 −Ftƒ uρ uöxî È≅‹ Î6 y™ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )فكل من شاق     ؛ فإهنما متالزمان  )٥ ،
، وكل من اتبع غري سبيل   الرسول من بعد ما تبني له اهلدى فقد اتبع غري سبيل املؤمنني  

، فإن كان يظن أنه متبع سبيل    املؤمنني فقد شاق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى   
 .  ، فهو مبرتلة من ظن أنه متبع للرسول وهو خمطئ     خمطئ املؤمنني وهو

وهذه اآلية تدل على أن إمجاع املؤمنني حجة من جهة أن خمالفتهم مستلزمة ملخالفة           
، فكل مسألة    ، وأن كل ما أمجعوا عليه فال بد أن يكون فيه نص عن الرسول   الرسول

، وخمالف هذا   ا مما بي ن اهللا فيه اهلدىيقطع فيها باإلمجاع وبانتفاء املنازع من املؤمنني فإهن
، وأما إذا كان يظن اإلمجاع وال يقطع به فهنا        اإلمجاع يكفر كما يكفر خمالف النص البي ن  

                                                 
 .  ٦١ ، ٦٠:  سورة النساء اآليتان ) ١(
 .  ٦١:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٢٣١:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ١١٣:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  ١١٥:  آية سورة النساء ) ٥(
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، وخمالف مثل هذا اإلمجاع قد   قد ال يقطع أيضا بأهنا مما تبني فيه اهلدى من جهة الرسول
، وهذا هو      خالف هذا القول   ، والصواب يف   ، بل قد يكون ظن اإلمجاع خطأ   ال يكفر

 .  فصل اخلطاب فيما يكف ر به من خمالفة اإلمجاع وما ال يكفر
 :  -رمحه اهللا- )١(إىل أن قال  

، لكن     كل ما أمجع عليه املسلمون فإنه ال يكون إال حقا موافقا ملا يف الكتاب والسنة   
، وحي القرآن     لوحي  ، وأما الرسول فيرتل عليه ا  املسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول  

 )٣( )٢( }أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه  {:  ووحي آخر هو احلكمة كما قال   
 بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه    كان جربيل يرتل على النيب :  وقال حسان بن عطية

؛ فإن    فإنه ال بد أن يدل عليه الكتاب والسنة   خبالف ما يقوله أهل اإلمجاع   .  القرآن 
 .  الرسول هو الواسطة بينهم وبني اهللا يف أمره وهنيه وحتليله وحترميه  

ال يبغض األنصار رجل يؤمن باهللا واليوم   {:  ومن هذا الباب قول النيب 

 )٧( )٦( }آية اإلميان حب األنصار وآية النفاق بغض األنصار   {:  وقوله  )٥( )٤( }اآلخر 
، وكان حمبا هللا    فإن من علم ما قامت به األنصار من نصر اهللا ورسوله من أول األمر   

، ومن أبغضهم مل يكن يف قلبه  إلميان يف قلبهورسوله أحبهم قطعا فيكون حبه هلم عالمة ا   
 .  اإلميان الذي أوجبه اهللا عليه 

                                                 
 .  )٤٠ /٧ (اجملموع ) ١(
 .  )٤٦٠٤(أبو داود السنة   ) ٢(
، والعجلوين يف الكشف      )٢٧٨ /٨ (، وصححه الشوكاين    )١٣٠ /٤ (، وأمحد  )٤٦٠٤ (رواه أبو داود   ) ٣(

) ٥٦٩ /٢(  . 
 .  )٢/٤١٩(، أمحد  )٧٦(مسلم اإلميان  ) ٤(
 .  من حديث أيب هريرة ) ٧٦ (رواه مسلم  ) ٥(
 .  )٣/١٣٤(، أمحد  )٥٠١٩(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٧٤(، مسلم اإلميان   )١٧(البخاري اإلميان  ) ٦(
 .  من حديث أنس) ٧٤ (ومسلم ) ١٧ (رواه البخاري   ) ٧(
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وكذلك من مل يكن يف قلبه بغض ما يبغضه اهللا ورسوله من املنكر الذي حرمه اهللا   
، فإن     ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان مل يكن يف قلبه اإلميان الذي أوجبه اهللا عليه     

، وكذلك من ال حيب ألخيه   رمات أصال مل يكن إميان أصال  مل يكن مبغضا لشيء من احمل
، فحيث نفى اهللا اإلميان  املؤمن ما حيب لنفسه مل يكن معه ما أوجبه اهللا عليه من اإلميان  

، ويكون من املعرضني للوعيد     عن شخص فال يكون إال لنقص ما جيب عليه من اإلميان   
 .  ليس من املستحقني للوعد املطلق 

من محل علينا السالح      { و  )٢( )١( }من غشنا فليس منا   {:   وكذلك قوله 

، أو      ؛ كله من هذا الباب ال يقوله إال ملن ترك ما أوجب اهللا عليه      )٤( )٣( }فليس منا 
يكون قد ترك من اإلميان املفروض عليه ما ينفى عنه االسم     ، ف فعل ما حرمه اهللا ورسوله 

 .  ، فال يكون من املؤمنني املستحقني للوعد الساملني من الوعيد  ألجله
 šχθä9θà)tƒuρ $̈ΖtΒ#u «!$$Î/ ÉΑθß™§9$$Î/uρ $uΖ÷èsÛr&uρ ¢ΟèO 4’̄<uθtGtƒ ×,ƒÌsù Νåκ÷]ÏiΒ .ÏiΒ  {:  وكذلك قوله تعاىل     

Ï‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ 4 !$tΒuρ y7Í×̄≈s9'ρé& tÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ ∩⊆∠∪ #sŒÎ)uρ (#þθããßŠ ’n<Î) «!$# Ï&Î!θß™u‘uρ zΝä3ósuŠÏ9 öΝæηuΖ÷t/ #sŒÎ) ×,ƒÌsù Νåκ÷]ÏiΒ 

tβθàÊÌ÷è•Β ∩⊆∇∪ βÎ)uρ ä3tƒ ãΝçλ°; ‘,ysø9$# (#þθè?ù'tƒ Ïµø‹s9Î) tÏΖÏãõ‹ãΒ ∩⊆∪ ’Îûr& ΝÍκÍ5θè=è% íÚẗΒ ÇΠr& (#þθç/$s?ö‘$# ÷Πr& šχθèù$sƒs† 

βr& y#‹Ïts† ª!$# öΝÍκön=tã …ã&è!θß™u‘uρ 4 ö≅t/ y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ šχθßϑÎ=≈©à9$# ∩∈⊃∪ $yϑ̄ΡÎ) tβ%x. tΑöθs% tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# #sŒÎ) (#þθããßŠ ’n<Î) 

«!$# Ï&Î!θß™u‘uρ u/ä3ósu‹Ï9 öΝßγoΨ÷t/ βr& (#θä9θà)tƒ $uΖ÷èÏϑy™ $uΖ÷èsÛr&uρ 4 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ ãΝèδ tβθßsÎ=øßϑø9$# ∩∈⊇∪ { )فهذا     )٥ ،
، فإنه يتناول فعل الواجبات وترك  حكم اسم اإلميان إذا أطلق يف كالم اهللا ورسوله 

كون قد ترك واجبا أو فعل   ، ومن نفى اهللا ورسوله عنه اإلميان فال بد أن ي    احملرمات

                                                 
 .  )٢/٤١٧(، أمحد  )١٠١(مسلم اإلميان  ) ١(
 .  من حديث أيب هريرة ) ١٠١ (رواه مسلم  ) ٢(
،   )٢٥٧٦(، ابن ماجه احلدود  )٤١٠٠(، النسائي حترمي الدم  )٩٨(م اإلميان ، مسل )٦٤٨٠(البخاري الديات ) ٣(

 .  )٢/١٤٢(أمحد 
 .  من حديث أيب هريرة ) ١٠١ (رواه مسلم  ) ٤(
 .  ٥١ - ٤٧:  سورة النور اآليات ) ٥(
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، بل يكون من أهل   ، فال يدخل يف االسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد    حمرما
 .  الوعيد

≈7ym ãΝä3ø‹s9Î) z¬=| #$!©  {:  وكذلك قوله تعاىل  yϑƒ M}$# …çµ uΖ−ƒ y— uρ ’Îû ö/ä3Î/θ è=è% oν §x.uρ ãΝä3ø‹s9Î) tøä3ø9$# 

s−θ Ý¡àø9$#uρ tβ$ uŠóÁ Ïèø9$#uρ 4 y7 Í×¯≈s9'ρ é& ãΝèδ šχρ ß‰Ï©≡§9$# ∩∠∪ { )١(   . 
،   ملا كانت املعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر :  قال حممد بن نصر املروزي  

، ونوع      ، ونوع منها فسوق وليس بكفر ا كفرنوع منه:  فرق بينها فجعلها ثالثة أنواع 
، وملا كانت الطاعات    ، وأخرب أنه كرهها كلها إىل املؤمنني     عصيان ليس بكفر وال فسوق 

حبب إليكم  :  ، فيقول ، وليس فيها شيء خارج عنه مل يفرق بينها  كلها داخلة يف اإلميان 
≈7ym ãΝä3ø‹s9Î) z¬=|  {:  ، بل أمجل ذلك فقال  الفرائض وسائر الطاعات yϑƒ M}$# { )فدخل    )٢ ،
؛ ألنه قد حبب إىل املؤمنني الصالة والزكاة وسائر الطاعات حب         يف ذلك مجيع الطاعات 

 (7ym ãΝä3ø‹s9Î¬=|  {:  ، لقوله   ؛ ألن اهللا أخرب أنه حبب إليهم ذلك وزينه يف قلوهبم     تدي ن

z≈ yϑƒ M}$# { )؛ الكفر منها والفسوق وسائر املعاصي كراهة        ، ويكرهون مجيع املعاصي    )٣

من سرته     { ول  ، ومن ذلك قول الرس  ؛ ألن اهللا أخرب أنه كره ذلك إليهم      تدي ن

؛ ألن اهللا حبب إىل املؤمنني احلسنات وكره       )٥( )٤( }حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن 
 .  إليهم السيئات

وتكريهه مجيع املعاصي إليهم    وتكريهه مجيع املعاصي إليهم    : :  قلتقلت: :  -رمحه اهللا رمحه اهللا -يقـول شـيخ اإلسالم ابن تيمية        يقـول شـيخ اإلسالم ابن تيمية        
، وألنه ال يترك املعاصي كلها إن       ، وألنه ال يترك املعاصي كلها إن        ؛ ألن ترك الطاعات معصية    ؛ ألن ترك الطاعات معصية      الطاعات  الطاعات يستلزم حب مجيع  يستلزم حب مجيع  

                                                 
 .  ٧:  سورة احلجرات آية  ) ١(
 .  ٧:  سورة احلجرات آية  ) ٢(
 .  ٧:  سورة احلجرات آية  ) ٣(
 .  )١/١٨(، أمحد  )٢١٦٥(ذي الفنت  الترم) ٤(
وصححه القاري ؛ كما يف حتفة   ) ٩٢٢٥ (، والنسائي   حسن صحيح غريب  :  وقال) ٢١٦٥ (رواه الترمذي   ) ٥(

 .  )٣٢١ /٦ (األحوذي 
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؛ فإذا كان ؛ فإذا كان  إذ القلب ال بد له من إرادة إذ القلب ال بد له من إرادة . .  مل يتلبس بضدها فيكون حمبا لضدها وهو الطاعةمل يتلبس بضدها فيكون حمبا لضدها وهو الطاعة
، وبالنية السيئة   ، وبالنية السيئة    ، واملباح بالنية احلسنة يكون خريا     ، واملباح بالنية احلسنة يكون خريا      يكـره الشر كله فال بد أن يريد اخلري        يكـره الشر كله فال بد أن يريد اخلري        

ـ      يكـون شـرا   يكـون شـرا    ـ     ، وال يكـون فع  يف احلديث    يف احلديث   ، وهلذا قال النيب     ، وهلذا قال النيب      ل اختياري إال بإرادة   ل اختياري إال بإرادة   ، وال يكـون فع
وأصدق األمساء  وأصدق األمساء    {{. .  ))٢((  }}أحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن         أحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن           {{  ))١((: :  الصحيحالصحيح

؛ واحلارث  ؛ واحلارث   ؛ ألن كل إنسان مهام حارث     ؛ ألن كل إنسان مهام حارث      ))٤((  ))٣((  }}، وأقبحها حرب ومرة     ، وأقبحها حرب ومرة      حارث ومهام حارث ومهام 
، وكل حيوان   ، وكل حيوان    ، وهو حيوان  ، وهو حيوان   ، وهو مبدأ اإلرادة   ، وهو مبدأ اإلرادة    ، واهلمام الكثري اهلم   ، واهلمام الكثري اهلم    الكاسـب العامل  الكاسـب العامل  

ة ينتهي إليها ة ينتهي إليها فإذا فعل شيئا من املباحث فال بد له من غاي فإذا فعل شيئا من املباحث فال بد له من غاي . .  حسـاس مـتحرك بـاإلرادة   حسـاس مـتحرك بـاإلرادة   
فإن كان منتهى   فإن كان منتهى   . .  ، وإما أن يقصد لغريه    ، وإما أن يقصد لغريه     إما يقصده لنفسه  إما يقصده لنفسه  : :  ، وكـل مقصـود    ، وكـل مقصـود     قصـده قصـده 

، ،  ، وهو إهله الذي يعبده ال يعبد شيئا سواه، وهو إهله الذي يعبده ال يعبد شيئا سواه مقصوده ومراده عبادة اهللا وحده ال شريك له مقصوده ومراده عبادة اهللا وحده ال شريك له 
وهو أحب إليه من كل ما سواه فإن إرادته تنتهي إىل إرادته وجه اهللا فيثاب على مباحاته                 وهو أحب إليه من كل ما سواه فإن إرادته تنتهي إىل إرادته وجه اهللا فيثاب على مباحاته                 

: :   أنه قال   أنه قال  عن النيب   عن النيب    "" الصحيحنيالصحيحني "" كما يف كما يف . .  يقصد االستعانة هبا على الطاعة    يقصد االستعانة هبا على الطاعة    الـيت   الـيت   
عنه أنه قال لسعد    عنه أنه قال لسعد     "" الصحيحنيالصحيحني ""  ويف  ويف ))٦((  ))٥((  }}نفقة الرجل على أهله حيتسبها صدقة       نفقة الرجل على أهله حيتسبها صدقة         {{

إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال ازددت          إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال ازددت            {{: :  بن أيب وقاص ملا مرض مبكة وعاده      بن أيب وقاص ملا مرض مبكة وعاده      

 وقال معاذ بن جبل أليب       وقال معاذ بن جبل أليب      ))٨((  ))٧((  }}، حىت اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك        ، حىت اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك         هبـا درجة ورفعة   هبـا درجة ورفعة   

                                                 
 .  من حديث ابن عمر  ) ٢١٣٢ (رواه مسلم  ) ١(
 .  )٤/٣٤٥(، أمحد  )٤٩٥٠(، أبو داود األدب   )٣٥٦٥(النسائي اخليل  ) ٢(
 .  )٤/٣٤٥(، أمحد  )٤٩٥٠(أبو داود األدب  ) ٣(
،  )٣٤٥ /٤ (من طريق أمحد   ) ٣٠٦ /٩ (، والبيهقي  )٤٤٠٦ (، والنسائي  )٤٩٥٠ (رواه أبو داود    ) ٤(

 .  )٣٢٢ /١ (و املراسيل ) ٣١٣ - ٣١٢ /٢ (وضعفه أبو حامت يف العلل  
(، النسائي الزكاة         )١٩٦٥(لرب والصلة     ، الترمذي ا      )١٠٠٢(، مسلم الزكاة        )٥٠٣٦(البخاري النفقات         ) ٥(

 .  )٢٦٦٤(، الدارمي االستئذان   )٥/٢٧٣(، أمحد  )٢٥٤٥
 .  من حديث أيب مسعود ) ١٠٠٢ (، ومسلم   )٥٥ (رواه البخاري   ) ٦(
،   )٢٨٦٤(، أبو داود الوصايا  )٢١١٦(، الترمذي الوصايا  )١٦٢٨(، مسلم الوصية  )١٢٣٤(البخاري اجلنائز ) ٧(

 .  )٣١٩٦(، الدارمي الوصايا  )١٤٩٥(، مالك األقضية  )١/١٧٦(أمحد 
 .  من حديث سعد) ١٦٦٨ (، ومسلم   )٥٦ (رواه البخاري   ) ٨(
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نوم العامل  نوم العامل  : :   ويف األثر   ويف األثر  ))٢((  }}إين أحتسـب نومـيت كما أحتسب قوميت         إين أحتسـب نومـيت كما أحتسب قوميت           {{  ))١((موسـى   موسـى   
، فإن اهللا ، فإن اهللا  ، وإذا كـان أصل مقصوده عبادة غري اهللا مل تكن الطيبات مباحة له  ، وإذا كـان أصل مقصوده عبادة غري اهللا مل تكن الطيبات مباحة له   تسـبيح تسـبيح 

، بل الكفار وأهل اجلرائم والذنوب وأهل الشهوات حياسبون         ، بل الكفار وأهل اجلرائم والذنوب وأهل الشهوات حياسبون          أباحهما للمؤمنني من عباده   أباحهما للمؤمنني من عباده   
Λä÷    {{: :  ، ويقال هلم  ، ويقال هلم   ، فلم يذكروه ومل يعبدوه هبا     ، فلم يذكروه ومل يعبدوه هبا      موا هبا موا هبا يوم القيامة على النعم اليت تنع     يوم القيامة على النعم اليت تنع      ö7yδ øŒr&  

óΟä3ÏG≈ t6 Íh‹sÛ  ’ Îû  â/ä3Ï?$ uŠym  $ u‹÷Ρ‘‰9$#  Λä ÷è tFôϑ tFó™ $#uρ  $ pκÍ5  tΠöθ u‹ø9$$ sù  tβ ÷ρ t“ øgéB  z># x‹tã  Èβθ ßγ ø9$#  $ yϑ Î/  ÷ΛäΖä.  tβρ çÉ9 õ3tG ó¡n@  ’ Îû  

ÇÚö‘ F{$#  Îötó Î/  Èd,pt ø: $#  $ oÿ Ï3 uρ  óΟçFΖä.  tβθ à)Ý¡øs?  ∩⊄⊃∪  {{  ))وقـال تعاىل   ، وقـال تعاىل      ))٣ ،  : :}}    ¢ΟèO  £è= t↔ ó¡çFs9  >‹Í≥ tΒ öθ tƒ  Çtã  

ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$#  ∩∇∪  {{  ))والكافر مل يشكر على النعيم الذي أنعم اهللا عليه          ، والكافر مل يشكر على النعيم الذي أنعم اهللا عليه           عن شكره عن شكره : :  يي؛ أ ؛ أ    ))٤ ،
: :  ، واهللا إمنا أباحها للؤمنني وأمرهم معها بالشكر كما قال تعاىل ، واهللا إمنا أباحها للؤمنني وأمرهم معها بالشكر كما قال تعاىل  بـه فيعاقبه على ذلك    بـه فيعاقبه على ذلك    

}}    $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ  š Ï% ©!$#  (#θ ãΖtΒ#u  (#θ è= à2  ÏΒ  ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ  $ tΒ  öΝä3≈ oΨ ø% y— u‘  (#ρ ãä3ô© $#uρ  ¬!  {{  ))٥((    . . 

                                                 
 .  )٢١٥ /٤ (، وأبو عوانة  )٥٣٧٦ (رواه ابن حبان  ) ١(
 .  )٤٣٥٤(، أبو داود احلدود   )٤٠٨٦(البخاري املغازي  ) ٢(
 .  ٢٠:  سورة األحقاف آية ) ٣(
 .  ٨:  تكاثر آية  سورة ال) ٤(
 .  ١٧٢:  سورة البقرة آية ) ٥(
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 األكل من احلالل
، فإنه    فعل املؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن احلرام إىل احلالل حلاجته إليه     )١(إذا 

يا :  قالوا.  ويف بضع أحدكم له صدقة    {:   )٢(، كما قال النيب  يثاب على ذلك
أرأيتم لو وضعها يف حرام     :  قال.  ، يأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر     رسول اهللا

 وهذا كقوله يف   )٣( }فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر     .  كان عليه وزر

إن اهللا حيب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى  {:   قالعن النيب بن عمر حديث ا

فأخرب أن اهللا حيب .  وغريمها " صحيحه "  رواه أمحد وابن خزمية يف  )٥( )٤( }معصيته 

كما حيب أن تؤتى   {:   الفقهاء يرويه ، وبعض إتيان رخصه كما يكره فعل معصيته

؛ ألن الرخص إمنا أباحها اهللا حلاجة العباد    ، وذلك   وليس هذا لفظ احلديث )٦( }عزائمه 
؛ ألن الكرمي حيب قبول    ، واملؤمنون يستعينون هبا على عبادته فهو حيب األخذ هبا    إليها

صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا   {:  إحسانه وفضله كما قال يف حديث القصر
،     وألنه هبا تتم عبادته وطاعته وما ال حيتاج إليه اإلنسان من قول وعمل)٨( )٧( }صدقته 

                                                 
 .  )٤٨ /٧ (اجملموع ) ١(
 .  من حديث أيب ذر ) ١٠٠٦ (رواه مسلم  ) ٢(
 .  )٥/١٦٨(، أمحد  )١٠٠٦(مسلم الزكاة  ) ٣(
 .  )٢/١٠٨(أمحد ) ٤(
 املنذري    ، وصححه حديث ثابت :  ، وقال ابن القيم   )٢٧٤٢ (، وصححه ابن حبان    )١٠٨ /٢ (رواه أمحد  ) ٥(

 .  )٨٧ /٢ (يف الترغيب 
، وحسنه     )٦٧ /٢٤ (، وصححه ابن عبد الرب يف التمهيد       من حديث ابن عباس   ) ٣٥٤ (رواه ابن حبان   ) ٦(

 .  املنذري  
، النسائي تقصري الصالة يف              )٣٠٣٤(، الترمذي تفسري القرآن              )٦٨٦(مسلم صالة املسافرين وقصرها              ) ٧(

،  )١/٣٦(، أمحد  )١٠٦٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١١٩٩(ة ، أبو داود الصال )١٤٣٣(السفر 
 .  )١٥٠٥(الدارمي الصالة   

 .  من حديث ابن عمر ) ٦٨٦ (رواه مسلم  ) ٨(
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كل كالم ابن آدم عليه ال له إال أمرا      {:  بل يفعله عبثا فهذا عليه ال له كما يف احلديث

 أنه  عن النيب  " الصحيحني "  ويف)٢( )١( }مبعروف أو هنيا عن منكر أو ذكرا هللا   

 فأمر املؤمن   )٤( )٣( }ليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت من كان يؤمن باهللا وا {:  قال
، وهلذا كان قول اخلري خريا من السكوت      ، أو الصمات   إما قول اخلري :  بأحد أمرين

$  {:  ، وهلذا قال اهللا تعاىل ، والسكوت عن الشر خريا من قوله   عنه ¨Β àáÏù= tƒ ÏΒ @Αöθ s% ω Î) 

Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )وأيضا فهو مأمور إما بقول اخلري   :  -رمحه اهللا-إىل أن قال   .   )٥
، فإذا عدل عما أمر به من الصمات إىل فضول القول الذي ليس خبري كان    وإما بالصمات

من حسن      {:  لنيب   ، وهلذا قال ا     ، واملكروه ينقصه        مكروها  ؛ فإنه يكون  هذا عليه

؛ فإذا خاض فيما يعنيه نقص من حسن إسالمه        )٧( )٦( } إسالم املرء تركه ما ال يعنيه          
إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب   .  فكان هذا عليه

$  {:  ، وهلذا قال تعاىل  ، بل نقص قدره ودرجته عليه اهللا yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. $ pκ ö n= tã uρ $ tΒ 

ôM t6 |¡ tF ø. فإن كان مما أمر به كان له وإال كان        .  ، فما يعمل أحد إال عليه أو له       )٨( } 3 #$
، لكن قد عفا اهللا عما    ، والنفس طبعها احلركة ال تسكن قط  أنه ينقص قدره عليه ولو 

                                                 
 .  )٣٩٧٤(، ابن ماجه الفنت   )٢٤١٢(الترمذي الزهد   ) ١(
 .  )٥٥٧ /٢ (م وصححه احلاك) ٣٩٧٤ (، وابن ماجه   غريب:  ، وقال )٢٤١٢ (رواه الترمذي   ) ٢(
 .  )٢/٢٦٧(، أمحد  )٤٧(، مسلم اإلميان   )٥٦٧٢(البخاري األدب  ) ٣(
 .  من حديث أيب هريرة  ) ٤٧ (، ومسلم  )٦٠١٨ (رواه البخاري   ) ٤(
 .  ١٨:  سورة ق آية) ٥(
 .  )١٦٧٢(، مالك اجلامع  )٢٣١٨(الترمذي الزهد   ) ٦(
، والترمذي     )٢٠١ /١ (، ووصله أمحد   مرسال) ١٠٦٤ (وطأ  ، وهو يف امل بوب به البخاري يف كتاب اإلميان  ) ٧(

، وحسنه النووي يف       )٢٢٩ (، وصححه ابن حبان   )٣٩٧٦ (، وابن ماجه   غريب:  وقال) ٢٣١٧ (
 .  األربعني 

 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية ) ٨(
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فإذا عملوا به دخل يف األمر  .  حدث به املؤمنون أنفسهم ما مل يتكلموا به أو يعملوا به 
 .  والنهي

، وهو قد حبب إليهم اإلميان الذي      فإذا كان اهللا قد كره إىل املؤمنني مجيع املعاصي 
، وإذا كان قد كره إىل املؤمنني     ، إذا مل يعارضه ضد باتفاق الناس  اتيقتضي مجيع الطاع

، وأيضا فإذا كرهوا مجيع السيئات مل  املعارض كان املقتدى للطاعة ساملا من هذا املعارض
، واملباحات مل تبح إال ألهل اإلميان الذين يستعينون هبا على        يبق إال حسنات أو مباحات 

 .  الطاعات
،     يبح قط ألحد شيئا أن يستعني به على كفر وال فسوق وال عصيان  وإال فاهللا مل
، والعاصر يعصر عنبا    كما لعن شارهبا)١( عاصر اخلمر ومعتصرها وهلذا لعن النيب 

لكن ملا علم أن قصد العاصر أن جيعلها مخرا مل يكن له أن            .  ميكن أن ينتفع به يف املباح   
؛ ألن اهللا مل يبح إباحة العاصي       على ذلكعنه ، بل ل يعنيه مبا جنسه مباح على معصية

، فال تكون مباحات هلم إال إذا    ، وال أباح له ما يستعني به يف املعصية على معصيته
، وهلذا     ، فيلزم من انتفاء السيئات أهنم ال يفعلون إال احلسنات  استعانوا هبا على الطاعات

كل  { )٢(، ويف احلديث الصحيح   من ترك املعاصي كلها فال بد أن يشتغل بطاعة اهللا

، فاملؤمن ال بد له أن حيب احلسنات  )٣( }الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 
، ومىت قدر   ، وال بد أن يسره فعل احلسنة ويسوءه فعل السيئة    وال بد أن يبغض السيئات

، واملؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب     أنه يف بعض األمور ليس كذلك كان ناقص اإلميان 
، ولكن ال بد أن يكون كارها   ، أو يبتلى ببالء يكفرها عنه منها أو يأيت حبسنات متحها

                                                 
، ورواه أمحد    من حديث أنس  ) ٢١٨٩ (، وصححه الضياء   )٣٣٨١ (، وابن ماجه   )١٢٩٥ (رواه الترمذي   ) ١(

، وصححه املنذري يف الترغيب    )، املوارد ١٣٤٧ (، وابن حبان  )٣٧ /٢ (، وصححه احلاكم  )٣١٦ /١ (
) ١٧٥ /٣(  . 

 .  من حديث أيب مالك األشعري) ٢٢٣ (رواه مسلم  ) ٢(
،   )٥/٣٤٤(، أمحد  )٢٨٠(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٥١٧(، الترمذي الدعوات  )٢٢٣(مسلم الطهارة ) ٣(

 .  )٦٥٣(الدارمي الطهارة   
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،   ، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان   هلا فإن اهللا أخرب أنه حبب إىل املؤمنني اإلميان
.  الفاسق يكرهها تدينا:  ، ولكن حممد بن ناصر يقول   الثالثة مل يكن منهم فمن مل يكره

، وهذه من مجلته فهو      إن أريد بذلك أن يعتقد دينه حرمها وهو حيب دينه      :  فيقال
، كان قد عدم من اإلميان   ، وليس يف قلبه كراهة هلا   ، وإن كان حيب دينه جممال    يكرهها

فإن مل     .  من رأى منكم منكرا فليغريه بيده { )١( ، كما يف احلديث الصحيح   بقدر ذلك

 ويف احلديث اآلخر    )٢( }فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان     .  يستطع فبلسانه

،    فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن   {:  - )٣( " صحيح مسلم  " -الذي يف الصحيح أيضا 
، وليس وراء ذلك من     ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن   ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن

ه كراهة ما يكرهه مل  ، فعلم أن القلب إذا مل يكن في  )٤( }اإلميان مثقال حبة من خردل  
من هذا  :  ؛ أي )من اإلميان : ( ، وقوله  يكن فيه من اإلميان الذي يستحق به الصواب 

ليس وراء هذه الثالث ما هو من اإلميان وال قدر حبة    :  ؛ أي  اإلميان وهو اإلميان املطلق
 مراده   ، ليس  ، ما بقي بعد هذا من اإلميان شيء   هذا آخر حدود اإلميان    :  ، واملعىن   خردل 

، بل لفظ احلديث إمنا يدل على املعىن    أنه من مل يفعل ذلك مل يبق معه من اإلميان شيء 
 .  األول

                                                 
 .  من حديث أيب سعيد اخلدري  ) ٤٩ (رواه مسلم  ) ١(
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   
 .  من حديث ابن مسعود  ) ٥ (رواه مسلم  ) ٣(
 .  )٥٠(مسلم اإلميان  ) ٤(
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 الطيبات أبيحت للمؤمنني ومل تبح للكفار 
 أن الطيبات والنعم إمنا أبيحت للمؤمنني ومل تبح للكفار               -رمحه اهللا - )١(يبي ن الشيخ  

،     )٢( } ö≅è% }‘Ïδ tÏ%©#Ï9 (#θãΖtΒ#u ’Îû Íο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ|ÁÏ9%s{ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# 3  {:  أخذا من قوله تعاىل     

، وقال       )٣( } ) pκš‰r'̄≈tƒ ã≅ß™”9$# (#θè=ä. zÏΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# (#θè=uΗùå$#uρ $·sÎ=≈|¹$  {:  وكذلك قال للرسل    :  قال

،     )٤( } ôM̄=Ïmé& Νä3s9 èπyϑŠÍκu5 ÉΟ≈yè÷ΡF{$# ωÎ) $tΒ 4‘n=÷Fãƒ öΝä3ø‹n=tæ uöxî ’Ìj?ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ îΠããm 3  {:  تعاىل

—ø−ã  {:  وقال اخلليل ö‘ $#uρ …ã&s#÷δ r& zÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# ôtΒ ztΒ#u Νåκ÷]ÏΒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# ( { )قال   )٥ ،

tΒ  {:  اهللا تعاىل uρ txx. …çµ ãè ÏnG tΒé'sù Wξ‹ Î= s% §ΝèO ÿ…çν ”sÜôÊ r& 4’ n< Î) É>#x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# ( }§ø♥ Î/uρ çÅÁ yϑø9$# ∩⊇⊄∉∪ { )٦( 
فاخلليل إمنا دعا بالطيبات للمؤمنني خاصة واهللا إمنا أباح هبيمة األنعام ملن حرم ما حرمه      

، وهلذا غري     ، واملؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه      اهللا من الصيد وهو حمرم 
$  {:  ال، فق سبحانه بني خطاب الناس مطلقا وخطاب املؤمنني yγ •ƒr'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θè= ä. $ £ϑ ÏΒ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# Wξ≈ n= ym $ Y7Íh‹sÛ Ÿω uρ (#θãè Î6 ®Ks? ÏN≡uθ äÜäz Ç≈ sÜø‹¤±9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) öΝä3s9 Aρ ß‰tã îÎ7•Β ∩⊇∉∇∪ $ yϑ ¯ΡÎ) Νä.ããΒ ù'tƒ Ïþθ ¡9$$ Î/ 

Ï!$ t±ós xø9$#uρ β r&uρ (#θä9θ à)s? ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊇∉∪ #sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θ ãè Î7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ö≅t/ ßìÎ6 ®KtΡ 

!$ tΒ $ uΖø‹xø9r& Ïµø‹n= tã !$ tΡu!$ t/# u 3 öθ s9uρ r& šχ% x. öΝèδ äτ !$ t/# u Ÿω šχθ è= É)÷è tƒ $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ tβρ ß‰tG ôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪ { )؛ فإمنا   )٧
 .  ، وأن يكون حالال    أن يكون طيبا  :  أذن للناس أن يأكلوا مما يف األرض بشرطني 

                                                 
 .  )٤٤ /٧ (اجملموع ) ١(
 .  ٣٢:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ٥١:  سورة املؤمنون آية ) ٣(
 .  ١:  سورة املائدة آية ) ٤(
 .  ١٢٦:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ١٢٦:  سورة البقرة آية ) ٦(
  . ١٧٠ - ١٦٨:  سورة البقرة اآليات ) ٧(
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 yγ•ƒr'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=à2 ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝä3≈oΨø%y—u‘ (#ρãä3ô©$#uρ ¬! βÎ) óΟçFΖà2 çν$−ƒÎ)$  {:  مث قال

šχρß‰ç7÷ès? ∩⊇∠⊄∪ $yϑ̄ΡÎ) tΠ§ym ãΝà6ø‹n=tæ sπtGøŠyϑø9$# tΠ¤$!$#uρ zΝóss9uρ ÍƒÌ“ΨÏ‚ø9$# !$tΒuρ ¨≅Ïδé& ÏµÎ/ ÎötóÏ9 «!$# ( { )١(    ،
رم عليهم إال ما  ، وأخرب أنه مل حي    فأذن للمؤمنني يف األكل من الطيبات ومل يشترط احلل  

، ومع هذا مل يكن أحله خبطابه بل كان   ، فما سواه مل يكن حمرما على املؤمنني ذكره
تابه  احلالل ما أحله اهللا يف ك  { )٢(عفوا كما يف احلديث عن سلمان موقوفا ومرفوعا 

 ويف حديث أيب  )٣( }، وما سكت عنه فهو ما عفي عنه  واحلرام ما حرمه اهللا يف كتابه

، وحد حدودا فال           إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها           {:  ثعلبة عن النيب     
، فال     رمات فال تنتهكوها وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسيان               ، وحرم ح      تعتدوها 

è% Hω ß‰É≅  {:  وكذلك قوله تعاىل } تسألوا عنها    r̀& ’Îû !$ tΒ z Çrρé& ¥’n< Î) $·Β §pt èΧ 4’ n?tã 5ΟÏã$ sÛ 

ÿ…çµ ßϑ yèôÜtƒ Hω Î) βr& šχθ ä3tƒ ºπ tG øŠtΒ { )؛ فيكون مسكوتا عن    ، نفى التحرمي عن غري املذكور   )٤
، وهلذا قال يف سورة املائدة اليت أنزلت بعد     ، والتحليل إمنا يكون خبطاب    عفوا حترميه 
y7  { هذا tΡθè= t↔ ó¡o„ !#sŒ$ tΒ ¨≅ Ïm é& öΝçλm; ( ö≅ è% ¨≅ Ïm é& ãΝä3s9 àM≈t6 ÍhŠ©Ü9$#   $ tΒ uρ ΟçFôϑ ¯= tæ zÏiΒ Çy Í‘# uθpgø: $# tÎ7Ïk= s3 ãΒ 

£åκtΞθ çΗ Íj>yè è? $®ÿ ÊΕ ãΝä3yϑ ¯= tæ ª!$# ( { )إىل قوله)٥   :}  tΠöθ u‹ø9$# ¨≅Ïm é& ãΝä3s9 àM≈t6 Íh‹©Ü9$# ( ãΠ$ yèsÛuρ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& 

|=≈ tG Å3ø9$# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝä3ãΒ$ yè sÛuρ @≅ Ïm öΝçλ°; ( { )وقبل هذا   ؛ ففي ذلك اليوم أحل هلم الطيبات    )٦ ،
 كل ذي ناب من السباع وكل  نيب ، وقد حرم ال  مل يكن حمرما عليهم إال ما استثناه

                                                 
 .  ١٧٣ ، ١٧٢:  سورة البقرة اآليتان ) ١(
، وصححه  ، وحسنه النووي  )١١٥ /٤ (، واحلاكم  )١٢ /١٠ (، والبيهقي  )١٨٣ /٤ (رواه الدارقطين   ) ٢(

، كما رواه ابن ماجه     ، وقفه وشيخه البخاري ) ١٧٢٦ (، ورجح الترمذي   ، وأعل باالنقطاع ابن كثري 
) ٣٣٦٧(  . 

 .  )٣٣٦٧(، ابن ماجه األطعمة   )١٧٢٦(الترمذي اللباس   ) ٣(
 .  ١٤٥:  سورة األنعام آية ) ٤(
 .  ٤:  سورة املائدة آية ) ٥(
 .  ٥:  سورة املائدة آية ) ٦(
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، ولكن    ؛ ألن الكتاب مل حيل ذلك  ومل يكن هذا نسخا للكتاب )١(ذي خملب من الطري 
 يف احلديث املروي من   ، وهلذا قال النيب  ، فكان حترميه ابتداء شرع سكت عن حترميه

ال ألفني أحدكم متكئا  {:   وغريهم)٢(طرق من حديث أيب رافع وأيب ثعلبة وأيب هريرة  
بيننا وبينكم هذا :  فيقول.  على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت به أو هنيت عنه 

ين  أال وإ  ! ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه              ، فما وجدنا فيه من حالل أحللناه             القرآن   
، أال وإين      أال وإنه مثل القرآن أو أكثر     {:  ، ويف لفظ  )٣( }أوتيت الكتاب ومثله معه 

، وهو    ؛ فبني أنه أنزل عليه وحي آخر  )٥( )٤( }حرمت كل ذي ناب من السباع 
، ومل يكن ذلك     ، وأن اهللا حرم عليه يف هذا الوحي ما أخرب بتحرميه        احلكمة غري الكتاب  

، وهذه ليست من   ، إمنا أحل الطيبات  ؛ فإن الكتاب مل ي حل هذا قط نسخا للكتاب
تدخل   ؛ فلم    )yγ•ƒr'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=à2 ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝä3≈oΨø%y—u‘ { )٦$  {:  ، وقال   الطيبات 

، فكانت معفوا عن حترميها ال مأذونا يف  ، لكنه مل يكن حرمها  هذه اآلية يف العموم  
، وأما الكفار فلم يأذن اهللا هلم يف أكل شيء وال أحل هلم شيئا وال عفا هلم عن             أكلها

$  {:  ل، بل قا شيء يأكلونه yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θè= ä. $ £ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n= ym $ Y7Íh‹sÛ { )فشرط      )٧ ،
واهللا مل يأذن يف    ،  ، وهو املأذون فيه من جهة اهللا ورسوله      فيما يأكلونه أن يكون حالال  

، وهلذا مل تكن أمواهلم       ، فلم يأذن هلم يف أكل شيء إال إذا آمنوا      األكل إال للمؤمن به
؛ ألن امللك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه                     مملوكة هلم ملكا شرعيا     

                                                 
 .  من حديث ابن عباس ) ١٩٣٤ (رواه مسلم  ) ١(
، وصححه احلاكم   )٤٦٠٥ (، وأبو داود  )١٣ (، وابن ماجه  )٢٦٦٣ (حديث أيب رافع ؛ رواه الترمذي    ) ٢(

 .  )١٢ (، وابن ماجه  )٤٦٠٤ (، وحديث املقدام ؛ رواه أبو داود    )١٩٠ /١ (
 .  )٦/٨(، أمحد  )١٣(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٥(، أبو داود السنة    )٢٦٦٣(الترمذي العلم   ) ٣(
 .  )٤٦٠٤(أبو داود السنة   ) ٤(
، والطرباين يف     )٢٠٤ /٩ (البيهقي  ، و )١٣٣٦ (، حنو وابن أيب عاصم يف اآلحاد    )٣٠٥٠ (رواه أبو داود   ) ٥(

 .  وضعفه املنذري واأللباين  ) ٦٤٥ /١٨ (، والكبري  )٦٩٥ (الشاميني 
 .  ١٧٢:  سورة البقرة آية ) ٦(
 .  ١٦٨:  سورة البقرة آية ) ٧(
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 والشارع مل يبح هلم تصرفا يف األموال إال بشرط اإلميان فكانت أمواهلم على  الشارع   
، وأخذوها منهم صار هؤالء    باحة فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهرا يستحلونه يف دينهماإل

؛ ألن اهللا أباح هلم   ، واملسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا     فيما كان أولئك 
، وجيوز هلم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض     ، ومل يبحها لغريهم  الغنائم

؛ ألن   ، وجيوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غريه  يستحلونه يف دينهمبالقهر الذي 
؛    ، وهلذا مسى اهللا ما عاد من أمواهلم إىل املسلمني فيئا        هذا مبرتلة استيالئه على املباحات 

رده إىل املؤمنني به الذين يعبدونه ويستعينون برزقه على     :  ؛ أي  ألن اهللا أفاءه إىل مستحقه 
، ولفظ   ، وإمنا خلق الرزق ليستعينوا به على عبادته  منا خلق اخللق ليعبدوه، فإنه إ عبادته

ليس يل مما أفاء اهللا عليكم    {:   يف غنائم حننيالفيء قد يتناول الغنيمة كقول النيب  

$! {:   لكنه ملا قال تعاىل)٢( )١( }عليكم ، واخلمس مردود    إال اخلمس  tΒ uρ u!$ sùr& ª!$# 4’ n?tã 

Ï& Î!θ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏΒ !$yϑ sù óΟçFøy_ ÷ρ r& Ïµ ø‹n= tã ôÏΒ 9≅ ø‹yz Ÿω uρ 7U% x.Í‘ { )؛ صار الفيء إذا أطلق يف عرف         )٣
 نوع من  ، واإلجياف  الفقهاء فهو ما أخذ من مال الكفار بغري إجياف خيل وال ركاب    

 .  التحريك

                                                 
 .  )٩٩٤(، مالك اجلهاد  )٢٦٩٤(، أبو داود اجلهاد   )٣٦٨٨(النسائي اهلبة  ) ١(
من  ) ١٠٨٠ (، وابن اجلارود يف املنتقى    )٤٤٤٠ (، والنسائي  )١٨٢ /٢ (وأمحد ،  )٢٦٩٤ (رواه أبو داود   ) ٢(

من ) ٣٣٥ (، والضياء  )٥١ /٣ (، واحلاكم  )٤٨٥٥ (، وصححه ابن حبان  حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص
 .  من حديث عمرو بن عبسة  ) ٢٧٥٥ (، ورواه أبو داود   حديث عبادة 

 .  ٦:  سورة احلشر آية  ) ٣(
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 الكفر والنفاق وما بينهما من اجتماع وافتراق 
الكفر والنفاق إذا ذكر الكفر مفردا يف وعيد اآلخرة   :  -رمحه اهللا- )١(قال الشيخ 
tΒ  {:  ، كقوله تعاىل  دخل فيه املنافقون uρ öàõ3tƒ Ç≈ uΚƒ M}$$ Î/ ô‰s)sù xÝÎ6 ym …ã& é#yϑ tã uθ èδ uρ ’Îû Íο tÅz Fψ $# 

zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: tΒ  {:  ، وقوله   )٢( } ∪∋∩ #$ uρ öàõ3tƒ «!$$ Î/ Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ $# 

ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê #´‰‹Ïèt/ ∩⊇⊂∉∪ { )وقوله   )٣ ،  :}  Ÿω !$ yγ9n= óÁ tƒ ω Î) ’s+ô© F{$# ∩⊇∈∪ “ Ï%©!$# z>¤‹x. 

4’ ¯<uθ s?uρ ∩⊇∉∪ { )وقوله   )٤ ،  :}  !$ yϑ ¯= ä. u’ Å+ø9é& $ pκ Ïù Ól öθsù öΝçλm; r'y™ !$ pκçJ tΡt“ yz óΟs9r& ö/ä3Ï?ù'tƒ Öƒ É‹tΡ ∩∇∪ (#θ ä9$ s% 

4’ n?t/ ô‰s% $ tΡu!% y` Öƒ É‹tΡ $ uΖö/¤‹s3sù $ uΖù= è% uρ $ tΒ tΑ̈“ tΡ ª!$# ÏΒ >ó x« ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) ’ Îû 9≅≈ n=|Ê 9Î7x. ∩∪ { )٥(    ،

›,t  {:  وقوله  Å™ uρ t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxŸ2 4’n< Î) tΛ© yγ y_ #·tΒ ã— ( # ¨L ym #sŒÎ) $ yδρâ!% y` ôMys ÏG èù $ yγ ç/≡uθ ö/r& tΑ$ s% uρ öΝßγ s9 

!$ pκçJ tΡt“ yz öΝs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ ß™ â‘ ö/ä3ΖÏiΒ tβθè= ÷G tƒ öΝä3ø‹n= tæ ÏM≈tƒ#u öΝä3În/u‘ öΝä3tΡρ â‘ É‹Ζãƒ uρ u!$ s)Ï9 öΝä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈ yδ 4 (#θä9$ s% 4’ n?t/ 

ôÅ3≈ s9uρ ôM¤)ym èπ yϑÎ= x. É># x‹yèø9$# ’n?tã tÍÏ≈ s3ø9$# ∩∠⊇∪ Ÿ≅Š Ï% (#þθè= äz ÷Š$# z>≡uθ ö/r& zΟ̈Ψ yγ y_ t Ï$ Î#≈ yz $yγŠ Ïù ( }§ø♥ Î7sù 

“ uθ ÷WtΒ š ÎÉi9 x6tG ßϑ ø9$# ∩∠⊄∪ { )وقوله   )٦ ،  :}  ôtΒ uρ ãΝn= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹Ÿ2 ÷ρ r& 

z> ¤‹x. Èd,ys ø9$$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ…çν u!% y` 4 }§øŠs9r& ’ Îû tΛ©yγ y_ “ Yθ ÷WtΒ tÌÏ≈ x6ù= Ïj9 ∩∉∇∪ { )٧(   . 
فهذه كلها يدخل فيها املنافقون الذين هم يف الباطن كفار ليس معهم من اإلميان   

، بل املنافقون يف الدرك األسفل من النار      ، كما يدخل فيها الكفار املظهرون للكفر    شيء
  ، ففي أول البقرة   ، مث قد يقرن الكفر بالنفاق يف مواضع  كما أخرب اهللا بذلك يف كتابه

، وبضع عشرة آية يف صفة      ، وآيتني يف صفة الكافرين  ذكر أربع آيات يف صفة املؤمنني 
                                                 

 .  )٥٣ /٧ ( اجملموع )١(
 .  ٥:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ١٣٦:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ١٦ ، ١٥:  سورة الليل اآليتان ) ٤(
 .  ٩ ، ٨:  سورة امللك اآليتان ) ٥(
 .  ٧٢ ، ٧١:  سورة الزمر اآليتان ) ٦(
 .  ٦٨:  سورة العنكبوت آية ) ٧(
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 ٨٨٦

%βÎ) ©!$# ßìÏΒ¨  {:  ، وقال املنافقني y` tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# t ÌÏ≈ s3ø9$#uρ ’Îû tΛ© yγ y_ $ ·èŠÏΗ sd ∩⊇⊆⊃∪ { )١(    ،

tΠöθtƒ ãΑθ  {:  وقال à)tƒ tβθà)Ï≈ uΖßϑ ø9$# àM≈s)Ï≈ oΨßϑ ø9$#uρ š Ï%©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u $ tΡρ ãÝàΡ$# ó§Î6 tG ø)tΡ ÏΒ öΝä.Í‘θ œΡ Ÿ≅ŠÏ% 

(#θ ãèÅ_ ö‘ $# öΝä.u!#u‘ uρ (#θ Ý¡ÏϑtFø9$$ sù #Y‘θ çΡ { )إىل قوله   )٢ ،  :}  tΠöθ u‹ø9$$ sù Ÿω ä‹s{÷σãƒ öΝä3ΖÏΒ ×π tƒ ô‰Ïù Ÿωuρ zÏΒ 

t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 4 ãΝä31 uρ ù'tΒ â‘$ ¨Ψ9$# ( }‘Ïδ öΝä39s9öθ tΒ ( }§ø♥Î/uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )وقال  )٣ ،  :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ É<¨Ζ9$# 

Ï‰Îγ≈ y_ u‘$ ¤à6ø9$# tÉ)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$#uρ õáè= øñ$#uρ öΝÍκö n= tã 4 { )وقال ورتني يف س)٤ ،  :}  * öΝs9r& ts? ’n< Î) 

š Ï%©!$# (#θ à)sù$ tΡ tβθä9θ à)tƒ ÞΟÎγ ÏΡ≡uθ ÷z \} t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ôÏΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# { )٥(   . 
، وقد يقرن بامللل اخلمس كما يف             قد يقرن بأهل الكتاب فقط     وكذلك لفظ املشركني   

 &βÎ) tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$#uρ (#ρßŠ$yδ tÏ↔Î7≈¢Á9$#uρ 3“t≈|Á̈Ψ9$#uρ }¨θàfyϑø9$#uρ tÏ%©!$#uρ (#þθà2uõ°r¨  {:  قوله تعاىل   

¨βÎ) ©!$# ã≅ÅÁøtƒ óΟßγoΨ÷t/ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n?tã Èe≅ä. &óx« î‰‹Íκy− ∩⊇∠∪ { )واألول كقوله   )٦ ،  :}  óΟs9 

Çä3tƒ tÏ%©!$# (#ρãxx. ôÏΒ È≅÷δr& É=≈tGÅ3ø9$# tÏ.Îô³ßϑø9$#uρ tÅj3xΖãΒ 4®Lym ãΝåκuÏ?ù's? èπuΖÉit7ø9$# ∩⊇∪ { )وقوله    )٧ ،  :
}  ¨β Î) t Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# t Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ èδ • Ÿ° 

Ïπ −ƒ Î y9 ø9 ≅  {:  ، وقوله    )٨( } ∪∌∩ #$ è% uρ t Ï%©#Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# z↵Íh‹ÏiΒ W{$#uρ óΟçFôϑ n= ó™ r&u 4 { )٩(     ،
 إال من الذين أوتوا الكتاب أو األميني وكل أمة مل تكن     وليس ألحد بعد مبعث حممد   

، كاألميني من العرب ومن اخلزر والصقالبة واهلند    من أهل الكتاب فهم من األميني
، والرسول    ؛ فهؤالء كلهم أميون م، الذين ال كتاب هل ، وغريهم من األمم والسودان  

                                                 
 .  ١٤٠:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ١٣:  يد آية  سورة احلد) ٢(
 .  ١٥:  سورة احلديد آية  ) ٣(
 .  ٧٣:  سورة التوبة آية ) ٤(
 .  ١١:  سورة احلشر آية  ) ٥(
 .  ١٧:  سورة احلج آية ) ٦(
 .  ١:  سورة البينة آية ) ٧(
 .  ٦:  سورة البينة آية ) ٨(
 .  ٢٠:  سورة آل عمران آية  ) ٩(
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 ٨٨٧

 )è%uρ tÏ%©#Ïj9 (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# { )١≅  {:  ، وقوله مبعوث إليهم كما بعث إىل األميني من العرب
؛ يدل على أن من دان بدين  يف زمانه بعد النسخ والتبديلوهو إمنا خياطب املوجودين    

، ال خيتص هذا اللفظ مبا كانوا متمسكني  اليهود والنصارى فهو من الذين أوتوا الكتاب 
، فإن أوالدهم إذا كانوا بعد      ، وال فرق بني أوالدهم وأوالد غريهم   به قبل النسخ والتبديل

، وقد جعلهم من     غريهم إذا كانوا كلهم كفاراالنسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب فكذلك   
≅  {:  الذين أوتوا الكتاب بقوله   è% uρ t Ï% ©#Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# { )وهو ال خياطب بذلك      )٢ ،

$ãΠ  {:  ؛ فدل ذلك على أن قوله          ال من مات  إال من بلغته رسالته    yè sÛ uρ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& 

|=≈ tG Å3 ø9 ،   ، يتناول هؤالء كلهم كما هو مذهب اجلمهور من السلف واخللف       )٣( } #$
مل خيتلف .  ، وهو املنصوص عن أمحد يف عامة أجوبته     وأيب حنيفة وهو مذهب مالك 

، وآخر الروايتني عنه أهنم تباح نساؤهم وذبائحهم كما    كالمه إال يف نصارى بين تغلب
 ال تباح متابعة لعلي بن أيب طالب :  ، وقوله يف الرواية الثانية  هو قول مجهور الصحابة
دخلوا يف دين أهل الكتاب إال فيما يشتهونه من   ، بل لكوهنم مل ي مل يكن ألجل النسب

، ولكن بعض التابعني ظن أن ذلك ألجل النسب كما نقل عن      شرب اخلمر وحنوه  
، كمن  ، وفرعوا على ذلك فروعا ، وقال به الشافعي ومن وافقه من أصحاب أمحد عطاء

 طائفة من  حىت ال يوجد يف كتب .  كان أحد أبويه كتابيا واآلخر ليس بكتايب وحنو ذلك    
، مل يعلق    أصحاب اإلمام أمحد إال هذا القول وهو خطأ على مذهبه خمالف لنصوصه     

 .  احلكم بالنسب يف مثل هذا البتة

                                                 
 .  ٢٠:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ٢٠:  آية سورة آل عمران  ) ٢(
 .  ٥:  سورة املائدة آية ) ٣(
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 )Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζs? ÏM≈x.Îô³ßϑø9$# 4®Lym £ÏΒ÷σãƒ 4 { )١  {:  ولفظ املشركني يذكر مفردا يف مثل قوله
، والذين قالوا بأهنا   ؟ فيه قوالن مشهوران للسلف واخللف   وهل يتناول أهل الكتاب 

 .  ؛ منهم من قال بأهنا حمكمة كابن عمر واجلمهور    تعم

                                                 
 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية ) ١(
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 املقارنة بني الكفر والشرك والنفاق وأهل تلك الصفات 
، وأهل الكتاب    مقارنة بني لفظ الكفر والنفاق والشرك -رمحه اهللا- )١(جيري الشيخ 

 :  ، فيقول واملشركني
tΒ  {:  ؛ كقوله  فالكفر إذا ذكر مفردا يف وعيد اآلخرة دخل فيه املنافقون uρ öàõ3tƒ 

Ç≈ uΚƒM}$$ Î/ ô‰s)sù xÝÎ6 ym …ã& é#yϑ tã uθ èδuρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: ، وذكر نصوصا من     )٢( } ∪∋∩ #$
فهذه كلها يدخل فيها املنافقون الذين هم يف الباطن      :  ، مث قال  القرآن تدل على ذلك 

، بل املنافقون      فر، كما يدخل فيها الكفار املظهرون للك    كفار ليس معهم من اإلميان شيء 
، مث يقرن الكفر بالنفاق يف   ، كما أخرب اهللا بذلك يف كتابه  يف الدرك األسفل من النار

،    ، وآيتني يف صفة الكافرين ، ففي أول البقرة ذكر أربع آيات يف صفة املؤمنني مواضع
≈βÎ) ©!$# ßìÏΒ%y` tÉ)Ï¨  {:  ، وقال تعاىل وبضع عشرة آية يف صفة املنافقني    uΖßϑ ø9$# t ÌÏ≈ s3ø9$#uρ ’ Îû 

tΛ© yγ y_ $ ·èŠÏΗsd ∩⊇⊆⊃∪ { )وقال  )٣ ،  :}  tΠöθ tƒ ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ï≈uΖßϑ ø9$# àM≈s)Ï≈ oΨßϑ ø9$#uρ š Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u 

$ tΡρ ãÝàΡ$# ó§Î6 tG ø)tΡ ÏΒ öΝä.Í‘θ œΡ Ÿ≅Š Ï% (#θãè Å_ ö‘ $# öΝä.u!#u‘ uρ (#θ Ý¡Ïϑ tFø9$$ sù #Y‘θçΡ { )إىل قوله  )٤   :}  tΠöθ u‹ø9$$ sù Ÿω 
ä‹s{÷σãƒ öΝä3ΖÏΒ ×πtƒ ô‰Ïù Ÿωuρ zÏΒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 4 ãΝä31 uρ ù'tΒ â‘$ ¨Ψ9$# ( }‘Ïδ öΝä39s9öθ tΒ ( }§ø♥ Î/uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )٥(     ،

$  {:  وقال pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# Ï‰Îγ≈ y_ u‘$¤à6ø9$# tÉ)Ï≈ oΨßϑ ø9$#uρ õáè= øñ$#uρ öΝÍκö n= tã 4 { )يف سورتني  )٦     ،
’ ?öΝs9r& ts *  {:  وقال n< Î) š Ï% ©!$# (#θ à)sù$ tΡ tβθä9θ à)tƒ ÞΟÎγ ÏΡ≡uθ ÷z \} t Ï% ©!$# (#ρãxx. { )اآلية  )٧   . 

                                                 
 .  انظر ما سبق ) ١(
 .  ٥:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ١٤٠:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ١٣:  سورة احلديد آية  ) ٤(
 .  ١٥:  سورة احلديد آية  ) ٥(
 .  ٧٣:  سورة التوبة آية ) ٦(
 .  ١١:  سورة احلشر آية  ) ٧(
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؛ كما   ، وقد يقرن بامللل اخلمس وكذلك لفظ املشركني قد يقرن بأهل الكتاب فقط
β¨  {:  يف قوله تعاىل Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u t Ï% ©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ tÏ↔ Î7≈ ¢Á9$#uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9$#uρ }¨θ àf yϑ ø9$#uρ t Ï% ©!$#uρ 

(#þθ à2 uõ° r& ¨β Î) ©!$# ã≅ ÅÁ øtƒ óΟßγ oΨ÷ t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 4 ¨βÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« î‰‹Íκy− ∩⊇∠∪ { )واألول      )١ ،

óΟs9 Çä3tƒ t  {:   كقوله-ن املشركني مع أهل الكتاب  أي قر - Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# 

tÏ.Îô³ßϑ ø9$#uρ tÅj3xΖãΒ 4®L ym ãΝåκu Ï?ù's? èπuΖÉi t7ø9$# ∩⊇∪ { )وقوله    )٢ ،  :}  ¨β Î) tÏ% ©!$# (#ρ ãxx. ôÏΒ È≅ ÷δ r& 

É=≈tGÅ3ø9$# tÏ.Îô³ßϑø9$#uρ ’Îû Í‘$tΡ zΟ̈Ψyγy_ tÏ$Î#≈yz !$pκÏù 4 y7Í×̄≈s9'ρé& öΝèδ •Ÿ° Ïπ−ƒÎy9ø9$# ∩∉∪ { )وقوله  )٣ ،  :}  ÷βÎ* sù 

x8θ •_ !% tn ö≅à)sù àM÷Κ n= ó™ r& }‘Îγ ô_ uρ ¬! ÇtΒ uρ Çyè t7¨?$# 3 ≅ è% uρ t Ï% ©#Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# z↵Íh‹ÏiΒ W{$#uρ óΟçFôϑ n= ó™ r&u 4 ÷β Î*sù 

(#θ ßϑ n=ó™ r& Ï‰s)sù (#ρ y‰tF÷δ $# ( χ Î)̈ρ (#öθ ©9uθ s? $ yϑ ¯ΡÎ* sù š ø‹n= tã à≈n= t6 ø9$# 3 ª!$#uρ 7ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïèø9$$ Î/ ∩⊄⊃∪ { )وليس      )٤ ،
، وكل أمة مل تكن من أهل   إال من الذين أوتوا الكتاب واألمينيأحد بعد مبعث حممد 
 ومن اخلزر والصقالبة واهلند والسودان وغريهم    ، كاألميني العرب الكتاب فهم من األميني

، والرسول مبعوث إليهم كما بعث    ، فهؤالء كلهم أميون  من األمم الذين ال كتاب هلم
 .  إىل األميني من العرب

 :  ، فقال ، وهي من ينطبق عليه اسم أهل الكتاب مث انتقل الشيخ إىل مسألة فقهية 
≅  {:  وقوله  è% uρ t Ï% ©#Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# { )وهو إمنا خياطب املوجودين يف زمانه    )٥ ،

بعد النسخ والتبديل يدل  على أن من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الذين أوتوا    
 اللفظ مبن كانوا متمسكني به قبل النسخ والتبديل ممن أوتوا       ، ال خيتص  هذا  الكتاب
،   ، وقد جعلهم من الذين أوتوا الكتاب  ، فكذلك غريهم إذا كانوا كلهم كفارا الكتاب

                                                 
 .  ١٧:  سورة احلج آية ) ١(
 .  ١:  سورة البينة آية ) ٢(
 .  ٦:  سورة البينة آية ) ٣(
 .  ٢٠:  سورة آل عمران آية  ) ٤(
 .  ٢٠:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
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≅  {:  بقوله è%uρ t Ï% ©#Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# { )وهو ال خياطب بذلك إال من بلغته رسالته ال     )١ ،

$ãΠ  {:  ، فدل  على أن قوله  من مات yèsÛuρ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# @≅Ïm ö/ä3©9 { )يتناول   )٢ ،
هؤالء كلهم كما هو مذهب اجلمهور من السلف واخللف وهو مذهب مالك وأيب حنيفة     

 .  وهو املنصوص عن أمحد يف عامة أجوبته مل خيتلف كالمه إال عن نصارى بين تغلب   
،    وآخر  الروايتني عنه أهنم تباح نساؤهم وذبائحهم كما هو قول مجهور الصحابة  

؛ مل يكن ألجل النسب     ال تباح متابعة لعلي بن أيب طالب  :   األخرىوقوله يف الرواية  
،   ، إال فيما يشتهونه من شرب اخلمر وحنوه   بل لكوهنم مل يدخلوا يف دين أهل الكتاب

ظن  أن ذلك من أجل النسب كما نقل عن      " يعين هلذا املذهب " لكن بعض التابعني
كمن :  ، وفر عوا على ذلك فروعا  أمحد، وبه قال الشافعي ومن وافقه من أصحاب عطاء

، حىت ال يوجد يف طائفة من    ، وحنو ذلك  كان أحد أبويه كتابيا واآلخر ليس بكتايب 
، فهو مل يعلق   كتب أصحاب أمحد إال هذا القول وهو خطأ على مذهبه خمالف لنصوصه   

 .  احلكم بالنسب يف مثل هذه البتة
Ÿω  {:  ركني يذكر مفردا يف مثل قولهولفظ املش:  -رمحه اهللا-مث يقول الشيخ  uρ 

(#θ ßs Å3Ζs? ÏM≈ x.Îô³ßϑ ø9$# 4 ®L ym £ÏΒ ÷σãƒ 4 { )؟ فيه قوالن مشهوران     ، وهل يتناول أهل الكتاب   )٣
هي حمكمة كابن عمر وغريه  :  ، منهم من قال ين قالوا بأهنا تعم ، والذ للسلف واخللف 

نسخ منها حترمي نكاح الكتابيات   :  ، ومنهم من يقول   الذين ال يبيحون نكاح الكتابيات 
هو خمصوص مل يرد :  ، ومنهم من يقول كما ذكر اهللا يف آية املائدة وهي متأخرة عنها

Ÿω  {:  بعد صلح احلديبية قوله )٤(، وقد أنزل اهللا تعاىل   باللفظ العام uρ (#θ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á ÏèÎ/ 

                                                 
 .  ٢٠:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ٥:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ، ومروان بن احلكم   من حديث املسور بن خمرمة  ) ٢٧٣٢،  ٢٧٣١ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٤(
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ÌÏù# uθ s3ø9$# { )إمنا هنى عن التمسك بالعصمة من كان متزوجا كافرة   :  ، وهذا إمنا يقال   )١
انتهى ما  .  ، فلم يدخل يف ذلك الكتابيات      وثنيةومل يكونوا حينئذ متزوجني إال مبشركة  

، وبيان املراد   قاله الشيخ يف هذا الفصل من املقارنة بني لفظ الكفار واملشركني واملنافقني
، كإباحة   بأهل الكتاب وما خيتصون به من أحكام يفترقون هبا عن غريهم من الكفار 

، ال  كيم عليم يف تشريعه وأحكامه ، واهللا تعاىل ح تزوج املسلمني من نسائهم احملصنات
 .  يشرع شيئا إال حلكمة بالغة ومصلحة خالصة أو راجحة   

                                                 
 .  ١٠:  سورة املمتحنة آية  ) ١(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٨٩٣

 املقارنة بني الصاحل والشهيد والصديق 
، قال تعاىل  ، فيتناول النبيني  الصاحل والشهيد والصد يق يذكر مفردا  )١(وكذلك لفظ 

çµ≈oΨ  {:  يف حق اخلليل  ÷s?# uuρ …çν tô_ r& ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( …çµ ¯ΡÎ)uρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# zÏϑ s9 tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊄∠∪ { )٢(     ،

≈çµ  {:  وقال oΨ÷ s?# uuρ ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ym ( …çµ ¯ΡÎ)uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# zÏϑ s9 tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊄⊄∪ { )وقال  )٣ ،  :

}  Éb> u‘ ó=yδ ’ Í< zÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃⊃∪ { )٤(   ،}  Éb> u‘ ó=yδ ’Í< $ Vϑ ò6ãm Í_ ø)Ås ø9r&uρ 

š Ås Î=≈ ¢Á9 $$ Î/ ∩∇⊂∪ { )وقال يوسف      )٥ ،  :}   Í_ ù= Åz ÷Š r& uρ y7 ÏG pΗ ôq t Î/ ’ Îû x8 ÏŠ$ t7 Ïã 

šÅsÎ=≈¢Á9$# ∩⊇∪ { )٦(   وقال النيب ، يف احلديث الصحيح املتفق )على صحته )٧  :}   ملا
، فقال لنا   ، السالم على فالن   السالم على اهللا من عباده :  كانوا يقولون يف آخر صالهتم  

،   التحيات هللا:  اهللا هو السالم فإذا قعد أحدكم من الصالة فليقل إن النيب 
، السالم علينا وعلى   ، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته  ، والطيبات والصلوات 

 )٨( }، فإذا قاهلا أصابت كل عبد صاحل هللا يف السماء واألرض    عباد اهللا الصاحلني
y7  {:  ؛ كقوله تعاىل ، وقد يذكر الصاحل مع غريه احلديث Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ t Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκön= tã 

zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# tÉ)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ tÅs Î=≈ ¢Á9$#uρ 4 { )الصاحل القائم   :  ل الزجاج وغريه قا.   )٩

                                                 
 .  )٥٧ /٧ (اجملموع ) ١(
 .  ٢٧:  سورة العنكبوت آية ) ٢(
 .  ١٢٢:  سورة النحل آية  ) ٣(
 .  ١٠٠:  سورة الصافات آية ) ٤(
 .  ٨٣:  سورة الشعراء آية  ) ٥(
 .  ١٩:  سورة النمل آية  ) ٦(
 .  من حديث ابن مسعود  ) ٤٠٢ (، ومسلم  )٦٢٣٠ ( رواه البخاري   )٧(
،  )١٢٩٨(، النسائي السهو  )١١٠٥(، الترمذي النكاح  )٤٠٢(، مسلم الصالة  )٥٨٧٦(البخاري االستئذان ) ٨(

، الدارمي        )١/٤٢٨(، أمحد    )٨٩٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها                )٩٦٨(أبو داود الصالة       
 .  )١٣٤٠(الصالة   

 .  ٦٩:  سورة النساء آية ) ٩(
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، فإذا أطلق فهو الذي أصلح     ، ولفظ الصالح خالف الفاسد  حبقوق اهللا وحقوق عباده
، فاستوت سريرته وعالنيته وأقواله وأفعاله على   مجيع أمره فلم يكن فيه شيء من الفساد   

ا معطوفا على  ، ولفظ الصد يق قد ج عل هن  ، وهذا يتناول النبيني ومن دوهنم   ما يرضي ربه
≈=öä.øŒ$#uρ ’Îû É  {:  ، وقد وصف به النبيني يف مثل قوله  النبيني tG Å3ø9$# tΛÏδ≡tö/Î) 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ Z)ƒ Ïd‰ Ï¹ 

$ †‹Î; ¯Ρ ∩⊆⊇∪ { )١(   ،}  öä.øŒ$#uρ ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# }§ƒ Í‘ ÷ŠÎ) 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ Z)ƒ Ïd‰Ï¹ $ |‹Î; ¯Ρ ∩∈∉∪ { )وكذلك   )٢ ،

“uü  {:  ، وقد قال  الشهيد قد جعل هنا قرين الصديقني والصاحلني  (% É ùρ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$$ Î/ Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ 

z ÅÓè% uρ Νæη uΖ÷ t/ Èd,ys ø9$$ Î/ { )وملا قيدت الشهادة على الناس و ص فت به األمة كلها يف      )٣ ،

≈y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3  {:  قوله oΨù= yè y_ Zπ ¨Βé& $ VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 u!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$̈Ψ9$# tβθä3tƒ uρ ãΑθ ß™ §9$# öΝä3ø‹n= tæ 

#Y‰‹Îγ x© 3 { )كالشهادة املذكورة يف قوله    ، فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس    )٤ ،  :

}  (#ρ ß‰Îη ô±tFó™ $#uρ Èø y‰‹Íκy− ÏΒ öΝà6Ï9% y Í̀h‘ ( { )وليست هذه الشهادة املطلقة يف اآليتني   )٥ ،    ،

‚x‹Ï  {:  بل ذلك كقوله −G tƒ uρ öΝä3ΖÏΒ u!#y‰pκà− 3 { )٦(   . 
:  ، فقال  إىل بيان الفروق بني األلفاظ املذمومة -رمحه اهللا- )٧(مث انتقل الشيخ 

، فإذا أطلقت املعصية هللا ورسوله دخل فيها الكفر       وكذلك لفظ املعصية والفسوق والكفر   
 )٨( } ∪⊃⊅∩ &tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ¨βÎ*sù …çµs9 u‘$tΡ zΟ̈Ψyγy_ tÏ$Î#≈yz !$pκÏù #́‰t/r  {:  ، كقوله والفسوق

y7  {:  وقال تعاىل   ù= Ï? uρ ×Š% tæ ( (#ρ ß‰ ys y_ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ Íκ Í h5 u‘ (# öθ |Á tã uρ … ã& s# ß™ â‘ (# þθ ãè t7 ¨? $# uρ z ö∆ r& È e≅ ä. A‘$ ¬7 y_ 

                                                 
 .  ٤١:  سورة مرمي آية ) ١(
 .  ٥٦:  سورة مرمي آية ) ٢(
 .  ٦٩:  سورة الزمر آية ) ٣(
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ١٤٠:  سورة آل عمران آية  ) ٦(
 .  )٥٩ /٧ (اجملموع ) ٧(
 .  ٢٣:  سورة اجلن آية ) ٨(
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7‰Š ÏΖ tã ∩∈∪ { )فأطلق معصيتهم للرسل بأهنم عصوا هودا معصية تكذيب جلنس     )١ ،

$  {:  ة من قال، فكانت املعصية جلنس الرسل كمعصي  الرسل uΖö/¤‹s3sù $ uΖù= è% uρ $ tΒ tΑ̈“ tΡ ª!$# ÏΒ 

>ó x« { )قال تعاىل ، ومعصية من كذب وتوىل  )٢ ،  :}  Ÿω !$yγ9n= óÁ tƒ ω Î) ’s+ô© F{$# ∩⊇∈∪ 

“ Ï% ©!$# z> ¤‹x. 4’ ¯<uθ s?uρ ∩⊇∉∪ { )وإمنا على     كذب باخلرب وتوىل عن طاعة األمر  :  ، أي  )٣ ،
، وكذلك قال يف   ، ويطيعوهم فيما أمروا اخللق أن يصدقوا الرسل فيما أخربوا به

z>¤‹s3sù 4  {:  فرعون |Âtã uρ ∩⊄⊇∪ { )وقال عن جنس الكافر   )٤ ،  :}  Ÿξ sù s−£‰|¹ Ÿω uρ 

4’ ©?|¹ ∩⊂⊇∪ Å3≈ s9uρ z> ¤‹x. 4’ ¯<uθ s?uρ ∩⊂⊄∪ { )وإمنا    ، والتويل  عن األمر   ، فالتكذيب للخرب  )٥ ،

$!  {:  ، ومنه قوله   ما أمروااإلميان تصديق الرسل فيما أخربوا وطاعتهم في   uΚ x. !$ uΖù= y™ ö‘ r& 4’n< Î) 

šχ öθ tãöÏù Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪ 4 |Âyè sù ãβ öθ tãöÏù tΑθ ß™ §9$# { )ولفظ التويل مبعىن التويل  عن الطاعة       )٦ ،

tβ  {:  ؛ كقوله    واضع من القرآن      مذكور يف م    öθ tã ô‰ çG y™ 4’ n< Î) BΘ öθ s% ’ Í< 'ρ é& <¨ ù' t/ 7‰ƒ Ï‰ x© 

öΝ åκ tΞθ è= ÏG≈ s) è? ÷ρ r& tβθ ßϑ Î= ó¡ ç„ ( β Î* sù (#θ ãè‹ ÏÜ è? ãΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ ª! $# # · ô_ r& $ YΖ |¡ ym ( β Î) uρ (# öθ ©9 uθ tG s? $ yϑ x. Λ ä øŠ ©9 uθ s?  Ï iΒ ã≅ ö6 s% 

ö/ ä3 ö/ É j‹ yè ãƒ $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& ∩⊇∉∪ { )دليل على  ، وذم ه  يف غري موضع من القرآن من توىل     )٧ ،
،   ، وأن األمر املطلق يقتضي وجوب الطاعة وذم  املتويل عن الطاعة وجوب طاعة اهللا ورسوله
إن :  ، وقد قيل )٨( } 4|Âyèsù ãβöθtãöÏù tΑθß™§9$#  {:  عصية يف مثل قولهكما علق الذم مبطلق امل

 tΒuρ ö≅çFø)tƒ $YΨÏΒ÷σãΒ #Y‰ÏdϑyètG•Β  {:  ، وهلذا قال التأبيد مل يذكر يف القرآن إال يف وعيد الكفار

                                                 
 .  ٥٩:  سورة هود آية ) ١(
 .  ٩:  سورة امللك آية  ) ٢(
 .  ١٦ ، ١٥:  سورة الليل اآليتان ) ٣(
 .  ٢١:  سورة النازعات آية  ) ٤(
 .  ٣٢ ، ٣١:  سورة القيامة اآليتان) ٥(
 .  ١٦:  سورة املزمل آية  ) ٦(
 .  ١٦:  سورة الفتح آية ) ٧(
 .  ١٦:  سورة املزمل آية  ) ٨(
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…çνäτ!#t“yfsù ÞΟ̈Ψyγy_ #V$Î#≈yz $pκÏù |=ÅÒxîuρ ª!$# Ïµø‹n=tã …çµuΖyès9uρ £‰tãr&uρ …çµs9 $¹/#x‹tã $VϑŠÏàtã ∩⊂∪ { )وقال    )١ ،

∅  {:  فيمن جيور يف املواريث tΒ uρ ÄÈ÷è tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘uρ £‰yè tG tƒ uρ …çν yŠρ ß‰ãn ã&ù#Åz ô‰ãƒ #·‘$ tΡ #V$ Î#≈ yz 

$ yγ‹ Ïù …ã& s!uρ ÑU#x‹tã ÑÎγ •Β ∩⊇⊆∪ { )فهنا قي د املعصية بتعدي حدوده فلم يذكرها    )٢ ،

#  {:  ، وقال مطلقة |Âtã uρ ãΠyŠ# u …çµ −/u‘ 3“ uθ tósù ∩⊇⊄⊇∪ { )وقال  ، فهي معصية خاصة  )٣ ،

_#  {:  تعاىل ¨L ym # sŒ Î) óΟ çF ù= Ï± sù öΝ çF ôã t“≈ oΨ s? uρ ’ Îû Ì øΒ F{ $# Μ çG øŠ |Á tã uρ . Ï iΒ Ï‰ ÷è t/ !$ tΒ Ν ä31 u‘ r& $ ¨Β 

šχθ ™6 Ås è? 4 { )فأخرب عن معصية واقعة معينة وهي معصية الرماة للنيب      )٤ ،  حيث 
،   األمر ، فعصى من عصى منهم هذا  ، وإن رأوا املسلمني انتصروا    أمرهم بلزوم ثغرهم

، وكذلك     وجعل أمريهم يأمرهم ملا رأوا الكفار منهزمني وأقبل من أقبل منهم على املغامن
oν  {:  قوله §x.uρ ãΝä3ø‹s9Î) tøä3ø9$# s−θ Ý¡àø9$#uρ tβ$ uŠóÁ Ïèø9$#uρ 4 { )جعل ذلك ثالث مراتب  )٥ ،    ،

Ÿω  {:  وقال uρ š oΨŠ ÅÁ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρ â÷êtΒ   { )٧(، وهلذا فسرت بالنياحة    ، فقي د املعصية  )٦(  
ال يدعون ويال وال   :  ، وكذلك قال زيد بن أسلم وعا، وروي ذلك مرف  قاله ابن عباس

 .  خيدشن وجها وال ينشرن شعرا وال يشققن ثوبا 
، فإهنا ظلم من   ، فإنه إذا أطلق يتناول مجيع الذنوب  ظلم النفس)٨( ومن هذا الباب   

$!y7Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï  {:  ، قال تعاىل العبد لنفسه t6 /Ρr& 3“ tà)ø9$# …çµ Á à)tΡ š ø‹n= tã ( $ pκ÷]ÏΒ ÒΟÍ← !$ s% Ó‰‹ÅÁ ym uρ ∩⊇⊃⊃∪ 
$ tΒ uρ öΝßγ≈oΨ ôϑ n=sß Å3≈ s9uρ (#þθ ßϑ n= sß öΝåκ|¦ àΡr& ( !$ yϑ sù ôM uΖøîr& öΝåκ÷]tã ãΝåκçJ yγ Ï9#u  ÉL ©9$# tβθ ããô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ÏΒ &ó x« 

                                                 
 .  ٩٣:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ١٤:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ١٢١:  سورة طه آية) ٣(
 .  ١٥٢:  سورة آل عمران آية  ) ٤(
 .  ٧:  سورة احلجرات آية  ) ٥(
 .  ١٢:  سورة املمتحنة آية  ) ٦(
 .  من حديث أم عطية ) ٥٣٧ (صحيح مسلم   :  انظر ) ٧(
 .  )٦٢ /٧ (اجملموع ) ٨(
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$ £ϑ ©9 u!% y` âö∆r& y7 În/u‘ ( $ tΒuρ öΝèδρ ßŠ# y— uöxî 5=ŠÎ7÷G s? ∩⊇⊃⊇∪ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  øŒÎ)uρ tΑ$ s% 4 y›θãΒ 

Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 ÉΘöθ s)≈tƒ öΝä3¯ΡÎ) öΝçFôϑ n= sß Νà6|¡àΡr& ãΝä.ÏŒ$ sƒ ÏkB$$ Î/ Ÿ≅ôf Ïè ø9$# (#þθ ç/θçG sù 4’ n<Î) öΝä3Í← Í‘$t/ { )وقال يف   )٢ ،

 (Å_Uu‘ ’ÎoΤÎ  {:  ، وقالت بلقيس  )٣( } >Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) àMôϑn=sß Å¤øtΡ öÏøî$$sù ’Í  {:  قتل النفس

àMôϑn=sß Å¤øtΡ àMôϑn=ó™r&uρ yìtΒ z≈yϑøŠn=ß™ ¬! Éb>u‘ tÏϑn=≈yèø9$# ∩⊆⊆∪ { )عليه السالم-، وقال آدم   )٤-  :

}  $uΖ−/u‘ !$oΨ÷Ηs>sß $uΖ|¡àΡr& βÎ)uρ óΟ©9 öÏøós? $uΖs9 $oΨôϑymös?uρ ¨sðθä3uΖs9 zÏΒ zƒÎÅ£≈y‚ø9$# ∩⊄⊂∪ { )مث قد ي قرن .  )٥

 šÏ%©!$#uρ #sŒÎ) (#θè=yèsù ºπt±Ås≈sù ÷ρr& (#þθßϑn=sß öΝæη|¡àΡr& (#ρãx.sŒ ©!$# (#ρãxøótGó™$$sù  {: ببعض الذنوب، كقوله تعاىل

öΝÎγÎ/θçΡä‹Ï9 tΒuρ ãÏøótƒ šUθçΡ—%!$# ωÎ) ª!$# öΝs9uρ (#ρ•ÅÇãƒ 4’n?tã $tΒ (#θè=yèsù öΝèδuρ šχθßϑn=ôètƒ ∩⊇⊂∈∪ {)٦(   . 

ρ#) *  {:  ، قال تعاىل طلق فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب وأما لفظ الظلم امل çà³ôm $# 

t Ï% ©!$# (#θ çΗ s>sß öΝßγ y_≡uρ ø— r&uρ $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. tβρ ß‰ç7÷ètƒ ∩⊄⊄∪ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# öΝèδρß‰÷δ $$sù 4’n< Î) ÅÞ≡uÅÀ ËΛ Ås pgø: $# ∩⊄⊂∪ 
óΟèδθ àÏ% uρ ( Νåκ̈ΞÎ) tβθ ä9θ ä↔ ó¡¨Β ∩⊄⊆∪ { )وكذلك قال    نظراؤهم:  قال عمر بن اخلطاب.   )٧ ،

، وأهل الزنا مع   ، فأهل اخلمر مع أهل اخلمر  كل من عمل مبثل عملهم :  قتادة والكليب
 يف   ، كل كافر معه شياطينه قرناؤهم من الشياطني:  ، وعن الضحاك ومقاتل  أهل الزنا
_sŒÎ)uρ â¨θà‘Ζ9$# ôMy#  {:  ، وهذا كقوله   سلسلة Íiρ ã— ∩∠∪ { )قال عمر بن اخلطاب      )٨ ، 

وذلك حني يكون الناس أزواجا    :  قال ابن عباس.  الفاجر مع الفاجر والصاحل مع الصاحل  
؛ اليهودي مع اليهود والنصراين مع   رئ بشيعتهأحلق كل ام:  ، وقال احلسن وقتادة ثالثة

                                                 
 .  ١٠١ ، ١٠٠:  سورة هود اآليتان) ١(
 .  ٥٤:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ١٦:  سورة القصص آية) ٣(
 .  ٤٤:  سورة النمل آية  ) ٤(
 .  ٢٣:  سورة األعراف آية  ) ٥(
 .  ١٣٥:  سورة آل عمران آية  ) ٦(
 .  ٢٤ - ٢٢:  سورة الصافات اآليات ) ٧(
 .  ٧:  سورة التكوير آية  ) ٨(
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، وهذا كما ثبت يف   حيشر املرء مع صاحب عمله :  ، وقال الربيع بن خثيم النصارى
املرء مع      {:  ؟ قال الرجل حيب القوم وملا يلحق هبم   :   ملا قيل له الصحيح عن النيب  

األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر  {:   وقال)٢( )١( }من أحب 

 )٥( )٤( }، فلينظر أحدكم من خيالل   املرء على دين خليله   {:   وقال)٣( }منها اختلف 
$  {:  ، كقوله ، ومسي زوجا لتشابه أفراده   وزوج الشيء نظريه uΖ÷Fu; /Ρr&uρ $ pκ Ïù ÏΒ Èe≅ ä. £l ÷ρ y— 

8kŠÎγ t/ ∩∠∪ { )وقال  )٦ ،  :}  ÏΒ uρ Èe≅ à2 >ó x« $ oΨ ø)n=yz È ÷y ÷̀ρ y— ÷/ä3ª= yè s9 tβρã©.x‹s? ∩⊆∪ { )٧(   ،
شمس    ، وال ، السماء واألرض  صنفني ونوعني خمتلفني :  قال غري واحد من املفسرين  

، واجلن     ، والشتاء والصيف   ، والسهل واجلبل   ، والرب  والبحر  ، والليل والنهار   والقمر 
،   ، والذكر واألنثى ، واحلق والباطل  ، والسعادة والشقاوة  ، والكفر واإلميان  واإلنس

=öΝä3ª  { ، وأشباه ذلك ، واحللو واملر   والنور والظلمة  yè s9 šχρ ã©.x‹s? ∩⊄∠∪ { )فتعلمون   )٨ ،
 أنه حيشر معهم - )  و أ ز و اج ه م    (:  يعين بقوله -، وليس املراد    أن خالق األزواج واحد  

،   رأة فرعون ، فإن املرأة الصاحلة قد يكون زوجها فاجرا بل كافرا كام     زوجاهتم مطلقا
، لكن إذا    وكذلك الرجل الصاحل قد تكون امرأته فاجرة بل كافرة كامرأة نوح ولوط  

:  ، وهلذا كان احلسن البصري يقول  كانت املرأة على دين زوجها دخلت عموم األزواج
،  ، فال ريب أن هذه اآلية تناولت الكفار كما دل  عليه سياق اآلية  وأزواجهم املشركات  

                                                 
 .  )٤/٤٠٥(، أمحد  )٢٦٤١(ب ، مسلم الرب والصلة واآلدا  )٥٨١٨(البخاري األدب  ) ١(
 .  من حديث ابن مسعود   ) ٢٦٤٠ (، ومسلم  )٩١٦٩ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  من حديث عائشة ) ٢٦٣٨ (، ومسلم  )٣٣٣٦ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  )٢/٣٣٤(، أمحد  )٤٨٣٣(، أبو داود األدب   )٢٣٧٨(الترمذي الزهد   ) ٤(
، وصححه   )٣٠٣ /٢ (، وأمحد  حسن غريب  :  ، وقال )٢٣٧٨ (، والترمذي  )٤٨٣٣ (رواه أبو داود  ) ٥(

 .  )١٨٩،  ١٨٨ /٤ (احلاكم 
 .  ٧:  سورة ق آية) ٦(
 .  ٤٩:  سورة الذاريات آية  ) ٧(
 .  ٢٧:  سورة النور آية ) ٨(
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،    ، وأهل اخلمر مع أهل اخلمر       م املفسرين أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة   وقد تقدم كال
:  أين الظلمة وأعواهنم أو قال:  إذا كان يوم القيامة قيل : " وكذلك األثر املروي 

، وقد قال غري واحد من  " ؟ فيجمعون يف توابيت من نار مث يقذف هبم يف النار وأشباههم
، ومنهم من كان     اهنم ولو أنه الق هلم دواة أو برى هلم قلما      أعوان الظلمة من أع  :  السلف
، فإن     ، وأعواهنم هم أزواجهم املذكورون يف اآلية       بل من يغسل ثياهبم من أعواهنم :  يقول

قال .  ، واملعني على اإلمث والعدوان من أهل ذلك        املعني على الرب  والتقوى من أهل ذلك   
̈Β ôìxô±o„ ºπyè≈xx© Zπ  {:  تعاىل uΖ|¡ym ä3tƒ …ã&©! Ò=ŠÅÁ tΡ $ pκ÷]ÏiΒ ( tΒ uρ ôìxô±o„ Zπ yè≈ xx© Zπ y∞ÍhŠy™ ä3tƒ …ã&©! ×≅ øÏ. 

$ yγ ÷ΨÏiΒ 3 { )وهلذا     ن كان وترا ، والشافع الذي يعني غريه فيصري معه شفعا بعد أ    )١ ،
، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على   فسرت الشفاعة احلسنة بإعانة املؤمنني على اجلهاد  

، وفسرت الشفاعة احلسنة بشفاعة     ، كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان  قتال املؤمنني
دة وابن  ، كما قال احلسن وجماهد وقتا اإلنسان لإلنسان ليجتلب له نفعا أو خيلصه من بالء

، فالشفاعة احلسنة إعانة على خري حيبه اهللا ورسوله من نفع من يستحق النفع ودفع    زيد
، والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه اهللا ورسوله        الضر عمن يستحق دفع الضر عنه  

، وفسرت الشفاعة   كالشفاعة اليت فيها ظلم لإلنسان أو منع اإلحسان الذي يستحقه
، وفسرت الشفاعة احلسنة باإلصالح    ، والسيئة بالدعاء عليهم لمؤمننياحلسنة بالدعاء ل

:  ؛ إذ املشفوع عنده من اخللق   ، فالشافع زوج املشفوع له  ، وكل هذا صحيح بني اثنني
 إذ أتاه طالب    ، وكان النيب    ، وإما أن يعينه على إمث وعدوان      إما أن يعينه على بر وتقوى

 . )٣( )٢( }اشفعوا تؤجروا ويقضي اهللا على لسان نبيه ما شاء  {:  حاجة قال ألصحابه

                                                 
 .  ٨٥:  سورة النساء آية ) ١(
، أبو داود   )٢٥٥٦(، النسائي الزكاة   )٢٦٢٧(، مسلم الرب والصلة واآلداب   )٥٦٨٠(البخاري األدب  ) ٢(

 .  )٤/٤٠٠(، أمحد  )٥١٣١(األدب 
 .  من حديث أيب موسى ) ٢٦٢٧ (، ومسلم  )١٤٣٢ (رواه البخاري   ) ٣(
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ρ#) *  {:   يعين قوله تعاىل-ومتام الكالم يبني أن اآلية  çà³ôm $# t Ï% ©!$# (#θçΗ s>sß { )وإن   - )١ 

$  {:  ، وإن قيل فيها ، فهي أيضا متناولة ما دون ذلك تناولت الظامل الذي ظلم بكفره tΒ uρ 

(#θ çΡ% x. tβρ ß‰ç7÷ètƒ ∩⊄⊄∪ { )الصحيح عن النيب ، فقد ثبت يف  )٢ أنه قال   :}  ت عس  عبد
،    ، تعس وانتكس ، تعس عبد اخلميصة ، تعس عبد القطيفة  ، تعس عبد الدرهم الدينار

ما من صاحب كرت إال   {:   وثبت يف الصحيح أنه قال)٤( )٣( }وإذا شيك فال انتقش 
، وقرأ      جعل له كرته يوم القيامة شجاعا أقرع يفر  منه وهو يتبعه حىت يطو قه يف عنقه

  :}  tβθرسول اهللا  è% §θsÜã‹y™ $ tΒ (#θ è= Ïƒ r2 Ïµ Î/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 3 { )٦( } )٥( . 

الشرك يف هذه األمة أخفى               { قال   :   الكالم على قوله تعاىل        )٧(يواصل الشيخ      

، وظلم دون         كفر دون كفر     :   قال ابن عباس وأصحابه     )٩( )٨( } دبيب النمل   من
، وقد قال       ، وكذا قال أهل السنة كأمحد بن حنبل وغريه               ، وفسق دون فسق        ظلم  
 ÿρä‹sƒªB$# öΝèδu‘$t6ômr& öΝßγuΖ≈t6÷δâ‘uρ $\/$t/ö‘r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡yϑø9$#uρ š∅ö/$# zΝtƒötΒ !$tΒuρ (#ÿρãÏΒé& ωÎ)#)  {:  تعاىل

(#ÿρß‰ç6÷èu‹Ï9 $Yγ≈s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ 4 …çµoΨ≈ysö7ß™ $£ϑtã šχθà2Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪ { )ويف حديث  )١٠ ، 

                                                 
 .  ٢٢:  سورة الصافات آية ) ١(
 .  ٢٢:  سورة الصافات آية ) ٢(
 .  )٤١٣٦(، سنن ابن ماجه كتاب الزهد   )٢٧٣٠(صحيح البخاري كتاب اجلهاد والسري   ) ٣(
 .  من حديث أيب هريرة  ) ٢٨٨٧ (البخاري   رواه ) ٤(
 .  ١٨٠:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
 .  من حديث أيب هريرة  ) ٩٨٧ (، ومسلم  )١٤٠٣ (رواه البخاري   ) ٦(
 .  )٦٦ /٧ (اجملموع ) ٧(
 .  )٤/٤٠٣(أمحد ) ٨(
 املفرد   ، والبخاري يف األدب   )٦٣ (، والضياء  ، وصححه من حديث عائشة    )٣١٩ /٢ (رواه احلاكم  ) ٩(

والطرباين يف  ) ٤٠٣ /٤ (، ورواه أمحد  بالليث) ٢٢٤ /١٠ (، وضعفه اهليثمي  من حديث أيب بكر) ٧١٦ (
، وقد وثقه ابن   رجاله رجال الصحيح غري أيب علي :  )٢٢٤ /١٠ (، وقال اهليثمي  )٣٤٧٩ (األوسط 
 .  حبان

 .  ٣١:  سورة التوبة آية ) ١٠(
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وكان قد  {،   رواه أمحد والترمذي وغريمها  وهو حديث حسن طويل )١(عدي بن حامت 
إنا لسنا :  فقلت له :  ، قال  وهو نصراين فسمعه يقرأ هذه اآلية  قدم على النيب 

؟  ل ون ما حر م اهللا فتحلون ، وحي  أليس حيرمون ما أحل  اهللا فتحرمونه :  ، قال نعبدهم
 . }فتلك عبادهتم :  ، قال بلى:  قلت:  قال

، ولو أمروهم أن يعبدوهم من      أما إهنم مل يصلوا هلم)٢(وكذلك قال أبو الب ح ت ري 
، فأطاعوهم   ، وحرامه حالله   ، ولكن أمروهم فجعلوا حالل اهللا حرامه   دون اهللا أطاعوهم 

كيف كانت تلك   :  قلت أليب العالية:  بيع بن أنس ، وقال الر  فكانت تلك الربوبية
كانت الربوبية أهنم وجدوا يف كتاب اهللا ما أمروا به وهنوا      :  ؟ قال الربوبية يف بين إسرائيل

.  لن نسبق أحبارنا بشيء فما أمرونا به ائتمرنا وما هنونا عنه انتهينا :  ، فقالوا  عنه
 أن عبادهتم إياهم  ، فقد بي ن النيب   ورهمفاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب اهللا وراء ظه 

، ال أهنم صلوا هلم وصاموا هلم ودعوهم من دون           كانت يف حتليل احلرام وحترمي احلالل  
 )٣(تعس عبد الدرهم  {:   يعين قوله-، وتلك عبادة لألموال   ، فهذه عبادة للرجال   اهللا

 Hω  {:   وقد ذكر اهللا أن ذلك شرك بقوله   ، وقد بي نها النيب  -احلديث  .  }والدينار 
tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ $ £ϑ tã šχθ à2Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪ { )فهذا من الظلم الذي يدخل يف قوله       )٤ ،  :

}  * (#ρ çà³ôm $# t Ï% ©!$# (#θ çΗs>sß öΝßγ y_≡uρ ø— r&uρ $ tΒuρ (#θ çΡ% x. tβρß‰ç7÷è tƒ ∩⊄⊄∪ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# { )فإن هؤالء   )٥ 

$ (öΝà6¯ΡÎ  {:  ، وقال  معذبونالذين أمروهم هبذا هم مجيعا  tΒ uρ šχρ ß‰ç7÷è s? ÏΒ ÂχρßŠ «! $# 

                                                 
 .  ، وحسنه األلباين  واستغربه) ٣٠٩٥،  م٢٩٥٣ (مذي ، والتر )٣٧٨ /٤ (رواه أمحد ) ١(
، وله شاهد عن حذيفة موقوفا ؛ رواه سعيد بن منصور يف السنن       )٣٤٩٣٥ /١٥٦ /٧ (رواه ابن أيب شيبة ) ٢(

 .  )١١٦ (والبيهقي ) ١٠١٢ (
 .  من حديث أيب هريرة  ) ٢٨٨٧ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  ٣١:  سورة التوبة آية ) ٤(
 .  ٢٣ ، ٢٢:  لصافات اآليتان سورة ا) ٥(



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٩٠٢

Ü=|Á ym zΟ̈Ψ yγ y_ óΟçFΡr& $ yγs9 šχρ ßŠÍ‘≡uρ ∩∇∪ { )وإمنا خيرج من هذا من عبد مع كراهته ألن    )١ ،
،    ، كاملسيح والعزير وغريمها ، فهم الذين سبقت هلم احلسنة  معصية اهللايعبد ويطاع يف 

$  { فأولئك pκ÷]tã tβρß‰yè ö6 ãΒ ∩⊇⊃⊇∪ { )وأما من رضي بأن يعبد ويطاع يف معصية اهللا فهو      )٢ ،
؟ وكذلك من أمر غريه بأن يعبد غري    ، فكيف إذا أمر    ولو مل يأمر بذلك مستحق للوعيد 

،   ، وقد يكونون أتباعا   ، فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء هلم     ، وهذا من أزواجهم    اهللا
، فإنه سبحانه وتعاىل  ، وسياق اآلية يدل على ذلك وهم أزواج وأشباه لتشاهبهم يف الدين

ρ#) *  {:  قال çà³ôm $# tÏ% ©!$# (#θ çΗ s>sß öΝßγ y_≡uρ ø—r&uρ $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. tβρß‰ç7÷è tƒ ∩⊄⊄∪ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# öΝèδρ ß‰÷δ$$ sù 4’n< Î) 

ÅÞ≡uÅÀ ËΛÅs pgø: بن  ، وقال ا ، وقال الضحاك مثله  دلوهم  :  قال ابن عباس.   )٣( } ∪⊃⊅∩ #$
، وهلذا تسمى   ؛ كما يقول اهلادي ملن يهدي قودوهم:  ، واملعىن  قدموهم :  كيسان

 .  ، وتسمى أوائل الوحش اهلوادي    ؛ ألهنا تقود سائر البدن األعناق اهلوادي 
%óΟèδθàÏ  {:  وقوله تعاىل uρ ( Νåκ̈ΞÎ) tβθä9θ ä↔ ó¡¨Β ∩⊄⊆∪ $ tΒ ö/ä3s9 Ÿω tβρç|À$ uΖs? ∩⊄∈∪ { )أي   )٤ ،  :

≅ö  { كما كنتم تناصرون يف الدنيا على الباطل          t/ ç/ èφ tΠ öθ u‹ ø9 $# tβθ ßϑ Î= ó¡ tF ó¡ ãΒ ∩⊄∉∪ Ÿ≅ t7 ø% r& uρ 

öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ tβθ ä9 u !$ |¡ tF tƒ ∩⊄∠∪ (# þθ ä9$ s% öΝ ä3 ¯Ρ Î) ÷Λ äΖ ä. $ uΖ tΡθ è? ù' s? Ç tã È Ïϑ u‹ ø9 $# ∩⊄∇∪ (#θ ä9$ s% ≅ t/ óΟ ©9 

(#θ çΡθ ä3 s? t ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩⊄∪ $ tΒ uρ tβ% x. $ uΖ s9 / ä3 ø‹ n= tæ  Ï iΒ ¤≈ sÜ ù= ß™ ( ö≅ t/ ÷Λ äΖ ä. $ YΒ öθ s% t Éó≈ sÛ ∩⊂⊃∪ ¨, ys sù $ oΨ ø‹ n= tã 

ãΑ öθ s% !$ uΖ Î n/ u‘ ( $ ¯Ρ Î) tβθ à) Í← !# x‹ s9 ∩⊂⊇∪ öΝ ä3≈ uΖ ÷ƒ uθ øî r' sù $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. t Èθ≈ xî ∩⊂⊄∪ öΝ åκ ¨Ξ Î* sù 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ’ Îû É># x‹ yè ø9 $# 

tβθ ä. Î tI ô± ãΒ ∩⊂⊂∪ $ ¯Ρ Î) y7 Ï9≡ x‹ x. ã≅ yè ø tΡ t ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $$ Î/ ∩⊂⊆∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) (# þθ çΡ% x. # sŒ Î) Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλ m; Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) ª! $# 

tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ∩⊂∈∪ tβθ ä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖÍ← r& (#þθä.Í‘$ tG s9 $ oΨÏG yγ Ï9#u 9Ïã$ t±Ï9 ¥βθ ãΖøg¤Χ ∩⊂∉∪ { )مث ذكر الشيخ آيات    )٥ ،
öΝåκ̈ΞÎ) (#þθ  {:  وقوله يف سياق اآلية:  ، مث قال كثرية يف هذا املعىن çΡ% x. #sŒÎ) Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; Iω tµ≈ s9Î) ω Î) 

                                                 
 .  ٩٨:  سورة األنبياء آية ) ١(
 .  ١٠١:  سورة األنبياء آية ) ٢(
 .  ٢٣ ، ٢٢:  سورة الصافات اآليتان ) ٣(
 .  ٢٥ ، ٢٤:  سورة الصافات اآليتان ) ٤(
 .  ٣٦ - ٢٦:  سورة الصافات اآليات ) ٥(
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ª!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ∩⊂∈∪ { )وتتناول أيضا    وال ريب أهنا تتناول الشركني األصغر واألكرب)١ ،
، فإن اإلله    ، فإن ذلك من حتقيق قول ال إله إال اهللا    من استكرب عما أمره اهللا به من طاعته 

، فمن استكرب عن  ، فكل ما يعبد اهللا به فهو من متام تأله العباد له هو املستحق للعبادة
،   ال إله إال اهللا يف هذا املقام :   يف ذلك لغريه مل حيقق قولبعض عبادته سامعا مطيعا

وهؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا حيث أطاعوهم يف حتليل ما حرم اهللا وحترمي         
 :  ما أحل اهللا يكونون على وجهني  

 ، فيعتقدون حتليل ما  أن يعلموا أهنم بدلوا دين اهللا فيتبعوهنم على التبديل    :  أحدمها
، فهذا    ، وحترمي ما أحل اهللا اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أهنم خالفوا دين الرسل حرم اهللا
، فكان      ، وإن مل يكونوا يصلون هلم ويسجدون هلم      ، وقد جعله اهللا ورسوله شركا    كفر

، واعتقد مع قوله ذلك دون ما      من اتبع غريه يف خالف الدين مع علمه أنه خالف للدين    
 .   مشركا مثل هؤالءقاله اهللا ورسوله

أن يكون اعتقادهم وإمياهنم بتحرمي احلالل وحتليل احلرام ثابتا لكنهم       :  والثاين
،    أطاعوهم يف معصية اهللا كما يفعل املسلم ما يفعله من املعاصي اليت يعتقد أهنا معاصي

:   أنه قال، كما ثبت يف الصحيح عن النيب  فهؤالء هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوب 
على املسلم السمع والطاعة فيما أحب أو       {:   وقال)٣( )٢( }إمنا الطاعة يف املعروف    {

 )٧( )٦( }ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق      {:   وقال)٥( )٤( }كره ما مل يؤمر مبعصية  
                                                 

 .  ٣٥:  سورة الصافات آية ) ١(
،   )٢٦٢٥(، أبو داود اجلهاد         )٤٢٠٥(، النسائي البيعة         )١٨٤٠(، مسلم اإلمارة          )٦٧٢٦(البخاري األحكام        ) ٢(

 .  )١/٨٢(أمحد 
 .  من حديث علي ) ١٨٤٠ (، ومسلم  )٤٣٤٠ (رواه البخاري   ) ٣(
،   )٢٦٢٦(، أبو داود اجلهاد        )١٧٠٧(، الترمذي اجلهاد        )١٨٣٩(، مسلم اإلمارة         )٦٧٢٥(البخاري األحكام      ) ٤(

 .  )٢/١٤٢(، أمحد  )٢٨٦٤(جلهاد  ابن ماجه ا
 .  من حديث ابن عمر   ) ١٨٣٩ (، ومسلم  )٢٩٥٥ (رواه البخاري   ) ٥(
 .  )١/١٣١(أمحد ) ٦(
 .  )١٨٤٠ (، ومسلم  )٤٣٤٠ (صحيح البخاري   :  انظر ) ٧(
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 مث ذلك احمللل للحرام واحملرم   )٢( )١( }من أمركم مبعصية اهللا فال تطيعوه  {:  وقال
 لكن خفي عليه احلق يف نفس األمر وقد    ، للحالل إن كان جمتهدا قصده اتباع الرسول  

،    اتقى اهللا ما استطاع فهذا ال يؤاخذه اهللا خبطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه     
ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول مث اتبعه على خطئه وعدل عن قول   

اتبع يف ذلك هواه     ، ال سيما إن   ، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه اهللا      الرسول
، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة    ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه خمالف للرسول 

 .  عليه

                                                 
 .  )٣/٦٧(، أمحد  )٢٨٦٣(ابن ماجه اجلهاد ) ١(
 .  إسناده صحيح :  )١٧٦ /٣ (، وقال البوصريي  )٢٨٦٣ (رواه ابن ماجه  ) ٢(
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 مىت جيوز التقليد ومىت ال جيوز 
،     اتفق العلماء على أنه إذا عرف احلق ال جيوز له تقليد أحد يف خالفه    )١(وهلذا  :  قال

، وإن كان عاجزا عن إظهار احلق        االستداللوإمنا تنازعوا يف جواز التقليد للقادر على 
، فإذا   ، وهو بني النصارى  ، فهذا يكون كمن عرف أن دين اإلسالم حق     الذي يعلمه

، وقد أنزل    ، وهؤالء كالنجاشي وغريه  فعل ما يقدر عليه من احلق ال يؤاخذ مبا عجز عنه
β¨  {:  ، كقوله  اهللا يف هؤالء آيات من كتابه Î)uρ ôÏΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# yϑ s9 ßÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& 

öΝ ä3 ö‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& öΝ Íκ ö s9 Î) { )وقوله     )٢ ،  :}   ÏΒ uρ ÏΘ öθ s% # y›θ ãΒ ×π ¨Β é& šχρ ß‰ öκ u‰ È d, pt ø: $$ Î/  Ïµ Î/ uρ 

tβθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ ∩⊇∈∪ { )وقوله   )٣ ،  :}  #sŒÎ)uρ (#θ ãè Ïϑ y™ !$tΒ tΑÌ“Ρé& ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9$# #“ ts? óΟßγ uΖãŠôã r& âÙ‹Ï s? 

š∅ ÏΒ ÆìøΒ ¤$! $# $ £ϑ ÏΒ (#θ èùztä zÏΒ Èd,ys ø9$# ( { )وأما إن كان املتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة    )٤ ،
، فهذا ال يؤاخذ  ، وقد فعل ما يقدر عليه مثله من االجتهاد يف التقليد احلق على التفصيل

، ونصره بيده     ه مبجرد هواه  ، وأما إن قلد شخصا دون نظري     إن أخطأ كما يف القبلة   
، وإن كان متبوعه مصيبا مل يكن   ولسانه من غري علم أن معه احلق فهذا من أهل اجلاهلية

، وإن كان متبوعه خمطئا كان آمثا كمن قال يف القرآن برأيه فإن أصاب فقد           عمله صاحلا
لذي تقدم فيه  ، وهؤالء من جنس مانع الزكاة ا  ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار   أخطأ
š  {:  ، يعين قوله  الوعيد Ï% ©!$#uρ šχρ ã”É∴õ3tƒ |=yδ ©%! $# sπÒ Ïø9$#uρ { )ومن جنس عبد     )٥ ،

ملال حبا منعه من عبادة اهللا  ، فإن ذلك ملا أحب ا  الدينار والدرهم والقطيفة واخلميصة 

                                                 
 .  )٧١ /٧ (اجملموع ) ١(
 .  ١٩٩:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
 .  ١٥٩:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ٨٣:  سورة املائدة آية ) ٤(
 .  ٣٤:  سورة التوبة آية ) ٥(
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، وله من الوعيد حبسب     ، وكذلك هؤالء فيكون فيه شرك أصغر     وطاعته صار عبدا له 
 . )٢( )١( }إن يسري الرياء شرك    {:  ، ويف احلديث  ذلك

:  ، فيقول مث رجع الشيخ إىل أصل املوضوع الذي يتكلم عنه وهو املقصود بالظلم       
،   ، بل يتناول ما دونه أيضا   واملقصود هنا أن الظلم املطلق يتناول الكفر وال خيتص بالكفر     

، فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان     وكل حبسبه كلفظ الذنب واخلطيئة واملعصية  
يا رسول اهللا أي   :  قلت {:  ، قال عن عبد اهللا بن مسعود )٣( " الصحيحني " كما يف

أن تقتل ولدك   :  ؟ قال مث أي  :  ، قلت أن جتعل هللا ندا وهو خلقك  :  ؟ قال الذنب أعظم
:  ، فأنزل اهللا تعاىل أن تزاين حبليلة جارك:  ؟ قال مث أي:  ، قلت خشية أن يطعم معك

}  t Ï% ©!$#uρ Ÿω šχθ ããô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz# u Ÿωuρ tβθè= çFø)tƒ }§ø¨Ζ9$#  ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ Ÿω uρ 

šχθ çΡ÷“ tƒ 4 tΒ uρ ö≅ yèøtƒ y7Ï9≡sŒ t,ù= tƒ $ YΒ$ rO r& ∩∉∇∪ ô#yè≈ŸÒ ãƒ ã& s! Ü># x‹yèø9$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# ô$ é#øƒ s† uρ ÏµŠ Ïù $ ºΡ$ yγ ãΒ ∩∉∪ 
ω Î) tΒ z>$ s? š∅ tΒ#uuρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ Wξ yϑtã $[s Î=≈|¹ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΑÏd‰t6 ãƒ ª!$# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹y™ ;M≈uΖ|¡ym 3 tβ% x.uρ ª!$# 

#Y‘θ àxî $ VϑŠÏm §‘ ∩∠⊃∪ tΒ uρ z>$ s? Ÿ≅Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈|¹ …çµ ¯ΡÎ* sù ÛUθ çG tƒ ’n< Î) «!$# $ \/$ tG tΒ ∩∠⊇∪ { )فهذا     } )٤ ،
، فلو أشرك ومل يقتل ومل يزن كان       ، ولكل عمل قسط منه  الوعيد بتمامه على الثالثة

؛ كما يف     ، ولو زىن وقتل ومل يشرك كان له من هذا العذاب نصيب       عذابه دون ذلك  
tΒ  {:  قوله uρ ö≅ çFø)tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σãΒ #Y‰Ïdϑ yètG •Β …çν äτ !#t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγ y_ #V$Î#≈ yz $ pκ Ïù |=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïµø‹n= tã …çµ uΖyè s9uρ £‰tã r&uρ 

…çµ s9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ïàtã ∩⊂∪ { )إن لفظ التأبيد مل جيئ  :  ، وقد قيل " أبدا  : " ، ومل يذكر   )٥

tΠöθ  {:   تعاىل، وقال اهللا إال مع الكفر tƒ uρ Ù yètƒ ãΝÏ9$ ©à9$# 4’ n?tã Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ãΑθ à)tƒ  Í_tFø‹n=≈tƒ ßNõ‹sƒ ªB$# yìtΒ 

                                                 
 .  )٣٩٨٩(ابن ماجه الفنت  ) ١(
،  )٧١١٢ (، والطرباين يف األوسط   )٥ /١ (، وأبو نعيم يف احللية    من حديث عمر ) ٣٩٨٩ (رواه ابن ماجه   ) ٢(

قد ) ٤٤ /١ (وقواه بطريق احلاكم  ) ١٧٨ /٤ (، وضعفه البوصريي    من حديث ابن عمر ) ٨٩٢ (و الصغري 
 .  ضعفه الذهيب 

 .  من حديث ابن مسعود  ) ٨٦ (، ومسلم  )٤٤٧٧ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  ٧١ - ٦٨:  سورة الفرقان اآليات) ٤(
 .  ٩٣:  سورة النساء آية ) ٥(
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ÉΑθ ß™ §9$# Wξ‹ Î6 y™ ∩⊄∠∪ 4 tL n= ÷ƒ uθ≈tƒ Í_ tFø‹s9 óΟs9 õ‹Ïƒ ªBr& $ ºΡŸξ èù WξŠ Î= yz ∩⊄∇∪ ô‰s)©9  Í_ ¯=|Ê r& Çtã Ìò2 Ïe%! $# y‰÷è t/ øŒÎ) 

’ ÎΤu!$ y_ 3 šχ%Ÿ2 uρ ß≈sÜø‹¤±9$# Ç≈ |¡Σ M∼Ï9 Zωρä‹s{ ∩⊄∪ { )فال ريب أن هذا يتناول الكافر     )١ ،
، فإن الظلم املطلق يتناول ذلك     ، وسبب نزول اآلية كان يف ذلك    الذي مل يؤمن بالرسول 
 فمن خال  خملوقا يف خالف أمر اهللا ورسوله كان له من هذا     ، ويتناول ما دونه حبسبه

â  {:  ؛ كما قال تعاىل  الوعيد نصيب   Hξ Åz F{ $# ¥‹ Í× tΒ öθ tƒ óΟ ßγ àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 <ρ ß‰ tã ω Î) 

š É) −F ßϑ ø9 øŒÎ) r&§t7s? t  {:  ، وقال تعاىل  )٢( } ∪∠∌∩ #$ Ï% ©!$# (#θ ãè Î7›?$# zÏΒ š Ï% ©!$# (#θ ãèt7¨?$# (#ãρ r&u‘ uρ 

z># x‹yèø9$# ôM yè©Üs)s?uρ ãΝÎγ Î/ Ü>$ t7ó™ F{$# ∩⊇∉∉∪ { )ليث عن حدثنا ال :  ، قال الفضيل بن عياض  )٣
:  ، وهلذا قال      ، فإن املخالة حتاب وتواد          هي املودات اليت كانت بينهم لغري اهللا             :  جماهد

 فإن املتحابني حيب أحدمها ما حيب اآلخر حبسب    )٥( )٤( }املرء على دين خليله    {
احبه على حمبته ما يبغضه اهللا ورسوله نقص من دينهما حبسب ، فإذا ات بع أحدمها ص احلب
∅š  {:  قال تعاىل.  ، إىل أن ينتهي إىل الشرك األكرب  ذلك ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ 

«!$# #YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ( t É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3 { )والذين قدموا حمبة املال   )٦ ،
الذي كرتوه واملخلوق الذي اتبعوه على حمبة اهللا ورسوله كان فيهم من الظلم والشرك      

أليس عدال مين أن   :  يقول اهللا {:  ، فلهذا ألزمهم حمبوهبم كما يف احلديث   حبسب ذلك

:  يقول  {:   وقد ثبت يف الصحيح )٧( }؟  أ ويل كل رجل منكم ما كان يتواله يف الدنيا 
، ومن كان يعبد   ، فمن كان يعبد الشمس الشمس    ليذهب كل قوم إىل ما كانوا يعبدون

                                                 
 .  ٢٩ - ٢٧:  سورة الفرقان اآليات) ١(
 .  ٦٧:  سورة الزخرف آية  ) ٢(
 .  ١٦٦:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  )٢/٣٣٤(، أمحد  )٤٨٣٣(، أبو داود األدب   )٢٣٧٨(الترمذي الزهد   ) ٤(
  . )١٨٨ /٤ (، وصححه احلاكم   حسن غريب :  وقال) ٢٣٧٨ (، والترمذي  )٤٨٣٣ (رواه أبو داود  ) ٥(
 .  ١٦٥:  سورة البقرة آية ) ٦(
 .  فيه فرات بن السائب وهو ضعيف  :  )٣٤٣ /١٠ (، وقال اهليثمي  )٨١ (رواه الطرباين يف األوسط  ) ٧(
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، وي مثل للنصارى املسيح ولليهود     ، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت القمر القمر
 فهؤالء   )٢( )١( }، وتبقى هذه األمة فيها منافقوها  ، فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون عزير
، وعبيد الرجال الذين أطاعوهم يف       ، وأما عبيد املال الذين كرتوه  شرك األكرب أهل ال

، إما يف عرصات   ، فأولئك يعذ بون عذابا دون عذاب أولئك املشركني    معاصي اهللا
 .  ، ومن أحب  شيئا دون اهللا ع ذ ب به   ، وإما يف جهنم   القيامة

اعة اهللا عذبه اهللا هبذا الذي      ومعىن كالم الشيخ هنا أن من اشتغل يف حماب نفسه عن ط   
،    )٣( } ö≅è% βÎ) tβ%x. öΝä.äτ!$t/#u öΝà2äτ!$oΨö/r&uρ  {:  ؛ كما قال تعاىل اشتغل به عن طاعة اهللا عقوبة له  

ym=¡  {:  إىل قوله  r& Νà6ø‹s9Î) š∅ ÏiΒ «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’ Îû Ï& Î#‹Î7y™ (#θ ÝÁ −/utIsù 4 ®L ym š† ÎAù'tƒ ª!$# 

Íν Íö∆ r'Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# šÉ)Å¡≈ xø9$# ∩⊄⊆∪ { )٤(   . 

$  { )٥(وقال تعاىل  yγ •ƒ r'̄≈tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u (#θà)ÏΡr& $ £ϑ ÏΒ Νä3≈ oΨø% y— u‘ ÏiΒ È≅ö7s% βr& u’ÎAù'tƒ ×Πöθtƒ ω ÓìøŠt/ ÏµŠ Ïù 

Ÿω uρ ×'©#äz Ÿω uρ ×πyè≈xx© 3 tβρãÏ≈ s3ø9$#uρ ãΝèδ tβθãΚ Î=≈ ©à9$# ∩⊄∈⊆∪ { )فالكفر املطلق هو الظلم املطلق   )٦ ،   ،

öΝèδ  {:  ، ويف قوله   وهلذا ال شفيع يوم القيامة ألهله كما نفى الشفاعة يف هذه اآلية  ö‘ É‹Ρr&uρ 

tΠöθ tƒ Ïπ sùÎ— Fψ$# ÏŒÎ) Ü>θ è= à)ø9$# “ t$ s! ÌÅ_$ uΖpt ø: $# tÏϑ Ïà≈ x. 4 $ tΒ tÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ 5ΟŠ ÏΗ xq Ÿω uρ 8ì‹Ïx© äí$ sÜãƒ ∩⊇∇∪ ãΝn= ÷ètƒ 

sπ uΖÍ← !%s{ È ãôã F{$# $ tΒuρ ‘Ïøƒ éB â‘ρß‰Á9$# ∩⊇∪ { )وقال  )٧ ،  :}  (#θ ç6 Å3ö6 ä3sù $ pκ Ïù öΝèδ tβ…ãρ$ tó ø9$#uρ ∩⊆∪ 
ßŠθ ãΖã_ uρ }§ŠÎ= ö/Î) tβθãè uΗ ødr& ∩∈∪ (#θ ä9$ s% öΝèδuρ $ pκ Ïù tβθ ßϑÅÁ tFøƒ s† ∩∉∪ «!$$ s? β Î) $̈Ζä. ’ Å∀s9 9≅≈n= |Ê AÎ7•Β ∩∠∪ øŒÎ) 

Νä3ƒ Èhθ |¡èΣ Éb>tÎ/ tÏϑ n=≈yè ø9$# ∩∇∪ !$ tΒ uρ !$ uΖ̄= |Ê r& ω Î) tβθ ãΒÌôf ãΚ ø9$# ∩∪ $ yϑsù $ uΖs9 ÏΒ tÏè Ï≈x© ∩⊇⊃⊃∪ Ÿω uρ @,ƒ Ï‰|¹ 

                                                 
 .  )٢/٢٩٤(، أمحد  )١٨٢(، مسلم اإلميان   )٧٠٠٠(البخاري التوحيد  ) ١(
 .  من حديث أيب سعيد ) ١٨٣ (، ومسلم  )٧٤٣٩ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  ٢٤:  رة التوبة آية سو) ٣(
 .  ٢٤:  سورة التوبة آية ) ٤(
 .  )٧٤ /٧ (اجملموع ) ٥(
 .  ٢٥٤:  سورة البقرة آية ) ٦(
 .  ١٩ ، ١٨:  سورة غافر اآليتان) ٧(
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8Λ ÏΗxq ∩⊇⊃⊇∪ öθ n= sù ¨β r& $ uΖs9 Zο §x. tβθä3uΖsù zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊄∪ { )وقوله   )١ ،  :}  øŒÎ) Νä3ƒ Èhθ |¡èΣ { )٢(    ،
، وال  ، فإن هذا مل يقله أحد من بين آدم   مل يريدوا أهنم جعلوهم مساوين هللا من كل وجه  

س   ، حىت اجملو هذا العامل له خالقان متماثالن :  أهنم قالوا :  نقل عن قوم قط من الكفار
،   النور والظلمة متفقون على أن النور خري يستحق أن يعبد وحيمد     :  القائلني باألصلني

؟ على  ، واختلفوا هل الظلمة حمدثة أو قدمية     وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن   
، وكذلك مشركو العرب كانوا   وبكل حال مل جيعلوها مثل النور من كل وجه:  قولني

، بل كانوا مقر ين بأن  مل تشارك اهللا يف خلق السماوات واألرض متفقني على أن أرباهبم 
؛ كقوله    ، كما أخرب اهللا عنهم يف غري آية   اهللا وحده خلق السماوات واألرض وما بينهما   

  {:  تعاىل È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ t¤‚ y™ uρ }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ £ä9θ à)u‹s9 ª!$# ( 4’̄Τr'sù 

tβθä3sù÷σãƒ ∩∉⊇∪ ª!$# äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ ôÏΒ Íν ÏŠ$ t7Ïã â‘Ï‰ø)tƒ uρ ÿ…ã& s! 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3Î/ >ó x« ÒΟŠ Î= tæ ∩∉⊄∪  Í.s!uρ 

Οßγ tFø9r'y™ ̈Β tΑ̈“ ¯Ρ š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ $ uŠôm r'sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ yγ Ï?öθ tΒ £ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 È≅è% ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! 4 
ö≅ t/ óΟèδçsYò2 r& Ÿω tβθè= É)÷ètƒ ∩∉⊂∪ { )٣(   . 

وكانوا معترفني  :  ، مث قال   آيات كثرية يف هذا املعىن -رمحه اهللا- )٤(وذكر الشيخ  
، بل كانوا يتخذوهنم  بأن آهلتهم مل تشارك اهللا يف خلق السماوات واألرض وال خلق شيء    

šχρ  {:  ؛ كما قال تعاىل شفعاء ووسائط ß‰ç7÷ètƒ uρ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿω uρ óΟßγ ãèxΖtƒ 

šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 { )وقال عن صاحب يس  )٥ ،  :}  $ tΒ uρ u’ Í< Iω ß‰ç7ôã r& 

“ Ï% ©!$# ’ÎΤtsÜsù Ïµ ø‹s9Î)uρ tβθãèy_ öè? ∩⊄⊄∪ ä‹Ïƒ ªBr&u ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ ºπ yγ Ï9#u β Î) Èβ÷ŠÌãƒ ß≈ oΗ ÷q§9$# 9hÛØÎ/ ω Çøó è?  Íh_tã 

öΝßγ çFyè≈ xx© $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ Èβρ ä‹É)Ζãƒ ∩⊄⊂∪ { )وقال تعاىل  )٦ ،  :}  ö‘ É‹Ρr&uρ Ïµ Î/ t Ï% ©!$# tβθ èù$ sƒ s† βr& (#ÿρ ãt±øt ä† 

                                                 
 .  ١٠٢ - ٩٤:  سورة الشعراء اآليات ) ١(
 .  ٩٨:  سورة الشعراء آية  ) ٢(
 .  ٦٣ - ٦١:  سورة العنكبوت اآليات ) ٣(
 .  )٧٧ /٧ (اجملموع ) ٤(
 .  ١٨:  سورة يونس آية ) ٥(
 .  ٢٣ ، ٢٢:  سورة يس اآليتان) ٦(
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4’ n<Î) óΟÎγ În/u‘   }§øŠs9 Οßγ s9 ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ @’Í< uρ Ÿω uρ Óì‹Ïx© { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  ª!$# “ Ï%©!$# t,n= y{ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑßγ uΖ÷ t/ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& ¢ΟèO 3“ uθtG ó™ $# ’ n?tã Ä ö̧yè ø9$# ( $ tΒ Νä3s9 ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ÏΒ <c’ Í< uρ 

Ÿω uρ ?ì‹Ïx© 4 Ÿξ sùr& tβρ ã©.x‹tFs? ∩⊆∪ { )ال تعاىل، وق  )٢  :}  È≅ è% (#θ ãã÷Š$# š Ï% ©!$# Λä ôϑtã y— ÏiΒ ÈβρßŠ 

«!$# ( Ÿω šχθà6Î= ôϑ tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ † Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒuρ öΝçλm; $ yϑ ÎγŠ Ïù ÏΒ 78÷Å° $ tΒuρ … çµ s9 

Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 9Îγ sß ∩⊄⊄∪ Ÿω uρ ßìxΖs? èπ yè≈x¤±9$# ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) ôyϑ Ï9 šχ ÏŒr& …çµ s9 4 { )فنفى عم ا سواه    )٣ ،
، فنفى أن يكون لغريه ملك أو قسط من امللك أو يكون عونا           كل ما يتعلق به املشركون 

 tΒ  {:  ؛ كما قال تعاىل  ملن أذن له الرب    ، فبي ن أهنا ال تنفع إال  هللا ومل يبق إال الشفاعة 

#sŒ “ Ï% ©!$# ßìxô±o„ ÿ…çν y‰ΨÏã ωÎ) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 { )وقال تعاىل عن املالئكة  )٤ ،  :}  Ÿω uρ šχθãè xô±o„ ω Î) 

Çyϑ Ï9 4 |Ós?ö‘ =x.uρ ÏiΒ 77n/ *  {:  ، وقال  )٥( } #$ ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω  Í_ øóè? öΝåκçJ yè≈xx© $ º↔ ø‹x© ω Î) .ÏΒ 

Ï‰÷è t/ βr& tβsŒù'tƒ ª!$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ # yÌötƒ uρ ∩⊄∉∪ { )فهذه الشفاعة اليت يظنها املشركون هي      )٦ ،
 )٧(، فأخرب      أنه يكون    ، وأما ما أخرب به النيب            منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن         

، فإذا سجد ومحد ربه مبحامد   أنه يأيت فيسجد لربه وحيمده ال يبدأ بالشفاعة أوال    {
،    ، واشفع تشفع  ، وس ل  ت ع ط   أي حممد ارفع رأسك وقل تسمع:  ، يقال له يفتحها عليه

، وكذلك يف     ، وكذلك يف الثانية    فيدخلهم اجلنة  ، فيحد  له حدا  أي رب أميت :  فيقول
من قال ال إله  :  ؟ قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة:  ، وقال له أبو هريرة  الثالثة

، ليست ملن    فتلك الشفاعة هي ألهل اإلخالص بإذن اهللا)٩( )٨( }إال اهللا خالصا من قلبه 
قته أن اهللا هو الذي يتفضل على أهل  ، وحقي  ، وال تكون إال بإذن اهللا  أشرك باهللا

                                                 
 .  ٥١:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ٤:  سورة السجدة آية  ) ٢(
 .  ٢٣ ، ٢٢:  سورة سبأ اآليتان) ٣(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٢٨:  سورة األنبياء آية ) ٥(
 .  ٢٦:  سورة النجم آية ) ٦(
 .  من حديث أنس ) ١٩٣ (، ومسلم  )٧٥١٠ (لبخاري   رواه ا) ٧(
 .  )٣/١١٦(، أمحد  )٤٣١٢(، ابن ماجه الزهد  )١٩٣(، مسلم اإلميان   )٤٢٠٦(البخاري تفسري القرآن   ) ٨(
 .  من حديث أيب هريرة ) ٩٩ (رواه البخاري   ) ٩(
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،    اإلخالص والتوحيد فيغفر هلم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك    
 كما كان يف الدنيا يستسقي هلم وينال املقام احملمود الذي يغبطه به األولون واآلخرون   

 .  ، فكان اهللا جييب شفاعته ودعاءه   ويدعو هلم وتلك شفاعة منه هلم  
وإذا كان كذلك  :  ، فقال مث عاد الشيخ إىل املوضوع الذي يتكلم عنه وهو الظلم  

، وظلم الناس بعضهم بعضا ال    فالظلم الذي هو شرك ال شفاعة فيه  :  فالظلم ثالثة أنواع 
، لكن قد    ، وال يسقط حق املظلوم ال بشفاعة وال غريها  بد فيه من إعطاء املظلوم حقه 

، فالظامل املطلق ما له من شفيع  مل كما قد ي غفر لظامل نفسه بالشفاعةيعفو املظلوم عن الظا
، وهذا إمنا نفعه    ، وأما املوحد فلم يكن ظاملا مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه        مطاع

، ومقصود القرآن بن ف ي الشفاعة نفي      ، فبه صار من أهل الشفاعة   يف احلقيقة إخالصه هللا    
، وال يتوكل على   بد إال اهللا وال يدعو غريه وال يسأل غريه   ، وهو أن أحدا ال يع     الشرك

، وإن كان اهللا    ، فليس له أن يتوكل على أحد يف أن يرزقه    غريه ال يف شفاعة وال غريها
، كذلك ليس له أن يتوكل على غري اهللا يف أن يغفر له ويرمحه يف    يأتيه برزقه بأسباب

فالشفاعة اليت نفاها .  باب من شفاعة وغريها، وإن كان اهللا يغفر له ويرمحه بأس    اآلخرة 
، وهلذا أثبت الشفاعة بإذنه يف    القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا 

، فهي من     أهنا ال تكون إال ألهل التوحيد واإلخالص  ، وتلك قد بي ن الرسول   مواضع
ص بظلم اإلنسان نفسه ، وأما الظلم املقيد فقد خيت ، ومستحقها أهل التوحيد التوحيد

$  {:  -عليهما السالم   -، كقول آدم وحواء        وظلم الناس بعضهم بعضا      uΖ −/ u‘ !$ oΨ ÷Η s> sß 

$ uΖ |¡ àΡ r& { )وقول موسى  )١ ،  :}  Å_Uu‘ ’ ÎoΤÎ) àM ôϑ n= sß  Å¤ øtΡ { )لكن قول آدم .   )٢
 .  ، وذلك قد عرف وهللا احلمد أنه ليس كفرا     وموسى إخبار عن واقع ال عموم فيه

š  {:  وأما قوله تعاىل  Ï% ©!$#uρ #sŒÎ) (#θ è=yè sù ºπ t±Ås≈ sù ÷ρ r& (#þθ ßϑ n= sß öΝæη |¡àΡr& { )فهو نكرة      )٣ ،
، تاب اهللا    ، وهو إذا أشرك مث تاب      يف سياق الشرط يعم  كل ما فيه ظلم اإلنسان نفسه    

                                                 
 .  ٢٣:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ٤٤:  سورة النمل آية  ) ٢(
 .  ١٣٥:  ن آية سورة آل عمرا ) ٣(
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،  ن ظلم اإلنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبري أو صغري مع اإلطالق     ، وقد تقدم أ  عليه
$ ΝèO§  {:  وقال تعاىل uΖøO u‘ ÷ρr& |=≈ tG Å3ø9$# t Ï% ©!$# $ uΖøŠxsÜô¹ $# ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( óΟßγ ÷ΨÏϑ sù ÒΟÏ9$ sß Ïµ Å¡øuΖÏj9 Νåκ÷]ÏΒ uρ 

Ó‰ÅÁ tFø)•Β öΝåκ÷]ÏΒ uρ 7,Î/$ y™ ÏN≡uöy‚ ø9$$ Î/ Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 4 { )فهذا ظامل لنفسه مقرون بغريه فال يدخل         )١ ،

:  أنه ملا نزلت هذه اآلية {:   عن ابن مسعود)٢( " الصحيحني " ، ويف  فيه الشرك األكرب
}  t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ { )شق  ذلك على أصحاب النيب ،   )٣ 

، أمل تسمعوا إىل قول العبد      إمنا هو الشرك ؟ فقال النيب  أينا مل يظلم نفسه:  وقالوا
χ  {الصاحل  Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∪ { )ليهم ظنوا أن     ، والذين شق  ذلك ع  }  )٤

، وأنه ال يكون األمن واالهتداء إال ملن مل يظلم نفسه    الظلم املشروط هو ظلم العبد نفسه   
 هلم ما دهلم على أن الشرك ظلم يف كتاب اهللا       ، فبي ن  هبذا الظلم فشق  ذلك عليهم  

إميانه ، ومن مل يلبس  وحينئذ فال حيصل األمن واالهتداء إال ملن مل يلبس إميانه هبذا الظلم
 ΝèO§  {:  ، كما كان من أهل االصطفاء يف قوله هبذا الظلم كان من أهل األمن واالهتداء

$uΖøOu‘÷ρr& |=≈tGÅ3ø9$# tÏ%©!$# $uΖøŠxsÜô¹$# ôÏΒ $tΡÏŠ$t7Ïã ( { )٥(إىل قوله  : }  àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã $pκtΞθè=äzô‰tƒ { )٦(     ،

yϑ  {:  ، كما قال تعاىل  وهذا ال ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا مل يتب        sù ö≅ yϑ ÷ètƒ 

tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ø‹yz …çν ttƒ ∩∠∪ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘sŒ #vx© …çν ttƒ ∩∇∪ { )وقال تعاىل  )٧ ،  :}  tΒ 

ö≅ yϑ÷è tƒ #[þθ ß™ t“ øgä† Ïµ Î/ { )٨(   ،}  وقد سأل أبو بكر النيبيا رسول  :   عن ذلك فقال
، ألست   ، ألست حتزن ، ألست تنصب  يا أبا بكر:  ؟ فقال اهللا وأينا مل يعمل سوءا

                                                 
 .  ٣٢:  سورة فاطر آية ) ١(
 .  من حديث ابن مسعود  ) ١٢٤ (، ومسلم  )٣٤٢٩ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  ٨٢:  سورة األنعام آية ) ٣(
 .  ١٣:  سورة لقمان آية ) ٤(
 .  ٣٢:  سورة فاطر آية ) ٥(
 .  ٣٣:  سورة فاطر آية ) ٦(
 .  ٨:  سورة الزلزلة آية ) ٧(
 .  ١٢٣:  ة سورة النساء آي) ٨(
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 فبي ن أن املؤمن الذي إذا تاب دخل اجلنة         )٢( )١( }ذلك ما جتزون به    ، ف تصيبك الألواء 
 أنه  عنه )٣( " الصحيحني " كما يف.  قد ي جزى بسيئاته يف الدنيا باملصائب اليت تصيبه

،   ثل اخلامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة ومتيلها أخرى                 مثل املؤمن كم     {:  قال
ومثل املنافق كمثل شجرة األرز ال تزال ثابتة على أصلها حىت يكون اجنعافها مرة                         

ما يصيب املؤمن من        {:   أنه قال    عنه   )٥( " الصحيحني  "  ويف )٤( }واحدة    
، إال    ، حىت الشوكة يشاك ها       ، وال غم وال أذى     وصب وال نصب وال هم وال حزن      

 رسول اهللا     يا :  قلت  {:  ويف حديث سعد بن أيب وقاص  )٦( }كفر اهللا هبا خطاياه     
، يبتلى الرجل       ، مث األمثل فاألمثل   األنبياء مث الصاحلون     :  ؟ قال أي الناس أشد  بالء    

، وإن كان يف دينه رقة خفف               ، فإن كان يف دينه صالبة زيد يف بالئه               على حسب دينه     
، رواه      )٧( }، وال يزال البالء باملؤمن حىت ميشي على األرض وليس عليه خطيئة              عنه 

، كما    املرض ح طة ت حط  اخلطايا عن صاحبه             {:   وقال  )٨(رمذي وغريمها    أمحد والت   

 . )٩( }حتط الورقة اليابسة ورقها        

                                                 
 .  )١/١١(أمحد ) ١(
 .  )٦٩ (والضياء ) ٧٨ /٣ (، واحلاكم  )٢٩٢٦ (، وصححه ابن حبان   )١١،  ٦ /١ (رواه أمحد ) ٢(
 .  وحده من حديث أيب هريرة  ) ٥٦٤٤ (رواه البخاري   ) ٣(
رمي    ، الدا   )٣/٤٥٤(، أمحد   )٢٨١٠(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار            )٥٣١٩(البخاري املرضى      ) ٤(

 .  )٢٧٤٩(الرقاق   
 .  من حديث أيب سعيد وأيب هريرة  ) ٢٥٧٣ (، ومسلم  )٥٦٤٢،  ٥٦٤١ (رواه البخاري   ) ٥(
 .  )٣/١٩(، أمحد  )٩٦٦(، الترمذي اجلنائز  )٢٥٧٣(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٣١٨(البخاري املرضى ) ٦(
 .  )٢٧٨٣(، الدارمي الرقاق   )١/١٨٠ (، أمحد )٤٠٢٣(، ابن ماجه الفنت   )٢٣٩٨(الترمذي الزهد   ) ٧(
) ٤٠٢٣ (، وابن ماجه   حسن صحيح  :  وقال) ٢٣٩٨ (، والترمذي   )١٨٥،  ١٧٢ /١ (رواه أمحد  ) ٨(

 .  )٤٠٥ /٣ (، وصححه ابن كثري  )١٠٥٦ (والضياء ) ٩٩ /١ (، واحلاكم  )٢٩٠١ (وصححه ابن حبان   
من  ) ٢٥٧١ (، ومسلم  )٥٦٤٨ (مع صحيح البخاري     ، وقارن  من حديث جابر ) ٢٩٢٧ (رواه ابن حبان    ) ٩(

 .  حديث ابن مسعود  
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 يسلم  ، ومن مل  فمن سلم من أجناس الظلم الثالثة كان له األمن التام واالهتداء التام  
، كما وعد   من ظلمه نفسه كان له األمن واالهتداء مطلقا مبعىن أنه ال بد أن يدخل اجلنة      

،    ، وقد هداه إىل الصراط املستقيم الذي تكون عاقبته اجلنة   بذلك يف اآلية األخرى
، وليس مراد    وحيصل له من نقص األمن واالهتداء حبسب ما نقص من إميانه بظلمه نفسه

األمن ، أن من مل يشرك الشرك األكرب يكون له       )١( }إمنا هو الشرك    {:   بقوله النيب 
، فإن أحاديثه الكثرية مع نصوص القرآن تبني أن أهل الكبائر معرضون  التام واالهتداء التام

ن إىل الصراط   ، الذي يكونون به مهتدي للخوف مل حيصل هلم األمن التام واالهتداء التام
، صراط الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني من غري  املستقيم

، ومعهم أصل نعمة اهللا عليهم  ، بل معهم أصل االهتداء إىل هذا الصراط عذاب حيصل هلم
 إن أراد به     )٣( )٢( }إمنا هو الشرك  {:  ، وقول النيب  وال بد  هلم من دخول اجلنة
أن من مل يكن من أهله فهو آمن مما وعد به املشركون من     :  الشرك األكرب فمقصوده

ظلم    :  ، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال  عذاب الدنيا واآلخرة فهو مهتد  إىل ذلك 
 حىت  العبد نفسه كبخله حلب املال ببعض الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه اهللا 

فهذا صاحبه قد فاته من األمن  .  ، وحنو ذلك   يكون يقدم هواه على حمبة اهللا شرك أصغر 
 .  ، وهلذا كان السلف  ي دخلون الذنوب يف هذا الظلم هبذا االعتبار    واالهتداء حبسبه

، وهو بيان أنواع الظلم وحكم كل نوع    انتهى كالم الشيخ يف هذا املوضوع املهم  
، ولكن هذا الظلم يتنوع فمنه    ، وأن املعاصي كلها ظلم   األحكاموما يترتب عليه من 

، وظلم داخل حتت املشيئة قابل للمغفرة أو     ظلم ال يغفر إال بالتوبة منه وهو الشرك
، بل يكون مآله إىل اجلنة بسبب توحيده وهو       التعذيب حبسبه وال خيلد صاحبه يف النار 

، وهذا الذي ذكره الشيخ يف هذا النوع         ك ظلم العبد نفسه باملعاصي اليت هي دون الشر   

                                                 
 .  )٣٠٦٧(، الترمذي تفسري القرآن    )٣٢٤٦(البخاري أحاديث األنبياء  ) ١(
 .  )٣٠٦٧(، الترمذي تفسري القرآن    )٣٢٤٦(البخاري أحاديث األنبياء  ) ٢(
  . من حديث ابن مسعود  ) ١٢٤ (، ومسلم  )٣٤٢٩ (رواه البخاري   ) ٣(
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، خالفا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر اليت دون الشرك      هو مذهب أهل السنة واجلماعة  
، ليس مبؤمن وال  إن صاحبها يف مرتلة بني املرتلتني :  ، الذين يقولون  وخالفا للمعتزلة 

، وأما ظلم العبد للناس  عصيةال يضر مع اإلميان م:  ، وخالفا للمرجئة الذين يقولون  كافر
 .  ، وإال فإنه ال بد  من القصاص للمظلومني من الظامل  فإنه ال يغفر إال مبساحمة املظلومني

، فإذا أطلق  ومن هذا الباب لفظ الصالح والفساد:  -رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم 
م املصلح  ، وكذلك اس  ، وكذلك الفساد يتناول مجيع الشر الصالح تناول مجيع اخلري

ß‰ƒ  {:  ، قال تعاىل يف قصة موسى  واملفسد  Ìè?r& βr&  Í_ n= çG ø)s? $ yϑ x. |M ù=tG s% $ G¡øtΡ Ä§øΒ F{$$ Î/ ( βÎ) ß‰ƒ Ìè? 

Hω Î) β r& tβθä3s? #Y‘$ ¬7y_ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ ß‰ƒÌè? β r& tβθä3s? zÏΒ tÅs Ï= óÁ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ { )١(   ،}  tΑ$ s% uρ 4 y›θãΒ 

ÏµŠ Åz L{ šχρ ã≈ yδ  Í_ øè=÷z $# ’ Îû ’ÍΓöθ s% ôxÎ= ô¹ r&uρ Ÿω uρ ôìÎ6 −G s? Ÿ≅‹Î6 y™ tÏ‰Å¡øßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊄∪ { )وقال    )٢ ،

sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#  {:  تعاىل Ï% öΝßγ s9 Ÿω (#ρ ß‰Å¡øè? ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#þθ ä9$ s% $ yϑ̄ΡÎ) ßøt wΥ šχθ ßs Î= óÁãΒ ∩⊇⊇∪ Iω r& öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ 

tβρß‰Å¡øßϑ ø9$# Å3≈ s9uρ ω tβρ áãèô±o„ ∩⊇⊄∪ { )والضمري عائد على املنافقني يف قوله  )٣ ،  :}  zÏΒ uρ 

Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ ãΑθ à)tƒ $̈Ψ tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/uρ ÌÅz Fψ$# $ tΒuρ Νèδ tÏΨ ÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∇∪ { )وهذا مطلق يتناول    )٤ ،
إنه عىن  :  ، وهلذا قال سلمان الفارسي    ومن سيكون بعدهم من كان على عهد النيب   

:  الفساد:  ، وكذا قال السدي عن أشياخه هبذه اآلية قوما مل يكونوا خلقوا حني نزوهلا
، والقوالن معنامها    تر ك امتثال األوامر واجتناب النواهي  :  ، وعن جماهد  الكفر واملعاصي 

النفاق الذي صافوا به الكفار    :  ، وهذا معىن قول من قال    الكفر :  ، وعن ابن عباس   واحد 
، وهو أيضا   العمل باملعاصي:  ، وعن أيب العالية ومقاتل  وأطلعوهم على أسرار املؤمنني  

$  {:  ، وقوهلم   عام كاألولني yϑ̄ΡÎ) ßøt wΥ šχθßs Î= óÁ ãΒ ∩⊇⊇∪ { )فسر بإنكار ما أقروا    )٥ ،

                                                 
 .  ١٩:  سورة القصص آية) ١(
 .  ١٤٢:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ١٢ ، ١١:  سورة البقرة اآليتان ) ٣(
 .  ٨:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ١١:  سورة البقرة آية ) ٥(
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، وفسر بأن الذي نفعله صالح ونقصد به    إمنا نفعل ما أمرنا به الرسول :  ؛ أي  به
.  ، فإهنم يقولون هذا وهذا  ، وكال القولني يروى عن ابن عباس وكالمها حق  الصالح
الثاين ألنفسهم وملن اط لع على  :  ، ويقولون   األول ملن مل يطلع على بواطنهم:  يقولون
،    ، فإن من مجلة أفعاهلم إسرار خالف  ما يظهرون    لكن الثاين يتناول األول.  بواطنهم

، وقيل   أرادوا أن مصافاة الكفار صالح ال فساد   :  قال جماهد.  وهم يرون هذا صالحا  
أرادوا أن هذا        :  ، وقيل   لنا هذا هو الصالح وتصديق حممد فساد       إن  فع  :  عن السدي   

، وإن كانت للكفار            فقد أمنوا مبتابعته      ، فإن الدولة إن كانت للنيب              صالح يف الدنيا    
Iω  {:  ، وألجل القولني قيل يف قوله تعاىل           فقد أمنوا مبصافاهتم     r& öΝ ßγ ¯Ρ Î) ãΝ èδ tβρ ß‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $# 

 Å3≈ s9 uρ ω tβρ á ãè ô± o„ ∩⊇⊄∪ { )وقيل   ال يشعرون أن ما فعلوا فساد ال صالح           :  ، أي    )١ ،  :
،    ، والقول األول يتناول الثاين فهو املراد              ال يشعرون أن اهللا ي طلع نبيه على فسادهم           

β¨  {:  ، وقال تعاىل   كما يدل عليه لفظ اآلية      Î) }‘ Ï d↵ Ï9 uρ ª! $# “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ |=≈ tG Å3 ø9 $# ( uθ èδ uρ ’ ¯< uθ tG tƒ 

t Ås Î=≈ ¢Á9 $# ∩⊇∉∪ { )وقال   )٢ ،  :}  tΑ$ s% 4 y›θ ãΒ $ tΒ ΟçG ø⁄ Å_ Ïµ Î/ ãós Åb¡9$# ( ¨βÎ) ©!$# ÿ…ã&é#ÏÜö6 ãŠy™ ( ¨β Î) ©!$# 

Ÿω ßx Î=óÁ ãƒ Ÿ≅ uΗxå tÏ‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∇⊇∪ { )وقول يوسف    )٣ ،  :}   Í_ ©ùuθ s? $ Vϑ Î= ó¡ãΒ  Í_ø)Ås ø9r&uρ 

tÅs Î=≈ ¢Á9$$ Î/ ∩⊇⊃⊇∪ { )مبا هو أخص منه - أي الفساد والصالح -، وقد يقرن أحدمها    )٤    ،

’sŒÎ)uρ 4#  {:  كقوله ¯<uθ s? 4të y™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y‰Å¡øã‹Ï9 $ yγŠÏù y7Î= ôγ ãƒ uρ y^öys ø9$# Ÿ≅ ó¡¨Ψ9$#uρ 3 ª!$#uρ Ÿω =Ït ä† 

yŠ$ |¡ x ø9 :  ، وقال تعاىل   ، وكالمها صحيح     بالظلم  :  ، وقيل   بالكفر  :  ، قيل   )٥( } ∪∋⊂⊅∩ #$

}  y7 ù=Ï? â‘# ¤$! $# äο tÅz Fψ$# $ yγ è= yèøgwΥ t Ï% ©#Ï9 Ÿω tβρß‰ƒ Ìãƒ #vθ è= ãæ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ #YŠ$ |¡sù 4 { )وقال   )٦ ،

                                                 
 .  ١٢:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ١٩٦:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ٨١:  سورة يونس آية ) ٣(
 .  ١٠١:  سورة يوسف آية ) ٤(
 .  ٢٠٥:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ٨٣:  سورة القصص آية) ٦(
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≅ôÏΒ È  {:  تعاىل ô_ r& y7 Ï9≡sŒ $ oΨö; tFŸ2 4’ n?tã û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) …çµ ¯Ρr& tΒ Ÿ≅ tFs% $ G¡øtΡ Îötó Î/ C§øtΡ ÷ρr& 7Š$ |¡sù ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# $ yϑ ¯Ρr'x6sù Ÿ≅ tFs% }¨$ ¨Ζ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ { )لكن   ، وقتل النفس األول من مجلة الفساد    )١ ،
، وهلذا     فيها لعموم الناساحلق:  ، ويف الردة واحملاربة والزنا  احلق يف القتل لويل املقتول

 .  ، وهلذا ال ي عفى عن هذا كما يعفى عن األول ألن فساده عام  هو حق اهللا  :  يقال
$  {:  قال تعاىل yϑ ¯ΡÎ) (#äτℜt“ y_ t Ï%©!$# tβθ ç/Í‘$pt ä† ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘uρ tβöθ yèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# #·Š$ |¡sù βr& (#þθè= −G s) ãƒ 

÷ρ r& (#þθç6 ¯= |Á ãƒ ÷ρ r& yì©Üs)è? óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& Νßγ è=ã_ ö‘ r&uρ ôÏiΒ A#≈n= Åz ÷ρ r& (#öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 { )سبب :  ، قيل  )٢
ناس معاهدون نقضوا  سببه :  ، وقيل نزوهلا العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا املال    

، فقد قرن باملرتدين احملاربني وناقضي العهد احملاربني  املشركون :  ، وقيل العهد وحاربوا
، ومجهور السلف واخللف على أهنا تتناول قط اع الطريق من      وباملشركني احملاربني

، وهلذا كان من تاب قبل القدرة عليه من مجيع     ، واآلية تتناول ذلك كله   املسلمني
، وكذلك قرن الصالح واإلصالح باإلميان يف مواضع        ، فإنه يسقط عنه حق اهللا الءهؤ

β¨  {:  ؛ كقوله تعاىل كثرية Î) š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# { )٣(   ،}  ôyϑ sù ztΒ#u 

yx n=ô¹ r&uρ Ÿξ sù ì∃öθ yz öΝÍκö n= tã Ÿω uρ öΝèδ tβθçΡt“ øt s† ∩⊆∇∪ { )ومعلوم أن اإلميان أفضل اإلصالح      )٤ ،

، أي     يا رسول اهللا:  أنه قيل { احلديث الصحيح   ؛ كما جاء يف  وأفضل العمل الصاحل 

’  {:   وقال تعاىل)٦( )٥( }إميان باهللا :  ؟ قال األعمال أفضل ÎoΤÎ)uρ Ö‘$ ¤tó s9 yϑ Ïj9 z>$s? ztΒ#uuρ 

Ÿ≅ ÏΗxå uρ $[s Î=≈ |¹ §ΝèO 3“ y‰tF÷δ ω  {:  ، وقال  )٧( } ∪⊅∇∩ #$ Î) tΒ z>$s? ztΒ#uuρ Ÿ≅ ÏΗ xåuρ $ [s Î=≈|¹ y7 Í×¯≈s9'ρ é'sù 

                                                 
 .  ٣٢:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٣٣:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ٢٧٧:  سورة البقرة آية ) ٣(
 .  ٤٨:  سورة األنعام آية ) ٤(
،   )٣١٣٠(نسائي اجلهاد ، ال )١٦٥٨(، الترمذي فضائل اجلهاد  )٨٣(، مسلم اإلميان  )١٤٤٧(البخاري احلج ) ٥(

 .  )٢٣٩٣(، الدارمي اجلهاد   )٢/٢٨٧(أمحد 
 .  من حديث أيب هريرة ) ٨٣ (، ومسلم   )٢٦ (رواه البخاري   ) ٦(
 .  ٨٢:  سورة طه آية) ٧(
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tβθè= äz ô‰tƒ sπ̈Ψ pgø: ω  {:  ، وقال ) ٦٠:  مرمي  ()١( } #$ Î) tΒ z>$s? š∅ tΒ#uuρ Ÿ≅Ïϑ tã uρ Wξ yϑ tã 

$ [s Î=≈|¹ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΑÏd‰t6 ãƒ ª!$# ôΜ ÎγÏ?$ t↔ Íh‹y™ ;M≈ uΖ|¡ym 3 { )ل يف القذف ، وقا  )٢  :}  ω Î) t Ï%©!$# 

(#θ ç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ (#θ ßs n= ô¹ r&uρ ¨β Î* sù ©!$# Ö‘θàxî íΟŠ Ïm §‘ ∩∇∪ { )وقال يف السارق   )٣ ،  :}  yϑ sù 

z>$s? .ÏΒ Ï‰÷è t/ Ïµ ÏΗ ø>àß yx n= ô¹ r&uρ  χ Î* sù ©!$# ÛUθ çG tƒ Ïµø‹n= tã 3 { )وقال  )٤ ،  :}  Èβ#s% ©!$#uρ $ yγÏΨ≈ uŠÏ?ù'tƒ 

öΝà6ΖÏΒ $ yϑ èδρ èŒ$ t↔ sù ( χ Î* sù $ t/$ s? $ ys n= ô¹ r&uρ (#θ àÊ Ìôã r'sù !$ yϑ ßγ ÷Ψ tã 3 { )وهلذا شرط الفقهاء يف       )٥ ،
، وقدروا ذلك بسنة كما فعل عمر بصبيغ   أحد قوليهم يف قبول شهادة القاذف أن يصلح  

بة الداعي إىل البدعة يؤجل سنة كما    ، وبذلك أخذ أمحد من تو    بن عسل ملا أجله سنة 
 .  أجل عمر صبيغ بن عسل 

                                                 
 .  ٦٠:  سورة مرمي آية ) ١(
 .  ٧٠:  سورة الفرقان آية ) ٢(
 .  ٨٩:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
  . ٣٩:  سورة املائدة آية ) ٤(
 .  ١٦:  سورة النساء آية ) ٥(
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 احلقيقة واجملاز 
 عن احلقيقة واجملاز ومدى صحة وجود اجملاز يف اللغة               -رمحه اهللا - )١(يتكلم الشيخ    

ما ذكر من تنوع داللة          :  فإن قيل  :  -رمحه اهللا  -، فيقول    باملعىن الذي يذكره البالغيون        
د يف كالم اهللا ورسوله وكالم كل أحد بني ظاهر ال ميكن                 اللفظ باإلطالق والتقيي     

اإلميان بضع      { ، فقوله     داللة لفظ اإلميان على األعمال جماز       :  ، لكن نقول   دفعه 
، وأدناها إماطة األذى           ها قول ال إله إال اهللا         ، أعال   وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة             

اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه             {:  ، وقوله     ؛ جماز )٣( )٢( }عن الطريق    

هذا عمدة املرجئة واجلهمية والكرامية وكل من مل           ، و   إىل آخره حقيقة    )٥( )٤( }ورسله   
كالم عام يف لفظ احلقيقة   :  أحدمها  :  ، وحنن جنيب جبوابني  يدخل األعمال يف اسم اإلميان 

 .  ما خيتص هبذا املوضوع  :  ، والثاين واجملاز
؟ هل احلقيقة هو      ، ما هو احلقيقة من ذلك من اجملاز  فبتقدير أن يكون أحدمها جمازا  

 ؟  ؟ حىت يعرف أن لفظ اإلميان إذا أطلق على ماذا حيمل     ق أو املقيد أو كالمها حقيقة  املطل
، وتقسيم داللتها   تقسيم األلفاظ الدالة على معانيها إىل حقيقة وجماز   :  أوال :  فيقال

مل يتكلم به أحد من    .  ، تقسيم حادث بعد انقضاء القرون الثالثة    أو املعاين املدلول عليها  
 التابعني هلم بإحسان وال أحد من األئمة املشهورين يف العلم كمالك والثوري   الصحابة وال

، بل وال تكلم به أئمة اللغة والنحو كاخلليل وسيبويه    واألوزاعي وأيب حنيفة والشافعي 
معمر بن   :  ، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ اجملاز أبو عبيدة     وأيب عمرو بن العالء وحنوهم    

                                                 
 .  )٨٧ /٧ (اجملموع ) ١(
،  )٥٠٠٥(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٢٦١٤(، الترمذي اإلميان    )٣٥(، مسلم اإلميان    )٩(البخاري اإلميان  ) ٢(

 .  )٢/٤١٤(، أمحد   )٥٧(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٧٦(أبو داود السنة  
 .  ، من حديث أيب هريرة   واللفظ له) ٣٥ (، ومسلم  )٩ (رواه البخاري   ) ٣(
، ابن      )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) ٤(

 .  )١/٢٧(، أمحد  )٦٣(ماجه املقدمة 
 .  من حديث أيب هريرة ) ٩ (، ومسلم   )٥٠ (رواه البخاري   ) ٥(
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، وإمنا عىن مبجاز اآلية ما يعرب به      كن مل ي ع ن  باجملاز ما هو قسيم احلقيقة  ، ول  املثىن يف كتابه
 .  عن اآلية

إهنا تعرف احلقيقة   :  وهلذا قال من قال من األصوليني كأيب احلسني البصري وأمثاله
، وقد    هذا حقيقة وهذا جماز  :  نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا   :  من اجملاز بطرق منها

، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ومل يقل ذلك أحد من أهل اللغة وال من       لمتكلم بال ع
، والغالب أنه كان من جهة املعتزلة     ، وإمنا هذا اصطالح حادث    سلف األمة وعلمائها 

وحنوهم من املتكلمني فإنه مل يوجد هذا يف كالم أحد من أهل الفقه واألصول والتفسري           
ذا الشافعي هو أول من جرد الكالم يف أصول الفقه مل        ، وه واحلديث وحنوهم من السلف 

، وكذلك حممد بن احلسن له يف املسائل    يقسم هذا التقسيم وال تكلم بلفظ احلقيقة واجملاز
، ومل يتكلم بلفظ احلقيقة   وغريه " اجلامع الكبري  " املبنية على العربية كالم معروف يف  

جملاز يف كالم أحد منهم إال يف كالم أمحد بن      ، وكذلك سائر األئمة مل يوجد لفظ ا    واجملاز
وحنو ذلك يف     " حنن " و  " إنا : " يف قوله  " الرد على اجلهمية   " ، فإنه قال يف كتاب  حنبل

، إنا سنفعل فذكر أن هذا من        إنا سنعطيك:  ، يقول الرجل  هذا من جماز اللغة  :  القرآن 
إن يف القرآن جمازا كالقاضي    :  ال، وهبذا احتج على مذهبه من أصحابه من ق  جماز اللغة

، وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون يف      أيب يعلى وابن عقيل وأيب اخلطاب وغريهم
، وأيب عبد اهللا بن حامد وأيب الفضل التميمي بن أيب       القرآن جماز كأيب احلسن اخلر زي

 .  احلسن التميمي
وغريه من املالكية ومنع  وكذلك منع أن يكون يف القرآن جماز حممد بن خويز منداد  

، وحكى     منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفا 
، وأما سائر األئمة فلم يقل أحد منهم وال من قدماء      بعض الناس عن أمحد فيه روايتني
، فإن تقسيم  ، ال مالك وال الشافعي وال أبو حنيفة أصحاب أمحد إن يف القرآن جمازا 

، وما    ، وظهرت أوائله يف املائة الثالثة      لفاظ إىل حقيقة وجماز إمنا اشتهر يف املائة الرابعة  األ
، والذين أنكروا أن يكون      اللهم إال أن يكون يف أواخرها    .  علمته موجودا يف املائة الثانية 
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ا جيو ز  مم:  ؛ أي  من جماز اللغة :  إن معىن قول أمحد   :  أمحد وغريه نطقوا هبذا التقسيم قالوا  
.  حنن فعلنا كذا ونفعل كذا وحنو ذلك:  يف اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان  

، وقد أنكر طائفة أن      ومل يرد أمحد بذلك أن اللفظ استعمل يف غري ما وضع له  :  قالوا
، وقال املنازعون   يكون يف اللغة جماز ال يف القرآن وال يف غريه كأيب إسحاق اإلسفرائيين 

، فإنه إذا سلم أن يف اللغة لفظا مستعمال يف غري ما وضع له ال يدل     الرتاع معه لفظي :  له
إن الذين   :  فيقول من ينصره.  على معناه إال بقرينة فهذا هو اجملاز وإن مل يسم ه جمازا

، واجملاز هو   احلقيقة هو اللفظ املستعمل فيما وضع له    :  ؛ قالوا  قسموا اللفظ حقيقة وجمازا 
 املستعمل يف غري ما وضع له كلفظ األسد واحلمار إذا أ ريد هبما البهيمة أو أ ريد هبما        اللفظ

، وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أوال ملعىن مث        الشجاع والبليد
، وهلذا كان املشهور      ، وقد يستعمل يف غري موضوعه  بعد ذلك قد يستعمل يف موضوعه 

، فاعترض   ن كل جماز فال بد له من حقيقة وليس لكل حقيقة جمازعند أهل التقسيم أ
، فإذا   اللفظ املوضوع قبل االستعمال ال حقيقة وال جماز  :  ، وقال عليهم بعض متأخريهم

، وهذا كله إمنا يصح لو علم أن األلفاظ        استعمل يف غري موضوعه فهو جماز ال حقيقة
، فيكون هلا وضع متقدم على    لت فيهاالعربية وضعت أوال ملعان مث بعد ذلك استعم 

فيدعي أن قوما من  .  ، وهذا إمنا صح  على قول من جيعل اللغات اصطالحية  االستعمال
، وجيعل هذا عاما يف  العقالء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا 

 .  بن اجلبائي، وهذا القول ال نعرف أحدا من املسلمني قاله قبل أيب هاشم     مجيع اللغات
، بل وال عن أمة من األمم أنه اجتمع          ال ميكن أحدا أن ينقل عن العرب     )١(وإنه  

، وإمنا    مجاعة فوضعوا مجيع هذه األمساء املوجودة يف اللغة مث استعملوها بعد الوضع  
، فإن اد عى مد ع      املعروف املنقول بالتواتر استعمال هذه األلفاظ فيما عنوه هبا من املعاين 

 .  ، فإن هنا مل ينقله أحد من الناس  نه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل أ

                                                 
 .  )٩١ /٧ (اجملموع ) ١(
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حنن نعلم ذلك بالدليل فإنه إن مل يكن اصطالح متقدم مل ميكن :  وال يقال
، بل حنن جند أن اهللا يلهم احليوان من األصوات ما          ليس األمر كذلك :  قيل.  االستعمال

$  {:  قا وقوال يف قول سليمان، وقد مسى ذلك منط  به يعرف بعضها مراد بعض oΨôϑ Ïk= ãæ 

t,ÏÜΖtΒ Îö©Ü9$# { )ويف قوله   )١ ،  :}  ôM s9$ s% ×' s#ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9$# (#θ è=äz ÷Š$# öΝà6uΖÅ3≈ |¡tΒ { )٢(     ،

$ãΑ  {:  ويف قوله  t7Éf≈ tƒ ’ Î1Íiρ r& …çµ yètΒ uö©Ü9$#uρ ( { )فاملولود إذا ظهر      .  ، وكذلك اآلدميون   )٣
منه التمييز مسع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشري إىل املعىن فصار يفهم أن ذلك اللفظ 

، مث هذا يسمع لفظا بعد لفظ حىت    أراد به املتكلم ذلك املعىن   :  يستعمل يف ذلك املعىن أي 
.  د اصطلحوا معه على وضع متقدم  يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غري أن يكونوا ق  

، وإن كان أحيانا قد يسأل عن مسمى بعض األشياء   بل وال أقفوه على معاين األمساء
، وإن     ، كما يترجم للرجل اللغة اليت ال يعرفها فيوقف على معاين ألفاظها     فيوقف عليها

ا حيدث  ، نعم قد يضع الناس االسم مل   باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم     
كما يولد ألحدهم ولد فيسميه امسا إما منقوال وإما  .  مما مل يكن من قبلهم يعرفه فيسميه

،  ، وقد يستوون فيما يسمونه ، وقد يكون املسم ي واحدا مل يصطلح مع غريه  مرجتال
وكذلك قد حيدث للرجل آلة من صناعة أو يصنف كتابا أو يبين مدينة وحنو ذلك فيسمي 

، وقد قال  نه ليس من األجناس املعروفة حىت يكون له اسم يف اللغة العامة  ؛ أل ذلك باسم
≈ß  {:  اهللا تعاىل oΗ÷q§9$# ∩⊇∪ zΝ¯= tæ tβ#uöà)ø9$# ∩⊄∪ šY n=y{ z≈ |¡ΣM}$# ∩⊂∪ çµyϑ ¯= tã tβ$ u‹t6 ø9$# ∩⊆∪ { )٤(    ،

}  (#þθ ä9$ s% $ uΖs)sÜΡr& ª!$# ü“ Ï% ©!$# t,sÜΡr& ¨≅ ä. &ó x« uθèδ uρ öΝä3s)n= s{ tΑ̈ρ r& ;ο §tΒ Ïµ ø‹s9Î)uρ tβθãè y_ öè? ∩⊄⊇∪ { )٥(    ،

“  {:  وقال Ï% ©!$# t,n= y{ 3“ §θ |¡sù ∩⊄∪ “ Ï% ©!$#uρ u‘ £‰s% 3“ y‰yγsù ∩⊂∪ { )فهو سبحانه يلهم     )٦ ،
                                                 

 .  ١٦:  سورة النمل آية  ) ١(
 .  ١٨:  سورة النمل آية  ) ٢(
 .  ١٠:  سورة سبأ آية ) ٣(
 .  ٤ - ١:  سورة الرمحن اآليات ) ٤(
 .  ٢١:  سورة فصلت آية ) ٥(
 .  ٣ ، ٢:  سورة األعلى اآليتان) ٦(
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، وهو سبحانه إذا كان قد عل م آدم األمساء كلها وعرض     اإلنسان النطق كما يلهم غريه
، فنحن نعلم أنه مل ي عل م آدم مجيع  املسميات على املالئكة كما أخرب بذلك يف كتابه 

، وأن تلك اللغات اتصلت إىل أوالده فال       ع الناس إىل يوم القيامةاللغات اليت يتكلم هبا مجي
، وقد   إمنا ينقل عنه بنوه-عليه السالم-، فإن آدم   يتكلمون إال هبا فإن هذا كذب ظاهر

، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إال    أغرق اهللا عام الطوفان مجيع ذريته إال من يف السفينة
، فإن اللغة الواحدة     ون جبميع ما تكلمت به األمم بعدهم، ومل يكونوا يتكلم أوالد نوح

،    كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من االختالف واألنواع ما ال حيصيه إال اهللا  
، فكيف يتصور أن ي نقل هذا مجيعه عن  والعرب أنفسهم لكل قوم لغات ال يفهمها غريهم 

، وإمنا النسل لنوح    يعهم مل يكن هلم نسل، وأولئك مج  أولئك الذين كانوا يف السفينة
$  {:  ؛ كما قال اهللا تعاىل سام وحام ويافث:  ومجيع الناس من أوالده وهم ثالثة uΖù= yè y_ uρ 

…çµ tG −ƒÍh‘ èŒ ç/èφ tÏ%$ t7ø9$# ∩∠∠∪ { )كما روي ذلك عن النيب  ، و ، فلم جيعل باقيا إال ذريته  )١ 
، ومعلوم أن الثالثة ال ميكن أن ينطقوا هبذا كله          رواه أمحد وغريه   .  )٢(أن أوالده ثالثة   

، وإذا كان الناقل     ، فإن الذين يعرفون هذه اللغة ال يعرفون هذه     وميتنع نقل ذلك عنهم
،  التصلت، ولو كان كذلك   ، وأوالدهم علموا أوالدهم   ثالثة فهم قد علموا أوالدهم 

،    وحنن جند بين األب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة ال تعرفها األخرى واألب واحد
، فإن األب قد ال يكون له إال ابنان   إنه عل م أحد بنيه لغة وابنه اآلخر لغة:  ال يقال

، والذي أجرى اهللا عليه عادة بين آدم أهنم إمنا يعل مون      واللغات يف أوالده أضعاف ذلك  
فأما لغات مل خيلق اهللا من يتكلم  .  والدهم لغتهم اليت خياطبوهنم هبا أو خياطبهم هبا غريهمأ

، وأيضا فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما مسعوها قط من   هبا فال يعل موهنا أوالدهم
، والعلماء من املفسرين وغريهم هلم يف األمساء اليت عل مها اهللا آدم قوالن معروفان       غريهم

 :  عن السلف
                                                 

 .  ٧٧:  سورة الصافات آية ) ١(
، وله شاهد عن أيب هريرة        حسن غريب  :  ، وقال )٣٢٣١،  ٣٢٣٠ (، والترمذي   )١٠،  ٩ /٥ (رواه أمحد  ) ٢(

 .  )٨٣ /٤ (حسن ؛ كما يف فيض القدير  :  ، وقال العراقي وعمران 
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Ν§  {:  أنه إمنا عل مه أمساء من يعقل واحتجوا بقوله                 :  أحدمها    èO öΝ åκ yÎ z tä ’ n? tã 

Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 :  ، وما ال يعقل يقال فيها قلوهذا الضمري ال يكون إال ملن يع :  ، قالوا  )١( } #$
؛ ألنه مل يكن حينئذ من يعقل إال  علمه أمساء املالئكة :  ، وهلذا قال أبو العالية عرضها
، وقال عبد الرمحن بن   ، وال كان إبليس قد انفصل عن املالئكة وال كان له ذرية     املالئكة 

ه الترمذي وصححه   ، وهذا يناسب احلديث الذي روا   عل مه أمساء ذريته :  زيد بن أسلم
أن آدم سأل ربه أن يريه صور األنبياء من ذريته فرآهم ورأى فيهم من         { عن النيب 

ذريته أو     فيكون قد أراه صور    )٣( )٢( }ابنك داود   :  ؟ قال يا رب من هذا  :  ي ب ص  فقال
 .  ، وهذه أمساء أعالم ال أجناس   بعضهم وأمساءهم
، وهذا قول األكثرين كابن عباس   أن اهللا عل مه أمساء كل شيء   :  والقول الثاين

 أنه قال يف    عن النيب )٤( " الصحيحني " ، والدليل على ذلك ما ثبت يف  وأصحابه
يا آدم أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده ونفخ فيك :  إن الناس يقولون {:  حديث الشفاعة

$!u  {:  ، وأيضا قوله  )٥( }من روحه وعل مك أمساء كل شيء   oÿ ôœ F{$# $ yγ ¯=ä. { )لفظ   )٦ ،

ΝèO öΝåκyÎ§  {:  ، وقوله   عام مؤك د فال جيوز ختصيصه بالدعوى ztä ’ n?tã Ïπs3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )؛    )٧
عل مه أمساء   :  ، وقال عكرمة   ال يعقل فغلب من يعقلألنه اجتمع فيهم من يعقل ومن 

                                                 
 .  ٣١:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  )٣٣٦٨(الترمذي تفسري القرآن   ) ٢(
، وصححه ابن حبان    )٦٤٠،  ٣٥٥ /٢ (، واحلاكم  حسن صحيح   :  ، وقال )٣٠٧٦ (رواه الترمذي   ) ٣(

فيه  :  )٢٠٦ /٨ (، قال اهليثمي  من حديث ابن عباس) ٣٧١ /١ (، ورواه أمحد  من حديث أيب هريرة) ٦١٦٧ (
 .  ، ضعفه اجلمهور  علي بن زيد  

 .  من حديث أيب هريرة  ) ١٩٤ (، ومسلم  )٣٤٤٠ (رواه البخاري   ) ٤(
 .  )٢٤٣٤(لقيامة والرقائق والورع ، الترمذي صفة ا )١٩٤(، مسلم اإلميان  )٣١٦٢(البخاري أحاديث األنبياء ) ٥(
 .  ٣١:  سورة البقرة آية ) ٦(
 .  ٣١:  سورة البقرة آية ) ٧(
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، وقال مقاتل وابن السائب   إنسان وجن وملك وطائر  :  ؛ كقولك  األجناس دون أنواعها 
 .  عل مه أمساء ما خلق يف األرض من الدواب واهلوام والطري   :  وابن قتيبة

ناقصة عن اللغة   ومما يدل  على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم أن أكثر اللغات    
، ليس عندهم أمساء خاصة لألوالد والبيوت واألصوات وغري ذلك مما يضاف إىل          العربية
 عل مه اجلميع   -عليه السالم-، فلو كان آدم  ، بل إمنا يستعملون يف ذلك اإلضافة احليوان 

يف  ، وإمنا يوجد     ، وأيضا فكل أم ة ليس هلا كتاب يف لغتها أيام األسبوع      لعلمها متناسبة
؛ ألن ذلك عرف باحلس  والعقل فوضعت له األمم       لغتها اسم اليوم والشهر والسنة  

 .  ؛ ألن التعبري يتبع التصو ر األمساء
، مل يعرف أن اهللا خلق السماوات واألرض يف        وأما األسبوع فلم يعرف إال بالسمع 

تمعوا يف   ، مث استوى على العرش إال بإخبار األنبياء الذين شرع هلم أن جي       ستة أيام
، وحيفظون به األسبوع األول الذي بدأ اهللا فيه خلق هذا    األسبوع يوما يعبدون اهللا فيه

، خبالف الترك وحنوهم      ؛ ففي لغة العرب والعربانيني ومن تلقى عنهم أيام األسبوع   العامل
 أهلم    فعلم أن اهللا .  ؛ ألهنم مل يعرفوا ذلك فلم يعربوا عنه فإنه ليس يف لغتهم أيام األسبوع

،    النوع اإلنساين أن يعب ر عما يريده ويتصوره بلفظه وأن أول من ع ل م ذلك أبوهم آدم      
، وقد أوحى اهللا إىل موسى بالعربانية وإىل         ، وإن اختلفت اللغات   وهم ع ل موا كما ع ل م 

  ، وإن   ، وقد بي ن اهللا بذلك ما أراد من خلقه وأمره  ، واجلميع كالم اهللا  حممد بالعربية
، على أن العربانية من أقرب اللغات إىل العربية حىت إهنا         كانت هذه اللغة ليست األخرى  

، فباجلملة حنن ليس غرضنا إقامة الدليل على   أقرب إليها من لغة بعض العجم إىل بعض  
، بل اإلهلام كان يف النطق    هذا غري معلوم وجوده :  ، بل يكفينا أن يقال عدم ذلك

، وحينئذ فمن   ، وإذا مس ي هذا توقيفا فليسمى توقيفا   عة متقدمةباللغات من غري مواض
، وإمنا املعلوم    اد عى وضعا متقدما على استعمال مجيع األجناس فقد قال ما ال علم له به 

،    تتميز احلقيقة من اجملاز باالكتفاء باللفظ:  ، مث هؤالء يقولون بال ريب هو االستعمال
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، وإذا مل يدل إال مع القرينة فهو جماز وهذا متعلق   ة فإذا دل اللفظ مبجرده فهو حقيق
 .  باستعمال اللفظ يف املعىن ال بوضع متقدم

،   )يعين تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز   (هذا التقسيم ال حقيقة له  :  ثانيا:  مث يقال
، وهو    ؛ فعلم أن هذا تقسيم باطل  وليس ملن فرق بينهما حد صحيح ميي ز به بني هذا وهذا

، فهم مبتدعة يف الشرع خمالفون يف        ، بل يتكل م بال علم  قسيم من مل يتصور ما يقولت
، واجملاز هو املستعمل يف     احلقيقة اللفظ املستعمل فيما و ضع له    :  ، وذلك أهنم قالوا     العقل

 .  ، وهذا يتعذ ر ، فاحتاجوا إىل إثبات الوضع السابق على االستعمال غري ما و ضع له
لغوية وشرعية  :  احلقيقة إىل لغوية وعرفية وأكثرهم يقسمها إىل ثالث مث يقس مون  

، وذلك    ؛ فاحلقيقة العرفية هي ما صار اللفظ داال فيها على املعىن بالعرف ال باللغة  وعرفية
، وتارة يكون مباينا له لكن بينهما عالقة    املعىن تارة يكون أعم من اللغوي وتارة أخص   

مثل لفظ الرقبة والرقبة والرأس وحنومها كان يستعمل يف   :  ل؛ فاألو است عمل من أجلها 
مثل لفظ الدابة وحنوها كان :  ، والثاين  العضو املخصوص مث صار ي ستعمل يف مجيع البدن  

، ويف عرف     يستعمل يف كل ما دب مث صار ي ستعمل يف عرف الناس يف ذوات األربع
مثل لفظ الغائط والظعينة :  لثالث، وا  بعض الناس يف الفرس ويف عرف بعضهم يف احلمار   

، فلما كانوا   ، فإن الغائط يف اللغة هو املكان املنخفض من األرض والرواية واملزادة   
، مث    ، والظعينة اسم الدابة    ينتابونه لقضاء حواجئهم مسوا ما خيرج من اإلنسان باسم حمل ه     

 .  مسوا املرأة اليت تركب الدابة بامسها ونظائر ذلك  
، ولكن   أن هذه احلقيقة العرفية مل تصر حقيقة جلماعة تواطئوا على نقلها  واملقصود 

، مث شاع االستعمال فصارت حقيقة    تلكم هبا عن بعض الناس وأراد هبا ذلك املعىن العريف  
،   ، وهلذا زاد من زاد منهم يف حد  احلقيقة يف اللغة اليت هبا التخاطب        عرفية هبذا االستعمال
، فيصري املعىن العريف   أنه قد يغلب االستعمال على بعض األلفاظ:  ن مث هم يعلمون ويقولو

،   ، فتصري احلقيقة العرفية ناسخة حلقيقة اللغوية  ، وال يدل عند اإلطالق إال عليه أشهر فيه



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٩٢٧

، وهو حقيقة من غري أن يكون ملا       واللفظ املستعمل يف هذا االستعمال احلادث للعريف 
 .  علم أن تفسري احلقيقة هبذا ال يصح ، ف استعمل فيه ذلك تقدم وضع

وقد أطال الشيخ يف هذا املوضوع وهو إنكار أن يكون يف اللغة العربية حقيقة وجماز            
 :  وذلك ألمور
 .  أن هذا التقسيم ال دليل عليه  :  أوال
 .  أنه مل يعرف عن أحد من املتقدمني   :  ثانيا
ع اللغة وأنه حد د لأللفاظ معاين    أن هذا التقسيم ال يصح إال إذا علم أصل وض    :  ثالثا

، وإذا استعملت يف غريها فذلك      ، فذلك االستعمال حقيقة  ومسم يات إذا استعملت فيها
 أن اللغات  -رمحه اهللا-، ومن يثبت هذا التحديد حيث رجح الشيخ   االستعمال جماز

، وأجاب عن احتجاج من   ، وذكر لذلك أمثلة  ليست توقيفية حىت تتم  هذه الدعوى
=¯zΝ  {:  احتج  بقوله تعاىل tæuρ tΠyŠ# u u!$ oÿ ôœF{$# $ yγ̄= ä. { )بأنه ليس املراد تعليمه أمساء كل   )١ ،

،     يف حتديدها، وإمنا علمه أمساء أشياء معي نة اختلف املفس رون   شيء إىل أن تقوم الساعة 
 .  وعليه فال حج ة مع من قسم الكالم إىل حقيقة وجماز  

، فليس   ، فإنه مقي د مبا يبي ن معناه  فكل لفظ موجود يف كتاب اهللا ورسوله)٢(وحينئذ 
، وهلذا ملا اد عى كثري من املتأخ رين أن يف القرآن      ، بل كل ه حقيقة يف شيء من ذلك جماز

، فمن أشهر ما ذكروه     رد  عليهم املنازعون مجيع ما ذكروه جمازا وذكروا ما يشهد هلم 
#‘Y#  {:  قوله تعاىل y‰É` ß‰ƒ Ìãƒ βr& Ù s)Ζtƒ { )واإلرادة   واجلدار ليس حبيوان :  ، قالوا  )٣ ،

لفظ اإلرادة قد استعمل يف    :  فقيل هلم .  يوان فاستعماهلا يف ميل اجلدار جمازإمنا تكون للح  
، ويف امليل الذي ال شعور فيه وهو ميل   امليل الذي يكون معه شعور وهو ميل احلي  

، وهذه األرض تريد أن      هذا السقف يريد أن يقع  :  ، يقال ، وهو من مشهور اللغة    اجلماد

                                                 
 .  ٣١:  سورة البقرة آية ) ١(
 . )  ١٠٧ / ٦ (اجملموع ) ٢(
 .  ٧٧:  سورة الكهف آية ) ٣(
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، وهذا الثوب يريد أن      ، وهذا الثمر يريد أن يقطف   سقى، وهذا الزرع يريد أن ي   ت حرث
 .  ، وأمثال ذلك  يغسل

، فإما أن جيعل حقيقة يف أحدمها جمازا يف    واللفظ إذا استعمل يف معنيني فصاعدا
، أو حقيقة يف     ، أو حقيقة فيما خيتص  به كل منهما فيكون مشتركا اشتراكا لفظيا   اآلخر

، وعلى األول  ، وهي األمساء العامة كلها  ألمساء املتواطئة  ، وهي ا القدر املشترك بينهما
؛ فوجب أن جيعل من   ، وكالمها خالف األصل   ، وعلى الثاين يلزم االشتراك يلزم اجملاز

هو يف ميل اجلماد   :  ، وإال فلو قال قائل ، وهبذا يعرف عموم األمساء العامة كلها املتواطئة 
 يكن بني الدعويني فرق إال كثرة االستعمال يف ميل    ، مل  حقيقة وهو يف ميل احليوان جماز   

، وهذا استعمل مقي دا مبا   ، لكن يستعمل مقي دا مبا يبي ن أنه أ ريد به ميل احليوان    احليوان 
 .  يبي ن أنه أ ريد به ميل اجلماد

:  ، وهو قوله تعاىل     مثاال آخر ملا اد عوا أنه جماز يف القرآن     -رمحه اهللا-مث ذكر الشيخ   
}  $ yγ s%≡sŒr'sù ª!$# }¨$ t6Ï9 Æíθ àf ø9$# Å∃öθ y‚ ø9$#uρ { )الذوق حقيقة يف    :  ، فإن من الناس من يقول  )١

، بل   ، وليس كذلك ذا، وإمنا است عري هذا وه ، واللباس مبا يلبس على البدن الذوق بالفم
الذوق يف لغة العرب هو وجود        :   قال- يعين اخلليل بن أمحد اإلمام يف اللغة -قال اخلليل 
Νßγ  {:  قال تعاىل.  ، واالستعمال يدل  على ذلك طعم الشيء  ¨Ψs)ƒ É‹ãΖs9uρ š∅ ÏiΒ É># x‹yè ø9$# 

4’oΤ÷ŠF{$# tβρßŠ É>#x‹yèø9$# Îy9ø.F{$# { )وقال   )٢ ،  :}  ø−èŒ š̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒÍ“yèø9$# ãΛqÌx6ø9$# ∩⊆∪ { )٣(    ،

 )٥( } ∪∌⊂⊆∩ ?θè%ρä‹sù z>#x‹yèø9$# $yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβρãàõ3s#)  {:  ، وقال  )٤( } &ôMs%#x‹sù tΑ$t/uρ $yδÍö∆r  {:  وقال
 }  (#θ è%ρ ä‹ sù ’ Î1# x‹ tã Í‘ ä‹ çΡ uρ ∩⊂∠∪ { )٦(    ،}  Ÿω šχθ è%ρ ä‹ tƒ $ yγŠ Ïù šV öθ yϑ ø9 $# ω Î) sπ s? öθ yϑ ø9 $# 

                                                 
 .  ١١٢:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ٢١:  سورة السجدة آية  ) ٢(
 .  ٤٩:  سورة الدخان آية  ) ٣(
 .  ٩:  سورة الطالق آية ) ٤(
 .  ١٠٦:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
 .  ٣٧:  سورة القمر آية ) ٦(
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4’ n<ρ W{ $# ( { )١(   ،}  ω tβθè%ρ ä‹tƒ $ pκ Ïù #YŠöt/ Ÿω uρ $¹/# uŸ° ∩⊄⊆∪ ω Î) $ VϑŠ ÏΗxq $ ]%$ ¡¡xî uρ ∩⊄∈∪ { )٢(     ،

ذاق طعم اإلميان من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد       {:  وقال النيب 

 فلفظ  )٥( }أذقنا برد عفوك وحالوة مغفرتك    {:   ويف بعض األدعية )٤( )٣(}رسوال 
 فدعوى املد عي اختصاص لفظ  ، الذوق يستعمل يف كل ما ي حس به وجيد أمله أو لذ ته    

ذقت :   مقي د فيقال -يعين الذوق بالفم-، لكن ذاك    الذوق مبا يكون يف الفم حتكم منه   
، وإذا     ، فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم      الطعام وذقت هذا الشراب 

:  قال، حىت املاء احلميم ي  كان الذوق مستعمال فيما حيس ه اإلنسان بباطنه أو بظاهره 
 .  ذقت حره وبرده  :  ، فالشراب إذا كان باردا أو حار ا يقال   ذاقه

:  قال تعاىل  .  وأما لفظ اللباس فهو مستعمل يف كل ما يغشى اإلنسان ويتلب س به                   
}  $ uΖù= yè y_ uρ Ÿ≅ ø‹©9$# $ U™$ t7Ï9 ∩⊇⊃∪ { )وقال   )٦ ،  :}  â¨$ t7Ï9uρ 3“ uθ ø)−G9$# y7 Ï9≡sŒ ×öyz 4 { )٧(     ،

$¨èδ Ó£  {:  وقال t6Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr&uρ Ó¨$ t6 Ï9 £ßγ ل ب س احلق بالباطل إذا    :  ، ومنه يقال   )٨( } 3 9©
،    ، فاجلوع الذي يشمل أمله مجيع اجلائع بدنه ونفسه       خلطه به حىت غشيه فلم يتميز  

فأذاقها اهللا اجلوع واخلوف مل يدل ذلك       :  فلو قيل .  وكذلك اخلوف الذي يلبس البدن    
، ولو      لباس اجلوع واخلوف  :  خبالف ما إذا قيل .  يع أجزاء اجلائع  على أنه شامل جلم

، مل يكن فيه ما يدل على أهنم ذاقوا ما يؤملهم إال بالعقل من حيث إنه   فألبسهم اهللا:  قال
، خبالف لفظ ذوق اجلوع واخلوف فإن هذا اللفظ يدل على            يعرف أن اجلائع اخلائف يأمل  

                                                 
 .  ٥٦:  سورة الدخان آية  ) ١(
 .  ٢٥:  سورة النبأ آية ) ٢(
 .  )١/٢٠٨(، أمحد  )٢٦٢٣(، الترمذي اإلميان   )٣٤(مسلم اإلميان  ) ٣(
 .  من حديث ابن عباس ) ٣٤ (رواه مسلم  ) ٤(
 .  )٣٦ /١ (حللية ا:  انظر ) ٥(
 .  ١٠:  سورة النبأ آية ) ٦(
 .  ٢٦:  سورة األعراف آية  ) ٧(
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية ) ٨(
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ذاق طعم    { ؛ كقوله    امل ل ذ  دل  على اإلحساس به  ، وإذا أضيف إىل   اإلحساس باملؤمل

 . )٢( )١( } نبيا اإلميان من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد 
سخرية املضاف إىل   وكذلك ما اد عوا أنه جماز يف القرآن كلفظ املكر واالستهزاء وال

، بل مسم يات   ، وليس كذلك  ، وزعموا أنه مسم ى باسم ما يقابله على طريق اجملاز  اهللا
، وأما إذا فعلت مبن فعلها   هذه األمساء إذا فعلت مبن ال يستحق العقوبة كانت ظلما له

š  {:  ؛ كما قال اهللا تعاىل باجملين عليه عقوبة له مبثل فعله كانت عدال Ï9≡x‹x. $ tΡô‰Ï. 

y#ß™θ ã‹Ï9 ( { )فكاد له كما كادت إخوته ملا قال له أبو داود   )٣ ،  :}  Ÿω óÈ ÝÁø)s? x8$ tƒ öâ‘ 

#’ n?tã y7Ï?uθ ÷z Î) (#ρ ß‰‹Å3uŠsù y7s9 #´‰øŠx. ( { )٤(   وقال تعاىل ،  :}  öΝåκ̈ΞÎ) tβρß‰ŠÅ3tƒ #Y‰ø‹x. ∩⊇∈∪ ß‰‹ Ï. r& uρ 

#Y‰ø‹x. ∩⊇∉∪ { )وقال تعاىل   )٥ ،  :}  (#ρ ãs3tΒ uρ #\ò6tΒ $ tΡös3tΒ uρ #\ò6tΒ öΝèδ uρ Ÿω šχρ ããè ô±o„ ∩∈⊃∪ 

öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. šχ% Ÿ2 èπt7É)≈ tã öΝÏδÌõ3tΒ { )وقال تعاىل   )٦ ،  :}  š Ï% ©!$# šχρ â“ Ïϑ ù=tƒ 

šÏã Èhθ©Üßϑ ø9$# zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# †Îû ÏM≈s% y‰¢Á9$# šÏ% ©!$#uρ Ÿω tβρß‰Ågs† ω Î) óΟèδ y‰ôγ ã_ tβρãy‚ ó¡t sù öΝåκ÷]ÏΒ   

tÏ‚ y™ ª!$# öΝåκ÷]ÏΒ { )وهلذا كان االستهزاء هبم فعال يستحق هذا االسم كما روى ابن    )٧ ،
، مث يفتح هلم باب    أنه يفتح هلم باب من اجلنة وهم يف النار فيسرعون إليه فيغلق     :  سعبا

’  {:  قال تعاىل.  آخر فيسرعون إليه فيغلق فيضحك منهم املؤمنون  n? tã Å7 Í← !# u‘ F{ $# 

tβρ ã ÝàΖ tƒ ∩⊂∈∪ ö≅ yδ z> ÈhθèO â‘$ ¤ä3ø9$# $ tΒ (#θçΡ% x. tβθ è= yèøtƒ ∩⊂∉∪ { )٨(   . 

                                                 
 .  )١/٢٠٨(، أمحد  )٢٦٢٣(، الترمذي اإلميان   )٣٤(مسلم اإلميان  ) ١(
 .  من حديث ابن عباس ) ٣٤ (رواه مسلم  ) ٢(
 .  ٧٦:  سورة يوسف آية ) ٣(
 .  ٥:  سورة يوسف آية ) ٤(
 .  ١٦ ، ١٥:  سورة الطارق اآليتان ) ٥(
 .  ٥١ ، ٥٠:  سورة النمل اآليتان ) ٦(
 .  ٧٩:  سورة التوبة آية ) ٧(
 .  ٣٦ ، ٣٥:  سورة املطففني اآليتان ) ٨(
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↔È≅t  {:   ملن يثبت اجملاز يف القرآن   )١(ومن األمثلة املشهورة   ó™ uρ sπ tƒ ös)ø9$# { )قالوا  )٢   :
:  -يعين يف الرد عليهم      -، فقيل هلم      أقيم املضاف إليه مقامه        املراد به أهلها فحذف املضاف و             

لفظ القرية واملدينة والنهر وامليزاب وأمثال هذه األمور اليت فيها احلال  واحملال  كالمها    
،   ، وتارة على احملل وهو املكان     ، مث قد يعود احلكم على احلال  وهم السكان       داخل االسم 

، ووضعت امليزاب   النهر وهو احملل وجرى النهر وهو املاء حفرت:  وكذلك يف النهر يقال
<z  {:  ، قال تعاىل ، وكذلك القرية   ، وجرى امليزاب وهو املاء     وهو احملل  uŸÑuρ ª!$# Wξ sWtΒ 

Zπ tƒ ös% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨ ÏΒ#u Zπ ¨ΖÍ≥ yϑôÜ•Β $ yγ‹ Ï?ù'tƒ $ yγ è%ø— Í‘ #Y‰xî u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ ôNtxx6sù ÉΟãè ÷Ρr'Î/ «!$# $ yγ s%≡sŒr'sù ª!$# 

}¨$ t6Ï9 Æíθ àf ø9$# Å∃öθ y‚ ø9$#uρ $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ ãèuΖóÁ tƒ ∩⊇⊇⊄∪ { )وقوله   )٣ ،  :}  Νx.uρ ÏiΒ >π tƒ ös% 

$ yγ≈uΖõ3n= ÷δ r& $ yδu!$ y∨sù $ uΖß™ ù't/ $¹G≈ u‹t/ ÷ρ r& öΝèδ šχθè= Í←!$ s% ∩⊆∪ $ yϑ sù tβ%x. óΟßγ1 uθ ôãyŠ øŒÎ) Νèδu!% y` !$ uΖß™ ù't/ Hω Î) β r& (#þθ ä9$ s% 

$ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. tÏΗ Í>≈ sß ∩∈∪ { )وقال يف آية أخرى   )٤ ،  :}  zÏΒ r'sùr& ã≅ ÷δ r& #“ tà)ø9$# βr& Νåκu Ï?ù'tƒ $ uΖß™ ù't/ $ \G≈ uŠt/ 

öΝèδ uρ tβθßϑ Í← !$ tΡ ∩∠∪ { )وقال ، فجعل القرى هم السكان  )٥ ،  :}   Éi r'x.uρ ÏiΒ >πtƒ ös% }‘Ïδ ‘‰x© r& 

Zο §θ è% ÏiΒ š ÏG tƒ ös% û ÉL ©9$# y7÷Fy_ t÷z r& óΟßγ≈ oΨ õ3n= ÷δr& Ÿξ sù uÅÀ$ tΡ öΝçλm; ∩⊇⊂∪ { )وكذلك    ، وهم السكان    )٦ ،

š  {:  قوله تعاىل ù= Ï?uρ #” tà)ø9$# öΝßγ≈ oΨõ3n= ÷δ r& $ £ϑs9 (#θçΗ s>sß $ uΖù= yè y_ uρ ΝÎγ Å3Î= ôγ yϑÏ9 #Y‰Ïãöθ ¨Β ∩∈∪ { )٧(    ،

ρ÷  {:  وقال تعاىل r& “ É‹©9$% x. §tΒ 4’n?tã 7π tƒ ös% }‘Éδ uρ îπtƒ Íρ% s{ 4’ n?tã $yγ Ï©ρ áãã { )فهذا املكان ال      )٨ ،
، فال يسم ى قرية إال إذا كان قد عمر       ، لكن ال بد أن يلحظ أنه كان مسكونا   السكن

                                                 
 .  )١١٢ / ٧ (اجملموع ) ١(
 .  ٨٢:  سورة يوسف آية ) ٢(
 .  ١١٢:  سورة النحل آية  ) ٣(
 .  ٥ ، ٤:  سورة األعراف اآليتان  ) ٤(
 .  ٩٧:  سورة األعراف آية  ) ٥(
 .  ١٣:  سورة حممد آية ) ٦(
 .  ٥٩:  سورة الكهف آية ) ٧(
 .  ٢٥٩:  سورة البقرة آية ) ٨(
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قريت املاء من احلوض إذا مجعته   :  ، ومنه قوهلم ، مأخوذ من الق ر ي وهو اجلمع   للسكىن
 .  فيه

،   ، مث األحكام تتناول هذا تارة  يتناول اجلسد والروح  ) اإلنسان (لك لفظ  ونظري ذ
، وإذا خرجت كان عذابا    فكذلك القرية إذا عذ ب أهلها خربت  .  وهذا تارة لتالزمهما

، فما يصيب أحدمها من الشر ينال اآلخر كما ينال البدن والروح وما يصيب  ألهلها
 )٢( } Zπtƒös% ôMtΡ$Ÿ2 ZπoΨÏΒ#u Zπ̈ΖÍ≥yϑôÜ•Β  {:   مثل قوله )١( } È≅t↔ó™uρ sπtƒös)ø9$#  {:  ، فقوله أحدمها

، فهذا تقدير أن يكون يف اللغة      فاللفظ هنا يرد به السكان من غري إضمار وال حذف    
 .  جماز فال جماز يف القرآن 

، واخللف فيه على   بل وتقسيم اللغة إىل حقيقة وجماز مبتدع حمدث مل ينطق له السلف
 ال يتمي ز هذا عن   نفس هذا التقسيم باطل :  ، بل يقال ، وليس الرتاع فيه لفظيا   قولني
، وكلما ذكر بعضهم   ، وهلذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبي ن أهنا فروق باطلة      هذا

، وإن مل يدل إال معها فهو      اللفظ إن دل  بال قرينة فهو حقيقة  :  ، وقوهلم   فرقا أبطله الثاين
، وال  يع القرائن، وأنه ليس من األلفاظ الدال ة من يدل  جمر دا عن مج    جماز قد تبي ن بطالنه

 .  فيها ما حيتاج إىل مجيع القرائن
إنه استعري للشجاع  :  ، وحنو ذلك مما يقولون  وأشهر أمثلة اجملاز لفظ األسد والبحر 

، وهذه ال تستعمل إال مؤلفة مركبة مقي دة بقيود لفظية كما تستعمل    والبليد واجلواد 
ال ها اهللا :  طلب غري ه سلب  القتيل؛ كقول أيب بكر الصديق عن أيب قتادة ملا   احلقيقة

يعمد إىل  :   فقوله )٣(، يعمد إىل أسد من أ س د اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله فيعطيك سلبه   إذا 
، وقد عي نه  ؛ وصف له بالقوة للجهاد يف سبيله   أسد من أ سد اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله 

                                                 
 .  ٨٢:  سورة يوسف آية ) ١(
 .  ١١٢:  سورة النحل آية  ) ٢(
 .  يف حديث أيب قتادة ) ٧٥١ (، ومسلم  )٣١٤٢ (رواه البخاري   ) ٣(
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إن خالدا سيف من سيوف اهللا سل ه اهللا على       { ، وكذلك قول النيب    تعيينا أزال اللبس

 .   وأمثال ذلك )٢( )١( }املشركني 
،   القرائن اللفظية موضوعة ودالالهتا موضوعة ودالالهتا على املعىن حقيقة :  فإن قيل

،   مل قط  إال مقيدا بقيود لفظية موضوعةاللفظ ال يستع :  ، قيل لكن القرائن احلالية جماز
، فإنه إذا ع رف املتكلم     واحلال حال املتكل م واملستمع ال بد من اعتباره يف مجيع الكالم 

،    ؛ ألنه بذلك تعرف عادته يف خطابه ف هم من معىن كالمه ما ال يفهم إذا مل يعرف
هي عادته وعرفه اليت يعتادها يف  واللفظ إمنا يدل على إذا ع رف لغة املتكلم اليت هبا يتكلم و

، فاملتكلم يريد داللة اللفظ على   ، وداللة اللفظ على املعىن قصدية إرادية اختيارية   خطابه
 .  ، فإذا اعتاد أن يعب ر باللفظ عن املعىن كانت تلك لغته املعىن

  ومراده هبا عرف عادته يف خطابه وتبي ن له    وهلذا كل من له عناية بألفاظ الرسول      
، وهلذا ينبغي أن ي قصد إذا ذ كر لفظ من القرآن واحلديث أن    من مراده ما ال يتبي ن لغريه
، ماذا عىن هبا اهللا ورسوله ف ي عر ف بذلك لغة القرآن واحلديث وسن ة        ي ذكر نظائر هذا اللفظ

مث إذا كان لذلك    .  ، وهي العادة املعروفة من كالمه      اهللا ورسوله اليت خياطب هبا عباده   
نظائر يف كالم غريه وكانت النظائر كثرية عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة ال     

، وال جيوز أن حيمل كالمه على عادات حدثت بعده        بل هي لغة قومه خيتص هبا هو 
، وقد    يف اخلطاب مل تكن معروفة يف خطابه وخطاب أصحابه كما يفعله كثري من الناس   

 .  نهال يعرفون انتفاء ذلك يف زما
وال بد  يف تفسري القرآن واحلديث من أن يعرف        :  -رمحه اهللا- )٣(إىل أن قال الشيخ   

فمعرفة العربية اليت .  ما يدل  على مراد اهللا ورسوله من األلفاظ وكيف يفهم كالمه 
، وكذلك معرفة داللة األلفاظ    خوطبنا هبا مما يعي ن على أن نفقه مراد اهللا ورسوله بكالمه   

                                                 
 .  )١/٨(أمحد ) ١(
 .  )٣٧٢ /١ (؛ رواه الشاشي ؛ كما يف السري  ) بتمامه (، وقد روي مرسال  )١٠٦٤ (صحيح مسلم   :  انظر ) ٢(
 .  )١١٦ /٧ (اجملموع ) ٣(
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، فإن عامة ضالل أهل البدع كان هبذا السبب فإهنم صاروا حيملون كالم اهللا        ينعلى املعا
، وجيعلون هذه الداللة     ورسوله على ما يدعون أنه دال  عليه وال يكون األمر كذلك

، جعلوا لفظ اإلميان حقيقة يف جمرد     ؛ كما أخطأ املرجئة يف اسم اإلميان    حقيقة وهذه جماز 
 .  ال جمازا، وتناوله لألعم  التصديق
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 إبطال قول املرجئة يف تعريف اإلميان 
؛    ملا كانت األعمال الصاحلة داخلة يف حقيقة اإلميان عند مجهور أهل السنة واجلماعة  

إن تسمية األعمال الصاحلة إميانا هو من    :  ألن اهللا مساها إميانا خالفا للمرجئة الذين يقولون  
قول باجملاز يف لغة العرب يف كالم طويل سقنا طرفا ، رد  عليهم الشيخ بإبطال ال  باب اجملاز

 .  منه
 : )١(، فيقول  مث يعود الشيخ إىل املناقشة مع املرجئة يف هذا املوضوع     

، جعلوا لفظ اإلميان حقيقة يف جمرد التصديق وتناوله     أخطأ املرجئة يف اسم اإلميان  
، وإن     ز فال حاجة إىل هذا  إن مل يصح التقسيم إىل حقيقة وجما  :  ، فيقال لألعمال جمازا

،    ؛ ألن احلقيقة هي اللفظ الذي يدل  بإطالقه بال قرينة صح فهذا ال ينفعكم بل هو عليكم
، وقد تبني أن لفظ اإلميان حيث أطلق يف الكتاب والسنة دخلت فيه     واجملاز إمنا يدل  بقرينة

:   أن احلقيقة يف قوله         ، وهذا يدل  على      ، وإمنا ي د عى خروجها منه عند التقييد             األعمال 
 فإن كان أراد باإلميان ما   )٤( وأما حديث جربيل   )٣( )٢( }اإلميان بضع وسبعون شعبة    {

قطعا كما أنه ملا ذكر   ، وهذا املعىن هو الذي أراد النيب   ذ ك ر مع اإلسالم فهو كذلك
، ولو قدر أنه   ، مل يرد أن اإلحسان جمردا عن إميان وإسالم     اإلحسان مع اإلميان واإلسالم

، وهذا     أريد بلفظ اإلميان جمرد التصديق فلم يقع ذلك إال مع قرينة فيلزم أن يكون جمازا
ف كون لفظ      ، خبال معلوم بالضرورة ال ميكننا املنازعة فيه بعد تدب ر القرآن واحلديث   

، ودعوى أن الشارع مل يغريه ومل ينقله بل أراد به ما كان   اإلميان يف اللغة مرادفا للتصديق
، فإن هاتني املقدمتني ال ميكن اجلزم بواحدة     يريده أهل اللغة بال ختصيص وال تقييد  

                                                 
 .  )١١٦ /٧ (اجملموع ) ١(
،  )٥٠٠٥(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٢٦١٤(، الترمذي اإلميان    )٣٥(، مسلم اإلميان    )٩(البخاري اإلميان  ) ٢(

 .  )٢/٤١٤(، أمحد   )٥٧(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٧٦ (أبو داود السنة 
 .  من حديث أيب هريرة ) ٣٥ (، ومسلم  )٩ (رواه البخاري   ) ٣(
 .  من حديث ابن عمر   ) ٨ (، ومسلم  من حديث أيب هريرة  ) ١٠،  ٩ (ومسلم ) ٥٠ (رواه مسلم  ) ٤(
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كيف وقد عرف فساد كل واحدة من املقدمتني وأهنا من  .  ؛ فال يعارض اليقني منهما
؟ وأيضا فليس لفظ اإلميان يف داللته على األعمال املأمور هبا بدون لفظ    الكالمأفسد

إن الشارع نقله أو أراد احلكم دون        :  ، سواء قيل  الصالة والصيام والزكاة واحلج الشرعي  
، أو خاطب باالسم مقيدا ال   ، أو أراد االسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف    االسم
 .  مطلقا

 وقد عدلت املرجئة يف هذا األصل عن بيان الكتاب والسنة  )١( إىل أن قال الشيخ
، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم     وأقوال الصحابة والتابعني هلم بإحسان

أكثر ما خيطئ الناس من :  ، وهلذا كان اإلمام أمحد يقول ، وهذه طريقة أهل البدع  اللغة
،   لة واملرجئة والرافضة وغريهم من أهل البدع    ، وهلذا جتد املعتز  جهة التأويل والقياس 

، وهلذا جتدهم ال يعتمدون على  ، وما تأولوه من اللغة يفسرون القرآن برأيهم ومعقوهلم 
فال يعتمدون ال على السنة وال .   والصحابة والتابعني وأئمة املسلمني أحاديث الرسول 

، وجتدهم ال يعتمدون   اللغة، وإمنا يعتمدون على العقل و   على إمجاع السلف وآثارهم
، وإمنا يعتمدون على كتب األدب     على كتب التفسري املأثورة واحلديث وآثار السلف

، وهذه طريقة املالحدة أيضا إمنا يأخذون ما يف      وكتب الكالم اليت وضعتها رءوسهم
، وأما كتب القرآن واحلديث واآلثار فال يلتفتون     كتب الفلسفة وكتب األدب واللغة 

، وأولئك يتأو لون      ، هؤالء يعرضون عن نصوص األنبياء إذ هي عندهم ال تفيد اليقني      هاإلي
، وقد ذكرنا كالم أمحد وغريه يف   وأصحابهالقرآن برأيهم وفهمهم بال آثار عن النيب   

، وإذا ت دب رت حججهم وجدت دعاوى ال عليها    إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع 
 .  -رمحه اهللا- ، انتهى كالم الشيخ دليل

،  ما أشبه الليلة بالبارحة فمعتزلة اليوم على طريقة معتزلة أمس     ! سبحان اهللا :  وأقول 
وما عليه الكثري من اجلماعات اليوم واألحزاب املنتسبة إىل اإلسالم هو ما عليه اجلماعات      

؛ يعتمدون على خمططاهتم ومناهجهم اليت وضعها هلم      املخالفة ألهل السنة باألمس
                                                 

 .  )١١٨ /٧ (اجملموع ) ١(
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 ٩٣٧

، ويعتمدون على عقوهلم وأفهامهم وال يلتفتون إىل الكتاب والسنة وما عليه      رؤساؤهم
، بل يطعنون يف األحاديث ولو كانت صحيحة متفقا على   سلف األمة إذا خالف أهواءهم    

 .  صحتها إذا خالفت آراءهم ومناهجهم
،   تصلح، كناية عن أهنا قدمية ال   ويسم ون كتب العلوم الشرعية بالكتب الصفراء 

، إن هؤالء      ويعتمدون على الكتب العصرية اخلالية من العلم ويسم وهنا كتب الفكر 
، تشاهبت قلوهبم فتشاهبت أقواهلم     الضالل املعاصرين هم ورثة الضالل القدماء 

، وكما ذكر الشيخ يفس رون القرآن واحلديث برأيهم وال يعتمدون على كالم     ومناهجهم
؛   يريدون التجديد والتخل ص من القدمي:  م كما يقولون؛ ألهن السلف وتفاسري السلف

 .  ألنه بزعمهم مل ي عد كافيا ملواجهة حتد يات العصر كما يقولون 
ومنهم من يفس ر القرآن والسنة بنظريات األطباء والفالسفة املعاصرين ويسم ون ذلك          

، بل    وسلفها ، وكأهنم هبذا يريدون قطع الصلة بني خلف هذه األمة        بالتفسري العلمي
، ولكن مع   ويقطعون صلتها بعلوم السلف ومعارفهم اليت بنوها على الكتاب والسنة

، فأهل احلق وأهل السنة واجلماعة ثابتون على كتاب رهبم وسنة نبيهم ومنهج        هذا
ال يضر هم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل وهم    {:  سلفهم

 .   واحلمد هللا رب العاملني  ؛ كما أخرب بذلك املصطفى   )٢( )١( }على ذلك 
 :  -رمحه اهللا- )٣(قال الشيخ 

.  وحنن نذكر عمدهتم لكونه مشهورا عند كثري من املتأخرين املنتسبني إىل أهل السن ة
:  ؟ قيل فخربونا عن اإلميان عندكم:  فإن قالوا:  " التمهيد " قال القاضي أبو بكر يف

فما الدليل على  :  فإن قال.  ، والتصديق يوج د بالقلب اإلميان هو التصديق باهللا وهو العلم
 هو  إمجاع أهل اللغة قاطبة على أن اإلميان قبل نزول القرآن وبعثة النيب  :  ؟ قيل ما قلتم

                                                 
 .  )١٠٣٧(ارة   ، مسلم اإلم )٣٤٤٢(البخاري املناقب  ) ١(
 .  من حديث معاوية) ٣٦٤١ (رواه البخاري   ) ٢(
 .  )١٢١ / ٧ (اجملموع ) ٣(
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 ٩٣٨

$!  {:  ، ويدل  على ذلك قوله تعاىل   ، ال يعرفون يف اللغة إميانا غري ذلك    صديقالت tΒuρ |MΡr& 

9ÏΒ ÷σßϑ Î/ $ uΖ©9 { )وفالن ال    فاعةفالن يؤمن بالش :  ، ومنه قوهلم  مبصد ق لنا  :  ؛ أي   )١ ،
، فوجب أن اإلميان يف الشريعة هو اإلميان         ال يصدق بذلك  :  ؛ أي  يؤمن بعذاب القرب

، ولو فعل ذلك لتواترت األخبار  ؛ ألن اهللا ما غي ر اللسان العريب وال قلبه املعروف يف اللغة 
نه مل  ، ويف علمنا أ ، وتوف رت دواعي األمة على نقله ولغلب إظهاره على كتمانه  بفعله

، دليل ع األشياء    يفعل ذلك بل إقرار أمساء األشياء والتخاطب على ما كان دليل  
 .  ، كما يقولون  والتخاطب ع ن ع ت األمة وسلفها  

                                                 
 .  ١٧:  سورة يوسف آية ) ١(
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 ٩٣٩

 املصادر واملراجع 
 صحيح البخاري 

 صحيح مسلم 
 سنن أيب داود 
 سنن الترمذي 

 سنن النسائي الكربى 
 .  )اجملتىب (سنن النسائي 

 سنن ابن ماجه  
 مسند أمحد 

 موطأ اإلمام مالك 
 مستدرك احلاكم 
 صحيح ابن حبان 

 معجم الطرباين األوسط 
 معجم الطرباين الكبري 

 كشف اخلفاء ومزيل األلباس للعجلوين 
 جممع الزوائد للهيثمي  

 سنن الدارمي 
 مصنف ابن أيب شيبة 
 شعب اإلميان للبيهقي 

 مصباح الزجاجة للبوصريي  
  املستخرج أليب نعيم

 سري أعالم النبالء للذهيب  
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 ٩٤٠

 فيض القدير للمناوي 
 الزهد هلناد 

 مسند أبو يعلى املوصلي  
 الزهد ألمحد بن حنبل 

 مسند إسحاق بن راهويه 
 املنار املنيف البن القيم 
 هتذيب الكمال للمزي 
 سنن سعيد بن منصور 
 األدب املفرد للبخاري  

 طبقات احملدثني بأصبهان أليب الشيخ 
 ولياء أليب نعيم حلية األ

 مسند أيب عوانة 
 درء التعارض 

 خلق أفعال العباد للبخاري 
 الطبقات الكربى البن سعد 

 األربعني النووية للنووي  
 األذكار للنووي 

 اإلحكام البن حزم  
 الرد على اجلهمية   
 .  من أعالم اجملددين

 فتح القدير للشوكاين 
  تيمية األعالم العلية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن

 العقود الدرية 
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 ٩٤١

 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 أخبار مكة للفاكهي 

 اإلصابة يف متييز الصحابة 
 حتفة احملتاج البن امللقن 

 حاشية ابن القيم على سنن أيب داود   
 تفسري القرطيب 

 السنن الكربى للنسائي 
 جامع العلوم واحلكم البن رجب 

 املقصد األرشد 
  عبد الرب التمهيد البن

 تفسري ابن كثري 
 كفاية الطالب أليب احلسن املالكي 

 التاج واإلكليل للعبدري 
 نيل األوطار للشوكاين 

 األحاديث املختارة للضياء 
 الكامل يف الضعفاء البن عدي 

 احمللى باآلثار البن حزم 
 فتح الباري البن حجر 

 تلخيص احلبري البن حجر 
 مسند ابن اجلعد 

 إبليس بيان تلبيس 
 كتاب العظمة أليب الشيخ 

 الضعفاء للعقيلي 
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 ٩٤٢

 اخلالصة البن امللقن  
 لسان امليزان للذهيب  

 اجملروحني البن حبان 
 السنة البن أيب عاصم 

 الترغيب والترهيب للمنذري 
 العلل للدارقطين 
 املغين البن قدامة  

 زاد املعاد البن القيم 
 الثقات البن حبان 

 تذكرة احلفاظ 
 ات البن اجلوزي  املوضوع

 تاريخ الطربي 
 نصب الراية للزيلعي 

 معجم ابن مجيع 
 اجلامع للمعمر 

 صحيح ابن خزمية   
 مصنف عبد الرزاق  

 تاريخ جرجان للسهمي  
 حتفة األحوذي  
 سنن البيهقي 

 املراسيل 
 اآلحاد البن أيب عاصم 
 مسند الشاميني للطربي 
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 ٩٤٣

 املنتقى البن اجلارود 
 مسند عبد بن محيد 

 تاريخ الكبري للبخاري ال
 تعظيم الصالة البن نصر 
 مسند عبد اهللا بن مبارك 

 التحفة العراقية  
 تفسري الطربي 

 مسند أبو داود الطيالسي  
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 فهرس اآليات
 ٧٤١، ٧٣٦، ٧٢٢، ٥٣٦، ٢٣٠...أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور

 ١٥٤..................ناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلونأتأمرون ال
 ٥٠٢................................أتى أمر اهللا فال تستعجلوه سبحانه وتعاىل عما يشركون

 ٥٧............................................أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب
 ٩٢٩، ٨٤٧، ٦٤٦، ٣٠٢......أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس لكم وأنتم

 ٩٠٧........................لذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت هبمإذ تربأ الذين اتبعوا من ا
 ٧٢١، ٦٦٢، ٥٦٩، ٥٦٨....إذ قال اهللا ياعيسى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين

 ٨٤٠....................إذ قال ألبيه ياأبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا
 ٧٦١، ١٧٥.............إذ قالت املالئكة يامرمي إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه املسيح عيسى

 ٩٠٩..............................................................إذ نسويكم برب العاملني
 ٢٥٥...............إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال واهللا وليهما وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون

 ٨١٩، ٧٥٦.................................إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد
 ٢٦٦..............................................................إذا جاء نصر اهللا والفتح

 ٥٢٨....................................................................إذا وقعت الواقعة
 ٧٣٦.................. وكذلك زينأسباب السماوات فأطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذبا

 ٩٣١.....................................أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
 ٨٤٨........................أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث

 ٣١٤.................................................................أفرأيتم الالت والعزى
 ٧٢١....................أفغري اهللا أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال والذين

 ٣٧...................... يف السماوات واألرض طوعا وكرهاأفغري دين اهللا يبغون وله أسلم من
 ٧١٦، ٦٨٠، ٢٣٢.................................أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا

 ٧١٦، ٤١٩، ٢٣٧، ٢٣٢.أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا
 ٨٤٠.............................أفال يرون أال يرجع إليهم قوال وال ميلك هلم ضرا وال نفعا

 ٥٤١........................................................لقبورأفال يعلم إذا بعثر ما يف ا
 ٧١٦، ٦٨١، ٤١٩، ٢٣٢.............أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما مل يأت آباءهم األولني

 ٤٩٣..................أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون
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 ٩٤٥

 ٤٨٣..................أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من
 ٤٩٢، ٤٨٧....... قبله كتاب موسى إماماأفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن

 ٢١٦..........................................أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون
 ٨٦١، ٨٦٠.........أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت وجعلوا هللا شركاء قل مسوهم أم

 ٨٣٨.................................................أفمن خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون
 ٤٧٨...........................................................أفنجعل املسلمني كاجملرمني

 ٣٧٧...............الفجر إن قرآن الفجرأقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن 
 ١٤٠، ١٣٩................................أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون

 ٧٦....................أال إن هللا من يف السماوات ومن يف األرض وما يتبع الذين يدعون من
 ٤٤٩، ٣١٣....................................................أال إهنم من إفكهم ليقولون

 ٩١٦.............................................أال إهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرون
 ٩١٨.............................إن اهللا غفور رحيمإال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ف

 ٧٥١، ٧٠٦.............إال الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باهللا وأخلصوا دينهم هللا فأولئك
 ٨٩٤........................إال بالغا من اهللا ورساالته ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم

 ٧٥٨، ٦٠٤...............إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها
 ٨٤٨................................................................إال عباد اهللا املخلصني

 ٢٥٣، ١٢٣، ٧٦، ٧٣، ٦٦، ٥٧......أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما
 ٩١٧................إال من تاب وآمن وعمل صاحلا فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون شيئا
 ٩١٨................إال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا فأولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات

 ٥٠٨..............بك ألمألن جهنم من اجلنةإال من رحم ربك ولذلك خلقهم ومتت كلمة ر
 ٣١٤................................................................ألكم الذكر وله األنثى

 ٤٥١، ١٥٣...............أمل أعهد إليكم يابين آدم أن ال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني
 ٨٨٩، ٨٨٦............أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب

 ٨٧١، ٦٦٥، ٣٣٠............زل منأمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أن
 ٧٤٢، ٧٣٨، ٦٩٠...أمل تر أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض ما يكون من جنوى
 ٤٢٢...............أمل تر كيف ضرب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها
 ٢٤٢..................أمل تعلم أن اهللا يعلم ما يف السماء واألرض إن ذلك يف كتاب إن ذلك

 ٦٦٢..................أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيرأم أمنتم من يف السماء 
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 ٩٤٦

 ٤٨٢................................أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم مبا كانوا به يشركون
 ٣١٤................................................أم اختذ مما خيلق بنات وأصفاكم بالبنني

 ٧١٧.............أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل
 ٤٧٧..........منوا وعملوا الصاحلاتأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آ

 ٨٤٢، ٧٥٢، ٧٠٦............أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما حيكمون
 ٤٧٩، ٣٧٦، ٣١٦، ٢٦٩، ١٧٩، ٥٢..أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا

 ٤٧٧..................أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل
 ٨١٩، ٧٥٦، ٧٥١، ٧٠٦، ٤٤٧....سمع سرهم وجنواهم بلى ورسلنا لديهمأم حيسبون أنا ال ن

 ٣٣٠، ٢٩٦..............آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته
 ٣٣، ٢٩..............أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرمحن إن الكافرون إال

 ٥٨٠..........................................................إن إبراهيم حلليم أواه منيب
 ١٥٧.........إن أسأمت فلها فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوءواإن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم و

 ٥٣٥..................................................................إن إىل ربك الرجعى
 ٢٠٣، ١٩٣.................................................أن اعبدوا اهللا واتقوه وأطيعون

 ١٠٤................................................................إن اإلنسان لفي خسر
 ١١٨................إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن باهللا واليوم

 ٨٩٠، ٨٨٦...............والذينإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئني والنصارى واجملوس 
 ٦٦٨، ٤٨٩..........إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم

 ٤٨٦، ١١٨.........................إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية
 ٩١٧، ١١٧..............إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة هلم

 ٦٣٣......................أمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللاإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ب
 ٣٦....................إن الذين تدعون من دون اهللا عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم

 ٥٣٣........................إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا
 ٩٠٢...................................إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون

 ٧٤٨، ٧٢٢، ٧٠٤، ٥٩١............ويسبحونهإن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته 
 ٣٢٢، ٢٩٩...........إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل

 ٥٣٤.............................إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تترتل عليهم املالئكة أال
 ٥٥٤......................إن الذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها ال تفتح هلم أبواب السماء
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 ٩٤٧

 ٨٩٠، ٨٨٦........الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيهاإن الذين كفروا من أهل 
 ٩٥...................................................إن الذين هم من خشية رهبم مشفقون

 ٤٥...........................إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة وأعد
 ٦٤٠........................إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا

 ٤٥......................... فوق أيديهم فمن نكثإن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا
 ٤٨٢، ٣٢٢............إن الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم إن يف صدورهم إال
 ٤٨٨، ٢٤٥..............إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله
 ٧٤٤، ٢١٢...............إن الذين يلحدون يف آياتنا ال خيفون علينا أفمن يلقى يف النار خري

 ٥٧٧................................أكاد أخفيها لتجزى كل نفس مبا تسعىإن الساعة آتية 
 ٢١٥..................إن اهللا فالق احلب والنوى خيرج احلي من امليت وخمرج امليت من احلي
 ٤٠٢....................إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها فأما الذين

 ٦٤٠، ٣٦٥، ٣٠٦، ٧٦، ٥٦.......إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء
 ٧٤٨، ٧٠٥، ٦٩٠............................... الذين اتقوا والذين هم حمسنونإن اهللا مع

 ٨٤٨، ٨٤٧، ٧٧٧، ٧٤٣، ٩٠............................إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني
 ٢١٥.................إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس

 ١١٧........................إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات
 ١٠٨، ١٠٤................ صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هوإن تتوبا إىل اهللا فقد

 ٦٢٩............................إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم
 ٨١٤............أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت يف جنب اهللا وإن كنت ملن الساخرين
 ٢٦٤............إن متسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا وإن تصربوا وتتقوا

 ٨٤٧.................... يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة منإن ربك
 ٨٥٩، ٨٤٩، ٨١٨، ٧٧٦، ٧٤١...إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام

 ٨٤٢...........................إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين
 ٣٦...................................إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيال

 ٧٥٢، ٧٠٧..........................................................هإن علينا مجعه وقرآن
 ٨٤٩، ٨٠.........إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري

 ٤٩٣..........................................................إن يف ذلك آليات للمتومسني
 ٦٩١، ٣٥٤، ١٩٣، ١٧٥، ٥٦، ٣٧، ٣٦..إن كل من يف السماوات واألرض إال آيت الرمحن
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 ٩٤٨

 ٢٣٦......................إن هذا القرآن يقص على بين إسرائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون
 ٣٤١، ٢٣٦..ا القرآن يهدي لليت هي أقوم ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلاتإن هذ

 ٤٨٢، ٤٨١، ٣٥٩........إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من سلطان
 ٩١٦..................................إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني

 ٨٩٤...............ا بني الناسإن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداوهل
 ١٢١.................إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من
 ٨٩٥....................إنا أرسلنا إليكم رسوال شاهدا عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسوال

 ٤٤......................................................إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
 ٥١٧....................إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر

 ٢٥٥................................. أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهللا خملصا له الدينإنا
 ٤٤٣، ٢٥٦، ٢٤٤، ٨٠...إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا

 ٧١٧...................................................إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
 ٨٥١، ٧١٧...........................................إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
 ٢١٥.......................بتليه فجعلناه مسيعا بصرياإنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج ن

 ٣٤٦، ٢٦٥.............إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها
 ٧٥٤، ٢٢٨.......................................................إنا فتحنا لك فتحا مبينا

 ٨٤٢.......................إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد
 ٢٣٨، ١٥٣، ٥٥.......................................إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون

 ٤٥٧، ٤٠٥، ٤.......... من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابياأنزل
 ٥٥٧..........................إنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين

 ٧٠٣، ٢٣٧.........................................................إنكم لفي قول خمتلف
 ٩٠١...........................إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون

 ٨٤٨، ٨١٨، ٣١٢...........................ونإمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيك
 ٨٠٨، ٥٧٠..............إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب
 ٢٨٠، ١٢١، ١٢٠..........إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم

 ١٢٠............................إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا
 ٨٦٩.......................... باهللا ورسوله وإذا كانوا معه على أمرإمنا املؤمنون الذين آمنوا

 ٥٦١، ٨٣................إمنا النسيء زيادة يف الكفر يضل به الذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه
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 ٩٤٩

 ٩١٧......................إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن
 ٢٥٦، ٨٠............إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني

 ١٤٩.................................ا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاء وال شكوراإمن
 ٣٧١، ٦٨.................إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون
 ٦٤٦.....................إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى

 ٨٥٤ ،٨٤٢، ٧٩٠...................إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري
 ١٣٦............................إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون

 ٤٨١..............................................................إهنم ألفوا آباءهم ضالني
 ٩٠٢.........................................إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون

 ٩٣٠...................................................................إهنم يكيدون كيدا
 ١٠١.......................إين وجدت امرأة متلكهم وأوتيت من كل شيء وهلا عرش عظيم

 ٩٣١................شها قال أىن حييي هذه اهللاأو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرو
 ٧٠٢............أو كظلمات يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات
 ٦٢٤، ٥٩٦......أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاهتم يف أصحاب

 ٧٦٧، ٧٦١، ١٨١، ٨٦.أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون
 ٣١١................... أن اهللا الذي خلق السماوات واألرض ومل يعي خبلقهن بقادرأومل يروا

 ٣١١................أومل يروا أن اهللا الذي خلق السموات واألرض قادر على أن خيلق مثلهم
 ٢٢٨، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٢........أومل يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاما فهم هلا مالكون
 ٣١٢، ٣١١.......ق مثلهم بلى وهوأوليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن خيل

 ٢٦٧، ٩٥، ٥٧، ٤٥، ٣٢.........................................إياك نعبد وإياك نستعني
 ٥٢٩.....................................................أحيسب اإلنسان ألن جنمع عظامه

 ٧١٧..............أينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة
 ٣٢٨.......................اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليال

 ٩٠١، ٩٠٠، ٤٧٩، ٣٥٣، ٨٠، ٦٠....م أربابا من دون اهللا واملسيحاختذوا أحبارهم ورهباهن
 ٩٠٢، ٩٠١، ٩٠٠، ٨٩٧................احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون

 ٤٧٤..............ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن
 ٧٧..........................................ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين

 ٣٦.............................ر عبدنا داود ذا األيد إنه أواباصرب على ما يقولون واذك
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 ٣٢٦......................................اعلموا أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا غفور رحيم
 ٤٠٣............................................................اقرأ باسم ربك الذي خلق

 ٩٠٧، ٦٨......................................األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني
 ٨٥٣..............................احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا

 ٨٥٣.............. الظلمات والنور مث الذيناحلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض وجعل
 ٨٥٣.................احلمد هللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض وله احلمد يف اآلخرة

 ٥٧، ٥٦..............................................................احلمد هللا رب العاملني
 ٤٤٧....................احلمد هللا فاطر السماوات واألرض جاعل املالئكة رسال أويل أجنحة

 ٧٧٨، ٥٦.....الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج
 ٣١٢.........................الذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون

 ٥٨....................................الذي جعل مع اهللا إهلا آخر فألقياه يف العذاب الشديد
 ٦٥٤..................الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على
 ٢٦٩.................الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور

 ٩٢٢...................................................................لذي خلق فسوىا
 ٥١٧....................الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب
 ٩١٢......................الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون
 ٥٣٤......................الذين تتوفاهم املالئكة طيبني يقولون سالم عليكم ادخلوا اجلنة مبا

 ٥٣٤، ٥٣٣..................ألقوا السلم ما كنا نعملالذين تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم ف
 ٣٣٦، ٢٥٦، ٢٥٥، ١٤٦، ١٠٤.....الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم

 ٥٦١.................الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا زدناهم عذابا فوق العذاب مبا كانوا
 ٤٠٥............................الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون

 ٤٧٨، ٣٥١.........لنيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراةالذين يتبعون الرسول ا
 ٣٢٢، ٢١٦..................الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم كرب مقتا عند اهللا

 ٧٧٧، ٩٠......الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون
 ٤٠٤............خلق السماواتالذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف 

 ٩٣٠......................الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون
 ٢٣٦........................................................الر تلك آيات الكتاب احلكيم

 ٢٦٥، ٢٣٦.......................الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري
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 ٩٥١

 ٣٤٧..................الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم
 ٩٢٢...............................................................................الرمحن

، ٧١٢، ٧٠٩، ٦٨٧، ٦٥٩، ٦٥٤، ٤٢١، ٣٨٧، ٣١٩، ٢٣٥، ٩لى العرش استوىالرمحن ع
٧٨٨، ٧٤٢، ٧٤١، ٧٣٦، ٧٣٥، ٧٣٣، ٧٣١ 

 ٢٦٦..........................الصابرين والصادقني والقانتني واملنفقني واملستغفرين باألسحار
 ٩١٠، ٢٥٠، ٦٧........اهللا الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مث استوى

 ٧٧٦................زقكم مث مييتكم مث حيييكم هل من شركائكم مناهللا الذي خلقكم مث ر
 ٢١٣............اهللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة

، ٢١٤، ٢١٢، ٩٠، ٧٥، ٦٧.....اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف
٩١٠، ٨٤٨، ٨٤٧، ٧٧٧، ٧٤٢، ٧٢٢، ٥٣٧، ٣٦٥، ٢٢٣ 

 ٨٤٤...................................................هو له األمساء احلسىناهللا ال إله إال 
 ٧٧٦.....................اهللا ال إله إال هو ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه ومن أصدق

 ١٢١........................................اهللا ال إله إال هو وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون
 ٨٦٩، ٧٧٧، ٢٣٦.......اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاين تقشعر منه جلود الذين

 ٣٤٦......................ت إىل النور والذين كفروااهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلما
 ٨٠٤، ٧٥٥، ٧٠٧، ٥٦٩، ٥٤٠، ٥٣٤...اهللا يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها

 ٤٤٨، ٧١.......................اهللا يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس إن اهللا مسيع بصري
 ٤٠٧...................................................................................امل

 ٣٢٨................................................................................املص
 ٨٩١، ٨٨٩، ٨٨٧، ٨٨٥، ٨٨٢، ٥٢٤..اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب

 ٧٣٠، ٢٧٢، ١٥٥، ١٥٤، ٤٢.....................................اهدنا الصراط املستقيم
 ٨٤٩، ٤٢..................بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل اهللا بغيا أن يرتل اهللا

 ٧١٤...................بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم
 ٧٣٦، ٧٢١، ٦٦٢، ٥٣٧...........................بل رفعه اهللا إليه وكان اهللا عزيزا حكيما

 ٥٦٦، ٥٤٢................بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأهتم تأويله كذلك كذب الذين
 ٩٠٢............................................................بل هم اليوم مستسلمون

 ٣٦٦....................................................................بل هو قرآن جميد
 ٨٦١، ٨٥٩، ٨٥٧...................................تبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكرام
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 ٢٢٨، ١٠٨، ١٠٢...........................تبارك الذي بيده امللك وهو على كل شيء قدير
 ٤٧٢ ،٢٢٨...............................................جتري بأعيننا جزاء ملن كان كفر

 ٨٦٩...................ترى كثريا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت هلم أنفسهم أن
 ٥٢٩................................................................تظن أن يفعل هبا فاقرة

 ٧٢١، ٥٨٥، ٥٣٧، ٥٠١....تعرج املالئكة والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة
 ٤٤٨...........تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن واملالئكة يسبحون حبمد رهبم ويستغفرون

 ٨٨٥، ٢٠١، ٧٠............ الغيظ كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكمتكاد متيز من
 ٤٢٩..................تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق فبأي حديث بعد اهللا وآياته يؤمنون
 ٩١٦................تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا

 ٧٠٧.......................فماتلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءهتم رسلهم بالبينات 
 ٣٤٢، ١٨٠، ٤٥...تلك حدود اهللا ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األهنار

 ٥٠١......................................ترتل املالئكة والروح فيها بإذن رهبم من كل أمر
 ٧٢١..................................................ترتيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم

 ٧٠٧......................................................................مث إن علينا بيانه
 ٤٨٨، ٣١٤، ٢٤٥........مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وخترجون فريقا منكم من ديارهم

 ٦٣٠....................مث أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني وأنزل جنودا مل تروها
 ٩١٢، ٧١٩، ١١٣......مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم

 ٨٠٣، ٨٠٢، ٦٥٤...مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها
 ٥٢.............................عة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين المث جعلناك على شري

 ٥٣٥.........................مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق أال له احلكم وهو أسرع احلاسبني
 ٨٧٦...........................................................مث لتسألن يومئذ عن النعيم

 ٩١٢................جنات عدن يدخلوهنا حيلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها
 ٣٨٢، ٣٧٩......................انتنيحافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا ق

 ٩٢٢.................حىت إذا أتوا على وادي النمل قالت منلة ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم
 ٥٣٦.......................................حىت إذا جاء أحدهم املوت قال رب ارجعون

 ٥٦٦....................حىت إذا جاءوا قال أكذبتم بآيايت ومل حتيطوا هبا علما أم ماذا كنتم
 ٧٢٨، ٧٢٦، ٢٤٧.ملنخنقةحرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به وا

 ٧٢١، ٣٠٧..........................................................................حم
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 ٩٥٣

 ٥٥٤................حنفاء هللا غري مشركني به ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه
 ٨٤٩...............خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك إن ربك فعال
 ٤٧٧.................خلق السماوات بغري عمد تروهنا وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم

 ٨٠٨......................................محة وكان اهللا غفورا رحيمادرجات منه ومغفرة ور
 ٩٢٨............................................................ذق إنك أنت العزيز الكرمي

 ٢٠١...............................................ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني
 ٣٢٣.....................ذلك بأن اهللا نزل الكتاب باحلق وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي
 ٨٤٩........................ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللا وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهلم

 ٥٣٣، ١٠٥، ١٠٣.........................س بظالم للعبيدذلك مبا قدمت أيديكم وأن اهللا لي
 ١٠٥.....................................ذلك مبا قدمت يداك وأن اهللا ليس بظالم للعبيد
 ٤٣٦....................................ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم
 ٨٩٦...................................ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد

 ٥٢٤.................ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا حلبط عنهم ما
 ٦٢٩................لن كثريا من الناس فمن تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنكرب إهنن أضل

 ٨٢٨، ٧٧٧، ٦٦٧، ٤٥٩، ٤٢١، ٢١٢، ١٠٦...رب السماوات واألرض وما بينهما فاعبده
 ٩١٦.................رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث فاطر السماوات

 ٨٩٣.................................................رب هب يل حكما وأحلقين بالصاحلني
 ٨٩٣.............................................................رب هب يل من الصاحلني

 ٣٩٨........................................نا آهتم ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كبريارب
 ٢٠٠...............رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وكان
 ٨٤٨، ٦٨...........رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده

 ٥٧١......................................................................سأرهقه صعودا
 ٨٦١، ٨٥٧، ٨٢٤، ٧٢٢...........................................سبح اسم ربك األعلى

 ٧٤٩..................................سماوات واألرض وهو العزيز احلكيمسبح هللا ما يف ال
 ٦٩١، ٣٦...........سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى

 ٨٢٧، ٩١..............................................سبحان ربك رب العزة عما يصفون
 ٨٦٧، ٣٣٧.................سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أومل

 ٨٣.............................لن يغفر اهللا هلم إنسواء عليهم أأستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم 
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 ٥١٩....سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار
 ٥٧١...............................................................سيصلى نارا ذات هلب

 ٣٥٥، ٢٦٠.............سيقول الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا
 ٨١٦، ٤٤٥، ٤٤٤......سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها قل
 ٨٤٨......................سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون

 ٢٥٣، ٥٨...................................................سيقولون هللا قل فأىن تسحرون
 ٢٠..................شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به

 ٨٣٨.....................ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا
 ٨٣٩، ٣١٤، ١٢٣ال من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أميانكم من شركاء يفضرب لكم مث

 ٤٢...........................ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إال حببل من اهللا وحبل من الناس
 ٩٣٠................................................................على األرائك ينظرون
 ٧٦١..............................................................عينا يشرب هبا املقربون

 ٦٩١، ٣٦.........................................عينا يشرب هبا عباد اهللا يفجروهنا تفجريا
 ١١٧......................................................نيفأخرجنا من كان فيها من املؤمن

 ٨٤٢، ٢٦٧، ٣٩..فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي
 ٣٦...................فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد فجاسوا

 ١٤٤، ٥٠، ٤٧........................................................فإذا فرغت فانصب
 ٧٥٥، ٧٥٢.........................................................فإذا قرأناه فاتبع قرآنه

 ٣٨٠...................لى جنوبكم فإذافإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودا وع
 ٥٨٧، ٥٨٦...............فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم
 ٧٧٣، ٣٢٣...............فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل

 ٨٩٦، ٢٦٧............فأكال منها فبدت هلما سوآهتما وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة
 ٧٦١..............................................................فأما إن كان من املقربني

 ٨٤٨....................فأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق وقالوا من أشد منا قوة أومل
 ٢٤٣.................فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إال على اهللا وأمرت أن أكون

 ٨٩١، ٨٩٠، ٨٨٧، ٨٨٦....فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن وقل للذين أوتوا
 ٤٩٠، ١٤٨، ٥١.... يقرءون الكتاب من قبلكفإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين

 ٤٨٣.....................فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع
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 ٩٥٥

 ٥٨١، ٢١٥...........................فأوجس منهم خيفة قالوا ال ختف وبشروه بغالم عليم
 ٣٧٩، ٣٣٢، ٣٢٦...فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن

 ٢٦٦....................................من الغم وكذلك ننجي املؤمننيفاستجبنا له وجنيناه 
 ٢٦٧، ٢٦٤......فاصرب إن وعد اهللا حق واستغفر لذنبك وسبح حبمد ربك بالعشي واإلبكار

 ١٢....................................فاصرب إن وعد اهللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون
، ٢١٢، ١٠٦....فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا

٨٦٥، ٨٢٨، ٧٧٨، ٧٧١، ٧٤٣، ٦٨٣، ٦٥٩، ٤٥٩، ٤٢١، ٣٨٨، ٣٢٠، ٢٧٣، ٢١٣ 
 ٣٢٦، ٢٦٥...............فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات واهللا

 ٨٨٩، ٨٨٦........فاليوم ال يؤخذ منكم فدية وال من الذين كفروا مأواكم النار هي موالكم
 ٩٢٧........................فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها
 ٥٠٢........................فانظر إىل آثار رمحة اهللا كيف حييي األرض بعد موهتا إن ذلك حمليي

 ٨٥٣.............................................................فبأي آالء ربكما تكذبان
 ٩٣٠.................فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه مث استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا

 ٥٧٩، ٢١٥..........................................................فبشرناه بغالم حليم
 ٣٥٤..............فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل
 ٨٩٣.............فتبسم ضاحكا من قوهلا وقال رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت

 ٧٣٠..................فتعاىل اهللا امللك احلق وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه
 ٣٨٤، ٣٧٩....فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

 ٣٢١.................دىن ويقولونفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا األ
 ٧٧٦.......................فدالمها بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سوآهتما وطفقا خيصفان

 ٩٢٨.............................................فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا
 ٥٩١.........................................................فسجد املالئكة كلهم أمجعون

 ٧٤١، ٥٣٧، ٢٣١....فسيحوا يف األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غري معجزي اهللا وأن اهللا
 ٣٨١....................................................................فصل لربك واحنر

 ٨٩٥.............................................. فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيالفعصى
 ٨٤٨..................................................فقال هلم رسول اهللا ناقة اهللا وسقياها

 ٤٩٣............فكأين من قرية أهلكناها وهي ظاملة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة
 ٩٠٨...........................................................فكبكبوا فيها هم والغاوون
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 ٨٩٥......................................................................فكذب وعصى
 ٨٥٩، ٢٧٠..............................فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته مؤمنني

 ٨٢٨، ٧٧٨.............................بوا هللا األمثال إن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمونفال تضر
 ٧٨٣، ٧٠٠، ٦٨٠، ١٥٩....فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون

 ٨٩٥، ٥٣٠...........................................................فال صدق وال صلى
 ٨٧٠، ٧١٣، ٦٦٦، ٢٥٨....فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا

 ٥٧٠...........................ا رأوا بأسنا سنة اهللا اليت قد خلت يففلم يك ينفعهم إمياهنم مل
 ٨٤٩............................................فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني

 ٩١٦.......................فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن اهللا سيبطله إن اهللا ال
 ٩١٥................فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو هلما قال ياموسى أتريد أن تقتلين

 ٥٨١، ٥٨٠................. أرى يف املنام أين أذحبك فانظرفلما بلغ معه السعي قال يابين إين
 ٣٩٨...................فلما جاءهتم رسلهم بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلم وحاق هبم
 ٧٦٣....................فلما جاءها نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا وسبحان اهللا رب
 ٤٩٢......................فلما جاءهم احلق من عندنا قالوا لوال أويت مثل ما أويت موسى أومل

 ٨١٢، ٨١١، ٨٠٩، ٢٨. رأى كوكبا قال هذا ريب فلما أفل قال ال أحبفلما جن عليه الليل
 ٣٢....................فلوال إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوهبم وزين هلم الشيطان

 ٥٢٩، ٥٢٨.......................................................فلوال إذا بلغت احللقوم
 ٥٣٦...........................................................فلوال إن كنتم غري مدينني
 ٢٥................................................................فليعبدوا رب هذا البيت

 ٧٦٤.........................................فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
 ٦٦......................................................................فما لنا من شافعني

 ٩١٨.................فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم
 ٦١٢.............فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم

 ٩١٢.......................................................فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره
 ٥٣١..............................فوقاه اهللا سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب

 ٤٤٤...................للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهللا ليشتروافويل 
 ٣٨٣، ٣٧٩................................................................فويل للمصلني

 ٦٤٦.....................يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها بالغدو
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 ٩٥٧

 ٦٨٤......................................................يف مقعد صدق عند مليك مقتدر
 ٥٢٢، ٢٤٧، ٢٤٦.........فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس
 ٣٥٤، ٣٥١................قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم

 ٥٨٢.......................................قال أبشرمتوين على أن مسين الكرب فبم تبشروين
 ٨١٢..............................................................قال أتعبدون ما تنحتون

 ٥٨٦.................قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتين إىل يوم القيامة ألحتنكن
 ٨١٢..........................................................قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون

 ٧٤١، ٦٩٢، ٥٣٧، ٢٣٠...تم له قبل أن آذن لكم إنه لكبريكم الذي علمكم السحرقال آمن
 ٨٥٤..........................................................قال اخسئوا فيها وال تكلمون

 ٣٣....................قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك
 ٨٤٩، ٢١٦........قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم هلم جنات جتري من حتتها األهنار

 ٥٠٠، ٤٨٢، ٣٤١، ٣٢٧، ٧٠.... مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مينقال اهبطا منها
 ٨٩٧........................قال رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم

 ٢٥٥......................قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب
 ٥٣٧......................قال فإهنا حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض فال تأس على

 ٧٥٨، ٥٨٧.........قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها فاخرج إنك من الصاغرين
 ٥٤٠...........................................قال فيها حتيون وفيها متوتون ومنها خترجون

 ٦٩٠...................................................قال ال ختافا إنين معكما أمسع وأرى
 ٢١٦................قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش هللا ما علمنا عليه

 ٥٨٧، ٤٩٩........نا خري منه خلقتين من نار وخلقتهقال ما منعك أال تسجد إذ أمرتك قال أ
 ٨٤٩، ٧٣٦، ٧٣٥، ٤٧٢، ٢٢٨، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٢.........قال ياإبليس ما منعك

 ٩٣٠................قال يابين ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان
 ٢٦٧......................قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا

 ٢٥٦..........................................................ر مبنيقال ياقوم إين لكم نذي
 ٩١١، ٨٩٧، ٨٤٩.....قاال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين

 ٢٠٦................قالت رسلهم أيف اهللا شك فاطر السماوات واألرض يدعوكم ليغفر لكم
 ٥٨٢...................قالت ياويلىت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب

 ٢٦٤..................ذا أخي قد من اهللا علينا إنهقالوا أئنك ألنت يوسف قال أنا يوسف وه
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 ٩٥٨

 ٦٩١...............................................................قالوا آمنا برب العاملني
 ٨٩٥......................قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اهللا من شيء إن أنتم

 ٥٣٩...............................قالوا ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني فاعترفنا بذنوبنا فهل
 ٥٨١..................................................قالوا ال توجل إنا نبشرك بغالم عليم

 ٥٨...............................................................قالوا وهم فيها خيتصمون
 ٩٣٨.....................قالوا ياأبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

 ٥٠٨، ٤٩٢...................قالوا ياقومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني
 ٣٨١.....................................................................قد أفلح املؤمنون

 ٦٩٢، ٢٣١...قد خلت من قبلكم سنن فسريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني
 ٨١٩..................................ألرض منهم وعندنا كتاب حفيظقد علمنا ما تنقص ا

 ٢١٣.........................قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم واهللا موالكم وهو العليم احلكيم
 ٣٣٩، ٣٣٨.............قد كان لكم آية يف فئتني التقتا فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة
 ٨١٢، ٥٧٢..............قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا

 ٥٨٩..............جهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرقد نرى تقلب و
 ٤٨٢....................قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني
 ٣٣٧...................قل أرأيتم إن كان من عند اهللا مث كفرمت به من أضل ممن هو يف شقاق
 ٤٩٠.................قل أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به وشهد شاهد من بين إسرائيل

 ٣٢٩...................أرأيتم ما تدعون من دون اهللا أروين ماذا خلقوا من األرض أم هلمقل 
 ٧١٤، ١٨٠..............قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم

 ٦٤٦..............قل أمر ريب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خملصني له
 ٣٨١....................................قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني

 ٢٦١، ٢٠٠.........قل إن ضللت فإمنا أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إيل ريب إنه
 ٩٠٨، ٣٤٢، ٢٥٨، ٤٥.....قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم

 ٤٣٦، ٢٥٨، ٢٤٣، ١٨٩، ١٨٠، ٧١............قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا
 ٧٢٩، ٧٢٧..................نا ونرد على أعقابناقل أندعو من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضر

 ٢٦٥.........................قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فاستقيموا
 ١٧٩، ٥٩..............قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجوا
 ٢٦٢.......................قل إمنا أنذركم بالوحي وال يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون
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 ٩٥٩

 ٥٧٨، ٥٠٤، ٣٤٥، ٣٢١.هر منها وما بطن واإلمث والبغي بغريقل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظ
 ٣٢٧........................قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا

 ٩١٠، ١٧٦، ٧٤....قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال ميلكون مثقال ذرة يف السماوات
 ٣٦١، ٢٥٠، ١٤١حتويالقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال 

 ٨٤٥، ٨٤٤، ٧١٨، ١٩٨......قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن
 ٢٢٨، ١٠٢...............قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وترتع امللك ممن تشاء وتعز
 ٤٩٢....................قل فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقني

 ٨٨٢...................ا أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتةقل ال أجد يف م
 ٥٧..............قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت
 ٨٩٥...............قل للمخلفني من األعراب ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد تقاتلوهنم

 ٢٥٣، ١٢٢......................................قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون
 ٩٢................رض قل هللا كتب على نفسه الرمحة ليجمعنكمقل ملن ما يف السماوات واأل

 ٨٥٤، ٨٤٨...........قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات
 ٨٨١......................قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي

 ٧٠٩، ٥٨...............................قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
 ٨٥١، ١٠١.........اهللا قل أفاختذمت من دونه أولياء القل من رب السماوات واألرض قل 

 ٢١٤.........قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج
 ٧٢١....قل نزله روح القدس من ربك باحلق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمني

 ٦٥٤.......................قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا
 ٤٢.....................ل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليهقل ه

 ٨٤٠...............قل هل من شركائكم من يهدي إىل احلق قل اهللا يهدي للحق أفمن يهدي
 ٤٨٢.....................................................قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال

 ٢٩٩..............قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكم
 ٨٦٥، ٨٣٦، ٨٢٨، ٧٨١، ٧٧٧، ٢١٢ ،٢١١، ١٠٦، ٩١................قل هو اهللا أحد

 ٤٨٦.....................قل ياأهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال
 ٣٥٨، ٢٨٤، ١٥٤.......قل ياأهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق وال تتبعوا أهواء قوم

 ٢١١...................................................................قل ياأيها الكافرون
 ٤٨٦....................اواتقل ياأيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السم
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 ٩٦٠

 ٦٤١، ٣٠٦...............قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن
 ٧٥٥، ٧٠٧، ٥٣٦............قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم مث إىل ربكم ترجعون

 ٣١٢، ٣١١...........................قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
 ٤٧٧..............................................قلنا يانار كوين بردا وسالما على إبراهيم

 ٧٥٥، ٢٤٥.................. باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيلقولوا آمنا
 ٩١١، ٨٩٧، ٢٤٤قيل هلا ادخلي الصرح فلما رأته حسبته جلة وكشفت عن ساقيها قال إنه

 ٦٦٦، ٣١٨...........كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم
 ٧١٦، ٤١٩...................ر أولو األلبابكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذك

 ٤٩٣، ٣٢١...كذبت قبلهم قوم نوح واألحزاب من بعدهم ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه
 ٧٤٥................كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا
 ٤٤٤................كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه من

 ٥٢٩................................................................كال إذا بلغت التراقي
 ٥١٩...............................................................كال بل تكذبون بالدين

 ٧٥٧، ٣٧٧..................................................كال ال تطعه واسجد واقترب
 ٥٨........................كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حمظورا

 ٧١٣...................كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم
 ٥٤٠، ٥٣٩.................كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم مث

 ٢٠٣...........................................مألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعنيأل
 ٥٢٩.................................................................ال أقسم بيوم القيامة

 ٥٠٤، ١٢١...............ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله
 ٢٥٥.........................................ال جتعل مع اهللا إهلا آخر فتقعد مذموما خمذوال

 ٨٤٥..................ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذين
 ٨٦٥، ٢٢٤.......................ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري

 ٣١٨.........................ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد
 ٩٢.......................ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك
 ٩٢٨........................ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األوىل ووقاهم عذاب اجلحيم

 ٩٢٩........................................................وقون فيها بردا وال شراباال يذ
 ٦٣٤، ٦٣٣............ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل
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 ٩٦١

 ٨٩٥، ٨٨٥.........................................................ال يصالها إال األشقى
 ٨٧٨، ٨٤٩، ٣٧٢......ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا

 ٤٤...........................ة وأصياللتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكر
 ٣١١.............خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون

 ٥٣٦....................لعلي أعمل صاحلا فيما تركت كال إهنا كلمة هو قائلها ومن ورائهم
 ٢٥٥، ٢٤٨..................لقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله

 ٤٨١....................شيطان لإلنسان خذواللقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين وكان ال
 ٢١٥.............لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني
 ٦٣١، ٣٨٥، ٣٦٦...لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم

 ٦٧٨، ١٠٣...................لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء سنكتب ما
 ٣٠٥................... رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللالقد صدق اهللا

 ٤٤٦، ٣١٠.......لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق
 ٧١٣...................لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم

 ١١٨.....................ك ومالكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إلي
 ٧٣٥، ٩٠...................لكن اهللا يشهد مبا أنزل إليك أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى
 ٨٤٠، ٢١٨...............للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء وهللا املثل األعلى وهو العزيز

 ١٤٩.....................................................................للسائل واحملروم
 ٦٣٤.....................للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال

 ٨٤٧، ٨٤٢............ وما يف األرض وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوههللا ما يف السماوات
 ٨٩٠، ٨٨٦، ٤٨٦......مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم

 ٤٤٩.......................................................................مل يلد ومل يولد
 ٢١٦.............................................................ملن شاء منكم أن يستقيم

 ٧٦١، ٥٢٥، ١٧٦لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا وال املالئكة املقربون ومن يستنكف
 ٤٧٧..................................................................لنخرج به حبا ونباتا

 ٧٤٩......................له ملك السماوات واألرض حييي ومييت وهو على كل شيء قدير
 ٢٨...................لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا فسبحان اهللا رب العرش عما يصفون
 ٣٧١...................ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن

 ٩١٢.....................مل سوءا جيز به وال جيدليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يع
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 ٣٤٦....................ليعذب اهللا املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات ويتوب اهللا
 ٢٧٣، ٢٥٨، ٢٥٦، ١٤٤.ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب
 ٢٥٣.....................ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق

 ٥٩٣................رمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كاناما املسيح ابن م
 ٨٦٠، ٨٥٧.................ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا
 ٦٧٥............................ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة إن اهللا مسيع بصري

 ٧٩٠...................ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا ريب وربكم وكنت عليهم
 ٥٠٢.................... على النيب من حرج فيما فرض اهللا له سنة اهللا يف الذين خلواما كان

 ٣٥٣، ١٤١، ٧٢...........ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة مث يقول للناس
 ٨٣، ٧٦..................ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل

 ٢١٦..........ون عرض الدنياما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض تريد
 ٨٥٧، ٨٤٥..........ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان

 ٣٢٢......................ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا فال يغررك تقلبهم يف البالد
 ٨٧٨، ٧٥٦.........................................ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد
 ٨٥٧، ٨٤٥، ٧٥١، ٧٠٦، ٦٣٤، ٦٢٨، ٣٦٦......حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على

 ٧٢٩، ٧٢٧................مذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء ومن يضلل اهللا فلن
 ٥٣١........................مما خطيئاهتم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم جيدوا هلم من دون اهللا أنصارا

 ٩١٧....................من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو
 ٣٠٣، ٢٠١..........فإمنا يضل عليها وال تزر وازرةمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل 

 ١٥٧........................من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد
 ٧٤١، ٧٣٦، ٧٢١، ٦٦٢، ٦٥٩، ٤٢١، ٣٢٠....من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا إليه

 ٨٩٩............من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له
 ٢٥٨، ٢٤٢، ٧١، ٤٥...قد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظامن يطع الرسول ف

 ٥٤٠................................منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى
 ٣٢٣.............................منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني

 ٧٥٤، ٧٥٢، ٧٠٧......................نتلوا عليك من نبإ موسى وفرعون باحلق لقوم يؤمنون
 ٧٥٢، ٢٠٠...... القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت منحنن نقص عليك أحسن

 ٢٤٨.......................حنن نقص عليك نبأهم باحلق إهنم فتية آمنوا برهبم وزدناهم هدى
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 ٥٠٢.................................................................نزل به الروح األمني
 ٩٣.....................ها أنتم أوالء حتبوهنم وال حيبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم

 ٣٢١................... فيما ليس لكمها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون
 ٤٠٢، ٢٠١........................................هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني

 ٦١٢.............هذان خصمان اختصموا يف رهبم فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار
 ٦١٦..............................هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا

 ١٤٠..................................................هل أنبئكم على من ترتل الشياطني
 ٨٣٩..........................................هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون

 ٧٩٢، ٧٧٦...............هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات
 ٨٤٩، ٧٩٤، ٧٧٥.........هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة وقضي

 ٧٨٤، ٦٨٠، ٤١٨، ٢٣٣، ٦٦..هل ينظرون إال تأويله يوم يأيت تأويله يقول الذين نسوه من
 ٣٣٦...........................................ا زلزاال شديداهنالك ابتلي املؤمنون وزلزلو

 ٧٤٩...............................هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
 ٨١٤، ٣٣٨.......هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول احلشر ما

 ٧٩٦، ٧٨٤، ٦٧٩، ٦٧٨، ٤١٩، ٣٢٤، ٢٣٢، ١١٨.........هو الذي أنزل عليك الكتاب
 ٧٤٨، ٧٤١، ٧٤٠، ٧٣٣، ٧٠٤، ٦٩٠، ٦٨٨، ٢٧٤...هو الذي خلق السماوات واألرض

 ٨٠٤، ٧٩٥...........هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا مث استوى إىل السماء فسواهن
 ٤٦٧، ٣٤٧.........هو الذي يرتل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إىل النور

 ٨٤٤........................هو اهللا اخلالق البارئ املصور له األمساء احلسىن يسبح له ما يف
 ٢١٦........................ك القدوس السالم املؤمن املهيمنهو اهللا الذي ال إله إال هو املل

 ٨٩٣....................................وآتيناه يف الدنيا حسنة وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني
 ٢٤٤......................وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم

 ٥١٤، ٤٩٨...وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست
 ٢٠.................. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسىوإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم

 ٢٤٣.......................وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد
 ٧٦٠......................وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن قال إين جاعلك للناس إماما

 ٤٣٥..................وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانفجرت منه اثنتا
 ٨٤٨................كان البيت أن ال تشرك يب شيئا وطهر بييت للطائفنيوإذ بوأنا إلبراهيم م
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 ٣٣.......................وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد
 ٥٠٧.................وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين

 ٥٠٦.............وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا
 ١٨٧...............ذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبين وبين أن نعبد األصناموإ

 ٨٨١.................وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من
 ٢٤٨......................................وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون

 ٦٩٦ ،٩٢...................وإذ قال اهللا ياعيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني
 ٧٧٦.......................وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها
 ٨٤٥.....................وإذ قال عيسى ابن مرمي يابين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم مصدقا
 ٩١٢، ٢٥٧، ٦٠.........وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يابين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم

 ٨٩٧................باختاذكم العجل فتوبواوإذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
 ٣٣٩....................وإذ قال موسى لقومه ياقوم مل تؤذونين وقد تعلمون أين رسول اهللا

 ٥٨٧، ٣٥١...........وإذ قلتم ياموسى لن نصرب على طعام واحد فادع لنا ربك خيرج لنا مما
 ٥٩١، ٥٨٦..........وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان

 ٤٥١..................سجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسقوإذ قلنا للمالئكة ا
 ٨٩٧.................................................................وإذا النفوس زوجت
 ٥١٧...............................................................وإذا الوحوش حشرت

 ٨٣٩، ١٢٣.......................وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
 ٩١٦...................وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهللا ال

 ١٥٦..................م كتب ربكم على نفسهوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليك
 ٣٤٣.......................وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون

 ٧٧٤...............وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث
 ٧٦٧، ٧٦٢، ٧٥٦، ٧٥٢، ٧٤٩، ٧٠٦، ٧٠٥...وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب

 ٩٠٥.................. أعينهم تفيض من الدمع مما عرفواوإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى
 ٣٧٩.............وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم

 ٨٧١، ٧٥٥، ٧١٣.....وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن
 ٣٧٧..................................وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون

 ٧١٧....................بني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجاباوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك و
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 ٤٥٥......................وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
 ٤٨١.............................وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه

 ٧٤٤.........................وإذا قيل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن أنسجد ملا تأمرنا
 ٨٧١، ٣٤٣.................. ما أنزل اهللا وإىل الرسول رأيت املنافقنيوإذا قيل هلم تعالوا إىل

 ٤٧٩...........................وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول قالوا حسبنا
 ٩١٥.............................وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون

 ٣٧٩...................وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا
 ٤٠٢..................ة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إميانا فأما الذينوإذا ما أنزلت سور

 ٥٦.......................وإذا مس اإلنسان ضر دعا ربه منيبا إليه مث إذا خوله نعمة منه نسي
 ٥٨١.......................................وإمساعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين

 ٨٩٤.............وأشرقت األرض بنور رهبا ووضع الكتاب وجيء بالنبيني والشهداء وقضي
 ٣٨١..................................اة واركعوا مع الراكعنيوأقيموا الصالة وآتوا الزك

 ٢٣٨..........................................وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم
 ١٠٧.......................وإىل مثود أخاهم صاحلا قال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه

 ١٤٩.................................................................وأما السائل فال تنهر
 ٢٥٧..................وآمنوا مبا أنزلت مصدقا ملا معكم وال تكونوا أول كافر به وال تشتروا

 ٣٦٥................... استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغهوإن أحد من املشركني
 ٤٤٣....................وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك

 ٦٤٦...............................................وأن املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحدا
 ٧٤٢.................................................وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى

 ٦٢٣، ٥٩٥، ٢٩٨، ٢٨٠..دامهاوإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إح
 ١٠٣...........وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم

 ٩٠٥.....................وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم
 ٥٤٥.....................................وإن منكم إال واردها كان على ربك حتما مقضيا

 ٤٤٤....................الكتاب وما هووإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
 ٤١١، ٣٢٨، ٢٧٢، ١٢٩وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن

 ٤٩٣..................................وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ومثود
 ٥٠٩.....................................وأنا منا الصاحلون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٩٦٦

 ٩٠٩، ٢٥٠، ٦٧...........وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رهبم ليس هلم من دونه ويل
 ٩٠٨، ٦٦...............وأنذرهم يوم اآلزفة إذ القلوب لدى احلناجر كاظمني ما للظاملني من
 ٢٤٥...................وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا

 ٤٩٣.......................................................وإنكم لتمرون عليهم مصبحني
 ٨٢٤............................................وأنه تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبة وال ولدا

 ١٨٨...................ن برجال من اجلن فزادوهم رهقاوأنه كان رجال من اإلنس يعوذو
 ٩١٧......................................وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى

 ٧٧٧.....................وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارهبا اليت
 ١٨٨...........واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني

 ٨٤٠.................جسدا له خوار أمل يروا أنهواختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال 
 ٦٩، ٦٦.............واتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ

 ١٥٥..........................واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان
 ٢٤٣.....................واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كرب عليكم مقامي

 ٦٩٦...................جال مليقاتنا فلما أخذهتم الرجفة قال ربواختار موسى قومه سبعني ر
 ٤٣٥، ٣٦.................واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل األيدي واألبصار

 ٣٦....................واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أين مسين الشيطان بنصب وعذاب
 ٨٩٤.........................................واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
 ٨٩٤.........................................واذكر يف الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا

 ٥٨١.....................واذكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا
 ٩٣٢، ٩٣١..................واسأل القرية اليت كنا فيها والعري اليت أقبلنا فيها وإنا لصادقون

 ٨٦٠، ٦٤٨، ٣٦٢، ٢٤٣، ١٤٨، ٥١.....واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من
 ٣٨١.............................اخلاشعنيواستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على 

 ٥٣١.........................................................واعبد ربك حىت يأتيك اليقني
 ١٥٢، ٤٥......................واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب

 ٣٢٢.......................واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ
 ٨٩٦، ٨٧٤، ١٥٨....واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم ولكن
 ٧٧٧، ٧٤٣، ٣٥٥، ٤٤واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة إنا هدنا إليك قال عذايب
 ٨٩٨.....................واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج هبيج



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٩٦٧

 ١٤٩...................والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري فاذكروا اسم اهللا
 ٥٣٠...............................................................والتفت الساق بالساق

 ٣٨٦.....................................................................والذاريات ذروا
 ٢٢٩.....................والذي خلق األزواج كلها وجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون
 ٩١١، ٨٩٧.............والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم

 ٤٨٨.................والذين آمنوا باهللا ورسله ومل يفرقوا بني أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم
 ٣٩١..........................................والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم

 ٤٥٧، ٢٨٢...........والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا
 ١٤٩.........................................................والذين يف أمواهلم حق معلوم

 ٧٦٤....................والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات من يشأ اهللا يضلله ومن
 ٤٢٢....................والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه

 ٩٠٦...................... مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللاوالذين ال يدعون
 ٩٥...............................والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهنم إىل رهبم راجعون

 ٤٥٥، ٣٢٢.........والذين حياجون يف اهللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهبم
 ٧١٤، ٦٣٣، ٦٣٠، ٤٥٧، ٣٨٥، ٢٧١..والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين

 ١٠٨........................والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا
 ٧٧٦، ٧٤٣..............................................والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون

 ٥١٩....................................................................والسماء والطارق
 ٩١٨......................واللذان يأتياهنا منكم فآذومها فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن

 ٥٣١...........................................................واهللا أنبتكم من األرض نباتا
 ٧٣٥.................نطفة مث جعلكم أزواجا وما حتمل من أنثىواهللا خلقكم من تراب مث من 

 ٣٧١.................واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن
 ٤٤٧.....................................................................واملرسالت عرفا
 ٣٥٩، ١٥٤.............................................................والنجم إذا هوى

 ٥٥٨...........................والوزن يومئذ احلق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون
 ٥٨٢، ٥٨٠............سحاق يعقوبوامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إ

 ٧٨٢...............وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األهنار
 ٥٨٠....................................................وبشرناه بإسحاق نبيا من الصاحلني
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 ٩٦٨

 ٩٣١...............................وتلك القرى أهلكناهم ملا ظلموا وجعلنا ملهلكهم موعدا
 ٨٩٤.............وتلك عاد جحدوا بآيات رهبم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد

 ٧٧٧....................ة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع العليمومتت كلم
 ٨٤٩، ٧٩٢، ٧٧٦، ٧٣٥.....................................وجاء ربك وامللك صفا صفا

 ٥٣٠....................................وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد
 ٤٨٢...........وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين

 ٣٧٥....................جره على اهللا إنه ال حيبوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأ
 ٧٣٧، ٥٠٧..................................وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا

 ٩٢٩...................................................................وجعلنا الليل لباسا
 ٩٢٣..............................................................وجعلنا ذريته هم الباقني

 ٨٦٣، ٣٣٦..................وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون
 ٤٥١....................تبوجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا أشهدوا خلقهم ستك

 ٤٥١.............................وجعلوا بينه وبني اجلنة نسبا ولقد علمت اجلنة إهنم حملضرون
 ٤٤٩، ٣١٣.....وجعلوا هللا شركاء اجلن وخلقهم وخرقوا له بنني وبنات بغري علم سبحانه

 ٥٦.......................................وجعلوا له من عباده جزءا إن اإلنسان لكفور مبني
 ٦٨٣..................................................................وجوه يومئذ ناضرة

 ٦٥، ٦٣...............ا رجلني يقتتالن هذاودخل املدينة على حني غفلة من أهلها فوجد فيه
 ٢٦٥...................وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات
 ٨٥٧، ٨٤٨، ٧٧٦....ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال مل نقصصهم عليك وكلم اهللا
 ٦٧٩، ٢٣٣، ١٩٦...ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال ياأبت هذا تأويل رؤياي

 ٥٠٥، ٥٠٣، ٤٩٧.. السماوات وما يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك آلياتوسخر لكم ما يف
 ٨٨٥، ٢٠١..........وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا حىت إذا جاءوها فتحت أبواهبا وقال

 ٨٣٨...........وضرب اهللا مثال رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على شيء وهو كل على مواله
 ٩٣٢، ٩٣١، ٩٢٨......رغدا من كلوضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 

 ٣١٢، ٣١١....................وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من حييي العظام وهي رميم
 ٥٣٠......................................................................وظن أنه الفراق

 ٣٦.....................وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون
 ٢٥........................وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض
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 ٩٦٩

 ٩٢٧، ٩٢٤، ٥٨٥.......مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين بأمساءوعلم آدم األمساء كلها 
 ٥٨٠..................................................................وفديناه بذبح عظيم

 ٧٥٩.......................وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا فإن انتهوا فإن
 ٣٥٠....................وقال الذين أشركوا لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء حنن وال

 ١١٨.........................اب اهللا إىل يوموقال الذين أوتوا العلم واإلميان لقد لبثتم يف كت
 ٢٢٣....................وقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة قل بلى وريب لتأتينكم عامل الغيب

 ٨٤٢، ٧٥٨، ٧٢٢، ٢٥٤.............وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون
 ٧٣٦.................................وقال فرعون ياهامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب

 ٦٢٩..................يف احلياة الدنياوقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواال 
 ٢٤٣، ١٢١............وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني

 ٦٢٩...............................وقال نوح رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا
 ٦٧٨، ٤٧٢، ٤٣٩، ٢٢٨، ١٠٤، ١٠٢...........وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم

 ٥٢٥.....................................ونوقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرم
 ٣٧......................وقالوا اختذ اهللا ولدا سبحانه بل له ما يف السماوات واألرض كل له

 ٣٦٤، ١٧٦، ١٣٤وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا
 ٩٢٢.........................وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهللا الذي أنطق كل

 ٣١٠................................صحاب السعريوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أ
 ٩١.........................وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا

 ٨٨٩، ٨٨٦............وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر هبا ويستهزأ
 ٣٦٨................وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني

 ٩٠٢...............................................................وقفوهم إهنم مسئولون
 ٧٤......................... هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك وملوقل احلمد

 ٨٤٩...........................................وقل رب اغفر وارحم وأنت خري الرامحني
 ٨٤٨، ٥٦٩.................وقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وما قتلوه وما

 ٥٢٩........................................................................وقيل من راق
 ٩٣١..............وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك اليت أخرجتك أهلكناهم فال ناصر

 ٥٠٤، ٤١١، ٤٠١، ٣٤١، ٢٦١، ٢٠٠، ١٥٣.........أوحينا إليك روحا من أمرناوكذلك 
 ٢٠٥...................وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من اجملرمني وكفى بربك هاديا ونصريا
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 ٩٧٠

 ٨٩٤، ٧٧٤، ٣٥٧، ٢١٥............وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
 ٥١٩، ٢٧٧.............وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه وخنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه

 ٤٩٣...........وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبريا بصريا
 ٩٣١................................وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون

 ٩١٠، ٥٢٥..........وكم من ملك يف السماوات ال تغين شفاعتهم شيئا إال من بعد أن يأذن
 ٢٥٦، ٦٠..............ما مل يرتل بهوكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم باهللا 

 ٢٥٥، ٢٥٣.............ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا قل أفرأيتم ما
 ١٢٢..................ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا قل احلمد هللا بل

 ٩٠٩، ١٢٢....ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اهللا
 ٥٢٩............................................................وال أقسم بالنفس اللوامة

 ٢٧٠..................وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق وإن الشياطني ليوحون
 ٤٧٤...................وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم
 ١٠٣...................وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما

 ٥٣٤...................ء عند رهبم يرزقونوال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحيا
 ٨٥٤، ٢٠٨، ٢٠٧.........وال تدع مع اهللا إهلا آخر ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجهه له

 ٣٦٤، ١٣١، ٧٧.......وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه إهنم كفروا باهللا
 ٢٠٩...................وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك

 ٥٠٤، ٣٤٥، ٣٢١.لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوال تقف ما ليس 
 ٥٣٤....................وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون

 ٣٢٢.................وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك
 ٦٧......................قالواوال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له حىت إذا فزع عن قلوهبم 

 ٨٩١، ٨٨٨......وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم
 ٧٥٨....................................وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني
 ٤٤٠، ٣١٢...............................وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريا

 ٩٠٠.......................وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله هو خريا هلم بل
 ٣٧٣..................ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر
 ٥٠٨..................ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عني القطر ومن

 ٩٢٢.......................ولقد آتينا داود منا فضال ياجبال أويب معه والطري وألنا له احلديد
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 ٩٧١

 ٥٠٣.....................يسى ابنولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا ع
 ٤٤...........................ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل وبعثنا منهم اثين عشر نقيبا وقال

 ١٥٦......................ولقد أرسلنا من قبلك رسال إىل قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا
 ٧٥٤...............................ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر هبا إال الفاسقون

 ٥٢٤...........ك ولتكوننولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل
 ٦٤٨، ٣٦٢، ٢٤٨، ٢٤ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم
 ٢٥٠.................ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء
، ٧٠٧، ٥٢٠، ٥١٩.ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل

٨٢٠، ٨١٩، ٧٥٦، ٧٥٥، ٧٥٤، ٧٥٢ ،٧٤٩، ٧٣٥، ٧٠٨ 
 ٦٧٨، ٢٢٣............ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وما مسنا من

 ٩٢٨..........................ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذايب ونذر
 ٨٩٦، ٧٧٧..............ولقد صدقكم اهللا وعده إذ حتسوهنم بإذنه حىت إذا فشلتم وتنازعتم

 ٤٤٠.........................ن من كل مثل لعلهم يتذكرونولقد ضربنا للناس يف هذا القرآ
 ٣١٠.................ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن

 ٧٠٣، ٣٢٨...............ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة
 ٨١٦.......................ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخلريات أينما تكونوا يأت بكم اهللا

 ٨٥٦، ٨٤٥، ٨٤٤، ٧٤٤، ٢١١.....فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يفوهللا األمساء احلسىن 
 ٨١٦، ٨١٥................وهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا إن اهللا واسع عليم

 ٢٦٧، ١٢١....وهللا غيب السماوات واألرض وإليه يرجع األمر كله فاعبده وتوكل عليه
 ٥٨٨................كة وهم الوهللا يسجد ما يف السماوات وما يف األرض من دابة واملالئ

 ٣٧.............وهللا يسجد من يف السماوات واألرض طوعا وكرها وظالهلم بالغدو واآلصال
 ٦٦٧، ٤٥٩، ٣٨٨..................................................ومل يكن له كفوا أحد

 ٥٢٦......................وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظر إليك قال لن
 ٨٩، ٨٨...........وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون

 ٩٢٨.......................لنذيقنهم من العذاب األدىن دون العذاب األكرب لعلهم يرجعونو
 ٧٤٨، ٧٢٢، ٧٠٤...وله من يف السماوات واألرض ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال
 ٢٠١...................ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال

 ٣٩١، ٣٣٩..........دياركم ما فعلوهولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
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 ٢٥٥، ١٤٤...................ولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا
 ٥٣٣....................ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم

 ٧١٣........................................................ولو تقول علينا بعض األقاويل
 ٤٠٢...................ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب قل

 ٤٠٨، ٣٢٣........................ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني
 ٨٦٩..........................ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء

 ٨٧١...................ولوال فضل اهللا عليك ورمحته هلمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون
 ٨١٣.................................................................وما أدراك ما عليون

 ٦٨................................................................وما أدراك ما يوم الدين
 ٧١٣، ٤٨٨، ٢٤٢، ١٢٦، ٧١..من رسول إال ليطاع بإذن اهللا ولو أهنم إذ ظلمواوما أرسلنا 

 ١٤٨، ٥٠، ٤٨............وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
 ٥٩٤.................وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسريوا

 ٦٤٨، ٣٦٢، ٢٤٨...ال إله إال أنا فاعبدونوما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه 
 ٤٨٦.................وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلمون

 ٢٢٨...........................وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري
 ٨٨٤....................وما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب

 ٦٤٨.......................لصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالةوما أمروا إال ليعبدوا اهللا خم
 ٧٥١، ٧٠٦............وما أنتم مبعجزين يف األرض وال يف السماء وما لكم من دون اهللا من

 ٥٠٥، ٥٠٣، ٥٨.................وما بكم من نعمة فمن اهللا مث إذا مسكم الضر فإليه جتأرون
 ٧٣٥.................................وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما

 ٢٧٩................................................ء اهللا رب العاملنيوما تشاءون إال أن يشا
 ٣٢٣، ٢١...............وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولوال كلمة سبقت
 ٧٥٤، ٤٤٨، ٣٣٦.......وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين

 ٥٧٣................................وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد أفإن مت فهم اخلالدون
 ٥٠٨.................................................دونوما خلقت اجلن واإلنس إال ليعب

 ٨٠١، ٤٩٢.............وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء قل
 ٨٠٠، ٢٢٥، ١٠٢....وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات

 ٥٨٠، ٥٧٣.................وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني
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 ٤١..................... فيهم وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرونوما كان اهللا ليعذهبم وأنت
 ٢٠١................وما كان ربك مهلك القرى حىت يبعث يف أمها رسوال يتلو عليهم آياتنا
 ٣٧٧.................وما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية فذوقوا العذاب مبا كنتم

 ٣٥٢.......................وما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا
 ٧٥٥، ٤٤٧....لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوالوما كان 

 ٢٨٠.....................وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير
 ٢٠٩........................................................وما ألحد عنده من نعمة جتزى

 ٨٥٩، ٤٨٣، ٤٧٦..وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم
 ٦٣٠......................نفقوا يف سبيل اهللا وهللا مرياث السماوات واألرض الوما لكم أال ت

 ٩٠٩، ٢٤٩......................................وما يل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون
 ٥١٧.........................وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما
 ٧٩٠، ٧٨٩.................وما نترتل إال بأمر ربك له ما بني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك

 ٩١٧............إال مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فال خوف عليهموما نرسل املرسلني 
 ٢٥٣، ٣٧.........................................وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون

 ٨٤٠، ٤٧٨...................................................وما يستوي األعمى والبصري
 ٧١٧، ٥٥٧............ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء صم
 ٤٢٢................ن قرارومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا م

 ٣٥٤.............ومصدقا ملا بني يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم
 ٩٣٠..........................................ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم ال يشعرون

 ٥٣١..................وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق
 ٥٣٢، ٥٣١، ٤٨٧ ،٤٣٠..ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحي إيل ومل يوح إليه

 ٤٣٠.................ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته إنه ال يفلح الظاملون
 ٨٨٥...................ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب باحلق ملا جاءه أليس يف
 ٦٤٦...................ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراهبا

 ٥٥٢، ٥٠٠، ٤٨٢...شره يوم القيامة أعمىومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحن
 ٢٧٥...............ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره مث إذا دعاكم دعوة من األرض
 ٥٨٨...............ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر

 ٥١٧............ومن آياته خلق السماوات واألرض وما بث فيهما من دابة وهو على مجعهم
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 ٤٣٩، ٣٧٣، ٢١.........ا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا بهومن الذين قالو
 ٩٠٧، ٥٧................ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين

 ٣٢٢...........................ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري
 ٩١٥، ٦٧٥.....................ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني

 ١٧........ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم
 ٥٥٨..............ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم مبا كانوا بآياتنا يظلمون

 ٢٧٧....................ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم يف جهنم خالدون
 ٩٠٥........................................ومن قوم موسى أمة يهدون باحلق وبه يعدلون

 ٨٩٨..........................................يء خلقنا زوجني لعلكم تذكرونومن كل ش
 ٥٠٨.................ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف األرض وليس له من دونه أولياء
 ٢٤٧، ٢٤٥، ١٥٠....ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين

 ٦٨..........................ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون
 ٢٤٣................. إبراهيم إال من سفه نفسه ولقد اصطفيناه يف الدنياومن يرغب عن ملة

 ٨٧١، ٧٢٣، ٣٨٥....ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني
 ٨٩٣، ٣٤٢..............ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني

 ٢٥٦، ١٤٤.....................زونومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائ
 ٤١٤، ١٥٣، ٥٤...................ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرين

 ٨٩٦، ٤٥............ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب
 ٩٠٦، ٨٩٥، ٨٤٩.ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه

 ٦٥٨...........................ال أماين وإن هم إال يظنونومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إ
 ٧١٨، ٧١٧......ومنهم من يستمع إليك حىت إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم

 ٧١٧.................ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم
 ٧٠٧، ٧٠٥......................................وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون
 ٥٥٩.................لم نفس شيئا وإن كان مثقالونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظ

 ٥٢٦................ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا
 ٣٣٩................ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف طغياهنم

 ٤٠٢.....................ونرتل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال
 ٣٢٨..................................رك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحونوهذا كتاب أنزلناه مبا
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 ٤٩٣.................وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه ولتنذر أم القرى ومن
 ٢٠٩...................وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إال أنفسهم وما يشعرون

 ١٠٨............وهو الذي خلق السماوات واألرض باحلق ويوم يقول كن فيكون قوله احلق
 ١٧٩.................ألرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاءوهو الذي خلق السماوات وا

 ٨٢٤............................وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله وهو احلكيم العليم
 ٨٢٤، ٦٧٥، ٥٢٥، ٣١١..وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه وله املثل األعلى يف
 ٥٦٩، ٥٣٥، ٥١٩.........وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار مث يبعثكم فيه

 ٤٧٧................وهو الذي يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته حىت إذا أقلت سحابا ثقاال
 ٣٠٧..................وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون

 ٧٤١............................................وهو القاهر فوق عباده وهو احلكيم اخلبري
 ٧٥٥، ٧٠٧، ٥٦٩، ٥١٩، ٤٤٧..وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء

 ٧٢٢............و اهللا يف السماوات ويف األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبونوه
 ٩١٥.......................وواعدنا موسى ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعني

 ٢٠٠.................................................................ووجدك ضاال فهدى
 ٩٢٢...................وورث سليمان داود وقال ياأيها الناس علمنا منطق الطري وأوتينا من

 ٢٤٣....................اهللا اصطفى لكم الدين فالووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب يابين إن 
 ٥٨١..................................ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكال جعلنا صاحلني

 ٨٩٣.....................ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا يف ذريته النبوة والكتاب وآتيناه
 ٨٥٩، ٤٧٢..........................................ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام

 ٣١٣..............................................وجيعلون هللا البنات سبحانه وهلم ما يشتهون
 ١٢٣................تصف ألسنتهم الكذب أن هلم احلسىن ال جرموجيعلون هللا ما يكرهون و

 ٦١٣..........................وحيلفون باهللا إهنم ملنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون
 ٤١..................ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ
 ٧٦٤.................ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو احلق ويهدي إىل

 ٥٤٢، ٥٠٥، ٥٠٣، ٥٠١، ٤٩٥.... الروح من أمر ريب وما أوتيتمويسألونك عن الروح قل
 ٣٢٢..................ويسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب هبا
 ٢٣٦.................ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف الكتاب

 ٢٠٩......................................ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا
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 ٩٠٩، ٢٥٣، ٢٤٩، ١٢٢، ٧٦، ٦٨، ٦٦....ا ال يضرهم وال ينفعهمويعبدون من دون اهللا م
 ٣٢٢........................................ويعلم الذين جيادلون يف آياتنا ما هلم من حميص

 ٤٩٠................ويقول الذين كفروا لست مرسال قل كفى باهللا شهيدا بيين وبينكم ومن
 ٨٧٣، ٨٧٠....................ويقولون آمنا باهللا وبالرسول وأطعنا مث يتوىل فريق منهم من بعد

 ٤٤٦.................مة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا علىويوم نبعث يف كل أ
 ٤٥١، ١٨٧، ١٢٤........ويوم حيشرهم مجيعا مث يقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون
 ٨٧٦.....................ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا
 ٩٠٦، ٤٨١، ٣٩..........ويوم يعض الظامل على يديه يقول ياليتين اختذت مع الرسول سبيال

 ٨٥٤، ٧٧٦........................................ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم املرسلني
 ٥٢٦.............ويوم ينفخ يف الصور ففزع من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء

 ٤٠١، ٣٣٩.............ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون من
 ٥٠٥، ٥٠٤، ٥٠٣، ٤٩٧، ٣٥٨، ٣٢١....ياأهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا

 ٥٣٥................................................................ياأيتها النفس املطمئنة
 ٨٩٤، ٨٤٧.............ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب
 ٨٩١.......................ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا

 ١١٨.....................ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح
 ٧١٤، ٦٨٠، ٣٤٣..........الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكمياأيها 

 ٨٨٥...................ياأيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
 ٩٠٥........................ياأيها الذين آمنوا إن كثريا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال

 ٩٠٨، ٦٨، ٦٦............... يوم ال بيعياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت
 ٢٢.............................ياأيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام

 ٨٨١، ٨٤٩..................ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما
 ٣٧٣، ٢٩٢...............ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون

 ٤٥٣، ٣٣٩............اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحتهياأيها الذين آمنوا 
 ١٨١، ٨٦، ٨٣..................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا يف

 ٣٤٢.......................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا
 ٣٣٦.................ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا

 ٢٨٠.................... الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبدياأيها
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 ٩٧٧

 ٨٨٣، ٨٨٢، ٨٧٦...ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن كنتم
 ٨٦٩، ٣٧١.............ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء

 ٣٥١....................... الشهر احلرام وال اهلديياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال
 ٨٩٨..................ياأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا
 ٤٩....................ياأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا

 ١٧٥...............................ياأيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما
 ٦٢٨، ٦١٤، ٢١٦.....رتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهمياأيها الذين آمنوا من ي

 ٤٨٦.......................ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا مصدقا ملا معكم من قبل
 ٨٨١......................ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم

 ٧١٤................هياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالت
 ٨٤٥، ٢٢.................ياأيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من الذين قالوا

 ٣١١...................ياأيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب مث
 ١٤٨...............ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

 ٢٠٣، ٢٠٢..........لكم لعلكم تتقونياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قب
 ٨٨٣، ٨٨١..........ياأيها الناس كلوا مما يف األرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطان

 ٨٩٦.........................ياأيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهللا
 ٤١١.........................................ياأيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
 ٨٨٩، ٨٨٦................. عليهم ومأواهم جهنمياأيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ

 ٨٤٥، ٢٥٦..................................ياأيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني
 ٧٠..................يابين آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت فمن اتقى وأصلح
 ٩٢٩..................يابين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى

 ٤٨٦، ٢٥٧.............عليكم وأوفوا بعهدي أوفيابين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت 
 ٨٥٨، ٨٥٧........................يازكريا إنا نبشرك بغالم امسه حيىي مل جنعل له من قبل مسيا

 ٥٠٩، ٥٠٧، ٥٠٦يامعشر اجلن واإلنس أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت وينذرونكم
 ٨٥٧...........................................ياحيىي خذ الكتاب بقوة وآتيناه احلكم صبيا

 ٥٥١، ٥٥٠، ٥٣٨...........بت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرةيثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثا
 ٣٢١......................جيادلونك يف احلق بعدما تبني كأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون

 ٣٤٣، ٢٥٨........حيلفون باهللا لكم لريضوكم واهللا ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنني
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 ٧٤١...........................................خيافون رهبم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
 ٥٠٧..........................................................خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان

 ٧٧٦...................يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره
 ٣٤٣، ٣٤٠، ٩٣..........يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وأصلحوا
 ٥٧٧......................يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إمنا علمها عند ريب ال جيليها

 ٥٢٤.................... كبري وصد عن سبيليسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه
 ٨٨٢، ٨٥٩...........يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح
 ٧٥٥...................يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل ال تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا

 ٦٦٠، ٤٢١، ٣٢٠......................يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون به علما
 ٩١٠، ٧٥، ٦٧...........يشفعون إال ملن ارتضى وهم منيعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال 

 ٩٠........................يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل وهللا العزة
 ١٥٨....................مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل اهللا مين عليكم
 ٧٨٩، ٤٤٧...............يرتل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه

 ٣٤٠....................ل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وهو عليم بذات الصدوريوجل اللي
 ٩٢٨، ٢٩٢..يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد إميانكم

 ٤٨١، ٣٩٨...........يوم تقلب وجوههم يف النار يقولون ياليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسول
 ٨٥٤......................................يوم نقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد

 ٨٥٤..................يوم هم بارزون ال خيفى على اهللا منهم شيء ملن امللك اليوم هللا الواحد
 ٨٨٩، ٨٨٦............يوم يقول املنافقون واملنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم
 ٥٠١.......................يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن

 ٥٦٠.............................يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون
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 فهرس األحاديث
 ٥٠٧..............أتاين داعي اجلن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، فانطلقوا فأرانا آثارهم
 ٢٧.................أتدري ما حق اهللا على عباده ؟  قال قلت اهللا ورسوله أعلم قال  حق اهللا
 ١٣٣................أتى رسول اهللا قرب أمه فبكى وأبكى من حوله مث قال استأذنت ريب يف أن

 ٦٤٧............قني صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهماأثقل الصالة على املناف
 ٤٣...................................................أجعلتين هللا ندا ؟ بل ما شاء اهللا وحده

 ٨٧٥، ١٩٨أحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن وأصدقها حارث ومهام وأقبحها حرب ومرة
 ٨١٧............................................إذ قام أحدكم إىل الصالة فإن اهللا قبل وجه

 ٧٨٩..................إين أحب فالنا فأحبه فيحبه جربيل، مثإذا أحب اهللا العبد نادى جربيل 
 ٣٣٢، ٣٢٦........................................إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 ٦٣٢، ٣٤٤...............إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر
 ٦٤.................................................................إذا استعنت فاستعن باهللا

 ٢٩٧....................إذا التقا املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار ، قيل يا رسول
 ٥٠١............ خرجت روح املؤمن تلقاها ملكني يصعدان هبا  قال محاد فذكر من طيبإذا

 ٣٢٤..................إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم
 ٦٤٦.......................إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له باإلميان؛ فإن اهللا تعاىل

 ٤٨...................................................................إذا سألت فاسأل اهللا
 ١٤٥، ٥٠، ٤٧..............................استعنت فاستعن باهللاإذا سألت فاسأل اهللا وإذا 

 ١٧٥.................................إذا سألتم اهللا فاسألوه جباهي، فإن جاهي عند اهللا عظيم
 ٥٠٧..............................................إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي

 ٧٥٧.....إذا سجد العبد فقال يف سجوده سبحان ريب األعلى ثالثا فقد مت سجوده ذلك أدناه
 ٧٨، ٤٩.............فإنه من صلى عليإذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، مث صلوا علي؛ 

 ٢٩٧......................................إذا قال املسلم ألخيه يا كافر، فقد باء هبا أحدمها
 ٦٩٢، ٦٨٨...................................إذا قام أحدكم إىل الصالة فإن اهللا قبل وجهه

 ٥١٥.............إذا كان يوم القيامة فإن اهللا ميتحنهم ويبعث إليهم رسوال يف عرصة القيامة؛
 ٧٩٢.................بأهل عرفة املالئكةإذا كان يوم عرفة إن اهللا يرتل إىل مساء الدنيا يباهي 

 ٥٧٦...............إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية، وعلم ينتفع به،
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 ٥١٠..................................................إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون يوما
 ٥٢٠......................................إذا هم العبد باحلسنة فلم يعملها كتبت له حسنة

 ٧٥٦...................إذا هم العبد حبسنة فلم يعملها قال اهللا ملالئكته اكتبوها له حسنة فإن
 ٤٩......................................... يكفيك اهللا ما أمهك من أمر دنياك وآخرتكإذا

 ٩٢٩.....................................................أذقنا برد عفوك وحالوة مغفرتك
 ٦١٦، ٦١١، ٢٨٣......................أذكركم اهللا يف أهل بييت، أذكركم اهللا يف أهل بييت

 ٣٦٣....................أرأيت لو مررت بقربي أكنت ساجدا له ؟ قال ال قال فال تسجد يل
 ٧٩.......................................................أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب

 ٢٠٣.....................................يامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمهأشد الناس عذابا يوم الق
 ٢٦١..........................................................أصدق األمساء حارث ومهام

 ٤٤٨.............أطت السماء، وحق هلا أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إال ملك قائم أو
 ٦٨٠................أعددت لعبادي ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

 ٦٠٦...............بن ثابتأعلم أميت باحلالل واحلرام معاذ بن جبل وأعلمها بالفرائض زيد 
 ٦٠٧.................................................أعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل

 ٧٦٧.........................................................أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة
 ٤٠٥..............................أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما مث يعلمه أخاه املسلم

 ٧٦١....................................أقرب ما يكون العبد من ربه يف جوف الليل اآلخر
 ٨٠٤، ٧٥٧.......................................أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

 ٢٩٠.....................................................هم خلقاأكمل املؤمنني إميانا أحسن
 ٦٣٧..................................................أال أستحي ممن تستحيي منه املالئكة ؟
 ٨٧٢، ٧٢٠...............................................أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه

 ٤٠٥.........................................أال أهدي لك هدية ؟ فذكر الصالة على النيب
 ٧٢٢....................................................أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء

 ٦٦٣.............أال هل بلغت ؟ فيقولون نعم  فريفع إصبعه إىل السماء مث ينكبها إليه ويقول
 ٨٨٣.................إنه مثل القرآن أو أكثر، أال وإين حرمت كل ذي ناب من السباعأال و

 ٣٥٩................إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوين
 ٦١٤.......................................أما ترضى أن تكون مين مبرتلة هارون من موسى
 ٥٣١.........................................أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقني من ربه
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 ٢٠٠..............أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا؛أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا 
 ٢٠٣...........أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله

 ١١٥.........................آمركم بأربع وأهناكم عن أربع اعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا
 ١١٤....................آمركم باإلميان باهللا وحده، هل تدرون ما اإلميان باهللا وحده ؟  قالوا

 ٥٢١...........رنا رسول اهللا أن نستعيذ يف صالتنا من أربع من عذاب جهنم، ومن عذابأم
 ١٦٥.................أن أبا بكر الصديق أتى النيب قال إين أتعلم القرآن ويتفلت مين فقال له

 ١٤٥، ٥٠.........أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فال يقول ألحد ناولين إياه
 ٥٧١.................................................................إن أيب وأباك يف النار
 ١٤٩.................................... املسألة فيخرج هبا يتأبطها ناراإن أحدكم ليسألين

 ٥١٦، ٥١٠...إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك،
 ٩٢٤............أن آدم سأل ربه أن يريه صور األنبياء من ذريته فرآهم ورأى فيهم من يبص
 ١٦٧.............أن آدم عند معصيته قال اللهم حبق حممد اغفر يل خطيئيت  قال ويروى تقبل

 ٢٩٨..................أن أسيد بن احلضري قال لسعد بن عبادة إنك منافق جتادل عن املنافقني
 ٥٩٩...........أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن النيب قال من كان عنده طعام اثنني
 ٥٩٩..........أن أصحاب النيب كانوا معه يف سفر فقال إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا

 ٢٩١........... كلها يف النار إال واحدة، وهي اجلماعةأن أمته ستفترق على ثالث وسبعني فرقة
 ٦١٨، ٦١٢...............................إن أمن الناس علي يف صحبته وذات يده أبو بكر

 ٥٧١..............................................................إن أمي مع أمك يف النار
 ٥٧١................................................................إن أمي وأمك يف النار

 ٦٣٥، ٦٢٣، ٥٩٥.........إن ابين هذا سيد وسيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني
 ٨٨............. علم األعمى أن يدعو وأمره يف الدعاءأن األعمى سأل النيب أن يدعو له وأنه

 ٥٤٥.........أن اجلنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا فينشئ اهللا هلا خلقا آخر فيسكنهم اجلنة
 ٧٠٧.......................................إن الذين تدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته

 ٣٠٢................أن الصحابة صلوا بغري ماء وال تيمم ملا فقدت عائشة عقدها ومل يأمرهم
 ٣٦٨..................................................مد وال آلل حممدإن الصدقة ال حتل حمل

 ٥٥٢..................إن العبد املؤمن إذا كان يف إقبال من اآلخرة وانقطاع من الدنيا نزلت
 ٥٢٢...............إن العبد ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق

 ٥٤٦.........................................أن الغالم الذي قتله اخلضر طبع يوم طبع كافرا
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 ٩٨٢

 ٥٢٦......................................شيإن اهللا إذا تكلم بالوحي أخذ املالئكة مثل الغ
 ٣٦٩.............إن اهللا اصطفى بين إمساعيل، واصطفى بين كنانة من بين إمساعيل، واصطفى

 ٦٨٤...........إن اهللا تعاىل ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم فقال له رجل من
 ٨٨٢.....إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودا فال تعتدوها، وحرم حرمات فال

 ٣٥١.......... حمارم فال تنتهكوها، وحد حدوداإن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها، وحرم
 ٥٣٥.......................................................إن اهللا قبض أرواحنا حيث شاء

 ٢٤٢...............إن اهللا قدر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف
 ٣٩٢................................................إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

 ٣.........................إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها
 ٨٧٧................................ يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيتهإن اهللا حيب أن

 ٧٦١، ٣٥٩.......................................................أن اهللا يدنو عشية عرفة
 ٢٣...............إن اهللا يرضى لكم ثالثا أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا حببل
 ٦٢٨................إن اهللا يلني قلوب رجال فيه حىت تكون ألني من البز، ويشدد قلوب رجال

 ٧٩٢.............. عرفة املالئكة، ويقول انظرواإن اهللا يرتل إىل السماء الدنيا يباهي بأهل
 ٧٣٥.........................إن اهللا يرتل إىل السماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر فأغفر له

 ٥٣...............إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت
 ١٧٢.................أن املسلمني ملا أجدبوا على عهد النيب دخل عليه أعرايب فقال يا رسول

 ٥٨٤......... يا رب  جعلت بين آدم يأكلون يف الدنيا ويشربون ويتمتعون؛إن املالئكة قالت
 ٥٥١.................إن امليت إذا وضع يف قربه يسمع خفق نعاهلم إذا ولوا عنه مدبرين، فإن

 ٥٣٨...........أن امليت يسأل يف قربه، فيقال له من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيثبت
 ٥٢٧............سى آخذا بساقإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد مو

 ٩٢٤...........إن الناس يقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه
 ١٤٥............أن النيب بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية  أن ال تسألوا الناس

 ٥٥٦.....................أن النيب ترك قتلى بدر ثالثا مث أتاهم فقام عليهم قال يا أبا جهل بن
 ٥٧٥.................................يه السالم  وهو يصلي يف قربهأن النيب رأى موسى  عل

 ٥٤٤............أن النيب رفعت إليه امرأة صبيا يف حمفة فقالت أهلذا حج ؟ قال نعم ولك أجر
 ٩١.......أن النيب سأل الذي كان يقرأ بـ قل هو اهللا أحد يف كل ركعة وهو إمام فقال

 ١٧٣...............أن النيب سأل بريرة أن متسك زوجها وال تفارقه ملا أعتقت، وخريها النيب
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 ٩٨٣

 ١٩٦.........................لنيب صلى هبم قاعدا يف مرضه صلوا قياما أمرهم بالقعودأن ا
 ٦٠....................أن النيب فسر الظلم بالشرك وقال أمل تسمعوا إىل قول العبد الصاحل إن

 ١٣٠..............أن النيب قال قبل أن ميوت خبمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور
 ٥٣٧...............، قالأن النيب قال جلارية معاوية بن احلكم أين اهللا ؟ قالت يف السماء

 ٧٣٠...........أن النيب كان إذا قام من الليل يقول اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل،
 ٥٠٤......أن النيب كان يف بعض سكك املدينة فقال بعضهم سلوه عن الروح ؟ وقال بعضهم

 ٣٣١................أن النيب مل يقرأ حبرف من هاتني اآليتني ومن سورة الفاحتة إال أعطي ذلك
 ٥٣٣.................... يوم بدر يف القليب ناداهم يا فالن  يا فالنأن النيب ملا أتى املشركني

 ٣٣٥............................................أن النيب مر بظيب حاقف فقال ال يريبه أحد
 ٥٤٨.................أن النيب مر بقربين فقال إهنما ليعذبان، وما يعذبان يف كبري، أما أحدمها

 ٥١١...............إن النطفة تكون يف الرحم أربعني ليلة مث يتسور عليها الذي خيلقها فيقول
 ٦١٩...............رسول اهللا أرأيت إن جئت فلم أجدك  كأهنا تعين املوتأن امرأة قالت يا 

 ٣٧٤..............................................................أن تعبد اهللا كأنك تراه
 ٩٣٣.................................إن خالدا سيف من سيوف اهللا سله اهللا على املشركني

 ٥٥٥...........إن خري أيامكم يوم اجلمعة فأكثروا علي من الصالة يوم اجلمعة وليلة اجلمعة،
 ٤٦٦.........تقاد وغريها من كل فضيلةأن خري قرون هذه األمة يف األعمال واألقوال واالع

 ٥٧١..................أن رجال قال للنيب أين أيب ؟ قال إن أباك يف النار فلما أدبر دعاه فقال
 ١٧٣...........أن رجال قال له إنا نستشفع بك على اهللا ونستشفع باهللا عليك فسبح رسول
 ٣٢٣..........أن رسول اهللا خرج على أصحابه وهم يتناظرون يف القدر ورجل يقول أمل يقل

 ١١٢......مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد، وإذا فسدت فسد هلا سائرإن يف اجلسد 
 ٤٠٤..............................إن كل آدب حيب أن تؤتى مأدبته وإن مأدبة اهللا هي القرآن

 ٦٠٣..................................أن ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان
 ٧٨٩................إن هللا مالئكة سياحني يتتبعون جمالس الذكر فإذا مروا على قوم يذكرون

 ٦٠٦..............علم باحلالل واحلرام، وزيد بن ثابت أعلم بالفرائضأن معاذ بن جبل أ
 ٣٨............إن من ضعف اليقني أن ترضي الناس بسخط اهللا أو تذمهم على ما مل يؤتك اهللا
 ١٣٤.........إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد

 ٣٦٣............ بييت عيدا،إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، أال فال تتخذوا
 ٩٠٦.................................................................إن يسري الرياء شرك
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 ٩٨٤

 ٦١٩..................................................إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا
 ٨٤٣............................................................أنا سيد ولد آدم وال فخر

 ١٩٩، ١٢٧......أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر آدم فمن دونه حتت لوائي يوم القيامة
 ٦٠٨، ٥٩٧.....................................................أنا مدينة العلم وعلي باهبا

 ٧٦٠، ٢٤٣............ياء إخوة لعالت، وإن أوىل الناسإنا معشر األنبياء ديننا واحد، واألنب
 ٦١٣....................................................................أنت أخونا وموالنا

 ٧٤٩......أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس
 ٧٦٥.......................................................أنت الظاهر فليس فوقك شيء
 ٥٠٢......................................................أنت رمحيت أرحم بك من شئت
 ٦١١......................................................أنت مين مبرتلة هارون من موسى

 ٦١٣، ٦١١............................................................أنت مين وأنا منك
 ٥٦٥.............................................................علم بشئون دنياكمأنتم أ

 ٨٧٥..................إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال ازددت هبا درجة ورفعة، حىت
 ١٨٩...................................إنكم تأتون يوم القيامة غرا حمجلني من آثار الوضوء

 ٦٠٦...........إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، وإمنا أقضي
 ٣٦٠.......ليس دوهنا سحاب وكما ترونإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس يف الظهرية 

 ٧٢٥، ٦٩٣..................................إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر
 ٨٢٠................إنكم ال تدعون أصم وال غائبا، إمنا تدعون مسيعا قريبا، إن الذي تدعونه

 ٥٢١.............................................................إنكم لتفتنون يف قبوركم
 ٩٠٣................................................................إمنا الطاعة يف املعروف

 ٩١٤.......................................................................إمنا هو الشرك
 ٥١٠.................ة بعث اهللا امللك فصورها وخلق مسعهاأنه إذا مر للنطفة اثنتان وأربعون ليل

 ٥٦..........................أنه سئل أي الذنب أعظم ؟ قال أن جتعل هللا ندا وهو خلقك
 ٥٤٥...........أنه صلى على صغري مل يعمل خطيئة قط فقال اللهم قه عذاب القرب وفتنة القرب

 ٥٤٣..............................أنه صلى على طفل فقال اللهم قه عذاب القرب وفتنة القرب
 ٦٣٧..........................ثون فإن يكون يف أميت أحد فعمرإنه قد كان يف األمم قبلكم حمد

 ٦٠٩.............أنه قيل له هل عندكم من رسول اهللا شيء ؟ فقال ال والذي فلق احلبة وبرأ
 ٩١٧..............................أنه قيل يا رسول اهللا، أي األعمال أفضل ؟ قال إميان باهللا
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 ٩٨٥

 ٦٢٢، ٥٩٤....................................أنه ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة
 ٦٥، ٦٤.................................................إنه ال يستغاث يب وإمنا يستغاث باهللا

 ١٦٦...............أنه ملا اقترف آدم اخلطيئة قال يا رب أسألك حبق حممد ملا غفرت يل، قال
 ٦٠١..................أنه ملا كان يوم أحد قال أبو سفيان ملا أصيب املسلمون أيف القوم حممد
 ٦٣١....................أنه ملا كتب إىل املشركني خيربهم مبسري النيب إليهم أرسل علي بن أيب

 ٩١٢......................وا إمياهنم بظلم  األنعامأنه ملا نزلت هذه اآلية الذين آمنوا ومل يلبس
 ٢٦٤......................إنه ليغان على قليب وإين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم مائة مرة
 ٥٣٩....................أنه نادى املشركني يوم بدر ملا ألقاهم يف القليب، وقال ما أنتم بأمسع
 ٨١......................أنه هنى عن النذر وقال إنه ال يأيت خبري، وإمنا يستخرج به من البخيل

 ٩١٠................به وحيمده ال يبدأ بالشفاعة أوال، فإذا سجد ومحد ربهأنه يأيت فيسجد لر
 ٥٦٨..........................أنه يرتل على املنارة البيضاء شرقي دمشق، وأنه يقتل الدجال

 ٢٨٦.....................................................................أهنم خري القرون
 ١٩٦...................................أهنم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحين له ؟ قال  ال

 ٥٣٨.............................................................إهنم يسمعون قرع نعاهلم
 ٦٤٤..................إن اهللا اختذين خليال كما اختذإين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل ف
 ٨٧٦................................................إين أحتسب نوميت كما أحتسب قوميت

 ٦٦٧...................................إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب اهللا
 ٥١٥، ٣٥٠....إين خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني، وحرمت عليهم ما أحللت هلم،

 ٣٧٤.............................................إين على علم من علم اهللا علمنيه ال تعلمه
 ٦٤٠.................................................قسطنطينية مغفور لهأول جيش يغزو 

 ٦٤٥..........أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا، وصوروا فيه تلك
 ٦١٨، ٦١٤.................أي الناس أحب إليك ؟ قال عائشة، قال فمن الرجال قال أبوها
 ٣٥٨..........................إياكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين

 ٨٧٢.......................................فاق بغض األنصارآية اإلميان حب األنصار وآية الن
 ٦٥٢........أيكم يبسط ثوبه ؟ فبسطت ثويب فدعا يل فلم أنس شيئا بعد مسعته من رسول اهللا

 ٧٧٢..............................................................................أين اهللا
 ٧٢٢، ٤١٣...............................أين اهللا ؟ قالت يف السماء قال أعتقها فإهنا مؤمنة

 ٦٩.............................أين املتحابون جباليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي
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 ٩٨٦

 ٧٤٠................................فقال أعتقها فإهنا مؤمنةأين ربك ؟ أشارت إىل السماء، 
 ٦١٩..............اجلس يا أبا بكر يغفر اهللا لك وندم عمر فجاء إىل مرتل أيب بكر فلم جيده

 ٦١٣...........................................ادع أباك وأخاك حىت أكتب أليب بكر كتابا
 ٦١٩...............ادعي يل أباك وأخاك حىت أكتب أليب بكر كتابا ال خيتلف عليه الناس من

 ٧٥٢، ٧٠٦..........................................................اربعوا على أنفسكم
 ٥٧١..............أزور قرب أمي فأذن يل، واستأذنته أن أستغفر هلا فلم يأذناستأذنت ريب أن 

 ١٣٣.................................اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
 ٧٦٣، ٢٨٢...............................................اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

 ٦٢٤، ٦١٩، ٥٩٨.................................اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر
 ١٣٥..............اهللا حافظ،اقرأ آية الكرسي إذا أويت إىل فراشك؛ فإنه ال يزال عليك من 

 ٧٩٤....................اقرءوا البقرة وآل عمران فإهنما جييئان يوم القيامة كأهنما غياتيان أو
 ٦٤٥................................................األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام

 ٨٩٨.....................األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف
 ١٠٩...............لصالة،اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم ا

 ١١٨، ١١٢...........................................اإلسالم عالنية، واإلميان يف القلب
 ٨٧..............األعمى الذي جاء إىل النيب وطلب منه أن يدعو له أن يرد عليه بصره، فقال

 ٤٨................................................................اآلن يأخذ أحدكم حبله
 ٩١٩، ١٠٩.......................اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

 ٩٣٥، ١١٩، ١١٢..... إال اهللا وأدناها إماطة األذىاإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله
 ١١٥....................اإلميان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة

 ٩١٩.........اإلميان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعالها قول ال إله إال اهللا،
 ٧٩٣، ٢٢٦وقبل ميينهاحلجر األسود ميني اهللا يف األرض فمن صافحه أو قبله فكأمنا صافح اهللا 

 ٢٢٦.........احلجر األسود ميني اهللا يف األرض فمن صافحه وقبله فكأمنا صافح اهللا وقبل ميينه
 ٨٨٢..................احلالل ما أحله اهللا يف كتابه واحلرام ما حرمه اهللا يف كتابه، وما سكت

 ١١٥................................................................احلياء شعبة من اإلميان
 ٢٤....................رسول اهللالدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ، قالوا ملن يا 

 ٥٥٩.......الرجل يؤتى به فينشر له تسعة وتسعون سجال، كل سجل منها مد البصر فتوضع
 ٣٦٤...............السالم عليكم أهل دار قوم مؤمنني، وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون، يرحم



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٩٨٧

 ٩٠٠..........................................الشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب النمل
 ٥١٦، ٥١٤...................................................الشقي من شقي يف بطن أمه

 ٣٠٠.......الغنم، والذئب إمنا يأخذ القاصية والنائية من الغنمالشيطان ذئب اإلنسان كذئب 
 ٣٠٠............................................الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد

 ٣٧٨....................................................الصالة الصالة وما ملكت أميانكم
 ٧٢...........................العلماء ورثة األنبياء فإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها وإمنا

 ١١٤..........................................................الكرب بطر احلق وغمط الناس
 ٥٤٦، ٥١٥......................................................نياهللا أعلم مبا كانوا عامل

 ٧٥١........................................اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل
 ٧٠٥................................................اللهم أنت الصاحب واخلليفة يف األهل

 ١٨٠..................اللهم إين أسألك بأن لك احلمد، ال إله إال أنت املنان بديع السماوات
 ٨٨...................................اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا

 ٨٤٧، ٩٠......قدرتك، وأسألك من فضلك العظيماللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك ب
 ٤٤٣................................................اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه

 ٢٦٤............اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم به مين اللهم
 ٦١٥................................................................اللهم انصر من نصره

 ٨٤٧، ٩١..........اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق، أحيين ما كانت احلياة خريا يل،
 ٤٠٣............ جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض، عامل الغيباللهم رب

 ٥٩٩...................................................اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل
 ٦٤٦، ١٥٩، ٤٤............اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد  اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا

 ١٧٩، ١٧٧......اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أبيائهم
 ٦١٦، ٦١١..........................................م وال من وااله وعاد من عاداهالله

 ٢٩٠...........................املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بني أصابعه
 ٩٠٧، ٨٩٨.................................املرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من خيالل

 ٣٢٣................................................................املراء يف القرآن كذب
 ٩١٣.................املرض حطة حتط اخلطايا عن صاحبه، كما حتط الورقة اليابسة ورقها

 ١١١، ١١٠...لمون من لسانه ويده، واملؤمن من أمنه الناس على دمائهماملسلم من سلم املس
 ٦٣٤.......................................................املهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٩٨٨

 ١٥٣....................اليد العليا خري من اليد السفلى ، وقال  اليد العليا هي املعطية واليد
 ٥٣٥.........بامسك ريب وضعت جنيب، وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارمحها، وإن أرسلتها

 ١٥٢........................................................... األخالقبعثت ألمتم مكارم
 ١٨..........بلغوا عين ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج، ومن كذب علي متعمدا

 ٢٤٧....................بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا،
 ١١٤، ١١٠............بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا،

 ٥٤٩...........ين النجار على بغلة وحنن معه، إذ حادت به فكادتبينا رسول اهللا يف حائط لب
 ٧٩٣...........جتيء البقرة وآل عمران كأهنما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طري صواف

 ٧١٤، ٦٥٥.........تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك
 ٩٠١....................................................................تعس عبد الدرهم

 ٣١.............بد اخلميصة، تعس عبد اخلميلة،تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس ع
 ٩٠٠...........تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد اخلميصة،

 ٤٠٣............................................تعلمنا اإلميان مث تعلمنا القرآن فازددنا إميانا
 ٣٤٤........................................................تفترق أميت ثالثا وسبعني فرقة

 ٩٣..............................................تفكروا يف آالء اهللا وال تفكروا يف ذات اهللا
 ٦٢٣، ٥٩٥.............................................................تقتله الفئة الباغية

 ٦٤٢.............................................تكون خالفة النبوة ثالثني سنة مث تصري ملكا
 ٦٢٣، ٥٩٥..............مترق مارقة على حني فرقة من املسلمني تقتلهم أوىل الطائفتني باحلق
 ٦٣٦......................مترق مارقة على حني فرقة من الناس فتقتلهم أوىل الطائفتني باحلق

 ٢٣..........لزومثالث ال يغل عليهم قلب مسلم إخالص العمل هللا، ومناصحة والة األمر، و
 ٤١٩...............حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن؛ عثمان بن عفان وعبد اهللا بن مسعود
 ٤٢٨..............حدثوا الناس مبا يعرفون ودعوا ما ينكرون، أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله
 ٣٢٤..............حدثوا الناس مبا يعرفونه ودعوا ما ينكرون، أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله

 ٣١٧......يد بن العاص، وكانت صغرية ولدت بأرضخاطب النيب أم خالد بنت خالد بن سع
 ٥٥٠.................خرجنا مع رسول اهللا يف جنازة رجل من األنصار، فانتهينا إىل القرب وملا

 ٤١١.............خط رسول اهللا خطا عن ميينه ومشاله، مث قال هذا سبيل اهللا وهذه سبل على
 ٢٧١...........خط لنا رسول اهللا خطا وخط حوله خطوطا عن ميينه ومشاله مث قال هذا سبيل

 ١٢٩.............ط لنا رسول اهللا خطا وخط خطوطا عن ميينه ومشاله مث قال هذا سبيل اهللاخ



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٩٨٩

 ٤٢٥.............خطبنا علي بن أيب طالب فقال من زعم أن عندنا كتابا نقرؤه إال كتاب اهللا
 ٣٦٧................................................خالفة النبوة ثالثون سنة مث تصري ملكا

 ٦٢٢، ٥٩٤..............خري القرون القرن الذي بعثت فيه، مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم
 ٢٧١....................خري القرون القرن الذي بعثت فيهم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم

 ٥٢....خري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة
 ٥٩٣..............................................خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر

 ٦٢٩.... بكر وعمردخلت أنا أبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو
 ٦٢٠.....دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر

 ٢٦٦.............................دعوة أخي ذي النون ما دعا هبا مكروب إال فرج اهللا كربه
 ٩٢٩...................ذاق طعم اإلميان من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد رسوال

 ٩٣٠.........................نا ومبحمد نبياذاق طعم اإلميان من رضي باهللا ربا وباإلسالم دي
 ٣٧٨.................رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا
 ٥٦٠..................رؤيا النيب ملا رأى إبراهيم اخلليل وعنده أطفال املؤمنني، قيل يا رسول

 ٦٠٢...........رأيت كأين أتيت بقدح لنب فشربت حىت إين ألرى الري خيرج من أظفاري مث
 ٦١٩.........مة يف كفة فرجحت باألمة، مث وضع أبو بكر يفرأيت كأين وضعت يف كفة واأل

 ٥٦٥..................................................................رشح كرشح املسك
 ٧٢٥.................سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فأجاهبم وسأله أبو رزين أيضحك ربنا
 ٦٩٣...................سأنبئك مبثل ذلك يف آالء اهللا هذا القمر كلكم يراه خمليا به وهو آية

 ٣٠٦...........................................................سب أصحايب ذنب ال يغفر
 ٧٥٧...................................................................سبحان ريب األعلى

 ٧٥٧...................................ان ريب العظيم، ويف سجوده سبحان ريب األعلىسبح
 ٨٢٤.......................سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك

 ٣٢٧.................ستكون فنت قلت ما املخرج منها يا رسول اهللا ؟ قال كتاب اهللا؛ فيه نبأ
 ٣٣٦................سلوا اهللا اليقني والعافية، فما أعطي أحد بعد اليقني شيئا خريا من العافية

 ١٣١.......................................................ا له التثبيت فإنه اآلن يسألسلو
 ٧٦٢.....................................................................مسع اهللا ملن محده

 ٥٢٦.........مسعت املالئكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوهبم أي
 ٨٧٧............................................صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٩٩٠

 ٣٨٤............................صل قائما، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى جنب
 ٦٤٧..........................م خبمس وعشرين درجةصالة اجلماعة أفضل من صالة أحدك

 ٦٤٧...............صالة الرجل يف املسجد تفضل على صالته يف بيته خبمس وعشرين درجة
 ٢٢٦.............................................................عبدي جعت فلم تطعمين

 ٩٠٣.......................على املسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما مل يؤمر مبعصية
 ٥٩٧، ٢٩٩.......................................عليكم باجلماعة فإن يد اهللا على اجلماعة
 ٦٠٧، ٥٩٨...... املهديني من بعدي متسكوا هبا وعضواعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين

 ٦٤٢، ٦٠٦، ٢٨٩عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي، متسكوا هبا وعضوا عليها
 ٥٧٢.........عمك الشيخ الضال كان ينفعك؛ فهل نفعته بشيء ؟ فقال وجدته يف غمرة من

 ١٣٥.........د أدركعن أيب التياح أنه سأل رجل عبد الرمحن بن خنبش وكان شيخا كبريا ق
 ٤٢٤......عن أيب جحيفة قال سألت عليا هل عندكم شيء ليس يف القرآن ؟ فقال ال والذي

 ٢٩٨...................عن أسامة بن زيد أنه قتل رجال بعد ما قال ال إله إال اهللا وعظم النيب
 ٢٩٢...........................................عن النيب يف اخلوارج أهنم كالب أهل النار  

 ٨٩٨............ل املرء مع من أحبعن النيب ملا قيل له الرجل حيب القوم وملا يلحق هبم ؟ قا
 ١٣٠............عن عائشة  رضي اهللا عنها  أن النيب قال قبل موته لعن اهللا اليهود والنصارى
 ٩٠٦..............عن عبد اهللا بن مسعود، قال قلت يا رسول اهللا أي الذنب أعظم ؟ قال أن
 ١٨٠............عن عمر بن اخلطاب أنه قبل احلجر األسود، وقال واهللا إين ألعلم أنك حجر

 ٤٢٦............كم السلمي قال قلت يا رسول اهللا إين حديث عهد جباهليةعن معاوية بن احل
 ٥١٨....................................................فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه

 ٤٥٦..................................................فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم
 ٤٣٤...........................................................فرب مبلغ أوعى من سامع

 ٥٩٢، ٢٨٣........................فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
 ٤٨٦...........................................................فضلت على األنبياء خبمس

 ٥٨٢...............ادن إين آمرك أن ختمر قرين الكبش فإنه ال ينبغي أن يكونفقال النيب للس
 ٢٦٦........................................فكان النيب إذا انصرف من صالته استغفر ثالثا

 ٦٠٣............فلحقه علي فقال أختلفين مع النساء والصبيان ؟ قال أما ترضى أن تكون مين
 ٨٨٠....فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه

 ١٤٨.................. سئل عن علم يعلمه فكتمه أجلمه اهللا بلجام من نار يوم القيامةفمن



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٩٩١

 ٢٢٦.........................................فمن قبله وصافحه فكأمنا صافح اهللا وقبل ميينه
 ٧٠٠....................يف اجلنة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

 ٧٦٢.........................................................فيأتيهم يف صورة غري صورته
 ٣٦................................فيوحي اهللا إىل املسيح أن يل عبادا ال يدان ألحد بقتاهلم
 ٦٤٤، ١٣٣.........................قاتل اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

 ٨٢٤......قال اهللا عبدي مرضت فلم تعدين  فيقول أي رب  كيف أعودك وأنت رب العاملني
 ٤٥٦............قال النيب يف دعاء االستخارة اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك

 ٤٩.....................................................قال النيب لعمر ال تنسنا من دعائك
 ٢٩٧......... ملا خطبهم يف حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكمقال النيب

 ٦٩.......................................قال النيب يقول اهللا تعاىل حقت حمبيت للمتحابني يف
 ٣٩..........قال بعض وفد بين متيم يا حممد  أعطين فإن محدي زين وإن ذمي شني قال رسول

 ٥١٥................قال رسول اهللا يف الغالم الذي قتله اخلضر طبع يوم طبع كافرا ولو ترك
 ٢٩٨.........قال عمر بن اخلطاب حلاطب بن أيب بلتعة يا رسول اهللا، دعين أضرب عنق هذا

 ١٢٠.....................................قال للمسيء من صالته ارجع فصل فإنك مل تصل
 ١١٠..............قال له أسلم تسلم  قال وما اإلسالم ؟ قال  أن تسلم قلبك هللا، وأن يسلم

 ٣٦٢............. وحدهقال له رجل ما شاء اهللا وشئت فقال أجعلتين هللا ندا ؟ بل ما شاء اهللا
 ٤٢٥..................قال ما عندنا شيء إال كتاب اهللا وهذه الصحيفة عن النيب املدينة حرام

 ٣٤٨............قال يا حممد  اعدل فإنك مل تعدل  فقال له النيب لقد خبت وخسرت إن مل
 ١٩٤................................قالوا للنيب الرجل منا يلقى أخاه أينحين له ؟ قال  ال

 ٣٧٢............................................................................قد فعلت
 ٦٠٢............................ يف أميت أحد فعمرقد كان يف األمم قبلكم حمدثون فإن يكن
 ٧٦٢، ٤٠..........................................قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني

 ٦٥٤، ٢٢٧، ٢٢٦..............................قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن
 ٥٤١..................................................................قلوهبم وقبورهم نارا

 ٣٠٢............قوله تعاىل حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر  البقرة
 ٥٩............األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوكقوله البن عباس  رضي اهللا عنهما  واعلم أن 

 ٢٠٣............قوله ملعاذ إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة
 ٣٦٨......قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٩٩٢

 ١١١................قيل لرسول اهللا ما اإلسالم ؟ قال إطعام الطعام، وطيب الكالم  قيل فما
 ٥٧٧............................ له مىت الساعة ؟ قال ما املسئول عنها بأعلم من السائلقيل

 ٥٦٤...............قيل يا رسول اهللا  أرأيت من ميوت من أطفال املشركني وهو صغري ؟ قال اهللا
 ٥٩٩...................كان الرسول يسمر عند أيب بكر يف األمر من أمور املسلمني وأنا معه
 ٧١٠...........ل شيء مثكان اهللا وال شيء غريه وكان عرشه على املاء، وكتب يف الذكر ك

 ٨٠٢..........كان اهللا ومل يكن شيء قبله، وكان عرشه على املاء وكتب يف الذكر كل شيء
 ٥٤٠.............كان النيب إذا أوى إىل فراشه قال بامسك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه، فإن

 ٣٥...................كان النيب إذا رفعت مائدته يقول احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه،
 ٤٨٦................................ وبعثت إىل الناس عامةكان النيب يبعث إىل قومه خاصة

 ٥٨٨.............كان النيب يصلي إىل بيت املقدس مث صلى إىل الكعبة، وكان يصلي إىل عرتة
 ١٨٣.................كان النيب يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السالم عليكم

 ٥٤٠..........................كان النيب يقول إذا أوى إىل فراشه بامسك اللهم أموت وأحيا
 ٧٠٢...............من الليل قال اللهم رب جربائيل وميكائيلكان رسول اهللا إذا قام يصلي 

 ٤١٨......كان رسول اهللا يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا ولك احلمد
 ٣٧٨.......كان عمر بن اخلطاب يكتب إىل عماله إن أهم أمركم عندي الصالة؛ فمن حفظها

 ٥٥٦.................ركان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السالم عليكم أهل الديا
 ٢٦٦.....كان يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل

 ٦٣١.........................................................كذبت إنه شهد بدرا واحلديبية
 ٢٩٧.......................................كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه
 ٨٧٩........................................كل الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها

 ٨٧٨..............يا عن منكر أو ذكرا هللاكل كالم ابن آدم عليه ال له إال أمرا مبعروف أو هن
 ٢٥٩....................................................كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

 ٧٧٣، ٥١٨، ٥١٤............................................كل مولود يولد على الفطرة
 ٥٥٩....................كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن

 ٥١٤..............................كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء؛ هل حتسون فيها من جدعاء
 ٥٩٣.............. النساء إال عدد قليل إما اثنان أو أربعكمل من الرجال كثري ومل يكمل من

 ٦٢١.............كنا نفاضل على عهد رسول اهللا  صلى اهللا وعليه وسلم  كنا نقول أبو بكر
 ٦٠٠........كنت جالسا عند النيب إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حىت أبدى عن ركبتيه،



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٩٩٣

 ٧٦٢...........................................................................كنت مسعه
 ٦٣٧، ٦١٤، ٦١١...............................ألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله

 ٧٩١............................................................ أسأل عن عبادي غرييال
 ٨٨٣.................ال ألفني أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت به أو

 ١١٩.........................................ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له
 ٣٦٥.................................................................ال تتخذوا بييت عيدا

 ٦٤٦.........................................ال تتخذوا قربي عيدا وال تتخذوا بيوتكم مقابر
 ١٧٧، ٤٣............... كنتم فإن صالتكم تبلغينال تتخذوا قربي عيدا، وصلوا علي حيثما

 ١٦٠..................................................................ال جتعلوا قربي عيدا
 ٦٤٥، ١٨٥..........................................ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها

 ٦٩٠..................................................................ال حتزن إن اهللا معنا
 ٤٨.................................................................ال حتل املسألة إال لثالثة

 ٢٩٧...................................ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
 ٢٩١........م وال من خالفهمال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين، ال يضرهم من خذهل

 ٤٧...................................................................ال تسألوا الناس شيئا
 ٣٦٦..............ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما
 ٢٨٢، ١٦١......ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ
 ٦٤٣..مسجدي هذاال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام، واملسجد األقصى، و

 ١٧٨...........ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي فإمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله
 ٣٦٢....ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي إمنا أنا عبد، فقولوا عبد اهللا ورسوله
 ٤٣......ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي فإمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله

 ١٩٦........................................ تعظموين كما يعظم األعاجم بعضهم بعضاال
 ٣٦٢، ٢٥٧، ١٧٨.....ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء حممد ولكن قولوا ما شاء اهللا مث شاء حممد

 ٦٤٠.........................................................ال تلعنه فإنه حيب اهللا ورسوله
 ٦٨٤.......ال متتلئ جهنم حىت يضع اجلبار فيها قدمه فتقول قط قط ويرتوي بعضها إىل بعض

 ٩١.........................................وجها حىت كأنه ينظر إليهاال تنعت املرأة املرأة لز
 ٦٥٠.............................................ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها

 ١١٩...............................................................ال صالة إال بأم القرآن



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٩٩٤

 ٩٠٣.....................................................ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
 ٤٦٧..................................ال يأيت زمان إال والذي بعده شر منه حىت تلقوا ربكم

 ١١٥..................ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني
 ١١٥.......................................يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسهال 

 ٨٧٢.....................................ال يبغض األنصار رجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر
 ٥٧٣...........................ال يبقى على رأس مائة سنة ممن هو على وجه األرض أحد ؟

 ٦١٢................................ال يبقى يف املسجد خوخة إىل سدت إال خوخة أيب بكر
 ٧٥٨............................................ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ذرة من كرب

 ٦٣١.................................................ر أحد بايع حتت الشجرةال يدخل النا
 ٨١٧....ال يزال اهللا مقبال على عبده بوجهه ما دام مقبال عليه فإذا انصرف صرف وجهه عنه

 ٢٨٠..........ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن
 ١١٧..........ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن،

 ٥٣٠..........................................................................سترقونال ي
 ٣٦٣.............................................................ال يصلح السجود إال هللا

 ٩٣٧.....ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل وهم على ذلك
 ٧٥..............ال يقولن أحدكم اللهم اغفر يل إن شئت اللهم ارمحين إن شئت ولكن ليعزم

 ٢٥٢.يك لكلبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شر
 ٤٢لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

 ٦٣٩........لعن اهللا اخلمرة وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وشارهبا وبائعها ومشتريها
 ٦٤٤، ٣٦٣، ١٧٩، ١٧٧.............لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

 ٦٤٥.......................بور واملتخذين عليها املساجد والسرجلعن رسول اهللا زوارات الق
 ٦٥٥........لقد تويف رسول اهللا وما طائر يقلب جناحيه يف السماء إال ذكر لنا منع علما

 ٤٦١........................................................لقد خبت وخسرت إن مل أعدل
 ٦٨٤.............................................لقد ضحك اهللا مما فعلت بضيفك البارحة

 ٦٣٧....................................................لكل نيب حواريون وحواريي الزبري
 ٣٧٧..ن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إىل قينتههللا أشد  أذنا  أي استماعا  إىل رجل حيس

 ٩٢...................................مل يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات كلهن يف ذات اهللا
 ٣٤٠.................................مل يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات؛ كلها يف ذات اهللا



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ٩٩٥

 ٥٤١...........................ملا فاتته صالة العصر يوم اخلندق مأل اهللا أجوافهم وقبورهم نارا
 ٨٩٣................ اهللا من عباده، السالم علىملا كانوا يقولون يف آخر صالهتم السالم على

 ٢٩٩.............ملا نزل قوله تعاىل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال
 ٢٥٧..............ملا نزلت هذه اآلية شق ذلك على أصحاب رسول اهللا وقالوا وأينا مل يظلم

 ٢٤٧.......ملا وقف النيب بعرفة أنزل اهللا اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت
 ١٥٩......................................................ل أحد منكم اجلنة بعملهلن يدخ

 ٥٥٩..........................................................هلما يف امليزان أثقل من أحد
 ٥٩٠، ٣٦٣.............لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

 ٥٩٠..........................................................لو كنت آمرا أحدا أن يعبد
 ٦٣٧، ٦١٣، ٦١٢، ٥٩٣......لو كنت متخذا من أهل األرض خليال الختذت أبا بكر خليال

 ٦١٨ال الختذت أبا بكر خليال، ولكن صاحبكم خليل اهللالو كنت متخذا من أهل األرض خلي
 ٦٠٣..........................................................لو مل أبعث فيكم لبعث عمر

 ٥٣٨....................لوال أن ال تدافنوا لسألت اهللا أن يسمعكم عذاب القرب مثل ما أمسع
 ٨٨٤.........................ليس يل مما أفاء اهللا عليكم إال اخلمس، واخلمس مردود عليكم

 ٤٧.......ع فإنه إن مل ييسره مل يتيسرليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حىت شسع نعله إذا انقط
 ٣٠٣...........ما أحد أحب إليه العذر من اهللا من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين

 ٥٤١............................................................ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم
 ٢٢٥ما السماوات السبع واألرضون السبع وما فيهن يف يد الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم

 ١١٤..................................................ما الغيبة ؟ قال ذكرك أخاك مبا يكره
 ٣٤٠.....ا بال أقوام يترتهون عن أشياء أترخص فيها ؟ واهللا إين ألعلمكم باهللا وأخشاكم لهم

 ٦٥٥..............ما بعث اهللا من نيب إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم،
 ١١٦..................ما بعث اهللا من نيب إال كان يف أمته قوم يهتدون هبديه ويستنون بسنته،

 ١٦٢.............................................ض اجلنةما بني بييت ومنربي روضة من ريا
 ١٠٧...............................ما تركت من شيء يقربكم إىل اجلنة إال وقد حدثتكم به

 ٧١٤.........ما تركت من شيء يقربكم إىل اجلنة إال وقد حدثتكم به، وما من شيء يبعدكم
 ٦٣٠.......................................................ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم

 ٤٢٨...................ما من رجل حيدث قوما حبديث ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم
 ٧٩، ٥٠..........يه بظهر الغيب بدعوة إال وكل اهللا به ملكا كلما دعاما من رجل يدعو ألخ



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ٩٩٦

 ٥٥٥................ما من رجل مير بقرب الرجل الذي كان يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه إال رد
 ٩٠٠..............ما من صاحب كرت إال جعل له كرته يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو

 ٦٠٥..........يستغفر اهللاما من مسلم يذنب ذنبا مث يتوضأ وحيسن الوضوء ويصلي ركعتني و
 ٥٦٤......................................................ما من مولود يولد إال على الفطرة

 ٧٩١...................ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه
 ٧٦٦..................ما منكم من أحد إال سيخلو به ربه كما خيلو أحدكم بالقمر ليلة البدر
 ٧٩٩...............الما منكم من أحد إال سيخلو به ربه كما خيلو أحدكم بالقمر ليلة بدر ق

 ٦٩٣...............................................ما منكم من أحد إال سريى ربه خمليا به
 ٥٢١..............ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من املالئكة وقرينه من اجلن، قالوا

 ٦٣٢......ما يصيب املؤمن من نصب وال وصب وال هم وال غم وال حزن وال أذى، إال كفر
 ٩١٣..... حىتما يصيب املؤمن من وصب وال نصب وال هم وال حزن، وال غم وال أذى،

 ٩١٣.................مثل املؤمن كمثل اخلامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة ومتيلها
 ٢٩٠................مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه

 ٤٠٥............مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، وكانت منها
 ٦٢٠..............ثالثا، حىت قال إنكن ألننت صواحبمروا أبا بكر فليصل بالناس مرتني أو 

 ٣٨٠.........مروهم بالصالة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم يف املضاجع
 ٥٤٤..............مروهم بالصالة لسبع، واضربوهم عليها العشر، وفرقوا بينهم يف املضاجع

 ١٩٥..............................من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار
 ١٧٩...........................................ذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث يف أمرنا ه

 ٣٩..............من أرضى اهللا بسخط الناس كفاه مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط اهللا
 ١٤٩...............من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا له حىت

 ٦٥٠.............................من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه
 ٩٠٤.....................................................من أمركم مبعصية اهللا فال تطيعوه

 ٦٠٠............من آمن الناس علينا يف صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل
 ٧٦٧، ٧٦٠....من تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا،

 ٨٧٨...............................................من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه
 ٨٢، ٥٣......................................................من حلف بغري اهللا فقد أشرك

 ٧٨..............جر مثل أجور من تبعه من غري أن ينقص منمن دعا إىل هدى كان له من األ
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 ٩٩٧

 ١٣٨......................من رآين يف املنام فقد رآين حقا؛ فإن الشيطان ال يتمثل يف صوريت
 ٨٨٠، ٣٢٤، ١١٦..من رأى منكم منكرا فليغريه بيده؛ فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع

 ١٦١...............................................من زارين بعد ممايت فكأمنا زارين يف حيايت
 ٤٨.............................................................يهمن سأل الناس وله ما يغن

 ٨٧٤.............................................من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن
 ٦٤٧........من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى هبن،
 ١٦٨...........من سره أن يوعيه اهللا حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء

 ١٤٦...........................من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني
 ١٤٧............اءة القرآن عن ذكري ومسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلنيمن شغله قر

 ٢٩٧........من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو املسلم له ذمة اهللا ورسوله
 ١٦..................................................من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

 ٨٧٣، ٦١٣...........................................................من غشنا فليس منا
 ٣٨٢.................................................من فاتته صالة العصر فقد حبط عمله

 ٣٨٢...........................................فكأمنا وتر أهله ومالهمن فاتته صالة العصر 
 ٧٥٨...................................من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا

 ٢١٠...............................من قال يف القرآن برأيه ومبا ال يعلم فليتبوأ مقعده من النار
 ٣٦٦...................................من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات

 ٣٦٥..........................................من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة
 ٣٦٢، ٨٢..........................................ف باهللا أو ليصمتمن كان حالفا فليحل

 ٨٧٨................................من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت
 ٦١٦، ٦١٥، ٦١١............................................من كنت مواله فعلي مواله

 ٦١٥.......................................من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله
 ١٢٠.........................من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق

 ٥٢٢..................يت اهللا احلرام ومل حيج فليمت إن شاءمن ملك زادا وراحلة تبلغه إىل ب
 ٣٨٣....من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ال كفارة هلا إال ذلك

 ٧٩٠................من يدعوين فأستجيب له ؟ من يسألين فأعطيه ؟ من يستغفرين فأغفر له
 ٣٣١....................................................من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين
 ٧٨٩...............فأستجيب له ؟ من يستغفرين فأغفر له ؟من يسألين فأعطيه ؟ من يدعوين 
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 ٩٩٨

 ٣٤٢.....من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه وال يضر اهللا شيئا
 ٢٥٧...من يطع اهللا ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه ولن يضر اهللا شيئا

 ١٦...............لفاء الراشدينمن يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخل
 ٥٤٤...........................................................نسمة املؤمن تعلق من اجلنة

 ٦٥٠.............نضر اهللا امرءا مسع حديثا فبلغه إىل من مل يسمعه، فرب حامل فقه غري فقيه،
 ٤٣٥..................نضر اهللا امرءا مسع مقاليت فوعاها مث أداها كما مسعها، فرب حامل فقه
 ١٨................. غرينضر اهللا امرءا مسع منا حديثا فبلغه إىل من مل يسمعه، فرب حامل فقه

 ٨٧٥..................................................نفقة الرجل على أهله حيتسبها صدقة
 ١١٣....................................................هذا جربيل جاءكم يعلمكم دينكم

 ٦٤٧.......................................هل تسمع النداء بالصالة ؟ قال نعم قال فأجب
 ٤٢٥............هل عندكم شيء من الوحي غري ما يف كتاب اهللا ؟ قال ال والذي خلق احلبة

 ٧٦٣..........................................هل من داع؟ هل من سائل ؟ هل من تائب ؟
 ٤٠٦........دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه ؟ قال ال قال وكذلكهل يرجع أحد منهم عن 

 ٤٨...........................................هال سألوا إذ مل يعلموا فإن شفاء العي السؤال
 ٤٧.........................................هم الذين ال يسترقون وال يكتوون وال يتطريون
 ٦٦٧، ٢٩١...............................هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب

 ٩٥................................هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وخياف أن ال يقبل منه
 ٤٥٦...........................................................من فضلك العظيموأسألك 

 ٨٧٥...................................وأصدق األمساء حارث ومهام، وأقبحها حرب ومرة
 ٧٥٧...........................وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم

 ٥٥٤..................وإن العبد الكافر إذا كان يف إقبال من اآلخرة وانقطاع من الدنيا نزل
 ٨٦٠سم على غريهوإن خالط كلبك كالب أخرى فال تأكل  فإنك إمنا مسيت على كلبك ومل ت

 ٧٩٣..................................................وإين أجد نفس الرمحن من قبل اليمن
 ٥٢...........................وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

 ١١٦............والذي نفسي بيده ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا،
 ٢٨٣.................................والذي نفسي بيده ال يؤمنون حىت حيبوكم هللا ولقرابيت

 ٣٦٨.............................دخلون اجلنة حىت حيبوكم من أجليوالذي نفسي بيده ال ي
 ٤٨٧............والذي نفسي بيده ال يسمع يب من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ال يؤمن
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 ٩٩٩

 ٣٤٠...............................................واهللا إين ألخشاكم هللا وأعلمكم حبدوده
 ٦٨٩...............................................واهللا فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه

 ١١٦......................واهللا ال يؤمن  واهللا ال يؤمن  واهللا ال يؤمن   قيل من يا رسول اهللا
 ٣٩٢.................................................................وبأقوام ال خالق هلم

 ٣٦٣..........................................وصلوا علي حيثما كنتم فإن صالتكم تبلغين
 ٦٠٠.......وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويهنون ويصلون عليه قبل أن يرفع،

 ٨٧٧.............ويف بضع أحدكم له صدقة قالوا يا رسول اهللا، يأيت أحدنا شهوته ويكون له
 ٩١٣.......... أي الناس أشد بالء ؟ قالويف حديث سعد بن أيب وقاص قلت يا رسول اهللا

 ٦٨٤...............وقال املسلمون يا رسول اهللا  هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول اهللا
 ١٩٥..................................وقال لألنصار ملا قدم سعد بن معاذ قوموا إىل سيدكم

 ١٢٠..............وقال ملن صلى خلف الصف وقد أمره باإلعادة ال صالة لفذ خلف الصف
 ٩١٢.................ا رسول اهللا وأينا مل يعمل سوءاوقد سأل أبو بكر النيب عن ذلك فقال ي

 ٥٥٧..........وقف على قليب بدر فقال هل وجدمت ما وعد ربكم حقا؛ وقال إهنم ليسمعون
 ٧٩٣...........................................وقلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن

 ١١٢......................وقوله لوفد عبد القيس آمركم باإلميان باهللا وحده ؟ أتدرون ما اإلميان
 ٥٤٠................أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشوروكان إذا استيقظ يقول احلمد هللا الذي 

 ٨٩٩..................وكان النيب إذ أتاه طالب حاجة قال ألصحابه اشفعوا تؤجروا ويقضي اهللا
 ٣٧٤...............................وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة

 ٩٠١..............وكان قد قدم على النيب وهو نصراين فسمعه يقرأ هذه اآلية، قال فقلت له
 ٤٢٦...................................................... الطريةوكان يعجبه الفأل ويكره

 ٢٦٨............................................وكان يقول عند األضحية اللهم منك ولك
 ١٠٧..............وال من شيء يبعدكم عن النار إال وقد حدثتكم به، تركتكم على البيضاء،

 ١٩٤......................................................................وملا رجع معاذ  
 ٧٦١..........................................وما تقرب إيل عبد مبثل أداء ما افترضته عليه
 ٧٦٧........................................وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افترضته عليه

 ٦٢٨..................به مشيعا له فقال له يا خليفة رسول اهللا  إما أنومشي أبو بكر يف ركا
 ٨٧٣، ٦١٣.............................................ومن محل علينا السالح فليس منا

 ٥٥٥................ويأتيه رجل قبيح الوجه مننت الريح فيقول أبشر بالذي يسوؤك  هذا يومك
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 ١٠٠٠

 ٥٧٦....................................................ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارق  
 ٢٢٧......عاملنيويقول اهللا عبدي جعت فلم تطعمين، فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب ال
 ٣٠١..............يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة،

 ٢٦٧......يا آدم أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من روحه وأسجد لك مالئكته،
 ٢٦٤..............يا أيها الناس  توبوا إىل ربكم، فوالذي نفسي بيده إين ألستغفر اهللا وأتوب

 ١٥٦....................الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوايا عبادي  إين حرمت 
 ١٥٨.....................يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين
 ٧٨٦.....................يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوين ولن تبلغوا ضري فتضروين

 ٤٠...........يا عبادي إمنا هي أربع، واحدة يل، وواحدة لك، وواحدة بيين وبينك، وواحدة
 ٤٠٣.................................عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكميا 

 ٧٦٠..................يا عدي ما يفرك ؟ أيفرك أن يقال ال إله إال اهللا ؟ فهل تعلم من إله إال
 ٦١٨........يا علي، هذان سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين، إال النبيني واملرسلني

 ١٤٤.............جتاهك تعرفيا غالم إين أعلمك كلمات احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده 
 ١٥٦..............يا معاذ  أتدري ما حق اهللا على عباده ؟  قلت اهللا ورسوله أعلم قال  حقه
 ٧٨٩................يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار، وجيتمعون يف صالة الفجر

 ٢٩٢........حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءهتم يقرؤون
 ٦٣٦.......هتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءهتم، يقرءونحيقر أحدكم صالته مع صال

 ٣٤٨.........حيقر أحدهم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءهتم، يقرؤون
 ٥١١..........يدخل امللك على النطفة بعد ما تستقر يف الرحم بأربعني ليلة أو خبمس وأربعني

 ١٤٥..........لذين ال يسترقونيدخل من أميت اجلنة سبعون ألفا بغري حساب  وقال  هم ا
 ٦٥٤.............................................................يضع اجلبار قدمه يف النار

 ٨٠١...................يطوي اهللا السماوات يوم القيامة مث يأخذهن بيده اليمىن مث يطوي اهللا
 ٢٢٥.........يقبض اهللا األرض ويطوي السماوات بيمينه مث يقول أنا امللك أين ملوك األرض

 ٨٠١..............لك أينيقبض اهللا األرض ويطوي السماوات بيمينه، ويقول أنا امللك أنا امل
 ٢٩٢.................................................يقتلون أهل اإلسالم ويدعون األوثان

 ٢٦٥............يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوين بال إله إال اهللا واالستغفار،
 ٩٠٧.............يقول اهللا أليس عدال مين أن أويل كل رجل منكم ما كان يتواله يف الدنيا ؟

 ٧٨٣..............ذن مسعت،يقول اهللا تعاىل أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال أ
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 ١٠٠١

 ١٨٠............يقول اهللا تعاىل أنا أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه غريي
 ٨٤٣.........يقول اهللا تعاىل العظمة إزاري والكربياء ردائي، فمن نازعين واحدا منهما عذبته

 ٤٥٦..................يقول اهللا تعاىل يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم
 ٨٠٠........... وبني عبدي نصفني؛ فنصفها يل ونصفها لعبدي،يقول اهللا قسمت الصالة بيين

 ٢٩..................يقول اهللا يوم القيامة يا ابن آدم أليس عدال مين أن أويل كل رجل منكم
 ٩٠٧......يقول ليذهب كل قوم إىل ما كانوا يعبدون، فمن كان يعبد الشمس الشمس، ومن

 ٧٤٢، ٦٩٦.....................................................................يرتل ربنا
 ٥٦٨.........ر الصليب ويقتل اخلرتيريرتل فيكم ابن مرمي حكما عدال وإماما مقسطا، فيكس
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 ١٠٠٢

 الفهرس

 ٢....................................مقدمة فضيلة الشيخ صاحل بن ف وزان بن عبد اهللا الف وزان

 ٣....................................................................................املقدمة

 ٦...........................................................التعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية
 ٦............................................................................نسبه ومولده

 ٦........................................................................مشائخه وحتصيله
 ٦......................................................................اشتغاله يف التدريس

 ٨...........................................................مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ١١........................................................موقف شيخ اإلسالم من خصومه

 ١٣........................منهجه يف فتاواه وما أمكن ألهل العلم احلصول عليه ومجعه من كتبه

 ١٦............................................................................جمموع فتاواه

 ٢٠..............................................................قاعدة يف االجتماع والفرقة

 ٢٧.................................................................قاعدة يف توحيد األلوهية

 ٣١.................................................................حاجة العبد إىل عبادة اهللا

 ٣٤....................................................................حاجة العبد إىل الرب

 ٣٨.....................................................ما يشرع للمسلم يف تعامله مع الناس

 ٤٢...............................................ق يم فوائد من قوله تعاىل اهد ن ا الص ر اط  امل ست 

 ٤٧....................................................................العبد ال يسأل إال اهللا

 ٥٢............................................................ما تبىن عليه العبادة الصحيحة

 ٥٦......................................................................بيان الشرك وخطره

 ٦٠.......................................................................بيان أنواع الشرك
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 ١٠٠٣

 ٦٣.................................................................حكم التوسل واالستغاثة

 ٦٦.................................................................................الشفاعة

 ٧٠.................................................................الواسطة بني احلق واخللق

 ٧٤...................................................الفرق بني الواسطة عند اهللا وعند اخللق

 ٧٨..........................................................................موضوع الدعاء

 ٨٢..................................................................حكم التوسل بالنيب 

 ٨٦...............................................................حكم التوسل جباه النيب 

 ٩٠................................................اجلواب عن شبهة املعتزلة يف نفي الصفات

 ٩٤...........................................................................احلقيقة واجملاز

 ٩٧....................................................الصفات جتري على ظاهرها وال تؤول

 ١٠٩..............................................................الفرق بني اإلسالم واإلميان

 ١٢٢..................................................................شرك املشركني األولني

 ١٢٦............................................ستغفار من األمواتحكم طلب الشفاعة واال

 ١٢٩.....................................................الرد على الذين يستغيثون بالنيب 

 ١٣٣.................................................................حكم زيارة قبور الكفار

 ١٣٧.......................................................ما طرأ على زيارة القبور من تغيري

 ١٤٠....................................................الفرق بني أولياء اهللا وأولياء الشيطان

 ١٤٤......................................................................حكم سؤال الناس

 ١٤٨....................................................................حكم سؤال املخلوق



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ١٠٠٤

 ١٥٢.....................................................................اإلحسان إىل الناس

 ١٥٦..................................................................سؤال اهللا حبق املخلوق

 ١٦٤...............................................كالم شيخ اإلسالم عن األحاديث الضعيفة

 ١٧١.................................................................حكم التوسل بالنيب 

 ١٧٥.............................................................. التوسل جباه النيب حكم

 ١٨٣..................................................................مراتب الدعاء املمنوع

 ١٨٦...............................................................حكم االستغاثة باألموات

 ١٨٩..............................................................ضوابط املتابعة للرسول 

 ١٩٣.................................................................حكم تعظيم األشخاص

 ١٩٧......................................................أمساء املواليد ما يباح وما حيرم منها

 ٢٠٠.........................................طريقة األنبياء وأتباعهم االستدالل بالوحي املرتل

 ٢٠٤.............................................طريقة أهل السنة وخمالفيهم يف إثبات العقائد

 ٢٠٧...............................................تفسري قوله تعاىل ك ل  ش ي ء  ه ال ك  إ ل ا و ج ه ه 

 ٢١١...............................................ما جيب إثباته هللا وما جيب نفيه عنه سبحانه

 ٢١٨................................... بني أمساء اهللا وأمساء خلقه والفرق بينهمابيان االشتراك

 ٢٢١.............................الرد على من زعم أن إثبات األمساء والصفات يقتضي التشبيه

 ٢٢٣..........................عليها مذهب السلف يف األمساء والصفاتبيان القواعد اليت يبىن 

 ٢٢٨..................................................الرد على من يؤولون أمساء اهللا وصفاته

 ٢٣٢......................................................هل يف القرآن شيء ال يعرف معناه



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ١٠٠٥

 ٢٣٦...............................................احملكم واملتشابه يف القرآن وما جيب حنومها

 ٢٣٩................بيان الضابط الذي به يعرف ما جيوز  وما ال جيوز يف باب األمساء والصفات

 ٢٤٢..........................................................وجوب اإلميان بالشرع والقدر

 ٢٤٧...........................................اإلسالم دين مجيع الرسل وإن تنوعت شرائعهم

 ٢٥١.............................................................ملطلوب من الناسالتوحيد ا

 ٢٥٥...................................................توحيد األلوهية هو حق اهللا على خلقه

 ٢٦٠..........................................................وجوب اإلميان بالشرع والقدر

 ٢٦٤..........................................................الرد على الذين حيتجون بالقدر

 ٢٦٩....................................................................شروط صحة العبادة

 ٢٧٣........................................................جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة

 ٢٧٧.....................................................................اإلميان باليوم اآلخر

 ٢٨٠...................................................مذهب أهل السنة واجلماعة يف اإلميان

 ٢٨٢..................................................... وأهل بيتهول اهللا حمبة صحابة رس

 ٢٨٥......................................الرد على الذين يطعنون يف الصحابة رضي اهللا عنهم

 ٢٨٨........................................................................كرامات األولياء

 ٢٨٩.......................بيان منهج أهل السنة واجلماعة يف العمل بالكتاب والسنة واإلمجاع

 ٢٩٢........................................................................صفات اخلوارج

 ٢٩٦.....................................................................لمحكم تكفري املس

 ٣٠١............................................وجوب لزوم مجاعة املسلمني واإلصالح بينهم



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ١٠٠٦

 ٣٠٥..................................................................حترمي الشك يف اإلميان

 ٣٠٩..................................... للناس كل ما حيتاجون إليه يف دينهمبيان الرسول 

 ٣١٣............................................بيان اهللا سبحانه وتعاىل لعباده ما حيتاجون إليه

 ٣١٧.....................................................م الكالم وسبب ذلكذم السلف لعل

 ٣٢١.................................................................بيان مجلة مما هنى اهللا عنه

 ٣٢٦..............الرد على من يفرقون بني أدلة الكتاب والسنة  من حيث إفادة اليقني وعدمها

 ٣٣٠...................................................اخلطأ الذي يغفر واخلطأ الذي ال يغفر

 ٣٣٤.............................................ما جيب اعتقاده وما جيب على املكلف علمه

 ٣٣٨.....................................الرد على الذين يقللون من شأن أدلة الكتاب والسنة

 ٣٤٢..........................................................حقيقة العبادة واملواالة واملعاداة

 ٣٤٦...................................................................تعريف الفرقة الناجية

 ٣٥٠...................................................................االحنراف عن الوسط

 ٣٥٤.......................................................................وسطية هذه األمة

 ٣٥٨...................................................اجلماعة بني الفرقوسطية أهل السنة و

 ٣٦٢...............................................................ضوابط العبادة الصحيحة

 ٣٦٨........................................................ما جيب ألهل بيت رسول اهللا 

 ٣٧٢.............................................................النهي عن االفتراق يف الدين

 ٣٧٦..................................................................من أعظم أنواع املنكر

 ٣٨١......................................................................حكم تارك الصالة



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ١٠٠٧

 ٣٨٥..........................................مذهب السلف ومذهب اخللف وأيهما الصواب

 ٣٨٩..................................................بيان الفرق بني مذهب السلف وغريهم

 ٣٩٢.......................................................ة جهادالرد على خصوم أهل السن

 ٣٩٦...................................................امتحان أهل السنة واجلماعة خبصومهم

 ٤٠٠..............................................................جهل علماء الكالم وذمهم

 ٤٠٤....................................................................فائدة التفكر والتدبر

 ٤٠٨..........................الفوارق بني أهل السنة واحلديث  وبني الفالسفة وعلماء الكالم

 ٤١١..........................................اخلطأ والضاللاتباع الكتاب والسنة يعصم من 

 ٤١٥.................................................................شطحات علماء الكالم

 ٤١٨...........................................................................معاين التأويل

 ٤٢٢.......................................................................أهل اإلميانثبات 

 ٤٢٦....................................................................الرد على املشعوذين

 ٤٣٠.....................................................تشنيع أهل الضالل على أهل السنة

 ٤٣٤.......................................................الرد على الفالسفة وعلماء الكالم

 ٤٣٨......................................................منهج أهل احلديث ومنهج خمالفيهم

 ٤٤٢...................................افعمعىن البدعة والفرق بينها وبني ما يستحدث من املن

 ٤٤٦..........................................................................أحكام الترمجة

 ٤٥١...............................................إبطال قول الفالسفة واملشركني يف املالئكة

 ٤٥٥.................................................................بيان فضل أهل احلديث



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ١٠٠٨

 ٤٥٩...................................................................بيان احلشوية املذمومة

 ٤٦٣...........................................................بيان صفيت التشبيه والتجسيم

 ٤٦٦................................بطالن مقالة إن طريقة السلف أسلم وطريقة اخللف أحكم

 ٤٦٩...................................................................الرد على ابن اجلوزي

 ٤٧٩...............................................حسن وقبيحالرد على من قسم البدع إىل 

 ٤٨٤.....................................الرد على من يسوي بني اليهود والنصارى واملسلمني

 ٤٩١.................................................الرد على من طعن يف رسالة الرسول 

 ٤٩٥.................................................................الكالم يف حقيقة الروح

 ٥٠٦...................................................................الكالم يف حقيقة اجلن

 ٥١٠.......................................................................النطفة وأحكامها

 ٥١٤....................................................املراد بالفطرة اليت يولد عليها املولود

 ٥١٩.......................................................................املالئكة وأعماهلم

 ٥٢٤...................................................................تفتنة من حضره املو

 ٥٢٨....................................................رد الشيخ على املنكرين لعذاب القرب

 ٥٣٣.................................................إثبات عذاب القرب والرد على من أنكره

 ٥٣٨...............................................................أحوال األموات يف القبور

 ٥٤٣................................................................امتحان األطفال يف القرب

 ٥٤٧.........................................................عذاب القرب على الروح والبدن

 ٥٥٤...........................................................الروح وعالقته بالبدن يف القرب



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ١٠٠٩

 ٥٥٨...............................................اإلجابة عن عدة مسائل تتعلق بيوم القيامة

 ٥٦٧.................................لى من يزعم أنه يسعه اخلروج عن شريعة حممد الرد ع

 ٥٧٠........................................................رد اخلرافات حول أبوي النيب 

 ٥٧٥.....................لسالم يف الربزخإجابات عن أحاديث تتعلق باألنبياء عليهم الصالة وا

 ٥٧٩.....................................تعيني الذبيح من ابين إبراهيم عليهم الصالة والسالم

 ٥٨٤...................................................التفضيل بني املالئكة وصاحلي بين آدم

 ٥٨٨...................................................معىن سجود املالئكة آلدم عليه السالم

 ٥٩٢.............................................التفضيل بني خدجية وعائشة رضي اهللا عنهما

 ٥٩٧..................................................التفضيل بني اخللفاء الراشدين يف العلم

 ٦٠٢....................................................فضل أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما

 ٦١١..............................................التفضيل بني اخللفاء األربعة رضي اهللا عنهم

 ٦١٧..........................................أدلة التفضيل بني اخللفاء األربعة رضي اهللا عنهم

 ٦٢٢..............................واجب املسلم جتاه ما وقع بني الصحابة بعد مقتل عثمان 

 ٦٢٧..........................................................فضل معاوية بن أيب سفيان 

 ٦٣٥.................................موقف املسلم مما جرى بني علي ومعاوية رضي اهللا عنهما

 ٦٣٩...........وجوب الكف عن أعراض الصحابة  وموقف املسلم من الفنت السابقة والالحقة

 ٦٤٣...............................................................النهي عن الغلو يف القبور

 ٦٤٩............................................ث أيب هريرة الرد على من يطعن يف أحادي

 ٦٥٤.......................................................قول أهل السنة يف آيات الصفات



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ١٠١٠

 ٦٥٨......................................................فضل علم السلف على علم اخللف

 ٦٦٢.................................................بيان فضل علم السلف على علم اخللف

 ٦٦٦...........................................................تشابه علماء الكالم واملنافقني

 ٦٧٠.......................................................خطر الكتب األجنبية على العقيدة

 ٦٧٣....................................الفرق بني مذهب السلف ومذهب اخللف يف الصفات

 ٦٧٦.......................................................مناهج املنحرفني عن منهج السلف

 ٦٧٩...........................................................................معاين التأويل

 ٦٨٢...................................................معىن إمرار آيات الصفات كما جاءت

 ٦٨٦.........................................................منهج السلف يف االعتقاد وغريه

 ٦٩٠.............................................................................معاين املعية

 ٦٩٤....................................................تفويض النصوص ليس طريقة السلف

 ٦٩٨............................................رد أكاذيب الطوائف املنحرفة على أهل السنة

 ٦٩٩..................................................بيان أقسام الناس حيال صفات اهللا 

 ٧٠٤.................................................علو اهللا على خلقه واستواؤه على عرشه

 ٧٠٩........................................................بطالن تأويل االستواء باالستيالء

 ٧١٣............................................. واإلميان مبا جاء بهوجوب اتباع الرسول 

 ٧١٧.....................................فويضهم شيئا منهاعلم السلف مبعاين القرآن وعدم ت

 ٧٢١............................................................................أدلة علو اهللا

 ٧٢٨.....................................................................الرد على نفاة العلو



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 ١٠١١

 ٧٣٥.................................................كر مقالة أهل السنة وأصحاب احلديثذ

 ٧٤٤.......................................قول أهل السنة وقول خمالفيهم يف أمساء اهللا وصفاته

 ٧٤٨.................................................اجلمع بني علو الرب وبني قربه من خلقه

 ٧٥٤.........................................توجيه اإلتيان بضمري اجلمع يف أفعال اهللا سبحانه

 ٧٦٠.................................................................عبودية العبد هللا وذله له

 ٧٦٦..............................................................قرب اهللا سبحانه من خلقه

 ٧٧١.......................................................حكم من نفى علو اهللا على عرشه

 ٧٧٥....................................االرد على من ينفي نزول الرب سبحانه إىل مساء الدني

 ٧٨٠.................................................................الرد على نفاة الصفات

 ٧٨٤..................................................تفاوت ما بني أمساء اهللا وأمساء املخلوقني

 ٧٨٨...........................................الرد على نفاة نزول اهللا سبحانه إىل مساء الدنيا

 ٧٩٣..........................................رد ما نسب إىل اإلمام أمحد رمحه اهللا من التأويل

 ٨٠٥................................................................أفعال اهللانزاع الناس يف 

 ٨٠٩..........................................................الرد على اجلهمية يف أفعال اهللا

 ٨١٣...............................................................الرد على مؤولة الصفات

 ٨١٨......................................................................أمر اهللا غري خملوق

 ٨٢٢.................................................أهل األهواء حيصرون احلق فيما هم عليه

 ٨٢٦.............................الرد على الذين يقولون نصوص الصفات تدل على التجسيم

 ٨٣٠.............................................الرد على نفاة رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة



 أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة     

 ١٠١٢

 ٨٣٣..................................................................بيان مقاالت الطوائف

 ٨٣٦....................................................ضابط ما يثبت هللا من صفات الكمال

 ٨٥١...........................................................الرد على القائلني خبلق القرآن

 ٨٥٥.........................................................................االسم واملسمى

 ٨٦٢....................................الرد على من زعم أن اإلمام أمحد يقول بنفي الصفات

 ٨٦٥......................................................ما يستدل به املبطل فهو دليل عليه

 ٨٦٩................................................................الء والرباء من اإلميانالو

 ٨٧٧.......................................................................األكل من احلالل

 ٨٨١................................................الطيبات أبيحت للمؤمنني ومل تبح للكفار

 ٨٨٥...........................................الكفر والنفاق وما بينهما من اجتماع وافتراق

 ٨٨٩...................................املقارنة بني الكفر والشرك والنفاق وأهل تلك الصفات

 ٨٩٣...................................................قارنة بني الصاحل والشهيد والصديقامل

 ٩٠٥...........................................................مىت جيوز التقليد ومىت ال جيوز

 ٩١٩..........................................................................احلقيقة واجملاز

 ٩٣٥.....................................................إبطال قول املرجئة يف تعريف اإلميان

 ٩٣٩.......................................................................املصادر واملراجع

 ٩٤٤..........................................................................فهرس اآليات

 ٩٧٩.......................................................................فهرس األحاديث

 ١٠٠٢..............................................................................الفهرس


